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ИЗ УВОДНИЯ ДОКЛАД НА СТИПЕ ШУВАР

Съдбата на социализма 

зависи най-вече от 

стопанската реформа
I

В ЖИВАТА, НО И ПРЕКАДЕНО ОБШИРНА И 
ОБОБЩЕНА ДИСКУСИЯ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦЕНТРАЛ
НИЯ комитет на съюза на югославските ко
мунисти СЕ ЗАСТЪПИХА НАЙ-ВЕЧЕ ЗА УКРЕП
ВАНЕ НА ЕДИНСТВОТО в ПАРТИЯТА И РЪКОВОД
СТВОТО й и ОКАЗАХА ПОДКРЕПА НА ОПРЕДЕЛЕ
НИЕТО НЕОТЛОЖНО ДА БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ ТРИ 
РЕФОРМИ

\

• ОСТРАТА КРИЗА ОТКРИ ИСТИНАТА, ЧЕ ФЕДЕРАЛНАТА, НАЦИ
ОНАЛНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ БЮРОКРАЦИИ МОГАТ ДА СЪЩЕСТВУВАТ 
САМО КОГАТО НЯМА САМОУПРАВЛЕНИЕ • ТРУДЪТ НЕПРЕМЕННО 
ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗТОЧНИК НА ДОСТОЙНСТВЕН ЖИВОТ — В ЮГО
СЛАВИЯ НИКОЙ НЕ СМЕЕ ДА ОСТАНЕ ГЛАДЕНI

Обстановката в Югосла
вия и в Съюза на юго
славските комунисти — 
подчерта д-р Стипе Шу- 
вар, председател на Пред
седателството на ЦК на 
СЮК, в началото на увод 
ния си доклад на XVII 
пленум — не е добра, да
же тя е лоша и всички 
сме загрижени. Хората в 
страната, пък и в света 
все по-често се питат: има

ка наречените национални 
икономики и в създадени 
те по този начин повече 
държавни социализми.

Това е икономическата 
основа на политическата 
криза в страната. Но име 
нно острата криза откри 
истината', че федералната, 
националните и общински 
те бюрокрации могат да 
съществуват само когато 
няма самоуправление, а 
националните икономики 
могат да съществуват са
мо когато получат поли
тически легимитет. Разе
динението и федерализа- 
цията на СЮК е резул- 

. тат на свръзването на' 
ръководствата на СЮК с 
републиканските и по- 
крацн ниските етатизми.
Непромененото битие на 
СЮК като управляваща 
партия допълнително е за 
снлвало тези процеси, от
далечавайки частите на 
Съюза на комунистите ед
на от друга. Този процес 
ги прави все по-различни, 
а свръзаността им с нацн 
оналните етатизми ги про 
тивопоставя взаимно:
КРАЙ НА ПАРТИЙНАТА 
ДЪРЖАВА

Новгадт етап на социа
лизма трябва да се отли
чава с по-широко влия
ние на работническата 
класа и трудещите се 
върху обществените про
цеси н именно затова об
новлението на социализма 
означава край на партий
ната държава и развитие 
на конституционната сис
тема, в която всяка власт 
е ограничена демократи
чески н се контролира 
явно. А това означава, че 
ни трябва силна държава, 

(На 2-ра стр.)

На 17 октомври т. г. в център „Сава" в Белград 
започна Седемнадесети пленум на Централния комитет 
на СЮК, за да бъдат утвърдени непосредствените за
дачи и активности на Съюза на югославските кому
нисти в предоляването на икономическата, политиче
ската и социалната криза в страната. В дневния ред

шШ

вЕ-
•.на пленума се намериха още две важни точки: пред- 

ложение на Председателството на ЦК на СЮК във 
връзка с провеждането на становищата на Първата 
конференция на СЮК и кадровото обновление на 
Централния комитет и неговото Председателство и 

работната група на ЦК на СЮК, която е 
. утвърждавала факти и предложила евентуални мерки 

на отговорност за публичните конфронтации между 
ЦК на СЮК по случай сбора на

отчет на
ли перспективи социализ- I 
мът в. Югославия като 1 
федеративна общност... ]
За да удовлетвори члено- { 
вете на СК, работническа I 
та класа и всички гражда 
ни с ясни и недвусмисле
ни отговори, Централни
ят комитет трябва да на
мери отговора иа три клю 
чови въпроса: защо изпа-

1Р1Ш г1отделни членове на 
солидарността със сърбите и черногорците от Косо- 

състоя на 9 юли в Нови Сад. До отпе-во, който се
чатването на нашия вестник бяха завършени само ра
зискванията по първата точка на дневния ред, в кои
то участвуваха 90 члена на Централния комитет. Уво- 
ден доклад във връзка с тази точка изнесе д-р Стипе 

па Председателството на ЦК на

д-р Стипе Шувар

стопанството. А текущата 
икономическа политика е 
сведена до непрекъснато 
предприемане и непрекъс 
нато поправяне на части
чни мерки под натиска 
па съотношението на си
лите и според логиката 
на политическия И стопан 
ски прагматизъм.

Това са основните тео
ретически несполуки със 
стратегическо 
конто са въздействувалй 
отрицателно върху кон
струкцията иа политичес
ката и стопанската систе
ма. Внедряването на ня
кои от тези предпоставки 
в Конституцията и Зако
на на сдруження трудгю 
срсдством стопанската и 
политическата система е 
подействувало да се въз
произвежда държавно-ад 
министративната регула- 
шиа и затвореността към 
световния пазар, а иа въ- 
I решем план това е има
ло отражение в раздроб
яването на югославския 
пазар, затвореността в та

Шувар, председател 
СЮК. преобширна и обобщена дискусия 

на Съюза на юго-
днахме в тежко положе
ние, каква е платформата 

застъпиха най-вече за у креп- пи за обновление и по-иа 
ване на единството в Партията и ръководството й и татъшно развитие па со- 
оказаха подкрепа на определението неотложно да циализма в нашата стра- 
бт яат извършени три реформи: реформа на стопан- 1|а и какво ще предприе- 

система (от уснешността на тази реформа, под- мсм веднага, за да прове- 
зависи съдбата на социализма дсм трИ реформи, 

политическата система
реформа па ИКОНОМИЧЕСКАТА ОС 

НОВА ИА КРИЗАТА

В живата, но и
на Централния комитетчленовете 

славските комунисти се

ската
черта Шувар, най-вече 
в пашата страна), реформа 
на социалистическо самоуправление и 
Съюза на югославските комунисти.

на

значение,

Седемнадесетият пленум па ЦК па СЮК предиз 
огромен интерес сред югославската обществеиосз 

р Работата па пленума се следи от 105 сне 
- м «то постоянно акредитирани чуж

циални праг ” ти от ВСИчки континенти. Об
дсстранпи Р чс иа..висЪкото ръководно тяло

мнението комунисти не смее да си
конкретно дефиниран, 

на югослав-

Дългосрочмата програ
ма за икономическа ста
билизация, в чиято изра
ботка участвуваха иай-по- 
зпатитс учени от област
та иа икономиката, е кра 
чка напред; понеже ока
честви кризата като стру
ктурна, а не конюктуриа. 
Но в мцого нейни проек
ции доминира стабилиза
цията па стопанството, а 

казват чуждестранните ко- това ме е съгласно е ге-
зисите за структурна кри

______ _____________ за. Проблемът е в това,
че програмата не съдър-

_ стоанина поместваме извадки жи цялостна проекция на
^ дискусията на XVII пленум иаЩК на СЮК). структурни промени в

пика 
и в света

що е
на Съюза на югославските

без ясно и
(/гиде от ш’‘'"]'авски отговор па кризата 
ИСТИ"С(Щнг”стло и без коремно обновление на югослав- 

х в разискванията обаче преоблада- 
хГпогледиге наР кризата, които са приети в републи- 

покрайнините"

ското

ките и 
респонденти.



Съдбата на социализма зависи наи-вече от
стопанската реформа

ции много по-силно тря
бва да влияе социалисти
ческото обществено мне
ние при условие да бъдат 
отхвърлени методите на 
тайната политика, кадро
вите комбинаторики и на " 
трапеците от кланове ре
шения*

От Съюза на комунис
тите и практиката мутря 
бва да бъдат отстранени 
фамознитс кадровици, ко 
иго са влюбени в своите 
листи и персонални доси
ета и които от кабинети
те си разпределят „кад
ри" и се играят със съд
бата па хората, дори и 
тогава, когато са съглас
ни с повече кандидати. 
Тези „кадровици" всъщ
ност елиминират възмож
ността на хората да кан- 
дидатствуват за всяка ра 
бога и функция посред
ством свободни избори, 
закони и конкурси. Осо
бено е необходимо да бъ
де премахната фамозна- 
та „политическа благона
деждност", а проверката 
на хора да се върши в 
Социалистическия съюз и 
с помощта на свободни и 
непосредствени избори, 
конкурси и трудово зако
нодателство.

мупистите в кадровата по 
литика. Вместо да амину- 
ва всички кадрови реше
ния в общсствсно-полити 
чоскитс 
общности и 
цимте на сдружения труд 
и често пъти да изпраща 
професионалните си кад
ри па директорски посто-

работническата класа. За
това Съюзът па комунис
тите. трябва да бъде об'ьр 
пат не , към държавата и 
всемогъщието па норма
тивните решения» а към 
работническата класа и 
комунистическото движе 
пие, което като творчес
ка сила в системата иа

бъде свещено и непромс- 
която не е идентична на инмо освен основите на 
етатизма, модерна, раци- Социалистическа федера- 
онална, ефикасна и доб- тивна република Югосла- 
ре организирана държа^ вия. В случая искам от- 
ва, която ще ползува вси делно да подчертая, че 
чки постижения на техно всички решения в поли- 
логията, а тя може да бъ тическата система, както 
до такава само ако се съществуващите, така и 
контролира демократиче онези, които се предла- 
скн. ~ гат и които ще бъдат при

Предпоставка за това е етп в най-скоро време 
реформата на СЮК и ра- или 'по-късно непременно 

ч здялата му с държавата, трябва да допринасят за 
Тази .раздяла е укрепва- интеграцията па Югосла- 
не и на СЮК, и на дър- »Ня като страна, в която 
жавата н е отслабване на владее работническата 
етатизма. класа, социалистичсска-

Следователно югослав- та самоуправителпа общ- 
ското общество е преданост на хора и соцналис- 
една от най-сложннте си % тическа федерацня на на-

(От 1-ва стр.)

организации и 
в организа-

В рамките иа стопанската реформа Съюзът 
па комунистите трябва да каже думата си във 
връзка с работническата беда: трудът непремен
но трябва да бъде източник 
живот — в Югославия никой ис смес да остане 
гладен... В рамките на реформата трябва да 
бъде приета и конкретна социална програма. Ра
ботникът ще навлезне в реформата с несигурно 
работно място, ще има преместване от една в 
друга фабрика, някои ще останат без работа. 
Но там, където работникът остане без работа 
без собствена вина, егзистенцията му непремен
но трябва да бъде защитена.

достойнственна

роди и народности.задачи, проект на стопан 
ската реформа, от чиято 
реализация пряко и най- 
много зависи съдбата на 
социализма. За тази ре
форма трябва да мобили
зираме всички сили, за да * През последните месе- 
може провеждането й да • ци работническата класа

ЖЕСТОКИ КРИТИКИ ОТ
РАБОТНИЧЕСКАТА
КЛАСА

ле. Съюзът на комунисти
те трябва да предостави 
тази задача на трудещите 
се и гражданите, на са- 
моуправителните . органи 
и делегатските тела, те да 
контролират избраните и 
именуваните, да оценяват 
работата им и да утвърж 
дават отговорността им. 
Върху изпълнението на 
важни обществени функ-

само-соцпалпстпчсското 
управление и делегатска
та система ще афирмира 
п свръзва всички' произ
водствени, класови, науч-

• започне в началото на ид 
ната година. Централни
ят комитет ще обсъди циалистическата 
идейно-политическите

отправи най-жестоки кри 
тики след победата на со-

револю 
пия, които потвърдиха 
правилността на Титови- 
те думи от петдесетте го
дини, че партията трябва

ни, техположки сили и 
процеси. Днес е твърде 
ясно, йе се налага да 
премахнем елементите на 
политическия монопол на 
СЮК ... Най-силен е мо
нополът на Съюза на ко-

, й
аспекти към края на този 
или в началото на след 
ващня месец. .

В нашата политическа 
система нищо не може да

да се раздели с държава
та, за да не се раздели с

АКЦЕНТ И ОТ РАЗИСКВАНИЯТА
ЯКОВ ЛАЗАРОСКИ: чс идейната опорна 'точка на то

зи тезне е почти противополож
на на първия тезис 
ституционната роля на Армията, 
н двата

ще, тя тези свойства трябва да 
запази и да развива. Нейните ка

за извънкон- дрТ1 така се възпитват и крепко 
са определени да отстоят Тнто- 

в същността си се за- вня курс. Това ведно е 
стъпват за едно и 'също: промя
на на характера, мястото и роля- жпм в препознаването същност- 

■ та на К>НА н нейните кадри, ко- та н целите на нападките срещу
нашата обществено-полити- ЮНА, без оглед на формата,

ческа система с Конституцията чрез която тези нападки се осъ-
утвърдени. С досегашната ществяват. Това безспорно Ши е

роля във войната и мира ЮНА и мерило, което ни помага 
изгради три съществени свойст- различаването 
ва: народен, революционен н юго подривна цел от 

иия се застъпва и за кадрово об- славски характер. Успешно да из- 
новление на ЦК на СЮК 
говото Председателство.

Трудна обстановка
ЦК на СК в Македония в ра

зискванията, състояли се напо
следък, оцени, че политическо- 
сигурносното положение в Маке
дония сериозно е обременено не 
само с икономически и социални 
проблеми, но и с ескалация - на 
албанския национализъм и сепа
ратизъм. Във връзка с това се 
дава пълна подкрепа на непосред 
ствените задачи, предложени на 
17-то заседание, особено на оне
зи, с които се търси утвърждава-

ВЕЛКО КАДИЕВИЧ:

и основ- 
лт критерии, с който се сл\-

не на отговорност за състояние
то в Косово. При това ЦК на СК 
в Македония отделно заключи 
че „най-голяма отговорност за 
влошеното състояние в Косово, 
за неосъществяване целите 
ключовите въпроси, поема ПК на 
СК в Косово и

ито в

на са
внеговото Предсе

дателство". ЦК на СК в Македо- на нападките с 
конструктивни

те критики и предложения, кои- 
пълнява своята с Конституцията то имат за цел подобряване и 
утвърдена задача, сега и в бъде- прогрес.

и не-

Д-р БОГДАН ТРИФУНОВИЧ:

Два злонамерни тезнеа за ЮНА Най-голяма отговорност за
~ж вп?,шава"е. на положението.
Е =Кг"“ ““{*■в Косово «оси Покрайнин- 

?г=^^=^.^|^’?ш>^С1П1ят.1И1мпвт на СН и
ред който старшийите наЯ ЮНА лГпо р^мчнГпо™^ сюе- Н6ГОВОТО Пп 'ПРРПЯТ Щ 1РТОП

д* председателство
да се затворят в казармите. С Ко туции на системата „ „„ 1 и' Взимаики думата в разисква- нятя „ , 
нституцията на СФРЮ прецизно чин промени нейния с Консти пГсЮК П"Т* заседание ЦК целите на °С1^есгвяването на
е утвърдено Председателството туцията утвърден характер Те’ се К Д'Р Б°ГДаи ТРиФунович роси нош ВЪП'
на СФР,к>, най-висшият орган на зисът за затвао онр рАто„Р' Те" Се СПРя ВъРхУ точка 9 на пред- тет .г ,, Покраининският
ръководене и командуване с въо- те на ЮНА в? казармите Р™ИИ' л°51^иия документ, отнасящ се Отговап еГ°ВОТО Председателство,
ръжените сили в мира и война- ки че не е нов, е ” '<аТ° Подче?та< « в КоСОвГ не ее ~
та. Самото Председателство на вен по формата на изява М™™ ГОЛяма отговорност за влошава- подобряват меж-

• акар чето на положението в покрайни-

коми

(На 3-та стр.)СТРАНИЦА 2
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(От 2-ра стр.)

дунационалните отношения и не 
се^установява единствен фронт 
албанец — сърбин — черногорец 
върху Платформата на СЮК, Три 
фунович изнесе като причина в 
действителното отношение в По- 
^райнинския комитет на СК в 
Косово спрямо уставното реше
ние, че СК в Косово е част 
СК в Сърбия; като единна орга
низация. Сега се възобновяват — 
каза Трифунович — 
на отделни членове и 
ството на СК в Косово

рен популизъм) и изпращане 
кодирани или отворени взаимни 
обвинения. Едно 
от днешното заседание 
което да ни задължава, би тряб
вало да бъде това, че взаимните 
отговорности са много по-големи, 
отколкото досега, да изграждаме 
единна програма и акция на Съ- 
:-за ма комунистите.

д-р РАДОВАН РАДОНИЧ:на

Какво трябва да св направи 

проблемите да се решават
от аключенията

на ЦК,

Предлагайки какво трябва да закрити обекти и .привилегиите в 
се направи проблемите да се ре

д-р Радован Радонич меж-
тяхиото ползуване.

След това: Скупщината на
ДУ другото каза:, в срок от един Югославия и скущцините 
месец да се приеме решение

от
Говорейки за

то ма Решенията на 13-ия 
грес за укрепването
ството и съдружието в СР Сър- намйляване на облаганията 
бия подчерта и следното: стопанството с 20 на сто, пред

ставителните разходи, служебни- сесии и заседания Да утвърдят 
че онова, което се те пътуванйя в страната и в чуж собствената отговорност

становище на бмна, разходите за чествувания и изяснят за доверие на своите из- 
ще съдей- подобно най-малко да се намалят пълнителни съвети, относно 

ствува с конституционните про- с 50 на сто, да се приемат реше- пълнително-политически органи, 
мени да се заздрави и създаде ния в срок от шест месеца адми- критикуваните публично да дока- 
единна СР Сърбия, а ще се осъ- ннетративният и режийния пер- жат своята невинност или' да 
■щества истинската роля на само- Сонал да, се съкрати за една тре- признаят грешките си, както и 
управителните автономни покрай месеца профе- да се съкрати мандатния периоднини, като самоуправителни об- ' 1 месеца про<ре
ществено-политически общности, С1,оналната политическа дейност 
а не държавици, фактически дър- да се намали, най-малко за една 
жави, в изменението

шаватосъществяване- 
кои- 

на едии-
в ре^

за публиките и покрайнините, какте 
на и всички обществено-политичес-

стремежите 
в ръковод- 

, за него
вото фактическо откъсване от СК 
в Сърбия:

ки организации на първите си
—- Считам, 

предлага е важно 
ЦК на СЮК,

и да се
Това се изразява, напри

мер в игнорирането на Заключе
нията на ЦК на СКС, 
поставянето на определени

^ Председателството на 
ЦК, в избягването на взаимно ин 
формиране, или допитване, в ня
кои

което кз-
в противо- 

стано-вища на

па три години с цел последовате
лно да се проведат Трите рефор-, 
ми, както и някои други предло- 

на някои половина и да се премахнат т.н. жения.

изявления 
и т.н. около някои въпроси, по
ради което се стига до директни 
стълкновения.

на функционери

непрецпзни конституционни реше 
ння и пресичанетоНа никъде не води ни обога

тяването на 
гия (чухме нов израз:

РАДОСЛАВ БУЛАИЧ:на тенденци
ите и практиката на разединява- ' 
не п разпокъсване на СР Сърбия.

нашата терминоло- 
тоталита- Митингите са последен 

шанс да застанем 

начело на народа
СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ: /

Нощ, дълга шест години!
— На неотдавна 

заседание на ЦК на СКС — 
тъкна Слободан Милошевич 
беше пзразено убеждение, че съ- 

•ържание на настоящето заседа
ние ще бъде отговорността 
Ръководствата и на отделни ли-

проведеното теицни към територията на своя- — Па кои това мрачни сили тингите ще прекъснат само ако 
та република. Дали тази терито- ни разединяват. Станахме, символ на 17-ото^ заседание задоволи оча 
рия е голяма, или малка, зависи на анархично и нерационална кванията на хората. Известно е 
какъв аршин се мери, но такава състояние в Европа, а никой за колко народът очаква ют него. 
каквато е, тя трябва да остане и това не чувствува отговорност. Това вероятно ни е последен 

на такава ще остане. В това отноше- Защо тогава ни пречат митинги- шанс да докажем, че имаме до
мие Сърбия очаква подкрепата те 

па, за поети задължения във връ- на всички републики, както и са- 
лка с кризата, а особено във връ ма е готова подобна подкрепа да
~ча с Косово, което в настоящия даде па други, което при подобни пане да застанем начело на на

рода. Убеден съм също, че ми- шите потомци.

из-

п собровете, когато на тях статъчно разум да върнем Юго- 
пародът търси по-бързо излизане славия на правия коловоз безно- 
от кризата. Това ни бе последен ви жертви. От нашето

поведение зависи съдбата на на-
сегашно

момент представлява сърецто ма положения правеше и досега, 
кризата. Комунистите в Сърбия 
не биха могли да приемат още Спирайки се върху обстаног. РАИФ ДИЗДАРЕВИЧ: 

се ката в Косово и митингите във 
връзка с мея, конто уж внасят 
бсзпокоствие в обществеността. Опасни стълкновения на 

ръководствата
едно заседание, на което да 
утвърждават „становища" във 
връзка с кризата и да сс прие-

— Нима е възможно — запи-мат „мерки за преодоляването
и”, ако след това ръководството та се той — югославската общ-
продължи своите маратонни и мост да е обезпокоена зарад Ко
склеротични заседания, а граж- сово първи път па 9 юли ,1988
даните да стават все по-бедни, година, когато такъв митиг беше Раиф Диздаревич, председател на 
народът все по-скаран, а сърби- проведен в Нови. Сад. Обществе- Председателството па СФРЮ об-

черногорците в Косово из-' ността в тази страна беше обоз- рисува положението, в което се
покоена зарад Косово още през намираме, а което е по-тежко от 
1981 година, когато там избухна когато и да било след войната.

Една от причините за това поло
жение, според Диздаревич е ме

те. Нищо не бива да се прави, а 
да не се води сметка за безо
пасността на страната. Някои по 
стъпки — казва Диздаревич — на 
маляват авторитета на нашата ,ст 
рана в чужбина, а нанасят и 
големи щети на икономическите 
отношения с‘ чужбина. Не бива 
да забравим и. това, че стотици 
необвързани страни ни довериха 
да бъдем домакини на следваща- 

на необръзаните 
страни в септември 1989 година, 
което подразбира вътрешна ста
билност и единство на страната.

С няколко картинни примери

те и
требени. По мнение на Милоше
вич, същината на спора, който

страната е коптрарсволюиията и оттогава до 
днес, пс би трябвало да има спо-

пито . спокойна нощ, действуват-гето на системата.
с години разтърсва 
дали и с какви промени ще- на
влезем. Този спор не може да 
бъде разрешен, а всички да оста
нем доволни, защото 
обстановка, в която някой може 
да избира работа, а някой не 

намери работа с 
някой 40 години 

съдбата на страната, 
колектива не може

коси ден,
зарад страданията па своите съ- 

живесм в граждани в Сегашните проблеми — нзтъкКосово. Затуй обез-
общест пс ността па Диздаревич — можем да на- 

чест- дминаваме е единна акция и до-
срещатапокоянапето па 

зарад Косово е нормално и 
по. Винаги, когато сс говори за говори, с които никой да не на- 

’ положението в Косово — нродъл трапва своите интереси ма други
го-може да си 

дини; в която 
решава за 
а .Друг ни в
да каже какво мисли, а да це 
яе преместен на по-лошо 
място. Или п обстановка, когато 
едни учат децата си в чужбина, 
а други довеждат своите деца па 
училище за ръка. до друга ули- 
у бъдат набити или

жи Милошевич'— винаги сс твьр ИВО ДРУЖИ Ч:ди, че там промени не могат да 
бъ- станат за една нощ. Тази форму- 

работио лировка се повтаря вече шест- го
дини. Вероятно би затуй трябва- 

моиска съдействието на
Финансираме на иредентата

— Имаме с хиляди албанци, надница работят и по 16 часа на 
югославски и световни географи- комто честно работят навред по ден и живеят при лоши условия 
ни, метеоролози и астрономи — страната: в корабостроителници- може да се сравнява с пояакке- 
,1.а изуч.ат нощта, която нродъл- фабриките, хлебопекарниците името на работническа класа в

шест .години, най-дълга, ка- |[ с,|адкПрцИцНТе. — каза Дру- Англия, за което своевременно
жич. Но аз няма да говоря за пишеше Енгелс. Ох експлоатаци

ята

ло да се

ца, за да не
изнасилвани. жава

квато науката пс познава...
на тези деца наемодателите 

трупат големи пари, с част 
които се финансира и нреден- 

Косово. Друг вид на фннаи-

Гюворейки за конституционни
те промени и смущения, които а 

област се явяват (главно от 
крайниците), Милошевич

В настоящия момент- — иаро- тях. Ще гоноря за оня малък
д-г т е надминал своето ръковод- брой така наречени чорбаджии,
ство в политически и духовен съдържатели на по няколко зана от

„ и паподпото съзнание, ятчийскп и гостилиичарскн заве- та в
,ю по-бт рчо се развива от1! деимя, които експлоатират значи- сираче на иредентата са спец ■- 

г ,° 'знанието! ръкбводстйото -- телно чисто албанска младеж от фнчпнтс видове па организиран
' СъР° изтъкна между другата Слободан Истрия до Тетово, Положението криминал, за който нямам доста-

Милошевич. па тези деца, които, за

им

тази под
ло
черта:

известно
„яма претенции към територии 
“а други -републики, ио има пре-

Както е
мизерна тъч по сведения.
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ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК ИЛ СЮК

В ЗАЩИТА НА ТИТОВАТА СТРАТЕГИЯ
Р Е А Г И Р А Н И Я
СЛЕД ИЗЯВЛЕНИЕТО НА СТИПЕ ШУВАР

Натиск върху Сърбия

(„несъществуващ")- Този 
иамфлет е зъл и подъл, 
обаче исковите тезиси са 
част от нашия политичес 
кп живот 
Т'|,к в изложението си Ра- 
чаи.

Председателството на ЦК на СЮК на 13 ок- 
томврн пръв нът след смрътта на Тнто имаше 
на дневен ред все по-честите нападки срещу Ти- 
товата личност и дело. Разисквайки за идейно- каза по-иага- Никой и яма право на сръбския народ и на кому- 

Сърби‘я да приписва измислени тезиси за 
Югославия, велика Сърбия, за унитаризъм и

и днес да

политическата същност на тези нападки и за за
дачите на комунистите най-тясното партийно

срещу 
соцпа-

I шстите и
трета
хегемрпизъм. Всички такива, принуден съм 
припомня, че точно тук в Белград и Сърбия ДРУ1аРят 
Тнто и ЮКГ1 приеха решение за въстанието, че сръб
ския/ народ и комунистите заедно с другите народи 
п народности в Югославия тръгнаха в борба против 

социалистическа федеративна Югосла

В разискванията,
взеха участие Ду шап

в ко-. ръководство се съгласи, че атакуването 
Тнто същевременно е и атака срещу 
лнстнческата революция и нейното по-нататъшно 
развитие.

Уводно изложение изнесе ИВИЦА РАЧАН, 
член на Председателството на ЦК на СЮК, след 
което разискваха 12 членове на Председателст
вото.

иго
Чкрсбич, В//дое Жарко- 
впч, >|ков Лазароски, Ма
рко Лолпч, Иван Брпгич, 
Борис Мужевпч, Петар 
Шпмпч. Щефап Корошец, 
Станиелап Стояиович, и

окупатора и за 
вия- Сръбските комунисти и сръбският народ дадоха 
голям принос и-в борбата и във възобновяването на 
страната. И днес, както и тогава, историческият 
рее па сръбския паР°'Г| с социализмът и Югославия 
като федеративна общност па братски и равноправни 
народи и народности. И само това и нищо друго.

Затова, изложението па другаря Стипе Шувар — 
Председателството на ЦК на СЮК на

други бяха всестранно ос инте-
Н АП АДА СЕ СТРАТЕГИЧЕСКОТО В ТИТОВОТО 
ДЕЛО

Особено за свободно и критично 
преразглеждане на исто
рическата роля па Йоспп 
Броз Тнто” от страна на 
така наречения Отбор за 
отбрана на свободата па 
мисълта и речта.

Този отбор само фор
мално предлага свободно, 
всестранно, обективно на 
учно и критично прераз
глеждане на ролята и де
лото па Йосип Броз Ти- 
то. Но действително фор
мулира обвинения против 
Тнто, че е отговорен за: 
осуетяване на общото про 
греспвно развитие на об
ществото, за политическа 

.репресия, за подозрение 
към сръбския народ, за 
неравноправното положе 
.ние на СР Сърбия, за от
далечаване на страната 
от Европа поради погре
шна външна политика, за 
„разноските на владичест 
вого му" и под. Тези те
зиси са своеобразно про
дължение и конкретиза
ция на така наречения 
Меморандум на САНУ

агресивно 
оспорване на делото п об
раза на Йосип Броз — 
каза Ивица Рачан — по-

псдесдатсл на
вчерашното заседание на Председателството предста
влява своеобразен натиск върху Съюза на комунис 
11/тс в Сърбия, зад което се крие намерението да се 
застраши и компрометира Съюзът на комунистите и 
Ръководството на СР Сърбия, пък, докато се защи-

чиа веднага след Тптова- 
та смърт, 
културата, 
дейност, на р»зни трибу
ни и подобно и постепен-

наГг-напрсд в 
издателската

чг.шаче да се блокира осъществяването на главните 
задачи и СР Сърбия; а това са борбата против кон- 
трарсволюцията в Косово и промените в Конститу
цията па СР Сърбия- Но, всички ония, които се пла
шат от учредяването на Сърбия като република нека

но получи димензия на от 
крито политическо отрича 
не и нападение. Впрочем, 
оспорването л щурмуване 
то срещу историческата 
роля и делото на Тнто 
тече — не случайно — 
успоредно със задълбоча
ването на нашата обще
ствено-икономическа и по 
литическа криза. Върху 
линията 
на Тито е

знаят, чс пие не се плашехме мито от истинска сила. 
(Петар Грачании пред политическия актив в Но
ви Белград на 14 октомври т.г.)Ивица Рачан

ветелени начините, сред
ствата п целите на атаку
ването срещу делото и 
образа на Тито, бяха раз
обличени носителите на 
тези срамни деяния- Все
ки истински югославски 
комунист, всички органи
зации и ръководства на 
СК са длъжни да защища 
ват и тачат делото на Ти
то и. всестранно да раз
виват братството и един
ството и всички доброде
тели на нашата социалис 
тичсска революция-

ЕОСНОВАТЕЛНИ ОБВИНЕНИЯ С ЯСНА ЦЕЛ
Обвиненията, изнесени на последното 

л Председателството на ЦК на СЮК в заключител
ната реч на д-р Стипе Шувар по адрес на ЦК на 

СКС за нсактивността му във 
срещу другаря Тито са неоснователни и тенденциозни, 
'"азапн непосредствено пред 17-ия пленум на ЦК на 
~ЮК може да влияят за повръхностност в очаквани
те решителни акции, на замъгляване и измисляне на 
лови тезиси и теми. Недоволството

гражданите в Нишки регион е засилено 
изявление-.и от хода на съвместното заседание 
Председателството па ЦК на СЮК и на ПК на СК в 
Косово в Прпщнна.

(Председателството на МОК на СКС в Ниш)

заседание

на оспорването 
и изтъкването 

на Титови портрети под 
които се върви с иска-

връзка с нападките

ния, чия то същност е ан 
тититовска. Върху тази 
линия е и „продукцията", 
спонтанна или организи
рана на „нов” или „друг” 
Тито.. -

Най-нов пример за то
ва е и „Предложението

на трудещите се 
и от това

на

ПОЛЕМИКА ШУВАР — МИЛОШЕВИЧ

Председателството ма ЦК ма СК ма Сърбия 
в Югославия реагира на нападките срещу Тито

На края на заседание
то на Председателството 
на ЦК на СЮК се стиг-

рал ЦК ма СК на Сър- което има много по-голя- 
бия, който и оня ден за
селваше. За Председател 

па до полемика. Повод за ството ма ЦК па СК на 
нея бе заключителната Сърбия тази забележка 
реч на председателствува 
щия Стипе Шувар:

чите им да се нзлкючват 
от СК, ако са 
говнте редове. ,

На тези думи на пред
седател я на Председател
ството на ЦК на СЮК, 
веднага реагира Слободан 
Мплошевич 
тел
на ЦК па СК на Сърбия:

пост са познати активно-ма тежест м по-опасни на 
мерения-

още в не- стнте на органите и орга - 
пнзацинте на СК на Сър
бия, във връзка с напад
ките срещу Тито и него
вото дело. Ще обнародва 
ме прецизно тези активно 
сти и толкова 
но такова

— Смятам, че Предсе
дателството ■ па ЦК па СК 
па Сърбия би б/що 
жио по-обстойпо да се 

за занимава и

важи повече, 
миналата година след об
явяването на първата ст
раница па ;,Студент", 
кс-ято бе оценено, че оби 
жда личността

защото то
дл ь-

гю председа- 
на Председателството

— В СК на Сърбия и 
в Сърбия, както и в ця
лата страна в последно

повече ед- 
з.аюцрчение е 

по-неуместно. Това е 
бележка, която

с този анти
тито веки иамфлет на От- 

ма Тито, бора и от своя страна да 
време имаше много събра реагира почти чведнага и. оцени какво „ това значи 
ния, на които бяха остро много решително, каза 
осъдени нападките срещу Шувар.
Тито. Но и покрай това, 
което в днешните разис
кваш-^ казаха другарите 
Чкребич и Стояиович и 
макар че като повод може

за-
искам да 

каза Мило-Помеже Председател 
ството на' ЦК на СК 
Сърбия първо

изтъкнаи къде води и да потър
си отговорност за члено
вете

на шевич, след
думата Шувар.

По негово мнение, Пред 
седателството и ЦК на СК 
на Сърбця 
нимавало с 
от както е

което пакот органи- 
/е на СК в Югославия 
реагира на•нападките

взепа СК редакторите 
информационниПосочвайки на предло

жението за свободно и 
критично преразгледжда

в ония 
средства, в които _ сре

щу Тито, пък това бе и 
основа за сериозни дифе- 

пропа ренциации в СК на Гт.п 
от тиради антититовските те . бня, смятам Р_

зиси каза Шувар,, с ио неуместно в заключи 
предложение да се прие- телната реч на шп! 
ме заключение във всич- Шувар забележката 

че ки среди където има яв- Централният 
официален лени.я , да се напада Тито 

комунистите' да се проти
вопоставят на това, а на
падателите и сподвйжни-

члено-
на Отбора, а и дру-

ие на историческата роля ги допълнително са 
на Йосип Броз Тито

вете не се „е за- 
този въпрос 

нзлезнал този 
памфлет”. Същевременно 
забеляза, 
тно от 
вич,

ше да им послужи мате-
че е напъл-риала за непосредствени- страна на Отбора за 

те задачи на 17-то заседа- брана на свободата 
ние на ЦК на ОЮК, то- казването

от-
и из- че „не е умес- 

Другаря Мнлоше- 
Целите разисквания 

по тази тема да' изпусне 
и да чуе само 
моята заключителна 
и веднага

на мисълта,
той по-нататък каза, 
се касае . за

чно поради това не ми е 
ясно защо всичко това не 
е обсъждало Председа
телството на ЦК па СК 
на Сърбия, а не е реаги-

защо 
комитет за- 

, вчера пе е реагирал на 
нападките 
Толкова

иск на авторитетни лич
ности . за ' преразглеждане 
на-"Тиловата роля и дело,

края насрещу Тито. 
повече, че и

обществе-
реч

това да оценина
най-широката като неуместно”.
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ОРОдНОДМАНДМАНИТЕ В КОНСТИТУЦИЯТА НА СР СЪРБИЯ
НИШ

«81 становища ^
а? яйеж

те разисквания ад„2Г '1ски^тят^ неизбежно"Оз .#а«ШпДВДме1Ш, ЧЖ° 
тошаидманитег-яа1к1Г™ ■ «ачава* '•■',яр«м*в«йе ее-ма *|&д&>Р<Йя11ДО5 ЧШШР 
ювй&\* шца.тСР^,с^* 'Конституциите,пййРФбЗера ^ЛМЩ^ дат^дуе' 
Нишк^т^н™^™^51' “*** ‘«"Р^бйнка 6ВДб1я '..Н^ублт^.щй.ЗД^
3,,-Гйн* ов^ам^зн^ »^е' '"ве*ч*«"0бпна*1 ИйвКйбрйЬ- ой*да,51,да ,РпР^&?я
>ла Мй”ч1;на.П-е№ ^СпзР ‘'й». ст1>?АЧ-ур>ип<ШкЯи1*ооеа
*«**вТз 1.14 ”Консти °вй6бей6' сМ6СЙ1М«оЧй-<1фе -еаШРВ^ЧЯ^?,,^- 
ХшИъ,!" т Й^йифейбршм .«б9Р?аа,.§каШР’5нЙп,(=?--чЯ^СЖ^^^Т“6 ' '4йа*."*:|о№иш'"««--^ерич-о нШ).др ьчвт,т^м.да*^4гййж: вягазд' швк&т •«г^кзккг жш» ■ааатавШг
■ашр^ани,маващк се е про- >'дАвЦЧ.1 ‘ккоА-' ’%' 1 игМ$Ч$ '• 'и* пРоменп на републйкУю- 
'бдеьййиката на конСтиту- Чййра' йнсШШйи,ЙоУ+1 ’!Й;ГЙ" Крп^ТОия., 9баче 
циоимйго ■праномйийЗдити 'У^к^ЖШйМУ й"й‘есг-' '’М»1!Ж!Р К°ЖЯ 
.адската «И9«й«шп Приема 3?Шо“дЛ«РЩШ^ '™*а ^>- лк„Л 
А->кНс.«редложен»1Те' аманд- ^Шййсйб {/чБЙ^Й^Йо- ^ТШ, ЧР^^^.о^ьщ^я 
•«анимо^а" ко^ггуиията ЧинйЙгЙ " гШЙ-АЙЙтеДп »№:1в„жвлаиада адрдд. , И
чЧан.СЙ.Съроняс участници ((а карбд^ АщйЙЙ занапред,-,оставаши« сила 
■те еа, приели постанови- -нЙ1тй 8ПЯШЛ»',Г*» РШВД' » кйй&гйууцйойни 
ща в конто между Дру- АпчаЖоЩММЧЧЧг кЙй- ^ЬЪеШг '........
гото се казва: ._ ;щ.:. .) . _Л от*- гг.^гг.)

Громените на Консти- 1 1 1
тгшгята—са—значителни—в— —-— --------—----------------1
съвременната обстаков- 
ка, но не като техничес
ка обработка на чужди 
принципи, които^не^са се ^ .
потвърдили]-в ^практиката. Ц
или конто | с$*ф#«ото| ■ ; |Ц ^ | 
развитие на ооществото 
превъзхожда, а особено в 
Югославия- Консти гуцио 
.нннъе; промени трябва да 
се..обосновават, както вир

ДИМИТРОВ
1 КрД

.люгРубЛиЦЩЙбвЧйадЖйайе 'Ч&квЧШйЯ/пденйъроят зннв 
««Ь1 ЧфИййтбШаййШййУе «К№ВДи 
■'ШО КЬн&-ХтЩи№тШг-ЪР ‘^НееШбгт пмювсичкиншрга- 
|С>НрбН#ивкЗДйЯЛЙр0161,]!йг,&!с- Н1№ЧЙ <йЛаоттап трябваща 
'гкаа<йбй^А>на »|МЦ0>^1р)йкй'(о- “се Зй®ирНт татчрезх тайно 
«ади?«7йзи дйй«»1?("йрда> -Жйбйодаъанед шодеяетехи- 
-ожемйчп.а^аМДШМЬ ‘Ш'ра- те МР^ветатна! абщинн- 

зисквали заетите (РДоуо обществено-и/злити-
„Димитровград”, „Свобо "^ЧбвйОТе геъвети»вда'.г.ае щз- .

» оголонкпот')

ята> иащбъде

то&гп ’<Ра»лнн*г1Й&и,1ги ‘^^'ВДмо/.нтЛреддйже- 
Ь оАУаийи^ Ц&Ш кУктб^и цйЯататрериторця
в досегашните разисква- “йа (гМтфбяикада едмжрбдн 

к НИЙ1 <й -1 ША тйз№ЦГ] Уила "‘еЙикт‘Д8,)бййе кс!ьрб®ййР№‘ 
• <ДОФйй&т?ХЕ[й$рййс14е 'йУи^&и ~Шкйг*81ГШМ жюъдегго^ г 1иНЩ- 
^'{^'ЩйкаЛйкт^^^ЙР^ИдаЙке се къМтДРУ
' <-6,г>с50К^пгЦий<1^а Йа 1 Уй° . ш I шародноеди

Ь СР С^бй§[ОСНйс1^кУй^ййкд ШкйМ#•->'евишгу оъгладно
'‘К^Ш^^йрЬят1 ййШЙ1 '* 1кш^нйятах!т 1 (^.онстдау.Ц^- 
■|йн<ЯЙй1в1ЙГ‘-0>,еР6,С^53бй§'1с ият^Ма ©ФРЮ.о>Вл; Здр.ав- 

итй11 ^ейу^НйШ.11!/' *' йия^ • №к,1 ле даденог, предло
^,'^^'№венш^■,^№, поддърЦт !ЯЙИВД ч-ен сачюи.републи- 
"тедлйженш-е1 .'**а МЙЖ»гдауима Крведа-
°йаидмгщи Л заетите в Зд- “9 покрайнинВ.те-г-
'|аВ&/мм1'™ся|,^1'да- °®татут.от ,ярй„„д 9ЕМ0С
г НЩд^^тртУЙРя.тЧйшР6 •"!■»'^гета-лйи^н'да/!ЕА|а еУу 
обезпечат услрвия за. пр- '■'йара®3%'|ЩййЯйж§йвяв5а 
бт-рзо излизане от икоио- ”26 Зю^^иР41ЛСйе'т ЩАсГсй- 

-зи -чсската;— политическа °ЕШЙИ{я:'т1К.д в^&ЦЩИЬ- 
р»п мокал^| кв*РИАК39ЯС0 'тй3Ж№Щина,0>Шс#{РЙ-9Да 

обществото се намира, ',б§ зао^ййУ .уйВй^ебИ® -Йл 
както и да .се намери на ’'г6йан6к8иШак?е ^->*ГЧКВЙЙЙЬ.

оляване' по- тощюг-ЩТ вн отоитзг.оа
КОСОВО. ОС- ТО ЗТНН6ДЖЕЧТ .д 'лт

н ояозчнтнг.оп отонпуи

•• '«ШИЛ НСИ 1:П I
-

|а^ > /\И I ;ц

■ ~ттБ

1И-: ш-ч*
ом н з ж о поп о и оен ш/. о п о ни 
ооп онабооо _,бтсш>п.то а

4 ,.м 1.УТ!1КБЧеП-ОГГ Л ОГОТООГ-ОИ

Црнйшдкрепана
0 -гкопоа .ш/.епооап отпнчпредложените промени

........ оюатзг.ЪтедзздзаЛ . *
гос, А-^МИЯМфАМНКгжгзгяг «ч.<*арадв
„Тдомандмдактув^Колетн
туцията на й?зш&ЪР§ия- Сърбия, зйщойо гЙ5ещ1р 
Д..191ШйнскЙТ§м№даДФрРе женнето изменения и дЬ 

‘ М1№ у ■№ вяШУШЯ™^- -««ИАМ».ЦЖ31Лш1Нйаай1
'.;№. „ ,съиМе " н*г дашритаранШяЛбь

оЯт11?, счймтек1}я дай* ,-тайо,,8ж{:Шш.0йошп- 
■,.?№ •? дач^- .дачшчуиШРйнс1®»-.?? тмй;адхр1я%.чи дар .ш %йтт1,аа«?йШщ?« 

А°^‘й?л.'?е 4, Я.?5«№,Г ЩЧ79ВЙЙ- 1г^нт,9? 
кгайи, |4®?с№ ,Ч..,РШ- « ЬЩ8г. ШШн№« ЗДншЯРтайИ» йтаигш'1“«И|.^лшдат
тгштп!?!^ ьздт да дрда
ШтШШюР »Ж> '№ нВД.ЗДН95?Ж&шсда
ЖЧМ86-В Рч. в» ^р°гн^дат,н>кдаж-^над. 
МИРЯ?, ^ЦЯШЛ,Ж°ВД' .6г^ЦЙ№РИ«вН1п<#»», 
ЧвЖА-адЛ,.8..:^?.,•..,?• -да# шж5»»,да

"* проектоаманд- ,Щ§Ч).
. мамите ще бъдат обсъдс .««сДМЙЯКЯпД& 

ди след 21 октомври.

■Л- БОСИЛЕГРАДК М ,«:}/-у
I

И ГО-МКН I
аП ,язи 
отеаЗ I 
ЮМ вп

:Хф> ка\-чниг методи, така и 
въркуонастроениеяго-- и же 
ланиетр ,на,гнаррда, Те не 
мотат, ,:Иовече, . ; да:: бъдат 
розулга-Ти т> отбраната на 
бшйРКРЯтччнн, е^сипц или
,щ>яО&1Щтпи;&Юракватични, тия. Те. трябва , да. полл-
-№в»!ВвдаВЧН«тоио1ТО внц: ва7'< Рий3Ц:!ШШ№т> о^РР-
и в-^пйрйода 'ти* -обща то в, съвременния: евдт, са ' стртуцмя.СР, Съ?бия, прашмИрбмени--Трйбйа да бъД хума|ню , човешки усло- пе^ще'р^зкейага с учреди 
НЗра&Ана .охващамегоза М, , ■ •^л1Й"Шст, а Ч1ШЖ'%
<иьобя«яи1*осрта"-йг--ради- - - ‘кБШ4Ш|й" '"'нзпълйц-
■катио^г гпреодолйвдне-иа .„.Яроменитс^ в ■ днешната ,Ж , ,лфЧ 
щришга.и шгетователноне епоха.,„онемеят дащ11Кф-'IV '^Акапред ' ще 
•т^бвапда'-'проникнат -в коп„я на. традичйбннтгге 0,.Дг{',)1г1Йешг и пЬ
обществената, «-.'икойоми- конегихумчоиии .. к«от
,иаок#га).ИиАУХ»внаШ:*Яру- Жи:,?<1М,,™рь№»%%Р™ &№<!№НШ" Ри
КТ,ура адшОбшйРГвот.ал./С м , оцовар.яг ^11^, ^1101,да ш:1„,<»г.ж->н кая 11 
ЛвДзйД-нйР отстранилвси- мА .да/ина им^удак, ГкИМДйадпптеваит.предвнд, 

к«<ИР.„В|.тази ,1оито|С7,1.рев(5еме.|.д9,1ррч- амапдмашшти" трябвам,да 
структурд,.р,-йтДГИЧНй„.ИР дфвнт от „гпешк^, .Ш- ,ос „рпц^ат алщреипоженп
пршулдаир,и#нШЯ*Иг >^1?Рба,1таи,%тТЙ'1п9„.,Р?. та форма. В случай пък 

ЛИНЧ”-»"»’ г . ..одкрепа ма схващагюдо коиституциомтттс' промс
*9л'втвин/поо м . ^ '|['оеъщсстад|ва1;ето ||уа '^а ■ „„ да бъдат опурпИПН9(

-ГО Пр№йВййТеЧВа >К№сГМ иия.Л общсству; ,крг*')р , “ обструкция отмяКОИ пок- 
кф.^т-мдр^вд- ®й? ' Г райЗГК885ТЙ55г ЖС^^ивЬ- «загвзв жй88«5Я«; йа—кГ»“» ЗйЗЖК*^
,0ъ;гщ,,,при*1гИ/т^иучрв«; ^

Уйгйг«<"<иа" модерн Сърбия м е отнета държа
Г»вм»ман>ир**И»0н ,ш(й4г» атчИн^айШЙмттге
,Н*(ТДЙ0»ЦГня»тгкгажя|'ИЯ „тфМйНиНДг<«'<иаден" сУЯ-
ИйУйФуниопноогг-л' И/Я< ^ далв*СИЙ»Л,,Н®<ятий1Ь
.шютта»п.е<1грябва?«па о ^июми^/чР^йгрЩййй ' »
1Печотнконо*вк4п"™а ийИСаУа и ■■в№Щ«9йей<И<Ь
чнашептовврифот;напре ,1^;,* .ц!1ШУ1''СН)феда^сДН|
НО на носителите на ма .^ на -<КШШУи^-
с?гя. Промените ма кон 1

>. ■

Нишкият университет п 1 с
’1 ‘ ОТО»ТОЧОТВД93Д»>Г(М ВН С[В

-оимои'ОЯ: задъажеииет<йгза 
придържане! *л^ьм .раюни1Ю;-
.на поставемлп^ оо(рдтрап«к« 
III 1те) със съюзната кон-

ви

тпфикацияти. 
от . действителните съби-
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ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА СКС в ДИМИТРОВГРАД

СТАБИЛНО ПОЛИТИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ
скупщина в които се кон

че тази трудова 
трябва и

мията иай-решитедно да 
се. тръгна в разрешаване 
ма проблемите , и осъщест 
пипане ма стопанската ре
форма, реформата па

система и Съ

.Нашата дума, думатисеци си били над средно
то рипннще и общината, на българската народност,.

Гш отекнала далече”. Из-

Стонанското п политиче 
положе-

статира 
организация 
занапред- да остане в- със
тава на слектроразпреде-

ско-снгурноетпо 
ние и Димитровградска а организацията е стопа-

сравннтеЛно писвала със загуба. Това ' тиквайки дисциплинира- 
револтнри хората в оста- ното н достойнсгвено уча

Димитровград,
еобщина

стабилно, констатира пре 
дседателството на Общнн милите организации, кон- 

комитет на СКС в то н покрай то“а че са 
на заседа- стопанисвали

по-
организациялителната 

от Пирот.
Па края на заседание

то членовете на Прсдсе-

литнческата 
юза на комунистите.

Председателството 
залага за решаващо раз
товарване на стопанство
то и в този смисъл

стпс на 
Никола Стоянов подчер
та, че от организаторите 
е търсено няколко пъти, 
дори н непосредствено 
преди започване на митин 
га, но тс не са се съгла
сили с това. Ясно с, че н

СК11Я
Димитровград 
пнс на

Спирайки се в уводно
то изложение за положе
нието в димитровградско- 

Никола

сеуспешно,
\I този месец. имат по-малки лични до

ходи.
' дателегвото дадоха поло

жително мнение на лред-дава
ложението на заетите л 
гумарата Слава Тодоров 
да бъде избран за дирек- 

ТО „Димитров-

пълна подкрепа иа наето 
ЦК па СР Сърягшята на 

бия. Оценявайки като сло 
жпо положението в слск- 
трорап1 редел ител пата ор 
гапизация поради наруше 
мпте междуличностни ог-

ЗА МИТИНГА В ПИРОТто стопанство 
Стоянов председател 
Общинския 
тъкна положителните ре
зултати от шестмесечното 
стопанисване, конто се ог 

на съв

* топа може да се отрази 
Приемайки констатации върху настроението на 

та на председателството, хората, но вината не е до 
че отиването па митинга челните хора в Димитров 
в Пирот е добре органи- град. 
знрано и проведено, без 
какнито' и да е нежелани 
прояви ма около 1500 дн- ппи 
мптровградчани, Милена па Общинския 
Йовичич изрази своето 
недоволство а сьодо и ре
акциите ма хората, защо 
на митинга никой от Ди
митровград поне за две та е 
минути не е поздравил 
участниците.

на тор па 
град” поради заминаваненз-комнтет

дирек
тор в СССР. До края на 
мандата 
функцията 
па Общинската скупщи
на ще изпълнява като во- 
лонтер. По този въпрос 
трябва да се изкажат де- ' 
легатите на 1 скупщината 
па първата

досегашнияна

Слава Тодоров 
председател

г юшепи Я, председател с'| во 
то констатира, че е 
ходимо първичната парти 
има организация, а ако е 
необходимо и членовете 
на председателството, да 
се ангажират за да се про 
мени положението в уни
сон със становищата на 
Съвета 
труд при

читат. в увеличение 
купннд приход за 169 на 
сто, доходът за 2П, 
чистия доход за 191*' .
сто. Макър не личите 
доходи са увеличени със 
146,3 на сто и са средно 
201 439 динара, те реално 
са намалена с 3,5 на сто.

иеобСлед доста разисква- 
Председателстпото 

комитет 
ирис заключения » които 
сс казва, чс стопанското 
п I юлптпчсско-с и гур пост
но положение в община- 

сравпително стабил
но. Председателството да- 

1 ва подкрепа на изисква-

поредна се
сия-

на сдружения 
ОбщинскатаТакова стопанисване си

гурно положително е до
принесло за стабилното 
политическо 
в общината. Обаче, 
по-присъствуващо е недо
волството на трудещите 
се и гражданите от съв
купното политическо и 
икономическо положение 
в страната, особено все 
по-честото и по-изразител . 
но несъгласие и неединст 
во в разрешаване на бро
йните проблеми. Вероят
но оттам и големият инте 
рее на хората за предсто 
ящите- конституциони про 
мени, от които се очаква 
да допринесат за стабили
зация на положението и 
чо-бързо разрешаване на 
косовската драма.

А. Т.

положение 
все ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА СУБНОР 15 БОСИЛЕГРАД

Неотклонно по Титовия път
На 11 този месец в Босилеград се състоя заседа- цноналистически- платфо рдне за Сърбия, Хърват-

ние на Общинския отбор на СУБНОР. В работата на рми. Г1о най-груб начин екс Словения, Македония
заседанието, освен най-отговорните общински ръко се вършат различни на 1: за всички други краи-
водители Васил Такев, Иван Василев и Симеон Заха- патки на НОБ и соцнали ща на страната ни, за бра
риев, участвуваха и Светозар Стойшич, секретар на етическата ни револю- тството и единството на вс
Председателството на МОО на СУБНОР в Лесковац и цня, на делото и лика на
Зарие Димитриевич, секретар на Председателството па другаря Тито и
МОК на ССТН в Лесковац. Основна тема на заседани- ктера на ЮНА.
ето бе политическата обстановка в страната и зада- това създава политическа
чите на СУБНОР в общината в преодоляването на несигурност
състоянието. мите

ички наши народи и наро
дности. Затова откровено 
казваме, че за незавидно 
то положение в Косово и 
въобще в страната, най го 
ляма отговорност има ръ
ководството на Косово и 
Федерацията. Много е от 
лагана разплатата с кон- 
трареволюцията в Косово, 
?. това пряко повлия на 
населението и създаде ст-

на хара 
Всичко

всред чест- 
граждани и труде 

щп се, които изразяват неНастоящата политиче
ска обстановка в страна 
та, оцени Общинският ба и 

За положителната оцен- отбор на СУБНОР в Бо

ните придобивки от На- 
родоосвободителната бор 

социалистическата
ДОБРИ МЕЖДУНАЦИО- 
НАЛНИ ОТНОШЕНИЯ

задоволството си на митин 
ги и протести. За всичко 
това
както бе изтъкнато 
седанието, отделни- 
водители
във федерацията,
.пиките и покрайнините.

най-отговорни са, 
на за

революция — свободата, 
братството и единството, 

загрижаваща. Създава се атмосфера, в 
Която се изтласкват

ка на политическото по- силеград, е твърде слож- 
ложение в общината си- на, дори 
гурно заслуга имат и тра- Мракобесните 
диццонно добрите между - опитват да сеят 
национални

ръко
и ръководства рах, недоверие и раздор 

репуб- — подчерта между друго 
то Тодоров.

Имайки

сили, се об-
раздор щите интереси, отговор

ността за единството, чу 
вството за принадлежно-

отношения 
между числящите се на 
тринадесет народи и на 
родности, живущи на те
риторията на общината. 
Но, както изтъкна Стоя
нов, не трябва да бъдем 
доволни с постигнатото,

< между нашите народи и
народности, осуетяват ра 
звитието на социалисти- В уводното предвид всичко 

Предсе това» Общинският отбор 
на 00 на н? СУБНОР в Босилеград 

в Босилеград се пРи°бщи към населе- 
Цоне Тодоров и в изказ
ванията на Иван 
лев. Борис Христов, Вла сили в общината и се застъ

Да бъде утврдена от
говорността на всички ко

изложениест към междунационал- 
иите отношения. Възоб
новяват се отделни, пре
търпял*! крах в НОБ, на

на секретаря на 
лателството 
СУБНОР

ческите и самоуправигел 
ни отношения и по този , 
начин застрашиха основ- нието, трудещите 

останалите
се и

Васи- организирани
но да се стараем нищо 
да не наруши тези отно
шения. А те, каза — Иван 
Денчев, много често слу
жат за пример посредст
вом „Майските срещи" 
или „Братското пионерско 
хоро". Но има други про 
блеми, които могат да на 
рушат стабилното поло
жение в общината. Това 
са според думите на Зо
ран Геров, разпределение
то на дохода, което при 
скачане на цените не мо
же да бъде занемарено. 
Като пример той посочи 
„Комуналац", където лич
ните доходи за шестте ме

НА 26 ОКТОМВРИ В БОСИЛЕГРАД Мнцов, Благоя Благо- 
Васил Такев, Светозар 

Стбйшич

да пк

Обобщение на публи
чното обсъждане

ито са допринели за нас
тоящото тежко

и други, бе под
чертано, че настоящото 
положение в Косово, 
то и след 8 години

положе
ние в страната ни. Пок
рай това бойците от Бо- 
енлеградска община от

кое 
и многоНа 26 октомври тази година в Босилеград 

ще се проведе съвместно заседание на Общин
ската конференция на ССТН и Общинския 
дикален съвет. На заседанието ще бъдат обоб
щени резултатите от публичното обсъждане вър
ху проектоамандманите за изменения в Консти
туцията на СР Сърбия, който в продължение от 
два месеца бяха предмет на обсъждане 
тните общности и организациите на сдружения 
труд в общината.

заключения, всред
тях и на най-висшите пар компетентните във Феде- 
т№/.ни органи не се подо 
брява, предизвиква голя
ма загриженост.,

рацията и СР Сърбия тъ
рсят на САП Косово Да 
се върне старото име САП 

- Положението в Косо ^Осово и Метохия, да се 
вс най-сериозно загрижа- ^лнРат. всички решения 

организацията „а БУЯНската конферен-
°УБНОР. Бойците най-до ЦИя ВаКТ? н всички п>,а‘ 
бре знаят как е създава- И беНефиции които са 
на Нова Югославия. Те са °Лучили отделни лица.

- се борили с еднакво усъ

син-

в мес- ва

М. Я.
М. я.

СТРАНИЦА 6
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фГ* ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ!Комунист
на Съюза на комунистите в Сърбия 'ЧШ* Брой 1643 година ХЕУ1

Белград, 21 октомври 1988
Идването на работниците 

нред Скупщината на СФРю 
които бяха обнародвани 
още една страница в обемната 
ботннческото

от Раковица 
и исковете им, 

изписаха

РАБОТНИЦИТЕ И ПРОМЕНИТЕ та част от югославската работническа 
са дълги години проявяваха готовност 

• лишават и да търпят; за да бъде по-хубаво 
бъдещето им. Така беше и тази година. 

„Обаче увеличеният физически обем 
изводството

кла
да сеВсе пак

исковете
остават

тогава
книга на ра- 

незадоволство. След протести- 
те на работниците на-„Борово" и „Змай" и 
останалите събития, 
рещото политическо

на про-
които_станаха през го- 
лято1 протестът на ра- 

внесе и някои нови

и повишената производител
ност на труда останаха без приблизително 
съответни финансови ефекти. Така 
дини. Затова

ковишките работници 
елементи в класово-социалните 
ння през последните десетилетия. Освен ос 
трите работнически

е с го-
е неразбираемо защо най-вис- 

шиге органи на страната не. почувствуваха 
кулминация социално 

напрежение и не предприеха съответни ме
рки. за да станат поносими трудностите на 
раоотниците. Дано не са помислили, че с 
прос|0 изреждане на акциите без конкре
тизация на същите и с даване вербална 
подкрепа на работническите 
да сс повиши

стълкнове-
по-рано достигналотодуми и възклицания, и 

нетърпението им подействува техните 
ве да станат максимално спешни зк разре
шаване. Станалите през изтеклите дни съ
бития ни предупреждават.

иско-
ЕДВАМ СЛЕД ЖЕСТОКИТЕ ПРОТЕСТИ 

НА РАБОТНИЦИТЕ ОТ РАКОВИЦА БЯХА 
ПРЕДПРИЕТИ ПО-КОНКРЕТНИ МЕРКИ ДА 
СЕ НАМАЛИ ВЗЕМАНЕТО ОТ СТОПАНСТ
ВОТО И ДА СЕ ПОДОБРИ ЖИЗНЕНИЯТ 
СТАНДАРТ НА РАБОТНИЦИТЕ. ЗАЩО ТО
ВА БЕ НАПРАВЕНО С ТОЛКОВА ГОЛЯМО 
ЗАКЪСНЕНИЕ?

че „припкаме"
далече зад времето и много скъпо ни кост-
ва всяка прахосана минута и час. Защото 
от вълната, която донесе остри искове за 
утвърждаване на отговорност 
голяма градушка от искове за оставки 
минаха само няколко месеца. Сборовете и 
стачките, конто най-често избухват поради 
ниските лични доходи и тежкото материал
но положение все повече са проникнати от 
политически и класови съдържания. Полу- 
часовата стачка на трудещите се във Ва- 
лево още с названието си „Митинг за пред
упреждение” най-добре показа, че търпение
то' на • работническата класа е спаднало до

искове може
жизненото им равнище и да 

стане по-сигурен животът на семействатадо първата 
из-

им.
Вече няколко години 

нужно да бъдеш много 
за да проумееш, че социалното 
не, подпомогнато от политическите

в Югославия не е
умен и прозорлив,

разслоява-
раздо-

рп и националната нетърпимост могат да 
* предизвикат сътресение, което може да раз 

клати и самите основи на системата.
Очевидно е, че Съюзът на комунистите, 

такъв, какъвто е' сега, не показа, че се раз- ~ 
личава от останалите партии между друго
то п затова, че ясно разбира връзката меж-. 
ду икономическите причини и политически
те последствия.

минимума.

ЯСНИ ИСКОВЕ

На' пръв поглед положението в Ракови
ца стихва. Някои искове на работниците са

МЕРКИ И ДИЛЕМИ

Обикновено работниците първо искат да 
бъдат увеличени личните им доходи. Макар 
че искаха увеличението им да бъде 60 на 
сто, повече раковишки организации на сдру
жения ТРУД увеличиха личните доходи с 40 
на сто. Казват, че всичко било 
на законните възможности. Но

удовлетворени, други се удовлетворяват по 
спешна процедура. Сл^д голям брой събра
лия, прахосани трудочасове, убеждаване и 
гежки думи производството се стабилизи
ра постепенно. Макар че бунтът бе лока
лизиран най-много с помощта па увеличе
ните лични доходи, резултатът па раковаш- 
к-и.я протест само с временен компромис с 
неиззесетен епилог. Логиката и внимателни
ят анализ ни въвеждат във водовъртежа 
па абсурдни факти, чисто разплитане пред-

които обикпо- 
обратиата страна

в рамките- 
как бяха

намерени парите, ако дотогава ги нямаше? 
Бъв връзка с „това Станко Бойчич, 
пик-го перален директор на „Рекорд" казва; 

— С това увеличение ние

замест-

фактически
разпределяме незаработени средства. Пари-4 
те. са от кредити, на които ще заплащаме 
712 па сто

извиква въпроси и дилеми, рат работническата класа, която все повече 
изпада в беда. А когато ограничените сред-

за най-осиов-

навено се наричат 
медала.

За мито един иск на работниците 
Раковица, който бе обнародван пред Скуп- 

СФРЮ пе може да сс каже, че 
икономическият

лихва. За да покрием увеличе- 
- чисто, трябва да изпълним следните усло

вия: до края на годината да осъществим 
6150 Милиарда динара, да 
на готовите изделия до равнището на цени
те па суровините, като при това реализира
ме всички мерки от предеанацнонната про
грама. ртгорс на всичко — 
се сбъдне само при условие да бъдат 
вършени промени в политиката на лихвите

стиа станат недостатъчни и
жизнени потребности и когато се ку- 

почек учебниците за децата и се 
работническата столова, 

шегува.

от
пито
пунат па 
донася храна от
тогава е ясно, че дяволът не се 
Затова и искът Съюзният изпълнителен съ- 

подаде оставка п да бъде утвърдена

повишим ценитещината на 
е неоснователен.

аспект не само, че е приемлив и оспо- 
но представлява нужна прсдпосга- 

стопанството. Бавни-

Особено
им
вателен,
вка за съживяване на

лелогичми мерки па
пет да
неговата отговорност с съвсем логичен про- 

пепопоеммото социално положение.

това може да
изправител ството,те и

напук на твърденията, че са в курса 
борбата против кризата, ежедневно ириги- |

дукг ма
Работническата Раковица и най-голяма-

иа
(На 2-ра стр.)

„Всички сме отговоДуми без дела момент. рни
за. съдбата на своята родина" — 
каза п с основание подчерта, че 
с всички средства ще отбранява 

мупмстнте, а преди всичко чле- ме придобивките на револкшно- 
на ЦК па СЮК, това не ипото устройство и Титовня път

АНТУДЛНО
всички области па жи- 

и работата и са изразени 
Много

вата във 
вота

презсъбитияДраматичните пояете
бива да позвоЛ|ят. Предпоследна- па по-нататъшно развитие па Юго 
та възможност (конгресът е по- слаипя, като социалистическа об- 
следиата) да се направи прелом, щност па равноправни народи н 
да се открие перспектива за пз- народности.
ход от кризата, да се започне е Всяка изговорена дума е на 
лъзнърщаие па авторитета и до- мястото сн! Но изостанаха ня- 
верието па народа и класата в кои думи, коптЬ това обръщане 
авангарда — нс бива да сн изтъ- биха направили по-убеднтелно и 
рЦС,. по-плпяещо върху обществеността

Речта па Раиф Диздаревич, и поведението на. хората. Не с 
който от името па Председател- казано кой 0 отговорен за све
стното па СФРЮ се обърна към тояппето, в ковто е доведена ет- 
обществепоетта, дойде в правия (Нп 2-ра стр.)

— пораже-
нолигика и страхртни предчувствия.

на Вой- думи обаче; пе са съпътствували 
снепа, дела, начинания и мерки, е кои-

по-спокоиии

седминапоследната
една погрешнание на

смяна на ръководството
от обществената да сс оповестят

бунтът па Р—ите 1 д||и и по-сигурно бъдеще. Не
в Титоград и Никшич, Г сс СЛуЧК такава репри-
ческите- стачки и масови^ ,ю видим и па 17-ото заседа-
па недоволствис — ОТ. риха 1 ^ /т цк |Ю сюК. Хваща ии
срещи и обръщения към I и от самата помисъл, че
тлеността иа най-висшигеор ц то бъди сд„о в поред., на
вън Федерацията в репуб^^ ^ ^ ;),1(.ед.1МИ;ь ма к„ето отново се
и покрайнините. Лр ■ оценява и заключва, а след то-
—щрХ/а дамата Гкри ва продължава но старому. Ко

полипа



2 Комунист
Раковица само са частПоръченията от 

от предупрежденията, които пристигат от 
всички краища на страната. Упоритостта и 
готовността па работниците да чакат все 
докато не се удовлетворят 
доказателство, че е минало времето на пра
зните обещания. В нажежената атмосфера 

протести пред работническата 
може да се говори на езика 

Дните пред

(От 1-ва етр.)
н обмитяването, да се намалят облагания
та н средствата аа заеми".

Следователно става дума за разрешава
не на икономически проблеми вън от ико
номическата логика, заради моментален 
мир се прави по-нензвретно бъдещето на 
предприятието. Същевременно п мерките, 
които ще бъдат предприети а твърде кра
тък срок от страна на Изпълнителния съ
вет на Скупщината на СР Сърбия, Изпълни
телния съвет на Скупщината на Белград и 
Съюзния изпълнителен съвет предизвикват 
много дилеми. Доколкото за предприемане
то на тези мерки не е било нужно повече 
време от онова, което имаха сега, защо ме
рките не са възетн прели? Заоцо и при тол
кова предупреждения вземането от стопан
ството не бе намалено по-рано, по-бързо и 
по-еелектишю? Това е един от основните 
въпроси, на който непременно трябва да 
отговорят носителите па икономическата 
политика.

Все пак
исковете
остават

исковете им са

на масовитеI класа не1*: йе
на докладите и резолюциите.

донесат подобрение само при 
да бъдат удовлетворени желанията

пас могат да
условие
па народа, разбира се, основателните и со

нм желания, а именно'та- 
техпи искове. В ча-

кратнзмът е найтолемият праг па социали
зма. Опасността от бюрокрацията е голяма 
преди всичко затова че бюрократите се въ
вличат незабелязани във всички пори па 
обществото, а пие отначало и не сме съз
нателни за това. Още тогава Тито проумя, 
че работническата класа ще има много мъ
ки от бюрокрацията преди всичко в орга
ните на управлението. Действителността 'не
двусмислено потвърди това.

Станалите през последните дни жестоки 
протести пи уверяват, че работническата 
класа най-сетне е обявила истинска война 
ма бюрокрацията. За да постигне истинска 
мобилност н яснота па идеНте си, работни
ческата класа най-напред трябва да скъса 
с онези свои части, конто се отчуждиха от 
интереса па базата си п мотат да компро
метират п самата същност па нейната бор
ба. Единната' защита на класовите интере
си може да се обезпечи само при условие ■ 
да ис се допусне спонтанността да прераст- 
110 в конфузия и анархия, с по-добра орга
низация да се защити достойнството и тре- 
зевността.

циалистичсските 
кина са мнозинството

атмосфера политическата реторика некапа 
намира място.

Суровата действителност принуди рабо- 
тницитс от Раковица да не се съгласяват с 
никакви срокове и за педя Да отстъпват 
от исковете си. В обстановка, в която сме 
принудени да решаваме проблемите под на
тиск, без оглед дали за разрешаването и.м 
съществуват обективни икономически 
можности, налага се да се попитаме: какво 
да правим занапред? Много отговори на то
зи въпрос се очакват от XVII пленум. Съ
гласно миогобройните изисквания да бъде 
извършено кадрово възобновление този път 
ще споменем, че девизът на Ленин в про
изведението му „Какво да се прави”, който 
е и девиз на целия му концепт на партия
та, е взет от Ласаловото писмо до Маркс 
от 1852 година, в което, между другото пи
ше:

Необходимо е да се каже и това, че на 
събранията, конто се състояха след 
работниците се върнаха в колективите, на 
видело излезоха и много субективни слабос-

въз-
като

ти. Макар че с това не се довеждат под въ
прос основните искове на работниците, раз
дорите между ръководствата и работници-

взаимнитепроизводството,те, режи ята и 
пререкания хвърлиха петна върху единство
то им. Получи се впечатлението, че за мно
го пропуски не може да се търси оправда
ние във външните фактори.

КАКВО ДА СЕ. ПРАВИ „Партията укрепва и когато изчиства 
себе си.”

Още 1950 година в речта си пред Народ
ната скупщина Тнто предупреди, че бюро- Бранислав Кривокапич

ЧАСОВЕ ПО ПУБЛИЧНОСТДуми без дела Дирентно предаване на истинатаКосово, трудно върви с консти
туционните промени, икономичес 

раната, па ни колко голяма е ката криза се задълбочва. А вси- 
охговорността и на самото тяло, чко — истинска бариера за осъ- 
в чието име говори неговият ществяването на трите реформи, 
председател. Бюрокрацията дори ни доведе в

(От 1-ва стр.)

Изправен пред 
шната криза, народът започна, пъ 
рво в Нови Сад, а сетне в Тито-

няколкогоди- ние, че са против формулираните 
предложения. Дори така постъп
ват, като че ли това беше ста- 

град, да търси смяна на полити- новите на гражданите във Вой- 
ческите ръководители. Макар че веднна за конституционните про
тези ис кани,я се съобщаваха по

_ жалкото положение ръководства 
Отговорността трябва да има та да се бранят от народа със 

ясно определение и свой пълен 
адрес. Неприемливо е тя да се 
замъглява или прехвърля на друг, 
както това тези дни се прави с 
обвиняване на Сърбия за недо- 
волствието и протестите на ра
ботниците и народа в Черна го
ра. ' Също
тта не може да се отбегне с вна-

менп не ги интересува. Затуй се 
площадите и улиците, пред кор- стигна до открито насочване на 
доните ма милицията —- гражда- публичното 
ните не искаха нови политичес
ки организации, което ще рече,

специални отряди на милицията.
разискване в жела

ната насока (предварително под-Бюрократичното съзнание и 
поведение се изразяват и в отсъс 
твието на комунистическа отго-

отвен текст на заключения, по- 
че единствена цел им е в съще- крайнински обяснения 
ствуващата

на репу-
да дойдат бликанското предложение и т. н.).

с Или, когато беше оповестено про
система

ворност и критическо отношение 
както отговорнос- към своята работа и задължения

хора, в които ще се ползват 
пълно доверие. Това е политичес
ка акция, която трябва да се до

веждането на първия митинг на 
солидарност със сърбите и чер
ногорците в Косово и ,в Нови Сад 
— отново покрайнинските ръко
водители, и то ония, които бяха

и на тазседмичното съвместно за 
седание на Председателството па 
ЦК на СЮК и Председателство
то на ПК на СК в Косово, на ко-

веде във връзка с разискванията 
по Заключенията на 13 заседание 
ма ЦК ма СЮК 
състав. Още тогава беше 
че ако искаме, да излезнем

ся не на политически интриги, ка
кто това правят отделни лица и 
определени кръгове от Словения от предишния
с цел да създадат раздор между 
сърбите и черногорците, между сто самоотбраняването и несамо- 
СР Сърбия и СР Черна гора. Тог 
ва е опасно играене с огъняГ на 
което решително трябва да се 
противопостави и в което стано
вищата на двете председателства че заседанието е прекъснато и 
— СР Сърбия и ЦК на СКС — отсрочено до „след 17-ото засе- 
имат пълната подкрепа на кому
нистите, работническата класа и 
народа на СР Сърбия-

казано, против предложените конститу-
от ционни промени, дигнаха глас 

кризата, трябва да сменим ония против тези събрания. След мно- 
политически м

критичността на някои най-отго
ворни личности дадоха основна 
характеристика. Самият факт,

ръководители, които жсство войводински масово посе 
не са готови да се борят за про- гени митинги, беше ясно че на
веждане иа тези заключения. Мно селението във Войводина оконча 
зима ръководители очевидно пре- тел но е загубило доверие в сво-

дание на ЦК на СЮК” говори за 
неговите „резултати", които го 
сведоха до пропаднал излет дб 

и .Югославия Принципа и с основание предиз-
че очакванията 

събрание

и иа улицата.
Но защо до първи 

против .органите ма 
йдоха именно

мост стълкновението беше неми- 
протести нуемо, защотб приблизително по 

властта до- същото време трябваше да 
това затпото °ДИ ад? За' изкаже окончателно за промени-
Косово ^ ш1к“е като^ъГвТ 4 Конот™У«ията „а Сърби* и
водина не се стТгия „ Вои~ спрямо събитията в Косово, и в
М« р.ч», » становища,?^ежлу Ц*""" "«“■“»>«> РЮТД

—• 4 п‘к"
ДГДЯ5ЯКо^Гуцията ГДТр СъХУ П°ГреШНИ “ическн ходове. По 

иай-висшите покрайнински - ВреМС на многобройните извиква 
водители явно изнесоха

сеРеволюцията
ще браним и отбраним. Но тря- викат стрепбне, 
бва да се знае кой днес

в

носи ре- от най-високото 
алната опасност за нашата стра- СЮК 
на, Не са това провокиращите 
лозунги рт някои сборове (които 
трябва да се разобличат и техни 
те носители безмилостно према- за. към пропастта с най-тежки
хнат), но бюрократичното съзна последици. Комунистите _ Съю-
ние и практика, които са се вмъ
кнали в институциите на нашата

на
няма да се осъществят. То 

ва би било ново поражение и
крачка към по-дълбока кри- сенова

колко тазиМО

зът на комунистите — вярваме, 
че няма това да позволят.система и блокират тяхната ра

бота. Затова и няма резултати в ръко- 
до зна-

Саво Кържавац
(На 3-та стр.)



Комунист 3поводи

Светлини и сенки на митингитеV*

Вълната от недоволство, коя- 
ТО през последните дни нахлу в 
Черна гора, без оглед на това кол 
ко изгледждаше, че е стигнала не 
очаквано,

Онова, което можеше да пре- 
спонтанното определение на 

участниците в митинга 
град и Никшич

чи в
в Тито-

за и против от
делни политически функционери 

посп\л1шя ® груба скица за разпознаване,
класа „ ,™'У работническа Отделянето на'само няколко ли-
потно клатенГг ббЗР°‘ чнос™ (най-често: Орландич, Ра-
четеха своята непп ’ В Т Д°Н"4' БУЧЙН> и Назоваваме оста 
литическият Т ^ П° НаЛИТе с епите™ «а „крадци" и
висините !! У развиван ньв неточнатр политическа проценка, 

”5 безопас”ата изолира донякъде може да се разбере. Хо 
ност от раоотническата класа и рата са имали

и белязат тяхното

можеше да изненада
само ония, които са свикналида имат

възможност да за- 
различие и 

и 1в политическото 
с крупни им становище спрямо актуалии- 

и отговорни задачи по единстве- те проблеми на обществото 
но възможен начин. По най-до- . тяхната 
бър възможен начин. Слисан

народа. от техните искания 
роптание, се губеше в самозалъ- 
гването че се занимава

в
подхода им

и
Това, възвратно загубени. Смисълът за 

пред естествено, не значи, че тази ос- финесм не е чужд на работниче- 
на гняв и револт, този танка, условно казано, 

дух трудно се снамираше в пряк 
контакт

оправдателните искания на рабо- 
КоКшромети-

последователност.
тниците и народа, 
ращо. в смисъл, че нечия полити-излива ския народен дух, но този сми- 

тическата елита е монолитен. Ка- съл от него це бива да се търси 
с гласа и волята на на- сае се обаче за това, че на хо- в моменти, кбгато недоволството 

рода, младежта и гражданите, рата чрез публичност в работата потече по всички пори. Но и ,то- 
Само отделни лица от църногор- пе е дадена възможност да се. гава то може да се изрази, как 

ръководство, уверлт в индивидуалното разно то стана в Никшич, на протестно 
благодарение на минал политиче образие на трудовите, политиче- то събрание в Железолеярната. 
ски опит и личен кураж за чу- ските и моралните профили на Първо беше /юсрещнат от силно 
вство към драматичността на мо своите политически функционе- пнхдувапе Радивое Брайович, 
мента,( можаха да се наложат и ри. Остава впечатлението, че фа- слсд като си подаде неотменима 
да спечелят аплодисменти и одо- ктически работниците и граждан- оставка пред работниците, той

имаше сили с искрен жест

на поли-
ческа незрялост и злурадство е 
искала да се натрапи със също
то законно право, както и разу
мните и прогресивни искания, с 
което беше дадена храна на спе
кулантите да изпровокират спеш
ни действия на органите по об
ществения ред и сигурност. Тря
бва наистина да се каже, че Ор
ганизационният комитет на ми- 

и тинга в Титоград не е останал на_ 
равнището на задачата си коя
то поел. Вместо да насочва мити
нга (което подразбира и постоя
нно да отправя истински искания 
и да се бори за осъществяване 
на целта на събирането) 
място да се дистанцира от ония, 

да говори, а след като си подаде които са имали за цел преди вси

ското политическо

брения- ството не се конфронтират ’ с от- 
Гневът и недоволството, които делни личности, но с една поли- реч да спечели аплодисменти и

бя*а интимен проблем на множе тика, нейната рутинерско мало- възклицания: „Такива ни тряб- 
ство хора се сливаше, синтетизи- кървие, с нейния изхабен декор ват". Подобно беше и с предсе- 
раше се, в класово стълкновение и кулиси, с нейните -вечни гово- дателя на Председателството на 
и народно недоволство. Това бе рители. А всички в тази политика, ОК на СК в Титоград Боривое

нейно- Дракич, на който в началото на 
митинга в Титоград не позволиха

и накъдето и да се намират вше гняв на хора, които дълго са 
вярвали на дума на своите пред- то седло, или пък само й прпдъ- 
ставители (трудно е да се каже 
на техни избрани ръководители) 
и легалните системни механизми.

ржат юздите, но за недоволните
е безразлично. Хора- оставка и след стихването

първата вълна от гняв, в „Радое войнствени лични мнения и ис- 
Дакич” схванаха, че той не
числи към ония, които трябва да антикомунистическо

на чко, провъзгласяването на своимаси това 
та чакаха те сами да се разделят, 
сами да забележат взаимните ра- се капия, с националистическо илиТова беше недоволство на излъ

гани хора и затова съдържаше в 
себе си силен емотивен напън.

съдържа
ние, Организационният комитет

злики, за да могат в иякоя тях
на мисъл и воля забелязали и 
своите мисли и своята воля- Он-

слезнат от сцената. 
Спонтанността, 

ги характеристика
като основна изпуснал положението и оставил 

па протестните нещата на самотек. Със същото 
флуиА, събрания, особено събранието в право, с което те са търсили раз- 

Тнтоград (откъдето всичко запо- граничаване с политиците, може 
чиа) се изроди в нещо компро- да се постави и на тях въпроса:

(На 4-та стр.)

затова често беше неосмислен, не
изказан. Това недово- ия, които познаха, с които 

свързваше политическият 
позоваваха, бяха готови до извес-

достатъчно
легво, което ултимативно 
яше искания за бързи промени 
и спешно сменяване на ония, на 
чиито думи вече нямат вяра.

постав-

тна степен да ги чуят, да ги по
слушат. Други пък за тях са без- метиращо и самите митинги * и

Дирентио предаване на истината
газове спираха идващите демон
странти към Титоград. На наблю- 
цателпте акцията на милицията 
вън ог сградата и речите на по-

моистрацпп изразяват своето от- 
моШепие към политиката и поли

интензивно се работи „върху под 
па цялостни предложе-(От 2-ра стр.) готовка

пич"... че е необходимо после- гнийте, които я водят.
•тнателпо да се спазват критери- Или, в Титоград, на извънред-довагелно Д (Ю съ1Шест,ю заседание на Пред- литиците в сградата, истината и

О.ШЯ, :,ТСД" и ПредселаТелЯТ ма Прс- сецате,.ството. па ЦК на СК в неистината, фактите и празните 
вседателството на ПК произнася Черна гара и Председателството дум». « н°«" Сад и Титоград 
ш!Ятези оценки — от среща край ма Черна гора се водеше разпс- оеше ясно, че зависят, едно от 

Изтлнитслпня Съвет кипне за актуалйото положение в друго; ако нямаше толкова
излизаха групи тази република, можеше др се стннн. нямаше да има толкова 

ла направят ' помисли, ме участниците в събра гьлнения. толкова отряди мили- 
инсто не са запознати с това, че 'цн.я — ако нямаше толкова недо

волство, толкова народ на улица- 
нямаше толкова празни 

и заседателни зали, толкова нзвик-

ния от народа, тя сама, зарад га- 
отговорност двамава, извика на 

общински ръководители, 
които извикват па отговорност, 

извикват тези кои- 
по-добъР повод

започнаха да 
то ги извикваха и 
за демонстрации

нен-
да сградата на

па покрайнината
Но гражданите на Вой-ОДИна Ми^оисри, зП

избор, освен да из мсмрскъсно засилваха

нс можеше
има.

същото се следи от пялата юго
славска общественост. Това тря
бваше да се Има п предвид

се приспособи към съществу- вання, ако нямаше такива, които 
1 обстоятелства, .тъй като ш заслужават. •

гражданите изобщо не бяха запо Всичко е изпреплетено,' така 
зиатм с това какво едновременно че оценката за. това, че прооле- 
става пред сградата, в която се мите не се решават на улицата, 

събранието. Пред подразбира н едио обяснение. 1о 
специалната ва именно е вярно, но не бива 

същевременно да се занемари фа

нямаха друг
лезиат на улицата, тъй ударите си към сдапието, в кое-

амандманите -зър УД Рц провеждашс заседанието на
Покрайнипския комитет. Ако зиа 
чи, слушаме оценките, ма Шого- ващите 

кажем и това,, че „изли- 
е болезнен про

та ако
приемането на

Конституцията на /1аху съгласяваме със съ- 
в Юго-ше равно па

,пествуващитс отношения 
славия, Сърбия и в Косово,

Иначе на извънредното засед - с „ужно в един период
ПК на СК във Вой Д да живеем по-скромно',. провеждаше

|ГОез миналата седмица Милован о р ,|но да гледаме как сградата отряд
Шогоров в уводното Р“рж“иие с хиляди хора ■ сс блъскат с ми- ^л"ци^•Н‘^^ЦР^К“Р““С кта, че нямаше да има улични
-,а -»°"'ГЪ!р0тест” говори ме пинията, докато някой: ™ ^ ‘ ; ^седапащите обясняваха, протести, ако нямаше такива ра--Щаввв ~

гюдетък- Това 1а'<а обстоятелства, това време работниците иа Желе
когато гражданитс с улични де- золеярната « Титоград с отровни

рои да
зането от кризата

пие на на

УЬ Т
мте ясни
соки недостатъчно с

У чс ще „настояваме да да- 
максимадсн принос' ..., че

В. Раднвойша
вал.
дем



& Ко лунисг
изключен отраван, а народът 

политиката, докато демокрацията 
бъде без демос. Въпреки истина- 

Скушцииата на Чер-

НАРОДЪГ И ВЛАСТТА
/ЛЯСТОВИЧА ОПАШКА та, чс пред

Гора са се чули и неприем
ливи лозунги, речи и песни, из
глежда, че е могло да се мине и 
без бой. Този бой от Титоград и 
Никшич не боли само че е по- 

вагона чс не-

и-я

ФИЗИЧЕСКИТЕ НАПАДКИ В ТИТОГРАД И НИКШИЧ НЕ Б0- моистрирало ден и нощ и ден. 
ЛЯТ ТОЛКОВА ОТ ТОВА, ЧЕ СА ПОЛУЧЕНИ ОТ СВОИ, А ЧЕ 
НЕ СЪДЪРЖАТ ВЪПРОСИТЕ: > ЩЕ ИМА ЛИ ОЩЕ ТАКИВА И 
КОЙ ОЩЕ ЩЕ СЕ ДОСЕТИ, ЧЕ ЗАЩИЩАВАЙКИ СЕ' ОТ 
КОИ”, ЗА ВСЕКИ СЛУЧАЙ ЩЕ БЪДЕ БИЕН НАРОДА

Само два дни и половина бе
ше достатъчно югославската об
щественост да се запознае с кон- 
граднкторността, която трудно 
може да бъде разбираема и обя
снима. Благодарение на телеви
зионния медиум, бяхме свидете
ли как една и съща власт за са
мо два дни и половина постъпва 
с народа си по два различни на
чина. Нощта на триумфа на наро 
дната вол55 и разума може да се 
нарече онова, което се случваше 
в Нови Сад, на 6 октомври, а 
нощ на безумието н триумф на 
всичко, което не би трябвало да 
се нарече демокрация, е онова 
което се случи (вече никога да 
не се повтори, поне което се от
нася Д° палките) в Титоград, на 
8 октомври. Този уикенд страната 
дълго ще помни, преди всичко по 
ради изявеното двулнчие на вла
стта и конфузията, която това 
двулнчие предизвика в главите 
на пЪчтн всички югославяни. За- 
щото, наистина малко време из
мина от апотеозът на народната 
воля, до гнусните картини на 
уличните стълкновения на мили
цията и демонстрантите, насъбра 
ни от бурните южно-американски 
политически сцени.

На 6 октомври който се е 
намерил в Нови сад, е можал не
посредствено , да се убеди каква 
е силата на народните искове и 
изливът на протестите срещу соб 
ственото ръководство, което за 
тези искове чуе колкото за мина
логодишния сняг. Десетици хи
ляди хора се блъскаха- по улица 
те на квартала, в който се нами
рат сградите на политическите и 
държавни институции на Покрай 
нината. Малката, а вече фамоз- 
на Улица 28 февруари 1974, в 
която Скупщината на Войводи- 
на от двата щ>ая беше блокира
на с кордони от милиция. Набли
който Т трябвало* да се разреши *а 3 Сд УС0Щзше злокоб-- ма не р имало кой малко да при-
съдбата на сега вече бивш пок, беШе запустя М1|Р'> ултралевичарСкия полет
райнински партиен връх, нерв- г изключение един оратор, макар и да го попп-
ността нарастваше. Стягаше се ^ пели демон- та откъде му това, че всяко со-

„„„ л„™» к„р„о„„ г„*.7ииГ,°,:“Г„дГГ?
:Гп*к”ГТ; К1Д"° .

сваше се и повторно се съединя- стотини хил-я пи МПт "а безцелнИя ■
ваше. Многочасовите протести Е > мират държавния социализъм и неговия
измъчиха и народа и милицията. ■ руга витрините на. метаит, нашия социализъм на до
' _ „ ювелирници, маркетинги, ресто-, говорната икономика. Нцшо по-

Определен злокобен флуид стя раити. И всичко е тук, нито има лесно от това да се аплодира на 
гаше въздуха и като метан всеки счупени стъкла, нито издраскани заключението че връщанетокт м 
час можеше да експлодира. Все- стени. Тъкмо стъпканата трева и пазара и неговите закбномепнос 
ки от присъствуващите си зада- оградите, полупразните консерви, ти е връщане в капитализма Та 
ваше въпросът кой още умен до празните чаши от кисело мляко 
безумие би разтакал това заседа- говорят за това, че тук се е де-

Ншсой, тъкмо никой' |,е 0 могъл 
да се освободи ог впечатлението-, 

„НЯ знаейки от телевизията гледките 
които остават след демонстраци
ите в Южна Корея, Алжир, Чи
ли, Ливан, имаме наистина същин 
ски народ. Онези, които в подсъ
знанието си са. имали примисъл 
да въвеждат извънредни мерки 
или .каквито и да с други мерки 
поради защита на системата или 
нещо друго, биха направили, ви-

лучеи от свои, но и 
умолимо задава въпроса: да

и следващи и на кого
ли

щс има
още ще падне на ум, защитавай
ки се от „някои” за всеки случай 

Въпросите

пие па Покрайнннския комитет 
и играе си със съдбата па тол
коз народ. Никой, получава сс 
впечатлението, освен онези кои
то биха искали да мъдруват във 
ръководенето с извънредни мер
ки, А господ знае закакво и но 
биха правели това, защото цена
та би била твърде голяма. Топа 
ходене по нервите па огорчения 
народ и изморената милиция кул- 
мшшрпше по време на заседани
ето на Покрайнннския комитет. 
От умора и голяма 
падаха в. безсъзнание и милицио
нери и хора, пукаха глави и реб
ра. Напрежението отслабна 
след съобщението па резултати
те от гласуването и приемането 
на оставката на партийното ръ
ководство. Но, народът не се 
разотиваше, не чс бяха пияни, 
както каза коментаторът на ТВ 
Загреб, а че оставките, без тър
сене на отговорност представля
ваха малка сатнсфакция за дву
дневното присъствие, протестира 
не, блъсканица, счупени глави и 
ребра и бедата, нанесена от ръ
ководството. Между другото, на
родът не е ляставича опашка, 
така че за двадесетина секунди 
(време което трябваше на начал
ника на управлението на мили
цията на Републиканския СВР в 
Черна гора от последното преду-

да пребият хората, 
са с право зададени, понеже до- 

държавни и партийни 
ръководители, кои о са били в 
състояние с години да се дого- 

решаването
ключовите проблеми на стра-

м алтите

варят и разтакат сдя се, същинско зло и към на
рода п към системата.

Л на сутринта на 8 октомври 
н Титоград всеки югославяник 
получи палка по главата от ко
ято още му завъпят ушите. Щс 
звънят псе дотогава докато дър
жавата се защитава насила от 
собствени^ си народ, докато де
мокрацията бъде политически па

на
началото на конната, които и 

тра революция та са знали да на
рекат
фасул, сега реагират крайно при
бързано и на неразумен начин, 
разкарвайки с гумени палки на
събралия се по улиците народ.

Драган Матиевич

заради чиниякавга
блъсканица

чак

Светлини исенни 

на митингите
(От 3-та стр.)

защо на място не се разгранича
вахте от неприемливото? 
на младия, вероятно гневен ора
тор, не е могло да се каже, че 
ме е възможно в тази страна - да 
няма нищо социалистическо, ко
лкото и грешки да има, но то

отколкотодогматично съзнание, 
на съвременните марксически бе
лези на обществено развитие.

Сериозна критика следва да се 
отправи и към политическите ак
тивисти в общината и републи
ката, отделно към ония, които 
работят в органите на Съюза на 
комунистите защо не са в посто
янна връзка с Орканизационния 
комитет и ако той не се е се
тил. те да обърнат внимание на 
това, че митингът .може да

Нима

също не може да се нарече фа- 
преждение да заповяда на мили- шистко). Вероятно 
цията да употреби палки) да из
чезне от улиците. Към 22 часа в

не са се уп
лашили, че той наистина ще се 
застреля прсд входа на скупщи 
мата, ако някой не го убеди в 
противното). Как е възможно да

квартала вече нямаше демостран 
ти. Милиционерите се построява
ха и отиваха в своите си градо
ве. Олекна и на народа и на ми
лицията, и на журналистите — 
толкова свят, а почти нито един 
по-забалежителен инцидент. -

се
изроди в нещо друго, да поискат 
сами да поддържат реда и да не 
допуснат една малка група да из
плава в първня план със своето

не се намери никой от присъс- 
твуващите комунисти да обясни, 
чс не е необходимо да се према
хват границите между федерални 
единици и отрича нечия нацио- 

По улиците на Модема и 28 пална самобитност, за да може 
февруари минахме и към четири 10‘гославия да бъде 'единна. (За 
часа сутринта. Беше завладяла това се учи нещо и в най-изви- 
катарзистна тишина, във възду- каните политически школи). Ни-

вулгарно и агресивно настъпле
ние като по такъв начин даде
възможност за привидна легити
мност за употреба на сила спря
мо всички участници в митинга.

Що се касае до употребата на 
сила, и на самия митинг и по 
пътя към Никшич — Титоград, 
по-напред би могло да

на
се каже, 

че тя е изнудена от боязъна да 
не стане нещо по-опасно, от вече 
станалото. ТЪй ь^ато през цялата 
нощ не е имало достатъчно поли
тическа мъдрост, не е имало 
после.

започва 
ико

модел на ни
Така, наложената 

С11я още повече изостри 
рието към властта и нейните пър
венци. Остава със студени глави 
и тази епизода критически да се 
разсветли и да се утвърди отго
ворността на всекиго.

репре-
недове-

зи черно-бяла политическа окрас 
ка беше по-близо до сталинското Драголюб Вукович

Комунист Урежда единна

ликанскитеи покрай нннеките издания: Зия Ди- на" № 6 телсАон ^Г7*7 о ?СШраД Булевард „Лени- _ ^ - е удостоен здаревич (Босна и Херцеговина) Момин Бъп- и*’ теле2^ 627-793.

„ Директор на НИРО „Комунист': Витомир (Черна гора), Коста Тоджер (Войводата)
Сударски, главен и отговорен редактор на вси- Председател на Издателския съвет' на из-
чки издания на,Комунист": Влаико Кривокапич. данието на „Комунист” за СР Сърбия^ Ми^

вен Слобо-

С указ на Президента ва Републиката от 
22 декември 1964 година .Комунист”

четвъртък на сърбе
ли,., „ , хърватскосръбски (кирн-
бански ' СЛОВенски- македонски и ал-' съкратени издания на българ- ски, унгарски, словашки, 
италиански езици. румънски, русйнски и
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мПВОНЗВПДПТНП^ьдшпа^пуппавПйИИЙ дд
Е СМЕКЧЕН ПРОБЛЕ МЪТ С ОТСЪСТВИЯТА

Как се нарича масовата „болест"?
в то „ДИМИТРОВГРАД” НЕ

НЕЩО НОВО В ДРЕБНОТО СТОПАНСТВО НА ДИМИ 
ТРОВГРАД

/

Работилница за 

химическо чистене• »*=""»" = гв » “
твували ПО. болест. ' то

взето, качеството е 
задоволително равнище.

Що се отнася до реа
лизацията на произведени 
те стоки, положението е 
задоволително.

на

са отсъс-

Доста дълго време в Димитровградска община и 
нея, за дребно стопанство се считаха кафе-Продаде-

но е всичко, което е про 
изведено, така че реали- 

за зацията е 186 процента. 
Залежалите стоки, особе
но обувките, които в края 
ма минадия месец са би
ли около 91 хиляди чи- 

годарение на това дневно фта, вече са намалени до 
този минимални

Наистина през 
ри една част от заетите 
са- ползували

септемв- нс само в
пета и само за тях имаше интерес. Отскоро „ в моДа” 
са мини-маркети, частни, разбира се. Открити са два, 
а наскоро трябва да бъде открит още един. За хора
та те са по-полезни от кафенетата, но все още недо- 
стигат занаятчийски работилници, и цехове, които да 
оказват услуги на гражданите. Една такава празнина 
отскоро се попълва от работилницата за химическо 
чистене, която бе открита в Желюша

Друго работно място. За
читайки
към Съветския Съюз, 
сметка на заетите в це
ха За обувки е увеличен 
броят на заетите в цеха 
за технически стоки. Бла

задължениятаредовните 
си годишни почивки. То
ва са работниците, които 

време на колективни 
те годишни почивки са из
по

/ вършили редовен ремонт 
Такива ена машините. то производство в количества.

цех е реализирано напъл- Износът на обувки на за- 
н о,

имало през миналия 
сец 74 или 5,3 
в но от

ме- Тази работилница вто- 
НОВКО МА-

са доволни от услугата на 
Мадов. А защо и да не

на сто дне 
общия брой зае

дори е преизпълнен 
планът. Произведени са 
132 тона гумени плочи, 
което е най-гол я мото осъ

падния пазар е реализи
ран със 70 на сТо, но се
птември е месец 
се намалява продажбата 
на спортни, обувки.

ри цех на 
ДОВ и съпругата му ДА 
РИНКА.тите. Обаче ако са когато палтата,- костю

мите и ‘ другите дрехи са 
очистени хубаво и те не 
са били принудени да оти 
ват в Пирот, където цена 
та на услугата е съща, . 
по за това трябва да се 

като заплатят най-малко два би

към тях 
които

когато Бившият работ 
ник ' на металния Цех в 
състава на „Тигър" и съп 
ругата му, която е била

се добавят и тези, 
са отсъствували по боле- ществено досега производ 

ство. За сметка
На

ст, тогава процентът дос
тига и 13 на сто. Средно, 
както казва Петров, по 
такъв начин отсъствуват 
100 работника, което пре 
дставлява голям проблем 
в производствения про
цес. Затова се вършат че 
сти- премествания на Ра_ 
ботнппите от едно на

на това в 
цеха за обувки производ
ството е намалено, а съ
щевременно е увеличено ви долара, а това е вън

източния пазар са изне
сени профили на стойно
ст 233 заета в тъкачния цех, ку 

пуват стар^ и изхвърле
ни станове и след 
тел, механик, ги ремонти лета. А тогава услугата 
ра, през 1979 година от- става почти двойно по
криват частна работилни скъпа. Наистина проблем 
ца за тъчене на покривки, е може би това, че в Ди- 
за легла. Становете и дь- митровград Мадов все

хиляди клиринго-

второкачественото произ от плана, понеже тази зде 
водство. Това е и разби- лка е договорена отско- 
раемо ако се има пред- ро. На домашния пазар 
вид, че работниците чес- реализацията също с до- 
то са сменявали работни- бра, изтъква Петров, 
те места. Все пак, общо А. Т.

IX ТОЗИ МЕСЕЦ В ДИМИ ГРОВГРАД

/Всеки втори самун /народен//
общности.И през октомври хлебо 

пекарнзшата в Димитров-
делно, същите се отказват 
от тези средства в полза 
ма Общинската скупщи
на, която ще ги насочи 
са компенсация на пронз 
водство на „народен" хл
яб. Това ще бъде регули
рано с отделно Самоупра 
вптелпо спопразумение.

С това решение се съг
ласи Изпълнителният од 
бор па Скупщината нД 
Самоунравителната общно 
ст за основно образова
ние.

управителни 
Понеже е предвидено ко
мпенсацията да бъде обе-град е длъжна да произ

вежда 50 на сто хляб ог 
брашно тип 850, или та- 

„народен

зиечена от общината а 
тя в бюджета си не раз
полага с повече средства,ка наречения 

хляб". Това решение е 
•прието на разширено

на Изпълнител-

договорерно е средствата 
' за тази цел да се обезпе 

чат от излишъка, които 
с осъществен в Самоуп- 
равителната общност 
образование. Същият тря 
бва да се върне на сто
панството. Но понеже ста 

за сравнително

за
седание 
ния съвет на Общинска
та скупщина в Димитро
вград, на което присъст- 
вуваха представители

обществено-поли

Н. Мадов в своята работилницаза
ес работят, обаче интере 
сът за този вид покрив
ки замалява. Предприем 
чивото семейство Мадо- 
вн затова решава да ме
ни производствената си 
програма и тези дни запо 
чват изработка на китени 
цп-ямболпи. Но не се за
доволяват само с това. 
Като истински стопани, 
виждат, че населението от 
общината се нуждае <л 
работилница за химичес
ко чистене. Намират ма
шини п я откриват. Бив
шият механик, се преквали 
фпкува в Кпяжевац и це 
хът започна успешно да 
работи. Първите клиенти

още ме може да намери 
малко помещение, в кое
то в определени дни и 
време да събира и сетне 
връща очистените дрехи. 
Така би доближил услу
гите си до гражданите на 
Димитровград. Но и това 
ще се разреши. В края 
ма краищата Желюша е 
много по-близо от Пирот. 
Инак в двете работилни
ци на Мадовн работят са
мо ле, двамата. Помагат 
им двете дъщери, когато 
ме са на училище.

па
всички 
тически, стопански и из- 

организа- 
на само-

са дума 
малко средства за всякавъистолански 

ции и секретари
А. Т.ог-трудова организация

„БОСИЛЕГРАД"ОРГАНИЗАЦИЯВ ТРУДОВАТА

Учредително ззеедаиие на 

трудовия съвет
гаиизаиНята. Тези дни щс 
бъде обнародван 
курс за директор па ор
ганизацията. М. И.

Радопаиов. Избрани са 
и 9 души членове на И:, 
нълпптелмия отбор, кой- 

учреди тези 
Покрай това са

Свой интерес за такова 
работилница е намерила 
и общината и сравнител
но бързо е завършила не 
обходнмата процедура от 
което Мадони са твърде 
доволни'. Накрая Па спо
менем и цените на услуги 
те: за чистене на мъжки 
костюм се заплаща 5500 
а също н за зимно палто; 
за панталони 2500 н за 
палто 5000 динара.

Новоизбраният трудов 
съвет в
трудова организация 
силеград” в Босилеград, 

1 седмица

и кои-
реорганизираиата

„Бо
то щс се

из-дни.
брани и учредени и съот- 

комисии. Секретар- 
организацията Ве- 

Стоичков, който

миналатапрез
проведе учредително

Съгласно Статута
бе из

засс
ветии 
ят иадание.

организацията 
бран председател, 
•шик председател

ииа замес- лин
преди изпълняваше 
дължпост, ни уведоми, че 
се готви правилник за ра
зпределение ма средсгва- 

личии доходи и още
няколко самоумравмтелип

пеобходи-

тазии изпъ-
отбор, като из-лнителеи 

пълнителен орган на 1РУ* 
съвет. За председа- 

съвет сдовия 
тел 
мандат 
избран 
за негов

та запа трудовия
от две години е 
Иван Лазаров, а 
заместник Къича

споразумения, А. Т.
действуваме на ор-ми за
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стння сектор, да ;|^/шон1и;н|п.нпн1Р?'ма 
|ДЙЙ1||В«»т|1, про/щтната се
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бпдо ,^т1(аямитй1..пд,ецш> 7-ма, Д 
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гШ», И сщчшаДНШглт 
аНР. вК°ЧКч№г.и9РУЙШ!« к:»«ММ'Я1»ПТ011 
-01‘Д'а1 гШШНЬАШУа1 64 п<&цсУй Й,'-Г'У'
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ОПНОГ-» 1111 111.11<{н.)С| IГ 1111 'У)
И.<

,1,1^,нпсгшянсмпчр ,е 
, 1|додют;им к>, I №.I ^ засеят 
ат><щ*< кгшцептнп ,1410 №,;г: период . и?кдючв
,ч.х/ам«1 оиес |Ц« ЗЛО-.хш.с овес. ат; от. дооизводфтврто, ^

немалка ,част;; се: преврь- 
ша и -паси0да,;лвъпре^^ 
п. Орият ЛЪ овцете на>1аля

Ш1

Лвп о/>}/1са»нопПя сектор е 
^ап.дпр/и^иог/ла се - засеят 

. 6Ь] ош -;0 /овес . и «5 ха с

ВТВТ7Г.Т7 .■>!! ■: 1'

»шс::
п |.;;)пч.ч,| : м <. . -■ ■■.ецъг -) •->

-‘л.С]адг/.т и мс||;| ) паг/и | •оитс|111м пг.к1.пу 
огбм л.ог.) и уаош;п пг. ^ пая 4-> «аил 1; .всрали пм 

т->. /Г.З-/ вато! А алч,!. игно1/л*с| 1п .лиивх-л/ .: л ! па' ипп оаалюп .тели I«»

Подготовки за есенната сеитба-пД а ,!заог мо 4л;ко!* о ииам<(иоп ви лагл-мт в«‘: • I I . ^гкп |гм.п...

№,|ШМВК..И'.„-Д11 .
юЦСф«ма 1 ичните условия 

;заппод]хотовката > на почва 
тан са! били 1 благоприятни.

От общата седс^остопа 
площ в общипата,иска

възлизаща 26 542 ха през 
1988 година св обработе
ни 14 628 ха. Останалите

‘;Г1
:-Л|

','>нСеи4беЙ^1те 11{]ющй в ч вйя Мще се ’продава пшеип .г|ит|\ па „Търгокооп” ве-
Дпмптровградска община чно семе за сеитба. До- че са доставени тр 11_ваго

съищ^П . тази еЩ |Шри замина на па сортпо семе, а паско-
•?1' |ет’- одведоми^^ пшеница за ■‘•семе да се ро трябва да пристигнат

в • ..Кооперант” на час^Щ' спазва т^отнош^гсто още два.
иия сектор ще бъдат зЩ 1:^'-а н свободна прода Ч ЙП'ЙЧП*|’«^51^од са 
сети ?Ш*- от.^ишард" жощЖ-се продар» др :це- по1|МШ МН-$|ав$и и
даваий^ на 01 874 щнтщча^КЙкто псправкй' ма >мЯ[Пипу\е,

ц^ьква^тв Л^ро пер а мт}’ така че оо оиадЕиа> реияба- 
рбезпечед е ШК^ен, ре- .та чдан зяпочшвтлан.вре.ме, 
щ^ликанскшШКцииски Иредгарнетвгвжш 1 ищрКи ,ао 
регрес, коеШГЩШрно ще : 'пабавкат ндп дадаагъчнп 

^р засее ка ' ютщчсепва 'М.чпергнгна гор. 
ЯНеВЬ I "н'л,од1;н„ ви ов ,нн_
Ш0 Г.ОП оь,б вмо-А-.Т

тшш< че; сслскосгюпанскитс 
црои:то;иггелн‘ са засели

..с .птсццца -2460 ха, с ече- площи представляват: ово
мпк 177 ха и с овес 1848 шни градини 1314-ха, ло
ча. Общата площ засста зя 32, ливади 5277 и паси
с житни култури възлиза ща 5291 ха.

«14Ц ха1' ■ ■г „
Изглфрте за добра ре- та сеитба 

колта са били добри все 
46 ;онн, когато на 26 
ЮДН катастрофални иаво- с фураж 6415 хектара. За
лнемпя нанасят' огромни семенна пшеница са необ
щети ма всички преевп, а ходнми 660 тона. Необхо
ббббеГю 4Ф тппенпцата, на дими са и общо 1450 то-
лпгрфца сс в сгадНц на на изктттвешг торове, от
'ЩвШ^на бърнсп-о. Гра конто НПК — 450, КАН
дбноенннт1 облак е захва- — 700 и „Урея” — ЗООто
-!'6.Ч^п-т)6ц1| оФ 22 000 ха и на. Договарянето .на току
е ирГнишил големя вреди ственте торове нб' е;:ТО-
кс?! са:‘;1п|п ^1пи'0Н1щата'410 вършено, но Може да се
1и 5,а,;™^4 г°Рпте- набави, понеже тяхната
1^'виРуЙЧ^Ук!® ■ за<"'е‘ ,ЧеЧа'.'„е . ДРрта’-висока' (на-

Г1,адЕ1:;;Ра1'гон,[ пример на смесената5’ тор
5||Уа"иАР1ч%0Рч,'. до 70 на 3 х.15 .р 800 динара';ба ки
с;го’ г.ЖЛШЯй^Я^.на лрграм^коетб КккЬлкйШ
Пълпб са унищожени на тно превъзхожда ' цената
6Н ха. Пряко селскостопа иа пшеницата).

1 .ските' к<щ4ур>( ет претър '1 г«У 1йбавк'аА-а ."-нУ’.'3 ЗЯовн 
пели щети в размер над

остават 
ен. Както

С
се|

да бъдат засети: с пше
ница 2200. с ечемик 130 и

допринесе
чсственоренр е 

• -
щшШ ,

......„„ЙЯ1 повече ннослйвски дух
М-и ЬЧйШцИМ*} ) ьп С{^0 
I СПЛ1О0 «;1Л1Н.ут«т«С1«Гъ»?'-'-? 
| кш)ол}бо оин«>н>и г,г.' 1*,: 
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-ПА / сн )-л
твШ/.ой,бйя!шщ °§рът ЩжЩя
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'таНГ.6,, природната стн нвн„е на жетвятч и »,п 
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ЙйЛ» ГГЙХЗЗЯ?рвнтвщщ.щщ редица • набРа^»»5^ .хгягжк:
'ТЯНтГУ" ,възпроцаводвгвецитев)*««е 
'йи?ва аД'аВИт7.Ь1!«ЧМШиИЧЧТОТР 
ЙитЙа 'за"Ш8’/'18У година с,^сЯ' ачпп™,;.; („1^1 д

(зем. коопера-
:Й.? :•ч.1 т 'V>0

' 1ЙЙ Ж
иг.1Д1И0С|п 07 Л\\\\\:/ У С*.‘Ж6л<ойК1 »«»р. ш.о'1 

,ТВ;^и«ГСр, '■й„кагмр(..г,,за щУ«о!ш№тй"ш8т>7®;'.Р*
«ЯЖШЙоЯР пС№ЙЙ%;боН« ЛЯв^гЯ да<!№ сл^жебЦ.,, език, «'1А
9т%|ДОДдавгаее8Щ!?3 о» ниягга на останалите при зи области, а не само в 
едлОЙГ/ДШейдаВДЯшнщ/.оо

-Ша/;И1екИЧ*лн1-РнТВЙ5Ш?как това ще оъде записа
тгЖ ЙШ»а' "гШ5-
«аязд^ка» в-якбдаи^уцйй- Сърбия, но 
ОК;?. полки! 1ннтересувт о.го Да сс обезпе 
№1Ш вШ1г<ДЙ!;бъДЯпТ|а1<% !иече

1^ат^ скупщина в Димит
ровград.

!,Т,е
състауващи-жихели___
Желшша се промъква 
основната нишка 
дстоящите коцстДту^й^ 
ни промени не\м свм&А-

ЮНА.на
И ' в Желюша 
(станалите местни об 

досега, е изтък- 
& новите констн
ФрнЙ^ч пР°меии бъл- 

народност ка-

ол както II

чП

Н(етп «ага
югославски 

отношенията. * 
на това и опрбделрнй 
за единна образовате 
система в цялата страна, 
единна железница, една

в Ем^ша нищо не губи 
й^те, права, еднакви 
а вата иа останалите! 

народи и народности в 
СР Сърбия и Югославия!.

юдкфкпа
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СЛЕД РЕФЕРЕНДУМА В МЛАДЕЖКАТА
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ОРГАНИЗАЦИЯ ! Напролет: трудова бригада от Електро
нна промишленост и Бабушшща ще сТрон-път цо 
Дървена ябукаВсички съвместна

В . р-петнадесет първични 
организации на Съюза на 
социалистическата

в Димитровградска 
община референдума 
че е проведен.

Да напомним, че Пред
седателството на Републи 
канската конференция на 
Съюза на Социалистичес
ката младеж 

. бия имайки

мла
деж

планинатаве-

?-

таие по страни. И тя.ис- 
го ка да даде’ свой принос 

в смекчаването- На тежки 
те последствия * от стана- 

прггродно б^Ствцс. 
обърнахме’ иъл1 

и I!рсдседателя ‘ ма.' Общи кс- 
Радиниици, в които'живо ката ■ конференция’ '! на 

възвърна благодарс-. Съюза на-. соцйалистнНес- 
пие па помощта ма Юго- ката младеж в^Баб^шТш- 

па Любиша ‘Акджелкович 
да ’ ни запо^-гае по-Пбдроб 
по какво се-планира. лЛ 

— Ли катсУ'заСега' ' не 
може да ни се" ЪбезпеШг 
работа — могат дарабо 
тят само специализирани 
инженерни - части — Лййе 
цте се включим в акцията 
напролет — изтъкна Ан- 
джелкович. Направихме,.

се обсзпеС 
чи място, където да р^бо 

а ще сформираме 
съвместна бригада с Еле
ктронна промишленост От 
Ниш, която същб Иска 

строи тук. В план “ 6 
през пролетта; да строим. 
пътя от Любераджа до 
на д-отдалеченото' . планйн 

Отделно внимание ще бъде посве- ско село Дървенаябу- 
тено п върху ндсйно-поЗштическото и ка, който е в твърде!, 
марксическо образование. В това отпо- окаяно състояние, 
шенпе и тази година ще работи мла- 

! дежката Политическа школа и марк
систка трибуна в конто ще бъдат об- твим добре и считам, че 
хванати голямо число младежи и дс- достойно ще изпълним Длщ . 

, пейки, а организатор на същите ще перената ни задача
бъдо Средношколската конференция дели Лиджелкович. ' ' д

Катастрофалното навод 
пение от 26 юни тази 
дима, което силно засегна

I и някои части ма Бабуш
пишка община, нанесе го 
леми щети. Най-много по , Затова 
страдаха селата Стол

СР Сър-в
лотопредвид ос

новните спорни четири въ 
проса между СР Сърбия 
и двете покрайнини 
проектоамандманите, 
ши младежта за 
се изясни чрез референ
дум. Следейки

я се

От референдума в ОВО ,,Йослп Броз Тито”в
та секоето още един път па 

своеобразен начин 
те от

ре- едннетвена и еднаква с 
останалите републики СР

/ СърбП51.
тях да млади 

и не
славската народна армия. 

И бабушнишкага 
деж обаче ме иска да ос-

Дпммтровград, 
само те, се изказаха за мла-това, Об

щинската конференция 
Димитровград от 3 — 10

А. Т.
в

-СЕДАИНЕ на СРЕДНОШКОЛСКА ГА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССМ В БОСИоктомври организира ня
колко пункта за опреде
ляне „за" или ,, против” 
единствено регулиране на 
народната отбрана, държа 
вната

Предстои широка активност
сигурност, съдо

производството и между
народните отношения на 
цялата т<Ьритория на СР 
Сърбия-

Тези дни Съюзът на соцналмстиче- 
младеж в Средношколския обра

зователен център „Иван Караиванов" 
в Босилеград проведе заседание, на ко
ето бе избрано ново ръководство и

— В лкнйонната гш програма успе
хът и поведението заемат едно от цен 
тралшзте места.

В тева отношение първичните мла 
дежки организации в течение на уче
бната, година да дадат принос в лро- 

’ геждането на допълнителното и доба
въчно обучение, като един от основ
ните сблишг за подобряване на успеха 
— изтъкна Деспотова.

заявка да писката

тим,

В трудовите 
ции „Димитровград”, „Сво 
бода" и „Циле”, в местни 
те общности на Белеш и 
Гоиндол и в Образовате
лно-възпитателната 
низация 1700 души, пре
димно младежи и девой
ки, а между тях и зна
чителен брой от остана^ 
лите заети са се изказа
ли „ЗА" единствено разре 
шаване чрез проектоаман 
дманите на споменатите 

' четири спорни въпроса.
Сред 1700 подписа ня

ма нито един „против", с

организа- приета акционна програма за работа 
през настоящата учебна година. За 
нов председател ма Конференцията с 
мандат от една година е избрана АН- 
ТОНЕТА ДЕСПОТОВА,

да

ученичка оторга- треги клас.
В акциомиата програма за работа 

се подчертава, че средношколците 
през настоящата учебна година ще ор 
ганизират съживена младежка актив
ност във всички области. При това от
делен акцент насочват към подобря- ; 
ваНето па успеха и поведението ма 
учениците, идейно-политическото и мар 
ксическо образование и подобряване на 
к улту р I ю-заба вг I и я

Дотогава ще се пбдгс-

м'М. Я-и спортен живот.

Мостове цо сърцата» на хоратаРЕПОРТАЖ

последствиятасанирането па 
от него.

Доставя голямо удоволст- 
дружбата с армейците, 

възможност и сами
вие

— Тук сме от десетина 
- казва Зоран Делиба- 
Предп работехме в с. Ра

И.махме
да се уверим в това тези дни, 

посетихме инженерно
дни
1ПМЧ.
лпнпни и Бабушпишка. общи-

когато
то поделение на старсйшината 
Зоран па.Делибашич, което са- 

тежките последствия от — Без Армията пие пе мо 
безсилни сме —пира

катастрофалното жем нищо 
казва председателят па меет- 

общпост и е. Доне Га- 
ре, до което трудно се отива, 

водната стихия е раз

наводнение,
на 26 к>ии тази 

па в Бабушпишка, Цт^рнотрар 
й Пирот-

годистанало
пата

ска, Власотииашка
общини. То работеше -в 
Тегошиица, село намира-

защото
рушила и мостовете и 
който също строят армейци
те. Те са паша охрана и опора.

ска 
село 
що
I гьрнотра век итс 
йто център представляват 
мо няколко къщи, 
то „Вук Караджич" и няколко

пътя,
пасе дълбоко в пазвите

планини, чи
Простосърдсчпото отпогпе 

пие па населението тук
са-

към тая--', ...училище-
армейиите им дапа кураж да 

И теработят още по-усилено.
’ само хубави думи 

планинци. Когото ида

магазини. трябва по-скоро да се поправят
Сн.: Боголюб Джурич

Зимата наближава: 
разрушените от водната сгпхпя обекти

също, имат 
за тези ; 
попитате за хората тук,,

поМахалите й са . накацали
баири и чукари, и се 

га пред настъпващата 
тегошиичапи са загрижели да 
ли ще могат да минават р. Вла 

която е отвлекла всички

околиите ПИзима пали дъжд. Армейците се бор
ят, по-скоро да им обезпечат 
„преход” през Власппа. Само 
за три месеца пребиваваме н 
тези краища, те са извършили 
строителни. работи от

милиарда динара.каже: \ ОхСтроейки тези жизнено ва 
обекти тук, те строят и

— Тези хора са супер! Въ 
одушевени смс...

От планинските
жии
мос тове и пътища до -сърната;сипа,

мостове. ■
Но затова са тук арменци 

те Още от първия ДОН на па- 
яодпсписто —_ те_ работят_ по

усон лази 
есета и предвещава, че в ско 
ро време тук ще затъмиеят 
върхове и урви, ще почне да

па хората...
М. Андонов409
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П:’. РАБОТАТА ИЛ ОСНОВНИТЕ УЧИЛИЩА В БА 
БУШНИШКА ОБЩИНА

ПРОБЛЕМИТЕ НА КУЛТУРАТАИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО И 
В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

Добри постижения и при Ежегодно намалява броят
на ученицитетрудни условия

облагане иа бруто-личпи- 
те доходи а сгопаиството 
п плпъпстопапскпте дей
ност м ра.чмер 0,52 про
цента.

За отболи-шанс е, че ре 
11 убл н ка 11 екага културна
общност частично фннап 
спра самодейността н но 
граничното сътрудипчес 
тг.о, а, преа последните 
дне години е отделила но 
25 милиона динара ма ада 
тапията и реконструкци 
ята на културиня дом в 
града. С оглед недости
га на средствата, тази ре 
конструкция се * връши 
стайно. Така например 
през 1987 година е нап
равена реконструкция па 
електроинсталацията. Та 
зи голина се върши под
мяна на пода на сцената, 
за което ще се изразход
ват 50 милиона динара. 
В следващите години е 
запланувано доизгражда 
пето на сцената и рекон
струкция на залата. На 
ред с това трябва да се 
гк&ърши и поправката на 
покрива ма музейната сг 
рада („Джаджиното"), къ- 
дето ще се създаде бъде 
щня краеви музей-

Инак трудовите орга 
ипзации дават пълен при 
пое за материалното ук 
репване на културата чр 
ез сдружаване' на средст
ва, за което е подписано 

. самоуправител но споразу
мение.

паралелки са сс учили 219 
Учебният план

фестацнп. И накрая не 
без значение е организи
рането на гастроли иа 
професионални н самодей 
ни култу рпо-художестве
пп дружества, театри, сс 
траднн изпълнители, де 
тскн театри, музеи, га 
лернн, симфонични орке
стри 11 11р., КОСТО СЪЩО
обогатява културния жи 
вот иа града.

Посоче! 11 гге дейност! 1 
ясно говорят за добри 
постижения, въпреки чс 
материали 11те затрудне
ния. съпътствуващн сто
панството, също съпътст- 
вуват и културата. Пола
гайки усилия да създа
де що-годе материална 
основа, културният цен
тър развива и тъй наре
чените „допълнителни де 
йности”: чрез Клуба на
самодейните (място за съ 
бнране на младите и чле 
новете на културно-худо 
жествената и театрална 
самодейност) в сътрудни 
чество със Съюза на соци 
алистическата младеж в 
града се организират ди 
ско-вечери, танцови заба 
ви, музикални вечери, ли 
тературни вечери, а се 
прожектират и филми.

В създаването на усло 
вия за укрепване на мате 
риалното положение на 
културата до голяма сте 
пей се ангажират общии 
ската и републиканската 
културни общности. Сре 
дства за културни дей 
пости се обезпечават чрез

Културният център „25 
май" в Димитровград го 
дини наред поддържа и 
развива сравнително бо 
гата дейност. Почти пя 
ма област в културата, 
която да не е „засегна
та", като при това мате
риалните, кадровите и 
други трудности посто
янно съпътствуват разви 
тието на културните де
йности. В представената 
информация до делегати 
те на Общинската скуп
щина се казва, че култур 
ннят център развива и 
задълбочава: библиотеч
ната дейност, културно- 
художествената самодей 
ност, театралната само
дейност, изобразително
то изкуство, музейната де 
йност, киното. Разнообра 
зни и богати са форми
те на културно сътрудни 
чество с други общини, 
с трудовите организации 
и местните общности в 
общината, пограничното 
сътрудничество. Забеле
жително е и участието на 
димитровградските култу 
рни дейци и самодейци 
на общински, регионал
ни, републикански и др

Вече сме средата па иго 
понита ученика, 

цялостно с изпълнен и
отри я месец 

/988/89 учебна година, а 
делегатите па Общинска
та скупщина и просвет
ните органи и Бабуш ни
шка община, тези дни ра 
млодха отчета за работа-

исички ученици с успех 
са приключили учебната 
година. Най-много са от
личниците 81 
сто), с много добър усп- 
с' са били 55 (25,12), с 

1987/88 добър 54 (24,66 и сцс за 
додолитслсн успех 29 
(13,25 на сто).

Наред с учебната прог 
рама тук учениците са 
постигнали и извънредна 
;; г;Б'ь I \ учил ищн а дейност.
В училището са работили 
секции почти по всички 
предмети. Рснитаторсктта 
секция е заела I и II мя
сто на общинско съревно 
напие, а литературната се 

на конкурса „Ро- 
г>;чо- в сърнето си те 
нося" е спечелила награ
да по повод 21 май —

Отчита се, че и през из Деня на въздухоплавате- 
тсклата година броят на льтгге сили и две ученич 
учениците значително е ген са летели безплатно 
намалял по отношение на с*>с самолет Ниш —Мое 
предишната година. Общо. 
броят им е намалял със 
79 ученика.

Като се има предвид, 
че училищата работят стла на общественополез- 
нрп трудни икономически ння труд и събирателни- 
условня, тогава ечясно, че тс акции. Учениците са 
материално - техническа- засадили 100 дка борови 
та база и юбзаведност е насаждения. събрали са 
доста писка, което зле се 227 кг охлюви, 28 кг ака- 
отразяза върху съвремен- ' пнево семе, а са събира
но. нагледно и практично 
обучение.

В основното училище 
„Братство" в Звонцн в 16

(36,99 на

та на. основните училища 
изтеклатапрез

у ' бпа година, закършила 
I(;■ 31 август т. г. Конста
тирано I*, че и петте ос- 

'повии училища па тери
торията на общината са 
се учили общо 1555 уче
ника от първи 
г .ас, разпределени 
паралелки и две паралел
ки на специално училище 
н Стрелан. От тях в дол
ните класове са се учили 
762 ученика в 54 паралел 
ки н в горните класове 
793 ученика в 37 паралел 
км.

до осми 
в 91

тар.

Твърде добри резулта
ти са постигнати в обла-

уги прегледи, имащи ши 
роко културно значение. 
Културният център твър 
де успешно се приобща
ва и развива подходящи 
културни дейности в 
рамките 
юбилеи,

ТЗележителни дати, 
жавни

на различни 
годишнини, за 

дър-
празници, мани-

лп лековити растения.
Давайки преглед и 

работата 
училища, 
меропрнятия за преодоля 
пане. на слабостите, които 
са сс изявили през мина 
дата учебна година.

за
на останалите 
набелязани саСт. Н.

ТРАДИЦИОННАТА МАНИФЕСТАЦИЯ „МЕСЕЦ НА КНИГАТА" В БОСИЛЕГРАД оОзнаменуваше във функция на 

популяризация на книгата
За настоящата година 

се търси: навременно при 
емане на програми за ра 
бота на училищата и кон
кретно да се определят вс 
ччкн възпнтателно-обрз-Традиционната култур- бъдат устроени съответни 

на манифестация „Месец изложби на най-много че 
на книгата" и тази годи тени и нови книги. Зап- 
на в Босилеградска общи

лични творби ще че- 
изтъкнати

ето
тат не само

турно-забавнц програми. 
— Естествено е, че оио зователнн задачи; и зана

пред да се отделя още по- 
голямо внимание на непо 
средствената работа с уче 

че ннците, която раздвижва 
инициативите на ученици 
те; да се развиват и задъ
лбочават всички досегаш 

от чй облици на работата, 
конто са се потвърдили 
в практиката; да се афн- 
рмира работата на класо 
вите и училищните об
щности и други облици 
на организиран пионерски 
живот и прочие.

литературни творци от 
ланувано. е и в рамките българската и останалите

на ще се проведе с ре- на манифестацията с уче народности, но и начева-
дица манифестации. Ди- ниците от основното учи щи литератори и любите
ректорът на Културния лище съвместно с препо- ли на литературното тво-
център в Босилеград, Пе- давателите да се води ра
не Димитров, ни уведоми, зговор във връзка
че и тази година ознаме значението на извънкласо
нуването на манифестаци вото • четене. В съдействие
ята, която има общоюго- на Издателство „Брати
славски характер, ще има во” от Ниш и останали-
за цел по-нататъшно попу 
ляризиране
За целта в градската би
блиотека в Босилеград, кд 
кто и в

ва, което сме запланува
ли е съвсем скромно. -Оба 
че с оглед на факта, 
в ознаменуваното на ак
цията Културният цен
тър остава сам, без как- 
вато и да е помощ,

дното — насочено образо другите ведомства 
вание.

В рамките, на манифе
стацията ще бъдат изне
сени и няколко, (главно 

районните
сказки с тематика за зна

рчество, преди всичко уч 
епици от основното и сресъс

а це-
- нтърът разполага със съв 

ссм скромни средства, и 
ознаменуваието с такива 
програми частично ще бъ 

центрове) де осъществена на 
фестацията

чението и стойността на Димитров, 
книгата, като духовно бо 
гатство, с подбрани кул-

те възпитателно-образова 
на книгага. телни ведомства в общи- в 

мата, запланувано е в те 
чение на манифестация- 

подведомственрее та да се проведе едно ли 
библиотечни пунктове тце тературно

мани- 
— подчерта

четене, на ко- М. Я. Ст. Н.
СТРАНИЦА 10 )
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атлетикаШизическа тт^ШгШ) Само хубави новини, БАСКЕТБОЛНА
РЕГИОНАЛНА ДИВИЗИЯ

До средата 
от ДимитровградСвобода“ трета на месеца атлетиците Деянова и Пети Гюрова.

В бягането на осмокласници Ненад 
Петров стигна първи, а при студенти

Драган Тодоров се класира на тре
то място.

НА 10 ОКТОМВРИ 
гания в Ниш 
високо се 
на 800

участвуваха на три 
митинга и постигнаха хубави 
ти. Вече трима от тях изпълниха нор
мата да участвуват на КРОСА НА ПО
ЛИТИКА, който

резулта-99
Тези дни 

кетболното 
нишка

завърши бас 
първенство в 

диви- 
състезава 

от Димитров- 
и успе 

шни игри димитровградча 
ни се
място, а о малко 
щастие, можеше 
и по-добра позиция.

Геров.
Открои

ще се проведе на 29
в уличните бя- 

димитровградчани също 
класираха. Ненад Петров 

метра беше първи, Душица Де
янова (800 м.) — също, Даниела Елен- 
кова победи в бягане На 1000 
както и

октомври в Белград.се и едно ново 
име на баскетболния спо 
рт в Димитровград — То 

е Владица Сотиров. И 
покрау, това, че в някои

регионална 
зия, в която се 
„Свобода" 
град. След добри

НА 8 ОКТОМВРИ в Ниш, при уча- 
стиеточ на лекоатлетици рт някои об
щини в региона, димитровградчани по 
стигнаха много добри резултати. Бане 
Гюрор (V клас) в кросово бягане спе
чели

ва

метра,
Пеги Гюрова _и Юлия Камено

ва, в своите категории.
НА 15 ОКТОМРВИ в Пирот Юлия 

Каменова и Ненад Петров победиха 
на 1900 метра (за пионери и пионер
ки). ; 4 ■

мачове влизаше недоста- 
той из 

разкошния си 
Освен Сотиров

класираха на трето 
повече 

да заеме

тъчно подготвен, 
явяваше 
талант.

второ място, Юлия Каменова съ- ! 
що се класира на второ място (за 
стокласници), докато при осмокласни
ците
спечелиха: Даниела Елеикова, Душица !

ше-
„Свобода"
колцина
кетболисти

има още не
надеждни бас-

— първо, второ и трето място
Най-важно от всичко 

все пак е това, че отбо
рът на „Свобода" 
билизира и укрепи 
вете си. Води го 
известният

Д. Ставрови ако и занап
ред се продължи със съ 

подго РЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ — НИШсе ста 
редо 

умело

щата сериозност в 
товката могат да се

Започна с 

автогол
очакват добри 

баскетболист баскетболистите 
от Димитровград Зоран

вести от 
в Димит След деветия кръг табелката

1. Слога
2. Куршумлия.
3. Раднички
4. Единство 

(Б. паланка) 9
5. ОФК Ниш
6. Мрамор 
7.. Палилулац 
8. Рудар

. 9. Будучност
10. Задругар
11. Борац
12. Асен Балкански 9
13. Слобода.
14. Младост
15. Единство 

(Пирот)
16. Морава

има изглежда така:
ровград.

9 6 1 
9 5 1 
9 5 2

2 18:14 13(1)'
3 23:15' 11 (1)
2 22:15 . 11 (1)

1 3 17:12 11 (1)‘
1 3 19:16 11 (1)

1 3 23:14 10
2 3' 17:43 10(2)
1 4 21:19 9. (Ь
0 5 17:18 - 8
1 4 11:14 .8
1 5 14:16 7 (1)
1 5 17:16 6
1 5 16:19 ' 6
34 6:16 5 (!) =

Кадети тав ще гостува на „Еди
нство” в Пирот. „Задругар” (Житорагя) — 

„А. Балкански” 2:0 (1:0) 
На игрището в „Бари- 

ще” пред около 100 зри
тели „Задругар" се нало
жи над отбора на „А. Бал 

кански” 
град с 2:0.

Резуултата откри Кру
мов, който след една без 
успешна намеса пред вра 
тата на Гюров, вкара то
пката в собствената мре
жа. Крайният резултат от 
2:0 постави Раднжеловнч 
от дузпа.

ПАЛИЛУЛАЦ (Ниш) — 
А. БАЛКАНСКИ 8:4 (5:1)

5
9 5 
9 5 
9 4 
9 4 
9 4

„ПАРТИЗАН”
ДА” (Расница) 7:2 (4:1)

„СЛОБО

Футболната среща 
жду кадетските 
на Палилулац от Ниш и 
„А. Балкански" от Дими
тровград завърши с хан- 
дбелан резултат — 8:4 в 
полза на нишките футбо 
листи. Димитровградча
ни са оказаха безпомощ
ни пред разигралите се 
домакини.

Младежкият състав на 
,Л• Балкански" беше сво 
боден в миналата неделя.

В следващата неделя 
Димитровград ще бъде 
домакин. „Асен Балкан
ски" ще се срещне с от 
бора на „Морава" от Жи 
тковац, също и кадетите, 
докато младежкият със-

Димитров-ме- от
Футболният отбор на 

„Партизан" От село Же- 
люша, състезаващ се в 
I общинска футболна ди 
визия — Пирот, зарадва 
своите привърженици, ка 
то се наложи над отбо
ра на „Слобода” от Рас
ница със 7:2. В отбора на 
домакина всички „линии" 
функционираха добре и 
публиката имаше възмож 
пост да се наслаждава на 
хубава и интересна игра. 
С оглед на превъзходство 
то па желюшани, резул
тат!,т можеше да бъде и 
по-висок.

състави
9 4
9 3

3
9 3
9 2

9 2
9 1

1 6 17:28 3 (1)
2 6 9:21 3 (1)

Е БОСИЛЕГРАД

Богат спортен живот
През настоящата и сле

два щата седмица млади
те в Босилеград организи 
рат богат спортен живот. 
Организират се два фут
бол ни турнира, а учени
ците от основното учили

клас. И този крос, както 
п всички досега потвърди 
ха, че в училищата в об 
щината има твърде гол
ям интерес за атлетика
та. За съжаление обаче, 
не н веред

те просветни работници, , 
които почти винаги този 
спорт, който не изисква 
по-големи материални ср \ 
едства ставят в друг пл-

д. С.

ФУТБОЛ НА МАЛКА 
ВРАТА

ФУТБОЛ: МЛАДЕЖКА
МЕЖДУОБЩИНСКА ФУ 
ТБОЛНА ДИВИЗИЯ

ай.
М. Я.компетентни

ще вече проведоха есеп- 
пем крос. Именно Общн- 

копфереиция на10 „Димитров
град" тръгна 

добре

меката
ССМ в Босилеград орга
низира турнир по футб-

На 29 октомври т.г. на гроЩ^} 
бнщата в село Смнловци —на 
пашата мила, незабравима 
ненрежалима съпруга, дъщеря 
майка, сестра и етърва

Гостите не 

дойдоха
н

ол, който ще започне те
зи дни. В турнира, както 
пи уведомиха ще участву 
ват 11 отбора, между ко 
ито и. по няколко от ме
стните общности и орга
низациите па сдружения

Мледена-Дена
Тодошша

В продължението па съ 
стезаиията по футбол на 

рамките
Срещата между младеж 

кия отбор на „Асен Бал
кански" и „Лужиица" от

малка врата в 
на сложната организация 

труд „Ти труд.
И Средношколската ко 

пференция па ССМ в Бо 
е организатор

па сдружсмия
Бабупшица не се одигра, _ т Димитровгр.
тъй като гостите не дои- ър добрс.

Димитровград. Не. даа мача цтбеляза две по 
път в тази футб беди.

от с.'Смиловцпв
1силеград 
па турнир но футбол, кц- 
дето участвуват само от
бори от Средношколския 
образователен център.

щс даваме 
ГОДИШЕН ПОМЕН

доха в 
е за първи 
олна 
мачове 
тслиата комисия ще 
доста работа.

дивизия да се отлагат с 3:2 се иаложц срещу 
отбора па „Автогума”
6:4 в Бабушница. С тези 
две победи

Поканваме родншш, близки и познати до участвуват 
в помена.

Опечалени: съпруг Станое, дъщеря Даниело, май
ка Христино, брат Васил, сестра Грана, девери Стоян 
и Йован, етървн Милица и Дивна, зълва Миряна и 
зет Мнлс, внучета и множество роднини, 
познати

и сче състеза- 
има

така
На 13 този месец съгладимитровгра 

„скочиха" значи
ла табелката и им

спо годишната програма 
основното училище „Ге
орги Димитров” в Боси
леград
крос, па който участву
ваха по категории учени
ци от първи

дчапи 
телпо
ат изгледи да се класират 

за „плей-оф”
Но крайно време е да 

се препречи пътя ,,а та‘ 
защото на

действуват срещу

проведе есенен близки IIн групата 
разиграване, която ще иа 
броява четири отбора.

Д. Ставров
кива явления, 
право 
футболния спорт.

до осми
ч,1

СТРАНИЦА Н
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СатиРа * забава
ХУМОРЕСКА

АфоризмиКоннурс
ф Давам- ви честно слово. 

Единствено това ми остана!
ф И математиката не ни е 

обща. Всеки си има своя 
сметка!

ф С оглед цената па месото, 
сега п атеистите постят.

ф Той с ог пашата гора лист, 
по се продава за валута.

ф Те водят главната дума, па 
нямат време да минат към 
дела!

Нашата радио-станция 
обнародва конкурс за ед
ин журналист. Колкото и 
невероятно да звучи, въп 
реки огромната незаето
ст, на конкурса са се 
обадили само двама кан
дидати. Някой си Лукнч 
и някой си Сречковнч. 
Първият кандидат е ди
пломирал на филологиче
ския факултет, а канди
датът Сречковнч е завър
шил само гимназия, 
насроченото време двама 
та кандидати са седнали 
пред конкурсната коми
сия. Председателят на 
комисията ги попитал:

— Другари, на нашия 
конкурс сте се обадили 
само вие двамата. Редно 
е малко да поразговара- 
ме: какво сте завършили, 
занимавали ли сте се с 
подобна работа...

Пръв отговорил Лукич:
— Аз имам диплома за 

преподавател по литера
тура, обаче в образовани 
ето няма място за мен, 
па затуй се и обадих на 
вашия конкурс. Инак пи 
ша проза, хумор и сати 
ра. Публикувал съм в 
много вестници. Считам, 
че този опит ще ми помо 
гне в работата__

ак той е директор на пре 
дпрнятие...

Споменал и някои дру
ги близки. ОставкаДраги читатели, 
трябва да отгатнете кой 
е приетият.

вие

Тия дни много се орати за иекикве ос- 
тавНе: те тия си дал оставку, те ония нече 
да си дава оставку, те треНи сакад да си 
даде оставку, ама не йе дошло време 
това.

Но да ви се 
аз, който не съм участву 
вал на този конкурс, не
отдавна гостувах по ра
диото. Разговора с мен 
води журналистът Среч- 
кович.

похваля:

за

ф Нашият Платон би трябва- 
дьр-

Гледам Стания върля белтъци 
мене, ама я се не досечам защо Цс:

— Кво йе ма Станийо това чудо? Кво 
стану с тия човеци?

— Е Манчо, знайеш ли дека и ти си 
си одавиа дал „оставку"?

— Кву бре оставку? — забезекну се я-
— Убаво зиайеш ли — какво оставку...
„А, теквая ли йе работата — помисли 

си я — чекай йутре че ти га върнем тъп
кано".

къмтоВ
ло да пише зц осем 
жавп!

Зоран Живковнч Зоран Живкович

НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

Само да се народ не шегуе
На йутре дън я си лежим, слънце рип- 

иуло два-три остъна на небо, Стания се 
узвърпехльила.

— Манчо, Манчо, айде диздай се, кра- 
вете рову, овцете блейгу, свинята и она 
скучи по кочину... Да ни си болън нещо, а?

— Не съм болън — реко я! 
съм дал „оставку”. Повече нема да гледам 
стокуту, а нема да орем, свием и жн>ем. 
Оставка за све!

— Бре щурчо, па од кво че живейемо 
ка полипче стоката, а н»ивете остана* нео- 
ране?

Един старечок ергенин от 
село Гложйе одирил у село 
Плоча имало арна мома за 
него. Ергенино и татко му 
пошли преко планината и 
отишли у къщата на мома
та. Седели, пили, яли и най- 
после се пресрамили да ка
жат защо са дошли. Дома
шните се сетили по-рано за
що са дошли гложанете и 
кришом се съветисуали с 
комшиите що да работат 
оти момата им била млого 
грозна, но и млого работна. 
Било малко и ете ти пред 
тъкменджиите 
убава мома, най-убава у ма- 
алата, саглам докарана. Аре 
ксала се и на ергенино, и 
на свекаро. Направили тък- 
меж како си е адет и си 
отишли.

След неколко дъна свека
ро сбрал млого сватове, яна 
ли кони и пошли за мома
та. Домачино се справил да

ги дочека како човек. Весе- 
лбията прошла како си е 
убаво й накрай преди да си 
пойдат сватовете потражили 
от домашните да доведат
невестата и да я предадат 
на младоженията. 
нете им довели мома, уба
во облечена, но грозна. Све 
каро се направил да не ви
ди разликата, а младожеия 
та почнал да се бунтуе: — 
Бре, тате, не е тая що я 
тъкмим е. Баща м^. го уми- 
рувал: — Тдя е синко, тая

Домачи
ама

Председателят на коми 
сия се .заблагодарил 
Лукич, па тогава се объ
рнал към. Сречковнч:

— А вие какво има да 
кажете?

— Па од кво живейе тия силан народ 
що си дава оставйе? — пнтуйем Ьу я 
на свой ред.

е, друга не даваят и тая че 
биде. Гайди писнали, свато
ве запояли,

на излезнала
бащата запел 

тая и сино немал накаде па 
се помирил. Само промръм 
пял:

— Како е нека е, само да 
се народ не шегуе.

Узел момата 
ли за Гложйе.

— Знам ли од кво жевейе? Они 
ди оставЬете не

и пре-
су много работили. Оди 

орату су трупали паре, па съга може ич 
да не работе (и орате) 
живейу, а нийе бре че полипчемо

Сречковнч попогладнал 
присъствуващите, загадъ 
чно се усмихнал и отго
ворил:

— Аз имам баща, а ин-

нма оди кво да 
од глади си отиш-

ко пцета...

— А значи млатили су празну сламу, а 
убаве паре им падале?

— Бре Манчо, нали знайеш 
завършила само първо оделение и за ньега 
мама даде бело петле, я съм 
на за тея работе...

Стоян ЕВТИМОВ

дека съм
/>>.**■ ПЕТРОВ-------- 7Г 'у? шзп&фшто Поскъпяване ти неграмот-

— За тея си неграмотна а за „оставку- 
ту що ми споминяш си грамотна, а? Е ви
диш ли, док се я тумарам 
орем 1ъиве и прибирам йедно по йедно, а 
ти се напичаш

тСЛмо МО РЯЛъ.тт'
^^тгоеатииявя/у със стокуту.

уз оггьщцето, па се сечаш
и за мойуту „оставку"..'.

— Айде, айде не се завутуй много...
Диго се я и вати да си работим ко по- 

рано. Прибирам 
„Бре и тия 
ше ватили съглам 
ка да буде..

К-з морузат и тейи ми текну: 
що давайу оставйе, ако се бео- 

за работу — немаше те-
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