
ШтсчШо С у*аз на Президента па 
СФРЮ Йосип Броз Тито-от 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство" е удо
стоено с Орден братство и 
единство със сребърен венец 
за особени заслуги в област
та на информативната и гра
фическа дейност и за при
нос в развитието на братст
вото и единството между 
нашите народи и народности

* ВЕСТНИК НА БЪЛГАР
СКАТА НАРОДНОСТ в СФР ЮГОСЛАВИЯ

ГОДИНА XXIX • БРОЙ 1374 «
4 НОЕМВРИ 1988 Г. 0 ЦЕНА 100 ДИН.

„ “А ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮ И СЪЮ- 
СЪВЕТ

СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ 
ЗНИя ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪЮЗНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ ПРИЕ „ОСНО

ВИ ЗА РЕФОРМА НА СТОПАНСКАТА СИСТЕМА”

РЕФОРМАТА И ИНФЛАЦИЯТА 

НЕ СА ДРУЖКИ
Предприятието 

основен стопански 

субект

/

инпсгтшгаиВЯВАНЕ НА СТ0ПАНСКАТА ДЕЙНОСТ СА НЕОБХОДИМИ 
о»^,СТИЦИИ' ОСОБЕНО КРУПНИ ИНВЕСТИЦИОННИ НАЧИНАНИЯ.

ЧАС ПО-СКОРО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗУВАНИ НЕАНГАЖИ 
РАНИТЕ ДОСЕГА НАД 1,7 МИЛИАРДА ДОЛАРА ЧУЖДЕСТРАННИ КРЕ-дити

На съвместно заседание, 
се състоя на 28 октомври в Белград 
Председателството на СФРЮ и Съю ' 
зният изпълнителен съвет обсъдиха 
подготовката за стопанска реформа

Предлага се пълна самостоятелност на предпри
ятието в деловата и развойната политика, организаци
онното устройство и избирането на ръководство (по 
начало)

което и целите на икономическата поли
тика до края на тази и през след
ващата година. Тук поместваме ня
колко по-важни 
заседание.

Съюзният изпълнителец ланската система, без ко- 
съвет в началото на сед- ито не може да се прео- 
мицата прие „Основи за долее 
реформа на стопанската криза. Същевременно на 
система", документ подго Скупщината на СФРЮ са 
твен , от Комисията за доставени 19 законопроек 
стопанска реформа. Мате та, за да може реформа- 
риалът на Комисията е та да стартува на 1 януа- 
оценен като цялостен кон ри 1989 година, 
цепт на промени в най- 
важните области на сто-

акценти от това

икономическата
ДА СЕ ПОСТИГНЕ СЪГ 
ЛАСИЕ ЗА АВТОМАГИС
ТРАЛАТА

над 1800 милиона долара. 
Само Съветският съюз ни 
е длъжен
долара. Положението 
такова вече трета година, 
а суфицитът нанся много 
бройни щети на югослав
ското стопанство. По този 
начин нашето стопанство 
макар че е натиснато от 
голяма финансова оСкъди 
ца, без лихви кредитира 
други. Това е един от ге
нераторите на инфлация
та. Затова се очаква по- 
гол яма взаимна ангажира 
ност и разбирателство, за 
да се премахне това теж
ко бреме от плещите 
пашата страна.

• Доколко не обуздаем

ц не намалим инфлация
та, не можем да извърш-' 
им реформа, не можем 
да намерим изход от ико 
номическата криза, не мо 
жем да преодолеем соци
алните напрежения и по- 
литическото незадоволс- 
тпо на гражданите. За 
обуздаване на инфлация
та ни е необходим ефика 
сен икономически инстру 
ментарий, чийто елемен
ти ще се прилагат после
дователно, ефикасно и на 
време от общината до фе 
дерацията. Отговорността 
за това не може да се 
прехвърля от едни на 
други.

(Акценти от уводния ДО 
клад на Ранф Диздаре- 
вич)

1712 милиона
е

• За съживяване на 
стопанската дейност са 
необходими инвестиции, 
особено крупни инвести
ционни начинания- Зато
ва час по-скорО трябва 
да се постигне съгласие 
във връзка с по-нататъш 
ното изграждане на авто 
магистралата „Братство и 
единство" и да бъдат из-’ 
ползувани неангажирани
те досега над 1,7 милиар
да долара чуждестранни 
кредити.^

• Страните от клирин
говия

(На 6-та стр.)

КАЗАХА

УМЕРЕН
ОПТИМИЗЪМ

на Седемнадесетият шй 
нум на ЦК на СЮК по
каза, че само идеите и 
предложенията с общою- 
гославскн характер могат 
да получат пълна подкре 
па — заяви Щефан Ко- 
рошец, секретар на Пред
седателството на ЦК на 
СЮК в интервю на „Та- 
нюг"

Дискусията и задачите, които бяха утвърдени на 
XVII пленум на Централния комитет на СЮК внесо
ха умерен оптимизъм сред гражданите и трудещите 
се. Топа дава кураж, но и задължава Централния ко
митет и неговото Председателство отговорно да орга
низират политическа акция за осъществяване на при
етите становища. Седемнадесетият пленум на ЦК на 
ОЮК показа, че само идеите и предложенията с об- 
щоюгославски характер могат да получат пълна под
крепа.

пазар ни борчуват

лгХЛЯБ, ОЛИО, МЛЯКО
НАВСЯКЪДЕ — РАДИО 

НАЛИЗАЦИИ И ИКОНО
МИИКомпенсации само 

за бедните • От една страна се 
налага да облекчим поло 
жението на стопанс! пото, 
а от друга страна не са 
достатъчни нъзмохспостн- 
те ни да изпълним задъл- 
жемията па бюджета па 
федерацията към ЮНА, 
военните пенсии, инвалид 
но-борческата защита, из 
останалите републики и 
Косово. Все пак правим 
опит е повече мерки да 
създадем услови я за на
маляване на разходите 
чрез редукция на потре
блението в съюзните ор
гани. Една част от този 
проблем трябва да се ре 
шапа и в републиките и 
покрайнините. Те могат 
и трябва да намалят с 20 
па сто облаганията върху 
дохода и личните.доходи, 
да преразгледат отделяне

1989 година компенсациите заОт 1 януари 
хляб олио и мляко ще се дават не на произво- 
хля ' на социално застраше-дителите, както досега, а
ните лица.

Съветът па републиките и покрайнините па 
СФРЮ прие изменения в Зако- 

селскостопанскиСкупщината на
стоки СпореГ новите3предписания производите
лите на олио, полубял хляб и мляко ще полу 
- .24 мили*.
КОМ,',собхоР/шми стоки за периода от 1 октомври 
до 31 декември т. г.

Обаче от 1 януари
хляб олио и мляко ще се дават не

досега, а на социално за-

се

но
1989 година компенсаци-

на Всички имаме задължението да не изневерим на 
разума, който преоблада на заседанието, на атмосфе
рата, която не се подаде на парциалните интереси н 
силно потвърди общата ни отговорност за бъдещето 
на .Югославия — каза между другото Корошец. — 
Една от най-важните йи задачи е създаване на усло
вия зп реформа на стопанската система. До края на 
ноември |ще свикаме заседание па Централния коми
тет на СЮК, на което ще обсъдим вазнмозавненмоет- 
тта на стопанската реформа и настоящите икономиче
ски процеси.

ите за
производителите, както

СТРаТоеВГрешИение предизвиква най-малко два 
, оначи „и това, че ОТ Нова година про- 

въпроса. полубял хляб, олио и мляко ще
ИЗВяТправото свободио да определят цената на 

стоки от първа необходимост? Въз основа
с‘Тпитеоии ще се определя социалната за- „а кои критерии Щено ^ ^ му сс даде

компенсация?

тези

страшеност
или не даде (На 3-та стр.)



НАС || ПО СВЕТА И У
ГОРБАЧОВ В МОСКВАСЛЕД СРЕЩАТА КОЛ —КОМЕНТАР НА ТАШОГ

Кол е доволен 
и е оптимистЩРАКА ПОСТАВЯ УЛТИМАТУМИ!

на е мо/Серпизацидя на 
около 200 предприятия и 

и хранителната
Уводната статия на албанския 

„Зерн и популнт" с много закани призова „здравите 
н реалистични сили в Югославия” да спрат офанзи
вата на „великосръбскня шовинизъм”

партиен вестник ще да пристане и па то
на, де тези закани са по
чти невероятни за края 
на XX иск н за Европа 
отделно.

ка-Западногермапският 
пцлер Хслмут Кол е до
волен от резултатите 
разговорите, които в на

миналата сед- 
Михаил Гор- 

Риж-
ков. Тон е* оптимист към 
бъдещето 
пападпогсрманско - съвет
ските отношения»

■ строй ката открива възмо
жности за много по-тяс- 

сътрудничсство СЪС Съ
ветскня съюз"
Кол па прес-конфереиция 
след приключване на мре 
говорите в Москва.

леката
промишленост в СССР с 
участието на заладиогер- 
майски фирми. Според не 
го много е реална .зами

на

чалото па 
мина води с 
бачов и

сово да получат държава, 
и ИШ1 'емшгдЛнои опзон.ш 
други няма да я чмвт.

, С известно закъснение 
н главният албански еже 
дневник „Зерн и популнт” 
се спира върху 17-то за
седание на ЦК на СКЖ 
с уводна статпя на цяла 
страница. Този текст на 
сръбохърватски 4 предаде 
и Радио-Тирана, което са
мо потвърждава, че влас
тите в съседната страна 
му придават особено зна
чение.

Уводната статия на ал
банския партиен орган е 
обявена когато мнозннет- 

. вото чуждестранни вест
ници завърши осведомя
ването за тридневното за 
седание на югославския 
партиен орган, но за раз
лика от други чуждестра 
нни статии, които заседа
нието на ЦК доживеха ка 
то опит, наистина драма
тичен, Югославия върху 
общи и приемливи осно
ви да намери решение за 
своите проблеми, между 
които е « косовският, ал
банският вестник заигра

Прозрачен е, макар лу
каво написан, и опитът 
косовският проблем да 

Албанците в Югославия се „интернационализира”,
ишие „Зерн н популнт” /„Зори н популнт” показва 
живея*)' на своя древ- изключителна „загриже

ност” не само за Косово 
и Югославия, по н за съ- 

идентнтет. По седите на Югославия, за 
Балканите, пък и за цяла 
Европа. Вътрешното раз
витие па Югославия „осо 
бено загрижва социалис
тическа Албания” 

но право на държава или тис тиранският вестник, 
република”.

Николай на стопантсрссоваността 
стнага в двете страни заразвитие на

на съвместнисъздаване 
предприятия.„Перс-

Кол говори и за въпро
си, по които 
му с Горбачов са твърде 
различни, каквито са гер 
'майският въпрос и Запа
лен Берлин. „Нашите ста
новища 
въпрос нс са 
ни”
Кол, като добави, че „ис
торията по този 
още не е казала послед
ната си дума”. Отговаряй 
ки на един въпрос Кол 
заяви, че обединяване на 
Германия не може да ста 
не докато Европа е раз
делена на два блока.

па територия, национално 
оформени и със снажен и 
отпорен 
брой, те са трети между 
жителите в Югославия и 
.повече са отколкото ня
кои други народи в Юго
славия, на които е даде-

гледищата
по

каза

по германския 
тъждестве-I

Той подробнопи» говори
за съдържанието на диа
лога с Горбачов, подчер
тавайки че са разглежда
ли много въпроси от об-

каза канцлерът

А как я „мъчи” вижда 
се от оценката на вестни
ка, според Която в Косо
во се касае за някаква 
недействителна 
речена драма”. „Не се ка 
сае за драма на изселва
не на сърби и черногор
ци, но за Лъжа и манипу

въпрос
Югославпя не може да 

побегне сама от себе си. 
Тя е многонационална об 
щност, в ’ която участву
ват л албанци. Понеже 

нацио-

ластта на икономическо
то и други видове сътруд 
ничество: ядрена енерге
тика, машиностроене, еле 
ктротехника, защита на 
околната среда. Договоре

„такаиа-

Югославия не е 
.нално единна, тогава ней
ните народи и народнос
ти или трябва да бъдат 
равноправни, или не тря- на Албанската партия на 
бва да има равноправие , труда, добавяйки, че про 
за никого”. блемът е в „изселването

лация — твърди органът
ПАРТИЙНА ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ В. ТЪРНОВО В НИШ

Добри основи за по-шнроко 
сътрудничествона албанците”, а не в спи 

„Или — или” преду- ране на изселването на 
преждава Тирана. Само, сърбите и черногорците 
гя не ще да пристане на поради натиск и възвръ- 
логичната оценка, че то
ва е груба ултимативна 
намеса във вътрешните 
работи на Югославия- Не

на своята стара карта. 
Преценил — не за първ 

че е на Четиригодишното сътрудничество между Ниш и 
Велико Търново не се състои само на размяна на де-

стопан-

път погрешно 
стъпил момент когато на щане на междунационал- 

ното догерие. Съдейки по 
коментара „Зери и попу- 
лит” това не интересува, 
по-точно пито

легации, но вече приема вид на всестранно 
ско, културно, спортно и сътрудничество в други об
ласти. Това е добра основа взанмнополезното сътруд
ничество да се развива и задълбочава по-нататък. То
ва заяви Вукашин Трнвунджа, председател на ОК на 
СКС в разговор с тричленната партийна делегация от 

елико Търново в НР България»
Удоволствие от досегашното

югославските народи мо
же да се постави ултима 
тум: или албанците в Ко-

I решаване
I па положението.!

Компютор открил грешка „Насъскани тълпи сър
би и черногорци скитат 
по Косово търсейки убий 
ства, и кръв” — продъл
жава албанският ежедне
вник, като добавя, че на 
17-то заседание па ЦК на 
СГОК „е подкрепен сърб- 
скнят тезис, според коя
то сръбското и черногор
ското население и подло
жено па албански терор”.

•• Ч"
Но, статията има и свои 

поръки. Една от 
отправена към „здравите 
н реалистични сили, кои
то схващат \ опасността",- 
Гази опасност „застраша
ва Югославия”, а „здрави 
сили има и между сърби 
те и те ще обуздаят офан 
зивага на великосръбскня 
национализъм”.

сътрудничество из
каза и Надежда Козлева, кандидат за член на ЦК на 
БКП н секретар на Общинския комитет на БКП във 
Велико Търново, както и желание за разширяване 
на сътрудничеството с предлагане на конкретни обла
сти и по-добро планиране. В разговора с партийната 
делегация от Б. Търново, която в Ниш, пребиваваше 
четири дни/ взеха участие функционери от Общин
ския и 'Университетския комитети на СКС в Ниш.

СПОРАЗУМЕНИЕ ЮГОСЛАВИЯ — ДАНИЯ

Договор за предаване 
на осъдени лица

тях е

Тези дни Югославия и 
Дания сключиха договор 
за взаимно предаване на 
осъдени лица да издър- 
жават наказанието 
своите страни.

Споразумението 
саха външните

с датския водач на ками
он, който преди 20 месе
ца край Ниш предизвика 
тежка

Съветските учени наскоро пак ще се опитат да 
изпратят в космоса първия съветски космически ша- 
тъл „Буран”, чиито полет не успя на 30 октомври 
т.г. Полетът бе отложен само 55 минути пред изхвър
лянето, понеже компютор открил грешка в тази сло
жна операция- ТАСС съобщава, че учените на космо- 
дрома Байконур утвърдили, че една от платформите, 
която служи за евантуална евакуация на космонавти-

злополука в коя
то, загинаха 24 души. Ви
новният шофьор е осъ
ден в Югославия на шест 
години затвор.

Такива

си в

Знае се кой и кога е 
поръки до

подпи
министри 

на двете страни Будимир 
■Лончар и Уфе Елеман 
Йенсен

изпращал 
„здравите сили” в чужди договори наша

та страна е вече сключн- 
с Австрия и Чехосло

вакия, а със същата цел 
води преговори с 
Р«я, ДДР, Турция, Ита
лия, Швеция, Мексико и 
Египет.

страни. Що се отнася до 
Югославия, тя знае къде

по време на раз
говорите им в Белград. 

Инициатива за

те, не достатъчно се отдалечила от носещата ракета 
„Енергия” и шатла „Буран”, и комтоторът затова 
спрял полета. Първият съветски шатъл (на снимката) е мястото на такива „по
трябвало да се спусне на едно летище, на около 14 ръки”. Това би трябвало
км от мястото на полета.

ла

подпис- Унга-ването на споразумението 
бе раздвижена от датска 
страна. Повод е случаятда знаят и в Тирана.
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ДВЕ ЗАСЕДАНИЯ НА
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СК В СЪРБИЯ

ОТЗВУЦИ НА 17-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА СЮК

Конференциятаекс
от 21 до 23

ДУХ ндна
ЮГОСЛДВСТ »ще се състои 

ноември
|

• СЕДЕМНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА 
СЮК УКРЕПИ ЕДИНСТВОТО ЗА РЕШАВАНЕ НА 
ГЛАВНИТЕ ПРОБЛЕМИ В СТРАНАТА — бе казано 
на заседанието на МОК на СК в Южноморавски ре-

.» —=г
В СКС __ ОТ Пеит драма « Кадрово обновление характеризиращи се със

от Централния до общинските комитети • силен стремеж на партии 
ктуалната политическа обстановка във пата база и па всички на-

роди и народности да се 
задълбочи демокрацията, 
да се извърши демократи 
ческо кадрово обновле
ние и най-енергично да 
бъде премахната практи
ката, в която политика
та се води противно ма 
волята и интересите на 
народа и да се изкорени 
бюрократ! шеското натра 
пване ма кадри, които са 

, служили на тази полити-

гион
' =

Тези дии в Лесковацсе говото идейно-политичес- 
състо,я среща — заседа- . ко и акционно оспособя- 
иие с председателите на ване. 
общинските комитети на 
Съюза на комунистите от 
Южноморавски регион, 
на което се разисква по 
актуалиите политически 
въпроси и задачи на Съ
юза на комунистите в ре
гиона, както и за остана-

Обсъдена е 
Войводнна Когато става дума 

тайното гласуване и изка
заното недоверие на Ду< 
шаи Чкребич, бе казано, 
че за това най-компетент-

за

Конференцията на Съ
юза на комунистите в 
Сърбия ще се състои от 
21 до 23 ноември т.г. —- 
бе решено на заседание 
на Председателството на 
Централния комитет на 
СК в Сърбия, което се 
състоя на 28 
Председателството 
ни, че Конференцията ще 
се проведе при изключи
телно сложна икономичее 
ко-соцйална и политичес
ка обстановка. Върху нея 
най-голямо' влияние има 
по-нататъшното влошава
не на положението в Ксь 
сово. Дейността на албан 
ските националисти и се
паратисти продължава с 
ненамалена жестокост и 
може да предизвика тра
гични последици. В пуб
личната дискусия по про- 
ектоамандманите в Кон
ституцията на СР Сърбия 
в Косово -се явява подчер

тнн кадрови промени в 
Съюза на комунистите в 
Сърбня — от Централния 
до общинските комитети. 
Тази задача ще се осъще 
ствн съгласно критериите 
за кадрово обновление, 

бяха приети на

но е мнението на партии 
пата база. За изявата на 
Винко Хафнер е изтъкна 
то, че е тя дръзка и не
приемлива, а несъобраз* 
но е и сравнението с оти

лите активности за улес
няване ма стопанството.
Не изостанаха и отзвуци 
за 17-то заседание на ЦК 
на СЮК, за което бе ка- нането на Милован Джи-

лае и Александар Ранко- 
вич, който в заключение 
изказа Стипе Шувар.

конто
XVII пленум на ЦК ма 
СЮК.

октомври, 
оце-

зано, че укрепва единст
вото върху решаването 
на главните проблеми в 
страната. На заседанието 
дойде др изява политика
та ма СК в Сърбия, осо
бено ма курса след Осмо- 
то заседание на ЦК . на 
СКС, което потвърждава, 
че политиката на СК на 
Сърбия е дълбоко вкоре
нена в политиката на СК 
на Югославия- Без оглед, 
че на 17-то заседание се 
стълкновяваха мненията

НОВА ПОЛИТИКА И НО
ВИ КАДРИ ВЪВ ВОНВО
ДИНА

ка.
Нужните демократиче 

ски промени трябва да 
„произведат" нова 'поли
тика и пови кадри, кои
то ще имат способност 
да отстранят грешките на 
дългогодишната погреш
на политика на войводин 
ското ръководство. Ли- 
иня на разграничаването 
от тази политика трябва 
да бъде отношението към 
единството в СР Сърбия, 
разрешаването на косов- 
ските проблеми, промени 
те в конституциите на 
СФРЮ и СР Сърбия и 
особено към дейността 
на Съюза на комунисти
те в Сърбия като цяло.

За най-важна задача в 
предстоящия период е 
изтъкната необходимостта ' 
от улесняване на стопан
ството и на създаване на 
условия за нормална сто
панска дейност. Освен пе 
стене и рационализация, 
изисква се изостряне на 
обществено - политическа 
та и наказателната отго-

На 31 октомври Пред
седателството на ЦК на 
СК в Сърбия обсъди ак- 
туалната политическа об
становка във Войводнна 
и подготовката за заседа
ние на ПК на СК и за 
извънредна конференция 
на СК във Войводнна, на 
която трябва да се оце
нят задълбочено и крити 
чно причините и последи
ците на погрешната по
литика на покрайнинско- 
то ръководство и да се 
избере нов Покрайнин- 
ски комитет.

ворност за нерационално- 
и становищата, па и не- то изразходване на обще 
примерни изказвания, бе 
казано, то представлява 
•солидна основа за кадро
во обновление на най-вис

отвените средства, както 
и премахване на общест
вените привилегии на ба
зата на ползуване на об 
ществени средства.

М. Момчилович

тано национално разеди
нение. Мненията, че 
трябва да се мени Консти 

от 1974 година и

не

шия орган на СЮК и не-туцията 
отхвърлянето на предло
жените амандмани е гтря

.. 1
/

I

Реформата и инфлацията не са дружкинако противопоставяне 
усилията 
югославско 
разрешаване 
та драма. Затова е необхо 
димо да се утвърди идеи 
но-политическата 
рност най-напред 
мупистите, които 
отговорни постове.

на СК и цялото
общество за 
на косовска

достатъчни за увеличение участието на стопанство- вия, на Скупщината на 
на акумулацията дори с то в дохода да се увелн- СФРЮ са предложени ре 
40 па сто. чи например с 3 на сто и шення за покритие на

(Бранко Мнкулнч) това да се приложи на тези разлики. Валутният 
дохода от първото полу- пазар действува успешно, 
годие на годината дохо- увеличени са валутните за 

ИЗНОСЪТ НЕ ГУБИ ДЪХ ДЪТ па стопанството ще писи на страната и се го
се увеличи със 777 мили
арда динара. Облекчено 
то положение на стопан
ството ще допринесе да 

пие със същия период па се увеличи участието на 
миналата година. На кон населението във финанси 
вертируемите пазари на- райето на общото и спе
шите доставки са по-голе местеното потребление, 
ми е 15,5 па сто, а в ра- Това участие лами беше 
.■шитите страни дори с 6,5 па СХО) а сега е 6,1 
19,8 процента. От юли па ][а сто 
сам расте и вносът, така ‘ • ' „ .
че до края па годината (Веселин Джуранович)
ще се обезпечи добро спа < 
бдя нане па стопанството 
с възпроизводствеи мате
риал.

(От 1-ва стр.)

отгово- 
на ко- 
заема г

то на средства за елек- 
тростопаиството и пр. Фе 
дерацията предприема ме 
рки за намаляване броя 
на представителствата в 
чужбина и броя на 
титс в тях, 
вноса и пр.

НАЙ-ВАЖНИТЕ
ЗАДАЧИ

твн закон, с помощта на 
който освободените от ре 
програмирането на външ 
ння ни дълг средства ще 
се насочват към развити
ето, а не към потреблени 
ето.

зас- 
ще улесни • До 24 октомври на

шият износ беше по-гол- 
ям с 12,2 ма сто в сравне-за Съюза на 

най-важни
В момента

- комунистите
са три 
не /1а 
та и геноцида

• И при безупречна ор
ганизация на труда и те
хнологическия процес мо 
жс да сс правят рацио- 

икоиомии.

задачи: потушава- 
коитрареволю/дия- 

в Косово,
(Светозар Рнканович)инализани//

Ние имаме огромни резер 
ви за това. Например ако 
бяхме намалили разходи
те само с 1 ма сто, а то
ва //ри сегашните обстоя
телства обективно може-

на отговорутвърждаване
„ ръководството //аг/ост

Косово и приемане на г/ро 
Конституцията на • Бюджетните разходи 

на всички равнища тряб
ва да бъдат съгласувани

мени в 
СР Сърбия, които ще оз
начат учредяване //а СР 
Сърбия като държавна и
самоулравителна оОщ-

цялата й териго-

• Вече се очертават с реалните възможности 
контурите на^ стабилна на стопанството. Вече не 

(Иенад Крекич) финансова система. Външ смеем да допуснем само 
мият дълг е консолиди- да се говори за бюджетни 
ра//, осуетено е по-натйтъ- те източници, а да не се

/не да се направи, дохо
дът на стопанството в пъ-

т/ост на
рия-

,на рвого полугодие па годи
ната щеше да бъде по-го- 
лям с 4 //а сто, относно 
с 1013 милиарда динара. 
Тези средства биха били

П редседателството 
ЦК на СКС реши ведпа- 

започис подготовка.
обновле

• Положението на сто
панството непременно тря 
бва се облекчи до края 
1/а годината. При условие

шпото увеличение на кур върши намаляване на 
совите разлики г/ри Наро същите, 
дмата банка иа Юго.сла-

/а да
та за кадрово 
„ие //а ЦК //а СЮК от 
СК в Сърбия и за съотвс-

(Стане Доланц)
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РЪКОВОДСТВОТО НА СР СЪРБИЯГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК ВЕЛКО КАДЙЕВИЧ ВОДИ РАЗГОВОР С

ОТ ПОТУШАВАНЕТО НА КОНТРАРЕВОЛЮЦНЯТА НА 

КОСОВО ЗАВИСИ БЪДЕЩЕТО НА ЮГОСЛАВИЯ
равноправни народи и на

Отбранителните подготовки п СР Сърбин се подо
бряват. Промените и Конституцията на СРС ще дадат 

по-силно единство в командувапето и ръко-

родности.
Оценено е, че предложе 

промени в Конститу 
СР Сърбия, от 

до отбраната

иите 
цицята на

принос за
воденето на отбраната и на системата за всенародна 
отбрана н обществена самозащита. В САП Косово на 

равнища трябва да се разрешат онези кадри
да се даде

пасящи сс 
и сигурността, ще откри
ят нови пространства за 

укрепване
всички
конто не изпълняват задълженията си,

по-пататъпшо 
па единството в ръководе

възможност на нови хора
някои области. За да мо
же това да се 
в покрайнината 
ки равнища трябва снет 
но да се 
кадри, които не изпълня
ват задълженията си 
да се даде възможност на 
нови хора, но е прецизно

Отбранителните подго 
товкд в СР Сърбня са 
все по-успешни, бе кон
статирано в разговорите, 
конто бяха водени по вре 
ме на тридневните посе
щения на съюзния секре 
тар за народна отбрана 
Велко Кадневич на коме
ндантства и поделения на 
въоръжените сили в тази 
република. В Председа
телството . на СР на Сър
бия Кадневич разговаря 
с председателя на Пред
седателството Петар Гра 
чанин, председателя на 
Председателството на ЦК 
на СКС Слободан Мило- 
шевич, председателя на 
Скупщината на СРС Бо- 
рисав
теля на РК на ССТН Бог
дан Трифунович, предсе
дателя на'Изпълнителния 
съвет на Скупщината на 
СРС Десимир Йевтич и с 
други личности.

В съобщението се изтъ 
ква, че са водени разго
вори за състоянието в от
бранителните подготовки 
в~СР Сърбия и за други 
въпроси от значение за 
осъществяване и разви
тие на концепцията за 
всенародната отбрана и 
обществената самозащи
та. Оценено е, че тежка
та политическо-сигурнос 
тна обстановка на Косо-

нсто и командувапето и 
по-ефикасно фун-

постигпе, 
на всич- за още 

кциониране на системата 
за всенародна отбрана и 

самозащита
онезисменят

обществена 
на цялата територия наЦ

I СР Сърбия. 
Особено еПа СР СърбияОт разговорите I» Председателството 

под-
ЮНА е била

подчертано 
голямото ангажиране и 
приносът на 
премахване 
от наводненията в южна 
та част на Сърби# и зе_ 
метресенията 
пик къдего 
винаги досега оказва зна

утвърдени задачи н сро
кове. При това, особена 

в борбата
СИЛИвърху въоръжените 

па СФРЮ и концепцията 
за всенародната отбрана 
н обществената самозащи 
та. Народът и комунисти 
те в СР Сърбия нападки
те върху ЮНА доживя
ват като нападки на Ти- 
то, Югослави# и револю- 

~ цията. Комунистите, тру
дещите се и гражданите 
в СР Сърбия, както е ка
зано, енергично се проти
вопоставят срещу напад
ките на Титовата личност 
п дело, както и срещу вси 
чки опити на отричане 
на неговия исторически 
принос към социалистиче 
ската революция и изгра 
ждането на Югославия ка 

остро се противопоставят то социалистическа само-
срещу всички нападки управителна общност на

В разговорите е 
чертано, че 
п си остава значителен 
фактор в стабилността • и 
кохезмята па Югославия, 
ковачница па братството, 
единството п на основни
те морал I ю-1 тол I ггически 
ценности, особено на юго 
славскпя социалистичес
ки патриотизъм, като 
гаранция па независимос
тта п социалистическото

ЮНА при
отговорност 
срещу 
та имат кадри

последиците
к он гра рево л юни я 

от албан
ската народност. 

ЮНД, подчертал
Копао-нагене- ЮНА, като

рал Кадневич максимално 
на Косовосе ангажира 

във всяко отношение. Ар 
мейните и занапред 
дават пълен принос в кон

чителна помощ.
Покрай

оценка, че сътрудничест
вото на ЮНА с всички 
структури на системата 
за всенародна отбрана и 
обществена самозащита в 
СР Сърби# по всички съ
ществени въпроси е твър 
де добро и конструктив
но, заютючено е че таки
ва посещени# и срещи 
трябва и занапред да се 
провеждат и същите и 
по форма и съдържател
но да се обогатяват.

съвместнатаще

солнднрането на политиче 
ско-сигурностната обста
новка на Косово и ще 
предприемат всичко как- 
вото можат за по-нататъ- 

. шното укрепване на връз 
ките и сътрудничеството 
на армията и населението 
на Косово, какФо и във 
възпитанието на младите 
в духа на основните стой 
ности на нашето общест
во и революцията.

Йович, председа-
самоуправително бъдеще 
па нашата страна. Иман 
кн предвид тази роля и 
значението на армията, 
представителите на СР 
Сърби# са изтъкнали, че 

трудовитекомунистите, 
хора и гражданите в ре
публиката енергично и

СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАДОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА

Обсъдени повече информации н проекторешения
И информацията отна

сяща се за реализиране
то на програмата по тру
доустрояване през изтек 
лата п провеждането й 
през настоящата година, 
обща констатаци# на де
легатите е, че незаетостта 
и в Босилеградска общи
на прераства от социален 
в обществено-политичес
ки проблем. Още повече 
че броят на нетрудоустро 
енпте постоянно се уве
личава. Понастоящем в 
списъка на нетрудоустро- 
ените се намират 1472 ду
ши, от това 52-ма са с 
полувисше, а 20 с 
образование. Имайки 
двид това, делегатите взе 
ха решение, до края 
годината цялостно

На 28 октомври ,т.г. в 
Босилеград се състо# осе

други жизненотрептящи 
въпроси в местните общ
ности.

чки нетрудоустроени с 
виеше образование да им 
бъде обезпечена работа.

Делегатите на трите съ
вета на ОС в Босилеград, 
въз основа на отчета и 
разискванията на Любен 
Рангелов, Кирил Иванов, 
Стоичко Андонов и Вла
димир Стоименов, дадоха 
положителна оценка за 
работата на основното 
училище през изтеклата 
учебна година с констата 
ЦИя» че общо взето запла

мнадесетата поредна 
си# на Общинската скуп
щина. На дневен ред бя-

се-• во/ която и занапред се 
влошава, твърде отрица
телно се отразява върху 
отбранителните под готов ха няколко информации, 
ки, па и върху сигурнос- проекторешенй# и отчета 
тта на страната като ця- за работата на основното 
ло. Изтъкнато е, че е не- училище през изтеклата 
обходймр да се предприе- и подготвеността му за 
мат всички необходими настоящата учебна годи- 
мерки за възможно по- на. От информациите иай- 
спешно стабилизиране по- голямо внимание делега- 

1 ложението в покрайнина- гите на трите съвета обър 
та, а особено за потуша- наха върху ииформация-

Инак, в изготвеното ог 
страна на компетентната 
служба проектопредложе
ние се предлага самообла 
гане от седем години. По 
този начин ще бъдат ббез 
печени 1,513 милиона ди
нара, а същите ще се 
употребяват аа изгражда
не ,и уреждане на местни 
пътища и телефонни ли- 

ване на агресивното дей- та за предприетите актив- нии в местните общиос- 
ствуване на албанския на ности за въвеждане на об 
ционализъм и сепарати- щииско меЬтно самообла-
зъМ, премахването на ме- гане, както и върху ин- 
ждунационалните несъг- формацията за реализа-
ласия и реафирмирането ция ма програмата по тру 

междунационалното доустрояване. 
доверие. Подчертана" е не
обходимостта от решител Делегатите констатираха 
но провеждане на заклю че в затруднените обществе
ченията на. 9, 17 и 18 за- но-икономически условия,
седание на ДК на СЮК. когато средства все по-

От потушаването на трудно се обезпечават, то
на зи вид самопомощ на тру яхцата и следващата сед

мица върху проектопред
ложението ще разискват 
и в местните об.щТюсти, а 
след това чр!ез референ
дум и официално трябва 

ви проблеми, и редица . да бъде обнародвано.

нуваннте задачи и актив
ности ' в областта на въз
питателно 
ния 
реализирани.

В продължение на сеси 
ята делегатите на трите 
съвета, съгласно изборна
та процедура избраха: 
Сотир Сотиров за секре
тар на Секретариата за 
управление и общи рабо
ти, Васил Иванчов за ди 
ректор на Общинското 
управление по обществе
ни приходй и Владимир 
Стоименов за директор на 
Общинското геодетско уц 
равление.

ти, за изграждане и ре
конструкция иа водопро
вода в Босилеград и,село 
Райчиловци, за изгражда
не па канализацията в гра 
да и за собствено

образовател- 
процес са успешновиеше

пре

на учас
тие . на общината при обе 
зпечаване на средства от 
републиката за уреждане 
и модернизиране на реги 
оналните пътища в общи 
ната. В течение иа наето

на
да се

реализира приемането на 
стажанти, а онези колек
тиви които нямат възмо
жност за това, 
самоуправителното 
зумение от

съгласно 
спораконтрареволюди^та 

Косово зависи бъдещето 
на Югославия. Затова в 
рамките на общите опре 
деления и програми тряб 
ва да се действува енер
гично и бързо, особено в

дохода
отделят средства за 
цел. Покрай това 
тите на трите съвета взе
ха решение до края 
годината да се раздвижи 
широка активност, на вси

да
дещите се е от отделно 
значение, особено при ра
зрешаването на различни 
видове

тази
делега-

накомунално-бито-

■а.. м. я.
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ЗАСЕДАНИЕ НА 
НА СК В

. СТАНОВИЩЕ НА ПОЛИТИЧЕСКОТО И СТОПАН
СКОТО РЪКОВОДСТВО НА ЛУЖНИЦАНА ОК

Стопанството да се 

обленчи веднага
ВИСОКИТЕ
ОБЛАГАНИЯ
ОБРЕМЕНЯВАТ
СТОПАНСТВОТО

• Материалното положение на сдружения труд в 
Бабушнишка община е влошено, пбнеже се е дошло 
да увеличено обременяване на стопанството за разли
чни отделяния на общото потребление

ние на здравеопазването, 
образованието и пенсио
нните, осигуровки.

През последните две го 
дини броят на самоупра
вителните общности на 
интересите е намален от 
1269 на 882, но правата 
не се стесняват, па обле
кчаването в тази насока 
трябва да продължи.

По отношение на нама

Общинският 
на СК в Бабушница тези 
дни организира среща 
със само една точка: об
лекчаваме на стопанство
то и пестене. Уводно из
ложен не иа тази среща, 
па която освен секретари 
те на първичните органи
зации на СК, присъству- 
ваха и директорите иа 
трудовите организации и 

дейности, 
както и секретарите на 
самоуправителните общ-

чакаме предстоящите ре
форми, но трябва ведна
га, без отсрочване дапре 
дприемем мерки за обле
кчаване на стопанството, 
пестене и увеличение 
дохода.

комитет

На проведеното 
октомври 'г.г. 
на Председателството 
Общинския 
Съюза на 
Босилеград 
бяха два

на 26 На заседанието на кое- назаседание го присъствуваха и ръко- 
на водителите на отделни 

организации, Тези мерки, според Пан 
чич, са намаляване на 
данъка върху дохода с 15 
на сто, което е в сила от

ляването на администра
тивния персонал не е мно г 
го направено. Предвидя- 
пото нахмаляване с 10 на

комитет на стопански 
комунистите в Общинската 

на дневен ред 
въпроса: идей- 

задачи

скупщина и 
представители на самоуп
равителните общности бе 
подчертано че занапред обществените 

връзка с раз- трябва още по-голямодец 
товарването на стопанст-

сто до йрая на юни неянуари т.г. Предвижда се 
намаляване за още 5 на е изпълнено. Това задъл

жение трябва час по-ско- 
ро да се изпълни, а ще 
трябва и занапред да се 
нахмалява броят на СОИ. 
Не са постигнати очаква-

но-политическите 
на СК във

сто. Републиканските об
лагания са намалени с 35ствуване в това отноше

ние. Преди всичко трябвавото, иокномисване 
добряване на хматериално 
то положение на

и по- ности на интересите, под 
да се намалят всички ви- песе АЛЕКСАНДАР ПАН- 
дове даждия за различни ЧИЧ, председател на ОК 
гощавки, да се намали по па СК в Бабушница. Ме- 
лзуването на обществени- жду другото той изтък- 
те коли, а чрез съответно на: 
преразпределение на огде 
лни лица, преди всичко правени пред протестни 
на онези които са отго- мттпиги и стачки на ра

на сто и. тези средства се 
насочват чрез 
тел но сдружаване в мате 
риални инвестиции в енер 
гетиката, 
съобщения, селското сто
панство ...

задължи-труде-
щите се и актуалните про 
блехми в областта ните резултати ^и в нама

ляването бр'оя на режий
ния персонал в трудови
те организации, както и 
не са постигнати желани 

Бюджетното потребле- те резултати в кадровото 
бстнпцитс и техните оп- ние е намалено с 22 на обновление, на стопанст- 
равдани искания за подо сто, с цел да се създадат вото.
бряване на материалното условия за подобряване - 
положение, не може да на материалното положе

на кул 
турата на територията на 
Босилеградска община.

железопътните

• Д :сс, когато сме п>
В подготвения .матери

ал, в уводното изложение 
на председателя на Общи 
нския комитет на СК в 
Босилеград Иван Василев 
и в разискванията на Ра
домир Йойич, Спаско Спа 
сков, Васил Такев, 
дан Велинов, Ванче ВаСи 
лов, Иван Стойнев, Симе
он Захариев и др. бе под 
чертано, че реализиране
то на заключенията от Ос 
мото и Деветото заседа
ние на ЦК на СК в Сър
бия и покрай известни на 
чинания все още не да
ват очакваните резултати. 
Общото 
ложение на

рорни за организационно
то устройство, произволи 
бедността на труда да се 
издигне на по-високо рав
нище. В това отношение, 

Йор- Общинската СОИ за ос
новно образование, култу 
ра, физическа култура,

М. ЯДКОЕИЧ

Проектоамандманнте в Конституцията на СР Сърбия
детска и социална защита 
вече предприема съответ
ни мерки. Ихменно с ре
шение на Изпълнителния 
отбор общинските облага 
н ия за последните три ме 
сеца са намалени с 30 на 

По този начин на

БОСИЛЕГРАД

Подкрепа и нови предложения
На 26 октомври на съвместно заседание на Об

щинската конференция на ССТН и Общинския синди
кален съвет бяха сумирани резултатите на публич
ните разисквания по проектопромените' в Конститу
цията на СР Сърбия

на употреба на езиците на 
народностите; знамето на 
Сърбия да бъде и знаме 
на всички народи и на
родности, които живеят 
в нея, да се анулират 
всички решення на Буян 
ската конференция и да 
се отнемат всички права 
и беиефицни, които са по 
лучили отделни лица въз* 
основа на иея, Да се пре: 
махнат 
та на покрайнините, вме
сто конституции, те да 
имат статути; на САП Ко 
сово да се върне предиш 
иото название Косово и 
Метохия и пр.

сто.
стопанските 
ции ще бъдат 
над
Сигурно е, че тези сред
ства няма кой знае колко 
да' подобрят положението 
на стопанството в общи-

организа- 
въриати 

45 хмилиона динара.

хматериално по- 
Ьтопанските

организации, с оглед на 
ниската ИхМ акумулатив- 
ност и все по-високите об
лагания се влошава, осиро 
машяват и нямат възмож 
ност да обезпечат и най- 
необходимите 
за работа. Активността за 
намаляване броя на адми 
иистрацията и 
с изключение в общин-

то сс застъпват за енер
гично преодоляване, на 

обстановка,

Об-
конференция 

Симеон Заха-

Председателят на 
щинската 
па ССТН 
риев във встъпителното 
си изложение между дру
гото подчерта, че разис
кванията са приключили 
в утвърдсния срок. И в 
местните общности, и в

кризисната 
а предй всичко за прео-ната, но в изострената 

икономическа криза и всесредства владяванс на положение
то в Косово и СР Сърбия 
на цялата си територия 
да изпълнява основните 
сн държавни функции 
във всенародната отбра
на, държавната сигур
ност, правната защита, 
международното сътруд 
ничество, общественото 

, планиране и пр.

ки динар е полезен.
Когато става дума за 

проблеми в председател с-тва-иастоящитс
областта иа. културната 
дейност в общината, Пре 
дседатслството на ОК на 
СКС в Босилеград е> иа 
становище, че един от ос ** 
повийте проблеми

Центърът за

режията,

ските органи, цялостно не 
особено в

организациите ма сдруже 
ния труд са преминали 
п твърде демократична 
атмосфера всеки граж

е реализирана, 
самоуправителните общио 
сти, правосъдните органи, 
обществено - политически
те организации и пр. От др 

стопа! I

кои- данин и трудещ се, е 
имал възможност да ка
же мнението см във връ
зка с предложените аман 
дмапи и да изнесе цови 
предложения- Проведени 
те събрапия се характери 
знраха с голяма масов
ост.

Населението от Босиле 
градска община се застъ
пват за демократични из 
бори и ограничени манда 
ти па всички равнища. 
Плебисцитио се търси еди 
нствена и мощна Югосла 
вня и сменяване на всич 
ки, конто по един или

то има 
култура, който е й носи
тел на културната дей
ност в общината съглас
но критериите, има пове
че от 3—4 работника, а в 
Центъра не се предприе
мат съответни мерки за 

им. След то

уга страна и някои
организации трудно 

освобожда
Гражданите и трудещи 

те са в Босилеградска об 
щипа , са предложили: 
след приемането на пред
ложените амаидмани да 
се подготвят още по-ра
дикални изменения не са
мо в Конституцията на 
СР Сърбия, но и в Кон- я 
стнтуцията на СФРЮ; в 
Конституцията на СР Сър 
бия да бъде внесено сър
бохърватски език да бъ
де официален език на ця

ски
поне засега се

от прекомерните ад- 
работии-ват

миниегративни
пи. А тъкмо те трябва да 
бъдат между първите. Ви 

и има наи-
Давайки подкрепа 

11 рое ктоама и дма н йте 
населението ог Босиле
градска община, подчер
та Захариев, ведно дават 
и пълна подкрепа на дър 
жавното и партийно ръ
ководство на СР Сърбия

намаляването 
ва по-дълго време върлу- 

лошите взаимни отио 
нецелесъобразно 

па работните

папочем при тях 
големи възможности за 
това, за икономисване и 
повишаване па нроизводи
телността на (руда, места и работното време,
едно от основните У недостатъчното материа-
вНв за осъществя оборудване на Цеп
на по-голям доход, а с 

ио-НИсоки лич-

друг начин настояват да 
разединят. Остро се 

нападките иаосъждат 
Тито и ЮНА, на братст
вото и единството на на
шите народи и народнос
ти.

н всички онези прогреси
вни сили и субекти, кон-търа и пр. М. Я.лата й територия с правотова н па 

пи доходи.
М. Я.
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НД ЦЕХА И А ГОРСКОТО СТОПА

швйвтмаавтвви
СЛЕД ЗАКРИВАНЕ 
ИСТВО В ЗВОНЦИКРУМ ВЕЛИЧКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ ИА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯразговор е 

СЪВЕТ НА ОС В ДИМИТРОВГРАД

Остават открити 

въпросиОблаганията ще бъдат 

намалени — догодина
• СЕГА РАБОТНИЦИТЕ ОТ ТОЗИ ЦЕХ РАБОТЯТ 

I) И1ИРОКЕ ЛУКЕ, НИРОТСКА ОБЩИНА
мяиа чрез селективно ос- 

облага-
на сто за детската запри

0,65 за социална за- побождаваис от 
щита, 2 ма сто за кому
нална и I на сто за път*

Все по-чести и основа
телни са исковете натру 
дещите се да се намали 
вземането от дохода на 
стопанството, защо го са
мо в СР Сърбия на сто
панството остават по-мал
ко от 50 на сто от дохо 
да. Такива облагания ед
ва ли'могат да-понесат и 
много по-силни стопанст
ва от димитровградското.

ф Какви са ■ общински
те облагания върху дохо
да на стопанството? — 
попитахме председателя 
на Изпълнителния съвет 
на Общинската скупщи
на в Димитровград Крум 
Величков:

Горското стопанство из 
глежда не е схванало или 
не е пожелало да схване 
това* определение и вме
сто да потърси начини да 
направи нов цех — реши

пия па отделни трудови 
Тази 1 факти

След спор, който про- 
1 одиниорганизации, 

ка ще се 
краи па годината, така че

дължи десетина 
между Горското стонано 

от Г1ирог и земедслс-
промежда дона дейност. Облаганията

за пътна н комунална де
йност са въведени съгла- по този начин ице бъдат

п,Прани 222 милиона н 
509 \нлядп динара. А не

тно
ката кооперация „Ерма" в
Звомци, най-сетне е ири- 

по най-пепопуля-
сно амбициите да ее тла
сне напред развитието на 
инфраструктурата в общи 
пата и обусловеността на 
средствата от република
та от собствено участие.

цеха да закрие.
Доводите на земеделска 

•}а кооперация „Ерма", чи 
собственост са помс-

КЛ10Г1СПлпигвцн за девет месеца 
само мри Самоуирй-

пачип: цехът е за-РШ1«/Г
крит, а работниците 
прехвърлени на работа в 
Широко лукс, 
община. Сега няколко де
сетина. работници измина 
пат пад. 50 километра до

има
вителиата общност за 
йонно образование и то 
16 милиона п 500 хиляди

са
ос-

щелията па цеха, са твъ
рде убедителни: още пре 
, ; десет години е казано

Лпротека

динара, които вече са вър 
пати па стопанството.

0 Изпълнителният съ- 
У на СР Сърбия прено- 

облагацията да бъ
да. намалени за 20 
сто. Какво се предприе
ма п това отношение?

Иа:--напред да 
ня, че средствата в само- 
управптелппте общности 
са минимални п досега са 
ангажирани и използува
ни. При самоуправител- 
1штс общности за пътна 
и комунална дейност за
сега средствата не могат 
да се намаляват, защото 
цялостно са ангажирани 
въз основа на финансо
вия план и вече са пре
ведени на изпълнителите 
па работите. Тук всъщ
ност няма никаква възмо 
жност за намаление, но 
в плановете за следваща- 

препоръката 
предвид. 

А. Т.

па Горското 
че трябва да изселят по
мещенията,
направят нов 
;*:с не са срещнали раз
бирателство, 
ската кооперация но съде
бс И ПЪ'Г
правото си. Инак тези по 
мещепия са им нужни за 
селскостопанските

стопанство.
новото работно място.

относно да 
цех. Лоне-

Гсна.:- изниква въпрос: 
защо трябваше да сс до- 

*ндс до тази непопулярна 
мерка? Очевидно е, чс 
Горското стопаис'1 во . твър 
дс лесно прие такова ре
шение, без да мисли мно 
го за работниците и изо
бщо за стопанското раз
витие на Звонския край.

Това решение е в ос
тър разрез и с политика
та за развитие на изоста
ващите п пограничните 
райони. Именно в общи
ната се полагат усилия 
да се открият производс
твени цехове по райони
те центрове, като по тоя 
начин се спре миграция
та п хората да се трудо
устрояват по местоживе
ене. Такова е и общото 
определение иа СР Сър
бия.

1>|ЧК
па

то земедел-
— След като бе форми 

рана самоуправителна об 
щност за здравеопазване 

Пирот, облаганията вър 
наша-

напом- е осъществила

ч : -В
ху стопанството в 

ч та община се 
Общинските 
върху
днес възлизат на 12 на 
сто, включвайки и обла
ганията чза Самоуправи- 
телната общност за ко
мунално и пътно стопан
ство, които тази година 
са въведеш! като нови. 
Облаганията върху бруто 
личните доходи, на заети-

маши
чи, конто инак досега са 
били оставени на откри-

намалиха. 
облагания 

личните доходи то.
Трябва ла се напомни, 

че ръководството на об
щината е водило няколко 
път:: разговори с предста 
кители на Горското сто
панство, с работниците и 
със земеделската 
рация „Ерма". Не може 
ла се отрече и фактът, че 
земеделската 
е проявила разбирателст
во и търпение, но накрая 
е била принудена да тър
си по съдебен път свои- 

И в сегашния 
изказват съжале

ние, че .някогашните ру- 
дарп на мина „Ерма" тря 
бва да изминават и над 
50 километра, за да оти
дат в Шнроке луке, къде 
то е прехвърлен цехът.

Едно е ясно: без оглед

Крум Величков

ф Какво се предприе
ма конкретно на общин
ско равнище, за да- се об
лекчи положението на 
стопанството? коопе-

— Още в началото на 
те продължи Величков, годината приехме стано- 
възлизат на: 4,5 на сто ви ще постоянно да ели- 
за образование, 0,52 за минцраме излишъците в та година 
култура, 0,25 на сто за самоуправителните общ- ще бъде взета
физическа култура, 1,25 пости. Това се осъщест-

кооперация

те права, 
момент

Предприятието — основен 

стопански субект
че цехът в момента не 
работи в Звонцн, трябва 
да се потърсят спешни ре 
шения, за да се изгради 
нов цех ,и да се върнат 

па световнцд пазар й за машините. Струва ни се, 
негово включване в 
ду. .ародното
на труда според' крите
риите на
изводство. Откриват се 
широки възможности на 
чуждестранните фирми да 
влагат, в нашето

(От 1-ва стр.) предприятие да управля- шии 
ват с това предприятие бекти). 
съответно вложените сре 
дства, да решават за раз
пределението на осъщест-. 
вения доход и да поемат, 
собствената си част от 
общия риск.

и чуждестранни ,су- бипа щс се създадат ус
ловия за 
нашето
положителните

отвореност на 
стопанствоПЪЛНА САМОСТОЯТЕЛ 

НОСТ НА ПРЕДПРИЯ
ТИЕТО

АФИРМАЦИЯ НА 
ПАЗАРА

КЪМ 
ВЛИЯНИЯ

В „Основите" се 
чертава, че афирмацията 
иа пазара и пазарните за
кономерности е предпо
ставка

под-. че цехът, в момента 
стопанство от Пирот: уж 
не им се изплаща да ин- 

стоковото про- вестмрат, тъй като цехът 
работил със загуби, са съ 
веем

немеж-Концептът иа реформа
та предвижда предприя
тието да бъде основен сто 
лански субект, който са
мостоятелно води делова
та и развойната си поли
тика,' сам определя моде
ла на организационното 
си устройство и кога, с 
кого и как ще се свръз- 
ва и по начало самостоя
телно избира ръководст-* 
вото си. Предлага се пре 
дприятията (обществени 
или частни) и физически 
те лица (граждани, рабо
тници), които влагат соб
ствени средства в друго

разделение

Самоуправителното ре- заздравяване
шаване ще се опрости с ‘ иа стопанството и за раз- 
премахване на. консеизу- 
са, а работническите съ-

за

несъстоятелни. За-витие на 
ните отношения.

самоуправител- 
Затова

се' предлагат институцио
нални основи не само за

щото този цех е произве 
ждал полуфабрикати, ко 
итр са намирали добър

стопан
ство и да вършат съвмес 
тна стопанска дейност та- прием на пазара, 
ка, както се

вети ще решават само по 
крупни стратегически въ
проси. Ще бъде .установе- ■ пазар на стоки и услуги, 
но- равноправие на разли- . но и пазарно остойно- 
чни видове .сббственост 
(обществена, кооператив 
на, колективна, частна, съ 
пместиа,- облици на соб-

Следователно,договорят с 
домашните партньори. И 
на нашите предприятия

необхо
димо е повече разбирател 
ство за проблемите на ра 

се дават по-големи възмо ботниците и далеч по-го-
лемн, съгласувани усилия 
на всички, за да заработи 
цехът отново.

стяване на всички факто
ра на производството (ка 
питал, работна ръка, 
ние, природни ресурси). 

Със системни промени 
които могат да се обеди- е областта на

зиа-
жпости да' влагат средст- 

страната и да 
създават собствени пред
приятия в чужбина.

ственост, въз основа иа ва вън от
икоиомиче

няват. средствата иа дома , ските отношения с чуж-
Ст. Н.
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рг" ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ|ломунис

на Съюза на комунистите в Сърбия Брой 1645 1

т
година ХЬУ1 

Белград, 4 ноември 1988

В политическия живот у нас настпор 
Снеа~ най-често м1кду връхните

коайнппт ПТИМИЗМа и песимизма. Една крайност с невероятна скорост 
С друга. Това се

> това, че акцдята ни за афирмация на са- 
моуправителните решения остави незащите- ' 
на голяма част от политическия терен. Ан- 
тисоциалистическите и антисамоуправител- 
ни сили това вещо използуваха за собстве- 

идейн<1 инфилтрация.и афирмация.
Затова и преди пленума в Съюза на 

комунистите проникна 
пи необходими промени, преобразования, 
като предпоставки за по-нататъшната ни ег- 
зистенция. Един брой промени са осъщест
вени, а с непосредствените си задачи пле
нумът определи кои промени трябва да 
бъдат извършени в Съюза на комунистите/ 
за да може той Да стане инициатор на 

, промени в обществото.' От различни
ти се дири ново решение, нов облик на 
единството в Партията, която ще бъде 
лна и сплотена, но не „по стария начин". - 
В това отношение пленумът беше ясен. Съ-^

се замества 
случи и по време на Се- 

тетН1шеСгТИя ПЛеНуМ на Централния 
На ™ ™ На юго"1авск”те комунисти. 
Навъсената увереност, че е по-лесно да 
намери решение за каквито и да било 
ги затруднения, отколкото

коми на

НОВИ
изпити

се съзнанието, че садру-
за нашите обще- 

вени, стопански, национални, политически 
и какви ли още не проблеми, речи 
една нощ след пленума 
ведро убеждение, 
бра воля можехме

си за
се претвори в по- 

че с малко повечко до-
да се доближим до дъл

гоочакваните решения.
Затова Седемнадесетият аспек-пленум на Цеи

тралния .комитет на СЮК, който бе 
твян дълго и щателно, от политическата об
щественост бе оценен като един вид завръ
щане на оптимизма. Изказванията, 
се чуха в центъра „Сава” за щастие не с^е 
отличаваха със скокове

социализъм трябва да се освободи от заста
релите идеологически и теоретични догми, 
несполучливи системни решения, от всички 
облици на държавно-партийния съюз про
тив работническата класа, от затворените 
граници и националните егоизми и сепара- 
тизми. Разбира се, няма да е добре ако 
Съюзът на комунистите похарчи цялата 
си енергия само за развръзване на вчераш
ните възели, макар че и това е нужно. Си
лата на импулсите му трябва да бъде на

към утрешните ра-

Вардейки се от драматизация на сло
жните политически отношения у нас, пле
нумът предупреди -за нарастващата сила на 
антисоциализма и зачестилото му присъс
твие на политическата сцена. Натискът на 
идеологията и програмата на Съюза на ко
мунистите, дори и разпространяването на 
проитвоположии идеологии са последица 
не толкова от липсата на идеи и програ
ми на Съюза на комунистите, а повече от 
недостатъчното приложение на тези идеи и 
програми, което често пъти е по-лошо и 
от безделието.

Там, където застарелите концепции и 
структури не са заместени с нови и по- 
ефикасни, там, където с прекадено колеба
ние са задвижени самоуправителиите меха
низми, естествено се явяваха алтернативи. 
Едни предлагаха изход от настоящата кри
за да бъде националистическото и сепара
тистко активизиране иа обществените сили, 
а други искаха стагнацията да се преодо
лее с по-сфикасеи диктат на държавния со
циализъм.

Носителите .на национализма и сепара
тизма днес се виждат по-ясио па сцената 
па пашата политика между другото и за~

подго- си-

които юзът на комунистите може да се потвър
ждава и развива като вътрешна,
тивна, мобилизаторска, идейна и политичес
ка сила на обществото само в рамките на 
демократическо сътрудничество и повърза- 
ност с най-широките социалистически сили 
в рамките на Социалистическия съюз 
цялата система на самоуправителната соци-

инициа-от един до друг 
и песимизма теекстремум. От оптимизма 

избраха третата позиция — реализма. По 
този начин вероятно изневериха на ония, 
които се надяваха, че пленумът ще намери 
решения за всички проблеми и конфликти, 
така също и на ония, които предполагаха, 
че югославските комунисти не са в състо
яние да намерят решения за проблемите и 
противуречията в страната си в рамките 
на самоуправителната концепция-

и
сочена преди всичко 
боти. алистическа демокрация-

Разбира се, определението, колко и да 
е ясно, само по себе си не става политиче
ска и обществена реалност. В този раз
рез между визията и постиженията се нами

ра най-големият изпит за Съюза на кому- * 
нистите. Колко повече и по-успешно нами-Затуй е по-добре днес да не се обре

меняваме с комплексите и еуфориите на 
съдбовния исторически момент. Защото, ако 
е такъв, той ще се изяви като такъв, раз
бира се, не в чувствата, а в новите обще
ствени отношения и материални постиже
ния- Реформите отвинаги са били реформи 
само когато са донасяли истински пррмени, 
а не затова, че са били така наречени. Из
хождайки от легацията на предходните, ре
формите са се потвърждавали окончателно 
само в реализацията на новите състояния 
и отношения-

ра сила и единство в инициаторските поли
тически функции и идейни вдъхновения, 
толковд по-спешно Съюзът на комунистите 
ще разширява пространството на самоупра
вителната демокрация в обществото, толко
ва повече ще бъде политически инспира- 
Тор на властта на производителите, а не 
конкретен носител на властта. Доколкото
и този път не успее да изяви и стабили
зира силата си чрез идейно-политическа ак
ция, Съюзът на комунистите отново ще я 
компенсира с директна употреба на власт
та, претворявайки още веднаж слабостта 
си и слабост на самоуправлението, своите 
недоумения в криза на обществото.

В настоящия момент е очевидно, че по
па предишнототвърждаванего с негация 

състояние е изживяло времето си. Ценно
стта на това потвърждаване 
губила от значението си, но е недостатъчна 
,та замести творческата афирмация, която 
толкова много липсва във всички области 
на развитието ни. Оттам е и иск-ьт, който 
бе казан на пленума, да бъде извършена 

реформа, с която югославският

обаче нс с :>а-
Угвърждавайкн координатите на бъде

щата акция на Съюза на комунистите, пле
нумът по едни начин предупреди, че 
всички възможни грещкн най-лоша е 
старата грешка.

от

Борислав Вучетичцялостна

жЦаппте, мито последователно, утвърдят отговорността на всекиТова което с очевидно и кос- 
всеки политически комунистически, откровено и пра член отделно за неосъацествява- 

вовремепно са предприемали ме- не па утвърдените задачи”. Като 
роприятця за диференциация в 110 ли това не се отнася Д° тях. 
СК и в другите институции ма Ако и ' проговорят, това го пра- 
системата за осъществяване иа вят крайно некритично и в стил 
становищата от 9-то заседание па па защищаване.
ЦК иа СЮК”.

то е ясно иа 
грамотен човек с потвърдено и 

17-то заседаниеАКТУАЛНО в документа от 
иа ЦК на СЮК: „Най-голяма от
говорност за влошаване иа поло
жението в Косово и за неосъще- 
ствявапс на целите иа СЮК по 
ключовите въпроси пада иа сега- 
цп 1ия ПокрайнипскИ комитет на 
СК и неговото Председателство".

■ В същата 9-а точка иа „Непо- да с дал такава оценка на едно 
средствеиите задачи и активнос
ти ма СЮК за превъзмогване иа 
лошата политическа, икономичес да работи.

н социална обстановка в стра 
пата" се казва, че органите па 
СК в тази Покрайнина „не уо

Оценки 

без 

отзбук

Вместо утвърждаване на отго
ворността и необходимите консе-ГГоооенпата политическа пето 

рпя иа Югославия не помни слу квенции, в партийното ръковод- 
чай партийният връх в страната1 ство 11 и ръководенето изобщо в

тази покрайнина, се осъществява 
едни негативен контннуитет, връководство и то в същия със

тав да е продължило и гф-иататък който е залегнала основната при- ,
чипа за безсилието и неуспеха в
борбата против коптрареаолюпня 
та а Косово. ОпЬртюнизмът към 
лошите събития в Косово и ця
лото повренпо развитие, пък и

Напротив, няма го очакваниятка
отзвук пито на изричното иска
не иа ЦК иа СЮК „Покрашшп- 

пели да раздвижат политическа сквдт комитет иа СК в Косово 
акция сред трудещите со и гра- и'неговото Председателство дп (Но 2-рп стр.)



2 Комунист
косово

ОТ СЪГЛАСУВАНЕ ДО ЕКСТРЕМНИ ИЗСТЪПЛЕНИЯ
Макар чо още' няма пълни оценки за разискванията по кон

ституционните проблеми, все пак може да се каже, че ма повръх- 
ността са изплавали множество несъгласия (не само около така 
наречените спорни въпроси) н че в някон среди се стигна 'до по
ляризации на национална основа, дори н до националистически 
изяви
При зачитане на усилията, ко

нто са направени в насочването 
на публичното разискване към 
основната цел на конституционни 
те промени в СР Сърбия — към 
създаването на по-голямо един
ство и съдружие в републиката 
и обезпечаването на нейното ста- 
ту равноправно с другите репуб
лики в Югославия ^ е неизбежна 
констатацията, че целите и съ
щината на конституционните про стнтуциопнпте промени търсеха 
мени в много среди не са раз- Конституцията от 1974 година да 
брани, или „не са разбрани", се \\енн, „защото го приеха Ти- 
Тъкмо зарад това се стигна до го и Кардел". Такива догматични 
подялба на мнения на национал- изстъпления, които в действител
на основа.

Някои участници от албанска

спорните Въпроси нС се изгладят 
(единна отбрана за пяла СР Сър
бия, копметепцпп на Върховния 
съд на СР Сърбия, единна вътре
шна сигурност, международно сь 
грудпичество, единно планиране 
за цялата република и др.), за 
0Ш1Я промени, които предложи 
Конституционната комисия па но- 
крайппната.

Ония, които бяха против кон-

пост бяха против самото Титово 
антидогматично разбиране на про 
блема тъкмо бяха на антитовскикритикуваханародност редовно 

„някои", които Конституцията от 
1974 година, „обвиняваха за кон-.

позиции.
В разискванията от участни

ци от сръбска и черногорска на
ционалност и една част от албан

грареволюиията в Косово и кри
зата в страната", макар че никой 
официално такава констатация 
не е дал, но е неоспоримо, че 
причините за събитията в Косо
во и кризата изобщо се намират 
и в някои решения на тази Кон 
ституция. Оттам вероятно на 
мнбгочислените събрания и по
стоянното повтаряне, че Консти
туцията от 1974 година не трябва 
да се мени, което би трябвало 
да означава, че конституционни 
промени не ни са нужни.

Имаше и много дезинформа
ции, че конституционните проме
ни в Сърбия имат за цел свеж
дане на автономността на по-

и V,ската народност, се искаше неот
ложно ‘ ,;Д-Л :Г\,приемане на конституци
онните промени такива, каквито 
ги предлага СР Сърбия, защото 
само така Сърбия ще се израв
ни с . другите републики Набля-

цията, но напротив, с такива .из
стъпления искат в действител
ност да задълбочат кризата. Та
кива екстремни изстъпления кон
кретно на това събрание предиз-

мени", имаше и по-екстремни из
стъпления, дори и такива, от по
зицията на албанския национа- 

На едно
гаше се, че това са минимум про
мени, но и като такъв е необхо- лизъм и сепаратизъм, 
димо условие за осъществяване на събрание на синдикалните орга-
единство и съдружие в СР Сър- низации на най-висшите обществе викаха един брой сърби п черно-
бия- В разискванията се чу и ис- но-политически организации в горцн, демонстративно напускай-
кането, че в покрайнината Косо- покрайнината (Съюза на комуни ки разискванията, 
во трябва да. се върне нейното стите, Социалистическия съюз,
изворно название Косово и Ме- Синдиката и Съюза на младеж-
тохия при напомняне, че не се та), един от участвуващите в ра-
касае само за езиково-семантич-

На ,не малко събрания имаше
и такива, които съзнателно „за
местваха тезнеите”, очевидно же
лаейки да дадат друго направле
ние, както н тенденциозните из
стъпления с цел да се разводня-

зискванията направи 
с предложението на кегнетитуци- 

числящите се към онните промени в СР Сърбия с 
албанската народност употребата Видовденската конституция. Без 
на езика и писмото и знамето оглед на това, че прнсъствуващн- 
да се регулират с Конституция- Те се дистанцираха от това мие- 
та, а не със Закона, защото зако-

сравнение
нен въпрос. Твърде чести бяха и 
исканията

крайнините на културна автоно
мия, дори и до премахване на 
покрайнините изобщо. Естестве
но, че такива „цели” на конститу
ционните промени разпространя
ваха ония, които „не са разбра
ли” смисъла на конституционни
те промени. Имаше и такива сре
ди, където числящите се към ал
банската народност се изяснява
ха за промени в Конституцията 
на Сърбия при резерв, че ако

«ат разискванията и поляризация 
на атмосферата на събранията.

В някои среди имаше и отсро
чване на разискванията, било да 
се касае за

ние, остава впечатлението, че още 
има и такива, които искат да

, ' Покрай вече посочените дел- минират така важна обществено- Участниците в тях, слгбия отзив, 
би на национална основа, особе- политическа акция и че още има 
но на ония по екстремно-дотма- и такива, които не искат 
тични

иите често се меняват. неподготвеност на

етнически чистня състАв, дори и 
зарад това, че в поканите за ра
зискванията 
обсъждане,

„ Да раз-
мнения, че Конституцията берат ни кризата в .страната, ни 

„не трябва да се действуването
темата „Публично 

на проектоамандма- 
на Конституцията 

Съроия и САП Косово „са били 
замествани

от 1974 година ма контрареволю- ннте на СР

с „Актуални обще
ствено-политически ; въпроси”. 

Няма съмнение, 
и мо съдействие

(От 1-ва стр.) ните на Конституцията на СР Сър 
бия.

че при голя- 
разискваниятата народност да активизира 

включи в акциите на СК всяка- 
„ Ръководство- де> където се живее и работи
то които и в своите глави не са във всяка местна общност 
разчистили с дилемите за поло- дова и обществена 
жението на автономните покрай- А такива
нини в СР Сърбия и за отноше- ците, които са за честта и авто 
нията между народите и народ- ритета на своята народност 
ностите и които се колебаят по ито са за гптшпт,„! Р Д ,Г' 
някои ■ съществени , въпроси за вио кптД Д ‘ ^зма в Югосла- 
причините и последиците на кон- свободни хопГ™^ общност

, Косово ро»Тн“,р“^»Р“",,Р““->*-
хме ги и чухме на самото 17-то Седемнадесетото 
заседание и на други заседания), ЦК 
не може и да се очаква 
движат и мобилизират 
ките албански .

в
към сегашната контрареволюция 
се' изявява и в обстоятелството, 
че в тази покрайнина имахме три 
контрареволюции (1945, 1968,
1981) и нито едно сменяване на 
ръководството. Към други среди 
и към други ръководства имахме 
съвсем друго отношение.

За едно такова отношение и 
такава политика днес плащаме 
най-скъп данък — с изселване 
на сърби и черногорци, с наказа
ния на албанци, които носят юго 
славско знаме, с пребиване на 
момчето Бериша, което се въз
противило на шовинистите от сво 
ята народност й солидаризирало 
с 'другите си сърби и черногор
ци! Свидетели сме и ма явни се
паратистки седенки, които тези 
дни се провеждат под название 
разисквания по Проектоамандма

От членовете на оказала активистите на общин
ските и политическия актив на 

втру покрайнината, както голям брой 
сигчпно „ °Р„ГаНИЗаЦ"Я' активисти на СР Сърбия, които 

УР т сред албан Със своите обяснения непосред
ствено пред самите събрания под 
Помагаха на. гражданите и труде- 

разяснят целта и
ко-

щите се да се
иа същината на конституционните 

промени. Такива обяснения, а осо 
бено там, където е имало екстре
мни„т ,, заседание на

ма июк даде най-ниска, 
да раз- нка на ръководството на СК 

наи-широ-, Косово. Какво трябва 
маси в акцията, ва след тази оненка 

която днес води Съюзът на ко- зо, без отлагане 
мунистите. Това трябва да бъде сем аггтп ' т ~ 
ръководство, , което, ще има и до- от същественитеПр0МяИа е е«ио 
верйе и авторитет във всички пт/п^е™ Условия, и за
среди, сред всички народи и на- които °жите™и промени, без 
родности и което ще, бъде в -със- тоянието в ПОДобряване на 
ТОЯ ние населението от албанска-

изстъпелния и поведения, ко 
ито но са им^ли никаква връзка 
с целта на конституционните про
мени, съдействуваха болшинство
то. . от

оце-
в

ца послед- 
и това бър- 
това е съв- трудещите се и граждани

те Правилно да разберат проме
ните в нашето общество, както 
и да се разгроми заговорът йа ра
зни заговорници за страх, дефс- 

със- тизъм, национализъм и др. отри
цателнитази покрайнина.

Саво Кържавац тенденции и поведения-
Жнворад Игнч

).



Комунист 3
РАЗИСКВАНИЯ ПО ПРОМЕНИТЕ НА__ КОНСТИТУЦИЯТА НА СР СРЪБИЯ

С ПРОМЕНИ ПРОТИВ ДЕЛЕНИЯТА
ПРОМЕНИ СЕ ЧУВА ГЛАС^ТИСнК4 КОНСТИТУЦИОННИТЕ
НИя НАРОД, но И ИСКАРШГот^^^1?ГОСЛАВСКИ °РИЕНТИРА-
славия ДА Утвърда отговоРност^080^7®070 НА юго'
ЗАТЕЛНА — ЗА ОНИЯ кпитп™°СТТА — МОРАЛНА И НАКА- 

оа УНИЯ, КОИТО СА РАЗЕДИНИЛИ СТРАНАТА.

грешка на нашето ръководство, се застъпват за единен пазар и 
дето своевременно позволило на пазарна определеност на 
цели албански семейства безпре- ството. Търсят 
пятствено

?'

стопан-
премахване на

прхвърлят Народната банка на Сърбия, 
ц нашата страна. Твърдя-, че вси- всички председателства, камари 
чко това е било организирано, и региони, търсят намаляване на 
В Косово съм бил 1944, 1945 и служебните возила с 90 

Дународното 1946 година’ добРе познавам тези Правдолюб Живкович на при-
жавната и обществената ш™ *°РП V™“3 КаЗВаМ! не Са вси‘ мара на Синдикатите обясни пре 

предложените пост служеб^тз ,!“ а„к УР‘ жи албанци СЪ1ЧИ- мнозина от ооширността на организиране на
Конституцията на езика единно ппзппг-, 6 Гях са *еетни хоРа- но народ е обществено-политическите

СР Сърбия са в унисон с 13-ия то тмо Р осъдие, защо- народ, така както изроди бяха низации.
конгрес на СЮК, в разисквания- единство Г<ьШ °беЗПЕ™ балистите, против които се борех - Имаме общински, междуоб 
та за конституционните промени СърбйГ на и^лят-т ^ На ТОГава' ЩИНСКИ' Републикански и съюзна

голяма доза оптимизъм. __ 4 И теРитоРИя. В разискванията в пиротската организации на синдикатите, под
съгласието на два- Консгитагиот, ''ВРСИ пРомеии иа МО „Славния” участвува и гостът черта Живкович. Към постоянни- 

мата председатели на покрайнин То пя оД.г " краи останало- от Бела църква, член на Предсе- тс председателства съществуват и 
ските скупщини, Живан Марел -о 1№11 МИр И ™обода Дателството на Републиканската комисии, а всяка комисия има
(САП Войводина) и Вукашин Мо ,, „ Р данип в Югосла- конференция на ССТН Синиша свои професионални
канович (Сдп „ я’ ПъК и в Косово — каза Маркович.

В ™ ( Косово) на публи- Никола Мисич. А Добросав Пет- 
4но обсъждане да не се дават рович смята,

ако не са държави, не могат да 
имат

да се на

на сто.

ЦК на СЮК, как 
амандмани на

на

орга-

внесе 
Също така и

служби.
След това тук са и отрасловите 

— В Бела църква живеят чи- синдикати, които също имат свои 
слйщи се към, 24 народи и на- председатели и секретари, коми- 
родности, крито не приеха пред- сии и професионални служби, 
ложсмията иа войводинските де- Съществуват и сдружения

ланските отрасли. Почти иденти
чно са организирани и СК, ССТН, 
СУБНОР, ССМ . .. Кой всичко т*о- 

с създал? Народа за това ни-

че покрайнините,покра йнинските 
предвести успешно приключване 
на тази работа. Обаче, както бе 
казано на заседанието на Коор
динационния отбор 
ССТН на Сърбия 
разискванията по 
ните

предложения,
конституции, но само ста- по сто

|
РК

.
на на

за следене на

: 41 . V- * ^ ■ ' 4 Щт

га■конституцион 
промени (24 октомври), в Ко 

сово, след 17-то заседание на 
ЦК на СЮК, публичните разис
квания тръгнали по неочаквана 
и неприемлива посока. Поправо на 
повече събрания в Косово се 
твърди, че ако се приемат пред
ложените амандмани САП Косо-

кой не е попитал...

НЕСПОСОБНИ И НЕДОСЕГАЕ
МИ

Публичните разисквания по 
Проектоамандманите на Консти- 

\ тушгята на СР Сърбия, в Неготии 
ска община, са вече 

| края- На сборовете и събрания- 
I та. организирани по повод кон

ституционните промени е водена 
аргументирана и плодовита диску 
снп. а чуха се и някои нови пре
дложения и решения, кдито спо
ред мнението на работниците и 
гражданите от Неготии, трябва 
да ни доведат до единство. Кон-

къмво ще загуби своята автономия- 
Разбира се, тази оценка не е би
ла подкрепена с нито един аргу
мент. Инак характеристика на 
публичните разисквания в тази 
покрайнина е: че всички албан
ци са против конституционните 
промени, а всички сърби и чер
ногорци са за тези промени. Мно
го обръквания внесъл и телексът 
на ССТН на Косово, изпратен до 
всички среди, в който се ясно 
казва, че отделните мнения от 
покрайнините и нататък „важат", 
въпреки че на извънредното 
седание на Конституционната ко
мисия на СР Сърбия (9 октом- ните междуобщински общности, щнната па СР от САП Войводи- ши седемгодишната 
ври) Ж. Марел и В. Йоканович където се създава бюрократиче- ма. Вече иа 27 състояли се съб- сърбите и черногорците в Кобо-

ски апарат и харчат огромни сре- раиия без една забележка е да- во, но и искане, отправено до
дена подкрепа па Проектоаман- ръководството на страната да 
дмапите.

ституционните промени имат пле 
Синиша Маркович. бесцитарна подкрепа, която току- 

Понеже какво би било това ръко-
тути. Бе поискана и пълна исти- легати, каза 
на за 300-те хиляди албанци така не смее да се изпусне от
емигранти, които са заели места водство на Сърбия, което би ча- предвид. Сборовете и митингите
та на изселените сърби и черно- кало договаряне за някои особе- на

за- горци. Драгослав Чуркович пред- ни и извънредни обстановки, ка- пяло, са не само на
лага да сс премахнат и регионал- кто търсеха делегатите на Скуп- определения народ да

солидарност, гледани като
югославски 

се разре- 
агония на

се съгласиха Проектоамандмани-
Конституцията иа СР Сър- летва.те на

бия да бъде елшяггвен^°Ф^а ндрод д НЕ ФОРУМ утвърди отговорността на своите 
— Волята на народа трябва членове за непровеждане на соб- 

да дойде до изява. Понеже, ко- стаените заключения.
— Търся, каза работникът Вла

лен документ, с 
публични разисквания.

На това заседание бе казано, 
Войводина и на тсрито- 

„тясната" Сърбия еди-

Отдавиа една тема не е побу- гато съдът 
дила такъв интерес в Пирот като казва

присъда,
народа, а мир АдЖнч,' всички онези. Които 

Конституцията не в името иа форуми. Мнозина са. допринесли за тежката обста- 
СР Сърбия- Залите бяха мал- н Югославия желаят новата Кон новка в страната да не мотат то

ки да приемат всички заиитере- ституцм.м ,да представят като из- ку-така да си отидат от полнти-

пронзиася 
в името наче във 

рията на 
ногласно се приемат ггредложепи-

амамдманите иа
на

те амандмани. соваии трудещи се и граждани, раз иа анархия, иедемокрация, ческата сцена с просто отказване 
които искаха да се чуе тяхната като резултат на „натиск”. Това уж за това, че им се копреметн- 
дума, когато се касае за проме- могат да кажат само „любители- ра политическата. личност и име 

11- Г п- ма трудещите се ц ните в .Конституцията на СР Сър те на фотьоли”, онези, които с „там на някакви си различни 
На соора и ка баня, бия. народа пе са живеели — твърди сборове", но да отговарят морал-^

гражданите вь амаНдма- Народът е огорчен и чакаме Мнодраг Маннч. но и наказуемо, понеже благода-"
единодушно с р‘ иа СР пече няма, защото положението Самите конституционни про- рение на тях страната е разеди
ните на, съществува в Косово е все но-драматично — мени няма веднага да доведат до меча. Всички онези, който са
Сърбия- Уда>1 състава на СР това е единодушна оценка ма те- подобряване на положението па грешили и които са се деклари- 
пето на САЛ в с кои. зи сг,брамия. Казано бе, че дрйг стопанството и преодоляване на рали срещу самоуправителна
Сърбия заклю ' на Сър- ствуването иа покрайнините, ко- кризата. Но това са предпостав- Югославия повече не могат да
ституционните Р кацесхиата иа иго са учредени с Конституция- ки, които ще дадат възможност притежават никакви функции в 
би,я да се ооезп 1ГОИпадлежат, та от 1974 година като държави за укрепваме па материалните ос- нашата социалистическа общ- 
рспублика, коиго р с да се' е създало възможност за защита Нови иа труда. Амаидмаиите ха- пост. Също търся венчкц онези, 
защото само така ср с на албанските сепаратисти.. Следо рактеризира недонзкаЗапост в които след контрареволюиията в
обезпечи единство и ранисто вателно, Конституцията от 1974 сектора па икономическите отно Косово нелегално са се поселили 
бия и в Югославия. 'р т(, е иШ|овник’’ за контрарепойю- шеиия, а решаването е и зана- и с вековните огнища са пропъ- 
на трудещите се и , цията а Косово. вред посредствено,1 чрез деяега- дили хората да се върнат там,
във Връиячка оаия ° 0т канцелария нищо ие може ти и делегации. откъдето са и дошли,
черта потребата <рт дц се решн, гвърди Вукашин Заетите в пирогскн,
г/гнаТя^и ^е До ^раг^та! меж- Минчич. — Мисля, че е голяма май” търсят'коренни промени и

ИСТИНА ЗА ЕМИГРАНТИТЕ

„Първи
(На 4-та стр.)на

/
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Зад девет гориПОБРАТИМЯВАНЕ

' Крагуевац този месец два пъ
чи твърде гласно направи обръ
щение до югославската общесч'- им по-присмлнвп поръчения. Бс- 
веност: на 21 октомври с гради- лсжпм СД1Ю: „Твърде засрамен 
ционната антивоенна манифеста- 0т решението па ССТН)...)
цня Велик школскн час, и пре- иеидването на митинга, поръчвам телят па
дн това, на 18 октомври със Сб- на гражданите па братски Кра- Мподраг Милич, казва наши ми.
ор на свободата и Народното еди гуешЩ| чо таки ис мислят всич- изненадам от тона нещо. „Още па жертви, иад| ■ СТориме
нство. Отзивът беше различен. к„ ..) . Братството в неволя се срещата „ри секретаря »» Првйг- може по-ско-
Градовете побратими не приеха Д1,казва"! Името на града не ено- седателетвото пи ЦК па СК Ще- всп п.о, колко. а.
поканата за митинг на. солндар- „епаваме, пе желаейки да го из- фаи Корогиец пред 17 заседание, р». Да излезем ч ъщ у '
костта с прогонения народ в Ко- ТъКваме, по п поради ппформа- забелязва събесс-сдпикът пи, „сре /а криза, да Д Р

освен охридчани. Трннаде- „Ия ,а, чс някои от подпис........  . щмах сс с моите колеги от Мое- бота да реллизир Р - .
,ар и Сплит и видях, че твърде егвуващи реформи, да гласуваме 

1 па Конституцията

че по поводна от всички пи,
тазгодишния*' керван па брат- 

единство, и по повод на 
21 октомври, и в

наличим мнения, вече видяпи
форуми. Един от учас- 

за пищите в разговорите, предссда-
ОК па СК в Крагуевац тазгодишният 

името па

нависшите
ство и

всички деца и всичкикак ле е

смет
сет дни след това, в Шумарице па тези телеграми тази постъпка
пристигнаха най-репрезситативнп е трябвало да обясняват на свои- различно се- отнасяме върху ак- 
те, до сега, основни начала на те ръководители в своите орга- туалпитс югославски проблеми, 
ръководствата от Мостар, Сплит, цизацпп. Да се надяваме — в де- Юва се потвърди и и Крагуевац, и» /пасувамо амандмапи върху
Фоча и Карловац. Това беше по- мократическа и цпвшшзирапа ат- което доказва, че пе само в съю- Конституцията на (Л Съроия, ве
дходящ момент в непосредствени МОсфера с пълно уважаване па зпия партиен и държавен връх гшшл да решим въпроса с Косо-
те контакти да се разяснят но- правата за противоположно мие- са меедипствеГш, а че това се во, взаимно да защитим страна-

от коитрареволюцията в Ко-

м.мапдмапите 
па СФРЮ и с взаимна подкрепа

случва и па общинско равище.
На всичко отгоре, крагуеваш- „Не съм сигурен", продължава .озо, взаимно да възвърнем ми-

Мплпч, „че и сред р'ьководствата р'-н у.' 1 'вот за всички хора в Ко
сово, да спрем изселването 
сърби и черногорци от Косово,

!предишните недоразумения, за- 
щото по повод Сбора последва 
преписка, важеща повече за ме- 
ждудържавническп отношения, 
отколкото между -т- братя!

пие.

кого ръководство допринесе гос
тите да разберат, че не им се на градовете побратими има до- 
сърдп поради иеидването. Народ статъчио разбирателство за поли 
нпят герой Радпсав — Рая Не- тпката в Сърбия и нейните 
делковпч, комендант на Третия кове", 
крагуевашкп баталиоп в Първа
пролетарска бригада, реагира по- сме разбрали, не одобряват тука 
инак. Стар боец, под чието ко- шиите методи, най-напред митин- 
мандуване са се борили ц мла- гите и наистина с трудно да бъ- 
дежи от Фоча, отправи на тамо- дат разубедепп, че групиците ек- 
шната организация на ССТН те- стремпсти никак не са, пито мо- 

между другото гат да бъдат рспрезент на иско- 
„Ще ви прокълнат мъртви вете, които изнасят хората, съб- Рата в другите републики и пок-

оайнини дава сюгжестии, че СР

па

та сторим всичко всеки човек в 
тази. страна да живее хуманно, 

Побратимите, ако това добре сигурно и *.а му обезпечим егзи-
сз опция и бъдеще".

иоНа поканата от Крагуевац при 
стигнаха телекс-отговори, в кои
то се изразява пълно разбирател 
ство за косовската драма, но съ- 

* щевременно не се приема мити
нгът като начин за разрешава
не на проблемите. Последвало е, 
разбира се позоваване на заклю
ченията на висшите републикан
ски инстанции. Имаше и по-инак

Вярваме, че тези изречения 
ще подпише всеки политик в Съ
рбия- Учудваме се откъде тогава 
недоразумения и кой това на хо-леграма, която, 

казва:
те и живи бойци на Младежката рали се на сборовете. Миодраг
фочанска чета за иеидването в Милич добавя как съществува и Съроия търси нещо повече, 
Крагуевац". основно недоразумение с предста' Щ°> което останалите застрашава.

Сред поръчанията, пристигна- вителите на градовете побратими 
ли преди Сбора, особено изпъква около тяхното убеждение, че 
онова от Крань, по дължината и 
„самобитността". За митинга

не-

ИСК Трябва да изразим убеждени
ето, че и освен съществуващите 
недоразумения, добра страна на 
градовете побратими представля
ва готовността за разговор и че 
времето и предстоящите промени 
л икономическия и политически 
смисъл ще допринесат неща
та. разбира се и онова което днес 
ее случва в Сърбия, да получат 
истинска мяр^са.

с
народа в Сърбия „диктува отго- 

са- ре”. Причината за такива разми-Търсената от обществено 
стта отговорност от Предсе 
дателството на СФРЮ, СЮК, 
ССТН и СР Сърбия за кон- 
грареволюцията в Косово, 
бе отхвърлена, въпреки че 
имаха монопол над инфор
мациите, които са говорили 
за подготовка на контраре- 
волюцията. Имало е и от- 

' пори на подготовката на ко- 
нтрареволюцията 
Секулович и други), но съю
зната и републиканската бю 
рокрация повече вярвали на 
косовската бюрокрация и 
на националистите, откол
кото на честни хора. Затова 
по всички политически кри
терии тези ръководства тря
бваше да бъдат сменени. 
Такъв е и случаят с отго
ворността на Съюзния изпъ 
лнителен съвет от предиш

но няколко думи, но за загриже
ността поради

шлепия, ако отхвърлим малицио-
антиюгославско зпите интерпретации, навярно 

то разположение в „някои частй трябва да търсим в дългогодиш
на Югославия" и безрезервната 
подкрепа на собственото републи 
канско ръководство е написано 
много, повече. Краици, по-точно изглеждат 
общинският ССТН

апетиненция на най-широ-н ата
кпте слоеве от вземане на реше
ния, па новите опити за някои 

просто невероятни. 
Това, че всичко може да при1 

11 добие и трагикомичен характер, 
е свндетелствува анекдотът от ве-

е още по-ого- 
Рчен поради иска „за единствен 
югославски език” (! ?). Любнша ОбрадознчКой
търсел такъв език и каква връ-(Шотра, черята, подготвена в чест на по- 

е братпмите. Едни гостзка има това с Крагуевац, 
казано.

не на крагуе- 
вчанн, като чул песен от родния 
см край, не , можалС такъв телекс-предтекст 

намериха на 21 октомври в Кра
гуевац побратимите. Срещите на 
делегации,

се (0.т 3-та стр.)да повярва 
хората в Шумадия неу- 

силеио пеят. Мислел, че това 
„приспособено" в чест

как така
е ^а събранията на работници

те ясна е казано:
□амс и преизпълняваме плана 

в производството и затова 
от най-висшите органи 
ята работа в интереса на народа 
да работят честно. За

представител на об
ществено политическите ние изпълня- 

на • 
търсим 

и те сво-

него
вата делегация! Разбира се, про
блемът пе е в това, че всеки 
Сърбия щс се смее за това не

органи
зации и обществено-политически 
общности имаха по правило два 
Дяла, протоколарен, с най-разли
чни подаръци и слова и най-от- 
пуснат, където полуофициално се 
„разменят мнения". След събра
нието на представители от Кра
гуевац със сплитчани и

що, а чс на хората „от страни" 
въобще и могат 
ждават.

сегашното 
тежко положение допринесоха не 
способните и „недосегаемите" и 
време е те да слезат от политичес 
.ката сцена. Затова

така да разсъ-

ния и сегашния мандат за 
несполучливите решения и 
неосъществяването на собс- 

Вместо

Нашето учудване
по-голямо, да кажем, 

за дравителния говор на председа
теля иа ССТН в Карловац 
време па идването на кервана 
ма дружбата в Крагуевац. Първи 
5,1 човек на ССТН на братския 
град; Драго Бйелобрайнич, точно 
така говореше: „Сериозността на 
момента, в който живеем, \изиск-

става все 
след поз-мостарци,

първият веднага се. сетихме 
стиховете от Великият 
час: „Сърбийо! Как си далеч, 
девет гори..." • '

гласуваме не 
само за промени в Конституци- • 
ята, но и за промени на всички 
самозвани които ни разделят и 
забавят нашето

твените програми, 
това, те само се изротираха школски 

зад
по

по хоризонтала.
Душан Пекич, народен 

герой и генерал полков
ник в пенсия

развитие.
Политическите обстоятелства 

в Сърбия и Косовската драма бя- 
., ха шлагворт за размяна

Й. Станоевич 
Б. Митич 
Л. Войич

на раз-
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*"&■" - ‘* - -'етемте скезс

териториятдП^ГРАМА за есенната и 
ториятл НА бавушнишка община ПРОЛЕТНАТА СЕИТБА НА ДИМИТРОВГРАД

ПРОБНА СЕИТБА 

НА ЦАРЕВИЦАРАЗПОЛАГАЕМИТЕ ПЛОЩИ
Приетата акционна 

грама за есенната
На площ от 0,8 декара, , ти царевица узряват 

собственост на „Нишава” 105 До 140 дни специалис 
в местността- „Киримид- тите от Завода за селско

за1про вече са 
ката на 220

договорили набав 
тона.

се набавят 
овес .10 тона 
фуражи 25 тона.

За предпазване па рас
тенията от болести се пре 
движда набавката па 6. 
топа „Меносаи", 12 
„Корбарил” и 1 тон „Ат- 
разпи". Най-сбриозми про

сортио семе 
и семе за

и про
летната сеитба през 1988/ 
/89 година жийница , тези дни прик 

Л10ЧИ пробата на Завода 
за селско

на територия
та на Бабушнишка общи
на свпдетелствува за 
ЛИЯ напълно да

стопанство от Пирот и 
„Нишава" са установили, 
че за Понишавйето най- 
добри са ЗПСК 42 и ЗПСК 
449 за

За пролетната 
ще се употребят 50 
царевица. Понеже 
стопанските. 

обикновено

сеитба 
тона 

селско 
пронзводите 

засяват 
собствено про-

стопанство от 
Пирот и „Нишава" от Ди 
митровград с нови сорти 
царевица.

усп
ее ползу 

орни тонават разполагаемите 
ПЛОЩИ. От общо 26 542 ха 
селскостопански

по-високите места 
и ЗПСК 539, 559, 544 (603) 
покрай реката. Те са да
ли най-добри приноси и 
по време на опитите в Зе 
мун. Приносите са до 9,8 
тена на хектар. За „Ни
шава", а също и за сел
скостопанските

ли
царевица

На 26 април миналата 
година
площ са засети 23 хибри
дни сортове царевица о? 
Института в Земун поле. 
Факта чс само от

площи
през 1988 година са обра 
твани 14 628 ха. Останали 
те площи се падат на 1314

па споменатата

ха овощни градини, 32 ха 
-7озя» 5277 ха ливади 
5291 ха пасища. Характе 
рно е, че през изтичаща
та година са останали 171 
ха необработени орни пло 
щи. което за територията 
на общината не е малка 
площ.

Както се предвижда, та

този
институт са взети семена 
си пай>голсмият пропуск 
в пробното производст
во, защото на територия
та па общината ,се пол-

произво
дители се предлага ЗПСК 
704 поради голямото ко
личество- фуражна маса. 
За района на Забърдие 
.предлагат ЗПСК 42 и ста
рата вече изпробна сорта 
ЗП 448, докато за по-ни- 

. ските ниви най-добри са 
ЗПСК 322 и 330 както и 
за района на Бурел. Ка- 

от кто изтъква Душан Кръс 
тич специалист в „Ниша
ва", посочените сортни се 
мепа царевица се предла 
гат и на индивидуалните 
селскостопански произво 
дителн, разбира се с пъл 
но сътрудничество на спе 
цпалпетите и прилагане 
на необходимите агротех- 

Целта на експеримента нически мерки. При оптя 
е била да се установи малнн условия предложе- 
кон семена царевица ще ните' сортни семена дават 
дадат най-добри приноси гарантирано 250—250 гра- 
в климатическите усло- ма зърно от ед1»о стъбло 
зпя па Понишавйето, За с 14 на сто влага, 
бърднето п Бурел а. Имай 
кп предвид, че тези сор-

зупат II значителни коли
чества иовосадски сортни 
семена. Споменатите 23 хи 
брпдни семена, от група
та згю до групата 700, са 

на разстоя г и ю 
сантиметра ред от ред 

и. 26 сантиметра в ред. 
За всеки хибрид са били 
..оезервирани" по 4 реда. 
На • първокачествената по 
чва са приложени всички 
агротехнически мерки вк 
люч вайки и два пъти по
ливане.

зи есен с-пшеница ще бъ
дат засети 2200 ха, с ече
мик 150 ха, с фуражи (ста 
ри посеви) 6415 хектара, 
или общо през есента се 

обработката

70

предвижда 
па 8765 ха.

През пролетта идущата 
година с царевица ще бъ 
дат засети 2300 ха, с яра- 
ечемик 50, с овес 1600 хе 
ктара. Или общо с жит 
ни култури през пролет
та ще бъдат засети общо
3950 хектара. Също така сперашш са запланували 
се предвижда тютюн 
се засади на 15 ха,
-картофи 480, с люцерна 
и червена детелина

Без съвременна механизация, няма съвременно 
производство

Сд.емп сс явяват при уни 
щожаваието на - картофе
ната златица, която се е 
разширила ма цялата те
ритория ,,в общината, па 
с необходимо поне 2-3 пъ
ти да сС предпазват кар
тофените ниви.

изводство, или пък .наба
вят сортни "“семена на те
риториите на други об
щини, то земеделските ко

да да набавят засега 30 то
па сортно семе царевица. 
За останалата пролетна200

Ст. Н. А. Т.сеитба е запланувано даха.
За наторяване на про- 

летните посеви и прихра- 
нване на есенните посеви ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В ДОЛНА ЛИСИНА
ще бъдат необходими сле 

1 дните изкуствени торове: 
НПК — 450, КАН — 700 
и „урея” -— 300 тона, или 
общо ще бъдат необходи 

1450 тона изкуствени 
Договарянето на

ШШ1 сн, по ие занемариш н земята
Лисииа твърде успешно 

„Изградил" разрешава и другите ко-
пробле-

лма Лисииа, строителната
организация
от Босилеград н Радио и 
ТВ Белград предприеха 
съвместна акци5Г за из
граждане па телевизио
нен предавател, 
дателит ма местната кон- мидата година, чрез само- 
ферешшя па ССТИ в До- облагане заградиха учили 
лна Лиси па, Борис Хри- щпня двор, въведоха вог

разширим пътщцаТа до 
махалите Паневица, Сели
ще, Леска и Габриче. За 
тази задача вече имаме 

* обезпечени собствени сре 
дства, • а сега очакваме об 
щииския булдозер и оста 
палите машини — заяви 
Петракиев.

В местната общност До 
лна ЛПснна почти всяка 
домакинство, отглежда по 
десетина овце и 2 до 3 
крави. Между по-добри
те животновъди посочват 
Владимир Методиев и Вла 
днмнр Петракиев. Чрез 
самооблагане през изтек
лото лято па две места 
па пасищата са направи
ли водопои, а подходящи 
те за оран плоши не се 
занемарят както в друго
то села.

Факт е, че за разреша-ми
напето на множество в-ь-торове.

необходимите количества ироси :,а бита на хората, 
изкуствени торове още ие 
е извършено, но набавка 
та им може' да се

Сегашната цена па из

мупалио-битови 
ми, което е резултат наработата и по-ускорспото 

местните об- съвмесп юто децетвуване 
па всички субекти в се- 

Предсе- лото. В течение на иасто-

развитие па 
щпоети от пряко значе
ние е сътрудничеството и 
взаимодсйствувапсго

изпъл
ни.
к у ст вените торове е твъ- 

висока, па оттук не 
количества 

се набавят, 
сеитба са

им,
с организациите на сдру
жения труд и другите 

общности. 1

рде 
се знае кои ме

стоп, пи уведоми че в да, уредиха и почистиха 
местата общност са сс до околността окрло учили- 
гоиоршГп до мястото къ- щето . и . кооперативния 
дсто ще се строи- преда- дом. Казват, че селото им 
пател ят па доброволни па трябва да бъде отраже- 

. чала да изкарат нужния пие на културата на на- 
стронтелеи 
строителната
щгя „Изградилм от Боси
леград да построи, а срс- Петракиев подчерта, чс 
дствага за строенето да 
обезпечи ОргаПизацнцята 
на сдружения труд Радио 
п Т В-Бел град.

Онезище трябва да 
За есенната

необходими 660 топа пше
С общинско реше- ли „
за агротехническия . зултатите им са видими, 

с предвидено а комунално-битовите про 
от блеми значително По-мал-

стни
местни общности 
своята работа са насочи- 

това отношение рс-

които

иица.
пие
минимум
най-малко една трета 
площите да се засеят със к6. Красноречив пример 

семена от първа :,и ТОва е разрешаването 
с години на' иеразреше- 

проблем П7»в връзка 
види-

матсриал, селението, а председател- 
оргачиза- ят па Скупщината на ме

стната общност Глнгор
сортни 
и втора репродукция- 1 

съотношение за упо
до края иа годината са 
запланували да прочис
тят и разширят някои ма

"”якова
требага па сорта Iплени- с 

прието от предишни 
последовател

некачествената
телевизионните

в Лисинския 
Именно тези дни

мост па 
предавания 
район, 
местна общност в

ца с хлснскн пътища.
— Запланували смс до 

края па тази година да
те години и

се провежда, па зсме- 
кооперации

иа общината

За отбелязване е, чс ме
стната общност Долна

по М. Я.па До-делските 
територията

СТРАНИЦА-?
* 4 ноември 1988братство



В ЗДРАВНОТО ДЕЛО НА 7 ОБЩИНИ В ЮЖИОМО 
РАВСКИ РЕГИОН НИЩО НОВО Човекът и жизнената среда

Остри финансови проблеми ДИМИТРОВГРАД: КАК ДА ОПАЗИМ ЧОВЕШКАТА 
СРЕДА?

Н ПАРИ ТЯБВАТ, 

НО Н КУЛТУРА
Скупщината на СОИ за здравна защита във Вра

ня се застъпи за финансова днсннплнна и истинска 
рационализация в дейността на здравните ведомства 
във Враня, Владичин Хан, Сурдулица, Босилеград, Тър
говище, Буяновац и Прсшево

може „здравният динар" 
да се ползува рационал
но, налага се аптекарски- 
тс организации да прера
згледат решението си, с 
което отказаха да влез
нат п състава па Мсжду- 

мсднцински 
е записано в

В здравното дело на 7 ведомства във Враня, Вла 
общини в Южноморавски днчин хан, Сурдулица, Бо общипския 
регион нщцо ново: остри еилеград, Търговище, Бу- 
фннансови проблеми. На яновац и Прсшево, за да 
състоялата се тези дни могат разноските да се 
сесия на Скупщината на съгласуват е материални- 
Самоуправителната общ- то възможности. Иеобхо- 
ност на интересите за димо е да Гп,де рациоиа- 
здравна защита във Вра
ня; положението бе оцене 
но като
но. Защото в периода 
януари — септември тази 
СОИ има загуба от 2 ми
лиарда динара,' макар че 
не е достигнала равнище
то на разрешеното потре
бление. До края на годи
ната реалната стойност 
на отпуснатите за здрав
на защита средства ще се 
намали дори с 11 на сто 
и ще предизвика пониже 
ние на качеството на ме-

В сравнение с ио-големите градове Димитровград
Все пак лоложе-ЦСПТър 

заключенията ма Скумици 
пата. Едно от заключепи-

още има чиста човешка среда.все
иието не е розово ...

ята сс отнася Д° мените 
па здравните услуги, ко
нто. в рамките па сиобод- 

лнзнрапа мрежата па нпи обмен па труда тря- 
здравпите организации и бпа да се утиърждават 
рамките на Медицинския въз основа па единни мс- 
цеитър във Враня. За да рила п критерии па „тс-

най-много боклук там из
карват „Комуналац" и 
„Димитровград". Гумара- 
та почти ежедневно изка 
рва по няколко камиона 
гумени отпадъци, които 
най-често се запалват са
ми, изпускайки непоноси
ма миризма и гъст черен 
пушек. Гражданите, кои
то сами изкарват боклу
ка си, го изсипват на са
мия път.

Преди няколко години 
градът получи канализа
ция, която се разширя
ва ежегодно. Водата от 
канализацията се влива 
напрано в Нишава без мре 
дварптелпо пречистване. 
Направен е проект за ко
лектор и
повече няма пари.

твърде слож-

толкоз. За

Нишава и бреговете й 
са превърнати в голямо 
сме.тлпщс. Там димитров- 
градчани хвърлят всичко 
— от кесии до загинали 
животни. Вече няколко 
пъти „някой" отравя ри
бите от „Братство" надо
лу. И никой ,,е е нака
зан?! ТО „Братство” е из
копала само две дупки за 
утайване на водата, коя
то е наситена с опасни 
химикалии и отровни ве
щества, а за пречиства- 
тел изобщо не мисли, за
щото й трябват много 
пари.

Там, на Козарица, не е 
сметище, но няма въза10- 
жност за преместване на 
най-подходящо място 
депонията. Това конеган- 
тираха делегатите на Об
щинската скупщина, кои 
то обсъдиха отчет за опа 
зване на човешката сре
да. Но положението в та
зи област може и трябва 
да се подобри. На „Кому
налац" е възложено 
огради сметището, да на
сипе с чакъл един „про
тон” в нея и да определи 
кой буклук къде ще 
изсипва. Може би ще бъ
де назначено и едно ли
це, което ще се 
боклукът да не се изсип
ва безотговорно и освен 
това ще събира вторични 
суровини. А там ги има в 
големи оличества.

за
дицинските услуги и на 
жизненото равнище на 
здравните« работници.

Затова делегатите на 
Скупщината на СОИ за 
здравна защита във Вра
ня се застъпиха за фннан 
сова дисциплина и истин *
ска рационализация в 
дейността на здравните

Здравният дом във Враня да

рнторията" на СОИ във 
Враня- Същността па за
ключението е: чрез цена
та на здравните услуги 
диференцирано да се съ
блюдават личните дохо
ди па здравните работни
ци, които занапред тряб
ва да се движат с темпа 
ца заработките в стопан
ството.

В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА Край Димитровград ми 
нава международно 
се, което също е замър
сител на околната среда. 
Паркингите повече прили 
чат на малки депонии, от 
колкото на почивни 
ста.

сешо-

СЪДЪТ „СЪБИРА" НАЕМИ грижи

Всеки месец ползуващите обществен апартамент 
„забравят” да платят 2 милиона динара ме-

Общественият жилищен 
фонд в Сурдулишка об
щина разполага със 705 дина се увеличи броят на 
жилища. Най-вече са дву 
стайните и едностайните 
апартаменти. Жилищата 
са собственост на Общи- 

ООСТ

от 41 ползуващи обще
ствено жилище. Тази го-

Най-опасен източник на 
зарази е градската депо- 
ния на Козарица (наро
дът я нарича „димитров
градски Везувий"). Нами 
ра се
път Димитровград — Сми 
ловци, не е оградена, не 
е уредена. Често е 
мет на 
сесии на 
Пщина и на събрания на 
гражданите. Най-често и

За опазване на жизне
ната среда трябват, а не 
достигат пари, но също 
така трябват, а не дости
гат воля, основна култу
ра и грижи. Тук се 
„крие” отговорът на въп
роса от надзаглавието на 
статията.

квартирантите, които не
редовно плащат . жилищ
ния наем. По три 
вече месеца наем не 
платили
ващи обществен 
мент (20 па сто).

Преценява се, 
мощта на 
здравното дело 
край постепенно ще пре
одолее финансовите труд
ности.

че с по-
тези мерки 

в този
и по- край регионалния

са
нската скупщина,
„5 септембар", Власински 
те водоцентрали, „Мачка- 
тица”. Завода за белодро
бни заролявания, „Зидар" 
и Мединциския център 
„Мнлентие Попович". От

дори 133 лолзу- 
апарта- пред- 

разисквания на 
Общинската скуНякои от тях са работ

ници с низки лични 
ди. Те имат 
.субсидии, НО

дохо- с. м.правото на 
не се

А. Т.
въз- 

най-ве-
жилищния наем трябва 
да се съберат 9 милиона 
месечно. Трябва, но не 
се събират. Макар че жи
лищният наем все още е 
сравнително малък, го
лям брой ползуващи об
ществен апартамент „за
бравят” да го платят, та
ка че касата на Самоуп- 
равителната общност за 
жилищна дейност ежеме 
сечно празнве с 2 мили
она динара.

»ползуват от него 
роятио поради недостатъ БУДАПЕЩА 
чма информираност. Тази 
година 32

Югославските туристи 
чески работници получи-] 

признание 
конгрес на Аме

риканското сдружение, на

Една от четирите пър- 
награди бе присъдена 
общия югославски па- 

вильон за изгледа на съ-

виползуващи об
ществено Жилище са 
дали молба за субсидии, 
а’ на 27 Признание •\а специално 

на 58-я
напо-

от тях молбата е 
рошена положително. щия, но и за съвкупната 

програмапътническите агенции, съ 
стоял се тези дни

на Унгария. Щан 
представители 
туристически,

\ предадена за 
участници в

В Самоуправителната 
общност на интересите 
за жилищна дейност 
Сурдулица 
че най-напред ще преду
предят ползуващите апар 
тамент да платят наема 
си и доколкото предупре 
ждението не помогне, сре 
ЩУ тях ще възбудят съ
дебно дело.

6,5 хиляди 
Международнияна в сто

лицата 
Дът на 15 

наши 
пътнически, 
агенции бе

панаир 
Будапеща. Получената 

обезпечава на

в
подчертават, в

диплома
нашите туристически ор
ганизации безплатно про
странство на следващото 
заседание на тази между 

от народна асоцияция в Ма
ями, САЩ.

наюгославския
турим

Това явление не е но
во. В 1987 година напри
мер Самоуправителната 
общност си е послужила 
със средства на принуда
та, за да наплати

хотелиерски 
оценен като

най-добър в своята кате
гория между повечеС. М.наема
200 кандидати.
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митговге™ НА УЧЕ НИЧЕСКАТА КООПЕРАЦИЯ МЛАДОСТ" В ДИ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБ ЩИНА

Сред най-добрите в Н младите за промянарегиона
Ученическата' коопера- 

към осно-
без която съвре

менното обучение е неми
слимо.

тека ОТ РАБАТ — 50 000 ДИ 
НАРА

Ция „Младост" 
вното Освен

кия съюз и Съюза на син 
диКатите, и Общинската 
организация на Съюза на 
социалистическата 
деж в

Социалистичес- роди и народности заета 
вата на СР Сърбия да бъде 
единна. Младите от Боси-

училище „Моша 
Пияде" в Димитровград 
сред десетте

е
— Само от рабат 

стници и 
ествихме 50 000 
казва Миланов. А 
мото училище „Моша Пи 
яде получава следните 
вестници и

за ве 
списания осъщ- 

динара — 
осиов-

н ай-добри
кооперации в Нишки 
гион. С

ПОСОБИЯ ОТ — СЛЪН 
ЧОГЛЕД, ШИПКОВплод. . .

леградска община са и 
мла- за единна система в обла 

Босилеград разгър стта на образованието и 
на всестранна активност възпитанието, сърбохър- 
в публичните разисквания ватски език да се ползу

ва като държавен език 
на цялата република и да 
се възобнови името Косо 
во и Метохия. Младите 
от Босилеградска община 

референдума, на кой- търсят, час по-скоро да де 
то стопроцентно младите спрят всички злодейства 
се определиха за предло- върху сърбите и черно- 
жените изменения, прове- горците живущи . на Ко- 
доха се и редица заседа- сово и всенародната от

брана и обществената са
мозащита, правосъдната 
система, международното 
сътрудничество, както и

ре-
години наред тя

обезпечава за учениците
учебници, учебни 
ла и пособия; снабдяваш 
с вестници и 
„Младост”

— Тази година 
дохме 1500 кг

помага- произве 
слънчоглед, 

но още не знаем на как-
по проектоамандманите 
за .изменението на Кон-

списания — 
„Другарче" — 735, „Деч- 
1>е иовине" 110,. „Техниче
ско новине" 317 „математи 
чке новине" 78, техничке 
новине” 30

списания.
има и своя 

като развива 
V подрастващото поколе
ние трудови навици, а на

ва цена ще го дадем, а 
кг шип- стигуцията на СР Сър-- 

бия- В това отношение ос 
вей

икономия, събрахме ( и 2800 
ков плод за който 
взехме 1 680 000

вече 
динара. 

С тези средства — каза 
Миланов — вече набавих-

екземпляра иред с това развива и раз 
ностранни облици на уче 
ническо самоуправление.

За дейността на учени
ческата кооперацйя 
адост” беседвахме с Ван- 
че Миланов, който е пр
як ръководител на съща-

т. н.
Разбира се, това са са-

ме пиано, подновихме ме 
диотеката с касетофони, 
магнитофони и др. Обез
печихме за 6 по-слабосто- 
ящи ученици 
учебници, книги за 8 
подаватели и т. н.

мо някои 
Данни, които ни съобщи 
Миланов.

от по-важните

„Мл ния на първичните младе 
жки организации. На про 
веденото през 
седмица заседание на Об 
щинската 
на ССМ

Не бива да се отминб и 
факта, че чрез коопера
цията всяка година се об 
езпечават значителни сре 
дства за попълване _ на 
учег--честота библиотека 
с прочнтна литература на 
сърбохърватски и българ 
с:н език. В това отноше 
пие димитровградската уч 
епическа кооперация съ
що е на завидно равни-

безплатни миналата
пре

та.
конференция

в Босилеград бя Държавната сигурност 
резулатите да се уреждат на единни

— Да, нашата коопера
ция полага големи грижи 
навреме да обезпечи до
статъчно учебници и уче 
бни помагала за ученици 
те. По такъв начин улес-

В скоро време коопера 
цията ще организира ак- 
ция за събиране на ста
ра хартия, бутилки и др. 
вторични суровини, от 
които също ще бъдат обе 
зпечени значителни сред
ства.

Тези дни е снабдена и 
звучна читанка по сърбо
хърватски език.

ха сумиранй
от разискванията. Обща 
констатация е> че млади-\ лика. Единни са и с голя- 
те от Босилеградска об
щина търсят единна Сър 
бия, и като република и

начала на цялата репуб-

мо огорчение осъждат 
всички онези които се

няваме родителите и уче 
ниците — споделя Мила
нов. Освен това — продъ
лжи той

опитват да оспорят дело
то и лика на другаря Ти- 
то и юНА.

като държава на цялата 
си територия, разбира се 
включвайки и двете 
крайнини на всички

ше сред ученическите ко
операции в региона.

м. я.
разпологаме 

и със съвременна медио-
по-

М. А. на-

40-ГОДИШНИНА ОТ ЧЕТВЪРТИЯ КОНГРЕС НА СКОК)

ПРОТИВ НЕОПРДВДАТЕЛНИТЕ И НЕВЕРНИ ОБВИНЕНИЯ
ф ПОДКРЕПА НА РЪКОВОДСТВОТО 

НА ЮКП В СТЪЛКНОВЕНИЕТО С КОМИН 
ТЕРН

борбата за победата на социалистическата 
революция, набеляза задачите пред младо
то поколение в изграждането на социализ
ма и за значението на обединяването на 
СКОЮ и Народната младеж в Югославия 
в единна органнзацня с идеологическа ос
нова на комунистическата младеж и, под 
ръководството на ЮКП.

Конгресът решително и единно подкре
пи ръководството на ЮКП в стълкновени
ето с Коминформ, .макар че с този въп
рос, зарад деликатността на историческия 
момент и желанието на ръководството на 
ЮКП да не се дава повод за по-нататт,шно 
изостряне на отношенията със СКП (б) и 
страните на Коминформ, се занимаваше в 
ограничени размери.

В доклада на ЦК на СКОЮ М. Неори- 
чич се спрял върху необузданата кампания 
на Информационно бюро начело със СКП (б), 
„която няма нн принципи, ни граници, а 
имаща за цел „разбиване на единството на 
пашата Партня и единството на нашите 
народи'’, предупреждавайки всички „спаси
тели па нашите народи”, които.ги позова
ваха да въстанат „протнр Партията и своята 
родина”, че горко са се излъгали в своите 
сметки, защото югославската младеж им 
отговори с ощр по-здраво сплотяване око
ло нашата Партия” и израЪи решимостта 
ча млаДото поколение в Югославия на сво
ите критици да „отговори с изграждане 
пашата социалистическа страна” и ще до
каже, че не са имали право” н че младе
жта на Югославия, без оглед на всички 
затруднения, „ще изпълни 
дачи към Партията и своята социалисти
ческа родина".

(В следващия брой: ДОВЕРИЕ В МЛА
ДОТО ПОКОЛЕНИЕ)

деж в Югославия запазиха масовост и ши
рота, а от СКОЮ — идеология, дисципли
на, геройство, пожертвование, крепкост и 
всеотдайност на делото на народа и ЮКП.

В доклада на Централния комитет на 
СКОЮ, който изнесе неговия секретар Ми- 
лиян Неоричич, беше представено и оце
нено развитието на СКОЮ и неговата исто
рическа роля в класовите борби и подго
товка на революцията (1919 — 1941) ,в На- 
родпоосвободителмата борба и социалисти
ческата революция (1941 — 1945) и следвое
нното възобновяване и изграждане на стра
ната и борбата на нейното признаване и 
международна афирмация (1945 — 1948).

ТЕЗИ ДНИ се навръшват 40 години от 
провеждането на Четвъртия конгрес на Съ
юза на комунистическата младеж на Юго- 

който заема видно място в исто-славия,
рията иа комунистическото движение 
Югославия.

Конгресът бил проведен в Белград от 
12 — 14 октомври 1948 година; присъегву-

на СКОЮ

в

вали 946 делегати, представители 
от страната, Югославската- народна армия, 
както и дЕсетина гости. Конгресът бил про
веден в дни, когато народите на Югосла
вия полагали огромни усилия да възобнов
ят от войната опустошената страна и да 

основите на бъдещото й планово 
и били изложени на 

Сталин, СКП (б) и Ко- 
което била застрашс- 

югославската соци- 
под

• ГИТОВИ ОЦЕНКИ И ПОХВАЛИ

В разискванията, станали ма Конгреса 
по доклада, в които участвували 25 деле
гати на СКОЮ ог всички краища на Юго
славия и Югославската армия (Милойко 
Друлович, Воя Пекич, Димче Беловски, Ни- 
яз Диздарсвич, Милорад Пешич, Стеваи До- 

Милутнм Балтич, Япез Кочевар и

положат 
изграждане от една 
жестоки нападки от 
минформ от друга; с 
на автентичността 
алистическа

иа
революция и доведем

и свободата па стра- роиски
др.); е показано богатството на форми и 
съдържание па дейността и борбата на 
СКОЮ и младото поколение в Югославия 
през изтеклите 29 години.

Водачът на юКП, югославската револю
ция и държава, Йосип Броз Тито, връчил 

конгреса на СКОЮ Орден народен ге
рой, е който го удостоил Президиумът на 
Народната скупщина па -Югославия за „ге
ройство и самопожертвование, изявено в 
борбата против иепародиите режими в ста
ра Югославия, за героизъм и всеотдайна бо
рба в обновата и изграждането па страната 
пи". По този повод Тито високо оцени 
боевия път на СКОю неговид принос в

въпрос суверенитетът 
ката и нейните народи.

била поставена задачатаПред конгреса

Пети. конгрес на ЮКП <Ге;|гра,| 2Г 
1948) за обединяване на СКОЮ и «а 

младеж на Югославия в една ор

на |

на
наюли 

родната 
ганизация*

От името на Централния комитет 
ЮКП конгреса приветствува Милован Джи-
лас положително оценявайки дссетгоднш-

борба на младото поколение на Юг 
осъществяването на своето едии-

/1937__ 1948) и изтъкна значението на
СКОю и Народната мла-

на

на
всички свои за

лата
слави# в 
ство 1
обединяването на
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ПОДГОТОВКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НРО 
ФИЛИРАНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В СЪРБИЯ ОТ ГРАНИЧНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ 

БОСИЛЕГ РАД И КЮСТЕНДИЛ

Кюстендилски певци в Босилеград
В рамките па крайграничното сътрудмичест- 

по между Босилсградска община (СФРЮ) и 06- 
щипския народен съвет на град Кюстендил 
(НРБ) и областта па културата, през миналата 
седмина в Босилеград гостува Държавният анса
мбъл за пародии песни и танци ,,Струма от 
град Кюстендил. Кюстендилските певци пред 
любителите па народното творчество в Босиле
град се представиха с редица народни песни и 
хора от Кюстендилското краище. Това всъщност 
беше първото тазгодишно 
взаимната програма по сътрудничество в област
та па културата, подписана между Центъра за 
култура в Босилеград и Комисията по духовно 
развитие па град Кюстендил. Съгласно тази про
грама до края на годината в Босилеград ще го
стува още един кюстендилски ансамбъл, който 
в Босилеград щс изпълни сборна детска прог
рама.

Менят се почти една четвърта от 

разпоредбите
• ПРЕДВИЖДАТ СЕ КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗ*®по, чс трябна да се раз- 

ПИТИ ПРИ ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В СРЕД- г миелп аа обстоятелст- 
НИТЕ УЧИЛИЩА, ПРОДЪЛЖАВАНЕ ЦА ЗАДОЧНИ- “ мото, попе когато етапа 
ТЕ СЛЕДВАНИЯ И ПРЕМАХВАНЕ НА „ПОЖИЗНЕ- дума аа уппиерептета, със 
НО ПРАВО НА РАБОТНО МЯСТО” НА УИИВЕРСИ- лаком да сс ограничи се? ^ 
ТЕТСКИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ га практически мажещо

то пожизнено прапо на 
работно място. Въпреки 
че е именно предвидено 
след определен срок упи- 
ме ре I пете к пте 11 репода па
тел п да подлежат па пои 
торно набиране м .зва
нието, м Сърбии според

Вече самият факт, че в 
първия кръг на подготов 
кп за изменение на репу
бликанския закон за про 
фнлираното образование 
на Сърбия 'трябва да се 
променят почти една че^ 
твърта от разпоредбите, 
свидетелствува, че забеле 
жките на училищата, фа
култетите и обществено-

нп,я изпит. Новина е, чс 
задочните студенти в бъ
деще ,ще бъдат задълже
ни школуването сн да за
вършат в срок два пъти 
по-дълъг от редовното 
школуване, вместо досега

гостуване, съгласно

М. Я.

ДИМИТРОВГРАД
стта върху концепта на 
профилираното образова Възпитанието и образова

нието -според потребите 

на обществото

безние не са останали 
отзвук. Обемът на проме 
ните, както бе -казано на
заседанието на Република 
нския комитет по образо 
ванне на Сърбия, все пак 
ще бъде по-малък, но 
при значителни новини.

С проекта на новия за
кон е предвидено в бъде
ще, доколкото на конкур 
са за записване на уче
ници в средните учили
ща се обадят повече кан 
дидати, отколкото е пред 
видяно, за приемането им 
ще се решава не само 
според общия 
предишното 
и успеха по предметите, 
значителни за изборната 
професия, но и резулта
тите на квалификацион-

Проблемите на образо
ванието и възпитанието, 
тези дни ще бъдат внесе 
ни в дневния РеД на за
седанието на Общинския 
комитет на Съюза на ко 
мунистите. По-точно, ще 
се обсъдят някои аспекти 
на идейно-политическо из 
дигане на работниците в 
образователно 
телните институции. И по 
край това, че кадровата 
структура на работещите 
в тези институции е на 
задоволяващо 
все пак 
де обсъдят и проблемите, 
конто са присъщи в тази 
област.

Преди всичко, време е

там в подготовка и изпъ
лнение на час, а сетне и 
било устроено обсъждане 
във връзка с изнесената 
тема.

Драго.мании ще върнат 
посещението на димитро- 
вградчани на 18 .ноември 
тази година.

Нишкият университет

важещия режим, който е 
предвиждал еднакви за
дължения в тази насока 
и за задочните, и за ре
довните студенти.

В разискванията за из
бор и преизбиране на 
преподаватели с академи
чни звания е предупреде-

думите на председателя 
на Комитета по образова
ние д-р Данйло Марко- 
вич, почти няма случай, 
че някой въпреки незодо

успех в 
школуване

воляващото си препода
ване да остане без рабо
та на факултета. ГОЛЕМИ СРЕДСТВА ЗА 

ИНТЕРНА ТЕЛЕВИЗИЯ
възпита-

(Танюг)
В акцията по осъвреме 

няване ц модернизиране 
на образователно-възпит д

СЛЕД ПАНАИРА НА КНИГАТА В БЕЛГРАД
равнище, 

е добре, че щеНови нииги-стари грижи телння процес в Образо
вателния Център „Йосип 
Броз Тито” в скоро време 
се очаква да т.очне да 
действува и лнтерна 
визця. Ве'_е са обезпече
ни 700 000

Традиционният 33-и по
реден Международен па
наир на книгата в Бел
град завърши, а според 
неофициални данни този 
панаир е бил посетен от ‘ 
над 380 хиляди души. Те
зи данни, както и учас
тието на 226 и 1100 дома
шни и чуждестранни из
ложители от 67 страни, по 
твърждават че хазгодиш- 
ният Панаир на книгата 
е бил успешен.

На панаира са били из
ложени 120 хиляди кни
ги, следователно по-мал
ко от предишните години, 
но за утеха трябва да се 
каже, че това е в унисон 
с ежегодното намаляване

телеДа се оцени в каква сте
пен възпитател но-образо 
вателните институции за
доволяват потребите 
обществото, като в тази ■ 
насока се набелязат съот 
петни задачи, явно. е, че

динара за пър 
ва фгза на същата 
дночяване на кабинетите 
с необходимите пособия. 
Т1 тази

и по
паИШМ»

акция активно е 
включена ' и Електронна 
промнщленост от гр. Ниш: 

■Както ни
в още по-пълна степен об 
разованието 
следи

трябва да 
изискванията на

уведоми дире 
кторъТ на центъра Милчо 
Ценков, очаква се тази об ■времето.
разователна институция •> 
ДЕ бъде удостоена с висо 
ко признание' от страна 

ученици на Републиканското

ОБМЕН НА ОПИТ
На 28От Панаира на книгата октомври група

преподаватели и
на изтъкват, че въпреки от Образователния цен- 
усилията на хората, да се ТъР ..Йосип Броз Тито" в 
прехранят, мнозина отде Димитровград 
Лят по Някой динар

дви
жение ка гораните зарад 
озеленяване и

помним, че цената на хар 
тията от януари до днес 
е поскъпнала с 361 на 
сто.

уреждане 
училищния Двор. До 

сега в акцията са изра 
зходвани 30, а до края 
на годината ще се израз 
ходват още 
динара като акцията 
завърши докрай. — изтъ
кна

на книгоиздаването у нас. 
Именно, 
книгата не

в рамките 
сътрудничес

ка
на граничнои за

купуване на книги. Оба-
очевидно е, че 

може да из
държи надбягването с га- благополучия,

Въпреки всичките не- 
засягащи

инфлация, книгата, и издатели,

тво, направи посещение 
на ЕСПУ „Христо Ботев” 

, в Драгоман.
Тази среща конкретно 

е използвана за обмен на 
димитровград- 

са присъствували

че това не би трябвало
и да продължи за по-дълго, 

писатели говорят за Па- , а особено книгата да ■ бъ- 
дневните поскъпвания. .За напра, като за „празнен- 
илюстрация само да на- ство” на книгата. Мнози

допиращата 
огромните лихви и всеки- 30 милиона

се
де заменена с 
нъсищен”

„хляба опит, като 
чани М.между другото

Пенков. М. А.
СТРАНИЦА 10
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Поражение на 

налетите
Шизическа култура,^С/д^/рф 1к*

Въз основа решението на Работническия съвет 
на оборотно-производствената и услужна трудова ор
ганизация „Босилеград" — в Босилеград

публикува
РЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ — НИШ

Днпнтровградчаки побелиха Кадетският състав на 
„А. Балкански" загуби 
в Бела паланка Комкурсв мача
срещу отбора на „Еди 
нство" С 6:3. По едноПирот за наименование на директор 

'ганизация 
Условия:

виеше образование? -7- икономически, юриди
чески факултет или , агрономия, относно VII 

степен на подготовка с трудов опит от 3 го
дини,
да познава проблематиката, на самоуправител- 

отношенйя и "работа

на трудовата ор-

време домашният отб
ор водеше с 4:0, сетне 
димитровградчани 
съвзеха и намалиха ре 
зултата на 4:3. До края 

белопаланча- 
ни се засилиха и заслу 
жено победиха с 6:4.

„ЕДИНСТВО" (ПИРОТ) — „А. БАЛКАНСКИ" 1:3 (1:2)

Срещата се одигра на ПОМО
ЛИ 11? ФК -Раднички” по облачно и прохлад- 
™ Ра ’ Голмайстори: 1:0 - Т. Хадилович в 20 ми
нута, а на 1.1 изравни Н. Миланов в 30 минута; 2:1 — 
Н. Костов в 35 минута и 1:3 — Е. Иванов в 70 мину- 
та Жълти картончета — М. Джорджевич („Единство”) 
И с. Крумов) („А. Балкански”). Червено картонче —

. ;Ръстич („Единство”). Съдията Драгиша Андреич 
от Ниш — отличен.

След четири безуспеш
ни игри футболистите на 
„А. Балкански” заиграха 
отлично и сразиха „Един 
ство” от Пирот. Това бе
ше игра на високо рав
нище, с много шансове и 
хубави ходове, 
да бъде незаслужено ако 
димитровградчани 
постигнали още по-висо
ка победа.

Тази игра на „А. Бал-

се

на мача
ните 
низации,

на трудовите орга-

V — да им«а проверени резултати
професионалните и други способности и 

-да изпълнява условията от чл. 484 на Закона 
за сдружения труд.

Срок за подаване на заявления е 15 дни 
на публикуването на конкурса.

Кандидатите са длъжни

по отношение

ДОМАКИНЪТ НЕ ИЗ
ЛЕЗЕ НА ТЕРЕНА

от деня
кански” охрабрява! 
повече, че на димитров
градчани предстоят няко 
Лко важни мача. След 
тази победа „А. Балканс
ки” се изкачи на по-висо
ко място на табелата. В 

Нямаше -неделя, на 6 ноември 
1988 димитровградчани са 

бяха цомакини на отбора на 
„Куршумлия” от Куршу- 
МЛИя.

Още
Срещата на младеж

ките отбори на „Дра- 
гош” от Пирот и „А. 
Балкански” не се одйг 
ра. Домашният отбор 
не излезе на терена и 
затова този мач ще се 
решава на зелената 
маса.

със заявлението да под
несат и доказателства, че изпълняват условията на 
конкурса.

Избирането на кандидатите ще стане 
дения със закона срок.

Заявления за конкурса се подават на следния

в предви-

адрес:
Обротоно-производствена и услужна 

ганизация „БОСИЛЕГРАД” в Босилеград.
трудова ор-

д. С.д. С. Комисията за трудови отношения към оборотно- 
производствената и услужна трудова организация 
„БОСИЛЕГРАД” в Босилеград, 
дава

МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ ГРУПА „ЮГ”

първото полувреме. Дома 
шният отбор използува 
тези недостатъци и като 
резултат на това отбеля- 
заха още четири 
Крайният резултат от 6:1 
всъщност и бе най-добро 
отражение на силите и 
гъзмож постите на двата 
съпарника.

Босилеградският отбор 
игра в състава: В. Гонев, 
Г. Анджелкович, Д. Злат- 
ков, В. Тасев, Б. Воино- 
вич, й- Глмгоров, 3. Ран- 
гелов, С. якимов, В. Заха
риев и И. Рангслов.

Следващият 
кръг от есенната част на 
първенството футболисти
те на „Младост” на свой 
терен посрещат футболнс 
I итс на „Железничар” ог 
Вранска баня.

Още едно безуспешно 

гостуване на „Младост" за приемане на: .
I. АВТОМЕХАНИК, 1 изпълнител
II. ПАЗАЧ НА ДОБИТЪК, 6 изпълнители.

Условия:

Под т. I — ВКВ или КВ-автомеханик 
Под т. II — осмогодищно училище.

Обявата остава отворена до попълването на ра
ботното място.

гола.

„Флямуртари” : „Младост” 6:1 (2:1)

Старата практика, 
безотговорността на отде
лни футболисти на „Мла
дост” от Босилеград, пак 

отделни

т.е. то полувреме, а след пет- 
шест минути и повишиха 
резултата на 2:0. След то
зи гол босйлеградските 
футболисти се отвориха и 
заиграха далеч по-агресив 
по и към края на полу
времето с гол па И. Раи- 
гелов намалиха резултата 
на 2:1.

През второто полувре
ме играта съвсем се изме 
ни. Босйлеградските фут
болисти числено по-мал
ко, при това и силите ги 
напуснаха, вече не дава
ха съпротива както през

се повтаря 
футболисти изневеряват 
отбора тогава когато са 
му най-ну жни. Именно 
става дума за крайно без

Заявления за изпълняването на предвидените в 
обявата условня се подават на следния адрес: ОБО
РОТНО-ПРОИЗВОДСТВЕНА И УСЛУЖНА ТРУДОВА 
ОРГАНИЗАЦИЯ „БОСИЛЕГРАД” в Босилеград в срок 

. 61; 8 дIIII от публикуването й.

Избирането ще стане в предвидения от Закона

отговорно отношение към . 
отбора и съиграчите си, 
да откажат послушност

последен

срок.пред самото тръгване ко
гато отбора -им 
на някой, дето се 
твърд терен. Това се слу- 

предлоследния 
. кръг от настоящото фут

болно първенство, в кой- - ФАБРИКАТА НА ФАРМАЦЕВТИЧНИ И ХИМИЧЕСКИ 
то босилеградският отбор 
гостува на „флямуртари” 
от Прешево. В. Чилев и 
3. Младенов, двама футбо

Непълни и закъснели заявлення няма да се взи
мат в предвид.

гостува
казва

М. я.чи и в

Щ||1| На 12 ноември 1988 годи
на в 10 часа на гробищата 
веело Изотовци на нашия 
мил и непрежалим съп
руг, баща, брат и дядо

*** Гроздан 

Тасев

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
„ЗДРАВИ Е” — Лес ковац 
ООСТ „ФАРМАЦЕВТИКА"
Сектор за преработка ма оиощия и зеленчуци 
Босилеград _ '

Комисията за трудови отношения на ООС1 „ФА1- 
МАЦЕВТИКА дама

листи, които по-дълго мре
ме играят и на чиято иг
ра се обосновава играта 
на пелия отбор, изневери 
ха съиграчите си, поради 
което числено играха по- 

— с 10 играча. То- 
срещу отбора какъв- 

„флямуртари" без- 
бе голям

ОБЯВА
ЕЛ ЕКТРОТЕХИИ К за «юопредс- 

II зе-
За приемане на един

Сектора за преработка па ошлция

•й
лепо време в 
ленчуци в Босилеград.

Условия: Квалифицирам работник електро-специ-
__ III степен на подготовка. Обявата е откри-

публикувамето й- С молбата кан-

малко от село Изатовцн 
ще даваме

ж
Лна

*то е
спорно
кси.

алиост
та 8 дни. от деня 
дидатитс трябва да представят: диплома за завърше
но образование, удостоверение от книгата по граж-

от СОИ за заемаме

хенди-
ПОЛУГОДИШЕН ПОМЕНна

При това футболистите 
„Младост” даваха

опора само през 
полувреме.

Поканваме родншш, близки и познати да \ учас
твуват в помена.

няма дайско състояние, удостоверение 
работа за броя на точките.каква 

първото
моменти дори и

ХХХПЛ г“ «—»
Опечалени:

съпруга Добринка, син Таско, дъщеря Славица, снаха 
Сливици, зет Димитър и внуци Александри и Марян, 
сестри Костадинка и Славка.

На "а Молбите е посочените документи се представят 
във Фабриката па фармацевтични и химически прои- 

Здравие" — Лосковац, Бланкова 199 (до об- 
закъснели молби няма да

имаха

ти.
СТРАНИЦА И
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* саТиРа * забава
НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИНаршату»ен екран Брей, що сте 

сметен народ!
Когато повъзмъжало, едно нашенско 

момче започнало да виси по събори, се
дейки, сватби, служби. По пяла седмица 
не се прибирало в къщи. Бащата се се
тил коя сила го мами там:

— Жено, нашият момчурляк се сви
ра като нерез на помързлица, фт,стан- 

четата ще му вземат здравето по сту
довете. Няма как, ще се наложи да му 
намерим една домакинска мома и да то 
ирнвъртнм дома.

Така и сторили. Момчето сгаиало 
мъж и татко, с помощта па родителите 
станало заможен домакин. По едно вре
ме сега вече възрастният нашенец започ
нал пак да замръкна и да намира вехти 
оправдания 33 това. Лека-полека из се
лото се разчуло за „нелегалната" му лю- 

, бовна кариера. Тогава фамилията му ро
шила да го вразуми. Стрини, лели, вуйни, 
балдъзн — коя как го сретнс, все го 
гълчп:

Е, мо] исписниче! Общ а дни нешто по- 
че' да сс сечам кад сам бил вощик__

Десетар ми беше 1осив Крват. Мале- 
чък, петличко, задорица, катил. 1а га гле
дам како се издиза к'о црвик на сирен>е, 
па ми смешно. Он ме нита: „Зака] се сми- 
|еш?" 1а му велим: „Мило ми што си ми 
десетар.”

У собу със мене бсоше: Словенац Вин- 
ко, Босанац Кусо, Црногорац Радотьа, Ма- 
Недонац Васко, Шивтар Амет, Словак Павол 
и Циганин Бура.

Мене су окали Уча. 1едно време сам 
држал и политичко. 1а оратим, а ]едни си 
дрему. Подокиул би да и' будим, али жал 
ми, а и немам праву, ]ербо сам прос’ во]- 
ник.

пл Ье
БЕЗ ДУМИ Бобан Димитров

1а први доби’ пайет од дома. Отвори’ 
га и реко': „1елате, браНо!"

У недел>у излезо'мо Словенац и у 
град. Прво пщегье — ]а частим. Друга тура 
— Словенац си части

— Срамота е това, коетоВуйчото разправя военните си при
ключения :

— Такъв ужас беше тази атака, че 
от целия батальон '• се спаси само един.

— Но, вуйчо — прекъсва го племен
никът му, — преди няколко години ти 
казваше, че било взвод.

— Тогава ти беше твърде малък, за 
да ти се каже цялата страшна истина.

правиш.
Златни деца имаш, па училище отиват...

— Брей, що сте сметен народ! И се
га ли трябва да пзвадя децата 
училище?

си от само себе. Приде 
Босанац. Словенац се диже и отиде си. Пи- 
.)емо ,1а и Босанац. Он тужан, ]ербо зна]е 

му ]е вера муслиманска, али не зна^е 
какъв ]е по националнос’. 1а га 
„Ма, тец не]е важно! Важно ]е 
ти човек. Али, ако бъш очеш ~

с.мо ]една крв.” Он се раерди! Напи 
1едва га довлеко' у касарину.

Лежимо със Црногорца. 1а

К. Г.
што

МОЛЯ БЕЗ ДОКАЧЕНИЕ тешим: 
какъв си 

да ти кажем.Някога и сега ми
Пиер отива на гости при свой стар 

приятед и го моли да му даде за прочит 
някоя интересна книга.

;— Много съжалявал! — казва прия
телят — но не давам книги, защото ни
кой никога не ги връща.

*— Наистина ли смяташ така?
4— Разбира се. Откъде, мислиш, са 

всички тези книги?

се.

Някога не само в нашето село, но 
изобщо по селата, попът и даскалът са 
били първите и най-слушаните хора, каза 

един делегат в Скупщината по време на 
разискванията за положението и пробле
мите в образованието. Днес на поповете 
вече не вярваме, а даскали по селата ня
ма, защото няма и деца. И там дето има 
училища, те само се 
трябва с учениците и нищо повече.

се времената, но да
скалите, които работят сега на село 
са първи — за рейсег към града!

га питам
куде работи, а он се увреди: „Што ме не 
питаш Ье руководим! " Мрзи тр\'бу и усред 
пладне.

МаЬедонац само по]е, а Словак к'о да 
да чита и да]език. Шиптара научи 

пише, а Циганин ми пощили 
1еднуш ма)ор рече

нема
све цигаре, 

да се договоримо 
ко]п че да доби]е да буде „примеран во]- 
ник . Сви рекоше да чу ]а да будем. Мило 
ми што нечу да обрукам дедину солунску 
“ башТ11нУ партизанску крв. Али, Крват 
Лосив се умеша: „Има да гласате, та]но!” 
1едпи кажу да не требе, али 1осив ’ запел 
к о глув у гаще. Добро, а]де да гласамо... 
Кад преброщше, ]а имам само два гласа
а Словенац Винко — шес’! Е, до мо___ !

Тъг се ]а покажа’

занимават колко
Треньорът развълнувано:

* — Колко пъти съм ти казвал, че то
ва е троен скок! Тези шестнадесет мет
ра трябва да се скочат на три пъти, а 
не изведнъж!

Наистина менят
пак

А. Т.

што несъм при]авил 
кад сам видел што завлачи руку V 

туц цеп. Тад ми. Реко’ Словенцу 
кажем што сам га

Из нашите села Лоспва
да чу да 

стражу како
спи. Али, он диже пре' како Свети 1ован 
Крстител, и запрети ми да че да 
сам пцувал влас'. 1а се оНута'.

За државан празник, Словенац доби се- 
дом дъна наградио о’суство. Про]доше се- 
Дом дъна, а Словенац га нема. Стиже абър: 
Словенац се намерно ранил у пре’ да до- ‘ 
ще болува1ъе за шии, католичНи ’ Божич!

К1 "У СУДИ СУД- али се не зна]е
када че да иде у апсу, ]ербо ...

Ащ у здрав]е!

затекал на
-в, моя жллошке,

- нд времвло <урглем(дду и по 
4оо оьци,,,

сегл, /сом 
кого дл гледл?,,, И, ДЯЛИ Я 3 

лм в е или ли каже што

Тодор Лужничйи
/ [,
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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НА
РОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ / НИШ.

„Станко Пауно-
Урежда редакцвонка колели ул.


