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ито от 
година из-

стосно с Орден братство и 
единство със сребърен венец 
за особени заслуги в област
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НИгКЙ^ ЛАЗАР МОЙСОВ НА
В. „БОРБА", „ОСВОБОЖДЕ-

митетДндЕг^т^Ленум на Централния КО-
НИСТИ НА СЬЮЗА НА ЮГОСЛАВСКИТЕ КОМУ-

ЗДРАВИ ОПОРНИ ТОНКИ С Конференция на 

ШК срещу кризата
вна република Югоспат!ив- СТВ0Т0 на Социалистическа федерати- 
ката - 29 ноември !!”^а3ар М°Исов ™ повод Депя на Републи-
ляна, което предаГме, "«Рождение" и ТВ-Люб-

— Утре е празник —
Денят на Републиката. В 
годината, в която 
критически говорехме, 
каме да ни кажете, 
дадохме ли, по ваше 
ние поне някои 
точки?

• ЗАКЛЮЧЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИДЕЙНО- 
ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ВЪПРОСИ НА ОБЩЕСТВЕНО- 
ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА СТРАНАТА В 
1988 • КОНФЕРЕНЦИЯТА НА СЮК ЩЕ СЕ СЪС
ТОИ ПРЕЗ МАРТ ИДНАТА ГОДИНА • ЦК ПРИЕ 
СТАНОВИЩАТА И ЗАКЛЮЧЕНИЯТА НА ПРЕДСЕ
ДАТЕЛСТВОТО СИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОТГОВОРНОСТ
ТА НА ФАДИЛ ХОДЖА И ОСВОБОДИ ХАМДИЯ 
ПОЗДЕРАЦ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ЧЛЕН НА ЦК НА 
СЮК

политическа кол оолида- 
ция в тази покрайнина..

Имаме знами, както 
казвате, опорни точки. 
Д'0р1и и повече от това. 
Аз съм уверен, че в на- 
шетО' общество имаме си
ли и способности, които 
трябва да мобилизираме, 
за да решалор.изираме те
зи отсамни потенциали, 
които сме създали в дне
шното развитие. Само те
зи опори всички заедно 
трябва да укрепваме, а 
не да ги подкопаваме и 
рушим.

Има много хора у ,нас, 
които така да ое каже, 
„отаеднаж”, са готови да 
хгхвърлят всяко ново псе 
лложеиие, всяко жхво ме
роприятие. просто да ги 

посрещнат на нож, като че ли искат

главно
ис-

съз- 
мне- 

опорни

• Настоящият 29 
емврм, 44
Второто заседание на 
АВНОЮ, трябва да напо
мним, без оглед че през 
настоящата година тол
кова много се критику
вахме, че Югославия в 
сравнително къс истори
чески период на разви
тие, което за развитието 
на човешката цивилиза
ция представлява много.

н-о-
гсдзши след

Централна тема на Бди 
надесетия пленум иа Цеи 
тралния комитет на Съю
за на югославските кому
нисти, който се състоя 
на 7 и 8 декември в Бел
град, бяха идейно-поли
тическите въпроси на об
ществено - икономическо
то развитие на Югосла
вия в 1988 година. След 
уводния доклад на чле
на на Председателството 
;на ЦК на СЮК Душан 
Чкребич и дискусията, в 
която участвуваха голям 
брой членове. Централ
ният комитет прие заклю
чения. (Извадки от увод
ния доклад и акценти от 
дискусията на тази тгма 
поместваме на 2 и 3 стра
няща).

че прониква национализ
мът и националистичес
кото съзнание.

В дългата дискусия сви
кването на Конференция
та бе подкрепено, но не 
по-малки от подкрепата 
бяха и резервите, понеже 
такива събрания досега 
най-често бяха манифес
тации, които не вдъхновя 
ваха почти никакви про
мени в обществената ре
алност Затова е необхо
димо тя да бъде подгот
вена така, чо да бъде си
лно следете*, за преодол
яване на обществената 
кризата, в която изпадна 
и самата Партия.

Становищата на Пред
седателството на ЦК на 
СЮК ^ъв връзка с отго
ворността на Фадил Ход
жа. които бяха изграде
ни въз основа на предло
женията на сформирана
та от ЦК на СЮК работ
на група, д уводното из
ложение на Милан Пан- 
чевски, член -на Предсе
дателството на 
СЮК, бяха поовод за не
нужна и до известна сте
пен натрапена полемика 
ч цервоза. Накрая ЦК на 
СЮК поне становищата 
на Председателството си. 
в които между другото 
се подчертава, че в Съю-

Лазар Мойсов
постигна наистина голе
ми резултати. Това постигнахме вър
ху основите, които положихме още 
през революцията, по пътя който 
трасирахме заедно с Тито.

И днес, когато сме изправени през 
големи затруднения и когато поради 
това с основание се разширява недо
волството от състоянието в което жи-

резул-

да покажат, колко много антидогма- 
тично са настроени. Тъкмо това раз
рушава общите опори на- акцията. 
Ние така не смеем да правим. За да 
осъществим укрепване на нашата ис
тинска опора за акция, трябва да 
действуваме бързо и оплетено. Защо-
то договореното успешно ще претво- 

ако бъдемвеем, не смеем и настоящите 
тати ря.вамс в живота само 

единни и приемстввни докрай.които постигат нашите трудещи 
занемаряваме и подценяваме.

изтеклите 44 ЦК на СЮК взе реше- 
Конференцията на 

на югославските 
се състои

се, да
— Преди повече от четири годм- 
почти плсбисцитарно, беше прие-

Имаше значи, през ние 
Съюзасъществувание игодини на нашето 

проблеми и големи затруднения, ка-
както и

пи,
та Дългосрочната програма за иконо- 

стабил изания. Днес твърде 
въпрос за нейната

комунисти да 
през март шшата година. 
Обяснявайки защо ос евм 

този акц-ионен облик

сега имаме, но те,
поколебаят

мическа1ЮВИТО и ниняма да ии
бъдеше. н,иго пък ше ни 
нашата основна

В настоящата грдогна, след реди
ца разиркваиия и обсъждания, тк-шах 
ме това искам да подчертая, оконча 
телно да минем към акция в ««ми® 
съществени насоки. Първо, гпиида»- 
ме позициите във връзка с п

о-бщортвекз-та с\ую-

ч-е-сто ос поставя 
рс.афармация и затуй с от значение 

са коиюретите определения на

досега, 
днес, н/ито © 
отклонят от

■мва
в паботзта на Цеч-трал-

Иван Бри-
насхжа. какви

Председателството- на СФРЮ, ако при
емем становището, че Дългосрочната 
пропрама още юоои в осбе си потен
циал на по-оешювда реформа?

ЦК. натия комитет, 
гич, член на Председател 
сивото па ЦК <на ОЮК,

увюишого си 
ч-е 'И след

подчерта в
излюокенис.
XIII конгрес на СЮК об- 
щоствуИО - м1Коаюмичеака- 

прод1»лжав1а да

• Одаоем -е разбираемо, че у нас 
поставя въпросът заМилош дълго се 

реафирмация на Дългосрочната про- 
ии<,01мом1И!чеока стабилизация.

пата еволюция на
посредством новите, 

опни промени и е
за сдружения ТРУД. В1^;°сяо“циа 

закъснение и при недоега)
Ш Гдаста най-сетне ппог- 

инфлацията, с
Тази

та криза 
ос изостря, повишават се 

напрежения
грама за
Приехме я отдавна, започнахме

като и а някакъв ло- 
Обаче Предое-

тема да за на югославските мому- 
за Фа

социалните 
и медовол ствиого на тру
дещите ос и гражданите, 

което ое

свикваме с нея. 
зунг, юойто повтаряме, 
датслегвото на СФРЮ с и«,щщати.вата 
за внасяне на промени в Конститу- 

иа СФРЮ, с отчетите за поло- 
нашата 
СФРЮ

листи няма място
Ходжа. Приета бе исъс Д1ГЛ

информация на ПК 
СК в Косово във връзка

наподготовка. в резултат ма 
■влошава политическатаиаза обуздаванерама 

която дълго ое
примирявахме.

послужи като с реализацията на осем
надесетото 
на IX пленум на ЦК на

Вцията
жението и [проблемите в 
страна пред Скупщината на 
през май настоящата гощииа, сетне с 
обръщането в Скупщината и със за
стъпването ма приемане на ^пиш 
флаЩ|И10№иа програма тъкмо се стр 

не да повтаря тоои. лозунг, но Д 
осягош вите определен ш я 

прог^ма за икоио- 
най-сстис.

обстаномоа в страната, 
сшеикопгпеоиия период в 
Съюза на

трябва да ми.
погширока

заключениепрограма 
оанова за 
ЦИЯ и спадате размера

постел свито

ак-обшсеявеиа
инфлация- 

стаб илизиранс
[комунистите

на СЮК.
ЦК на СЮК освободи 

Хамдия Поадерац от длъ- 
чяеи на ЦК на 

оставката

се явя- 
илейии колебания, ак

■тощължават да
та и за
на стопанството.

Във туръзка с 
от най-тоя ем1итс 
ми на страната 
го време са в
на общестшепЬоТта

ЦК па
ефикасна

ват
циоимл несъгласия, недо- 
стахьчна готовност да се 
конкретизира и осъшсст- 

утвърпаната иолитя-

__ като едил
пробле-Косово

политически
жността 
ОЮК и прие 
да Станко Томич ага цлъ- 
>К1ноотта член иа ЦК на 
ОЮК.

митолкова дъл- 
вниманието 

9 зп-
и които реафирмира 

иа Дългосрочната ВЯ 1Ю
.хп В редовете иа Съюза 
“ ' комунистите тюе неве

нацентъра
е приета ма 

СЮК единна
стабилизация и тя

се осъществява.
мючеока 
да започне да

плат- 
с цел за

па
ссдание на 
форма за

акция



ВЪПРОСИ НА общественТ,Л Г.П.Л Ипвйнополитичиски
УВОДНИЯ ДОКЛАД НА ДУШАН ЧКРЕБИЧ

XI ПЛЕНУМ

• ИЗВАДКИ ОТ

Високата цена не трябва 

да бъде платена напразно
ЩУ иУЖЖ 51 явдак
НИЧЕОКАТА КЛАСА яр МОЖЕ ДА• СЪЮЗЪТ НА ЮГОСЛАВСКИТЕ КОМУНИСТИ Н НЕ
ПРИЕМЕ КОНЦЕПТИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА КЖЗАТА и
СЕ ОСНОВАВАТ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО САМОУПРА 
ПАЗАРНИЯ ХАРАКТЕР НА НАШЕТО СТОПАНСТВО

помощта на конкурсна
та опсообност, а не с ле- 
когвато покачване на це
ните, както досега. Все 
дажато стопанс/сите субок 
ти нс сс обърнат с лице 
към собствената си кон- 
-1С2ентцост, ни дума не 
може да става за дейсгву 
валс на пазара и спазва
не на 'икономическите за
кономерности, Икономи
ческата система и нейна
та регулатива трябва да 
обезпечава икономичес
ка отговорност и да за
щитава самостоятелност
та на стопанските субек
ти, а не да им попува, 
да ги учи какво трябва 
да работят, Полуването 
не помага на неспособни
те и пг,ечи на споообни-

1ВСИИШИТС мерки и затова 
трябва да утвърди ясни
■И1ЛС|Й[Ю'-<.ПЮ1Г11ИГГИЧеОКИ
оо1ки ца бъдещата работа 
и да ос бори за реализа
цията им. Също така нс 
смеем да позволим цяло
то бреме на борбата сре- 
щу инфлацията да се сто 
вари върху плещите 
работническата класа... 
Сега имаме две основни 

първо,
да сс обезпечи ефикас
ност на всички интеррен- 
тни мерки, и второ — в

В обемистия дневен 
XI пленум на Цсн 

тронния комитет на Съю
за па югославските кому
нисти, който ос 
на 7 и В декември т.г, 
централно тема бяха идс- 
Й1 кмюд цти чегасите 
роси на обшественО'И11<о- 
помиче окото развитие на 
СФРЮ в 1988 година. На 
тази тема докладчик бе 
Душан Чкребич, член па 
Председателството на ЦК 
«а СЮК, който между 
другото подчерта:

За първи път се наме
рихме пред недостатъчна 
възможност да изпълнява 
ме задълженията си към 
чужбина, при голям за
стой във вноса на въз- 
пр|(жзвоиствени матери
али, който нподизвика за 
стои в производството и 
износа, модернизацията 
и следенето на техноло
гическия прогрес. Затова 
основателно може да се 
направи забележка на 
Председателството на ЦК 
на СЮК, задето не проя
ви пеъголяма упоритост и 
с опора върху становища 
та на XIII конгрес 
СЮК да ое застъпи 
навременно приемане на 
Поот.рамата от мерки и 
активности срещу инфла
цията.

рея на
па

еве тоя

въл

на

АМЕРИКАНСКО-СЪВЕТСКА СРЕЩА НА НАЙ- 
ВИСОКО РАВНИЩЕ ВЪВ ВАШИНГТОН глобални задачи:

Пукна ледът на 

недоверието
РОНАЛД РЕЙГЪН И МИХАИЛ ГОРБАЧОВ 

ПОДПИСАХА НА 8 ДЕКЕМВРИ СПОРАЗУМЕ
НИЕ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА 3000 РАКЕТИ СЪС 
СРЕДЕН И КРАТЪК ОБСЕГ

Човешките дела стават 
исторически ретроспекти
вно, когато измине изве
стно време. Едио от ред
ките дела, които веднага 
■ое познават като истори
чески, е подписаното на 
8 декември във Вашинг
тон от страна на прези
дента Роналд Рейгън и 
генералния секретар на 
ЦК на КПСС Михаил 
Горбачов споразумение 
между Съединените аме
рикански щати и Съвет
ския съюз за унищожава
не на общо 3000 ракети 
със среден .и кратък об
сег. За първи път в ис
торията на ядреното оръ
жие и въоръжаване чеве: 
шкото съзнание взе об
ратната посока 
ръж аванс.

Въз -ечова на подписа
ното споразумение аме
риканците ше унищожат 
256 .кръстосващи" раке
ти с по една боева глава, 
обсег на действие 1550 
мили и разооителна «ла 
200 000 тена ТНТ, след 
това 108 „пършинг" раке 
тц, разположени във Фе
дерална република Гер
мания, с обсег 1120 мили 
и разорителна сила от 5 
до 50 хиляди тона ТНТ.

Съветският съюз ще 
унищожи ракети „СС-20" 
с 'обсег 3100 мили, три 
боеви глави и оазарител- 
,на сила ,150 000 тояа ТНТ, 
ракети „СС-4" с обсег

те.
Съюзът на комунисти

те не може да приеме 
концепти. които не се ос
новават на социалистиче
ското самоуправление и 
пазарния характер на на
шето стопанство. Минава
нето от декларативна под 
крепа на Дългосрочната 
програма за икономичес
ка стабилизация към пра
ктическо провеждане на 
нейните решения внася 
в досегашния живот мно
го промени и проблеми, 
довежда под въпрос на
стоящите икономически 
позиции на много орга
низации на сдружения 
труд, като им ,,натрапва" 
тест за проверка на соб
ствената им икономич
ност и успешност на до
машния и чуждестранен 
пазар . .. Знаем, че от 
кризата не можем да ое 
избавим без съществени 
промени в политическата

1220 мили, една боева 
глава и разорителна си
ла 1 000.000 000 тона ТНТ, 
ракети „СС-12" с обоег 
550 мили, една боева гла 
ва и разорителна сила 
500 000 тона ТНТ и раке
ти „СС-23" с обсег около 
300 мили и разорителна 
сила 100 000 тона ТНТ.

Това наистина само е 
символична част (4 про
цента) ог общите количе
ства ядрено оръжие на 
великите сили, но много 
иотоляма е политическа
та и моралната тежест на 
новия курс към истинкжо 
разоръжаваме с необикно 
веио ригорозна проверка.

Вашингтонската амери 
каноко-съветска среща на 
най-високо равнище тря
бва да налие основите и 
на много по-амбициозни 
цели в областта .на разо
ръжаването. Втора и мно 
го по-радикална крачка- 
трябва да бъде .преиоло- 
вяването на стратегичес
ките , ракети с голям об
оег и огромна разорител
на сила. Американските 
ракети имат 12 252, а съ
ветските 10 896 боеви гла
ви. Оперел първите кон
тури на споразумението 
за стратег,инеаките раке
ти гопната граница на 
боевите глави и за САЩ, 
и за ООСР трябва да бъ
де 6000. За долната гра
ница все .още ое водят 
преговори.

Душан Чкребич

периода на интервентни- 
те мерки да извършим 
всички промени, с които 
да осуетим възобновява
нето на инфлационния 
натиск след премахване
то на м.ерките . . . Докол- 
■кото не извършим проме
ни в

НАЧАЛО НА ЕФИКАС
НО ОБУЗДАВАНЕ НА 
ИНФЛАЦИЯТА

Интервентните мерки, 
■каза по-нататък Чкребич, 
трябва да бъдат начало 
на ефикасното обуздава
не на високата инфлация 
и възстановяване на на
шето стопапнство т.е. на
чало на цътЯ ни към из
хода от икономическата 
криза. Това начало ое Мг 
ложи във формата на ви
сока цена. която неизбе
жно трябва да платим 
Между другото в перио
да от три седмици дина
рът летални,па с над 40 
на сто. покупателната си

институционалния 
механизъм, за да 
иим пазарното стопанст
во и позиците на произ-

укре-
оазо-

водителите, периодът на 
интервентните мерки ще 
бъде загубен безвъзврат
но. Н-е трябва ни да пред 
полагаме какви ще бъдат 
икономическите, полити
ческите и други послед
ствия «а такова 
ално развитие на 
та. Тогава бихме 
1НЗИИ в обятията на висо
ката инфлация и загуби
ли всякаква перспектива 
за преодоляване на 
момичетата криза.

и стопанска система, раз
войната и икономическа 
политика, конто могат да
ое извършат след приема
нето на конституционни 
прпомеки. а не ое анга
жираме достатъчно

евенту-
неща- тезиое вър- Iгромели да бъда^- извър

шени час п-о-окоро. Съю
зът на

ла на средния личен до
ход отведнъж бе намале
на с около 20 на сто. Та
зи висота цена не трябва 
ла бъде платена

'комунистите не, 
мгдее да предаде 
му отговорността 
политаше оките 
отвия на обстановката, в 
кодто навлизаме и за 
пътищата, които водят от 
вея.

ико- друго- 
ои за 

поешед-
наираз-

но. ПОДУВАНЕТО НЕ ПО
МАГА И — ПРЕЧИ.Съюзът на югославски

те комунисти не може да 
ое освободи от отговорно 
стта Ролята на пазара- тряб

ва да се осъществява сза съдбата на интер-

СТРАНИЦА 2
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О-ИКОНОМИЧР
СКОТО РАЗВИТИЕ в 1988 ГОДИНА

с!реГЖ?оЙ »лн™м™г• акценти °т ДИСКУСИЯТА ОТ НЕПО- 
РЕГИОН

Защо правим 

кръгови движения?
Мълчав трибун на

работническата
Дошло е крайно - 

— да се оплодим около 
рени в цялостта 
яата

класавреме — каза Янез Землярич
на НЯ11ГН'ЦеПТ' и0*» Ще ое ко- 

•ГяЛ а Р®алн<>ст, Д-ьлпосроч- 
на Шей^Че^1ЯТа на Х1П кодарес. 
нл сю$ *орошеЧ «емнахме до- 

конгр есии-по „Т0Я1®ва да оценим п.равмл- 
въ® връзка с това ве м" *рвдалйИя (макар че

с°™~г,гскпТ сг~-на иксномичеока политика за^гдната^Т^

че р-епрограмираяе- 
и новото заваряване са 

нужност, но те не регцават съществения ни проб
лем получава се отдих, но дългът 
ва. Временните мерки

програма, и 
По мнението 
там, че в ЦК 
ни ли са

• От 12 актива в региона само 
активът в Лесковац заслужава 
ложителна оценка • Безспорна е 
отговорността на общинските 
тети за слабата дейност 
вите

по-

коми
на акти-

го- П|роди 15 години, след 
Писмото «а другаря Ти- 
то и Изпълнителното бю
ро-, в СЮК се 
нов
л-ик: актив на кюмумисти- 
те от непосредственото 
производство, който с де
йността си трябва да вна
ся класови съдържания в 
политиката на СК и да. 
допринася за осъществя
ването на работническо 
-класовия интерес. ..Акти
вът разглежда по-важни 
въпроси за . политиката 
на Съюза на комунисти
те, изгражда становища и 
дава предложения на Об
щинския комитет и Пред 
седател ството му".

А днес. десетилетие и 
половина по-късно? Ето 
какво показва опитът от 
дейността на активите в 
партийната 
на Южномо© авски 
ок. От 12 актива в> 13 об
щински организации на 
СК (в Църн.а трава Досе
га не е имало такъв ак
тив по обективни причи
ни) само активът в Лес: 
ковац заслужава положи
телна оценка?! На състо
ялото ое неотдавна засе
дание на Председателст
вото на Междуобщинска- 
та конференция на ОК в 
Лесковац и официално 
бе оценено че този орга
низационен облик не осъ
ществява 
роля.

крачка подгряват 
е ли това паралелен об
щи нски комитет ?'' 
споменатото заседание та 
зи и подобни дилеми бя
ха отхвърлени като изку
ствени, понеже е яано, че 
-активите трябва да изгра
ждат становища и пред
ложения по воички въп- 
,ро1нч от съществено зна
чение за работническата 
класа. „Основна причина 
за пасивността на акти
вите в най-гол ям брой об 
щински паотийни органи 
зации са липсата на гри
жа и безотговорното от- . 
нош е ни е на об щинските 
комитети и първичните 
организации на СК към 
дейно-стта и кадровите ре 
щения на активите” — е 
записано в документите 
на МОК на СКС в Лес-

дилемата „не

Навнедрява 
организационен об-ва да ое има гщедиид фактът, 

то на -нашите дългове
организация

р-еги-

се увелича - 
са силен шок, но правил

ната терапия в много области тепърва трябва- да 
бнде обмислена — подчерта Марян Рожич. - 
номичоаката мотива 1 ровка на работниците 
бено на трудовите

Ико- 
и ооо-

колективи като стокови произ
водители става- ключов въпрос.

КАКВО ОСТАНА ОТ КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ НИ 
ИДЕАЛИ?

Повече от 30 годинл се определяме за иконо 
ми че оките закономерности, но не успяваме — из
тъкна в острото си изказване Драго Дружич. — 
Защо непрекъснато правим кръгови движения и 
какво остана от безкомпромисната комунистичес
ка самокритика и критика? Какво остана от ко

уставн-ата си
ТОГАВА М СЕГА

АКТИВЪТ НЕ Е „ПАРА
ЛЕЛЕН ОК"

В първите години ак
тивите се проявяват с из
ключително интензивна и 
съдържателна дейност. 
Те стават .трибуна, от 
-която се излъчват иници
ативи и предложения за 
осъществя Бате на работ
ническите интереси, поли 
тичеока трибуна, от коя
то раб отниците-ко-мун-и- 
сти вдигат глас срещу не
съвместимите с политика
та на СЮК явления.

л^нистическите ни идеали, които могат да ни вдъх
новят сила когато други не виждат никакъв изход? 
Има ли другарство в ръководствата, искреност, гри
жа за хората, или пък безкрупулозна борба за 
лична и групова власт? По всичко личи от първото 
остава все по-малко, а второто го има все повече. 
За да могат нашите кола да- се измъкнат от ка- 
лището, трябва да се подпре обикновеният граж
данин, обикнозеният югоолавянин, но той няма да 
мигне, дока-то не се увери, че ръководствата се 
отличават именно със споменатите качества. Па-

обитен овения

ковац..
Тази оценка се подкре- 

Мнотобройни са при- пя с няколко аргумента, 
чините за 'елацЦта дей- Активите в някои общин- 
ност на- активите на ко- ск.^ организации на СК

Буяновац, 
учредени

м-уиистите от непосрещст- (Босилеград, 
венюто п р о-изводство в Сурдулина) са 
Южноморавски регион:
от трулн-о-стите при обез-

дори три или четири ме
сеца след избирането на 
делегати. Във Власотин- 
це учредителното събра
ние е .отсрочено поради 
липсата на кворум. Акти- 

провеждат събра

не чава не то на кворум до 
е ле ме нта рно н е раз би р ане 
ролята на актива. Тук- 
таме отговориш дейци

човек, че 
леталенгубна е увереността на 

днес нищо не може да се постигне по 
път — «иго болнично легло, пито строително по
зволение, За всичко са нужни

ръководствата) или големи пари
■и валута (имат ги предимно ония, които ограбиха 
^бщГдото). Съществен елемент »
■системата е борбата срещу корупциятщ «оятоста 
на синоним на- нашето общество — от записване 

детска градинка и училище до заемане на ра 
та и лен сиоиир ане.
ОТГОВОРНОСТТА НА СЪЮЗНИТЕ 
РЪКОВОДСТВА

вите не 
шия. не разглеждат съще
ствени за работника въп- 

ини-
НА 14 ДЕКЕМВРИ — СЕСИЯ НА МЕЖДУОБ 
ЩИНСКАТА РЕГИОНАЛНА СКУПЩИНА В 
НИШ

(имаме ги ние в роси, н-е -проявяват 
циативнрет. а общински
те комитети и първични
те организации не реаги
рат. Ясно е записано, че 
за секретари на;, активите, 
трябва да бъдат избрани 
най-добрите

Развитието и 

пътищата работници-
но този кри-коотунмсти,

т>ерий не ое опазва. ОК и 
Ще бъдат обсъдени и ,цо ие се ангажират за 

информа-
задмотнем процедурата, каза на

личната от-{1е можем да
Дружич, за утвърждаваме _,вно

у политнай°ко и държавно
ВЪНШНИЯ НИ (ДЪЛГ 

Типовите

Утвърждаването ма мро 
мерки

на
обезпечаването на добри 
условия за работа на ак-

радица други 
ции и проекторешения ка 
тс* проекторешение за оп 
ронешяие на размера за 
обезпечаването и изпол
зването на средства за вата изискват 
заигр-воляване на обши и дейни а,ктиви на комунм- 
,уместни потреби. Пред от нет100рСТетвено-
ссдателството ше разиск- ' тгто-
,ва за «тооктодогоюра за то производство, а наето- 
размера на. облекченията. 51ЩИте партшиш избори

нататък 
г овор кост на съюзното

егктонпрог.рама от
активиости за осъщес- 

общееекоплозията яа
1978 година, напук наръководство за 

сл-сд 1976 опилено 
л р едулреждели я, и
година. Също така

плана патв лизан е 
Т№Сню^икюнюмичссчсофо ра-

М-СЖДУО-бЩИПС
общпо-

тивите.
Вр-смето и обстоятелст- 

много по-зш1тие па
ката регионална 
-ст в Ниш и обсъждането 

документи
ността на 
ръководства за крупни ле 

мераци опалното
на креди та плановите

Р-етгубл икаикжата
изразходване са-ки и за 

тите.
на

общност
Трагично е за "институции

мислав Радович -четш^ отдал11И лица и анти- 
политичсската ои над народа, Тс имат

ооциалистичсокгито аили^сл даю; а работят про-
власт и гговогрят ка ио д идентифицираме
тияотюяожно. Длъжи-и ‘ и „.рслимс заради

олелии лица ^ца;да(,,шчсо1С<Уго самоуп-
пг.оо-доляватс

мо!У1правитсл11а
1988 годиназа пътища в

бъдат одаошши теми 
обсъди Предсс- 

Меявдуоб-

са голям шанс да ос на
прави истински . завой в 
дейността ра този работ
нически

■и сомбожщаването на 
■граждани от плащаше на 

облагания и 
о!бла 

1988 го-

шс
1КОИГГО ше 
датежлтаото ва 
щиноката 
у» I шина в 
момври тази голина.

на /рсгионали ш
|01бЩ|и:нск1'1 данъци, партиен форум.тс- рериоиал1иа ок 

Н|иш на 14 де
тапия .и такси в 
дина, К. I*.М. А.зя. сили и

истинското развитие
ефикасно

«а на кризата.
СТРАНИЦА 3рявление и
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ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪЮЗА НА 
БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

II ОБЩИНСКАТА 
КОМУНИСТИТЕ ВСКУПЩИНА В БАБУШНИЦАОТ СЕСИЯТА НА ОБЩИНСКАТА

С ДОЗА НА «КРИТИЧНОСТ Прккпочкха 

предизборните събранияобстойноНа сесиятапроеододо- тгаацпи и общности не 
обществено- са доставили своите раз- 

развитие войни планове за иду
щата година, за ла пос
лужат като основа за все 

1988 година бя странно 
центъра на внимами действителните

възможности. За ия-

Пдамошпе се разисква и по посяло 
общинските 

1988

кумента за 
икономическо

СР Сърбия. Нишки се 
Бабушнишка об-

жедаето иа
данъци и такси за 
подуша. Чуха се мнения, 

трой

на
тон и 
щина за съблюдаване иа 

разюой-
силе тадск общи„а приключва предизборната 
"осъ Само » няколко ПО в местните общ- 
пости, преди всичко поради оГщктивни ричили 
(мнозина са все още на временна работа в в 
вътрешността) предизборните събрания не 
проведени до утвърдения срок и ще бъдат про
ведени тези дни.

че тяхното почти 
мо увеличение за идната 
голина ме отговаря на ле 
йствитемпитс възмоокнос 
ти, оообешо на оелсюоето

ха в
сто на делегатите на три ни

Общинска кои области в проежтопла 
иа изобщо не се говори 

за учебното
те съвета на 
та скупщина на сесията, 
състояла се на 7 декемв- — например 

дело, а за други са каза
ни по няколко изречения.

са
ри т.г.

По проекторезолюция 
та за развитието на СР 
Сърбия н Нишки 
он през 1988 година, бя 
ха изнесени редица „по
правки". Така например 

отдела за енергийните 
ресурси делегатите от 
Бабушнишка община се 
застъпиха за откриване 
на камеашозъглената ми-

нроизводмте- 
ли. както и иа матеоиал-
лцианите

С оглед че това с нача
публичното обет, ного състояние на иасе- 

ланието. занимаващо се
реш- лото на 

ждане. което ще продъл- евдта за организационно 
устройство и кадрови въ
проси и Комисията за ус- 

при Об- 
момитег на СК

Обща оценка с, че про
водените досега Предиз
борни СЪбрШШЯ, в повс- 
чето първични организа
ции, са минали в откро
вено, всестранно и кри
тично еъблюдванс 
проблемите, преди всич
ко на онези, които по 
един или друг начин са 
били пречка в идейно-по
литическото действуваме 

■ 1 л отделните първични 
партийни 
Над 60 на сто от евиден- 
тпраните лица за отгово
рни функции в организа
циите са предложени но
ви, от които мнозина за 
пръв път на ръководни 
постове. Безспорно, това 
с още едно потвържде
ние, че кадровите проме- 

т.е. на ръководни
те места да дойдат идей- 

споооб-

в талпи въирпоси
щинския 
в Босилеград.

Инак. в ПО в трудови
те организации, централ
но място на предизборни 
те събрания са посвеща
вали на организационно-

на
на „Ерма" в Ракита н из 
-подзуването на шистите 

Алексив околността на 
нац. Редица предложе
ния са дадени и по отно 
шение на устройството 
на агрокомплекса, водо
снабдяването, пътното ус
тройство и пр. Търси се

то укрепване, производст 
вото, целееъбразногб пол 
зуване на работното вре
ме и мерките за икономи 
ческа стабилизация, тру
довата дисциплина, осъ
ществяването на развой
ните програми и пр. Ха
рактерно е и тоза. че на 
предизборните събрания, 
комунистите откровено са 
разисквали и за отделни 
пропуски и слабости в до
сегашната ои работа, за 
бездействуването на отде
лни КОМУНИСТИ 11 ПР.

В местните общности

организации.

откриване на кооперира
щи организации по се
лата. на селскостопанс
ките стопани да се приз 
нае, че са производите
ли на храна, а не на сто 
км и пр. Младите, които 
останат от 18 до 27-годм 
шна възраст на село и се 
занимават със седскостоп 
анско производство ще 
бъдат освободени от да
нъци. Изтъкнато е, че 
изчисленията в селското 
стопанство трябва да 
бъдат според производст
вените цикли.

Бабушница

оелокоетос екстензивно 
ланско производство.

жи с разисквания в тру 
ловите организации и ме 
стни общности, то прое
ктопланът е охорактари- 
зиран само като „изход
на основа" за изготвяне 
на р еален обществено- 
икономически план на 
общината за идната го 
дина. Той трябва да пре
търпи коренни измене
ния и да ое съобрази със 
сегашните обществено- 
стопански процеси в вети 
она, републиката и стра
ната.

На отделни заседания 
трите съвета на скупщи
ната разгледаха и инфор 
мациите за състоянието 
на обектите и с пробле
мите на местните канце 
дарим и тяхната матерна 
лно-техническа обзаведе 
ност, както и за осъщес 
твяването на приходите 
и разходите на общинс
кия бюджет за период 
януари

ни

ночтолитически 
ни и готови за промени 
яйца е едно от условия
та за излизане от настана и този път почгги на вси

чки проведени предизбор 
ни събрания доминира

лите идеино-политичеекм 
и стопански затруднения. 
Впрочем, това ни задъл
жават и становищата от 
Осмото заседание на ЦК 
яа СКС. Това между дру
гото бе констатирано и 
на проведеното към края 
на изтеклия месец съвме
стно заседание на Коми

ти са били въпросите 
от областта на комунал
но-битовото устройство: 
електрификацията.Изтъкнато бе, че твър 

де е обобщена и форму
лировката в проекторезо 
люцията: „да се ускори 
развитието на изостава
щите погранични общи
ни". Делегатите се зас
тъпиха на републиканс
ко равиише да се напра 
ви план за откриване на 
по-малки . производстве
ни мощности, като ое ан 
гажират големи трудови 
организации. Републикан
ският пък фонд за насър 
чаване Развитието на 
изоставащите общини 

цялостно да се ангажи
ра в това и да изпълня
ва задълженията ои всее 
транно, дори и да внесе 
в плановете си. оказване 
на помощ в изграждане
то на ПТТ съобщения.

Безспорно на сесията 
найдоного и с доза на 
(само)критичност се рази 
еква по проектоплана за 
развитието на общината 
през 1988 година. Кон
статира ое, че това „план 
че" е доста скромно нап 
равето, вследствие на об 
стоятелството. че 90 на 
сто от трудовите орга-

с\л-
ски и махленски пътища, 
снабдяването и изкупва
нето и сеитбата.

октомври т.г.

Ст. Н. М. Я.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ОС В БОСИЛЕГРАД СЛЕД ИНТЕРВЕНТНИТЕ МЕРКИ НА СЪЮЗ 
НИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ

Увеличени цените на стоки и услуги
Изпълнителният съвет е взел решение до 

граница могат да се увеличат цените и понастоящем 
организациите на сдружения труд и занаятчиите ги 
съгласуват със становището му и с — пазара.

коя чи до 80 на сто в сравне
ние с тази на 16 ноемв
ри. услугите за пречиства 
не и отвеждане на ощпа- 
дъчните води до 20, а за 
изнасяне на боклука до 
25 на сТОг Цените

случаи се касае за цена
в която е засметната и за 
куоката. В тази организа 
ция подчертават. че но
щуването са увеличили 
със сто на сто, но че об
що взето вдички гостил- 
ничароки услуги 
оа увеличени с 20 на сто, 
т.е. колкото е и позволе
но. При това са имали 
предвид „безплатната" за 
куска и цените в 
среди, които са далеч по- 
високи.

За покачването

Изпълнителният съвет 
на ОС в Босилеград «а 
16 ноември т.г. взе реше 
ние всички цени на сто 
ки и услуги в компетен 
ция на Общинската окуп и 
щета да се замразят на 
стойност която са имали 
на тази дата. Имайки 
предвид предписанията 
от интервентните мерки 
на Съюзния изпълните 
лен съвет и Скупщината 
на СФРЮ, той на 24 ное 
мври взе решение за по 
качване
те и услугите от общинс 
ка компетенция 
ди регулирането ,на дигата

пилета на цените.
Изпълнителният 

на ОС е взел решение до 
код граница могат да уве 
личат цените на стоките

съвет в път
ния транспорт могат да 
се увеличат до 10 на" сто. 
услугите за поддържане 
на електрическите апара
ти в домакинствата 
15. сладкарските
до 25

средно

услугите организаци
ите на сдружения труд и 
занаятчиите, 
щем същите

шоПонастоя- услути 
. нощуването дори 

на сто и т,н. Оче

другисъгласуват 
ценоразписите си със ста 
новището му. Почти воич 
ки обаче цените 
ват на позволената 
ница. Ето няколко пю-зна-

ДО 100 
биещо е увеличението це 
ните на нощуванията. До 
сета нощуването

ца це
ните на наемите в общес 
твените жилища Изпъл
нителният съвет все още 
не е взел

покач-
пра- в едно- 

в котела 
струваше 7 хи 

лади, в двукреватна 6, а 
трикоеветна 5,5 хиляди 

динара Във всичките

ксеватна стая 
на ..Слога"

читвлни новини из реше 
цените на стоки нието на Изпълнителния 

съвет.
решение. Тук 

подчертават, че наскоро 
ше обсъдят и 
оос.

Цената напора- в този въп-водата, на 
пример може да се увели

три В. Б.
СТРАНИЦА 4
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21Л5Н™««то деня
НА РЕПУ Б ЛИК АТА

ДИМИТРОВГРАД
ОТ ИЗБОРНОТО СЪБРАНИЕ 
ТЕ В „ДИМИТРОВГРАД"

НА СИНДИКАТИ

амбулатория вди тази годиш "Гдимттогрзд110 бе

ние с .«вдадял» културно,-забавна 
програма и участие на самодейците
за ™ТТЪРа 33 КулТура' Та»и година 
за празника на Републиката беше
предадена йа даютреба зъбна амбула
тория при основно училище Моша 
пияда". Амбулаторията предаде на 
употреба МИЛОРАД ЗЛАТАНОВ, ... 
едседател на Общинската конферен
ция иа ОСТН.

само 

зимнина;ч

Пред Синдикатите в гу 
мар ската промишленост 
„Димитроиград,. в дими. 
троиград в предстоящия 
период една от-основни
те задачи ше бъде 
бързото развитие на 
М'0'^П равмтелните .- 
кия върху дкшадовни 
чала и

в предстоящия период ре 
Лица. активности г 
жани в П'5»грямата 
Щита на 
отите.

са съдър 
.. за за

стандарта на заТази
освен набавка 
на и други артикули,

програма, 
на .зимни-

пр по-
оа- пре

движда набавка на учеб
ници иа децата 
те с най-ниски

отнюше
Най-радости и и щастливи по* вре- 

ме на щразнииса сигурно бяха първо
лаците. Зя. Деадя на Републиката 
бяха приети 
ция. На специално 
ж-гстро
учениците от

на- на за-ети-
лични до- 

организация на 
почивка на заетите, 
осация работнически оп 
-ортни иши. Особено 
т-о е дадено на сътрудни
чеството с останалите ор 
ганизации в състава 
сложната организация, а- 
също така и на сътрудни 
чеството със заетите в 
. Борово". Вое

последователното-
прилагане на разпреде ле 

резултати- 
основ-

' оди.те ние то според 
те от труда, като 
на мотивац>ия 
тензив1н,о

в пионерската органи за р ек-
под готвеното тър- 

с програма, която' изпълниха за по-ин- 
стопанисване. мяс

ЮСНО1Б1НЮ’Т0- —
около- сто първолаци получиг.а 
'Н'и п-нонерски връзки 
ха п.токереки завет. Сетне 
ствуваха в програмата.

училище,
. черве- 

и шапки и да,до- 
и сами уча-

пскачване 
ността на труда, 
-^сно
обществените

производител
ПО-ОТРО 

към
Милорад Злата
нов предава на 
Употреба зъбна 
та амбулатория

на■отношение
средства 

и намаляване на разходи 
те. Това изтъкна Първан 
Иванов.

А. Т. пак основ 
задачаБОСИЛЕГРАД : досегашният пре 

дседател на синдикална- 
та организация в докла
ла. за предстоящите зада 
чи в работата

пата <и най-важна 
на всеки член на синдика 
та е максимално да ое 
заложи на своето работ
но място, да се старае ка 
чествено да произвежда 
и максимално да спестя
ва. Сътцо ое отнася 
залежалите (стски, 
от 800 са намалени 
200 милиона стари дина
ра. Имайки предвид кол
ко средства за лихви по 
този начин са спестени, 
ясно е ст какво значение 
е най-активното

Тържествено и в местните общности
В местните общности. на синди

калната организация в 
димитровградската

трудовите
организации и училищата, по повод 
тази значителна историческа дата, бя
ха устроени тържества и културно- з а - 
бавни програми и различни 
спортни активности. По тържествен 
начин 140 първолачета бяха приети в 
пионерската организация, като при 
тсеа им бяха връчени пионерски кни
жки и пионерски символи.

В навечерието на празника в Бо
силеград в голямата зала на Култур
ния дом, бе устроено тържествено съ
брание, с доклад и подбрана култур- 
но-забаона програма-. На тържестве
ното събрание говори председателят 
на ОК на СК в Босилеград, Иван Ва
силев. Подходящи тържествени събра

ния бяха у строежи и в районните цен
трове, между които' най-организирано 
бе в оело: Долно Тлъмино1 и Райчи- 
лозаи. Веоелс* и тържествено- Денят 
на Републиката бе отбелязан и в ме
стната общност в село Ярешник. .къ
де то населението от това планинско 
оело. съвместно с чествуването на 
44-ия рожден ден на Републиката оз
наменува и голяма трудсяза победа — 
електрификацията на селото.

В цеха за производство* на чорапи, 
заетите Празнмка на Републиката че- 
ствуваха делово- Машините им пито

гума
ра изнесен на проведено
то изборното събрание
но 24 ноември.

О ц е н я лайки активност 
та на синдикалната орга 
низация през изтеклия 
период, на -събранието е 
констатирано, че тази 
синдикална организация 
е една от най-активните 
в общината, а действува 
него й в трудовата орга
низация особено е види
мо в- защита н.а стандар
та на заетите (и то не са 

в тази трудова орга
низации В тази насока и

и до 
коитовидове на

включ
ване ял синдиката в това. 

За председател на тази
синдикална организация 
е избран ЙОРДАН АЛЕ- 
КСОВ от металния цех, 
а за секретар МИРЯНА 
ПЕТРОВА.

един ден не опряха — те усилено из
пълняваха производствения план 
чужбина.

за

М. Я. А. Т.

ДИМИТРОВГРАД ПЪРВИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СК В БОЖИЦА

Нови цени иа превоза и водата Три важни задачи(пата за ползувалс на ка
нализацията на лсюргаш- 
«■0 равнище, „Комунашащ" 
получи това цеяа на во
дата от 73 дянала
,11IV
лом амин стчиа и 170 дима-- 
ра за трулшштс органи
зации.
иис
иа сто. Да кажем, че съ-

Затоза с 31,33,б1! ш-воню пр
(нео-съществе.;Изпълнителният съвет на

едишното
но) решение на Изпълни 

съвет да се напра 
всестранен анализ на 

превоза в общината и 
януари.

вОбщинската скупщина 
Димитровград на заседа
ние от 24 ноември За секретар на организацията отново бе избран 

Кирил Стойнев
Изборната дейност в 

ггъч етичната организация 
иа СК в Ножица приклю
чи е изборното събрание, 
което се проведе на 25 
ноември т.г. За секретар 
иа организацията отново 
бе избран Кирил Стой
нев. Порои* заместник е 
Любен Михайлов. На съ
бранието бе приета п,рог 
рама за работа през нас- 

двуизлишен ма

телпщявзе орс-
решение, превозът с рей
совете на „Ниш-ежопрес 

рлада да поскъпне с 
Пфскъпванс-

©и кубичооки метар за ви за .над 100 млади и 
„малко псквъзраеши," хо 
ра от Боокица и съседния 
й Топли дол 
удалия на членовете на 
СК изисква електрифиш 
цията на „Велкичева" и 
„Дедичина” махали, 
трето: налага ое да бъде 
•по-интензивно ангажира 
(нето на членовете на СК 
в Социали,етическия съ
юз, който ое намира пред 
изключително важни за
дачи. Догодина в Божи- 
ца трябва да бъте вьве- 

само-
наближават

най-късно презв годия га даследващата 
ос намеси на дневен ред 

,н;.Изпълнителния съвет. 
Нефтът нс участвува в 

водата, но за
таи

Това е увсличе- 
с 40,3 отнеси к> 41,7

18,1 ,на сто 
то е ппедизиткано Особениот пр

■нефта. кои 
превозаокъпя->,нето на 

то в пените на
с 34 на

щ,рто количество веща в 
Пирот сс заплаша 84 дн- 

а в Бела Палатка
цената на
тчзва електрическият 
(пенанош-ИР движи

без които водата в 
случай не би до 

Д|имитрав1лра(д. За
поскъпването

ток.

сто. Иучаствува 
Както и винаги досега, 

Съвета при
паря.
110. Ведно с водата пос- 

,и изнасяното иа

ном-
члсновете на

п р едложоните
неминуемо, но

и този-път 
ела

питю, 
никакъв 
шла до.

цени кчша
боклука с 21,4 на сто (от 
8 па 8,5 динара).

Както бе изтъкнато ка 
■гази кюрск

еха
като нещо
не пропуснала 
да посочат бройните 
бооти у, работата

това,, след
„а електрическия
неминуема бр и корек- 

ноките на кому- 
услуги И

тънилия
идат.на авто заседанието. 

1ГИЯ Говорейки за тон шта- 
божибусната гаоа и изобщо иа 

клона на .Нишняишес 
в Дим1итровтрад. Неотд 
на случилата се 
ка г. едни 
за Радей на.

на ценните ие задо- 
ижоа юм ическататия на тъшшгге завачи на 

мжите кюмуигистк. Кирил 
Стойнев отделно поичер 
та три. Първата и иай-ва 
жца задача им е да сс 
.габарит за построяване 

производствен цех ю 
По тоои

дено ново местно 
облагане.

„Срещите на селата", сн
збшяклип-то II ПЗКУПУЮШС- 

П01СТОЯ1ИИ томи. ук 
.военародна

волята
неща, но за сега друга въ 

Както

тукналнитс 
■възмож1но'во подачване иа 

в рамисите иа 
Дооегаидаата 

(В. Димит

ЗЛОНОЛУ- змо1Ж1И10ст вжма.
„Нмш-екюнрес" снотите ерейс иа иътя 

ко«о 33
щастие мина без йосла ^ 

поолодно прсдуп- 
застите в

пред
мерки

и п ри
наложено па сс направи 
анализ на понижението в 
^омупалан", въз оошква 
па 1гойтр да сс търсят съ 
ог.ветни решения в ятача- 
л.гуто на 1988 година.

А. Т.

18 па сто
пена ля' водата

беше 52 динара. 
,*д калкулация с 

делата па тока лавата цо 
тг. яжаа ^ бъде 190 ди 

нара, а това е потече от 
-ти гп/ги. Задържайки цс

то са
рг!шш1нсто та 
тт отбрана и обществена 
та самеоащита е ежолис-

гхямраи 111а
начмплипи, е 

с тждснис на 
„Нщш-екшрщсс" ла 

сеоиозти

11равг. ОСЛОТО'.
ше боде обуздаип митра 
цията и ще бъдат отери 

пероиекти-
вна задача,

С. М.па
приемат 
за подобря®ане 

на своите

ти истинскикачест-
уолуги. СТРАНИЦА 5м/го
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щцццшш УЛгх-д?

бабушница
власииа

ИЗ „ТЕКСТИЛКОЛОР" Сдружаването 

е най-добрият
Цените са увели 

чени с 80 на стоРасте доходът, но 

се умножават и 

трудностите брега «на Влаошс- 
от 8100

се иаоргшгиза-Ооновната..в,^ггс«— 23. гкука,,— •аг?. ва от 8 до 13 хиляди ди- 
хотсл „Влаш-

ИЗХОДция

Най-старата стопанска физическият о'бем на про 
организация в Бабупщи- 
ца — конфекция „Текс- 
тллколор" 'И след девето- 

отчита положи 
Едно-

на лесковашки 
подготвена посреща пр
едстоящия зимен турис
тически сезон.
обектите на „Промия" и аанс сс на 
на Влвдша рид. мотел стшжрто езеро 
„Езеро" и хотел „Власи- до 13 хиляди Д Р®- 
Ш." са рсиогаипаци, вие- Очаква ос, 'както из!, 
сени са нови мебели, а к»а директор т/г на 

•ще работят и три оки- Драган Рслич тази зи 
лифта, на дължина 500 па Властна да пребива» 
метра. подям брой гости. За то

Цените на днешния пан па свидетелствува и Фак- 
еиои в тези обекти са та, че половината ог ка- 
увеличеин с 80 на сто по панитстите е закупила но 
отношение ш миналото- вооадоката туристическа 
дшцпия зимен туристи- организация 
чеоьси оезон :и ос движат ре". Освен това голям е 
от 8 до 15 хиляди дина- интересът и сред частни

лищ» почти от всички кра 
Един ден пребиваване ища на страната, 

в. мотел „Езеро" ще стру всяка зима част от годи
шиите си почивки прека 
плат на Власина,

!изводфгрото е нараснал с 
27,8 на сто, ,а произведи 
теяиостга с 18 на сто.

С 'коефициент отнетпъ 
т,и обращаемост на сред
ствата „Текстилкошор" из 

между най-добри 
те не само ® общината, 
во и по-широко. Платс- 

могат Ж'Ошоообността й също е

община,Бабупшишка
крайгранична с 

миграция.

нара, а в 
на" с допадаме. намм- катоИменносечието брега на Вла- 

— .от 8100
подчертана 
принадлежи към трупата 
най-неразвити общини в 
република Сърбия и Ни- 

Като такава

телим резултати, 
временно обаче умножа
ват ое трудности, е оглед вежда 
на замразяване на цени 
те на готовите изделия. цпси регион.

тя с заставена да търси 
изход в сдружаване 
своето стопанство с дауп- 

организа-

Засега все още не 
да се изчислят до 
степен
върху деловите .резултати 
на. цените шй повлияе в*

надобра, средства на теку
щата сметка има постоял

кця
замразяването

ни стопански
В тази насока досе-

но.
В ръководството па фа 

брмката считат обаче, 
че резултатите са могли 
ла бъдат и по-добри, ако 
с някой процент е било 
повече присъствието на 
работниците на работни
те им места. Според нуж

ци и.
га са постигнати сразнгг 
телно добри резултати- в 
по-големите системи се 

металната про-

в «рая на годината.
„Дунав—туИнак на деветмеоечие- 

то „Текстилколор" е пое 
тигнал добри резултати: 
съвкупният доход възли 
за 812 803 000 динара и 
по отношение на същия 
период на миналата го
лина отчита .увеличение 
със 103 на сто. С оглед 
че изразходваните средс
тва -бележат увеличение 
със 126 на сто, то дохо
дът е по-скромен —
669 000. относно е нарас 
над с 67 на сто. Чисти
ят доход е нараснал със 
72 на СТО — 205 403 000 
динара.

В резултат на такава 
стопанска -дейност за 
акумулация са отделени 
52 479 679 динара, за фо 
вда общо потребление 
1862 000. за деловия фо
нд 42 053 000 и за фонд ва изисква пълна мобил- 
резерви 10 427 000 дина- лост на всички заети, 
ра. През деветмесечието

намират 
мишленост „Балкан" в съ 
става -на Машинната про
мишленост от Ниш. свои 
гмзхове в Бабушница имат 

промишле- 
„Тигър" от Пирот,

ра.
които

работниците са палите,
ботили и в някои събо
ти. В „Текстилколор" ня

ва от 8 до 13 хиляди ди- 
хотел „Власи-

гумарската 
ност .. 
конфекция .Първи май" 
също от Пирот и 
„Лисца" от 
Слозения. По принцип то 

и най-стабил-ните

нзпа, а в 
на" с .попадане, намираш С. Микичма залежали стоки, опре 

създаделени трудности 
ва вече 
безпаричие в ^оровията. 
Търговията чувствува ну 
жда от стокови кредити, 
но аферата е „Агроко- 
мерц" изтласква менител

дори 
Сегнице СРпроличаващото'

226 ва са
трудови организации в 
Бабушцица.

Между другото. трябва 
да се отбележи, че един-ниците, въпреки че то е 

качествено платежно сре износители наотвените 
конвертируемите пазари 
са „Тигър" и „Лисца" ко
ито реализират 
ция на стойност от над

дство.
В „Текстилколор" оча

кват и края на годината 
да дочакат с положител
ни резултати, но трудно
стите се умножават, а то-

продук-

две хиляди долара.
От друта страна, с от

криването на тези цехо
ве се решава проблемът 
за трудоустрояването на 
незаетата работна ръка в 
общината. Така напри
мер в конфекция „Лис
ца" работят над 320 ду
ши, в цеха на „Тигър” 
приблизително толкова в 
конфекция „Първи май" 
над 360 души.

Тук гостите са добре дошлиСт. Н.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

В „Услуга“ загуба от 20 394000 дин.|
ли общ доход 151 073 067 
динара и по отношение 
на миналата година през 
тоя период е увеличен 
със 70 на сто. Най-голя-

В комунално-услужна- 
та организация „Услуга" 
в 'Босилеград, колкого за- 
грижава отчетената през 
деветте месеца на насго*- 
яицата година загуба от 
20 394 000 динара, повече 
заприжааа толерантното 
отношение към субектив
ните причини, които обу- 

стопанисването.

лем във връзка с постоя
нна работа .преди всич
ко за тенекиджиите мко- 
в ,чите, състоянието измо
тана е сериозно. В резул
тат на това, шестомесеч- 
ната загуба от 14 181 556 
динара вместо на девет
месечието да е намалена, 
па дори и погасена, тя е 
увеличена с 44 на сто и 
»ъзли.иза на 20 394 000 ди 
нара и съвсем е сигурно, 
че и настоящата година 
ще приключи е дефицит.

Директорът на органи
зацията Иван Пенев зая
ви, че автосервизът и те
некеджийският отдел и 
занапред са най-неиоход- 
ните и «айчголяма част 
от загубата е осъществе
на в тези два отдела.

Инак. 40-те заети в ко- 
муналнооуслужната орга
низация „Услуга" в .Боси
леград. през първите де
вет месеца са осъществм-

откоше.ние на тоя период 
пред изтеклата година съ
щият е увеличен с 84 на
сто. За отбелязване е, че та

зи година гостилничар- 
око-туристцческата орга
низация... .Църяи връх" се 
съедини със съответната 
организация „Сърбия" от 
Пирот. И веднага проли
ча резултатност: тази го
дина бе пуснат след осем
годишно протакане хоте
лът „Мир" в Звонока ба
ня. който в рцзгара на ту
ристическия оезон прив
лече МЦОФОбрОЙНИ гости, 
дори и от чужбина.

—■ Максимално ще се 
таложмм, до края на. го
дината. колкото е възмо
жно, пропуснатото да на
ваксам. Понастоящем ед-

мо участие в осъществя
ването на този доход, ка 
кто и досега, има хлебо
пекарницата единица, 
която единствено отчита 
положителни делови ре
зултати. въпреки че рабо
ти с 60 на сто от капаци
тета си. За осъществява

на група тенениджии ра
боти в Крушевац. Акти- 
иврали сме всички потен
циали и въвели 
род в

елвят
Тук вече по-дълго време
организацията на труда е 
на твърде ниско равнище. 
Няма лична и колектив
на дисциплина. Работно
то време не се ползува 
ефективно.. Недостатъч
но ое икономисва матери
ал и електроенергия. Без- 
действуват 
партийна и синдикална 
организации, както и са- 
моуправгателиите органи 
и комисии. Към това д.о-

някакъв 
автосервиза. Ще 

ускорим и работата 
сервиза за ТВ и радиоала 
Рагги, .както и

него на този доход са 
изразходвани 126 518 891 
динара и по отношение 
на миналогодишните през 
деветте месеца отчитат 
ръст от 124 на 'сто, адажо- 
дът е намалон с 24 на сто и 
възлиза на 24 554 176 ди
нара. За лични 
през .отчетния период 
...Услуга" са изразходвали 
24 623 092 динара, а сре
дният личен 
лиза на 68 224 динара.

в

работата 
административната 

служба. Още повече, че 
според деветмесечния Фи 
нан-оов баланс имахме 
изплатена реализация от 
6 милиона динара 
черта директорът на 
ганизацията Иван Пенев.

на

Именно затова усилия
та на общината еа насо
чени към съединяване и 
на остшмлите трудови ор
ганизации в общината с 
по-големи организации от 
вътрешността 
ната.

първичната
не-

доходи
— под-Е

ор-бавим ли и твърде лоша
та кадрова структура и 

гао-изострения проб
на стра-доход въз-

вое по М. Я Ст. Н.
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ВЯТЪР РАБОТА ните доходи. .Наистина, «ой 
КОлокти® мож е производствен 

да стопанисва 
администрация, с 

дохода* с толкова ба-

успешно 
ако има толкодаа .голяма 
такова захващаше от 
лает на държаините 
отитуцми, с такива 
ползуват бюджета

н връзка с к-оиституционните■а последното промени твърде
I картинно илюстрират разликата, между 
I ми:т'е и делата, между принципните 

деления и практическите

и передържавши ин-заседание 
разнежва покрай 

то и за обшествано- 
витле в

ЦК |нана СКЖ се права на онези които 
и т.н. и защо да «е се 

каже с такава система, която
ДУ-останало-

олре-
резултати, между 

волята, готовността, желанията и оно^з ко
ето- ое случва в живота. Резултат 
ко това е

икономическото раз-
момент година- Това бе тао-бан-нт за обичаниия въпрос- С какво, нов лизаиме в- 1988. какво нав-

На това

всичко- това 
позволява- и на което дава възможност. На 
думи сме за разтоварване 
а на практика 
стаената област

на стопанството, 
— все повече в пр-оизв-од- 
ще има кандидати за фа

лит и все пове.че работа за администраци
ята и държавата, коятс> ще а какво друго 
й е ^станало- — преразпределя беднотията. 
Стопанството, работниците 
та на производствените колективи вместо 
да ое пуанат да работят и да създават до
ход, държавата и поредържавните институ
ции и техните

на в-оич-
— спадането на жизненото .рав

нище, увеличавате бр.оя на стачките, 
маляване мотивировката за работа и увели
чаване на апатията. Не ще бъде ново, но 
заслужава д-а се повтори — с цел система
та .някак ои да функционира тя ое „под
пира" с административни мерки в чиято

заседание, също така 
за (не ^осъществяването 

(нията на Тринадесетия 
на Дългосрочната

се говори вана заключе-
конгрес на СЮК и 

програма за икономиче
ска стабилизация, за потребата от 
десвателно зачитане после-

на икономическите за- 
кономерности и за Функционирането 
единния югославски

и ръководетеа-

на основа е етатизираното поведение върху 
развитието на отношенията в стопаиство- 
то и обществото. Нима, инак. би били бо
гати с толкова пакети, закони, мерки, пре
дписания ц нима. въпрепки катастрофални
те последици, системата и занапред ще съ
ществува? Тук не може да помогне флос- 
кулата за- липсата на отговорност, относно 
за непоследователното действувате на сис
темата (което, о-ообенф първото има твърде 
много). Защрто, — просто — каква е то-за 
система, която позволява и дава възмож
ност за увеличаване на безотговс-рно1стта, 
на хора на постове въпреки тяхната не
способност и безотговорно-ст.

пазар, за реалните 
икономически категории и за реалното 
преценяване на труда и знанието (и оста
налите фактори на производството), за зна 
че-нието на влиянието на световния

апостоли (чиновници) им 
раздават урони за „хубаво поведение", за 
необходимостта от по-гол ям а работа-, дис
циплина и пестене и при това твърде мно
го вземат за. „услугите' си. Това е далеч 
от пазара и пазарното- поведение. Въпреки 
всичко, икономическите закономерности 
действуват, манифестирайки само отрица
телните си последици: увеличават се струк
турните птмепропорции на пример и пропа
стта между развитите .и неразвитите. Това- 
е разбираемо понеже планът като техен 
коректив досега не действуваше.

пазар
върху стопанисването в страната, за ползу
ван ето на собствените сили и — разбира се 

за позицията и щрлята на работничес
ката класа и на трудещите се в обществе
ното възпроизводство, засилването на мо
тивите им ,и отговор-ността в преодолява
нето на- стопанската 
на тяхната самостоятелност. . . Кратко ка
зано, за афирмацията на самоуправление-

криза. за потребата

Затова- ни се струва, че разискваниятато . . .
В този смисъл са разбираеми (и логич- 

в нашата страна на 100
за развитието през идващата година, а до
сегашният опит това ни показва, могат 
да бъдат още един вятър работа доколко- 
то най-чоетне не ое разбере, че стабилизи
рането -на стопанските процеси преди всич
ко значи, че потреблението трябва да се 
съгласува с производствените възможности 
(разбира ое и обратно). За реализирането 
на тази проста цел е необходимо, и това е 

много знание, споообни -кадри и

Всичко теза са въпроси, за които с го
дини се разисква и в партията, и в обще
ството. Въпреки т-оза кризата г, асте а бъде-

ни) данните 
заети има 46 чиновника (в света 8). По
край,, това имайки .предвид и всички други 
захващания от дохода на стопанството, въ
прос е кака изобщо нашите стоки могат 
да конкурират на стоките в света-. Изно- 

съдбошию значение, но нашите 
нямат

щете- е неизвестно.
С какво, понастоящем, се разполага? 
С оскъдни материални предпоставки и 

решителност (наистина, само 
думи) най-сетне по-дълбоко и по-широ

ко- да ое навдезне в премени от политиче- 
стопанско-системно естество. Това с

ге-т-овсю-ст и
сът ни е отна обременяване

световните без от- 
някой трябва 

обез-

таи<свастоки ПРИ
шанс да конкурират на 

ом-ни субсидии (а<рито пак 
да- заплати) и без продължаващото 
цаня.ване па динара с всички 
които .произтичат от това. В такова поло
жение производителите на дохода, без ог- 

добре ла работят, нямат 
игапс за успех. „Успех" им с евентуалното 
сггопаниюваие без загуба но и без акуму- 

значително намаляване на лич

известно,
отговорност, система която не. е болна от 
идеолояокм предрасъдъци, в която и паза
рът и планът съгласувано да изпълняват -и 
и която е възможно ясно да ое определи 

креатора на развойната.

ско и
нашата обективна позиция, с която навли-

Всяка дебдтазамо в следващата година, 
за изхода от кризата ,-по наше ммоние, ой' 

почваме и с това да

последици.

отговорността на 
икономическата и на всяка друга полити
ка, И тук е надалото да приказката за на-

трябвало от това да 
завъртаща.

Когато се касае за лед .как и колкоматериалните пред
на фактите е пора- 

нам а ля
тата криза.поставки, състоянието

Намаленото натрупване. Слободан Игнятович
зително.
ва инвестициите, а с това 
ческотз остаряваме на 
Размерът на амортизацията 

възпроизводство на

ладия, съсвлияе на техни-
основните средства, 

не обезпечава
наличния про- ПИСМАпросто

изводителен потенциал 
разбира алюртизациокният 
педалите средства. През 1У/и

1986 около 26 години, 
инфлация

при което се под- 
период на ос- 

година тови 
По- 
без-беше 15, а

високата бродят из Сърбия; втсаш- 
в общест

век прави 
стопаиокитс су-

, които
ят — за разединените

СК, за изгубеното доверие 
- Партията и за воин 

Първият написа шюмо 
страници, вторият 

по-малко!

Някога партийните форуми 
писма, а напоследък 

— по тови на
йлоново на СК се

нататък,
^Тп«й"а Работа е Ритуал, 
който на регионалните 
лставителните ™
падмъдряване кои ®_ ( ли тови,
заеме по-изгодно място (като
вирочом, с важно, тъй 
правило <не ос оодцосггвява).

изпращаха 
излезе лова мода БОТО 'И 

на народа в
КО ЛОШО1.ЧИН 'ВИДИН 

обършат към ръководството си. 
И то с отворени писма! 1сзи 

оборот" са две такива пи 
довчерашния

на град Бел

< на шестдесетX три ПЪТИ
И двамата са умни и видни 

х0,ра, които за съжаление не не
умението и ума ои на 

(постовете), конто им от- 
значмтелно по-голоми въ 

нещо (№1 
оставка).

О дни
сма: едното с от 
почетем председател

по о
ползуваха
местатаград, а друто-то е ог някогашен

висок фушаддаеР ' ("Да1нас -г‘1 
ноември 1987), чисто име забра
вихме оше в момента, когато сле 

най-високия партиен поет.
еа угрижени и ог 

галерия преду- 
за призрака

промените, ще по- 
необходимостта ог 

стопан- 
Но,

Когато се касае за 
сочим как беше досега; 
промените, и » полиш.чсоката и^. 

гм1ГТОМа ТШ‘К*0'И ум СИ 1^5
разисква пришгиипю 

«ххгаю трябва практиче- 
изоега- 
за ста-

н< 1К'Г->и®аха 
зможиости да направят 

подаване на
П

КПР и с
Първия запомнихме

втория йито ЦР това.
ската
дока то за това се 
.всичко е в ре#, а „вмените

пояогшо е <ЛвЮ1еююайп&

по белия му 
ЗатуйВ зс оа-

И двамата 
и 1С1Юионс резката 
1ирожда1пат;

Осмия пленум и

шал,
(Ип 3-та стр.)първият

сталшпизма,
набилизания,

иа 12 и 13 конгрес, а



2 Комунист от обласиа 
селското сто-

Всичките те са инак
«а строителството,

АПЛОДИСМЕНТИ НА СЦЕНАТА горското дело,
към тов-а и тринанство и

Прибавим ли
от нестопанската деорганизации

йност окончателният брои на
поради обшо с иопо- 

1 873 069 000 
заминат под лед" е 
работят 1580 -работ-

он
консолидация, с които са 

на сдта па
Обхвацати 73 организации

— 26,7 милиарда 
насочени за погаснеше 

загубите, въпреки че пс само

,В Косово инак миналата 110 
122 организации на сд-ру 

труд (или във всяка ссд- 
от 33 хиляда работ

ези, коичо 
гасени 
динара „ше 
15 и в тях 
нижа,

Въпреки чс загубите не са ни 
каква специфичност на косово» “
то стола-нство. тяхщото мнокяпо-
дошшо повтомню и томмо дара ^ ич> П1ре1Дставяява една 
стване има значително по-тежки ш« I б1К>й ш, заетите)
последици, ожолкото дртсаде. с пс ■ ^ с около 33 ми-

—— до — - с»;

то средствата, предназначени за са успели да погася ат№ш фалит,
развитие по един или друг на- 17 трябва да се ‘ с
чин са се преливали за покритие Този, които с« ‘ ‘ г ,
на загубите, с което са стеснява трябвало опоред зак V ■
ни нетовйте и без дал недостатъ печат 30 на сто ооб ™ X

ти е за шхглеванс на загубите, и ос 
15 252 милиона дина-

загуби от
ружеиия труд
динара са
ш а

пама мишдотощишчтитс ,-ко и 
онези, прснсоиги ог.пичдииините

толкова или саДали тъкм/о 
мо толкова (с оглед на още не
малък брой на стопанисващи с

загуби, дори и в 
трябва-

гощиии.

11 първия фалит-сп кръг 
останали вече споменатите 17 ор 
гашиоащии с 442,3 работника, чия 

загуба

са многогодишни 
с убстзн ци я) орган изади и

озоват дт® фалит пр-еце- 
съотвстни органи и инсти 

Онова, което обаче
ред на нещата с фа 

че досега никой по-сериоз 
по и по-конкретно не се е зани 

по-нататъшната, .съдба

ше да се 
пихато съвкупна попогасена 

е 2 258 784 ооо динара. Казваме ни-туции. 
как не е впонеже от него 

засега са излезли
11 П'Вр.Ц1ИЯ КРЪГ,

чии възможности.
Тази практика ето преустлио зпечени са _

ви окончателното приложение на оа чрез системата па сдрул 
Закона за сарацин и прекъсване та Кооовока банка 
работата нз трудовите оргаииза- че част от краткосрочните креди 
ции, веднаж отложена към сре- ти с трансформирана в саяаци- 
дата на годицзтд и започната с рини. а останалото е обезпечено 
първия октомврийски ден. С него чрез основните банки или в рам 
е пгедвидя-но, казано най-късо. ките на оргамизаци-аннитс обли-

Щ1, в които тс са сдружени, 11 са

допълн-итишо 
оцце пет основни организации на 
сдружения труд па железно-траи 

организация ма При
крито затова, че са

ктът

ма вал с
на работниците в тези оргаииза. 
ции и с производствените 
пости, които в тях все пак съще 
ствуват. Няма дори и обобщени 
лрзппам-и за това. Причината, че 
тозз е така сигурно е в недоста
тъчната организираност, па и ин 
д-о-лс-нтност проблемът да се ,рд 
шава сте в процеса на зарежда-

шпчиш,па
онертката

мощщита. при 
от особен .обществен интерес пре 
|дп.поанията правят отстъпки 
им ча-ват възможност ма садения 

па ноември. Окончател-

11

до краясдруженияорганизациите та 
труд, които до края На еептем- нацията на кооовоките оргаииза 
ври не погасят загубите от ми- ции със загуби особено значитсл 
■налага гсишна трябва да се озо- на роля имат и средствата на фе 
в_ат във Фалит. Неговият „удар" дераиията. предназначени за нко 
разбера ое от някои аспекти, н-с-.чичеоко-Финаисовата крнооли- 
оосибецр в областта на социална- дация на -стопанств-зто и банките 
та политика, или отрицателно ще в Косово (с тази програма инак 
ое отрази ,но това е.неизбежтата- са о-бхванатц Черна гора и Ма 
цена за установяване на здрави кадения). Понеже от общо 428,4

дей- милиарда динара ца тези средст 
ва с предназначение от програма

■въз фалит ще 
сот 12 основни 
па сдружения труд 
работят 1502 работника и имат 
тюп.огасони загуби 1 765 590 000 
■динара. Касае се главно за по-ма 
лки организации с многогодиш
ни загуби, които както е оцене
но. нямат пс-п-ерспектищеа прог 
рама за по-нататъшно развитие.

се езо- 
оргаиизацигл 

:в които

'НО

не, но струва ни се много позе- 
яловите надежди на общиче в

.иите. на чиито територии са тези 
■организации, че загубите в, духа 
яа стария добър маниер, някой
ще погаси в последния момент.

отношения в стопанската 
нест. Ж. Бакич

СЪЮЗЪТ НА КОМУНИСТИТЕ

Време на преразглеждане
ви за воички слабости в общест
вото.

Успоредно с провеждането на 
изборните събрания, в общинска
та партийна организация в Ниш 
текат интензивни разговори за 
Становищата на Осмото заседа
ние на ЦК на СКС Според до
сегашните по-знания абоолютно е 
известно, че тези разговори мно
го напомнят на ония жестоки и 
съдържателни разисквания от 
преди няколко години, кс-гато се 
■говореше за заключенията ва 
13-то заседание на ЦК на СЮК.

Убеждението, че сегашната 
дебата ще даде резултат, се ба
зира върху проявената готов
ност вещната да ое мине към ре
шаваме на конкретните пробле
ми. Още на самите събрания ое 
формират работни групи, чиято 
защача е да цреизпитат състояни
ето във всяка среда и да предла
гат мерки за промени. Договарят 
се и предстоящи събрания, на 
■които трябва да ое преразгледа 
работата на вшчки членове на 
първичните организации и да се 
преценява осъществяването на 
преди приетите заключения. Съ
щевременно се търси ръководст
вото на. ОК в Сърбия да изтрае 
в започналата диференциация и 
му се дава пълна Подкрепа за 
■утвърждаване на отговорността 
на воички ония. които са имали 
ютнй^тение противно на полити
ката на Съюза на комунистите..

„Последен е часът" - поръчват 
комунистите от местната общ
ност „Слободаш Пенезич" — „да 
застанем там където е мястото 
ни, д,я поемем отговорността, все
ки за своята работа и да дей
ствуваме без колебание. Може 
да ни спасят само трудът и осъ
ществяването' на демократически 
приетите заключения”.

Почти няма- събрание на пър
вична^ партийна организация, на 
■което да не ое посочва на де
мократическия характер на ос- 
мото заседание на ЦК на ОК в 
Сърбия, на неговата откровеност 
и критичност.

— Откровеността и демокра
тичността, проявени на Осмото 
заседание са пътепоказател щ.кю- 
ито и ние трябва да следим — 
каза Бранислав Джорджевич от 
първичната партийна организа
ция във Фабриката за сметачни 
машини. — Това заседание ме 
убеди, че имаме оили да излез- 
нем о^ кризата.

— Голяма е работа, че всич
ко откровено бе казано — заяви 
Мирослав Младенович на парти
йното събрание в училището „Ро 
дога-юб Чюлакович" — Така би 
трябвало да .разговаряме и вие в 
нашето училище. Исканията за 
промени са отправени към ваич- 
ки субекти в нашето- общество, 
като се почне от съюзното пра
вителство и ЦК ,н,а СЮК до 
първичната организация на СК.

Предраг Джорджевич от фаб 
пиката за кю-мпютери в ЕИ смя
та, че -диференциация трябва да

ое извърши и между членовете 
та съюзното правителство. Янко 
Търкуля ца събранието 
тмйната организация в местната 
общност „Обиличев .в-етап" 
бено подчертава, 
най-вече засяга 
на воички равнища ое говори за 
силни хора. а на воички 
знато, че те са диктували темпа 
■на развитието иа страната и до
вели обществото- в. криза. Трябва 
каниаетно да се каже кои 
зи силни хора".

Преподавателят Бошко Пре- 
левич търси отговорност за вси
чки ония., които (преди две го
дини) са дали награди ва футбо
листите на „Раднички" по 270

на пар-

о-оо-
ч-е „това, моето милиона стари динара „за връ

щане в първа дивизия" . .
Почти постоян-на

членовете с, че
тем_а ра- 

зго(ворите на нмшкиите комунис
ти бяха конституционните 
мени. Неделно Джокич 
и-ата обшаост „Станко 
вич" констатира, че 
трябва да-
Фер-ендум на всички граждани в 
Републиката. Тук 
рошиха да ое изпрати информа
ция до ОК »а СКС в Ниш и до 
ЦК на СК

е по-
про- 

от мест- 
Паун-о-са те- неединството 

ое надмине чрез ре-
Александар Макич от същата 

организация запита „защо Дра- 
пиша Павлошич

■комунистите
е останал в Съю- 

иомунистите, 1Когато ое 
знае. че със своите 
действуваме

за на
в Сърбия за недовол

ството на тази партийна 
запия от 
Всйшдин-а,

погледи и органи- 
становищата на САПе дошъл в -конфликт 

■и полипи - 
на комунистите?"

и с програмните цели 
ката на Съюза

отнася-ши се до кон
ституционните. промени

Следователно-, ако бихме пра
вили изводи от 
няма да сгрешим 
Осмото

Голям брой 
разискванията търси

от участниците вТук е единна преценката, че 
вербализмът, не бдителността, не- 
-осъществяването и неуважава- 
нето на. утвърдените становища, 
опертюнизмът и безделието на 
комунистите оа основните причи-

първите акции, 
а-ко кажем, че 

много неща 
промени в работата на общин- 
ката организация -а СК в Ниш.

и конкретна 
отгошюрност за , ое-гащц-ото .със- 
то-яние в Коосвю- заседание

от предишните 
наша по-рък-аврй-ители в тази 

«райнина.
В, Филипович



ПИРОТ Комуни т 3

От памтнвек заедно
Докато пиротчани

в тържествения брой
ЩИНОКО „ЕДИНСТВО"
Ден «а освобоокдени 
Шина — 19

на при
ма самия единици, участвуваха и 

чанщи в състава на 22 сръбска 
дивизия и две комплетни шгрот- 
оки бригади в-състава на 46 ди
визия, които са били преместени 
на терена Враня — Буяновац и 
се присъединили в 
операция в края на
1944 
I и II

пирот-
ето на При- 

ноември, е публику
вана за някои изненадваща ^ 
вила, че 
БОбоЩИЛИ

но- 
първи 0'С- 

исто-
пад'отчатнц1и 
тюзи град. Това 

ри ч-е око пр 1И1юмн'яке 
но- изненадило — 
ротока ,, Свобода'', 
миналите седмици 
писа за това и

кюоолската
оептемвргл 

година (тези дв-з бригади — 
лиро-тска, т.е 25 и 27 сръб

ска), заедно с 26 сръбска (Първа 
вранянека), в състава на 46 диви
зия, след к-ооозеката -операция е 
трябвало-

е единстве- 
читателигге нали-

Цехът на ,,Първи май" Титова Митровицакоято през из- 
няколко пъти 

с автентични из- 
названия и спомени на участни
ци в тези случки отхвърли 
д енле то , че в 
Коозво, на 19

В

ЕС- и. оттук обстрелвала- 
Раз гонили германците. 
били. на

града, загдионнлл и доуг-и проблеми. и 
са един Ц-ех от 500 работници да 

склонът над Прищина може безпрепятствено да работи 
и пр-ед Пета бригада, -влезли в Все пак. казва Живкюиич ■ най- 
1 Прищина за да й помогнат да..." трудно ое разрешават кадровите 

а!ка твърди ооецът Миша троблеми и то по две причини.
И'Е!КЮ‘В1И1ч. Н-его-зите спомени се Сп-епциалистите твърде цеохотно- 

намериха .и в тържествения брой отиват в Косово, 
на прищинско „Ед.и1н-ртво",

кс-ито
твър- 

главния град на 
ноември, (както-до 

места се

да заминат за Орем-
окия фронт . .

Следва и тълкуване 
е стшцнало до това?

„Поради първият бунт на ба
систите,
Ко-сосв© все до края -на войната 
за да по-тушат тази първа ко-н- 
траоеволюция и за стабилизира
не на. положението . .

Живкович .след това 
„че единиците на 25 сръбска 
(Първа пилотска бригада) са вле
зли в Прищина след .полунощ на 
19 нс-ември. пс-неже в изключи
телно трудното машнируваяе го
нели германците до Гнилане, к.е 
им позволявайки нито да си от- 
починат, сломя вай ки тяхното сра 
гнителн-о слабо съпротивл ени-е. 
И не е сигурно-, че врагът през 
нс-ща е щял да напусне Прищи- 
на. ако не беше гонен и преслад- 
ван. Набързо .след пир-отските 
единици, в Прищина влезли еди
ниците на Трета ко<омстока бри
гада. Пуоотчанците слод това са
ми преди съмване са разгонили 
вражеската единица, която е 
била завзела склонът над При
щина в направление къ-м Подуе-

защр сетогава -о-т официални 
твъ;рД.еШ€ (първи са 
догте на П ета 
ока бригада. С то-за 
с-опооенм и дов-одите във фейле
тона на
рил-кхни 1987), в който

влезли отря- 
кссовекомето-хий- а място коетоостанали единици на на няма традиция в такова произ- 

самия ден на освобождението на ец^ство. трудно може да обезпе- 
глазния град на САП Кс-созо.

За -сега тази нова истина ни
кой це отхвърля, нитс- се говори

всъщност са
чи необходимите кадри.Политика-експрес" (ап-

в третото Че е така показва и следният 
п-рим-ер. Казват, че в Пир-отскапродължение се .казва:

„В операционния дневник на 
Глагния щаб на Сърбия е забе
лязано-: На 19 ноември 1944 го
дина II б ългарска армия в съде
йствие с 1У косовска бригада на 
НОВЮ (пета. кажто бе по-късно 
наречена) е освободила Прищи
на".

напоми-гя: за причините за досегашното
мълчание. Обнародвани са само конфекционна промишленост не

колцина .специалисти били пока-н-ови аргумонти В тях ре казва-, 
че и Душан Йончич, 
партизански 
бригада, в съобщението си, пе
чатано в леокозашки „Сборник" 
бр. 26, както- и Живоин Николич 
— Брка, в книга-та „22 дивизия",

не ни да- отидат в Ко-оово, а Ти- 
това Митро-вгща, на три месеца 
за двойно по-гол ям личен доход, 
както и .превоз до Пирот по 
време на уикенда. Нито един от 
поканените не ое отзовал.

тогавашен
ръководител на 25

са писали много- понрано за това.
Защо тогава в операционния 

дневник на Главния щаб на Сър
бия е забелязано, че някои дру
ги единици, а не пиротските, 
първи са влезди в. окупирания 
град? .Кой официално ще према-

— Покрай това стопанско съ
трудничество предвиждаме и разНОВА ИСТИНА
ширяване и укрепване на сътру
дничеството между обществено- 
политическите организации и о-б- 
.щ/шоките скупшини в Пипрт, Ти
това Митровица. както и между 

хне неправдината към пиротоки- Пирот и Драгаш. Ще установим 
те бойци? връзки и с още една местна об

щност в Косово — 'казват в Об- 
ВСЕ ПО-ДОБРО СЪТРУДНИЧЕ- щ^^ския комитет на Съюза на 
СТВО комунистите в Пирот.

От друга- страна, в ОК на 
И така. докато пиротча1Нци Съюза на социалистическата мла- 

очаквагг и официално потвърж- деж в Пирот чухме, че ще се 
дени-е от Косово за поправка на продължи с организирането на 
д ългогод и ш-м а истор иче ск а не -

Противно на досегашните 
твърдения, пиратска „Свобода" 
на два пъти публикува писмото 
на Мишо Жив-ко-вич от Градаш- 
ница-, участник в борбата за ос
вобождение на Прищина, който 
тгърдм обратното:

,.В освобождението /на Кос- 
мет и Прищина, с много други

ПИСМА бригада ртбратока младежка 
прашния и П'0-мататъцшо да сс .младежи и девойки от Пирот, 
осъществява добро стопанско съ- Кюоодаска Каменица, Горажде и

пот.яшо<У1 шуонатост и липсата па отгово 
рност алтернатива- не може да 

догамтичеокият бю родарати 
..здравата 'ръка". Обаче

(От 1-ва стр.)
и писмата им могат да 
рат преди всичко като успокоя
ване на собствената- съвест за 
онова, което (не) еа сторили, о. 
:кол'кого като опит за подобрява-

тру1Ш1/и|чсстоо на. пиротските и ко- Усмун Ще установим 
оошюнитс колектив-и. Изтъкват се сътрудничество и между култур- 
«алример 1 че Първи май има но-худоокеелвените 
геаифегоционн-и цехове в Тттова .Първи май" и ..Предраг Бопгко-

— Павле" от Пирот с кул-

се разбе-
■ ШС дружества

зъм или 
алтернатива й с отговорното из 
лълиялане на задълженията- и 
енергичното премахване на сла
бостите, ‘които ни въведоха в 

застрашават ооциалис 
демокрация и самоуп- 

Това е смисълът на

Митровица и Буяновац (стопан- вич
неразвити общиш-.и в южната турм-о-художествените дружества

Титова Митровица и Драгаш, 
с останалите културни

оки
Сърбия), ч.р ..Тигър" има вчаст на

свои магазини в 12 моюовоки гра- както и
млекарата най две деос- институции в.тези гладове, 
доставя свои произвеще-

гю-требмтелите ,в Приши- — Ние предложихме и това 
Към тях се приобщи и ТРО ще реализираме, за тращипион- 

АиIг,р'01П!Р'01мет" с дългогод,иш1но- ,ния марш на феоиалците .ДЮ 
то си сътрудничество с промз- следите на Шротокия партазан- 
«ошетвеим и търговски организа- оии отрвд" покрай досегашните 
пич в девет «ооовени граиоос. участници от 40 градове наадед 
След дава, изтъква сс сътрудни- о<г' страната, да поканим и Фериггсг-свгг*
"=»— " - с,„

коифекциоиен ша Йсла.«кююич.

не на не;щата.
Г1 исмото на бел/’радсжия

кризата и
■пиперкатаобсипа автора с-и с 

и внимание,
доюс, а 
пилоти я 
пия .на

лорд—ме!\а 
много повече жлъч

заслужааа. Да не 
нямаше ни да

член на

равлекието.
Осмия шюуум, а не диктатура яа 

която му сс припие- 
,опия, чиито нови

на ртайио С"1уб

бе-отколкото 
ше това писмо, 
знае че лорд—-мет*г е 
ЦК на СК в Сърбия!

Той не е доволен от 
В езика, на

на.догматизма, 
яа именно от 
дии разклати тдаз-а 
ранис.

Осмия 
който на-й- 

този пленум, 
Сплаши

разбра плему 
]соито играеха

пленум.
много сс годаори на 
той видя, сталйиизъм. 
го говор-ьт на младите, на рабо.

които ъо! а ва 
Не вся-

ПроФеоарзл' 
ма и ораторитс

тапата родя. Затова не улучи 
■лемата. Писмото му трябва да 
бъде предоставено ла езиковеди 

занимават със стило 
заш

ие

шшитс, повече от 
говориха за първи |,'ьт; н .

беше гладка, профеоо- 
II о беше яем а

1рока.
те, к-п.И'ГО- ос
дайте фигури ч „езиковите 
ли" и на хората, които има,т вре 
ме да четат и такива безкрайни 
и тежиоо разби-оаем1и пиома. ис- 

■ппя-бва да ре обършат и 
пробле-

— Нашият
нех в Типова Митровица работи ппимсьи
ц, одна ом ям а почти две адими, Това са гал' 4

зляк йпга*.. —
Живко пич. Не е малко це.цо ко- Бобан Мигач
гато ос разрешат всички орпани

ка дума
отт е тграв за точа. 
и енергична. Това не беше ,.Л - 
ку-ия" а израз на редаолга сре 
„,у „«жяюписто. « което »Я'“С хапалите 

занимават
яа обществото си,

Сава Кържавад

с ИСГПИ1 юкитс
М'И



4 Комунист_________ ____
СЪЮЗЪТ НА КОМУНИСТИТЕ И РЕЛИГИЯТАКлеронационалистите на дело

Потребна е решителна борба против клерикластичиите и общото иодигшю "а 
1 и сили „ част на отделни верски общности, съзидаше.

сектанското отношение към

отговор на в'ьл- 
идва „официадаи-

с търсенето на
15<м>а от къде

Иа “™ пКП
слотове сред своите жизнени и трудови сре 

,■-юи спите за феномена на ре- ди посочваха иа пялата сло’ -
въпросната - ироблемати-

клеранационалистичнитс
Съюзът на комунистите е против
верующите оказан г и ята посолиха.

тштс гледаш ш 'иВече десетина години в Съю
за на комунистите в Сърбия не 
е разисквано за феномена на ре- 

за идейната

пичиите течения са всс по-налнч- ^
работата на СПЦ. ЛИич-гята онониалчю за някои ас- тост «а

действувалото иа вот- иса. Вее пак, язе се становището,
ни в живота и

иа нокти ма 
оките
вдепрчитешиш и за Iпо-широки из- да ясно ла 
следвалия Оттам и изтъкване па ,валето иа 

нализма и за сектанското отаю- отношения на държалата и цъцж- „ >с6ята от |Ю-задълбочс;ио сле- ,ш клдооиационалистичмитс сили 
щение к-ьм религията и верую- вата в Републиката, а -и ио-ши- и 1|)>0(уч.|КИ1с па религията рамите на отделни верски об-

Неотдавнашната дебата р31К(0 в Югославия, все пак тряб- ^ ^ рдашнет» на нисшите уче- щяоспи, от свешенството в ста-
каже, чс с «ай-нкжото завсдопия. чрез емпирийски лежките адружания (когато се го-

в Съюза на за СПЦ), което приема оо-
различии об циалястечеклоото самоуправитсл- 

ЛИЦ1И но мдокшадоюа оотазов общество и във .всекидневната
I] ги-С II 11>ЛС'И110иЛ<ХЛ:И ШЧСОКО ООПО
собя!вате на вои-чки членове. Осо- пя работа допринася на напре- 
бепо ако ос имат предвид някои 

действувалото на Ис- 
верока об:цпоет, свър

зани с албанския сепаратизъм и 
Косово. Бпро-

Макар чс ръководството -общности може да бъдат чс Съюзът яа комунистите _
разграничи деиству- 

клорикалистичяите и

лигията, по-точно 
борба на СК против явленията СПЦ прави значителни уоилпя 
на клерикагаизма и клеролацио- да и3д-итге и без това добрите

щите.
(25 ное.мврн) върху тази тема на 
заседанието на Комисията за ра- мнощгс на Синода за .кшетту- 
заитие ;на междунациоиалнпте от
ношения към ЦК на СК в Сър
бия показа общественото оправ
дание и потребата по-често да се цор-дОи 
разговаря за посочените явле
ния.

юа да ос
изследвалия, ка-кто изначително 

утвърдс- 
закшн-и раз- 

за действуването на 
вероките общности. Искането на

щ юнмите промени. комунистите. чрез
ое разширяват досега
нитс 1КХГЮЖИТСЛТШ

тъка му.
църквата, повече място па раци- _
<ж>. телевизията и останалите 
информативни средства, кякто и 
3 казармите, болниците, възли- |Н|а1Ц1И,0ШЛИЗЪМ и 

вече става част от нашето еже- талоните образователните учреж- ^ (изтъкнато, че измамите
дневие, особено в условията на делия. при същевременното под- .гааи верска общност не

атеизмът не тряо-

отекти в 
лямоката Съща таха бе изтъкнато зна

чението на Социалистическия съ
юз като най-широк фронт

Феноменът на религията, ка- 
кто бе казано в уводното изло
жение на Дая Петрошч. вое по за

од. мобилизация и действуване на
в об-подч-ертаната обществена криза, че шаване, че ое д.оетатъчно ангажирали ® осъ- всички прогресивни сили 

ждането на албанския национа- щеСТвото било да се касае за ве- 
гггзъ-м, специално ма изселване-

ва да бъде в основата си наученкогато част от църковната ерар-
и единствен поглед яа света схия се опитва да се належи като

ггагаитически партньор на Съюза «оето по косвен начин се остгор- ^ на СЪр,5ите и черногорците от
ва воаещата роля на Съюза на 

обществото.

рующите или атеистите, както и 
с потребата от постоянно следене 

иа активностите на верските об-
Кооос-с- под натиск, при което 

и паагштз-то ои становище до изве
ла комунистите и останалите су
бективни сили в обществото. Не комунистите

на марксизмът като
в

революционен 
- са част

така рядко, тези стремежи сина степен са и подтиквали те- щн-сстл. 
от зи цроцеои Също- така бе воденклерона- поглед на светачерквата получават и

цжкналистични белези, чрез отъ- една по-щирока стратегия на вер оа3|ПСС(:,р и за дейетвувамето на
оките общности в Югославия, на

Същината на тези разисква
ния, чието резюме наскоро ще 
бъде достъпна на органите и фо
румите на СК може би най-до-

ждествявяне на верското и наци
оналното. При това 
в част от Православната църква ствувашите конституционни раз

на поредби за разцелеността на цър-

Катслинжата църква-, чиито въ-
яякои хора сочена към промяна на съще- трешии административни деле

ния не ое съвпадат с наличното
се явяват като защитници 
сръбския народ в Косово, опит- девата и държавата и положение- 
вайки се ,да реабилитират някои то на вероките -общности в о-бще- 
мрачни сили и, хора от минало- ството. 
то, вое под боля на вярата и га
рантираните с Конституцията 
вероки права и свободи.

държавно устройстео на страната 
сап.римео Н. Белград е в компе- бре изразиха заключителните ду- 

те.ншия на Джаковашката биску- ми на Мдогес-лсо Маркович, че 
пия) а не бяха оставени и някои .,Съюзът на комунистите на една
аспекти вое по-забележителни 
-де.йсТ:31уга1нето на по-малките вер
ски общности, които -в последно 
време обединяват все по-голямо тата догма е да бъде против дог-

вВъпреки пооочените обектив
ни факти, от разискванията на 
повече участници, бе очевидно.

Що се касае до Сръбската че Съюзът на комунистите ня- 
правослагана църква, като най-чи- ма .намерение да търси няка- 
'Сл-ена верска общност в СР Сър- кав „милитантен атеизъм", цито '“т Р®Д'°®ете яа младото поколе- 
бия, тези клерикалистични и кле- на марксизма, който е насочен

религиозна ,?огма не възвръща с 
някоя све-я -световна догма. Него-

число еди1Н10'М1ишлеимци, главно мите иа всички, включително и 
своите. СК тзърде иано в своята 
'Мстория се отказа от бюрократи- 
ческо-етатостичеакия поглед вър

ни е.
ронациоиалистични тенденции към революционна промяна на
все по-сотвно се изявяват когато всичко-, може да се припише ан- °се плк- нзи-гоя-ямо
от редовете на тази верска об- т-итеизъм. Напр-о-тив, взе се ста- в Рззиохва.н-ията бе посвете- обществото и социализма. И

освобождаването бъдещите задачи на СК в н условията на сегашната твър
де тежка криза Съюзът на кому
нистите тпябва да търси изходи

внима-

щноют все по-често се чува твър- ковящето-, 
дението, че ,,на православието за гаа човека от всички форми

че
на ра21С!итиетО' на ооциалистич-ечско- 

то- сам-оуправш.е1ни'е. в рамките 
отноше-

. разлика от като-личесявото, е отчуждаване, пък и религиозно-
на това отглеждане начужд клерона-ционализ-мът и кле- то, не ое постига с администра-

-рикадизмът". Но, най-;нсвото о-б- тив-ни средства, нито с вулгарно- яи'г-то към верските общности и
яс-щмроко гледано-, на ф-еноме- самоунзравителн-ата 
ните на религията ® социалисти- ока- алте-инатива 
честото.

от нея само чрез мкрепване на
демокгоатиче- 

на социализма, 
с активното учас

тие на воички трудещи се и грат 
жщани, които са за тази 
тила, без разлика 
тоглещ”.

щуване 1на част от интелигенци- матери-алистичешсия подход към 
ята с отделни хора от СПЦ чрез феномена на религията, както 
отправяне на апели за преодоля- нисш с ггалитическ'0-оектанск.ите 
В2ве на разкола в самата тази отню-щания към верующите, но ио. 
.верска общност, което води към — както- е заиноано в Пр'0грама- 
„нациоиаля-о -помире-ние", 
пък искът за канонизиране 
епиокоп Николай, води към зак-

самоуп-равит-елио общест- Следователно..

Същ-еству-в ащотоили та на- СЮК: „с н-еирпекъснато ра
на зЕглтие на ооциалистичеоките об- оа1Д1еини среди към

алтерна- 
на техния ми-

сектанство в 
верующите и 

както каза 
в разисква-

................ и.......................

щестЕени отношения, с разширя- Е.ернките о-бщности 
лючението, че кле.ронащи-ояалис- ван-е на научните, по-знания и с е/дш от участниците

—....................и Д. СУБОТИЧИОтЖИ! I НИ«МИ«4<Ж«ММ*<»ФНФМ<ИММИИ»

Комунист в-к „Комунист” Влайко Кривокапич замест 
ник главен и отговорен редактор Борисл^Ву- 
четич, главни и отговорни редактори на репуб- 

С указ на Президента на Републиката от ликанеките и покрайнинските издания: Зия ди. 
22 декември 1964 година „Комунист" е удостоен ^ре^14 и ^еРЦеговина), Момио Бъп-
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* СП$1 <2^7* ^ аелье
ИНИЦИАТИВА от ТОПЛИ ДОЛ

и ДА ДАВАТ НЕ 

САМО ДД ВЗЕМАТ
БОСИЖГРАДСКА ОБЩИн1° УСТР0ЙСГВО в

Ток и в село Ярешнин
Топлодолчани

Скупщината на СР Сърбия” 
жение за организациите на 
делят една част от печалбата 
общност, в която я осъществяват

Водка
в а. акция, кюгато 
ши уоп-ешн-о. на

комунал но - бито 
завъц- 

олцед-е- 
л-5н начин 1М|0ни бита на 
хората. За акцията 
то -е електрификацията и 
дума да не става. С тези 
думи 'председателят 
местната общност в 
лк> Ярешвик, Босилеград

ма, ако ое има 
вид, че тази 
битова победа, 
първите 
М-п и, замениха газовите 
и зашетяха в 
т-о на историческата да- 
Та 29 ноември, 1когато 
по еди 44 години -бяха 
лож-еии основите на соци

да предложат на 
Да въведе законно 

сдружения

в -пред- 
комунално- ната кооперация „Градже 

винар" от средата на 
стоящата голина 
работата. Засега 
трифицирани 
махали:
„Тамря"

задъл- 
ТРУД да от- 

местната
на-т.е. че ускори 

са елек-си в полза на електрически лака:ква
само две 

,,Лещарюка" и 
Към

Стигнахме дотам каз 
ва Предраг Костч>в, ' про
чут животновъд от село 
Топли дол, че от Местна 
на общност

навечерие
приходи на Местната об 
Щност с -около 30 
на динара.

Затова

махала, 
края е електрификацията 
на .„Караджинооа" и „Три 
чксЕица". Усърдно се ра
боти и

на
М1ИЛИО се ло-

топлодюлчанимнозина- взе 
хмат, а почти никой 
що це й дава. Може ли 
тогава тя да се развива? 
С какво да

мислят^ че е 
които време тези, 

печелят в селото мрежата с - низко 
напрежение в Каладжии 
ока" махала 
Ще", и най-вероятно 
края на- годината и те

нид
км. Да остав-ят 
на малка 
бата

поне ед- и „Рамни-
част от печал

би за разрешаване 
на селските проблеми. Сп 
оред думите иа Предраг 
Костс-в

се развива? 
(Местното - самооблагане 
на. прореденото й нзееле 
ние и скромната парична 
помощ от

до

ще получат електричес-
'I\'Л ТОК.

в така' наречената
обществено-политическа 
структура на МО 
■се обмисля

Общинската 
сил1щ:«м едва ли стигат 
да се позакърпи някоя 
,,дупка".

Много

м. я.
вече

конкретна 
инициатива. Именно, то- 
л-лад-о-лчани

БАБУШНИЦАорганизации 
Топли

дол десетки милиона ди
нара политна, печалба, 
продължава Костов, а на 
Местната ни общност не 
оставят нито папа-. Над 
пимер само „Власина-про 
дукт" от Сурдулица из
купи в нашето село доби 
тък на стойност над 100 
милиона динара. Горска
та секгщя в Босилеград 
много печели от .дървеси 
нното богатство на село
то ..Влааинските водоце 
играли" ползуват водно
то му богатство, но село-

възнамеря- 
ват да предложат на- Ску 
пщината на СР Сърбия

осъществяват в Утвърдени
премиите

да въведе законно задъл
жение за ор га-низаци ите 
на сдружения труд да 
отделят една част от пе
чалбата ои в полза на 
местната общност, в ко 
ято я осъществяват. Сл
ед като ое оформи, пред 
ложението ше бъде вне
сено в скупщинската пр 
с-цедур* поне така се

Делегатите на Общин 
оката скупщина в Бабуш 
ница на сесията, състоя
ла се на 7 декември т,г. 
приеха -редица републи
кански закони за разви
тието на селскостопанс
ките професионални слу 
жбм и. за премиите на 
някои селскостопански 
поощукти.

Така например прецш 
ята за литър мляко ое 
утвърждава на 14 . дина 
р а за полупланинските. и 
по 11 динара за останали 

райони. Едновременно 
ое дава по 1 динар сти
мулация за уреждането 
-да изкупвателните пунк 
това, до-кюлкото ц съотве 
ината оелакостопанока ор 
-га-низация отдели тодако

надяват топлодолчани, 
посредством Общинска
та скупщина в Сурдули
ца. Тъй като -подобни 
мнения и предложения 
се чуват и в останалите 
сугзстни 
шината. жителите _ на 
Топли дол мислят, че 
-предложението им може

Акцията по електрификация е в разгар

Югославия.ока община. МИЛКО ПЕ 
ТКОВ. изрази носкритата 
си -радост, че и сел-о Яре 

-електрич-е

алистич-еска 
Върху тях и -днес -се из
гражда истинско братст
во :и равноправие на воич 
ки народи и народности 
на Югоолаз-ия. Затова и

то ня?» почти цикаква 
полза от това. Правихме 
известни изчисления и 
стигнахме до извода, че 
-и половин процент от до 
хода на организациите, 
който е осъществен в на 
шето -село, е достатъчен 
да., увеличи

общности в об ши мк получи 
оки т-ок. По пов-оя тази в
селото -най-голя-ма тру
дова л обед а, 
радостта -ой и -останалите 
в местната -общи-ост. Ра
достта им е оше п-о-поля

тазгодишният 29 ноемв
ри — Деня на Република 
та за на-оеле-вието от то
ва план".шоко село беше 
•двю-ен празник: четириие 
оет и четвъртия рожден 
д-еи на Републиката -и. 
осъществяването на меч 
тите им, селото да полу
чи сл-сктричеоки ток.

изразяват
па прерасттне в инициа
тива на Общинската ску

К. Гпщма.годишните

За по-тясна връзка с избирателната база
. ------- -система трябва, да Р-азбира се, необходимо ва.

шдта
бъдат в позиция повече 

областта на
Напоследък все по-чес 

говори за трудно с-
-ще с с-ьщ-о и щателно да 
се изучи досегашният 
ит, за да. могат до -ос п-рс 
ддржат

Утвърдена е -и стимула 
-цията за килограм пше
ница по 20 динара-. За 
селекционно отглежща-не 
на добитъка (относно ме
рките в тази област) и за 
субсидии за -на-баиката на 
-п-есодист

опто се
тите в действува1нето на 
делегациите и делегатска 

местните об 
Особено в сре- 

ортанали

Инак, акцията започна- 
И кой

да влияят в 
планирането, блапоустро 
яденето и др въпроси от 
жизнен -интерес за граж
даните и трудешито сс 
в тях.

п-редм дв-с години, 
знае до кога щеше да 
продължи ако на по-мощ 

Общишс-

П-ЩД-обрИ 1РСШС-
и-и-я.та система в

Очаква сс също та-кащности. .не им притече 
ката скупщина. Обаци-нс- 

екупщинп .в съдей-
-да бъдат внесени -и иоо»и 
ли :в избирателната систс 
ма -като съшита сс - Ш-п-р а 

по-опростспа, а чувст 
вув-а се и нужда от не-по 
оре-дств-ено -избиране 
делегатите, които -сетне в 
-п-о-пъдна степен да израз 

и п-роб - 
своята изб-ира

ди. в които са 
предимно остарели хора, 

и местните об 
щности в Димитровградс 
ка община. Ето как по 

ое лроязие-

ДОбиТЬК об
що се отделят към 1,4 
-милиарда динара, а за от

към

ката
стаи-г с Общинската кои- 

Съюза на
-каквито са ви форедщмя на 

сан шали-стиче ската мла-
гарни-

глежшаме -на дивеч 
130 мил-иода динара.на "•еж и градския 

а-ои проведоха ияк-олкодн 
ещаи трудови акдии ири Отпуонатите орещетва 
п-р-еиежда-нето на 7267 м-о-гат да се п-олзуват са 
мто-ежа с -в.иорко наиреже мо сл-еи 
ни-с и 16 960 -мотоа- с низ на .д0бРИ пропрами. До- 
ко нап|реже-ни-с с траФо- кеяиото пък отпуснатите

сродства не се нзползу- 
орок от 90 дни

този въпрос 
се ВЕРА МИЛАНОВА, ое 
коетар на Общинската- ск
упщина а Димитровград.

— От конституционни
те промени, по конто сс 
га разискваме, се оча 
много. Прели ВОИЧ1КО, 
-,чбва да сс съденет V-

по-тясна ДРъзкаи делегат

я.ват интересите
вериф-иц»ра:нелемите на 

тслиа база: в планиране
то, бюджета, финансира
нето на самоуир-авитед.ни 
-1е общности м-а .интереси 

градоуетро-яван-ето. да 
политика и д-р.

Електрическитеще шо-ста.
стъл-бодае в 1иеп,рист''пии- 
те места бяха докарани с

ват и 
те ое погасват.те,меват за

жг(у делегатите
ската база.

Местните общности -
на на

ръчната
въпроси.

нъртол-ет, а изпълнителни , 
ят -на работата -етбоител-

Ст. Н.
М. А.

Миланова
СТРАНИЦА 7

то основна кле"гка

1987
БРАТСТВО * И декември



ДИМИТРОВГРАД
ПРОБЛЕМИТЕ В ТАЗИ ОБЛАСТСНАБДЯВАНЕТО НА ДИМИТРОВГРАД И Ловджии ранили сърне!Страшно и ногато 

има брашно
Димитровград за

29 ноември 
Пета-

ловджии от 
Републиката

Група
празника 'Па 
направили 'неспааен 
чиици. Отишли да гонят 
«а! И ако .нс бяха се намесили

село Петаяинци като дали убежище на 
раненото животно и може би днес

са убили сърна,

„излет"
глигани, а- убили сър- 

пякои жители

ло е.

пата» не е дреболия.
Информацията, на „Тъ 

-рпокюоп" за снабдяване
то и начина ра преодоля
ване па проблемите, в 

на която е предвидена сяс- 
цнализалия на магазини- 
тс, закриване на някои 

■строеж на

община работят 62 мага- назина .« ,С=ГоГкоито 26 са в Димитровград. 
Ако към това добавим и магазините па предприяти- 

общшш, тогава на пръв поглед може 
30 магазина на около се

лско
жиитс щяха да твърдят, че не

кой знае какви изговори.да изпамиратята от други
да се констатира, че с над 
дем хиляди жители градът е добре снабден. Но 
практика снабдяването е далеч, от доброто

Подробности за бракониерство ще узнаем 
вътре шиите работинаскоро. В Секретари ата1 на 

.в Димитровград пи уведомиха, че е вярно, ч^ 
ловджиите са убили сърна и че -срещу тях е въз 
'будено следствие. Дори т беше съобщено, че 

двадесетина дни подобно произшествие 
Стара планина, където група ловд-

ят народ. Това наистина 
е така. но потребителят

Това е констатация на 
Изаълнщ-елашя съвет на 
Общинската скупщина в 
Димитровград, който не
отдавна обсъди този въ 
ирос. Кадсю бе изтък
нато, очакванията от 
обединяването на търгов
ската мрежа в града не 
дадоха очакваните ре
зултати и снабденоетта 
на града е на. равнище 
от миналата година. Най

магазини и 
тю® суверпиаркст, члогго 

па Изпъллтгитслниясе нуждае от много нс- 
които освен брашию-

петс
съвет приеха както и ре
шение ла ес иаппаии за- 
дълбочеп анализ па П>р-

преди
станало и в 
Ж1И.И убили няколко сър™.

ща,
то са необходими в съ-в
н-смашш условия за жи- Прсето човек да не повярва!М\|Ук

ловджийскотоПали именно- членс-в-гт-с на 
дружество 'пр-ябяа да се борят срещу б-уа-кониер 

да пазят ситната и другите със закона заи т е -и
щипели животни.. Ако някой несъвестен гражда- 
[|иш се осмеля да Убие сьояа, те първи трябва 

действуват въпросният да бъде глобен (глобя 
те не са малки: надминават няколко стотии хил- 

д-иш-ра). Какъв пример дават някои лс-зд- 
Дим-итровградска община (не всички дра

I«ра $1спина от обединяване на 
хлебопе- да

„Търгокооп" и 
карнината от бивша „Ус 
луга" (която в състава си

> |
яд и

-'1 жии от 
браконири!) е известно.

М-ож-е ли някой да защити полезния дивеч 
от въоръжан1ИТ.е бра-кониери? С този въпрос 

п-езан-иматт и съдебните срган«.

.1имаше десетина магази 
на за продажба главно 
на хранителни стоки) са 
наминали едакадеоет ме тт- ви 
сеца. Това е сравнител
но къс период, за да мо
гат ла бъдат постигнати 
очакваните резултати.

Все пак тов-а е доешатъч 
но време поне. да запо.ч 
не специализацията на 
отделни магазини 
щгеуперкданевр на
.стшуващите.
яезария,. която първона
чално бе замислена да 
работи -като магазин на по СЛЕДИТЕ НА ЕДНА ДИСКУСИЯ 
самообслужаване е дреб
ни железарски . стоки,
-сяце от откриването задю 
гана да работи по стария 

: начин — стана, магазин 
за продажба на пирони,
■бялаотехника. бои. -и ках 

,®о ли още не. А п-още да

д си-
гурнс- ще се

Остава ни ла констатираме, че е назряло 
положението -да се свика спешно заседание на 
я-сотжийаксто дружество в Димитровград и сре
щу провинилите се членове да бъдат наложени 
и съотгетн-и наказания. Избиването на полезния

Зеленият пазар в Димитровград

вот. Множество от тези полската мрежа с геед 
-неща — дреболии в кра- ложеиие за реов-ганяза- 
ен случай — в Димитро® щ-щ и подобрено онабдя- 
гс.ад нл.ма Да не говс- ване. 
рим за недостига на пря 
ано мляко, което за- де-

дивеч не смее ла продължи.
или 

съще 
Новата же

М. А.

А. Т.

силеград. Така вместо ле 
-карока помощ Крум 
доктор Драган 
разочарован. Не остана
ло му нищо друго оавен 
да се върне назад на до 
ма-шн-о лечение

В случая неоспоримо е 
от едно. И единият -и дру

гият лекар са се поигра 
ли със съдбата на неща 
синия Крум и че и едини 
ят и другият са забрави
ли на лекарската етика, 
въз всеки момент и вина 
ги ла помогнат на какъв

Забравена 

етиката
останал

Т-ръгна-хме по сл.едите 
на диокуоидт.а на Крум 
Младенов. В Здравния 
дом ни уведомиха, че то и да е и който и да

е повреден или болен. За
бравили са-, 'де човекът е

нуждитезадоволяваше 
от железароки дреболии, 
за,, които всекидневно по

• • •

На последното заоеда 
ни-е на Общинския ко
митет на Съюза на -кому
нистите в Босилеград, 
КРУМ МЛАДЕНОВ член 
на Общинския к-о-митет, 
разисквайки за задачите 
«а комунистите в прове
ждането на становищата 
[0-т Осмр-то заседание на 
ЦК на- ОКС, говорейки 
за без отговорността на 
някои комунисти, отдел 
но внимание ни направи 
дискусията му за крайно 
безотговорното отноше
ние на доктор ДРАГАН 
АНДОНОВ. За по-точно 
осведомяване ще напра
вим щатно резюме на 
дискусията м-у:

по телефона от местната 
канцелария в село Бран 
ковци от Здравния дом 
в Босилеград, потърсил 
болнична кола за да го 
закарат на лекуване в Зд 
равния дом в Босилеград. 
Отговорено им било, че 
нямат свободна кола, а 
да почакат к*м 14 часа 
болничната кола която 
ще се завърне от Долно 
Тлъмино и с нея да го 
докарат в Босилеград. Та 
ка и направили. Непод
вижния Крум на трак
тор докарали до шосето. 
След малко пристигнала 
болничната кола. Казали 
им за случая и доктор 
Драган Андонов, 
то разбрал за Кого става 
дума, влязал в колата ка 
звайки че няма място и 
за болния не го интере
сува, а освен това и рабо 
тното му време е минало.

-Просто заповядал на 
водача и заминали за Бр

:(яшяа димитродградча- 
,ии поемат път към Пи
рот.

Снабдяването на гра
да е било на дневен ред 
много пъти досега и то 

, не само. на заседанията 
-на Изпълнителния съвет. 
По този въпрос е разис 
квала и Общинската оку

случаят им е вече извее 
тен и .съответните 
■правм-телни

самоу
органи ве-

на-шето най-голямо бога 
тство.

че предприели съответни 
мерки. Започнали да раз 
-следват случая. Сигурно
е че изходът наскоро ще 
бъд-е

м. я.
известен. Сигурно 

е и това, че доктор Дра
ган ще се опита всичко 
това да -порица или

ф«»...................... .............................................................лпгана в началото на го 
■дината, чиито заювдче- 

- рия (специализация, ре
довно снабдяване с рав
ни стоки, преуреждан-е 
-на съществуващите мага
зини и прочие), „Търго-
К-ООД" ПОСТОЯННО ТВъРДг
ят, че вое пак снабщено- 
стта на града е на задо
волително равнище. В по 
дагоепа на тази (самод
ейка привеждат „изтър
каното" твърдение, че не 
достиг на основните хра
нителни стоки (брашно, 
захар, олио) не е имало. 
..Страшно е когато няма 
брашно"

пък
вината да прехвърли 
другите от болничния ек 
и-паж, в който о-свон 
ое намирали и доктор Ди 
митър „Стойнев 
н-ин-оките техници: Раде 
Младенов и Драголюб В-е

на

него

и м-ади-

след ка
л-ичко-в. Впрочем 
той в

През октомври Крум се 
разболял и няколко дена 
лежал неподвижен в къ
щи. Тъй като болестта 
му не минавала, а от ден 
на ден здравственото му 
състояние се влошавало.

това
изяиле-даденото

ни-е и подчертава. Обаче 
изказванията на Младе
но® по всичко 
лат с изявлението

се съвпа- 
1 на во- 

лача -Димитър Иванов.
казва -наши-
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СУРДУЛИЦА; ПЕТ 
ФОНД СТИПЕНДИИ ОТ титовия

Има и
Пет

МЛАДИТЕ И СК: НИШКИ РЕГИОН КАТО ИЛЮСТРАЦИЯ

Започва ли младежко 

„покоряване“ на Партията?
ОПТИМИЗЪМ Е ДОСТАТЪЧЕН тоз^ЕФАК??ОЙКИТЕ-ЗАКАКЪВ

за десет
}

студента -от Сурд.у 
лишка община щ,е бъдат 
стипендианти ,на; _ тито- 
вия фан-д през настояща
та учебна 
следват

расне ло 8 милиона .динара.
Опоред бро 

•-вете и я на члено-

-зтеаг'обучение.
Ръководството на 

ТО'В!ИЯ фонд

ин

газпкц т^гчюн и емна от 
наи-добрите в Република
та. Внв- фонда 
Около 5000

Ти- члонузат Водовъртежитеподчертава, 
че средствата ще бъдат 
достатъчни ц за' дврйно 
пазене

<на иконом иче с- речем той е с ограничени есЬекти 
•и стане ли сам «а себе си 
пълно е непродуктивен).

Младежта започва да разбира, 
и все паве че трябва да узнава, че 
Съюзът

трудещи се, 
'които отделят по 0,1 и 
.0.2 на сто от личните си 
доходи
14 ГОДИНИ ОТ
сЪонд в тази община са 
отпуснати 81

ката, политическата и морална кри
за в нашето общество по-бързо 
по-бавно,

цел, на-или
в зависимост от обстоя

телствата в дадена среда, 
ват редиците на Съюза 
ските комунисти. В Нишки 
например броят на 
членове на СК

с тип еанд иан т и, но 
няма кандидати за произ 
вгдетв-еннте

През изтеклите 
Титовия прородя-

на югослав-сп-ециалнос- 
тл за които се 'Отпускат 
.стипендии. През

на югославските комунис
ти разполага с достатъчен 
чеогаи

регион 
новоприетите 

през първите девет 
■месеца на годината е по-малък от 
броя на изключените, 
от партийната евиденция 
лъчилите се членове на работниче
ския авангард. От редовете на СК 
са излезли (по една, друга или тре
та причина) 891 члена, сред които 
и 108 младежи девойки. В

истори- 
д емокр атиче ски 

дух и идеен и капоов потенциал за 
преодоляване на кризата, че Пар
тията- може и трябва да изнесе на 
плещите си борбата срещу тежките 
проблеми, че именно 
бъде най-силната 
за открояване на нови перспективи, 
но при условие да бъдат оазприще- 
«и творческите й потенциали. Те
зи потенциали са запритцени от ли
чните и групови интереси и позиции 
на бюрократическите елементи в 
СЮК (догматически и граждански) 
и именно тези елементи са най-1ч> 
лямата бариера на прогресивните 
социалистически сили.

стипендии 
на студенти (46) и учени 
Ци в средни училища. До 
сега 50 стипендианти.

„капитал”.деветте 
месеца на настоящата го 
иин-я са събрани над 6 
милиона динара, а 
коая на годината сумата 
в касата на- Фонда ще на

са отчислените 
и самоот-до завършили школуването

си.
тя може даС. М опора на младите

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА ССМ В БО 
СИЛЕГРАД УТВЪРДИ това от

ношение от тях по-числени са са
мо работниците (412) и 
(194). В сравнениеИзборни срокове жените 

със същия ми
налогодишен период процентът на 
излезлите от Партията млади е по- 
гол ям с 2,8.

С младежта обаче е свързан и 
натггюложител.ният факт. отнасящ 
се до промените в клаоово-ооциал- 
ната ст.руистура на СК .в споменатия 
деветмесечен перисд В този пери
од в СЮК са приети 791 нови чле
нове от 15 общини в Нишки ре
гион, а сред тях най-многобройни 
са младежите и девог/сите — 529 
или 71 на ото- от общия брой ново
приети членове па СК!

Въз основа на решение са във връзка с идейно
то на Председателството 

кон
НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ВЗАИМЕН 
ИНТЕРЕС

Затова позицията на активен 
субект орещу кризата подразбира 
борба на младежта срещу тези еле
менти в СЮК, като една от най-ва
жните задачи на младите поколе
ния. А тази борба не може да се 
спечели вое докато младежта не 
„покори” Партията! Това „покоря
ване" е взаимен интерес на Пар
тията и младежта. Вече казахме

политическото и маркои- 
чзско образование намла 
дежките организации —

председателят

на Републиканската 
ференция на ССМ-за пр 

изборна ак- падчерта 
на ОК на ССМ в Бооиле

едстояшата 
тивност в Съюза на соци

град Георги Тодоров.
Покрай това, по време 

на всеобщата

алистическата младеж в 
СР Сърбия. Председател 

ОК на ССМ в
проведе активност,

лючено на Председател- 
мла-

изборна 
както бе закствс-тО' на 

Босилегрард на 
ното тези дни рарзшире КАКВО ПОКАЗВА ТОЗИ ФАКТ?ствот-о, първичните

организации тря
утвърди
срокове.

. но заседание 
свои изборни 
Именно в първичните мл 

организации, из 
тряб

дежки
бва да разгърнат откро
вено и всестранно 
грзничазане сред своите 
членове. Още повече.

Съюза на социалисти 
никога

защо на младежта, а ето защо и 
на Партията. Смозът на югослав^ 
оките комунисти се нуждае от мо
рално чисти, творчески вдъхновени 
и опособни борци за осъществява

на партийната политика, от чле
нове без хотпотеката

Този и такъв факт не е достатъ
чен да ое каже: „Младежта повм- 

Партията", по-раз-адежки шава вярата ой у 
иеже ОЮК трябва да спечели мно
го битки срещу кризата, за да ста
нс привлекателен преди всичко за 
творческите и най-прогресивии мла-

борната активност 
ва да приключи до края 

година. За
че

нана настоящата 
планувано е 

две

немладеж на- кариерис-яа се провс 
заседания: 

изборно.

ческат* 
па и днес не
потребни неактивни чле-

са му били подаръци, групо- 
кая-

ттчни услуги и
втикръчмароко-политикантски

други комбинации и „заго-
дежии .цлоевс.

Високият процент
дат по
предизборно и па младите 

новоприетите членове на СК в 
свотдетел-

ни уведо- «о»е.
Съгласно изборните Д<> 

кумонти. на изборните съ 
бъдат избра- 

лида за ръковод 
в първи- 

органи-
за об-

рови и
дори”. Такива кадри Партията мо

да получи (или да „вземе” 
все едно) от младежта. Тази „тран- 
сФузия” е яай-фолемият взаимен ин 

Партията и младежта, ин- 
ооциалистическото само-.

На тях, както 
ми председателят на <->к 

Босилеград,

сред
Нишки регион вое пак

положителни пртюмени в 
Партия.

жсна ССМ в 
Георги Тодоров,
яит-е младежки 
зации шс обсъдят двуго- 

актйв-ност и 
акц-и

отпуша за 
(УГ1 |.ои гегшюто мл шдс жбрания шспървич 

органи - пес повече и ек- 
пер опективата

ли нов-и 
яитс функции 
4'литс младежки

и делегати

Кризата ос кИ^остг^я 
стрем но застрашава

младите поколсиния.
гюв|счс цлраст-

терес на
За- то1>ес на 

упг.паллогше. Това трябва да го зна 
ят и Партията, и младежта, повече 
младежта, защото тя има обектив

но-добра позиция да бъде по- 
субект в това отношение 

нейната организация 
ония, които 
акциите).

именно на

ГЛЯЕГГ.. .-е—
позиция в оороата 

положение. Тави 
се изгражда

дишната си 
утвърдят съответни 
•ССШИ ПрОГОПМИ - 
стоящата работа.

зации. конференция
Щещиноката

ССМ в Босилеград
и за аъзмож 

Прсдоеда

за пред
на нова, апетитна 

срещу кризисното
започва да

ноое разисква 
членове па активниятизбо ни

ИЗВЪН' 
обшс

ПОЗИЦИЯ
чрез постепенно 
воиноционен 
на младежка 
цитс за доизата.
СЮК като най-отговорен,

най-гол ям колективен ви- 
всеобшото положение в 

активен субект на ан- 
в рамките, на

„рСВОЛЮ- 
критшеа" вече са 

заряд (вн-

— Тазгодишните 
ри провеждаме в 
родно затруднени
ствоно-йкономически

условия.

както и за вь
кандидати за 

постове

(понеже в 
има много но-малко 
иатрекря' спирачката в

- минаване от ,.ре- 
револт" и „1ИМПУЛСИВ- 
крмтика” на виповни- 

Iкреди всичко на 
следрва-

телстеопо, 
з-можн.и
иай-сугговорлитс
К Председателството.

и решонМишкиИн Сввдеиретп ог 
показва, че младежта е започнала 

„прехвърля" на такива пози- 
Това „прехвърляне" засега мо- 

стихийио, а иие 
трябва да бъде съз-

11ри
па Об-стопаноки 

то,;а незаетостта 
на година

учредяването
все пояс- .щиноката конфопкшия 

ВОИЧКИ ла ССМ :» Босилеград ще 
организа/вии. ос проведе през

ттта водица, котата шс 
и избо ч:

го-<уг цк. да се 
цши.
жс би потече е

тслио и 
яроииии!К за 
спрамагга 'към 
тшФ'изиопата 
Партията.
1 щонен бунт н
изчерпали творческия

дина
абпюман я и аче

А111СУШ1М, ЧС ТО 
нателно обмислела и водена акция
цП младежката ™"№0ГГИЕВ

младежки
Затова

акция
ВЪВ ВРВЪПРОСЪТ

ъзка с трудоустрояването 
бъде доминираш в 

всеобщата
Разбира сс 

И ВТД1РО

п а н ов 
секретар 

конфе-

Именио, т.овнстане
председател и 

Общинската
и Председателст-

М. Я.

УОМще щз бо 41а
ирое във 
рна дейност.

изостане

речния
■в ото й. СТРАНИЦА 9

не шс
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% 1337 />
о МАНИФЕСТАЦИЯ ЗА ЗАДЪЛ 

И РАВНОПРАВИЕТО-*1 >И90^ 1бО* „МАЙСКИТЕ СРЕЩИ" Е ЗНАЧИТЕЛНА 
БОЧАВАНЕ IIА БРАТСТВОТО, ЕДИНСТВОТО 
МЕЖДУ МЛАДИТЕ В СР СЪРБИЯ

Е поАвчкит

ОТКРИТ БЮСТ НА ВУК КАРАД На тази среща—разго- 
освен за начина на

СУРДУЛИЦА»
ЖИЧ

и 'народностите. Едновре
менно те па практика ре

заключенията

О рта» изащиои шият ко
митет по подахуготка и 
реализация па традици- 

они ьата май ифостаци я
„Майски срещи", отрило 
рои за тазгодишните сре 

състо

1ВОР,
финащриранс, следва да 
сс подпише самоуправи- 

споразумение заНепреходно дело ализи'рат 
иг.а Шестото заседание на 
ИК па екс и на Общин 
ския комитет на СК в Ди 

въпроса

тел но
финансирането им и да 

инициатива 
„Майските среши" да сс 
местят

• НА ЦЕНТРАЛНОТО ТЪРЖЕСТВО ГОВОРИ 
СТАМЕНКО ЯНКОВИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОК 
НА СК

се открие.■митраапрад Iго 
за осъществяване на по

щи, «а заседание, 
яло сс па 26 ноември т.г. всяка година потясно сътрудничество със 

САП Косово,
Като сс изказва 

сис да сс организират и 
следващата 
преден план сс 
пю-имакъв

прие анализ за орещите 
на младите на народа и 
народностите от СР Сър
бия и откри разисквания 
по концепцията па ори

са осъществили целите 
на цивилизацията, по 
онова време.

Централното тържест
во бе обогатено с изпъл
нението на песни от хо
ра „Стнв Наумов", със
тавен от ученици на 
битолските училища, ко 
ито бяха гости на Сур 
дулипа и по-специално 
на Народния универси
тет. В програмата меха 
участие и членовете на 
Народния театър ог 

Ниш. След това учени
ците на основното учи
лище „Бук Караджич" из 
пълниха подходяща кул 
турно-художествена про
грама. Сетне бяха разда 
дени определени призна 
тия на заслужени орга- 
■низа11ии и отделни лица.

С. Б.

Двестотимгодшшшна- 
рождението на Вук

места, относно 
Доколкото

различни 
народности, 
сс стигне до отрицателни

та от
Сгефановмч Караджич в 
Сурдулица бе ознамену
вана с откриването на 
бюст на великана на юго

съгла

тогава по вънсъзнания, 
роса на „Майските сре
ши" следва ла се позе-

РСйзша, на 
изтъква 

начин на Фи-
низпра»гс и програмата 
на „Майоките орещи" за 
следващата (1988) година. 

От .разискванията

ргавоката култура, пред 
сградата на основното 
училище^ коета носи не
говото име. Бюстът от
кри най-старият учител 
в ОуРДУДищка община Ва 
са Закович. На тържест
вото — за- реформатора 
на сърбохърватския ли
тературен език и право
пис. съставителя на пъп 
вата сръбока граматика 
и речника на народния 
език, събирача на народ
ното творчество, истори 
ка. географа, етнолога, 
преводача и ооновополож 
ника на югославската ку
лтура и литературния кр 
итик
гкич, говори Стаменко Ян 
кошич, председател на 
Общинския комитет на 
СК в С -улица.

С всичко онова, което 
подчерта

дат разговори в стопанс
ко-политическия акти.з 
на Димитровградска об
щина.

шап сирако на тази мани
фестация. По този въп
рос трябва да се състои 
среща—разговор в РК на 
ССТН с участие на пред 

републи-

са
произтекли следните мне 
Я1ИЯ:

„Майските срещи” им
ат изключително значе
ние за- по-нататъшното

Концепцията- за орга
низиране и на прпограма 
та на „Майските сре
щи ’88" трябва да се де
финират до края на деке 
шпн т.г. Именно затова 
досегашният под комитет 
с цел да ©пресни и обога 
ти програмата с нсви 
идеи и съдържания се е 
отнесъл до редица ведо 
моства, като е потърсил 
от тях да дадат свои пре 
дложения до 15 декемв
ри т.г

ставите ли «а 
кланската културна общ 
н-ост и общност по физн 

СОФК-а
развитие на междуна- 
ционалните отношения 
и за по-нататъшното г.а 
звитие и тачеше братст
вото и единството и рав 
ноправието на народа

чеака култура, 
на Сърбия. РК на ССТН 
и покпайнинските култу
рни общности на Войво
дата- и Косово.

ЮГОСЛАВСКО-БЪЛГАРСКИ КУЛТУРНИ ВРЪЗ
ки /

Седмица на българския филмВук Ст. Карад-

Културния център в Бел
град в присъствието на 
Анета Ковачева, начал
ник отдел за междунаро 
дни отношения на Съюза 
на българските Филмови 
дейци Останалите фил
ми се прожектират в 
малката зала на ДК „Сту 
.лентоки град".

Пет филма от най-но
вата продукция на съсе 
ината българска кине
матография ще бъдат пр 
©дставеии на белградска 
та публика в Седмицата 
на българския съвреме
нен филм, която започна 
ша 7. а ще приключи на 
13 декември т.г.

Прегледът бе открит в

В заключение може да 
■се каже. че тази година 
каки» и как ще се орга
низират „Майските сре
щи” — е навреме раздай 
жен въпрос.

е направил 
Яшкювич — Буковото де
ло представлява мост. 
сближаващ и свързващ ве 
кове, съединяващ наро
ди и култури, което кра 
си всички радетели—ху
манисти и хора, които (М. Т.) Ст. Н.
Г л• НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕМИ

Отдавна е установено, че за целия се
тнешен живот може съдбовно да се окаже 
дали детето е най-старо, средно или най-
младо. Понеже и положението на най-мла ое обичат, помагат и ценят Някои деца 
дого дете може да създаде особени ус- ог първите дни привикват на постоянен и 
ловящ.

Най-младото, нан-разглезеното...
А всяко дете трябва да стане самосто

ятелно за живот -и в д.ома, и по-широко 
шзпнеже се търси хуманна 

и солидна личн-ост, способна да ое пр не
възможност дГстанатммо 'П°°0,бИ КЪМ оби*г<:та1от<>- 'ла сътрудничи и 

деца, стоятелни в становищата и' отношенията ВН° да 06 «ключи в межщучовешките 
родителите са натрупаш полезни знания и т.е. в .целокупното поведение ’ и междуличностните отношения,
опит сега са покмпуреи в себе си и по- .Родителите винаги тряЙго С првкад'шо глезеше, най-младото
спокойни, преодоляли са страха, че ще -сметка своите депа — пъттагС Д™ В0Я|ЯТ ма>1<,е Да дойде до убеждението,
погрешат, па затуй могат да погрешат тък- трето — да отглеждат и иапиДт чентъРът на света, че всичко съществува,
мо вгобратна насока. самите тях. а не зарад себе си ! П'01Ра1ДИ Него я че всичко тР-Ябва Д-а бъДО,

Когато в семейството се роди найнмал- случва най-малкото дете зп , , “ как110 ^ шка- Всичко това- постигат нера-
кото дете, най-важно е родителите да ое че е последно, желаят възможнп ч.Л^1^ Зумните РОИители, които прекадено обичат 
държат нормално, а не противоположно, ла задържат за себе ои па от ето дате- А не знаят, че такова убежде-
Ажо са справедливи към своите деца, тота- „малко бебе" и когато'е трябнио Г' ние. само ще пречи и ще нанася вреда и

. да ста- на тях и на детето в целия живот.
проф. ВЛАДИМИР ЦОЛОВИЧ,

правилен живот в Общност 
Найнголяма е опасността, ако р-одите- братята., сестрите. Ведно, 

лите яайнгешямо внимание отделят на най- но то тккмо за, най-малкото 
младото, а останалите деца пренебрегнат. да ;им ое даде 
Отглеждайки по-старото дете, или

с родителите, в. обществото, 
което е най-важ-

дете 
че то е

ва и тдх правилно ще насочат взаимно да не -самостоятелно.
педагог

,У
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по ПОВОД ДЕНЯ

Състезания по футбол и 

шахмат
«спална

ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ _ НИШ

Вш“?лн" «ни*» поведа
Димитровград, 29 ц ” 198®Е?РУАР " 9 =° 0 =0)

„Парк". Зрители 100. Тепенъ-Г СпоРтният център 
чево. Голмайстори- Зопя» и тРевист, времето слън 
на 2:0 покачи Драган Дончев в^Гм“, *:° “ 5 МИНуТа; 
тьр Иованович в 19 минчЛ 18 " ' на 3:0 ~Пе-
ган Дончев в 41 минута™ "ат*4:° ~ Дра'
44 минута; на 6:0 — Емил иЛ П р, Йованович 
7:0 — Петър Йованович в 66 м^°В В 48 минУта- на 
ран В. Христов И на 9-0 1 Ем Т' на 8:0 — Зо- 
та. Жълти картончета нямаше 3 Иван°в в 77 мину- 
от Алехсинац беше добър СъДията С. Маркович

В рамките «а честаува- 
нето на 29 ноември 
Деня на Републиката 
Борилеш адска

играеха и по- 05 проведоха, покрай лп 
се угите

класирали много по-до-б манифестации 
ре -отк-олк-ото 
мат 8 място на табелка
та). Етъ

Солистите на ...Аоен БАБУШНИЦА 
Балкански": Милко- Со--
к-олотв —, Драган А лек- ПпКрпл на
оо® 7. Любиша Таке® 7, "ИИСДИ Нй
Зор ай В, Христов 7, Жи- ЛУЖНИНЯ^
ка Тодоров 7, Александър 11 ' "
Станк-о® 7 (С. Димитро®
7), Драган До.нч-ав 8, Си- 
-ни-ша Димитров 7, Деян 
Мит-ов 7. Емил Иван-ов 8,
Петър Йованович 9 (Ни
кола Милано® 7).

15 10 3 2 46:12 23
15 8 7 0 23: 8 23
15 8 5 2 28:11 21
15 6 7 2 29:15 19
15 7 5 3 25:14 19
15 6 4 5 20:21 16
15 5 4 1 28:21 14
15 4 6 5 25:33 14
15 5 2 8 23:26 12
15 3 6 6 13:26 12
15 5 4 6 28:27 12
15 4 3 8 19:27 11
15 3 5 7 15:30 11
15 3 5 7 15:36 11

15 3 4 8 18:38 10
15 4 2 9 25:35 8
Димитър Ставров

-на- ОК на СОМ се прове
де турнир по футбол на 
малкя врата, в ко-йто уча 
ствуваха 5 отбора.

Във финалето

митровтрадчани в 
иите няколко 
Ако- така 
са-но- сигурно

послед
години.

в
община

отбо
рът на оело Белут се псе 
д-стави с по-добра и ре
зултатна игра -и извоюва 
победа над отбора „Тор- 
бари" с резултат ог 3:2.

В оело Долно Тлъм-ино 
също така в рамките 
честву-ва-нетр на великия 
празник на Републиката 
се проведе 
футбол

бяха културно-забавни
и редица 

спортни състезания. В Бо 
силеград р организация

сега (зае-
в

и оценките за
г'

на

Ма раздяла с привър
жениците -на футболната 
игзра в Димитровград ,,Ас 
ен Балкански"

турнир по 
и шахмат, в кои 

отбори 
на местната общност, от 
дела ва Секретариата на 
вътрешни работи и пра. 
личната застава ..Кадин- 
яча".

имаха и 
щастие —

малко повече 
резултатът ще

ше да бъде двуцифрен в
то участвувахаШахматният отбор на 

„Лужгаица" в Бабушни-ца 
в последния кръг на 
шка шахматна 
ра ар-ещу отбора н-а „На 
по-едък" от Долна Студе 
на край Ниш и по-бед-и 
с 6,5:1,6. Спечелиха: Рат 
к-о Младеновци, Драгол
юб Ра-нчич. Любхса-в Ста 
-ЩК0131ИЧ, Раде Ник-олич, 
Жарх-с- Ник-олич и Ради- 
са:в- Ра-нчич. а загуби са
мо- Драгосла® Манич.

С тази победа „Лужни- 
ца" значително поправи 
класирането си.

извоюва 
висока победа орещу со
лидния отбор на 12 фе- 
бгчац; от Ниш. Това

полза на „А. Балкански"! 
Тога ведно беше и ни

зана игра й-хуба-зата 
„А. Балканоки"

игра на 
п-ред ди

_ вед 
-но беше и рекордна побе 
да на димитровградските 
Футболисти

В твърде интересна и-г 
Ра. на турнира по фут
бол първо място зае от
борът на пран-ичната 
гзва, а на турнира по 
шахмат, отборът на отде 
ла на вътрешните рабо
ти. На първокласираните 
от-р-бри и на турнира в 
Босилеград и Долно Тлъ 
мино. организаторът връ 
чи КУЧИ и книги.

1. Прогрес
2. Слога
3. Ястребац
4. Палилулац
5. Рудар
6. Слобсда
7. Задругар
8. А. БАЛКАНСКИ
9. ОФК Ниш

10. Куршумлия
11. Единство (П.)
12. Будучност
13. Младост
14. 12 фебруар
15. Единство (Б.П.)
16. Раднички

в есенния
дял на първенството зас-

Макар и значително по 
л младея. съставът «а
..Асен Балканоки" 
много хубаво. Такова иг- 
ране би издържали и 
много по-силни отбори 
ог този на .12 фебруар". 
Димитровградчани игра
ха Бедно, бързо и над 
всичко ефикасно. Голма 
йсторите имаха „се-о-й 
ден", дето ое казва. Ако

игра

Д. М. М. Я

ООСТ ЗДРАВЕН ДОМ 
БОСИЛЕГРАД

Обявление
дава

за попълване на работно място на трудови 
задачиОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ—ПИРОТ

1. прислужничка за определено време до за
връщане на работничката от отпуск по майчин
ствоСлабо класиране на „Партизан" Условия:

Освен общите условия, -предвидени със За
поена, кандидатите трябва да изпълняват и спе
циалните условия: да имат завършено основно 
образование, относно I степен на п-рофеоионал 
на т&д-готрика.

с играчц. треньори и в 
друго отно-шс-нис. П-роб 
лом за „Партизан" 
това, че няма ов-о-й терен, 
а същият -0-т п-о-дълго в-ре 
м-е -не се решава.

по ед-но време бе-н-и, че
ше поспалнал и елтуоиа- 

членове
Преди две седмици за- 

Еър-ши есенния дял на- 
футболното първенство 

футболна 
— Пирот, в коя

е измът при някои
клуба.«а управата на

отборът имаш-с самообщинскав наМолби с доказателства за- изпълняване
обявлението .се изп-ра-щат на след- 

ООСТ Здравен дом. Босилеград, до

а и
12—13 играча, които из
несоха .на плещите ои це
лия полусезом.

дивизия 
то ое състезава и „Парти 

Желюша.
условията в- 
пия адрес:
К-о.мпснята за трудоустрояване.

Обявлението е открито 8 дни след публи-
чс тозиза-н" от село 

Сред 14 огбо-ра желюша
ни се
то място със 
чки, или 
ледния на 
рац".

Но вярваме, 
млад юояеистив ще омопн-е 
оили и в пролетния 
НЗ първенството зиач-итс- 

св-оето 
табсл-

наредиха на деве- 
само Ю То" 

3 повече от нос 
табелката „Бо

дялТрябва да се изтъкне и 
занапред ше бъ 

по-тясно 
между

кувашето му.
това, ч-е 
де необходимо 

сътрудничество 
Партизан" и „Асен Бал 

кански". Двата отбора
подпомагат

поправилпю да 
.дюложопие" 
кат.

ТЯ Л 
ДЯЛ:

40 безкрайноига На 17 декември т.г. се навършават
ненадейната смърт на нашата непре-А сто как изглеж- печални дни от „

жалима дъщеря, съпруга. мачка, сестра и снахакра-я на есенния„Пар-
изнен-ада 

този 
Ди-

Класирането на 
тизан" малжю 
(Дривъсж ен нц-ите 
-популярен 
митровградска 
заадото се 
да заеме
то. Това с ссдй»и, и 
елдб сезон на 
зан" от основаване го

вя21 Младена Тодорова 

— Дена
могат„ да си

1 48:21
2 42:16
2 42:10
2 37:17
5 25:26
6 19:21
6 31:34
7 22:32
8 28:38
8 26:40
6 19:20
7 15:45
7 19:33
8 21:39

13 9 3 
13 9 2 
13 7 4

-на
1. Драгош
2. Напредък
3. Хайдук
4. ГТощар
5. Слога
6. Звезда
7. Пърчевац
8. Омладинац
9. Победа

Ю. ПАРТИЗАН
11. Стрип
12. Таиаско
13. Темац
14. Борац

20отбор в ш18общин а, 
той 182813очакваше 

по-високо мяс- 
ндй-

(1939—1987) 
от Смиловци

142613 136 1 
5 2

13 12 Каним близки и род
нини да ни придружат иа 
възпоменанието, което КШ™

Ю що се състои на 17 Д«кс‘ МЯ-------- —--------
9 мири в 12 часа на гроби- < 4
9 щата в Смиловци. ;
8 ВЕЧНО СКРЪБЯЩИ:
7 ^„"стТяГи^ова и многобройни племештч^

,,Парти- 13 111513МУ-
105 0 

5 0 
3 3

13
Слаб беше особено ста 

Партизан - 
поредни 

тет.-ен,

13
ртът на 
Той загуби две 
срещи на домашен

12
3313Раич

3 212КОЛКОТО ,1Ъно по-късно, 
ряеиотвото ое раз»и-ьашс, 
толкова по-Д-обри и 
даваше.

Трябваше "а се

з213

Д С.
СТРАНИЦА 11наято-ч
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Д^^4^©^?*сатиРа * забава

АфоризмиКарикатурен екран

# Пъразо констатираха, че нмцо 
не работи, а сетне му избраха 
двама помощника.

ПИСМО МАНЧИ

КОЗАпринципниф Поради своите
становища в много орган из а- 

е редовен, и Iникои почс-ции
тси, а само в своята нежелан
'ЧШС1Н.

Здраво ба/а-Манчо!ф Обикновено е така: ти го но
сиш на свой гръб, а той ра
боти зад гърба ти.

ф Как да видя своя делегат, ко- 
1гатю той постоянно ми. хвър
ля поях в> очите?

Еве, длъбоко -ос за;ссони, слане 'утра 
обелите, гювьа опустсше, а казагье зачу- 
<рише, 0®у) годни нема сливе да роде, али 
)а хюобра' крушЬс, па че да има крушова 
ре1иф за нрс)а№с.

Седимо, ]а и мо)а Цвета уз казан. Она 
ми даде глшиьу да ;у турим да 'клати огагь. 
Тибем придс при нас коза Рица, па поче 
да ми лиже паиталоие.

]а. сам си од малечко бил козар, па 
сам си моос |ош тьг заводел, али ме бащта 
даде да учим за учительа, и )’а врл>и' тотргу. 
Али, пошък, полък до'де време да- си па' 
чувам козу. Платина ми тънка, од н>у не 
може да се жздаи, па )'а поче’ да си чувам 
за'ни, св!ин>е, па си купи и тедно )аренце. 
Рицу.

ф Трудът ми с базата, стандар
тът — киселината, а админи
страцията са соли... соли. 
-оешн...

ф Първо приемемс заключе
ния, след това водим акция и 
на края сЕеждаме ометките. 
Хайде да работим обратно: 
първо да водим ометка, след 
това да провеждаме акция и 

накрая да заключим — някой.
Коза к сиротигьска крава-. Од »у те 

здраво и млеко и сиреше. Она 'е, бре ба^а- 
Маячо, голема ваща, ако нете мала прив- 
реда. За н>у не требу девизе. Збира лис' по 
лис'.ф Ние превъзмогнахме и марк- 

оичеоката икономическа ми
съл — «яма повече произвол 
егв.ен и непроизводствен труд, 
ио производствена и непрои
зводствена- специалност.

травку по травку прека)' слог и — 
дава млекце, таренце, па човек има със 
какво уста да облажи.

И приде, тека, мота Рица при мене, 
ме, омилку)'е се окол мене, увира ми 

се мецу но()е. ]а реко'.- 
— Жено, Рица 'оче сол.
А Цвета ме погледа сажалогво,
— Море^ гьурчо )едан, 

сол, него 'оче оно) ко]'е ое ти не дцршт I 
Тьг се )а оети’ што Рица тражи — 

)арца.

лиже

ф Мнозина докато работят гре
шат, а мнозина, -блатощарей- 
ки на тези грешки — вървят 
напред.

ф Какво иокате? И мечката По
ловин година-

па рече:
не тражи она

Одведо' 'у у Братешевад, при Влашка, 
|ербо сам чул да он има {арца.

Затеко'преспи, а все 
пак яде мед и носи луксозно 
кожно палто.

га уз казан. Кад ме виде, усми- 
ну ое к'о да си ]с видел локогну бабу 
ко]'а ла ]е очув-ала. ^а 
сам дошъл, а- он се заребеча:

— Неш, бре Тошо. за то) ти, него 
кххзата! Нет. оед-и, прво да си иегойемо 
по 1едън првак, 
тим ]'арцатога.

му каза’ за какво

Изложба в Япония, „Да се яде” 
(Токио —1986) Симеон КОСТОВ

а после чу да во] прзогущ-

ШШк/Икшвтв 1ОДна чаша, дщга чаша .. НализаЧмо 
■ое ми. А Рица — врека ли. врека. Запоре
ла. Одюднуш. она мдау прл>ицу у котле 
със репшу я — напи се! Поче да ое врти 
и ашьеска се на зем'. Ражлюби ое к'о 
на прзалйу. Леле, _кво сът-а да во] работим?

Ьшаиисо се затаил од сме), слъзе -му 
потекло. Води си )'у, каже дома, па \у до- 

еди друЬи пут”. Како да ]у водим 
м»же да сто!и на ноЬе! Диго' |у 
па 'зад' дома.

-НЕ Е СТЛЧЕЗН

кад не 
да рамена

(

пут ^ ^ тс>} ^ <Да т шричам друфи

й А)'д у здраю^е!

Тво) побратим Тодор ЛужничНи

ЯягегВо &Г-И— ■— {пв-а?—~~ •*-»
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