
ВтпяВо с указ на президента на 
СФРЮ Йосип Бооз Тито от 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство" е удо- 
стоено с Орден братство и 
единство със сребърен ве
нец за особени заслуги 
областта на информативна
та и графическа дейност и 

' за принос в разви ието на 
братството и 
между нашите народи и на
родности

в

НАКЗДНОСТ В он ЮГОСДШ1 ^ единството

ГОДИНА XXIX И БРОЙ 1436 Н 2 ФЕВРУАРИ 1990 Г. цена озо дин.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮ

ЖОТКА ил НОВА ПРЕДЛОЖИ
КОНСТИТУ-

АЛБАНСКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ ОТНОВО ВЪРЛУВАТ ПО КОСОВО

Сепаратистите си 

служат с тероризъмв съзвучие с
ВРЕМЕТО Демонстрации с вражески лозунги, стачки в голям брой колективи със сравни

телно много участници, нападки с камъни и огнестрелно оръжие срещу милицията, 
чупене на витрини и нахлуване в квартирите и къщите на сърби и черногорци — това е 
сценарият и на най-новия сепаратистки бунт в Косово.

„Сърбия никога няма да даде Косово“ — бе изтъкнато на разширено заседание 
на Председателството на ЦК на СК в Сърбия.

САМОЗАЩИТНИ МЕРКИ 
НА КОСОВСКИТЕ СЪР- 

ч БИ И ЧЕРНОГОРЦИ
Силите на милицията ус

пяха да разбият демонстра
циите на албанските нацио
налиста и сепаратисти, но 
неспокойствието на косов
ските сърби и черногорци 
остава да бъде гогямо. Те 
оценяват, че твърде сери
озно са застрашени живо
тите и имуществото им и 
призовават
органи да действуват про
тив сепаратисткия терори
зъм с всички средства на 
правната държава. Досе
гашният опит ги принуж
дава да предприемат и са- 
мозащитни мерки.

Тъй като съществуват различни становища и 
подходи към някои важни въпроси, Председател
ството на СФРЮ предложи и алтернативи Получили кураж от не- 

славния край на XIV из
вънреден конгрес на СЮК 
и от откритата подкрепа, 
която им се оказва от Сло
вения и Хърватско, албан
ските националисти и се
паратисти в Косово започ
наха нов бунт, който лесно 
може да премине във въ
оръжен конфликт с по-ши
роки размери. Албанските 
сепаратисти върлуват по 
южната покрайнина според 
известния сценарий. В мно
го места бяха организира
ни демонстрации „за демо
крацията“. на които доми
нираше лозунгът „Косово- 
република“. Този и много 
други лозунги, които бяха 
извиквани на косовските у- 
лнци ясно показват, че де
мокрацията се използува 
само като параван за се
паратистките
крайната цел на които е 
отцепление на Косово от 
Сърбия и Югославия и при
съединяване на покрайни-

ема Председателството на 
СР Сърбия, Председател
ството на ЦК на СК в Сър
бия между другото изтъкна: 
„СК в Сърбия ще направи 
всичко за стабилизация на 
обстановката в Косово в 
най-кратък срок. СК в Съ
рбия, сръбският народ и 
всички народи и народно
сти вг Сърбия никога няма 
да дадат Косово и ще за
щитават конституционния 
строй в Косово с всички 
средства на правната дър
жава, които се ползуват в 
света при такива и подоб
ни обстоятелства“.

Във връзка с обстанов
ката в Косово Председател 
ството на СФРЮ подчерта, 
че териториалната цялост, 
ненарушимостта на грани
ците и конституцонният 
строй на СФРЮ ще бъдат 
защитени с всички разпо
лагаеми сили. „Председател 
ството на СФРЮ подчерта
ва — се изтъква в съобще
нието от извънредното за
седание на този орган —

Председателството на 
тези дни утвър 

ди текст на проекта за 
изработка на нова Кон

ния, които са записани 
предложения документ 

трябва да послужат ка 
то основа, на която ще 
бъде изработена 
Конституция в съзвучие 
с времето, в което жи 
веем. По време на изра 
ботката на проекта Пред 
седател ството на СФРЮ 
е имало няколко консул 
тации с председателства 
та на републиките и по 
крайните. 4

СФРЮ в

ституция на страната и 
го изпрати до Скупщи 
ната на СФРЮ

нова

която
тряова да открие проце 
дура за изработка и при 
емане на нова Конститу 
ция на Югославия.

компетентните

За разлика от аманд 
манските изменения 
допълнения проектът на 
П р ед седател ството 
СФРЮ съдържи 
тен подход към промя 
ната на Конституцията 
на СФРЮ. Този проект 
е резултат на всестран
но и задълбочено обсъж 
дане на всички въпроси 
от значение за изработ 
ка и приемане на нова 
Конституция на страна 
та. Основните определе

и

Тъй като съществуват 
различни становища 
подходи към някои важ 
ни въпроси, Председател 
ството На СФРЮ предло 
жи и алтернативи. Това 
е направено, за да 
създадат нужните пред 
поставки да откриване 
на предписаната проце 
дура и за обсъждане.

на
ОКОЛО КОСОВО ЯЕ МО
ЖЕ ДА ИМА ПАЗАР
ЛЪЦИ

цял ос и

стремежи.
Във връзка с обстановка

та в Косово се изказаха 
Председателството на СР 
Сърбия, Председателствотосе

* Ъг \ • <• че защитата на човешките 
‘ права н свободи и на рав

ноправието на всички граж 
дани в Косово, независимо 
от националния им произ
ход, и създаването н усло
вия за поекратяване на из
селването на сърби и чер
ногорци под натиск трябва 
да получат предимство в 
югославската
Косово“. И Съюзният из
пълнителен съвет оцени, че 
най-новите събития в Косо
во застрашват териториал
ния ннтегрптет на Югосла
вия и се застъпи за безус
ловно прекратяване на де
монстрациите и стачките и 
на всички видове насилие 
и застрашаване на сигур
ността на гражданите и и- 
муществото им в САП Ко
сово.

Политическите фактори в 
Словеття и Хърватско из- 
лезоха пред обществеността 
с оценки и становища, ко- 4 
нто съществено се различа
ват от оценките и станови
щата на съюзните органи и 
на органите в СР Сърбия. 
Оценявайки досегашната но 
литика на СФРЮ и СР Сър
бия в Косово като „погреш
на ц безрезултатна“, те при 
зовапаха държавните орга
ни да прекратят „държав
ния тероризъм“ ц предло
жиха да се вземе „нов под
ход към проблемите в Ко
сово. Становищата от Ско
пения ,ц Хърватско прдезм 
викаха остри |реакини .и 
бяха оценени като преда
телство.

политика в

КОНСУЛТАЦИИ В ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА 
ЦК НА СЮК

ПОДГОТОВКА ЗА 

ПРОДЪЛЕЖЕНИЕ 

НА КОНГРЕСА

Иужност: Милицията интсрвсиира и е оръжте
на (ЦК на СК в Сърбия, 

м сеиара- Съюзният изпълнителен
пет, Председателството на 

организираха и СФРЮ и
фактори от Словения щ Хър 
ватско. „Органите на 
гуриостта действуват в' уни
сон с функциите на прав
ната държава в защитата 
на КОНСТИТуЦОНIIIНИЯ строй II
сигурността па гражданите 
и имущестпото им — 
пи Председателството на 
СР Сърбия. — Органите на 
сшурността щс се противо
поставят на всеки вид наои- 
лие и на всички незаконни 
действия и със съответни 
мерки ще осуетяват теро
ристичните действия, конто 

витрини застрашават сигурността па 
гражданите и техните ос
новни права“.

Подчертавайки значението 
па мерките, които предпрп-

иата към „Велика Албания“. 
Националистите 
•гнетите от албанската на
родност 
миогобройни стачки в тру
довите колективи със срав
нително голям брой участ
ници и се опитват да орга
низират генерална стачка 
ма зстите в покрайнината. 
Ново в сценария на сепара
тистки» бунт в Косово е 
все по-голямата нахалност

съ-

политическ! гге

сп-
В Председателството на ЦК на СЮК в 

делник се състояло консултативно събрание, ръ - 
водено от Милан Паичевски, на което е обсъдена 
подготовката за пленум иа ЦК на 
продължение на XIV извънреден конп>ес на СЮК.

зце-
Постигнат е договор да се реализират интен

зивно всички дейности, необходими за успешна 
по-нататъшна работа иа Конгреса. Оценено » 
че тежкото положение в Косово, което е създа
дено от вражеската дейност на албанските на
ционалисти и сепаратисти трябва да се преодолява 

дейност на всички су~ 
със съответни

иа сепаратистите ц все по
вече си служат с терори
зъм. Срещу, органите, иа 
реда стрелят с огнестрелно 
оръжие и ги засипват с 
камъни.

с отговорна политическа 
бективии социалистически сили и Чу пат

и въоръжени нахлуват в 
квартирите и къщите па 
сърби и черногорци.

мерки иа правната държава.



МИЛИЦИЯТА В ИР БЬГАРИЯ СА ИЗВЪНВОЙСКАТА И 
ПОЛИТИКАТА

ваетадаг'““ -
СЪРБИЛ ЗА ПРЕКЪСВАНЕТО ИА 14-И>1ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО ПА ЦК ПА СК В 

ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС НА СЮК * ВИЗНУДЕНОТО ПРЕКЪСВАНЕ 

НАМАЛЯВА ЕДИНСТВОТО НА 

СТРАНАТА

Държавния съвет и решение на По- 
БКП в българските въоръжени сили 

работи се премахна нолити- 
Нагюжено е 1‘я се

С указание па 
литбторо на ЦК на

— Г'КГГкомсомолски 0Р«иизшш^^вв=юезафа- 
нено да сс създават ДРУГИ тажданите.
■гийии и различни СДРУЖИ“* ^ въоръжените сшш, но

Командирите и служащите,вьвл^1 си гювинносх мо.
не и войниците които отбиват членуват в поли
тат да бъдат политически акт убеждение — само
тически партеш и сдружения но ое ^ моглт тамош
ните СцслиС да^пренасят Iв^работата казва се в указанието

”а ^С-ь* "'същото указание е определено , да се
в органите на вътрешните работи, от 15 да

иидатат3патриотичния "дух. ^отовв^тт

Г,=н^
ва. чс разпускането на лартиинихе и л. рттно по_
пизадии в българската народна армия « ,,огце ^ 
казателство, чс БКП се отрича от монопола “Й22Й 
и че дава принос па демократичните промени в страната ^ 
Министерството подчертава, че по този I Зантото при 

едшкгтвото и монолитността в БНА . Д^янатя не повечепартиина система в страната
формират свои органи- 

Армията, тъй 
беоготовността

с момент за дестабилизира
не на Югославия.

Становищата на Деклсра
нията на СЮК 
вия проект на социализма 
л федеративна Югославия 
— които минаха чрез леги- 
т-имиа
Сърбия последователно щс 
прилага па дело като част 
па собствените си опреде
ления. СК в Сърбия като и 
досега щс действува кон
структивно, явно, ясно и 
решително. Ще предприеме 
всичко за да сс осъществи 
демократично единство на 
СЮК върху новата профа
на на платформа. 14-.ия извън 
реден /конгрес възможно 

по-рало да продължи, ко
ето 
само

Охрабрява факта, чс тези 
дии в Сърбия голям брой 
граждани, особено млади 

изразяват желанието си да 
постъпят в СК. СК в Сър-«

— Изнуденото прекъсване кициатива не може да ос
на Конгреса на СЮК на- тави ца силите, конто сс за- 
малява единството на стра- стъпват против единството 
ната, нейната международ- на Югославия, 
на позиция в Европа и све- В подготовката на Кон
та п блокира провеждане- греса представители па СК, 
то на стопанската рефор- от Сърбия дадоха принос 
ма, демократизацията на конгресните документи, в- 
обществото, [работата вър- сред конто и Д< 
ху новата конституция — та, да възприемат възмож- 
нзтъква се в „Оценките и н0 повече дух на модерна- 
становшцата на Председа- та демокрация и съврсмсн- 
телството на ЦК на СК в ния идеал на социалната 
Сърбия за работата на 14- правдина. На самия Кон- 
-ия извънреден конгр-сс па грес делегатите от Сърбия 
СЮК и за активността на сс застъпваха за предложе- 
СК в Сърбия“, приети на ния. с които текста на Дс- 
|ггроведеното на 25 ,<яну- клсранията 1бо подобряван

ари т. г. разширено засе- но посока на афримнране- 
дание на Председателство- то на човешките права и 
то на ЦК на СКС. В този свободи. СК в Сърбия оста- 
документ от заседанието, па при съгласуваното опре- 
председателствуващо от Бог деление, че в решаването 
дан Трифунович, покрай за съществените опрсделс- 
другото се казва: ния и за въпросите за рав-

\ — Демократичното раз- ноправието на народите и
искване на Извънредния народностите трябва да сс 
кногрес недвусмислено по- осуети 
каза силното опредление на майоризацията. В новия ус- 
огромното болшинство де- тав трябва да се прецизира

войската иза но- !П,Н

СК впроцедура,еклерация-

пази
установяването на 
може да се допусне партиите да 
зации и да водят политическа пропаганда в 

съществено ще се отрази върхукато това
" ;,'КМшшс”ьрст1К>то на вътрешните работи в платфор
мата си, която е доставило на Народнотосъбрание, _ 
дало подкрепа органите на вътрешните Раб?™ 2*

политическите партии и изцяло да бъдат под 
законодателската и изпълнителна власт.

разбира се, не 
от СК в Сърб

записи
пя.

извън 
пени на

падгласувапсто и
■Г

УНГАРИЯ
ЕСП Е ПРИЕЛА ПРЕДИЗБОРНА ПРОГРАМА

.Родина, налреък и сигурност“ е главният лозунг с 
Унгариската социалистическа партия ще излезие на 

25 март т.г. Националната 
иа пленум приела предиз- 

към себе

когото
общите избори, насрочени за 
конференция на тази партия 
бор на програма, с която се старае да привлече 
си възможно повече гласове.

за-Все още водещата политическа организация се 
стъпва за смесено стопанство, стабилна форинта, спиране 
спадането на реалните заплати, запазването на жизнената 
среда и за правова държава, свързана с множество нишки 
с Европа. Националната конфедерация счита, че без сил
на социалистическа партия не може да се създава нова 
Унгария и в редовете си призива всички онези които 
живеят от своя труд.

БУКУРЕШвсички
хора, конто приемат, дават 
подкрепа и които са готови 
активно да се застъпват за 
нашата политика и реформ 
ните определения. Тъкмо в 
моментите на големи тру
дности. когато е сложено 
под въпрос единството в 
СЮК, хората приемат и да
ват подкрепа на перспекти
вата за излизане от обще
ствената криза, която пред 
лага възобновения и ре
формиран СК.

В сегашния период се за 
стъпват всички ония, които 
са против единството на 
Югославия, *и ползувайки 

проблемите на Косово же
лаят да дестабилизират 
страната и да засегнат ней
ната териториална цялост. 
Единственият отговор на 
тях е да се увеличи актив 
ността на {комунистите в 
Сърбия и на всички про- 
вресивни патриотични сшш 
и в провеждането на зада
чите от обществената ре
форма във всяко предпри
ятие, във всяка община.

Пркъсваието на Конгреса 
предизвика загриженост на 
комунистите и най-широка
та професивна обществе
ност. Същевременно съще
ствува голяма готовност и 
решителност на членовете 
на СЮК и на фажднаите 
в СР Сърбия да се залази 
единството на СЮК и те
риториалната цялост на 
СФРЮ, казва се между дру
гото в документа от засе
данието.

легати
се разработят съответни де
мократични механизми, с 
които ще се дохажда до 
единствени решения за пре
възмогване на евентуални 
блокади.

Очевидно е, че на Конгре
са не дойде до поларизира- 
не между демократи и не- 
демократи, но между при
върженици и противници 
на единствения СЮК и е- 
динствената СФРЮ ... Гла
суването за единствен СК, 
а против съюз на съюзи 
показа <1156:169), че по то
зи съществен въпрос деле
гатите на СК от Словения 
не бяха против делегатите 
от Сърбия, но и против ог
ромно болшинство комуни
сти от цялата страна.

СК в Сърбия винаги бе, 
а и днес е готов на демо
кратичен диалог по всички 
открити въпроси. Считаме 
обаче, че под категория на 
по-инакво мнение и демо
крация никак не можат да 
се приобщат националисти
ческата 
прогонването на хора от тех 
ните вековни огнища и за
сягането териториалната ця- , 
лост на СР Сърбия и 
СФРЮ. Затова, няма и не 
може да има диалог с ал
банския сепаратизъм, /който 
още веднаж. след като по
лучи охрабрение с прекъ
сването на Конфеса и с 
отделни дискусии на него, 
веднага тръгна в 'атаку
ване срещу съвместния и 
равноправен живот на всич 
ки народи и народности на 
Косово, оценявайки че сега

Конгреса за обществена ре
форма, за демократичен со
циализъм,
СЮК и едниство на СФРЮ. 
В това разискване, изхож
дайки от принципните по
зиции, участвуваха делега
тите от СК в Сърбия.

Напускането на Конгреса 
и неговото прекъсване по
твърдиха изключителността 
и недемократичността, по
неже се касаеше за непри- 
емане принципа за равно
правието. Тъй като есте
ството на реформните оп
ределения които трябва да 
приеме Конгреса са от ог
ромно значение за бъдеще
то на Югославия, тази по
стъпка обективно слага под 
въпрос политическото съ
гласие »на югославско рав
нище за целите и начините 
на решаване на дълбоката 
криза, в която се намираме.

Съюзът на комунистите в 
Сърбия се застъпва за сво
бодно политическо сдружа
ване и политически плура
лизъм, за съществуване 
различни партии и обще
ствени организации, но за 
такъв плурализъм който 
ще даде възможност да се 
свързват и сдружават фаж 
даните и чрез републикан
ските фаници съгласно с 
началата за свободното цир 
кулиране на хора и идеи, 

не за плурализъм, който 
да се манифестира чрез по- 
-нататъшно разделение и 
конфронтиране между ре
публиките и народите. СЮК, 
казва се в документа, де
мократичната югославска и-

ОПОЗИЦИЯТА ТЪРСИ ЧАСТ ОТ ВЛАСТТА
единство на Кризата в съседна Румъния все още не престава. Да

же, се задълбочава. В Букурещ преди няколко дни на 
пример повече десетици хиляди числящи се към три по
литически партии, които продължават традициите на пред
военните партии (Националселяческата. Нахгионаллиберад
иата и Социалдемократичната) организираха демонстрации 
против „намерението на Фронта за националното спасе
ние на предстоящите парламентарни избори да канднтира 
свои хора“.

По случай тези събития председателят на Фронта Йон 
Илиеску посредством телевизията казал, 
партии не искат да се постигне договор за сътрудничес
тво. Подчертал е и възможността някои от представите
лите на тези партии да влезнат в състава на Фронта. 
Всяко дестабилизиране ца Фронта, предупредил Илиеску, 
представява и национално дестабилизиране.

че посочените

АЛБАНСКО-ГРЪЦКИ ОТНОШЕНИЯ 
ПОСЕЩЕНИЕ И ПРОТЕСТИ

Подсекретарят на албанското Министерство на външ
ните работи Сократ Пляка преди няколко дни бе на дву- 
дневно посещение в Атина когато в няколко места в 
Гърция бяха организирани протести и демонстрации по
ради сбезправеността на гръцкото малцинство в Албания.изключителност,

Положението на фъцкото 
било в центъра на вниманието
делегации.

малцинство в Албания е 
в разговорите на двете

След разговорите Пляка 
ство в Албания
ду двете страни®,'ка^подчерт^^е®

ват религиозни свободи“. Щ и че »в Албания съществу-

та в Алба^^саботаезешСповечетоТтаа’ 46 На маш*инства' 
Затова и по време на посещение?? ™ пТ' и основш"еп 
градове в Гърция са опгяноУУГ на Пляка в няколко 
тести. организирани демонстрации и про-

а
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Две причини за 

напускане 

на Конгреса

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА МЕЖДУОБЩИ НСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СК В НИШ

Дошли на Конгреса, за да 

напуснат СЮК
Когато става въпрос за 

единството на страната ;и 
единството на СЮК кому 
листите в Сърбия 

мандат без базата било с 
кой да сключват пактове, 
да се договарят и да по- 
пускат за уж „спокойствие 
в дома“.

Това е единодушно ста
новище на членовете на 

СК в 15 общини на Нишки 
регион след прекъсване ра 
ботата на 14-ия извънре
ден конгрес на СЮК, а та
зи оценка в базата изнесо 
ха всички участници на 
неотдавнашното разширено 
заседание на Председател
ството на МОК 1на СК в 
Ниш, оценявайки успешно 
работата на конгресните 
делегати от този регион.

Последователно са осъ
ществени ' поставените цели 
и разработения сценарий на 
ръководството на СК в Сло 
вения или да разбият СЮК, 
или от него да излезат, бе 
казано, че е оценка която 
тук най-често се чува меж 
ду членството, като при то 
ва се осъществява конфе- 
деративно устройство на 
Югославия.

Интересно е, “че на Кон 
греса предложението на 
СК от Словения СЮК да 
стане съюз на съюзите е 
приет като амандман, кое
то означава, че в предкон- 
кресната активност за ре
публиканския конгрес това 
избощо не е съществувало, 
па затуй ни базата на СК 
в Словения не се е изясни
ла, каза д-р Душал Илич. 
председател на МОК на СК 
в Ниш, като подчерта, че 
на конгреса сгъстено про
лича многогодишното със
тояние в СЮК и неговото 
ръководство.

— А какви последици 
може да има всичко това, 
каза
и сегашните 
Прищина, очевидно прак
тическо ехо- па поведението 
на СК от Словения на 
14-ия конгрес.

За членството е неприем
ливо, кандидатът за пред
седател на ЦК на СК в 
Хърватско Иво Дружич да • 
предлага за своята партия 
ново име, а кандидатът за 
член на ЦК на СЮК от 
Хърватско [д-р Бранко Хор 
ват дори позовава делега
тите да разделят партията 
и формират нова партия. 
Бих искал някой да ми ка 
же от тези, които толкова 
се застъпват за демокраци 
я, да посочат поне един при 
мер кога на един конгрес 
на която & да било 01 тези 
толкова хвалени социалис 
тически партии в света — 
някой делегат да излезе и 
предложи премахване на 
собствената партия, каза 
Милован Мшшич, като под
черта. че представителите 
на СК от Словения, които 
толкова критикуват моно
литността в партията, по 
казаха че се държат моно
литно до единоумие.

Намирайки част от при
чините, че Конгреса е така 
прекъснат, в неговата под 
готовка, при което особено 
направи забележка на Пред 
седателството на ЦК на 
СЮК за компромисерство, 
а и за това, че базата изоб
що но е имала възмож
ност да види Декларацията, 
като най-важен документ, 
д-р Любиш а Митрович из
рази особено незадовол- 
ствие на членството, че 
СК твърде леко прие и се

отказа от своята авангард 
на роля, ... 
черта той — 
нещо друго от отказване от 
монопол над властта, това 
е онова, към което тряб 
ва да се стреми всяка пар 
тия.

понеже под- 
това е съвсем

51 ДВЕ СА ПРИЧИНИТЕ ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА БЮРОКРА
ТИЧНИЯ И ПАРТИЕН ЕЛИТ НА СК В СЛОВЕНИЯ ЗА
ГУБА НА ПРИВИЛЕГОВАНО ПОЛОЖЕНИЕ В ЮГОСЛА
ВИЯ И ПРЕДИЗБОРНА СЪРЕВНОВАНИЕ С АЛТЕРНА
ТИВНИТЕ В БОРБАТА ЗА ВЛАСТ — Е КАЗАНО НА 
ЗАСЕДАНИЕТО НА МОК НА СК В ЮЖНОМОРАВСКИ 
РЕГИОН

нямат

Като посочи загриженост 
та между членството д-р 
Зора Аранджелович 
което се съгласи и Предсе 
дателство 
за Съюза на комунистите 
на Сърбия, па и за член
ството и първичните орга 
низации, най-важното е час 
по-скоро да се обърнат с 
лице към непосредствени
те задачи, реформи и сто
панска стабилизация. По

неже, каза Славко Рандже 
лович, такива положения на 
предизвикателство 
са били проверка на готов 
ността на членството за 
борба за програмта на 
СЮК, но и връщат дове
рието в него и предизвикат 
интерес за зачленяване в 
него.

Председателството 
МОК на СК в Ниш едино
душно прие и становшцто 
на 14-ия конгрес на СЮК 
час по-скоро да продължи 
с работата си, понеже про 
такането би дало повече 
време на онези, които ис
кат да разбият единството 
на партията и възможнос 
ти далеч много повече да 
манипулират с членството.

На снеотдавна 
реното заседание на Пред
седателството на МОК на 
СКС в Южнбморавски 1ре- 
гион, в чиято работа участ
вуваха
°бщинските комитети на СК 
и на общинските конферен
ции на ССТН{ делегатите 
а 14-ия извънреден конгрес 
на СЮК от региона, е ка
зано, че с напускането на 
делегатите от Словения е о- 
повестно и подготвено в 
случай шантажите и улти
матумите да не минат.

Ясно е обаче, че ни спе
циалната подготовка, но об
мисления сценарий и фра
зеология, подправена с „де
мократични обещания“ не 
са могли да прикрият най- 
-черния консерватизъм на 
бюрократичната върхушка 
на Словения. Когато вече 
изчерпаха аргументите, де
легатите от тази република 
се опитаха с шантаж и не
коректност да осъществят 
разрушителните си цели.

Повечето делегати обаче 
се изясниха за Югославия и 
единен СЮК, отхвърляйки 
тезиса за „съюз на съюзи
те“. Словения не се стълк- 
нови със Съюза на комунис
тите в Сърбия, но с волята 
на болшинството делегати 
на 14-ия извънреден контрес 
на СЮК, които проявиха 
голяма толеранция и изклю 
чително търпение, но все 
пак не поискаха да минат 
границата, с която се дове
жда под въпрос единството 
на СЮК.

Според мнението на Зо
ран Яначкович, председа
тел на МОК на СК, две са 
основните причини за тако
ва поведение на отчужде-

ния бюрократичен и парти
ен елит на СК в Словения. 
Първата е загубата на на 
привелеггираното положение 
на Словения в Югославия и 
намерението да се унищо
жи Югославия като социа
листическа федерална об
щност, и втората — намере
нието в сепаратистичната 
полипжа да се надделее и 
опозицията в тази републи
ка, за да спечели СК в Сло
вения властта на предстоя
щите избори.

разши-
(изтъкна, че

и председателите на

винаги

На заседанието е конста
тирано, че с напускането на 
делегатите от Словения и с 

работатапрекъсване 
Конггеса не е престанал да 
съществува СЮК, както по
бързаха да кажат комента
торите в „Ослобождение“ и 
,Дело“. Без оглед на факта 
че словенците нанесоха се
риозен удар на СЮК, окру- 
жава съзнанието, че повече
то делегата са за единен 
СЮК, за Югославия и соци
ализъм. СЮК досега успя
ваше тъкмо затова, че има
ше югославска програма.

на

на

Тази сложна епоха пред
ставлява предизвикателство 
за засилена активност на 
партийните 
Подкрепата, която СЮК по
лучи, задължава ни да оку
ражим всички хсура и заед
но с тях да отстоим в бор
бата за силен, модерен и е- 
динен СЮК, поръчват кому
нистите от Южноморавски 
регион.

Изразено е и искането Ко 
нгреса час пое каро да прод
ължи работата си и да при
еме общоюгославски гпрогра 
ми за преодляване на кри
зата.

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА МЕЖДУОБ- 
Щ И НСКАТА РЕГИОНАЛНА ОБЩНОСТ В НИШорганизации.

От реформата — няма отстъпване
На заседанието на Между общинската регионална об

щност състояло се на 30 януари тази година в Ниш, бяха 
обсъдени няколко твърде важни въпроса, между които 

централно място зае провежданието на мерките на сто
панската реформа и положението в стопанството и об
ществените дейности в общините на територията на Ниш
ки регион. Представители на общините и членовете на 
Председателството на Междуобщинската регионална об
щност се запознаха с предложенията и сюгжестинте за 
допълнение на програмите на мерки и активности по 
осъщестпяване на плана за обществено-икономическо раз
витие на МРО през настоящата година.

Илич, потвърждават 
събития в

Ст. Н.М. Момчилови!!

РАЗВОЙНИТЕ ПЛАНОВЕ НА ЮНОМОРАВСКИ РЕГИОН

Туристически център 

на Власина
Ш Комплектна студия ще бъде завършена до края на март 
■ Шанс за домашните и чуждестранни компании, ио и за 

частните предприемачи

Лесковац. Всички изгле
ди са и алице на Власина да 
се построи голям център. Ка ргопроект”. 
ко-рекреационен центт/р. Ка жич, генерален директор на 
сае се за един от най-гол е- „Югоекслорт“, иифцрми]ра- 
мите проекти в СърОия, ко- й/си комитета за досегашни 
йто се раздвижи с голям ин те активности, каза, чс те- 
7ерес и огромна енергия. хническата документация е

Това е потвърдено и на изготвена, остава още фина 
учредителното събрание на згеова-пкономимоската част
координационния комитет в па проекта, и според него- 
Лесковац, който е сформи- вите думи, 
раи със задачата да се г/ри- студия ще бъде готова ДО 
сме развойна програма на края на март т. г. Аджич 
Бласина и да се коордиии- изрази убеждението, че Вла 
рат дейностите, свързани с сина има всички дродпос- 
изграждането на центъра, тавки за голям турисгичес- 
За председател на комите- /сорекреационен център. Не 
та е избран Зоран Яначко- обходима е човещка фадгга 
яич председател //а МОК на зия, разум и воля природ- 
СКС в Южиоморавски ре- лото богатство на Власина 
гион. да се изг/олза за туризъм и

Както вече е известно, гла развитие. 
впият носител па този про- Според думите на Оливе- 
екг е „Югоекслорт“ от Бел- ра Джурич от Рснубликан- 
фад в сътрудничество с Ре ския завод за урбанизъм,

лубликаиския завод за ур- 
и белградския „Ние

Слободан
баиизъм

Ад-

дсоепсн период. Пренебре
гнати са възможностите, ко 
иго дават планините и хо
рата са ги напуснали, а се
га сс дава възможност тук 

голям шанс и да сс доведат хората. При
родата' е направила своето, 
думата сега има човекът, ка 
за той, като добави, чс „Че- 
мернше“, „Стрешс(р“ и дру
ги планини дават възмож
ности за рекреативио, по и 
за алпийско пързаляме, па

„Власина“ отваря 
вратата на Сърбия към Ев
ропа. Този бисер па Южна 
Сърбия, па водоразделя ие 
черноморския и егейския 
слив, дава 
още по-голямо предизвика
телство. Тя изтъкна, че цеп 
търът ще се строи в пове
че етапи, а в първия стан 
— както е запланувано — 
ще бъде построено селище 
с пет до седем хиляди ле
гла.

проектът ят чуждестранни п домаш
ни компании, докато по-мад 
ко ще бъде предизвикател
ството за частните предприе 
мачи.

— Налице са всички ма
териални и обществени ус
ловия да пристъпим към ре 
ализацията ,на този проект 
за който вярваме, че има 
шанс ма пазара, преди вси
чко на чуждестранния, ка
за Славка Неделкович, ирс 
деедатед на Туристическия 
съюз на Сърбия.

комплектната

тук ще има възможности иЗоран Яначковиц посочи
погрешната развойна поли

тика, водена фез целия сле ио-голсмито обекти ще етро
за олимпийски игри. Инак

М. Момчилови»*
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СЛЕД ПРЕКЪСВАНЕ НА ЧЕТИРИНАДЕСЕТИЯ

Членовете искат единен Съюз на комунистите
ДИМИТРОВГРАД

факът, че словенската деле
гация представляваха лове
нето политическия дейци, а 
ле и работници и, че още 
ват от, о/риетите решения на 

започне Конгреса

конгрес иаИ две седмици след прекъсването на Четиринадесетия, извънреден „ят-ийни 
Съюза на комуинстйто иа Югославия, не прекъсват бурните реагираиия. и I* ’
и безпартийни, всички редом осъждат повенението на делегатите от '
конте се пишеха за големи борци за демокрация и демократически Дналог, а е * 
каха да послушат гласа иа мнозинството. Те напуснаха конгреса под претскс,
„минали“ техните предложения, а факти чсски най-много бяха недоволни, че ие __

прието тяхното предложение занапред съюзът на югославските комуииеги да 
Съюз от рспублнкински и покрайшшеки съюзи. При гласуване по този ама длш 
1156 делегати бяха ПРОТИВ, а само 169 — ЗА словенското предложение! Гк„„птя

И множество други техни предложения водеха към разграждане на страпат. 
Ето какво по този въпрос мнелжг н наши четатели, сред които направихме мал 
блиц-анкета:

, Иван ДЕИЧЕВ.
чески, Димитровград: — 
Като дългогодишен член на 
СТОК, абсолютно не съм 
съгласен с този, които кон 
гресната трибуна използва 
ха за да искат разформи
ране на СЮК и ' създаване 
на нови партии. Но когато 
се е стигнало дотам, изходът 
трябва да се търси така, че 
да {бъде приемлив за бол
шинството хора, живее

щи в СФРЮ, без оглед иа 
националност. Нужни

МИТ1Ш-
цреди да
техния конгрес, изходът на 

на СЮК се 
въпрос. За14-я т

довеждаше пол 
съжаление това се н потвъ
рди. Все пак аз съм тоя ям 

същият ще 
продължи с (работа и всич-

кошрес

оптимист, че

наложи своето мне- 
на Словсто 'и за работниците, а 

ние най-малко сме виновни
пя да
ние, делегацията 
пия напусна конгреса, по
казвайки още един път ис 
тинското си лице. Техния 
стремеж за доминация в 
Югославия, за щастие, де
легатите на конгреса с ог
ромно болшинство отхвър 
лиха. Всичко това, ощ<5 с- 
дии път ни у вери, че СР 
Србия се застъпва за 
тински път към демокра-

би водила към разединение 
па СК.

Гойко ДЛЕКСОВ, „Спобо- 
ла":
делегацията на СК и Слове 
пия предварително е била 
подготвена за такъв ход. 
Защо винаги тс поставяха 
ултимативни (въпроси. Аз 
дълбоко съм убоден, че 

трудещите се от цялата ни 
страна се за единен Съюз 
на комунистите. Словенци-

Струла ми се, че

ис-

ция.
Алекса Ташков 
Матея Андонов

ки документи ще бъдат при
ети, в краен случай и без 
Съюза на комунистите на 
СР Словения.

БОСИЛЕГРАД
Иван' АСЕНОР препода

вател 'в основно училище в 
Боси.1 е град:

— Според мене Съюзаъг 
на югославските комунисти 
е бил и ще бъде единна об-

доразумения.
„студени глави“, за да се 
намери правилен изход от 
настаналото положение. Нс 
разбирам коравото набля
гай е за собствените стано
вищата от страна да делега 
тите от Словения, при кои 
то е видимо, че не са го
тови за никакъв диалог, 
което е не съвместимо с ко 
муни етическата 
Считам, че 90 на сто от чле 
новете на СЮК са за юго- 
славянство. но са дълбоко 
разочаровани от изхода. . .

НИКОЛОВ, сче- 
в Средношкол-

Славчо
товодител 
ския образователен център 
в Босилеград: — 13 лайното 
намерение на сегашното 
словенско 
ясно
да бъдат конституирани по 
техен принцип, а не по о- 
пределенията на всички. То 
ва те потвърдиха още с прие

Крум ПАНЧЕВ. „Югоне- 
трол“: — Аз считам, че ръ
ководствата на Съюза на 
комунистите трябва да се 
разберат п конгреса да про 
дължи с работа. Те го на 
правиха така, както се пра

ществсно-политическа 
низания. В това съм твърде 
убеден. Още повече, че и 
досега повече пъти, отдел
но по време на ИБ единст
вото му е било под въПрос, 
обаче винаги е събрал си
ли и задържал в определе
нията си. Убеден съм, че и

орга- ръководство е 
Югославия и СЮК

идеология. позовават на демо- 
— а искат да дпк- 

че л" сред 
Словения 

има мнозина членове, кои
то не одобряват тяхната 

политика, че са против се- 
паратисткото -им 
ние.

крация 
туват. Вярвам, 
комунистите в

Зоран ГЕРОВ, икономист: 
— Четиринадесетият кон

грес показа, че с пълно пра 
во е наречен извънреден, 
защото извънредното поло 
жени търси и такива събра 
нпя и решения. От гол
ямо значение е факта, че 
огромно болшинство е за 
единен Съюз на комунис
тите, а не за съюз от съю
зи. Станалото на конгреса 
свйдетелствува, че не се 

касае само за недоразуме
ния между Словения и Сър

поведе-
"Ч

Владислав СОТИРОВ, аб- 
на и кономк чески - 

И този кон-
сол вент 
те науки: 
грес показа кон е за един
на Югославия, й кой про
тив това. След като не ус-ви в къща, в която не се 

знае кой е домакин... Тряб 
ва час по-скоро да се пре 
късне с престрелките, а да 
запретнем ръкави и да ра 
ботим.

4 &* |Щ\' \ /-

' -Ч Щ Ач

те амандмани. Това потвър
диха н на Единадесетия си 

Затова лично 
ме изненадва, че техните де 
легати напуснаха Конгреса.

сега след прекъсването на 
14 извънреден 
успее да запази единството 
и дз надделее настоящото 
кризисно положение. Инак, 
това дето направиха 
гагите на СР Словения 
всяка осъда. Обаче, съвсем 
очаквана постъпка.

Боянка
делегат па 14 извънреден 
конгрес на СЮК: — Самият

конгрес.конррес ще не
Иван ЯНКОВ, „Сточар“:

— Аз съм все пак оптм.ист
във връзка с изглаждането 
на станалото недоразуме
ние и прекъсване на 14-ия 
конгрес. Не трябваше така 
да стане, но. . . Считам, че 
исканията на словенците са 
непримливи! Съюзът на ко
мунистите трябва да се ре

Смятам че 'Конгресът не 
тряоваше да бъде прекъс
нат. Трябваше ~ 
ди нов кворум и да продъл
жи с работа, па

условие да дойде

деле- 
е за да се утвър-

дори ипри
разпускане на ЦК на СК на 
Словения.

ЙОРДАНОВА: До

Манол Янев

СЛАВА ТОДОРОВ ДЕЛЕГАТ НА 14 ИЗВЪНРЕДЕН

Охра-имение
КОНГРЕС НА СЮК

ма нашата реалностбия, но само за недоразу
мение между Словения и — Конгресът е отражение 

на нашата реалност. На не
го се показаха всички на
ши отрицателни и положи 
телнц черти в работата на 
всеобща конкуренция, в ус 
ловил

СЮК прие 
че се отказва от монопол 
на властта. Това 
със своята

— Югославия. Лично се на ясно решение програма нит0 пък мога да 
вярвам, че след толкова го 
дини живот и работа в по- 
трудни условия нашата пар 
тия ще позволи 
й превземе I 
роля.

дявам третото пленарно за
седание да изанализира по- значи, че 

ясна програма 
ще се бори за реализация 
на своите идеи много 
агресивно отколкото 

' га оставайки

ложението и приме ясни
становища и заключения,

някой да 
досегашната

които да бъдат задължи- по- 
досе- 

при това на 
югославски позиции.

когато плурализмът 
на идеи и отпошения тряб 
ва да се приеме като реал общо 
пост в политическия, иконо 
мически и
ли области на живота. Това 
същевремено
ир имане на много по-де-

телни за всички членове на
СЮК, които са за единна
Югославия.

гарите ™т ‘словет^40 
ха конгреса, 
техни

ДРУ- 
напуснаЩо се отнасявсички останаформира, но да си остане 

единен. Надявам се изход 
да се намери на третото 
пленарно заседание... Инак 
считам, че огромно болшцн 
ство V нас е за единен и 
деен Съюз на комунистите, 
а не съюз на съюзи. Това

до постъп
ката на делегацията от Сло 

означава и вения считам че всички ко 
муиисти в Словения не ми- 

мократичеио отношение в слят така и това те сами 
обществения живот. Имайки тРябва да разрешат. Факт

е че за сега няма партия, 
която като СЮК

Дашса ДИМИТРОВА, „Сво 
бода“: — Прекратяването на 
14-ия конгрес не води към 
добре. Разочарована съм от 
станалото на конгреса, от 
враждите и разприте. Ако 
не се разберат ще бъде ло-

когато всички
предложения с 

ключение на Съюз 
зите на СК

из-
на съю- 

са приети. Това 
е прието значи еъз 

национални пар-
което не 
даване на 
тип.

тъкмо това предвид и за
читайки днешния може да 

предложи общоюгославскамомент,
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ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС НА СЮК
СУРДУЛНЦА

БАБУШНИЦА

Постъпката яа словенците не е изненада ОГОРЧЕНИЕ И 

НАДЕЖДА■ ?ИШфЧСК?СжУ”тТШе “ Заседание на Политически, актив на Общинския коми

На 25 януари т. г. в Сур- 
дулица се състоя заседание 
на Политическия актив на 
Общинския комитет на Съ
юза на комунистите в Сур- 
дулица, на което беше об
съдена политическата обета 
новка след прекъсването на 
Четиринадесетия

тази своя цел: или „съюз на 
съюзи“, или 
Конгреса — 
другото Стойкович.

прекратяване на 
заяви На Четиринадесетия извъ

нреден конгрес на Съюза на 
югославските комунисти де 
легатите от Словения вид- 

елл* "Ха Решение за косовските
1 проблеми в свободната д©-

иност па албанските терори 
сти в Косово и вън от тази 
покрайнина и в пускането 

Вш от затвора на предводители
те на албанския сепаратиз- 

Р ■ьм. Ръководството на Слове
пия не иска да разбере ко 

9 лко много обиди црогресиз;
| ни те сили в Косово, когато
* допусна на албанските се

паратисти

между
Оред 1800 комунисти в 

Бабушнишка
сред трудещите се и граж
даните владее огорчение, че 
Четиринадесетия 
ден конгрес на СЮК не за- 
вт>рши, но и не губят наде
жда, че въпреки трудности 
те, които създаде делегаци
ята на комунистите от СР 
Словения с ултимативните 
си искания, все пак СЮК 

ще намери сили и възмож
ности да доведе докрай то
зи конгрес. Делегатите-ко
муниста от СР Словения о- мо 
ще от самото начало с мно- 
гобройни амандмани нароч
но се стремяха да омалова
жат СК, да внесат разкол 
в ;редиците на Съюза на ко
мунистите и да разбият е- 
динството му.

ети амандманите за създа- 
и даване на републикански сь 

юзи, а СЮК да стане съюз 
на съюзи, както и снемане 
на икономическата блокада, 
който въпрос трябва да у- 
реждат предприятията меж
ду себе си със създаване на 
взаимноизгодни отношения.

Очевидно е, твърдят кому 
пистите в Лужница, делега
тите-комунисти от СР Сло
вения умишлено работят в- 
ърху разединяването не са

на СЮК, но и на цяла 
Югославия. Тази тяхна по
литика лрюдължава вече до 
ста дълго, а последните съ
бития в Косово именно пот- 
ърдиха, че съществува ос 
Любляна — 
това тревожи.

община

извънре-
извънре- 

ден конгрес на Съюза на 
югославските комунисти. 
Председателят на Общин- 

. ския комитет на СКС и де
легат на XIV извънреден ко 
нгрес на СЮК

ЙЖ11ЦЗвонимпр 
Стайкович заяви г^ред чле
новете на Актива, че 
купното поведение и посгъ 
пката на делегатите от Сло 
вения,, и на мнозинството де 
легати от Хърватско не е ни 
каква изненада. Словенски 
те делегати дойдоха на Кон 
греса с ултиматум, че ще 
напуснат Конгреса доколко 
т.о. не се приемат техните 
условия , — „самостоятелно
ст, относно да сътрудничат 
със Съюза на югославските

цело-
/I-1

да организират 
митинг в Любляна. И най- 
новите демонстрации в САП 
Косово имат непосредстве
на връзка с поведението и 
постъпката на делегатите от 
Словения на Четиринадесе
тия извънреден конгрес на 
Съюза- на югославските ко- 

беше изтъкнато

I?-''

Звонимпр Стайкович

Политическият актив на 
Общинския комитет на СКС 
в Сурдулнца оцени, че се
га е необходимо внимание
то да се обърне към труда, 
за да се повишат производ 
ството и услугите във все
ки трудов колектив и да се

Притцина. И

Известно е, че когато ня-мунисти 
на заседанието на Политиче 
ския актив на ОК на СК в 
Сурдулнца.

Инак комунистите в Ба- 
кой се оттегли, зад него ос- бушника община считат, че 
тава пустош. Именно на то- с още но-голЯМа мотивиров

ка за работа и изпълнени
ето на трудовите и общест
вени задача ще дадат най- 
достоен отговор на тези те
хни провокации. Оттук и

комунисти само толкова, ко 
лкото е от полза за тях“. 
Те дойдоха да осъществят

ва разчитаха делегататежо- 
мунисти от СР Словения. В
името на мнима декорация 
те се опитаха да натрапят 
най-недемократични отноше
ния. Особено печат даде 
Корошец, който се приоб-

:
установят такива отноше

ния, в които ще се знае кой за 
какво отговаря. Това е най- 
хубавият начин 
подкрепа на политиката на 
Съюза на комунистите в Съ

известно оживление сред 
комунистите и трудещите 
се отговорно да изпълняват 
задълженията си.

КОМУНИСТИТЕ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА да се даде

БЕЗ РАЗДЕЛЕНИЯ В СЮК щи към делегатите-комунис
ти от СР Словения, понеже 
като секретар на ЦК на 
СЮК

рбия.
На събрания на първични 

на Съюза Комунистите от Лужница 
негова задача е да изтъкватте организации 

на комунистите в Сурдули- 
шка община беше подчер
тано, че не е нужно да се 
отделя толкова голямо вни

необходимостта 
линията на ЦК Конгресът час поскоро да 

п|родължи с работата си и 
да приеме Декларацията и 
останалите документи, с ко
ито СЮК става модерна де-

Изнуденото прекъсване на 
Четиринадесетия извънреден 
конгрес на Съюза на юго
славските комунисти, всред 
комунистите в Босилеград- 
ска община предизвика ис
тинско разочарование. При 
това постъпката на делега
тите от СР Словения, не са
мо за комунистите, но и за 
останалите социалистически 
определени сили в община
та е неггоиемлива и остро 
се осъжда. Още повече че 
с това се довежда под въ-

единството на СЮК, ОТ ПАРТИЙНИЯ ЖИВОТ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

та председателят на ОК на 
СК в Босилеград гйред чле
новете на ПО, Живко Сто- 
илков, ще дадем и най-гол- 
ям принос в проведжането 
на реформата, за която ве
че всички сме се определи
ли, и чиито първи резулта
ти са на лице.

провежда 
на СЮК.

Комунистите от Лужница 
изтъкват, че редица аманд
мани на комунистите от 
СР Словения са приета — 
премахване на водещата ро
ля на СК, многопафртийна 
система и пр. Не бяха цри-

мание на поведението и по 
стъпката на делегатите от 
Словения. Много по-голямб

мократична партия, отразя
ваща интересите на труде
щите се и гражданите.

внимание заслужават зада
чите в провеждането на сто 
ланската и обществена ре
форма. 3С. МикичМ. Я. Ст. Н.

прос и
като политическа организа
ция и единството на СФРЮ, 
като общност на народи и 

основи Обсъжда се обстановката в местните 

общности и трудовите колективи
народности, чийто 
са положени още през На- 
родоосвободителната борба 
и социалистическата рево- 

СъщеяЬемено кому
нистите в Босилеградска об
щина са единни в искания
та, Конгресът да продължи 
с работа, да бъде избран 

Централни комитет, не-

люция.

твия всред трудещите сс. От 
делио, сега, когато м ар Ки
те на стопанската и полйти 
ческа ре<1>орма и проблеми
те които носи кризата по- 
вечето от колективите в об

Неотдавна 
се проведе (разширено засе 
дание на политачсскостопа 
нския актив, на което пред 
мет на разискване бе акту 
алната политическа и стопа 
иска обстановка в община
та и задачите на СК и оста 
палите социалистически си
ли. Понастоящем тази твър
де важен въпрос е предмет 
на оОсъждане в базата — 
всред комунистите в пфви 
чните партийни 
ции, със задача обстойно да 
анализират обстоиовката в 
своите среди и изготвят кон 
кретай прогграми: за по-на
татъшно действуваие. Пре
ди всичко партийните орга
низации в трудовите колек 
тави трябва обстойно да ана 
лизират 
си делови резултати всестра 
нно да преценят икономиче 
ската и политическата обс
тановка и въз основа на то 
ва да утвърдят всички кри 
зини обстоятелства,

в Босилеград Комунистите пък 
ните общности трябва 
анализират обстановката в 
местните общности, при то
ва отделно внимание да по
светят върху възловите про
блеми; комун ално-битовото 
уреждане, ПТТ и здравни
те услуги, снабдяването, из
купването на селскостопан
ския излишък н д^руги въ
проси които са от ежедне
вен интерес за населението. 
За целта те трябва да тъ
рсят от местната общност и 
комплетентните 
органи и тела, да изготвят 
конкретни профамн и се 
заложат за тяхното оживот- 
воряване.

кономисване,
ция и ползуване на всички 
вътрешни резерви.

Не по-малко внимание тр
ябва да посветят и върху 
изготвяне на (реални развой- 

щината водят в още по-тру ни програми за предстоя- 
дно положение, понеже но- щия период. В това отноще- 
вече от босилоградскитс тру иие членовете на СК тряб- 
дови колективи стопанисват ва да се застъпят върху до- 
с низка акумулация а сред- комплектуване и закръгля
ният личен доход е най-ма- «аие на производствените 
лък и на регионално и на И процеси в онези производ- 
републиканско равнище. В- 'отвени колективи където и- 
сичко това зле се отразя- Щма възможности за това. С 
па върху мотивирането иа 
заетите за по-голяма произ 
водител пост.

рационализа- в мест-
да

нов
гови органи и тела, за един
ство, без разделения и ш- 
ъвто и да е разкол в СЮК. 
Това между другото е об
ща характеристика от про
ведените през миналата сед 
лица събрания в отделни 
партийни организации и съ
вместното заседание на 
Председателство и Полити
ческия' актив на Общинския 
комитет на СК в Босило

оргагшза-

град. това от една страна ще се 
подобри 
процес, а от друга ще се 
създадат възможности за 
приемане на нови (работни
ци, което е един от главни
те проблеми и пряко се от
разява върху безопасносгна- 
та обстановка в общината. 
Задача на членовете на СК 
е въпреки замразените лич
ни доходи, да се бо|рят ра
ботата и резултатите от 
нея да бъдат основно мери
ло при утвърждането иа за
платите.

общинскипроизводствения
На проведеггите събрания 

както и на заседанието на 
Председателството и Поли
тическия актив, комунисти
те в Босилеградска община 
са единни в становищата, 
че настоящото кризисно по
ложение може да се прео
долее с по-упорит труд, дис 
цишгина, с повишение на 
производителността, и коно
мисване и цялостно и целе
насочено гголзуване на соб 
стаените капацитети. Впро
чем, с това, както подчер-

Изхождайки от тези и ре
дица други факта, лсьната- 
гьщните задачи и актив
ности на комунистите в 
трудовите колективи, както 
бе подчертано на заседани
ето, главно трябва да бъдат 
насочени към максимално

мш шлогодшшгите
Въз основа на 
ност в основните организа
ции, общинския комитет ще 
извърщи анализ на подзггн- 
ческоснгуци гостната 
новка
предприеме Юьетветни мер-

тази актнв-

обста-активиране на всички за 
повиша пане производител-

създават шии могат да пре- ността на труда, личната и 
дизвикат отделни недоволс-

в обгцинната и щекоито

1Ш,колективна отговорност, и- М. Я.1Й»*-
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яппмяшв иши е ШШШШШЯ ш.
илчт

ЦЕХА НА „ПЪРЛИ МАЙ“ В БАБУШНИЦАВПЪРВА СТАЧКА В ГИД „ДИМИТРОВГРАД“

Препълни се чашата на 

незадоволенотоЗА ЧИЯ СМЕТКА?
В гумарската промиш

леност '„Димитроград“ 
(ГИД) на Д5 януари та
зи година стана първата 
стачка, след като от Но
ва {година започна да 

стопанисва като само
стоятелно предприятие 
вън от „Тигър“. Стачка
та беше официално из
явена, с изтъкнати ис
кове от името на заети
те. Оформеният коми
тет ,за стачка бе изтък
нал пет иска. Да се на
малят режистите, да се 
разгледа систематизаци
ята на работните места 
(каталога), да Дойде ге
нералният директор Ми- 
лован Джорджевич от 
„Тигър", за да каже за
що „Димитровград“ и 
„Тигър“ са се раздру- 
жили, Да се намали съот 
.ношението от 1:3,2 в 
личните доходи и същи
те да се увеличат с 50 
на сто.

Имайки предвид броя 
на заетите в димитров
градската гумара и не
възможността всички да 
се съберат 1в стола, об
щото извънредно събра
ние (официалното) име 
за стачката се проведе 
в двора 
Към работниците, които 
поне 'за половина по- 

-малко от

Стачката и много часовото събрание на трудещите 
сс беше неизбежност, понеже в този колектив самоунра-

шо или никакво, липсват много елементи иа вътрешната 
демокрация, ниски са личните доходи, нарушени са между 
личностните отношеи* и е нарастнало недоверието на 
колектива в ръководството.

колектива нарушиха отно- 
между работещи

те и особено отношението 
между работниците и ръко 
водството на цеха, В този 

че ли не същ е- 
готовност да се чуе

Ба-
беше

Миналата седмица в 
бупшишка об/дина 
бурна. Във вторник работ
ниците от първа и втора 
смяна на цеха иа „Първи 
май“ от Пирот обявиха стач 

многобройнитс 
натискат

шенията

цех като
ствува
и мнението на непосред
ствените производители,

това показа и

ка поради 
проблеми, които 
пози колектив в дълъг пе
риод. Със стачкуващите ра
ботници водиха разговори 
представители на Общин
ската скупщина в Бабуш- 
ница, а р ководите л ите от 
Пирот не дойдоха и това 
предизвика нова, голяма 
вълна от работническо не-

а
те имат 
общото събрание — какво 
да кажат и от какво да се 
оплачат. Оплакват се. от ни
ските лични доходи и ло 
шата систематизация на ра
ботните 
бъдат предвождани от хо- 

коитб са способни да 
поведат колектива по пътя 
на успешна стопанска дей-

Гумаршгге стачкуват

се направи, имайки пред 
вид мерките на Съюз
ния изпълнителен съвет. ; задоволство. Затова в чет- 
При това Тодоров под-

има 19 заети, Приети са 
само три нови лица, а 
всички останали )места 
са попълнени чрез пре
разпределение на заети
те в администрацията 
или са взети някои от 
производството. Мнени
ята, идващи от събрали
те се работници, че за 
администрацията тряб
ват много пари, Тодоров 
оповерга с данните, които 
посочи и които ясно каз 
ват, че до отделянето от 
„Тигър“ за общата ад- 

на гумарата. министрация са запла
щани само за последния 
месец 750.000 динара, до 

очаквания като сега тези пари ще 
брой присъствуваха, се си остават в „Димитров- 
обърна директорът Сла- ч град“, 
ва Тодоров, който аргу
ментирано отговори на 
четири от поставените нието от 1:3,2 между 
искове. Що се отнася до най-малките и най-ви- 
намаляване на режис- соки лични доходи из- 
|ивге/ недоразуменията; тъкнато е, че това съот- 
идват поради факта, че ношение е най-малко в 
ГИД след отделяне от общината и би било 
„Тигър“ по сила на за- смешно да се намалява 
кона трябва да форми- ако се има предвид, че 
ра недостигащите адми- директорът за декември 
нистративни служби — е получил 4755 динара 
финансова, за набавка заплата. А когато става 
и част от счетоводство- дума за увеличаване на 
то. И макар че в първи- заплатите с 50 на сто и 
те две служби трябва да тук нищо не може да

искат даместа,

Ра-
въртаък сс състоя много- 
часово общо събрание на 
трудещите се в тази трудо
ва единица, на което при-

черта, че личните дохо
ди в димитровградската 
гумара са 95 на сто от 
средния личен доход в | 
републиката и с 35 на 
сто са над общинското 
равнище.

Милован Джорджевич, 
разбира се, не дойде, тъй 
като той като директор 
на „Тигър“ няма нищо 
общо с „Димитровград. 
В писмото, изпратено от 
него, ясно <казва, че за
етите и ръководството са
ми трябва да 
проблемите.

Все пак въпреки на- 
електризираната в нача 
лото атмосфера полека 
стихна, 
броят на присъствуващи 
те участници в стачката. 
На края се поставя са
мо един въпрос 
чия сметка е организи
рана стачката. Или мо-

ност.
Към края на събранието 

ка работниците говори и 
председателят на Общинска 
та скупщина Миролюб Йо- 
ванович, който между дру
гото изтъкна:

— Очевидно е, че са ло
ши междуличностните ви 
отношения, нужно е много 
повече да вярвате едни на 
други. Ако искате по-големи 
заплати, трябва да изпъл
ните годишния си план. При 
вас много тънка е основна
та нишка работник — май
стор — рководител на бри
гада 
смяна
цеха. Това е същността на 
нашия проблем и вие сами 
трябва да го разрешите.

Тези думи на председа
теля на ОС в Бабушница 
бяха приети с бурен апло
дисмент. При това беше 
изтъкнато, че работниците 
от този цех вярват на об
щинското ръководство, а на 
ръководството (на цеха 

е даден срок до 31 март да 
уреди положението в ко
лектива. Доколкото не из
пълнят тази задача, ръко
водителите на бабушнишкия 
цех на „Първи май“ от Пи
рот трябва да отстъпят ме
стата си Ца по - способни 
хора.

председателятсъствуваха 
на Общинската скупщина 
Миролюб Йованович, пред
седателят на Общинския ко
митет на СКС Зоран Спа
сим, председателят на Об
щинския синдикален съвет 
Слободан Митич, техниче
ският директор на пирот- 
ски „Първи май“ Драган 

уКивкович и директорът на 
производството Миле Дин- 
чич.

Лю билка Димитриевич, 
председателка на първич
ната синдикална организа
ция. откривайки събрание
то, в най-къси черти по
сочи проблемите на този 
колектив. След това да от
говорят иа зададените въ
проси. Техните повръхно- 
стни и неясни отговори 
предизвикаха ново негоду- 
ване сред работниците. В 
тези моменти беше очевид
но, че е скъсана връзката 
между ръководителите и 

работниците. Информира
нето на работниците не е 
нужното равнище, в много 
случаи даже и липсва, та
ка че се създава възможност

ръководител на 
ръководител наразрешат

Що се отнася до на
маляване на съотноше-

а намаля и

за

же и по друг начин — 
защо недоверие
ТпГ™°Д0Р0В' К0ГаТ0 !
той начело на гумарата ва информиране и липсата 
е едва два месеца (и то 
по иск на същите ра- 
ботници. Отговор на то
зи въпрос даде най-точ
но ,един от заетите из
тъквайки, че в гумарата 
има група, в която се на
мират и хора от пре
дишната ръководна стру 
ктура, които за себе си 
са обезпечили всичко и 
не мислят добре за бъде

към

на някои основни демокра
тически елементи в само- 
управителните отношения в Д. Чирич

В АТП БОСИЛЕГРАД

Крайградските цени са в — 
„рикверц“

След интервенцията на общинския инспектор 
по пазара, Автотранспортното предприятие в Бо
силеград преди десетина дни цепите на крайград
ския пътен транспорт върна назад с 40 на сто, 

Е™гоице от преди 19 декември миналата 
година. Този автопревозвач, без оглед че закон- 
предписанията това не му позволяваха покрай

от =?
Към Кпрпманнца, където АТП поради ло

шите пътища има и най-големи разходи.

В. Б.

щето на гумарата.
Както започна стач

ката така и завърши — 
на единствено възмож
ния начин с прекъсване 
като че ли не и била. 
Но изгубеното работно 
време ще трябва да се 
навакса.

А. Т.

6 СТРАНИЦА
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' Л ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ, СЪЕДИНЯВАЙТЕ С1Комунист
Орган на Съюза на югославските ко мунисти 
и на Съюза на комунистите в Сърбия Брой 1709 година XI.VI 

Белград, 2 февруари 1990

ДОВИЖДАНЕ, 

ИЛИ СБОГОМ
& & & & ^ & ^^■^^^^■^^З^Зу.З^Зу.Зу.З^Зу.З^З^З^ 3$. 3^ 3?. 3$. ф 3?. 3?.

ТОВА БЕШЕ най-необикновения апло
дисмент в историята на ЮКШСКЖ. Краят 
на изказването на Цирил Рибичич за на
пускането на словенските, делегати на Че
тиринадесетия, по всичко преждевремен 
конгрес на СЮК, опитът на председател- 
ствуващия Момир Булатович работата да 
продължи като чели ншцо не е станало, 
самият начин на излизане — придруже
но с ръкопляскане от различни съзвучия. 
Първата, най-звучна среща на дланите, 
беше заредена с разочарование, резигна
ция, ирония и неразбираема еуфория, при
личаща на триумф, второто ръкопляска
не му се противопоставяше придружа
вайки отиването им със симпатии и под
крепа, а на двете отговори част от оти
ващите с аплодисмент, също така от сме
сени чувства. Останалите не аплодираха, 
но и това отекваше. Звучната завеса, съ
ставена от аплодисменти и музика (при 
едно почти не артикулирано възклицание) 
се спусна към края на второто, незавър
шено заседание на Четиринадесетия кон
грес. Това беше събитие, заслужаващо 
Кърлежианско вдъхновение.

Милан Панчевски в името на деловия 
президиум (естествено, без словенците) 
навести, че ще свика трето 
заседание на Преждевременния конгрес, 
на което трябва да се приемат конгресни
те документи и да станат изборите. Ние 
наистина имаме талант за оригиналност. 
Но дали е възможно и ако е възможно, 
при какви условия?

Окърненото партийно ръководство на
стояваше да предложи някаква надежда 
и на себе си и на останалите във възмо
жността конгресът да продължи с рабо
та, стремейки се да подтикне останките 
от самообладание на конгресните все 
партийни членове. Дали ръководствата с 
навици на недоказан маратонец, ще ус
пеят да издържат спринтовия участък? 
Втори февруари е иа прага. Тази дата е 
термин за провеждано на Конференция 
на СК в Словения, която според пълно
мощията ла Единадесетия конгрес иа сло
венските комунисти има мандат да при
еме решения с по-голямо специфично те
гло, отколкото бяха тези на конгреса. Об

ективно, след заседанието на ЦК на Сло
вения, поведено на следващия ден след 
напускането на Конгреса, СК в Словения, 
както и неговото ръководство, е провъз
гласил пълна самостоятелност по отно
шение на останалите членове на СЮК, 
предлагайки възможност за преговори, 
но на партнъорско равнище. Дали „оста
налите” ще приемат такава позиция или 
ще се стигне до радикализация на вече 
изполяризираните определения?

В тази шахматна игра с бъдещето тръ
гна бързоходовия мултилатерален турнир 
на ръководствата на Съюза на комунис
тите (във федералните единици и в ЮНА), 
в рамките на който ще се проведат и 
симултанки с членовете им. Те, но и най- 
-широката общественост, биха могли съ
ществено да повилияят на ходовете в сре
дната част на партията, а заключителна
та част ще се падне на делегатите на. 
Четиринадесетия конгрес в пълен или не
пълен състав.

все пак се касае, преди воичко, за мето
ди на осъществяване на цели. Съществе
ни разлики съществуват във виждането 
на концепцията на социализма, консти
туционно устройство на страната и отно
шението към Европа. Може да се пред
положи, че ръководството на словенски
те комунисти своето участие във втората 
част на Четиринадесетия конгрес ще обу
славя и с обезпечаването на истинска де
мократична атмосфера за работа. При 
воичко това не бива да се губият от пред
вид постиженията и на самия Конгрес, 
в търсенето на общото.

Индикатор на настроението 
среди, сигурно ще бъдат средствата 

за масова информация. Едва ли може да 
се очаква примирие в засилената война 
на средствата за масова информация, но 
търпимост би представлявал и 
начин на водене на диалог дори и най- 
-жестокия, въз основа на факти и аргу
менти и при зачитане на „другата стра
на”.

в отдел
ни

самият

Настоящият ЦК на СЮК и Председа
телството му искрено се надяваха, че ще 
бъдат освободени от своята отговорност, 
а струва ни се че биха се „примирили” 
и със сменяване. Сега са в позиция на 
„спасители", които без оглед на обектив-

Грубостта на взаимното 
участниците в Конгреса вече е заме

стена с „грубостта” в индивидуалните и 
колективни срещи на делегати с хората, 
съчиняващи тяхната партийна, трудова и- 
лн жизнена среда. Изходите от тези сре
щи още как ще бъдат от значение

което тепърва предстои. Естествено, 
тук пи най-малко не е по-лесно изправя- 

пред обществеността, и нашата, и 
международната. Но, няма се накъде.

запознаване
на

пленарно по възможните оправдания, не се ползват 
с особено доверие. Но, не подценяваме 
възможността този състав да намери ин
дивидуални и колективни сили да изпъл
ни такава

за онова,

пето
задача. Естествено, открит е 

въпроса искат ли словенските членове, на 
тези органи изобщо да участвуват 
хиата работа. Отговорът па този въпрос 

1 има огромна тежест.

На нас, югославските комунисти наи
стина сега е ясно, че вече нямаме право 
да „застрашаваме” останалите (и себе си), 
че _разколът или разпадането 
редици означава и разпадане на СФРЮ. 
Впрочем, СЮК се
в Конституцията, от своята водеща роля 
и обществото, а и да не беше се 
фактическото

в тя-

в нашите
В тези наши „блокови” надпревари 

важна роля биха могли да изиграят „не
обвързаните”. Време е за принципна ко
алиция с еднократна функция. Струва 
се, чс ръководства в Съюза иа комуни- 

в Босна и Херцеговина, Хърватско 
и Македония са готови за мисия на доб 
ра воля. Точките на разминаване (про
сто е наблюдавано): Съюз на 
ли Съюз, демократически централизъм и- 
ли демократически договорено единство 
върху конкретни програми, проекти и а- 
кции, господство на копсус, или принцип 
на болшинство

отказа и без промени

отказал,ни
състояние на нещата гово

ри, че за такава роля просто вече 
-дълго време няма покритие. Вярно 
края на краищата, че оия, „вчерашният” 
СЮК —

от по- 
е, в

стите

не съществува. Но новият Съюз 
на комунистите в Югославия 
възможен, разбира се, както се догово
рим.

съюзи, и-
все още е

Довиждане.
гласове. Естествено, тук Зпя Днздаревнч
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КАЗАХА НА 

КОНГРЕСА
СЛОВЕНСКА „ПРОГРАМА“ ЗА КОСОВО

СЪЩА ЦЕЛ
този факт показа между другите и 
Лсф Крсфт, който на XIV извънре
ден конгрес заяви, че и това ръко
водство, както и ръководещата па 
Войводина и (Черна гора бяха сме
нени по начин, който е доказател
ство, че вън от Словен гля се нару
шават човешките нрава и свободи.

И идейно-политическото разгра
ничаване в Косово от дейците, ко
ито дълги години провеждаха поли
тиката на сепаратисткото ръковод
ство «на покрайнината, според из
казванията на словенските делегати 
на XIV нзвъдреден конгрес па 
СЮК, както и според твърденията 
на делегат-ата от Косово Муиир Ду
ши, но с нищо друго освен сръбска 
хайка срещу невинните албанци. Те
зи лъжи бяха отхвърлени от някол
ко делегата от Косово, които ясно 
казаха, че реката от сръбски и чер
ногорски бежанци от тази покрай
нина все още не е пресъхнала и- 
менно поради факта, че голям брой 
отговорни функции и днес се из
пълняват от привърженици на сме
неното ръководство, което целеше 
Косово да станс „напълно албан
ско“.

В доклада си на XIV извънре
ден конгрес на Съюза а югослав
ските комунсити Милан Панчевски 
между другото каза, че за потуша- 

• ванб на КОйтрарсвол юцп ята в Косово
необходимо акцпонно единство 

върху ясна югославска, социалисти
ческа и авоювека платформа. Той 
ке каза защо и поради кого досега 
не беше изградено такова единство, 
нОрЖШга го направиха някои от уча- 

в дискусията на това иар- 
трйно събрание. Като разрушители 
йа V единството бяха посочени ръко
водителите от Словения.
;• '. През последните години от Сло
вения (пък и от Хърватско) бяха 
изпращани политически решения и 
оценки за събитията в Косово, ко
ито се разминаваха не само с ре
шенията н оценките 'на останалите 
наши републики, но и с решенията 
и оценките на Председателството 
на СФРЮ, Скупщината на СФРЮ, 
Конституцноннтшя съд на Югосла
вия и много други съюзни органи, 
но затова пък съвпадаха с оценки
те, конто пристигаха от Тирана. 
Нлто един словенски ръководител 
не каза контрареволюцпя, всички 
говореха за „нежелателни събития“ 
г тази покрайнина. Те 
сиха с оценката, че косовските сър
би и черногорци са изгонен народ; 
дори т наричаха националисти.

Все до миналогодишните въоръ
жени действия на косовските конт- 
ристи в Югославия владаееше необ
яснима безучастност и липса на го
товност да се каже откровено, че 
между словенското ръководство и 
косовските сепаратисти и албански 
националисти е установено дълго
годишно и тясно сътрудничество, 
имащо за цел да разори Югоставия. 
Но тази безучастност стана излиш
на миналата година, когато на из
вестното събрание в дома „Иван 
Цанкар“ в Люблана Милан Кучан 
заяви, че стачката на миньорите от 
„Стари тръг“, след която косовски
те сепаратисти извършиха въоръ
жени действия, отбранява авноюв- 
ска Югославия. Трябва да се под
чертае, че Кучан това не го каза 
случайно, нито пък в афект, поне
же на декемврийския XI конгрес 
на СК в Словения беше предложе
но този „бисер“ на Милан Кучан 
да бъде записан в конгресните до
кументи. Предложението навярно не 
беше прието, но при това беше 
ясно казано, че СК в Словения не 
се отказва от тази оценка на Кучан.

Едно от доказателствата за съ
трудничеството между словенските 
и косовските разрушители на Юго
славия са предложенията на деле
гатите от Словения на XIV извън
реден конгрес на СЮК: да се пре
махнат извънредните мерки в Ко
сово, да бъде прекратена идейно- 
-политичката диференциация в по
крайнината, да бъде освободен А- 
зем Власи . . . Тези предложения, 
формулирани идентично и подкре
пени със същите аргументи са за
писани във възванията и афишите, 
които през Последните месеци се 
разпространяват от албанските на
ционалности и сепаратисти навред 
по Косово и в някои западноевро
пейски страни. Не ще и съмнение, 
че Любляна стана място, в което 
тези националисти и сепаратисти са 
напълно сигурни, тук могат не само 
да живеят, но и да организират де
монстрации (против новоизбраното 
косовско ръководство, против Сър
бия и против Югославия, както 
правят и албанците-емигранти в 
Белгия, Швейцария или Австрия. А 
когато неотдавна косовските сърби 
п черногорци, предизвикани от тази 
п други постъпки на ръководството 
на СР Словения, решиха да отидат 
ь Любляна, за да кажат истината 
на словенците, на границата на тази 
все още наша република пътя им 
препречи въоръжената милиция.

Словенското ръководство и днес 
не може да се примири с факта, че 
предишното косовско ръководство, 
Катюша Яшари, Азем Власи, Ремзи 
Колгеци, Екрем Арифи и останали
те, бъше сменено по легален начин. 
Собствената си непримиримост към

РАЗДЕЛКОЛОИИАЛИЗЪМ

ла самостоятелниплан се Предлагането
съюзи на комунистите пи води 

конфедерация, към разцеп

Мие па международен 
борим против отношенията Се
вер — Юг, против отношенията към „„пиния
на колониалните към иеколо- и ла Югославия л ' 
шие страни, Европа — Африка Съюз па югославския комунис- 
и т н пък тук и аз се намерих ти и затова аз съм за единен 
в конфликт с ръководството, СЮК, реформиран и преоЬра- 

— ами тия отне- зей. Никола Йовановичкогато говорех
шепни имаме и у нас в Югосла
вия. Отговориха ми тогава; —
Искаш митници па границите 
па републиките? Казах — не ис
кам, обаче через системата мо- Една забележка и една 
жем да уредим, че колективите, Забележката се касае до името 
коиго са по-продуктивни ще — казвам се Томислав Перуни- 
имат, и тая нация ще има, от- чич д моля другарите, 
носно тая република, защото евентуално възразявали_да
нацията не се схожда с репуб-

„ОНЗИ ДРУГАР..."

молба.

които

не кажат „онзи другар в уни
формата“. Грубо би било, 
бих аз сега почнал да говоря 
„онзи другар в цивилно“.

ликата.
Светозар Вукманович — Темпо

ако

Вече от първите изказващи на 
XIV извънреден конгрес на словен
ските делегати стана ясно, че няма 
да мине пито едно от техните ул
тимативни становища. Именно за
това тези делегати се йамерюса, в 
особена позиция, почти в пълна и- 
золация, независимо от темата ко
ято се обсъждаше. Нямаха съмиш
леници, с изключение на някои де
легати от Хърватско които ги при
дружаваха не на всяка крачка и 
не във всичко им оказваха подкре
па, а това означава, че някогашна
та коалиция (антисръбска и анти- 
югославска) вече не е в състояние 
да натрапва собствените си стано
вища. Не ще и съмнение, че и този 
факт много повлия върху словен
ските делегати да напуснат XIV 
извънреден конгрес на Съюза на 
югославските комунисти. Обаче и 
този конгресен неуспех ни най-мал
ко не вразуми словенското ръко
водство да се откаже от своята спе
циална „програма“ от мерки за Ко
сово, така че вече на утрешния 
ден Скупщината на СР Словения 
взе решение да преполови средства
та, които тази република внася във 
фонда за насърчаване развитието 
на изостаналите републики и САП 
Косово.

СЪЩА СЪДБАне се съгла-

За шас в Хърватско Загорие, чс 
смс народ с тежки зелени то
пове. Сравняват ни с народа в 
Бачевци, Шилеговци и под Кос- Днес имаме повече недостатъч- 
май, там в Шумадия. Ние се го- но развити общини, отколкото 
рдеем с това. Много се гордеем, 
смятаме,, че същата съдба и същ 
ите течния ни свързват със същ- 
ите проблеми и за същите бор- яма република, се нареди с не- 
би, които днес водим. достатъчно развитите. С такъв

Станко Майдак

НЕДОСТАТЪЧНО РАЗВИТИТЕ

преди 20 години и така се слу
чи, че и Сърбия, нашата най-гол

неавторитет в провеждането на
решенията, уставите и заключе
нията, СК не може да очаква 
никакъв напредък. Ето защо не

ПРАВО В ЦЕЛТА

Точно в целта, истински личен сме решили и ония обикновени 
към работата на тояпринос

конгрес бих считал това, когато я цяла Европа. Затова в нашата 
не бихте успеели да разпознаете страна и днес по-добре живеят

въпроси, които отдавна преодо-

от моята дискусия от коя част ония, които лъжат от ония, ко- 
на Югославия идвам. то творят.

Мидхад Зубача Здравко ТомичичРастко Йоветич

Голямо изкушениеАНТУАЛНО

Югославските ТВ-зрители бяха да се борят за своята свобода и в публика, предлага разпускане на 
свидетели на тъжната и грозна сце- равноправие да изграждат общото СЮК и формиране на други соци- 
на: на командата — Изпълни за- бъдеще, сила която Югославия из- алдемократични партии от 
иоведта! — От председателя Риби- педе от балканската периферия в членове!? Какво ли ще каже исто- 
чич, когато вече не можаха да на- центъра на световните събития. Но рията на работническото движение 
ложат своя диктат на Четиринаде- и Партия, която в своята история за всичко това? А всеки, който 
сетия извънреден конгрес на СЮК, правеше и големи грешки, не ус- се застъпва за идейно, политическо 
нито да се изправят пред реалността пявайкм да се противопостави на и организационно единство на СЮК 
на собственото политическо пораже- догмата и бюрократизма, макар че (това са главно работниците) про
пие, словенските делегати си събра- никога не се е отказала от идеалите въгласяват за догматик и консерва- 
ха багажа и напуснаха конгресна- на работническата класа, която се тивец.
та зала. Взимаха чантите си и един и не споменава в програмите (нито СЮК в своята история имаше и 
по един, с аплодисменти (далече ви един път!) на новосформираните по- по-тежки изкушения от ударите 
хубава къща) -и понякое освирква- литически партии. които му нанасяха режимите на
не излизаха: Кучан, Корошец, Му- • Всяко зло има и свое добро, буржоазната диктатура) а и от 
жевич, Локарка и повече от стоти- казва народът. Сега поне знаем на вътрешните раздори и несговори. 
на делегати от Словения Безропот- къкво сме. По-добре и така, откол- Поради едното И другото ЮКП 
но изпълниха заповедта. Поне един кого конгресът „успешно“ по про- през 1930 година броят 
да остана да каже: Аз не ща не токола, да бе завършил своята ра- членове от 25 хиляди сведе на по- 
съм съгласен с Рибичич!, аз друго- бота, а всичко да бе останало по -малко от 600 члеФве обаче оцеля 
яче мисля; да повтори тая словен- старому. На Конгреса видяхме и Винаги когато изглевдше че ше 
сда фраза и да разтърси едноуми- чухме и други непонятни и незами- бъде унищожен той се възобновя 
ето и „единстаото какаото днес слими работи. Между другото и то- ваше и издигаФе като ф^шс Ще 
имаме само в Албания. ва, че на един комунисФчески кон- направи това - уб!девд^ _ и

Това бе тежък, а надяваме се не грес се намери силно и агресивно тоя път, защото идеалите нГ коит^ 
“ Р^елен удар върху една ве- течение на буржоазни идеолози, ан- се борят - ошо^даСГето на ^ 
лика Партия на 70-годишнината на тикомунисти дори, с членски билет, века и труда - са вготш! 
нейното славно минало; |Партия|. на СЮК, които дойдоха на мястото Може б™ очаквг^а?аТ^л^а' 

която тежко проливаше кръв всво- да разтурят Съюза на комунистите ката деструкци^ ня словния 
ята история, в подготовката и про- и научат делегатите как да преда- бюрократичен ,
веждането на социалистическата ре- ват властта на други париш (на- шав„ не която
вол|оция, която доведе до победо- рода и работническата клага^е спо пои ешщстютГГ ° На СЮК’ 
носен , край! Това бе единствената менаваха)! И всичко товав бпе лошлп „ На стРаната’ е Д°-
политическа сила в Югославия, ко- „а реформа и тсшгсАооматТ ня „Р® Д?™Ла ~ се види къде сме 
ято върху своята програма успя да СЮЮГ Довчерашният Р киадида? ето '1, Уиищожаването, ко-
събере хората от разни вероизпо- (между двамата) за председателка искали, но истинско
вадения и различни националности Съю^а ^а ре-

неговите

на своите



Комунист 3
отзиви

ЮГОСЛАВИЯ ЩЕ ПОБЕДИ
ЛЕГАЦИЯ^ И^СТАНОбИ1ЦЕТС>^КСщ']Л,ЕСЬТ^В^РАЗУМ1ЕД^а

ДА ПРОДЪЛ-

Прекъсването на работата на За Вукащин Ристич, ВК ра 
извънреден ко ботник в индустрията „14 октом 

нгрес на СЮК предзивика изк ври" в Крушевац 
лючително бурни 
В Сърбия, както

постъпката
реагиралия, 

и в по-голяма
на словенската делегация е сра 
мен акт. „Ръководството на СР

та част на Югославия, преобла Словения — изтъква Ристич __
дават осъждания на постъпката 
на словенската

още един път показа същинско 
делегация, но то ои лице. Сигурен съм, че та 

преди всичко и над всичко е го ка народът в тая наша братска 
лямата загриженост за бъдеще ретублика не мисли. Продължа 
то на страната. Голямата надеж ването на Конгреса, което неми 
да на гражданите и раоотничес нуемо трябва да стане, ще пока 
ката класа на Югославия отпра же истинското лице. Нима тоя, 
вени в Съюза на комунистите който е уж за демокрация мо 
още един път е изневерена. За же да има такова поведение. То 
това свидетелствуват и думите ва е вън от всички морални, по 
на Роберт Хуберт, секретар за 
почивка и възстановяване здра 
вето на работниците в Зайечар.

«Доказахме

литически и демократически 
норми. Сегашният момент тър 
си решителни борци за единна 
Югославия и работническатаИеединство и 

пред света показахме нещо тол 
кова грозно, което в същността 
си не поне така. Това не нанася 
щета на републиките и покрай 
нините,. но на Югославия, от ко 
ято се много очаква в движени 
ето на необвързаните и изобщо.

Не ни трябват победи на ре 
публиките. Необходима е побе 
да на Югославия, та всички до 
бре да живеем, защото прекалих 
ме го с несериозните си посгъп

класа сигурно няма да позволи Изет Чиндрак, работник в Поради всичко това смятам, 
да се прекрояват нейните грани прибойската автомобилна фаб че Конгресът на СЮК трябва да 
ци. Това трябва да бъде ясно рика казва: „Това е очевиден продължи
на всички". опит да се разбие единството и минимално съгласие по същест

Огорченост и оправдана за кохезионната сила на СЮК, де; вените проблеми в страната и в 
гриженост има и в Санджак, на легатите от дежела бутнаха Ко СК и когато утихнат развълну 
тримеждието между Србия, Че нгреса в задънена улица. Моето ваните страсти. Вярвам, че ще 
рна гора и Боана и Херцегови впечатление е, че другарите от, намерим сили да надделеем не 
на. В Прибой, Приеополе и Но Словения бяха дошли на Конг доразуменията и това тежко по 
ва Варош всички партийни съб Рсса с предварително изготвен’ ложение, така както това правех

осъ сценарий и така да се разбие ме и в миналото когато
единството на Съюза на комуни' и повече недоразумания и че 
стите. Очевидно е намернието Съюзът на комунистите и зана 
им да се погребе СЮК. Ние ра пред ще бъде водеща 
ботниците искаме реформиран шето общество, но 
СЮК, а не такъв какъвто ни

когато се постигне

рания през изтеклите дни 
диха постъпката на словенски 
те делегати на Конгреса.

имахме

ки .
сила в на 

не с помощ 
та на привилегированата коне 

налагат Кучан, Рибичич, Муже титуционна позиция, 
спощвижяици.

ЦШШЗМЪТ НА „ЕВРОПА ЗДАЙ“ но с прог
реоивността на своята програ-. 
ма и с практическата градивна 

и черногорци от Санджак, от акция по отношение на другите 
тримеждието на трите братски партшг". 
републики, поръчваме, че няма
никому да позволим да разби На редакцията на „Комуни 
ва СЮК, а с това и Югославия ст” изданието за СР Сърбия от 
поради тесните интереси на ли Валево се обади и лекарят Лю 
дерите от северозапад. бомнр Павнч

чатления за работата на 14-ия 
Чс работата на Конгреса с извънреден конгрес на СЮК:

„Следех работата на 
селскостопанските производите грес и много ми е жал, 
ли, говорят думите на Предраг ко това така завърши’. Мисля 
Исидоропич, селскостопански, че сега ще бъде трудно да се 
труженик от село Приездич, на постигне контакт между ръко 
склоновете на планина Мален водствата на СК и членовете, 
край Валево. Изтъквайки, че не' относно не съм сигурен, че рък 
му харесало, че па Конгреса1 оводствата и членовете’ на СК 
страстите надделяли разума, Ис същото мислят, 
идор за прекъсването работата . 
па Конгреса казава:

бич и техните 
Ние братята сърби, мюсюлманиМисля, че 14-ият извънреден конгрес на СЮК предложи Де

кларация чийто девиз е за демократична и социалистическа Юго
славия, която в момента представлява най-модерен проект на об
ществената система в тая част на света. В нея са обхванати 
всички съществени придобивки на цивилизацията и хуманисти- 
ческите ценности на социалистическото общество — каквито са 
самоуправлението, съдружието, солидарността и т. и. — както 
и на капиталистическото — плурализъм, демокрация, свободи и 
права на човека и т. н. Смятам, че дая Декларация без по-големи 
забележки би приела и всяка напредничава партия в Германия 
или Франция. С отхвърянето на тая Декларация словенското ръко
водство поема тежката историческа отговорност за разбиването 
на Югославия. Стремежът за превръщане иа СЮК в съюз на на
ционални съюзи, а Югославия в съюз на взаимно скарани бал
кански племена — а всичко това под геелото „Европа здаи — 

на цивилизацията. Цинизъм с да се застъпваме

и каза своите впе

голям интерес е следена и от тоя кон 
че всичтова е акт чужд 

за единна Европа, а неедиииа Югославия.
НЕШКО МАДИЧ, гимн. 
преподавател в Пирот

ПРИЗНАВАНЕ САМО ХИПОКРАТ

словенския делегат МАРКО БУЛЦ на 14-ияИзявлението на _
извънреден конгрес на СЮК, че се явява и ,дюв вид иа блокада 

болните не се предписват лекарства, произведени в Слове
ния“ предизвика голямо огорчение сред лекарите. Изтиквайки, 
че разискването на другаря Булц е неточно и декласирано, д-р 
ВЕЛКО Д/КУКИЧ, председател на Комитета за здравеопазване в 
Белград твърди, че не е имало никаква „директива“ или препо
ръка да се сложи блокада па лекарствата. Директорите иа бел- 
градските здравни заведения, казва професор Джукич, са единни 
в становището си, че болните не бива да имат неволи поради

(
„Предлагам да се проведе 

референдум сред членовете на 
„Работата па Конгреса не СК в цяла Югославия — в пър 

трябваше да се прекъсва. Смя Вичните организации на СК —• 
там, че напускането иа Коигре в рамките на който 
са от страна па делегацията на ще кажат мнението си за Дек 
Словения и прекъсването ла ра ларацията и всички предложе 
богата му нанесоха голяма вре: ни амапдма1т без разлпка 
да иа авторитета иа СЮК в стра А
мата (и в международното ра ‘ 1 Реса бяха прието иди от
ботиическо движение. А знае хвьРле1Ш- При това трябва да 
се, че неговата революционна сс ИЗКЛЮЧ|и всяка възможност за 
роля в досегашното развитие ллоУак>треби 
па нашата страна бе голяма. Не 1 ко паис1ШШ 
достатък е, че в подготовката за 
Конгреса пс бе въздадена въз 
МОЖИЮСТ на членовете да сс из 
ясият за Декларацията.

— на

членовете

политиката.

.Декарите не трябва да сс съгласяват идеологически, може 
да се намират в различни съюзи или партии обаче Хинократо- 

клетва им е обща“ — каза професор д-р ЙОВАН БУКЕЛИЧ, 
а Института за ментално здраве,вата

председател на Деловия отбор на 
подчертавайки, че Сръбското лекарско дружество още в началото 
иа декември енергично и едилогласно е взело становище, че ме- 
дидииата не бива да бъде политизирана и здравните работници 
изключително да признават само Хииократовата клетва. Осъж
дайки изнасянето иа такива лъжливи сведения и подчертавайки, 
че народът е най-чувствитслсн към здравото, професор Букелич 

„Поканвам Булц да дойде в Института за метално здраве 
и да се увери колко нашите лекари предписват словенски ле
карства".

е референдума, 
се застъпваме за 

демократизация, тогава е необ 
ходимо да се спази волята на 
мнозинството членове на СЮК“.

казва:

(На 4-та етр.)



4 Комунист

ЮГОСЛАВИЯ 

ЩЕ ПОБЕДИ
РЕШЕНИЕ ИА ДЕЛО

ЛВДМД ЧЕРНИ ПРАГОВЕ
Неотменимо решение за напуска- Що се отнася до "Ромгандамя, 

не 14-ия извънреден конгрес на маркетингов имидж за 1гош"е 1 
СЮК бе взето още на 11-тая конгрес грамии ндом, те в почти съвърпте 
па Съюза на комунистите в Словс- по с ограин^рана кования 
пия. Става иъирос, за съжаление, представени пред оби1есгве1юс 
тъкмо за едно от онези решения, Въобще, върховната оРга“|“‘Щ' " 
което СК на Словения взе за да медийната промоция и нропша |да 
тръгне аз пролетно изборно над- на собствените иде , д _’
преварвано и че в него може да което е ставало на14-ш 
разчита на успех. Това не е едни- ден конгрес та СЮК и пеносред 
стаеното решеш®, което 11-ият кон- стаено спсд №ГО ^ |
грес на Съюза на комунистите на една от възлошпе харш(1срнсти1« 
Словения взе под натиск на нредсто- „а работата па ноппя СК Словс 
ящото свободно политическо подпре- ши п утаиваисто на ' '
варване, което в тази република бс- сред домашната, а собо о срсд 

известно п преди обнародване- чуждестранната об ^ пя
то на възловото конгресно поръче- П-шя конгрес на СК в Словения о>
нпе _ че СК в Словения с за мно- ха това жълтата петолъчка за сп-
гопартнйност, свободни н неносред- гапс, излизащи на снемата синия!

избори, на конто може и да цвят на обетованата Ьвропа, леле 
изгуби. Нпто е под въпрос един- пата на нужните, неизбежни и пе- 
ствената отстъпка пред собствения цодмнтимите „зелени" и младите ли- 
ндентнтет, чнято цел е резервиране ца. с напълно несъмшггелеи нацио- 
доверието* на избирателите. нелен цдеитнтет на папата с агре-

Става дума. просто казано, за сивни димеплии. Във всичко топа, ома 
онези Политически ходове, ковано в програма на толкоз пш-

\цт на СЮК. — цемократичес 
централизъм“.(От 3-та стр.)са

кият
на

н'=» ==»й яетда
студент ма Юридическия Факул Минич, инженер в промишлено 
тст в Нигн и делегат на XIV то предприятие „Филип Кляич , 
извънреден конгрес па СЮК, подчертава, че партията изневе 
подчертава че сега е най-важно ри на работническата класа и 

обща основа за добавя: „Изходът е в следено 
една част от членовете на 

които не са в не

пата 
делегация

да се намери
части па СЮК, за да то:всички

може Конгресът да продължи СЮК и опия, 
работата си и успешно да я за го, а смятат, че предметво тря 
върши. „Това може да станс — бва да се даде на труда и твор 
подчерта Бошкович — само ако чсството, правната държава и 
в разискванията се включат вси хуманните социалистически от 

членове и воички първични пошения, трябва да основат но 
целия на комунистическа партия

шс

ственп

чкп наСК ворганизации ма
СЮК. Базата трябва да даде со работническата класа 
бегове: I принос за обновление славия, чисто единство ще има 

партията и преодоляване опора в едиплите интереси и ид 
то ма разликите".

на Югоедин от
който ръководството на СК в Сло- роки концепции и така упиперсал- 
вения съзнателно направи, убедено, Ш1 цели, че изпод него може да 
че ако това не стори, предварител- Се потните числящ се почти към 
но себе си ще провъзгласи за изби- всяко напредничаво движение 
рателен аутсайдер. А това сигурно земното кълбо, 
не им е целта, колкото и да повтор- Как инак да се прогълкува ба- 

няма да търсят оправдания зичният програмен документ „За ев-
живота“, в ко-

то пама античните становища във връз 
ка с бъдещето на страната''.

Според Драган Гоцич, работ 
пик па МИН от Ниш, постъпка 
та па словенските делегати яс въпреки дълбоката резигнация 
но показва как те разбират де и разочарование, заслужава от 
мокрацията. „За тях — казва Го Делно внимание. Джордже Пан 
цич — тя е ултиматум: или^или“, тич, машинен техник и замест 
Изтъквайки, че > СЮК напук на пик председател на Конферен 
всичко трябва да върви напред, цията и а СК във фабрика „За 
той добави: „Това го разбраха става — югоавтомобшш", 
и ония, които напуснаха парти ва: „В момента, когато благода 
ята. Вчера и днес в нашия фаб рение на реформните начинани 
ричен ' комитет дойдоха някол я всичко тръгна напред, когато 
ко бивши членове да проверят всички

ят, че
за евентуално поражение напролет. роиейско качество на

Защото. в преде гоящото пролет- Ггто може да сс намери абсолютно 
а такова на всичко, което представлява напред-

Вторият крагуевашки отзив,

но надпреварване
избирателите е обещано експлшГит- нпчаво, хуманно, прогресивно и де- 

— избирателният успех на отдел- мократично политическо застъпване 
СК на Сло- в края на 20-ти век, ако не каго 

за май- умилкване та най-различните алтер
нативни, а утре може би на легал
ните конкуренти, в избирателната 

Шансът на Съюза на комунисти- надпревара, 
те в Словения да победи на тези из
бори *са обективно малки. Толкова
е голямо и конфузно различието на на има всичко, освен троха та един- 
словенската политическа сцена, до ство, освен троха на класов един-

титет на комунистическата прови- 
ниенция. Понеже на професионално 
изведената медийна промоция и 

перспективна, от колкото СК в Сло- помлезното приемане на така кон- 
вения, че това съвсем е известно и цигшраната програма, са направили 
на словенските комунисти. Закакво всичко възможно за да обезпечат 
би инак в сериозния и обемен уво- по-добри стартни позиции напролет, 
ден реферат на Конгреса Милан Ку- т. е. 
чан си е създал възможност за от- 
сътпление, провъзгласявайки и въз
можното поражение за победа. „И- 
менно, готовността за демократич
ни избори, където съществува въз- това систематично се работеше още 
можност за поражение, е победа на от приемането на „асиметричните 
СК в Словения“, каза Кучан в ре- амандмани“ на републиканската 
ферата, който само частично е пре- Конституция, така че инициативата 
даден в югославските информатив- за трансформацията на СЮК в 
ни средства, частично поради кул- „съюз на съюзите“ би била тъкмо 
минацията на румънската драма, 
точно тези дни, а сигурно и пора
ди фактът, че (единствените негови 
презентации за сърбохърватска ези
кова област са били симулатантския предварително да се означи улти- 
превод на първото пленарно засе-

акредитирания пул, т. е., това решение в дело. Лековете, от 
Танюговият превод на приблизител- които по такава да -е цена, в никой 
но една трета от изговореното съ- случай няма да се отстъпва, са били.

ясно дефинирани още на 11-ия кон-9 _
грес на 'СК в Словения, повторени * приеме достоинствено. Гласува 
първият и вторият работен ден на нето най-добре показа кой пре 
14-тия извънреден конгрес на СЮК А _ ^

аса лява. Мнимите демократи още
веднъж показаха, че не са за 
братска, демократическа и еди 
нна Югославия. Въпреки това 
мисля, че Конгресът трябва да ■ Подготвиха:
продължи работата ш, несъгла С. Попович, Р. Стеванович, М. 
сията да се преодолеят в разум Бйелополяц, Й. Стоич, Б. Миггич, 

и толерантна атмосфера, ка М. Стоилович, В. Филипович и

но
лгите лица от върха на 
вения все още не е гаранция

партията и нейната про-дата на
грама.

каз

В програмният документ иаисти-

такава степен някои други алтерна
тиви укрепват, толкоз християнско- 
-демократичната опция става по-

единодушно приехме
могат ли отново да станат чле промените, хората, които не ми 
нове на партията. Искат да й слят добро на Югославия иска 
помогнат когато й е тежко. Та ха да натрапят собственото си 
ка словенците ни правят „услу становище, макар че, според 
га", благодарение на която под мен, то не може да бъде от по 

класово-социалната лза и за тяхната база. Всички 
работници, които смятаха кому 
пистите за собствен 
все пак получиха впечатление 
то, че нещо трябва да се мени 
в Съюза на югославските

да „елеминират“ един черен 
враг, след което ще им предстои 
окончателена разплата с другият.

„„Елеминацията на Югославия“ 
беше още по-лесно, защото върху

обряваме
структура“.

авангард
„Вчера бях в Белград и ви 

дях, че хората са разочаровани 
от тази постъпка“ — изтъква Сло 
бодан Йованович, шофъор в ле 
сковашки „Водовод“. „Върнах 
се в Лесковац — пак същото“ 
Оценявайки, постъпката на ,,ци 
вияизираната“ нация, която се 
застъпва за „Европа сдай“, като 
пределно нещ типизирана, Ива 
нович отделно подчерта:

„Поражението трябва да се

кому
нисти, за^да може той и зана 
пред да бъде авангард. Налага 

* се да бъде отнето правото на 
партията да се меси в произвол 
ствения процес и да се устано 
ви еднакво отношение към всич 
ки видове работа; значи 
всеки труд, физически и ияте 
лектуален, да има 
принадлежности. Свидетели сме 
на болна трансформация на на

очакваната политическа аналогия. 
Трябвало е само предварително да 
се определелят към единственият 

Съюз на комунистите в Югославия,

мативимят иск и да се проведе за .
дание за

съответни
държание.

Закакво би инак в този същ ре
ферат Милан Кучан е казал (приз
нал?), че сред обществеността все шата партия, но аз съм уверен, 

че това не е край на СЮК, още 
повече това не е край на Юго 
славия“.

повече присъствува мнението, че за и проведени в дело на третия ден. 
всички неволи на словенците са ви- Заминаха, но ще им бъде ли това 
новни двамата черни врагове — достатъчно за излизаме на пред- 
ЮгославиЬ и комунистите? стоящите (избори, остава да се раз-

Слфцзателно, трябвало би, значи, бере. Може би за победата ще тряб- 
на избирателите да се даде препо- ва да се жертвува много повече? 
ръка за тяхното премахване. Тряб- А може би и това няма да бъде ис- 
вало е. значи, на есен, а възможно тинска жертва. Идентитетът вече е 
и на помпезен начин 
ката пропаганда и маркетингът, най- 
подире не са оперирани от прави- е в играта.

това

засегнат, а промяната на името, 
между другото, през цялато време

политичес

калата на игрите на пазара 
да проведат в дело. Ружица Меворах спазва основният прин М. Момчилович.то ое

Комунист Урежда единна редакционна колегия: гла- Адрес на

главни и отговорни редактори на републикан-
С указ на Президента на Републиката од 22 ските и покрейинските издания:. Момир Бръ- Издава .НИРО „Комунист“, 

декември 1964 година „Комунист" е удостоен с кич, Зия Диздаревич, Славко Герич, Реджел 
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 Митев ски. 
ствос със златен венец.

)

Печата се всеки четвъртк иа сърбохърват
ски, относно хърватскосръбски (кирилица 
тиница), словенски,

и ла-
македонскн, и албански 

а ов съкратени издания на български, 
унгарски, румънски, руеннекя и

Председател на Издателски* съвет на изда- 
Директор на НИРО „Комунист“: Витомир нието на „Комунист“ за Сърбия: Миломир Пет- 

Сударски, главен и отговорен редактор на всич- рович, заместник председател Слободан йова- италиански, 
кн изданиж иа „Комунист;: В лаико Криво капич нович.

езици,

словашки езици.



* &Щ, &€ЖО С^7Ш
В ОВЦЕФЕРМАТА НА „БОСИЛЕГРАД“ В БОСИЛЕГРАД

ХРАНАТА ПАН МОЖЕ 

ДА БЪДЕ ПОД ВЪПРОС
'

: Ц '&
В ПРЕДИ ТРИ ГОДИНИ КОГАТО БЕ ОТКРИТА тт,,„д 

ТА ПОЧТИ НЯМАШЕ ИЗОБЩО СВОЕ ШМтг™ 
НА ХРАНА. ПРЕЗ ИЗТЕКЛОТО ЛЯТО ОТ ГВПИ
МО о1со°л™мнви^внК && 

ЩЕ БЪДЕ ДОСТАТЪЧНО ДО КРАЙ НАШ

шмвиСега в овцефер- 
мата работят 18 ов 
чари. Понякога и- 
ма трудности с обе 
зпечаването на та- 
кива (необходими 
работници. Впроч 
ем, работата и за 
дълженията не са 
малки. Но, полагат 
се усилия на тези 
хора да се облек
чават жизнените и 
трудови условия;. 
Непрекъснато рабо 
тят по 20 дни (и но 
Щи), а останалите 
десет дни в месеца 
са свободни. През 
зимните дни им се 
дават средства за 
обезпечаване на дн 
евна прехрана. По
край заплатата от 
17 хилдяди динара, 
дневно за целта по 
лучават по 30 ди
нара. Когато „пук
не” пролетта ц ко 
гато със стадата за 
минат по планини- 

организацията 
им обезпечава три 
закуски.

Капацитетите на овцефер- 
мата на Предприятитео за 
оборот, производство и ус- 
лужна дейност „Босиле
град“ в Босилеград гЦрез 
тази година ще бъдат попъл 
нени и сегашното стадо от 
2500 овце ще нарасне на 4 
хилияди. Попълването ще 
се извърши чрез собствено 
възфоизводство. От октом- 
ри миналата година досега 
са се обагнили около 300 
овце; 200 агнета са прода
дени, а 100 са оставени за 
отглеждане.

Очавка се през тази годи
на да се обагнят 1700 овце. 
Първите агнета за пазара 
ще пристигнат около 1 ап
рил.

— Попълването на овце- 
фермата не е изобщо проб
лем, казва Бранко Младе
нов, ръководител на овце- 
фермата. Обезпечаването на 
храна обаче е все още под 
въпрос.

За тази зима, която тук 
трае почти шест месеца, за 
г^ръв път от собствено про-

нишка порода. Пиротската, 
казва Младенов 
условия е по-рентабилна. От 
сиенишката 
малко — 
също
попълването на капацитети
те ще стане от „пиротчан- 
ката“.

За целт|а имат и породи
ети овнове от тази повреда. 
За известно количество ще 
се погрижи и ^ветеринарна 
та лекарка чрез изкустве
но осеменяване.

Може ли овцефармата да 
даде по-силен тласък на жи
вотновъдството в община
та?

за нашите

имаме обаче 
около 250. Той 

така подчертава, че В „СТОЧАР“ ГОТВЯТ ПРОГРАМИ ЗА ЗАЕМА

Чакат се условията
От всички предприятия в 

община
за мелиорацияи проекта

на пасбища в (района 
Бачвеско поле на площ от 
около 900 хектара, както и 
подобна програма за подо
бряване качество на почва
та в Смиловско поле.

Димитровградска 
по всичко личи, че сложно 
то предприятие „Сточар“ е 
най-подготвено да ползва

на

средства от заема.
Чакаме фмо да видим ка 

кви са условията — казват 
в „Сточар“.

Както ни осведоми гене
ралният директор на „Сто- 
чаф“ Димитър Славов, в 

„Нишава“, 
което е в състава на „Сто
чар“, вече е към края; с из
готвяне на проект (прави 

„Агроинженийшнг“ 
Белград) за така наречения 
генетичен център за ферма 
на кози в Бачевско поле.

— Може и трябва, казва 
Младенов. Разбива се, при 
условие да се попълни и ор 
ганизацията сама изцяло да 
произвежда 
храна. След като изпълним 
тези две главни условия не 
само че може успешно да 
стопанисваме (сега овцефер 
мата все още има загуба), 
но ще бъдем в състояние да 
да-дем подтик и помощ на

Ще се отнася до земедел 
ската кооперация .ДСоопе- 
рант“, която са що е в със-, 
тава на „Сточар“, налице са 
две г^рограми една за про
изводство на малини и на- 
бавка на механизация.

И „Търкокооп“, също в 
състава на „Сточар“, има с 
какво да „кандидатствува“ 
за средства от заема.

Това е проект за изграж
дане на супермаркет на 
граничния пункт „Градина“ 
в рамките на понататъш
ното уреждане на комерче- 
ската зона.

А дали ще се ползуват 
средства от заема или от 
Фонда зависи от условията, 
които за заема все още са 
неизвестни.

необходимата

Предприятието

те
отго

Ш
частните селскостопански Тази програма безспорнопроизводители. 

Покрай ще бъде и най-интересна и 
най-доходна тъй като тук 

белградския 
комбинат

производството 
на ггьрвокачествено месо и 
млечни произведения 
рене се прави в малки ко
личества, а , освен сирене се 
очаква да започне и произ
водството на кашкавал — 
импулсът който ще се да
де на животновъдството в 
общината изобщо ще бъде

си- посредством 
селскостопански 
(БПК) се ангажират и сред
ства на партньора от Ита
лия, а голяма част от про
дукцията е предназначена 
за износ.една от по-значителните за

дачи на овцефермата. Освен този проект за сред 
ства от заема ще конкурира А. Т.изводство обезпечихме око

ло 300 тона сено, а около 
50 тона набавихме от селя
ните. Под житни растения 
площи обаче все още ня
маме.

В. Б.

БАБУШНИЦА

липсва работна ръкаПосевите добриЗасега лрехараната 
на овцете не толкова е ка
чествена, че да може да о- 
сигури голяма рентабилност 
и продуктивност.

Досега времето бе твърде 
студено и Младенов подчер 
тава, че е повлияло да се 
изразходва 
храна отколкото обикнове-

те през есента площи ще 
бъдат засети през цролетта 
с пролетшщи. Подготовки 
за пролетната сеитба вече 
започнаха. Стяга се механи
зация, подготвят се семена 
и търсят доставки на изку
ствени тирове за пролетни- 
цште.

— Най-новите мерки, ко
ито се предприемат на ре 
публиканско и съюзно рав
нище, най-вероятно благо
приятно ще се офазят вър 
ху целесъобразното ползу- 
ване на площите, понеже 
на селскостопанската про
дукция се обръща поголя- 
мо внимание, и ние очак
ваме през пролетта да за
садим всички обработваеми 
площи — заяви накрая В. 
Тодоровци.

зи. От друга страна мнозин
ството собственици па трак 
чегори са или служащи, или 
заети в стопанството, така 
че единствено през дните 
на укенда (събота и неделя) 
могат да орат и те 
главно правят, но е недо
статъчно.

Струва ни се, че тези ду
ми ярко отразяват какво е 
положението иа селското 
стопанство в общината. При 
бавим ли към това и ви
соките цени на семена и из
куствени торове —■ положе
нието се откроява още по- 
-ярко. Затова от година на 
година добивите намаляват, 
вместо да нарастват. Оче
видно е, че тук трябва не
що коренно да се мени, но 
никой не знае какво и в 
коя насока.

Все пак Тодорович «фа
зи надеждата, че иезасети-

йдоха. Според Тодорович 
време е имало, понеже есен
та наистина бе подходяща 
виаички селскостопански ра 
боти да цриключат срочно, 
но поради липса иа работ
на ръка гази задача не бе
ше успешно изпълнена.

— Много села в Бабушни- 
шка община, особено оне
зи в полупланинските райо
ни, са обезлюдени. Остана
ли са хора с напреднала и 
иа преклонна възраст, така 
че буквално казано няма 
кой да изоре нивите. На те
риторията на общината и- 
ма към две хиляди тракто
ри и .спа|ред техния брой не 
само орните площи, аго и 
цялата територия па общи
ната те са в състояние и 
два пъти да я изорат. Оба
че съсем малък брой трак
тористи се определят за о- 
ран, защото подоходно им 
е да се занимават с прево-

Есенниците на територия
та на Бабугшшшка община, 
както ни осведоми завеж
дащия
при Общинската скупщина 
Вукадин Тодорович, са в 
добро състояние. Обилните 
снеговалежи в най-студения 
период, когато температура 
та ашз|аше и до 25 градуса 
под нулата, защитиха ник
налите и поникващите ес
енници, така че на пшени
цата не са нанесени никак
ви щети. Сегашното пък то
пло време благоприятствува 

тяхното 
развитие.

План за есенната сеитба 
обаче не и изпълнен с око
ло 15 иа сто, главно пораг 
ди това, че селскостопанс
ките гфоизводители не смо
гнаха да засеят предвиде
ните площи в предвидения 

к, тъй като зимаДа из- 
рза и снеговете рано до-

селско стопанство
много повече

това
но.

Ако същото продължи под 
въпрос е дали сено ще и- 
ма до началото на април 
когато се очаква стадата да 
бъдат изкарани в летните 
обори и пасищата на Цър- 
ноок и Лисинска планина.

Рентабилността, която тук 
все още не е на желаното 
равнище не зависи само от 
качеството иа прехраната, 
и от това дали тук се про
извежда или купва, по и 
от породистия състав на ов 
цетс. Засега във фг^рмата и- 
мп овце от пиратска, и сие*

понататъшноза

сро
бър От. Н.
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бележка . И1Л‘.'У '
ДИМИТРОВГРАД НЕПРИЯТНИ СЦЕНИПОВЕЧЕ ХРАНА - ПО-МАЛКО 

ПРИКАЗКИ
конференция на Съюза на социалисти- 
съдействие е Центъра за култура в Ди- 

оразнообрази 
есге-

Общинската

мГроопт^рапят сериозни У—^ насока, 
културиотзабавния! подобрението и окачествява-
ствепо, много се п.олага 7ЗД "„.'пълнява в Клуба на само- 
пето на драмата ’<0>а култура. И покрай видимите рс-
дейците при Ц Р изникват и нежелани явления, зултати в тази насока, изиик««д| ^

Напоследък, както ни уведомиха в Предселдте;1ството
па общинската конферпция на Оьюза йо
^;ща то“? ПРо“га'-^ат побои. Именно сред

?Гт=иГ=иДГо=^ ^у&1СЖидпат;и^е- 
колшщакоитокато чели искат тук Да премерят сшж 
г някои свои другари, а които са се „закачили ... истина, 
нравят сс усилия тази нелепа практика да се премахне, 
по въпросните предизвикващи нередности, идват малко 
па градус01Вслучая - малка е ползата от това, че в клуба 
не се дават спиртни напитки.

нзводството на храна Д« 
разреншм поне три впро- 

храната трябва да ста
нс стратегически извор в 
Югославия на дело, не само 
на хартия. Селскостопански 
те производители трябва да 
бъдат застъпени във всич
ки форуми и органи. Затуй 
искаме нашата бъдеща пар
тия да си обезпечи място в 
парламентарната система от 
общината до федерацията.

Ако някой възнамерява да 
някакви

Щ| Създаден инициативен комитет от 15 души, които да 
под готов 11 уч|)сд1Ггелио събрание за създаване На земе
делска партия през февруари са:

на иите|росите на 
селскосто!шнеките произво
дители, — производство 
здрава и евтина храна, 
подобрение иа' материално
то н социално положат ю 
иа селскостопанските про
изводители и установяване 

отношения,

ВМЕСТО Земеделски съюз 
селскостопанските произво
дители в Социалистическа 
република Сърбия искат да 
основат земеделска партия. 
Вече е създаден инициати
вен комитет от 15 души, в 
който са влезли производи- 

Валево. Зайчар, Сй- 
Нова варош и др. 
|републиката. Тази

защита
па

па |равнопрашш 
борба за възвръщаше иа ху- 

в общест-
теди от 
ешща, 
места в 
партия е отвррена за чле
нове във всички краища иа 
страната, било да сс селско
стопански производител, н- 
ли не. Съществено е — да 
се борят за производство 
на х(рана.

— В нашата партия ще 
водим само разговори за 
проблемите и интересите на 
селото — изтъква Милан Да 
ля, селскостопански произ
водител от Борча драй Бел
град, асойто и развиждил 
инициатива за създаване на

другиманиите качества преследва 
цели — иска ис влиза в на
шата партия.

Земеделската партия съ
що ще се бори и за посто
янни субвопции в аграра. 
Считам, че доста се отли- 
паше от акумулацията на 

споделя

Тоидпо с да сс разбере, защо такива лоши прояви 
започват да сс явяват ги в нашата среда, ако се знае, че

вражда и омраза — а тогава ще бъде може би късно В 
никакъв случай — клубът на самодейците не бива да б де 
място за разчистване на сметки, а място за културно раз
влечение. м* А*

в ото и —
налагапартията е готова да съ

трудничи с всички хора. й- 
мащн същите интфсси и 
програмни цели.

Какво е подтикнало Даля 
и неговите съмишленици да 
основат партия?

нашия отрасъл 
М. Доля.

Б. Г.
— Аз съм селняшш — из 

тъква Даля — Имам имот 
от 5 хектара и от него се 
препитавам. Не съм (рудо- 
строен никъде, освен на ни 
вата. Обаче от ден на деч 

живея! Ето,

ДИМИТРОВГРАД

Повече грижи за растениевъдството
В съвещанието участвува

ха и пгедседателят на Изпъл 
нителния съвет г%ри Общин
ската скупщина в Димит
ровград Велин Николов, се
кретарят на секретариата за 
управленчески работи при 
ОС Милан Каладжийски, за
веждащият растениевъдство 
Дут пан Кръстич в „Ниша 
ва“, инспекторът по селско 
стопанство в общината инж. 
агроном Йордан Маринков 
и др.

тази партия.
Разрешаването на нашите 

искания същевременно ще 
означава и — производство 
на повече и по-качествена 
храна. Днес храна вече бта- 
на голям проблем за жиле

на селото!

— все по-лошо 
през лятото например, за 1 
кг пшеница получавах 
40 пари, а днес за 100 лит
ра нефт Трябва да произве
да 460 кг пшеница! Или:

е по колко прода- 
пшеницата. За да 
хляб от 600 гра- 

11 кг

по.
тие в съвещанието, обеща
ха, че институтът ще участ
вува и ще предложи про
грами за прилагането на по 
сочените 
пия, като направят и про
ектосметка, за да могат об- 

фгани да обезпе-

Тези дни в Димитровград 
се поведе съвещание във 
връзка с прилагането на За
кона за защита на растения 
та, използване на земята и 
на Закона за подобрение на 
животновъдството. Догово
рено е съотвените служби 
гври Общинската скупщина 
да пристъпят към изпълне
ние на своите задачи, от
насящи се до прилагането 
на посочените закони.

Представители на Инсти
тута по селско стопанство 
в Ш|рот, които взеха учас-

ьзвестно 
дох лятос 
купя днес

— трябва да дам 
птпенииа?! Тези диспаритс- 
ти в цените ме принудиха 
на въпросната крачка.

лите и на град и 
Нуждаем се от здрава хра
на, а производителите са 
обременени с много облага
ния и едва произвеждат и 
тази, пълна с химикалки и 
скъпа храна

законопредписа-

ма
щинските 
чат и необходимите сред
ства в бюджета за 1990 господе л а да

ля. дина.
Оценено е също, че зана

пред трябва да се осъщест
ви поголямо сътрудничест
во между института и Ди
митровградска община.

В ЕВРОПА — САМО СЪС 
ЗДРАВА И ЕВТИНА ХРА-ПЕТ ОСНОВНИ ЗАДАЧИ
НАПет основни задачи са 

залегнат в програмата на 
бъдещата земеделска пар
тия в СР Сръбия:

— Ако искаме да излиза- 
• ме в Европа трябва в про- М. А.

Нишкия край, а заловен бил и тежко Българското правителство остро протести- 
Атанас Спасов от Долни Криводол, рало (при югославското правителство зарад 

минавали границата като агенти в Бъл- случая с Дамян Велчев, но то целокупната от
говорност прехвърлило на подполковник Бо- 
йович в Пирот, твърнейки че е действувал на 

До силно изостряне на отношенията на гра- своя ръка и е бил отзован от тази длъжност.
С акциите в борбата против „Въртоп“ ръко- ницата се стигнало през 1934 година, когато в цялата акция във връзка с нелегалното пре- 

водят генерал Търнокопович и жандармерии- на сектора Цариброд нелегално в България хвърляне на Велчев бил включен и Душан 
ският подпоковник Сава Перович. В разпла- влязъл полковник Дамян Велчев, който до- Панич, търговец от Белград, който с колата 
та с членовете и привържениците на „Вър- тогава живеел като емигрант в Австрия. Вел- си докарал Велчев от Австрия до Пирот (Па- 
топ“, а често и само зарад застрашаване на , чев се намирал начело на военната лига „Звено“ 

жандармерията върши убийства до преврата през 1923 година, когато избягал от 
на отделни хора (под (претекс че правели България. Преди да дойде в Цариброд Велчев 

„опит за бягство през границата“. Така били водил в Белград разговори с генерал Петар Така в период на „тихата война“ сектора 
убита Пена Ангелкова от Градини, Данчо Живкович, тогава министър на войската за Цариброд, водена уж от нелагалната органи- 

Иванов (за него се знае, че организирал не- възможността за сваляне на военно-фашист- зация „Въртоп“, зад който се намирала българ- 
легално минаване през границата). Алекса Нен- кото правителство на цанковистите в Бъл- ската разузнавателна служба, с идването наче- 
ков, момче от Градини (случайно убито), Ва- гария. До Пирот Велчев пристигнал придру- ло на КиМон Георгиев, свършва. В един друг 
сил Виденов, убит при потеря, Камен Цветков жен от генералщабния подполковник Свето- период след освобождението, не съществув- 
от Гоиндол (зарад „отмъщение“ зарад дивер- зар Милошевич, където с шефа на разузна- аше „Въртоп“, но сдружение на югославски 
сия на ж. п. — линията, макар че нямал връз- вателния център подполковник Душан Бойо- емигранти, което уж „самостоятелно“ развива- 
ка с това) поп Апостолов ют Висок, убит по- вич-Бърко (последният след войната бил шеф «де терордстка и шпионска дейност спрямо Ю- 
сред бял ден, когато се връщал в къщи от на американския разузвателен център в Салц- гославия, с цел да принуди Югославия да

бург — Австрия), където бил уточнен план тръгне по пътя на Коминформ. Трябва ли изоб- 
На границата винаги нещо става, особено по за прехвърляне на Велчев в България. От тПи- що да се изтъква, че и инфорбюровската 

направление на Цариброд по

МИЛОРАД КОЗИЧ на в 
измъчван и 
които 
гария.Тихият фронт (3)

■ - -----------------------

нич през време на окупацията бил германски 
а едновременно и английски шпионин).населението

пазара и др.

___..._____________ ПО времето когато Р°т до границата се пътувало с каруца и Вел- тивност беше организирана й водена от страна
се развива „тихата война“. Така в периода от чев в Градини продължил с Българския капи- на разузнавателната служба на България. Срав- 
1923 година нататък през Цариброд минавали тан Кисев, който го взел и придружиш до ко- нявайки дейността на „Въртоп“ и Коминформ
шпиони и нелегални' от всеки вид. Границата менданта на полка в Сливница, който също се забелязва, че съществуват някои незначител
ин аче била слабо охранявана от страна на на- така бил в дослух с Велчев. Обаче някой ги ни разлики и финеси в метода на действува- 
емни граничари, които обичали да пият и по- ' предал и Велчев и комендатът на полка в не, но същината на „тихата война“ си беше 
даващи се на подкупване и 'от двете страни същия ден били арестувани. Велчев не останал същата, 
на границата нелегални си минавали така да дълго в затвора, защото за председател иа
се каже безпрепятствено. Някои местни хора правителството след преврата през 1934 година През това време между Въотоп“ ™ тсг» 

превеждали през границата разни дошъл Кимон Георгиев, прогресивен политик, минфоом станахя „а и ах -
лица и работата ставала, дори точно се знаела който между другото забранил дейността на ~д ще НЯКОи съоития, тоест
и цената й, в зависимост от значението на не- терористката организация „Въртоп“ и така на с йторзта световнд воЛ>на и окупация
легалния. В Цариброд се установила група е- границата наново, поне временно, настъпил от- На „западните покрайнини“, но и при засилен 
мигранти от България начело с Бумбаров, ко- носителен мир. (Георгиев през време на оку- тероризъм там някъде до Морава пл
ято при съдействието на Цветко Станиев от пацията пристъпил към ОФ България и 'бил а в останалите части кя г» Н » ао г Г»
Звонци и Мирко Маноилов от Градини рабо- председател на правителството от 1944—1946 бългат>гкятя - окупирана Сърбия
тела за югославската разузнавателна служба. ттшЯ ттамян - - —2- фашистка войска вярно изпълня-
В България бил убит Виден Митов, Ввдано- Д“ян В.елчев в това пР*™ство бил ваше задачите получени от фашизма
вич, баща на Александар Виданович, Еуген,. министър на войската, а през 1947 година бил този. от Берлин, така и на този ™ ГпЛ™<,
подполковник и комендант на четниците на посланик на България в Швейцария, където и '■ЛХРИЯ*
Дража Михайлович през Втората световна вой- емигрирал).

нелегално

както на

— СЛЕДВА —
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ИЗ ПРОГРАМАТА ЗА АНГАЖИРАНЕ НА СРРТТСТплтл ™ 
В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА °Т

I

МЕСТНОТО САМООБЛАГАНЕ

Намалено е паричното 

участие на местните общности
Албум

|И Запланувано е през настоящата година за различни 
обекти от средствата на самката 

яяТРаЗХОАВа'Г I зшляди дашара а Най-много 
дане*н й»?
ва, че отделяха средства за самооблагането грая$даните 
в местните общности миналата година — допълнител
но участвувала във финансирането на активностите с 
40 на сто Ш Сега това участие е 10 на сто

ви инвестиционно-техниче- 
документация и да за

почнат работите върху до
пълнителното водоснабдява
не на Босилеград, Райчилов 
Ци и Радичевци. За 
дане и

ска

изграж- 
реконстуиран е на 

регионални пътшца са за
планувани 50 хиляди дина
ра, а 46 хиляди за изглаж
дане и поправка на местни 
телефонни линии. Касае се 
преди всичко за съществу
ващите линии към Дукат, 
Назърица, Гложие, Ръжана 
и Плоча, които 
дефект и' които Пощата 
Босилеград нерадушно по
държа, понеже технически 

още не са изправни. О- 
чаква се от средствата на 
самооблагането тези 
статъци да се премахнат и 
обектите да се предадат на 
управление на Пощата. В 
този смисъл и известни ак
тивности са запланувани в 
Райчловци, Радичевци, Гор
на и Долна Лисина. Очаква 
се телефони да получат и 
Паралово и Груинци.

В ОС подчертават че в 
програмата е дадено 
димство на започналите ак
тивности, както и на онези 
местни общности които са 
подготвени за реализиране
то на плановете, преди всич 
ко онези които са решили 
имуществено-п)равовите 
проси и трудности.

Програмата за изгражда
не на инфраструктурш: о- 
бекти от средствата 
тното самооблагане в Боси- 
леградска община понастоя
щем е на публично обсъж
дане. Същото ще лредължи 
до 10 февруари, а към кгая 
на месеца ще я обсъдят и при 
емат делегатите на ОС. Ко
ординационното 
следене 
средствата от самооблагане
то към ОС, което 
предлага през тази година 
за завършване и за започ
ване на изглаждане на раз 
лични инфраструктурни о- 
бекти от самооблагането да 
се изразходват 615 хиляди 
динара. От тази сума най- 
-много средства ще се 
разходват за изграждане и 
реконструиране на местни 
пътшца — 350 хиляди дина
ра. Запланувано, е на при
мер, да фиключи прокарва 
нето и поправката на мах
ленски пътища в Д. Длъм- 
но на дължина от 10 км, 
колкото и в Г. Тлъмкно, Дъ*- 
кат, Горна Лисина и Д. Лю- 
бата. По пет километра пъ

тища ще бъдат прокарани 
или разширени в Бресница, 
Извор, Груинци и Горна 
Любата. В Ярешник, Дога- 
ница, Църнощица, Буцале- 
во и Д. Лисина 
рани пътища на 
по 3—4 км. Когато 
за местната общност в Бо
силеград трябва 
чертае, че е 
поправка и разширяване на 
част от пътя към гробища
та, прокарване на път До- 
Ф^ти Дол — Кръст — Милев- 
ци (4,5 км) и изграждане на 
няколко улици в града. О- 
чаква се на Драговищица — 
от улица № 2 да 
ви толкова

на мес-

Дядо Заре и осемте му синовеса заплани- 
дължина са често в

все касае
Фамилията Божкови най-напред 

в Босилеград, в махала „Гуйчак“, а сетне се 
преселила в махала „Преслап“
Рисовица. Тогава

живеелада се под- 
запланувана

всетяло за
реализацията на зад хълма 

в тази махала имало 14 
домове. По-късно Елена и Заре напуснали 
махалата и се преселили в местността „Ти- 
ганюша"

недо-
я изготви

на левия бряг на Добродолския 
поток и тук построили нова, керемидена 
къща. От „Преслап“ довели две, а в Добри 
дол природили още шест момчета. Когато 
пораснали, осемте синове на баба-Елена и
дядо-Заре станали занаятчии: Саве __ тер-
зия, Милан — търговец, Стоянча — обущар, 
Иовче — фотограф ('имал и фотографска 
работилница), Асенчо — грънчар, Йордан — 
бръснар, Вене — търговец и Петър — фото- 
граф (дълги години той поддържаше фото
графска работилница в Босилеград, а данес 
е пенсионер). Затуй, че били осмина, сино
вете на баба-Елена и дядо-Заре получили 
прозвището „ОСМАЦИТЕ“. Родителите им 
живеяли над 80 години.

се поста- 
необходимият 

(засега монтажен) мост. На 
дължина на 1,5 км ще бъ
дат поправени и пътища в 
с. Райчиловци.

из-

пре-
За изграждане и (рекон

струкция на канализацион
ната мрежа в града на дъл
жина един км и за изтовя- 
не на техническа докумен
тация за фекалната канали
зация са запланувани 109 
хиляди динара. Очаква се 
през годината да се изгот-

въ-

В. Б.

ПОДГОТОВКА ЗА ИЗБОРИ В ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГОРАНИТЕ В БОСИ ЛЕ 
ГРАД На снимката, която е направена на пър- 

свиждане на „Славче" е дядо-Заре свото
осемте му синове.7 1Ш

Ентусиастите 

трябва да 

получат 

предимство

Стоян ЕвтимовВш

щщшщщ

шт
ПРЕЗ ФОТООБЕКТИВАУМ

„ФРИ-ШОП“ НА ОТКРИТО...шш
Г: ■ 'ШШШття

ш Такава картини по улиците на Димитровград (и дру- 
ч ги градове) не е необикновена през лятото, когато на път 
| към Гърция или обратно тук мнават бройни туристи от 
| Полша, конто щом застанат продават всичко — от пгла до 
{ локомотива.щ

Поляците тази зима, от Нова годаша насам, смениха 
български граждани, които сега 
дневно да идват в нашата страна. За разлика от поляците, 
те най-често и продават хранителни стоки — сирене и 
кашкавал. Масло.

имат възможност еже-
Залесяване в местността „Присое", село Плоча-

През последните няколко дни успешна конкуренция 
:к.но ( дисекциите си успе- им правят моторизираните туристи от Съветския съюз. 
‘•и п полижеипя. Иаправе- 1сзи на снимката са от Одеса н продават фотоапарати, 
но е много, по е могло да спално бельо, моторни триони, лъжици,
и напрали п повече. П Бо- дори и велосипеди.
< плстра.мска община ц днес
има големи площи, опусто- 1ака димитровградчанн и без да минават границата
шепи от 0 юзията. Избори- могат да си купят сирене, кашкавал и много други стоки, 
те са хубава възможност да за които отиваха в съседна България и имаха редица 
се даде критична оценка за приятиости с българските мнпшчарн.
/оран-ските акции и да се 
■обмисли .11'Ь'РХУ съдржаии- 
ето на бъдещата горамска 
дейност. Не сме и ис тряб
ва да забравим обещанието 
си: „Сърбия без голини до 
2000 година“. Предстои ни 
усилена подготовка за мла
дежката ' трудова аюдия 
„Цлаонна '90".

Опазването и облагород
яването на жизнената п 
'лрудова среда все повече 
става жизнена необходимо
ст. Това същевременно с и 
голям изпит за горамите в 
общината.

А В новия състав на Общинската конференция па тирани
те ще бгЦат избрани 21 делегати, а учредителното е 
насрочена за 16 февруари т. г.

Републиканската коифе- ните ще има по-малко чле- 
ренция на гораните неотдав кове (само 21), органи и те
на взе решение до 20 фе- ла. Това е начин да се на- 
нруари 1990 година да бъ- малят разходите и да се по 
Дат избрани нови делегати вигпи ефикасността ма дей- 
в общинските конференции поспа й. 
ла Движението на горани- От местните общности, у- 
те в СР Сърбия. Спазвайки чилищата, синдикалните ор 
това решение, ръководство- гаиизации, младежките ак- 
то на гораните в Босиле- ти ви, ССТИ и пионерите се 
градска община реши уч!ре- очаква за членове и а 
дителното заседание па Об- щипе ката конференция 
щижжага конференция иа гораните да изберат дейци» 
гораните да се състои на 16 които са истински ентуси- 
февруари т. г. Подготовка- пети ш\ горапската дейност 
та за това важно събрание 
на Сосилепрадските гфани 
сече започна. Утвърдена е 
структурата па новата 06- 
[пииск а конференция и е о- 
Формеи актив, който пое 
пялата грижа около избс(ж 
Т(-. В новия състав Обгцин- 
ската конференция на гора

вилици, кърпи,

не-

06-
иа

и които в предстоящия пе- 
и обо-риод щс продължат 

гатят дългата и хубава тра- 
движепието в об-диция 1/а 

шината и цялата ст/рпа. Тук 
трябва да напомним, чс по 
време па избфите ие Ни е 
нужно да се хвалим 1Ярека- С. Евтимов
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шева
ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР „ИВАН КАРАИВАНОВ“ В БОСИЛЕ.БОСИЛЕГРАД: ДВЕТЕ ВЪЗПИТАТЕЛНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ 

ВЕДОМСТВА СЛЕД ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ
В СРЕДНОШКОЛСКИЯ 
ГРАД

I МЕРНИ ЗА ПОДОБРЕНИЕ НА УСПЕХАПрограмните активности 
реализирани — успехът 
и дисциплината незадо- 

воляват
мание през второто полуго
дие ще бъде посветено и на 
допълнителното и добавъч- 

обучение и по-съдържа
телно и задълбочено подгот
вяне на просветните работ
ници за образователния про 
дес на обучението.

В предложените и приети 
от страна на Образовател- 
но^възпитателен съвет .мер
ки за подобрение на успе
ха и поведението на учени- 
ците съответно място заема 
и сътрудничество 
иите ръководители и ЛРуги- 
тс училищни субекти с ро
дителите,
Телите на учениците, които 
изостават в овладяването 
на учебния материал.

Инак, да припомним, на

знания и редовно оценява
не, като при това всяка бе
лежка публично се образно

успеха
и проведеиието и 1а учени
ците в края 
полугодие 
-възпитателният

Н сода вол пи от

на първото 
Образователно- 

съвет при 
рред I кш I колск ия образова

телен цеигДО „Иван Кара
иванов" в Босилеград, цред- 
нрие редица мерки за по
добрението му през второто 
полугодие, което вчера за
почва. Между тях, в про- 

план изтъкват ' по-гол я- 
псички

ножи.
Друга не ло-маловажна за 

всички е и по-гол- 
ангажиране на младеж 

организации, училшд- 
общности и другите

дача на 
ямо 
ките

Тези дим в двете възли- новин причини за незадоаюли 
телиия успех са от обектив
но естество. При това в пре 

център „Иван ден план изтъкавт все още 
и основното слабата материална основа 

на училищата. И в едното, 
наи-нацред в в д/ругото училище лип

сват съответните кабинети 
и учителско-родител- и лабараторшт. Срещат се 

с липса па помещения, а ус 
ловпята, при конто живеят 
и учат онези ученици, ква- 
ртнруващп в частни квар- 
ти|ри са незадоволителни. И 
едното, и другото училище, 
в рамките на собствените 
«ъзможности, предприемат 
съответшг мерки за разре
шаване на някои от тях, оба 

дума за успеха и поведени- че [резултатите все още изо 
ето на учениците от вредно- стават, 
профилираното образован
ие. Друга констатация е, че 
заплануваните цроцрамни 
активности, съгласно 
шиите програми за (работа,' 
през първото полугодие, с<\ 
реализираш! и по отноше
ние на училищните и извъ
нучилищни активности.

тателно-образователни ведо
мства: средношколският об 
разователен 
Караиванов" 
училище „Георги Димитров“ 
се проведоха, 
учителските съвети, а след 
това
ски срещи, на които бе ра
згледан успеха и поведени
ето на учениците през пър
вото полугодие. Обща кон
статация и за едното и за 
другото училище е, че усле 
хът и поведението на учени
ците по отношение на преди 
шиите години е далеч по- 
слаб. Особено когато става

пито
видово ученически сдруже- 

общности, чиято ак- 
ангажираност 

отразяват и въху
пия и 
тивиост и
пряко сс
успеха па учениците.

През второто 
за подобрението па успеха 
и поведението по-голямо в- 

трябза Да ооърнат 
ръководители,

ден
мо ангажираме на 
професионални и 
равителии субекти. За целе
насочено използване на 
мето и помещения в учили
щето, както и редовно и 
най-целесъобразно ползува
но на технически и ДРУГИ

на класо-полугодиесамоун-

отделно с ,роди-нимание 
и класните

ВСИЧ1СО вь(рху откри-преди
напето на причините за 
слабия успех и за успеха на 
всеки ученик и при това 
да се запознават с отделни 
случаи професионалните у- 
чилшцни органи за изнами- 
раис на конкретни реше

ния. Свой принос трябва в 
това отношение да даде и 
училищният педагог като 
по-често контактира не са
мо с учениците, но и с клас 
иите ръководители за отдел 
ни случаи. По-голямо вни-

видово нагледни средства, с 
което разполага училището. 
Максимално и всестранно 
да се ангажират вт|рху мо
тивировката на учениците 
за работа, като при това 
се ползуват най-подходящи 
възпитателно 
ни методи и приспособява
нето им спрямо психофизи- 
ческата способности на V- 
ченика. Перманентно про
веряване на ученическите

края на първото полугодие 
от 358 ученика, само 123 са 
с положителен успех, оста
налите имат по една, две, 
три или повече слаби беле
жки. Двама ученика, пора
ди лошо поведение, са от
странени от училището, а 
десетина са наказани с ДРУ' 
ги видове дисциплинарни 
наказания.

Разбира се, покрай образовател-това
има и субективни причини, 
преди всичко безотговорно 
отношение на отделни про
светни работници към про
фесията, за която са се оп
ределили. Затова общо ре
шение за двете възпитател- 
нсюб^азователни ведомства 
е. през второто полугодие, 
да се активират всички су
бекти за подобрение не са 
мо на успеха, но и на по
ведението на учениците.

годп-

М. Я.

ДИМИТРОВГРАД
В СРЕДНОШКОЛСКИЯ ОБ
РАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР 32 
НА СТО С ПОЛОЖИТЕЛЕН 
УСПЕХ, А 68 СЪС СЛАБ Средствата са ограничаващ фактор

От 358 ученика от първи 
до четвърти клас в средно
школския образователен це 
нтър „Иван Караиванов“ в 
Босилеград, 113 ученика са 
без слаби бележки, а оста
налите 245 са със слаб ус
пех, от това 65 ученика 
имат по една или две сла
би бележки, а останалите 
180 ученика са с по три, I 
четири и повече слаби бе
лежки. От онези, които пър 
вото полугодие са завт(рши 
ли с положителен успех, 31 
ученика имат отличен ус
пех, 42 ученика много до
бър, а 40 добър успех. Най- 
слаб успех имат учениците 
от втори клас машинна спе 
циалнност, а най-добър при 
родно-математическата пара 
лелка също от вта^ри клас.

в началото на февруари ще 
могат да видят премиера на 
„Големанов“ от Ст. Костов. 
В изпълнението й ще участ
вуват и стари и млади -са
модейци.

та. В настоящата година — 
60% от необходимите сред
ства обезпечва СИЗ за култ 
ура при ОС) докато 40% тря 
бва да осъществим чрез изпъ 
лнение на Програми и от о^аз 
ване на услуги, а това не е 
лесно

Посетихме тези дни ново 
избраната директорка на 
Центъра за култура в Ди
митровград Зорица Милева, 
като се интересувахме за 
плановете на това ведомст
во в началото на 1990 годи 
на.

— Лимитиращ фактор за 
организирането на каквато 

и да е дейност са средства-

Второто полугодие за уче 
ниците от средното образо
вание ще започне на първи 
февруари, а за 
от основното на пети февру 
ари.

учениците
За по-полезно прекар

на ваканцията в съдействие 
с Общинската конференция 
на Съюза на социалистичес-

ванеизтъкна Милева.

В постановка на Слободан 
Алексич димитровградчаниМ. Я. ката младеж се организира 

(работата на Клуба ка само 
дейците, в която има и ди
ско, всяка вечер.ДИМИТРОВГРАД

Отопление като условие за работа — Водим преговори с Бе
лградския театър на Тера- 
зии да ни гостува с пиеса
та Аризани“ на Васко Ива- 
нович
скеро време се очаква за
едно с пиротския и белопа- 
ланашкия театър да се ор
ганизира гостуване в тези 
градове на известния ни ак 
тьср Жика Миленкович, се 
тне на популарната певица 
Екстра Нена и др. В план 
е също в скоро време в Ди 
митровград да се устрои ли 
тературно четене на Мило- 
рад Геров и Мила Басов и 
промоция на техни стихос
бирки.

Правят се 
добрение на 
ара.

От това

Обсъждайки програмата 
за работа на Центъра за ку 
лтура в Димитровград, де-

зин на „Свобода", социал
ното, аптеката, „Балкан“, ос 
ловното училище и Галило
то кафане. Нима не е било 
възможно всички да се обе 
динят и с един голям парен 
котел всички да се отопля
ват. А когато става дума) за 
Центъра, нима е невъзмож
но да се намери общ инте
рес с „Балкан“, който пра
ви реконструкция на Гади
лото и оттам да

че токът не може да поскъ
пне толкова много. В края 
на краищата, това сега и 
не е толкова важно. Важ
ното е, че помещенията се 
затогшяват само за кино, 
или по някои други пово- 

тържествени събран
ия, театрални гфедстав 
ления, конференции. За ре
петиции на артистите, само 
дейците от танцовия състав 
избощо не не се е мислило да 
се нали парното, защото па 
ри наистина няма. Може ли 
при такива условия, особе 
но тези дни, когато темпе
ратурата винаги, е под ну
лата десетина фадуса, ня
кой да позволи на себ 
и да накара самодейците в 
студената зала да репети
рат?

каза Милева. В

легатите на скупщината на 
В БОСИЛЕГРАДСКОТО ОС- самоуп(равителната общност

за основно образование, ку
лтура и физическа култура 
приеха същата без много ра 
зисквания. Как обаче тази 
програма да се осъществи,- 
ако Ценгфът за култура ве 
че няколко години няма ото 
пление и трябва ли програ 
мата да се приема, ако не 
може да се.,осъществи, за
пита се Слободан Алексич, 
делегат на Центъра, завеж
дащ самодейноста при това 
ведомство.

НОВНО УЧИЛИЩЕ УСПЕ
ХЪТ 1:5

ди
В босшгеградското основ 

- но училище успехът е значи 
телно по-добър — на 
ученика с добър успех идва 
един със слаб успех. Или от 
663 ученика от първи до ос 
ми клас, 155 ученика са с 
отличен успех, 167 с много 
добъ/р, 138 с добър и 22 със 
задоволителен успех или 428 
ученика имат положителен 
успех. 110 ученика имат ед 
на или две слаби бележки, 
а останалите

пет

тт се вземе
пара и за Центъра. Личи че 
това е по-добро решение, 
отколкото да се св-фже с 
основното училище, понеже 
кафенето ще работи 
целия ден, значи и парното, 
а това

през
е си значи и постоянноНима е възможно единс

твената институция на кул
тура в общината да няма 
отопление? Не, Центърът 
има инсаталация за парно 
отопление направена преди 
няколко години, което днес 
работи само в изключител
ни случаи. Причината е, че 
същото е на електрически 
ток, така че днес струва 
„дявол и половина“. Очеви 
дно е, че някой на времето 
не мислил „малко занап
ред“, или са търсени улес
нил, или просто се е тръг- 
нало по тогавашната „мода“

отопление
в Центъра. В края 
ищата от Гациното 
т\Ь>ния дом има само 
естина метра и сега

на помещенията 
на кра
до кул- 

1 три-

усилия и за по 
кинолреперто-

71 ученика 
имат пб три, четири и по
вече слаби бележки. Инак 
и сега по-добър успех имат 
учениците от началните кла 
сове, а по-слаб в горните 
класове. Вп|рочем това

Парното в Центъра за ку 
е поводлтура в момента 

още веднъж да се посочи 
нашата безоргаиизи^аност. 
Защото в кръг от около 500 
метра всяка сграда си има 
отделно парно — Центърът 
за култура, Общинската ску 
пщина, Службата по обще-

какво ще бъде 
„предлагането“ на Центъра 
за култ\(ра ще зависи кой

е вре
ме идеята да се обсъди и 
проведе в дело. Пари би тр-
ябвало да се намерят, дими- > ^те 1а1а повече посетители:

Центърът

с о-
глед на обучението съвсем 
е и реално.

или малките за-тровррадското стопанство 
поне досега имаше пълно ра 
збирателство за капиталов
ложения

Бедения, популярно нарече
ни „кафичи“, където засега 
най-чести

ПРИЧИНИТЕ ЗА СЛАБИЯ 
УСПЕХ ствеяо счетоводство, п*рва 

та сграда от системата „Гре 
бен“ към която е Белград
ската банка н новия м^га-

в/ Центъра за кул- гости са именно
И в едното, и в другото 

училище подчертават, че ос младите.тура.
А. Т. М. А.
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Физическа култура АТЛЕТИКА
ОТ СЪВЕЩАНИЕТО НА „ЗЕЛЕНИТЕ“ В ЮГО
СЛАВИЯ В ГР. СПЛИТПодготовка 

в Медулнн ш а се осушвиниш иштм?
СЪБРАНИЕ НА СКУПЩИНАТА НА ФУТБОЛНИЯ пткпр 
.МЛАДОСТ* В БОСИЛЕГРАД иЛНИЯ ОТБОР

Изтеклата 1989 годнна 

между най-успешннте
След основната подготов- 
. в Димитровград, седем; 

иаи-добри лекоатлетици от 
„Железничар“ 
подготовки

ка

заминаха на 
известния 

югосшавски спортен център 
Медулин на Адриатика. Там 
в момента се намират мно
зина

в Със зелен „хъпенинг“ 
в Сплит с Живо хоро, 
направено от еколожки- 
те активности и техни-

Договорено е също та
ка, след двадесетина дни 
представителите на 31 
еколожко дружество да 
се съберат в Зеница, къ- 
дето да приемат програ
ма от приоритетни за
дачи и действия за за
щита (и подобрение на 
еколожките (стойности в 
Югославия.

Избрано ново Председателство от 7 души. За иредседа- 
Стефано^и ВладИШ<р Стоименов, а за секретар Стефан

атлетици 
страна и димитровградски
те спортисти ще имат въз
можност да научат много, 
защото тренировките водят 
най-известните

от цялата
те симпатизьори опас
вайки ДиоклециановатаДелегатите на Скупщина- — подчерта 

Тд. на ^Футболния отбор председател на Скупщината,

съорание, 11С само че дадо- Тив, трябва да мобилизира-
ОЦеНК4 За Ме ВСИЧКИ СИЛИ И ИЗДЪРЖИМ

работата на Скупщината и до края на първенството. 
Председателството, ноизтек Затова имаме и възможно- 
лата година оцениха, като сти и сили — добави той. 
най-успешна в областта на Бе изтъкнато, че л)рез от- 
спортните постижения. четния период футболният

През изтеклата година отбор е провел 21 официал- 
футоолистите на „Младост“ ни футболни срещи, от то- 
както през пролетния полу- Ва 18 ггьрвенствени, 2 при- 
“ за състезателната ятелски и една за сьстеза- 
1988/89 година, където висо- "ия<а на Юго-купата. Освен 
ко се класираха (на трето 
място), така и ЩЬез първа
та част на есенен лолу^е- 
зон, от настоящото футбол
но първенство показаха до- 
б|ра, качествена и резултат
на игра. Понастоящем с 18 
точки футболният отбор от 
Босилеград е на първо мя
сто и има, както подче-доа- 
ха повечето в дискусиите 
си, реални възможности то
ва място и да задържи до 
края на първенството. —
Шансът който имаме сега

досегашният палата приключи дву
дневното съвещание на 
което

атлетически
треньори у нас.

Треньорът на „Железни
чар“ АЛЕКСАНДЪР МАР
КОВ е отвел .в Медулин сле
дните състезатели: Сузаиа 
Еленкова, Юлия Каменова, 
Александър Димитров, Ваня 
Георгиева, Наташа Славова, 
Душица Деянова и Ивица 
Иванов.

присъствуваха 
представители на 3 еко
ложки дружество от 29 
градове в страната. Съз
даден е координационен 
комитет, който на всеки 
два месеца ще свиква 
договори, на които ще 
се обсъждат еколожки
те несполуки в страна
та. Приета е и „Сплит- 
ска декларация на еко- 
(ложките дружества в 
Югославия.

За какво ще се борят 
„зелените“?

„Зелените се застъпа- 
ват ,за въвеждане на е- 
коложки данък и ;еко- 
ложка (рента, правова 

защита на научните ин
ституции и на учените, 
занимаващи се с изслед
ване на човешката сре
да при .едновременно у- 
крепване на еколожката 
отговорност .

На еколожко-техно- 
ложкото поле 
те в“ Югославия 
борят против 
на инсталации на нечи
ста технология, за еко- 
ложки санации 
устройство /на югослав
ското стопанство, което 
действува против чове
ка, за развитие на енер
гийни студии и изслед
вания на алтернативни. 
източници на енергия и 
за приемане на единна 
енергийна програма в 
страната. ^Същевремен

но, ще се поиска бюд
жетни средства да се от 
пускат на секциите на 
Социалистическия съюз 
на екология, които да 
се насочват в еколожко- 
то движение.

След десетина 
митровпр адските атлетици 
се връщат и в спортния цен 
тър „Ш1рк“ ще продължат

дни ди-

това, макър 
скромни 
уреждането 
креативния центф. 
поради недоимък на сред
ства същото е в застой, но 
не завинаги. Скупщината, 
съвместно с останалите ко
мпетентни за развитието на 
спорта, субекти в община
та и занапред ще полагат 
усилия този обект да дове
де в ред.

На събранието не изоста
наха и някои забележки за 
работата на отделни члено
ве на досегашното Предсе
дателство, като при това бе 
подчертано да се засили 
дисциплината, а преди всич 
ко да се обърне тто-голямо 
внимание върху колектив
ната }работа на Председа
телство.

В продължение на отчет
но-изборното събрание бе 
избрано ново Председател
ство от 7 души: Владимир 
Стоименов, Здоавчо Мана- 
сиев. Драган Златков. Бла
жа Воинович. Борис Тасев, 
Живко Владимиров и Арсо 
Тодоре. За председател на 
Председателство бе избран 
ВладмИ? Стоименов, а за 
секретар Стефан Стефанов.

На събранието бе взето 
решение новоизбраното пре 
дседателство в срок от де
сетина дни, да изготови 
план за работа ппсз иастоя- 
тзтя голина, а футболният 
отбои да започне с подго
товки навреме, за ла ус
пее да залази гл/опаУа пози
ция на табелката.

и с твърде 
средства, започна с подготовката си.

на спортнснре- 
Обаче Д. с. В декларацията, меж- 

ДУ другото, се (казва че 
следствие задълбочена-ФУТБОЛ: „АСЕН БАЛКАН

СКИ“ НАСКОРО СТАРТУВА та криза но и същевре
менната либерализа
ция |на обществените от-Потготов- 

ките — от 9 

февруари

„зелени- 
ще се 

внасянето

ношения югославската 
общественост все още е 
далече от съзнанието за 
големите размери на 
разпадането на природ
ните условия. Затуй е 
все още далече от съз-

и пре-

ТЪЖЕН ПОМЕН
Ш ПЪРВЕНСТВОТО ЗА

ПОЧВАТ НА 18 МАРТ
нанието, 
спешни общи и съгласу
вани усилия на населени 
ето, стопанството и спе
циалистите и държавата 
този опасен процес мо
же да се спре. Това е 
|главната |причина за
рад която не се осъще
ствяват и реализират и 
ония възможности за за
щита на (природата, ко
ито предвижда и наша
та правова система и ко
ито и по-нататък си ос
тават мъртво слово на 
хартия.

Еколожките

че само със
На 5 февруари тази годи

на се навършават ефъбни 
и кеутешни Зимната пауза във фут

болното първенство -в Ме- 
ждуобщинска футболна ди
визия 
ка изминава.

На 9 февруари започват 
подготовките за пролетния 
дял на първенството.

Председателството на „А. 
Балкански“ е взело /решение 
с подготовка за предстоя- 
шия сезон да започне в 
спортния център „Па|рк“. 
Това фактически ще бъде 
първата фаза на подготов
ките.

Дали ще се отива на съв
местни

ЧЕТИРИДЕСЕТ ДНИ Ниш полека — ле-
от ранната и преждевреме
нна смърт на нашия мил и 
никога незабравим

За да запазят само
стоятелност „зелените“ 

не ще искат средства от 
държавната каса, а счи
тат, че ще могат *ца ги 
обезпечат от - биолож

кия маркетинг.
Особено значение за 

успеха на акцията на 
„зелените“ \ще има и 

махването на ембарго от 
всички видове тайни, и- 
мащи еколожки харак
тер, както и отваряне на 
средствата за масова ин
формация. В този сми
съл ще се направи и 

крачка напред, като ще 
се създават еколожки

подготовки, както 
Димитров-извъило-раио, 

трад, ще се реши на годиш- 
отчетно-избарио събра 
което трябва да 

към средата на фе-

сдруже- 
ния особено ще се за-

ното 
ние, 
проведе 
вруари.

стъпват да започне да 
действува правовата дър 
жава като нужна осно
ва за реализация на Ееко 
ложките цели, а установ 
яването на многопартий
на парламентарна демо
крация за максимално 
зачитане на .основните 
човешки права, се по
сочва между /другото в 
„Сплитската 
ция“, чието определение 
е да се осуети еколож
ката катастрофа, за ко
ято цел, ако е необходи
мо, да се упражни и по
литически натиск.

Що се касае до включ 
ването на „зелените“ в 

^предстоящите избори, на 
сплитското (съвещание 

усе чуха различни (мне
ния, а накрая, в прието
то съобщение, се казва, 
че в момента не съще
ствуват реални изгледи 
за това.

се

Д. С.м. я.

СЪОБЩЕНИЕТОДОР ТОДОРОВ
ТОЦА Драги читатели, мнозина не са си издължили 

абонамента за вестник „Братство“ за изтеклата 
1989 година, а вече изтича и януари от иастоя- 

1990 година- Затова ви молим да направите„ШОШЕЯ“ деклара-щата
това в най-скоро време.от Димитровград

Неговият светъл лик, тру
долюбие, бащиния грижов- 
кост и човеколюбив вечно 
ше носим в сърцата си.

На този ден ще дадем па
нихида в димитровградски- 
те гробища. Каним близки 
и позлати да п^ис7^ствуват 
иа панихидата.

Опечалени:
съпруга Олга, дъщери Гор- 
да//а и Деца, зетове Йордан 
и Митко, сестра Бега, уфй- 
Ка Горка, внуци и останали 
чмгягоброй ни роднини.

Цената па вестника от Нова година е увели
чена на 50 пари.

ГОДИШНИЯТ АБОНАМЕНТ за „Братство“ 
— 12,50 динара.

сега
вестници, радио и тв- 
-програми и пр. Не от 
по-малко

е 25 динара, нолугодишнижт

Съобщаваме, че цената иа некролог без изра
ботка иа клише струва 10 динара, а ако се из
работва и клише — сумата се увеличава с цената 

същото, която диктува печатницата.
Чекови записи за абониране на в. „Братство“ 

изпращайте иа следния адрес:
ИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО“ 18 000 Ниш, Кей 
29 декември 8. Текущата сметка па „Брат
ство“ е 62500-603-9529, СДК — Ниш.

значение е и 
предложението в учили
щата да се въцеде пред
мет екология, като по 
такъв начин се издига 
общото равнище на еко
ложката 'култура и ук
репва еколожкото 
нание.

на

съз-

Ж. Д.
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I УС&МЯф>* Сатира * забава
АФОРИЗМИ

ЗАТУЙ, ЧЕ НЯКОИ СЕ ПРОЗЯ
ВАТ НА ЗАСЕДАНИЯТА, НИЕ СЕ
ГА ЗИНАХМЕ ОТ ЧУДО!

КАРИКАТУРЕН ЕКРАН
I

-й-
НЕ ТРЕВОЖИ ТЯХ МОРЕТО 

ПРОБЛЕМИ. ТЕ ИМАТ (ЧАСТНИ 
ЯХТИ. ПОДЛЕНИ-»■

СМЕНИЛИ БИ ТИ И МНЕНИ
ЕТО, САМО АКО Е КУРСЪТ БЛА
ГОПРИЯТЕН.

*
ВИНОВНИЦИТЕ СА ТВЪРДЕ 

ПОЗНАТИ, ПА ЗАТУЙ И ТРЯБВА 
ДА ОСТАНАТ АНОНИМНИ.

Е, мо.| побратиме! Каже се: има на
ука, али има и одука. Ама лько, се на
учи, али се тешко одучи. За то^ има до- 
кази.-И-

Прпи доказ. Млади родител.»
му давали да раооти

млого
И ТЕ СА ЗА ТОВА ДА СЕ ОБЪР

НЕ ДРУГАТА СТРАНИЧКА. НО НА 
ВАЛУТНИТЕ КНИЖКИ.

водели дете, па 
какво си оче. Возили та и у тигадь по 
астал! .Гедпуш, до.|де кум на гос]е. До- 
маНица у тигаи»ат сггреми пържено. Ту- 
ри на астал, пред кума. Детето почело 
да скомлъче: тражи да га возе у тиган». 
МаЬата му не даде. Оио се увнка. Почело 
да се чепл»ати. Кум пита:

/ ’

НАЙ-МНОГО НИ КОСТВАТ СПЕ
ЦИАЛИТЕТИТЕ ОТ (КАДРОВИТЕ 
КУХНИ.

Зоран Жнвкович Зорап ЖивковичБез думи
НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ — Ма, какво ]е иа кумче, те оволко 

вика?\

ИЗ „ШЕПА ЦАРИБРО0СКИ СМЕШКИ“ Рдител»ити било срамота да призна]у, 
али кад детето помодрело од викаиье, они 
признали куму кво ]е. Кум тьг рекъл:ГЛУХОНЕМИЯТ И СЛЕПИЯТ мори бабо? Тупа има— Кикво тражиш, 

од пиле млеко!
— Епа траж-им, сине. Свети Николу, ама 

ти га немаш.
— Кико да га немам! Еве га! — грабнал 

икона ма Света! Арахангел и я навира в очи
те й. Но бабата отрицателно клати глава и 
тъжно въздише:

— Не е това, сине, не йе. Тия йе млад 
кико тебе, а Свети Никола йе дърт кико 
мене и йе с браду.

А Тоца се засмял с пълно гърло и по
кровителствено я потупал по рамото:

— Та същият йе, мори бабо, само тука 
йе млад кига се сликал!

— Е, па кад ]е таква работа, ]а чу 
работете ко]е стеКогато му се поизбнстреше мозъка, Тоша 

Мадан ни разказваше по някоя преживели- 
ца от своето софийско житие-битие (той го
вореше чисто български).

— Веднъж аз и Петър бяхме много 
гладни и ре шихме да просим. Отидохме на 
„Шарен мост“. Аз ще бъда глухонем, а Пе
тър — сляп. Мина един господин с бомбе и 
бастун, погледна ни, па извади и ми даде 
една петолевка. Аз се зарадвах толкова, за
бравих че съм глухонем и извиках:

— Петре, Петре, петолевка!
И той от радост забрави, че е сляп и 

ококори очи:

да си идем, а ви си 
си научили!

ДруБи доказ. У наше село дедъи чо
век имал поалеиу жеиу. Какво науми — 
то] да во] се испуии! Ако не буде како 
она рече, она че да га мане! Он, сирома', 
на све во] пристан»увал. Она га млого 
м учила. Тражила: у сред зиму лубеницу, 
а у лето лед у стовну! Жена Кисела! И 
у песму ушла. За укор.

ТреЬи доказ. Ошца наши комунисти! 
Ла побратиме, не волим да се мешам у 
политику, зербо зе она, пгго народ каже, 
курва. Да ми простиш на реч! А кола де 
таква, она пред свакога връцка със реп. 
Воли да лу свайи подуши под реп. Да 
вол пландуле мецу ноБе. Е, али ла несъм 
од тила. 1а си гледам мо]у работу. И бо- 
л»е! Дербо, ако човек иде по кучку кола 
се разбесувала, може да нагази на су- 
греби, па после има да се чеша и куде 
га не с’рби. А могло би да му се деси да 
га чешалу отца със пендрецити. Дабог- 
ме! Шут със рога то га не може. ЬЬини 
рогови големи, а мо]а гърбинка отанела, 
па си ла проглънем мо}у муку, правим 

Ле добро и — тека си, еве, жи- 
вим педесе’ године и нагорКе.

Е! Али, овила дни комуннстити имаше 
некакъв конгрес. Знмню време, седим си 
прекал кубе, па 'тел не 'тел, морал сам 
да и' слушам. А они: свайи си навърта 
воду на сво]у воденицу! Кара]у се к’о 
жене за воду у топило. Ма, „убаво“ си 
надумаше! Да Бог сачува! Сами 
казаше какви су. Нарочито га „заубави- 
ше“ словенци. Запали к'о глув у галде, 
да буде како опи кажу, иначе че си иду! 
И, теа и направите. Згрубгапе га диби- 
дус!

„МАЦО, ПИЙЕ ЛИ ТИ СЕ КАВЕНЦЕ?“
Йованка Митина се беше пристрастила 

към кафето. Сутрин рано започваше да 
обикаля махалите. Никоя домакиня не смее
ше да и затвори вратата, защото в такъв 
случай Йованка започваше да кълне девето 
коляно. А „гостуването“ й не беше безо
пасно — все ще остави „подарък“ — някоя 
от ония „животинки“, които безмилостно и 
ненаситно хапят.

^Ако домакинята се забавеше, улисана в 
работа, или пък гледаше да икономисва ка- 

^ фето, или пък то й се беше свършило, Йо
ванка я подсещаше в духа на народната по
говорка: „Казвам ти дъще — сещай се сна
хо!“. От време на време ще се обърне към 
котката, без каквато тогава

дай да видя!
Добре, ама господинът чул и видял всич

ко, върна се, измъкна петолевката, па като 
започна да ни овърта с бастуна, докато да 
избягаме, хубав бой ни наложи.

— Ама Петър повече би! — никога не 
забравяше да прибави накрая.

„МЛАД БИЛ, КОГАТО СЕ СЛИКАЛ“

В пазарен ден Тоца Бумбара поставя
ше сергия на тротоара пред касапницата 
на Брезничаните. Покрай разни ситни — 
дребни - завъртулки, продаваше и икони.

Един ден някаква селска бабичка дълго 
се взирала в иконите, в една по една, и 
все отрицателно клатила глава. Най-сетне 
подсмръкнала жаловито и си тръгнала с 
празни ръце.

— Стой, мори бабо, куде с празни рукье?
— Па нема, сине, това дека тражим.

се да лш

не можеше да 
се замисли нито един дом, и съчувствено я 
запитва:

— Какво, мацо, готе ли ти се кавенце?
Записал:
Тодор Литкалов

си по-

и

1а велим, побратиме, 
алени, к'о онова дете и она]а жена йи- 
села. Толйе године било ]е 
жу. па им съг „не]е дасно“ 
буде и другако. ЗатоБ

да су и они по-

како они ка- 
да може да 

оче да се издво^е, 
да иьу „у 1европу“. Па, нека иду у...!
ОБ пгго ми пати!

Алд у здрав]е!
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