
ЕрятстВо С указ на президента не 
СФРЮ Йосип Броз Тито с/г 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство" е удо
стоено с Орден братство и 

. единство със сребърен венец 
*'а особени заслуги в област
та на информативната и гра- , 
фпческа дейност и* за при
нос в развитието на братст
вото и единството между 
нашите народи и народности

___Л ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ #
РОИ 1375 ® И НОЕМВРИ 1988 Г ® ЦЕНА 100 ДИН.

ЗАПОЧНА (ЛИ) РАЗГРАНИЧАВАНЕ В ПАРТИЙНИЯ ВРЪХ НА КОСОВО
ЖИВОТЪТ СКЪПЕЕ ЛИ, СКЪПЕЕ...

акво носи първата вълна? Гонитба на разноските 

и инфлацията
К,^ ЯШАРИ И АЗЕМ ВЛАСИ, МНОЗИНСТВОТО
И ПОДАДЕНИТЕ ОСТАВКИ НЕ СА НУЖНИ

I

АЛБАНЦИ МИСЛЯТ, ЧЕ
Жизнените разходи са увеличени най-ве 

че в Словения (256,8 ка сто), а най-малко във 
Войводина (248 на сто)

В периода януари — октомври т.г. жизне
ните разнрски в Югославия са увеличени сре 
дно с 251,2 на сто в сравнение със същия мина 
логодишен период. Този процент се ползува 
при изчисляването на личните доходи, в трудови 
те колективи.

Тежкото положение в Косово, съз 
дадено от контрареволюционната дей
ност на албанските

Веднага след това „паднаха” 6 ос
тавки. Подадоха ги Уррш Шешлия, Ми 
лай Гвоздич, Воислав Заич (на поста 
секретар ма Председателството на ПК), 
Екрем Арифи, Рахман Дедай и Ремзи 
Колгецн. Преди известно време остав
ка подадоха Рагип Халили и Весел 
Суля* Така Председателството на ПК 
остана без 7 члена.

националисти 
сепаратисти и от недостатъчната и не- 
снергнчна акция на държавните орга
ни и обществено-политическите орга
низации, през последните 15 месеца бе 
ше повод да бъдат сменени или да си

II

Увеличението на жизнените 
най-голямо в СР Словения — 256,8 на сто, а 
най-малко' в САП Войводина— 248 на сто.
СР Черна гора жизнените разходи са „порасна ; 
лп" с 256,7, в СР Хърватско с 252,7, в Босна и ; 
Херцеговина с 250,5 в СР Македония с 249,8 з ( 
Ср’Сърбия (без територията на покрайнините) | 
с 249 6 и с САП Косово х: 248,9 процента.

разходи е
подадат оставка ^десетки функционери

В
щ.а;

Четете е броя:ь
...

*
СК В БОСИЛЕГРАДСКА' ОБЩИНА В БОРБАТА ЗА 
РАЗТОВАРВАНЕ НА СТОПАНСТВОТО

Предприемат се конкретни мерки3. Соколович, С. Митошсвнч и К. Яшари на 
на. двете председателства

Кос:;: о е югославски проблем:
съвместното заседание

СТР. 4
ДВА (НАЦИОНАЛНИ) ПОГЛЕДАСР Сърбия, САП Войводина, съюз

ния партиен връх. В този период оба- 
бе сменен пито един ръководи- 

Това пс 
XVII

. - МИЛКА СТОЯНОВИЧ, ДЕЛЕГАТ НА КОНФЕРЕНЦИ
ЯТА НА СК В СЪРБЙЯ

ВСЕКИ ДА СИ ГЛЕДА РАБОТАТА

В

Списъкът па отговорните вероятно 
пс е завършен, понеже думата сп тря
бва да каже Покрайнииският комитет. 
Затова и пс може да се даде оконча
телен отговор на въпроса: започна ли 

в косопския връх? Ос- 
обаче показаха, че национал

но ие
ог покрайнинския връх.тел

СТР. 4сс случи и непосредствено след 
пленум па ЦК па СЮК, в чиито зак- 

бс казано твърде ясно.
РДДЦЧЕВЦИСУРДУЛПШКИЯТ 

СЛУЧАЙ 'СЪПРУГА-челючения 
за сегашната Лоша

разграничаване 
гайките

ТЕЛЕФОНИТЕ — 
ЗАСЕГА САМО 
ЖЕЛАНИЕ «

обстановка в по- 
Покрай- 

СК и неговото

ТА IIА СЕКРЕТАРЯ” 
мото несъгласно в Косово продължава едцА ЖЕНА РАЗКЛА

на ’ГН ТРИ ПОСТА
най-отговорен екрайнипата

комитет на да е един от най-важните елементи 
действителност.

нинският
Председателството. На ПК и изпълни-

бе вме- 
колективната

СТР. 7Дока го СТР. 4—5.косовската
тс;шо-политическия му орган сърбите и черногорците смятат, че ос-

В ПЪРВИЧНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СК В 
■НИЛОВЦИ

иено в ДЪЛГ да утвърди 
и индивидуалната отговорност.

не са подали опия, които първи 
всич-

тавкм
трябва да направят това, преди

Качуша Яшари и Азем Власи, мно
зинството албанци мислят, че и пода- 

оставки пе са нужни, а още 
нужно да абдикират Качу- 
Азсм Власи. . ,

СМЕНЕН Е СЕКРЕТАРЯТки
ИЗБЕГНЕ ОТГОВОРНООПИТ ДА СЕ 

СТТА
СТР. 5

делите 
по-малко е

/ „ГРАДИМ”—ДИМИТРОВГРАД 
ИМА РАБОТА, ИМА И ЗАРАБОТВА

ПК па СКна\ Трсдссдатслството 
в Косово обаче оцени, че е достатъчно 

комитет да му отп

ит яшари п
СТР. 6

които бяха ноПричините, поради
дадени досегашните оставки са дока- 

у кадрите от албанската 
не е надделяло чувство на

Покрайнииският
критика?! С това предложение 

1 тартий»юто ръководство 
2 ноември в Белград 

па председа- 
СК в Сърбия и 

На това депо

БОСИЛЕГРАДСКИ ЖИЛИЩНИ ПРОБЛЕМИ
рали
членовете на 
пристигнаха 
на съвместно 
телствата :
ПК па СК 
нощно заседание 

формализирания 
верността за обстановката в
членовете на Председателството ......
па СК се върнаха в Пршдина да >■ 
лнят задачата си както трябва.

затслство, чс 
народност 
отговорност за - ЕДНА ЗЕМЯ, ДВАМА ГОСПОДАРИна тежкото положение. 
Например Ремзи Колгеци с подал

„съгласно принципа за разделя- 
не па "партийните от държавните фу
нкции” (той е председател па Предсе
дателството па САП Косово), а Рахман 
Додай излиза от състава на Председа
телството на ПК понеже е „много зает 
на работното си място".

СТР, 8заседание ос
„а ЦК па 

в Косово. танка 1011 ГОДИНИ ТЕАТЪР 
.ХРИСТО „БОТЕВ" . 

В ДИМИТРОВГРАД 
ЦОВА ПРЕМИЕРА 
ЗА ЮБИЛЕЯ

КОМЕНТАРбс препречен пътят 
подход към отго- 

Косово: 
на ПК

СВЕТ ЛИНИ И СЕНКИIна

СТР. ИСТР. 10

1 »



НАС |И У
РЕВОв МОСКВА ПО СЛУЧАЙ ОКТОМРИЙСКАТА 

ЛЮЦИЯ
ЮГОСЛАВСКСЪЗАПАДНОГЕРМАНСКИ ОТНОШЕНИЯ

Будимир Лончар посети Бон Парад лод знака на 

перестройкатаДВУСТРАННИТЕ ОТНОШЕНИЯ — ГЛАВНА ТЕ
МА В РАЗГОВОРИТЕ, СЪСТОЯЛИ СЕ НА 7 И 8 НО
ЕМВРИ

на страна с твърде под
чертана роля като дома
кин' па предстоящата сре- 

псобпързаиите, 
Югоелавня с реализатор 
па оживяването иа дви
жението п повия диалог 
е разпития свят, за кое
то западните германци са 
много заинтересовани.

Лончар запозна своя до 
макпп е широкото откри
ване па югославското, сто 
напетпо към мощните или 
янпя па пай-градивмитс 
части па европейска ико
номика. В този контекст 
имаме голям стокообмен 
е ГФР — общо около 12 
милиарда 
ски маркн 
пее още повече купуваме, 
а по-малко продаваме на 
този богат пазар.

От своя страна западно 
германският външен ми
нистър заяви, че неговата 
страна има реални възмо 
жпоети и желание да ока 
жс помощ в провеждане
то па югославската стопа 
иска реформа, както от 
своя страна, така и чрез 
западноевропейската ико 
помпческа интеграция.

мавзолей, па коятовоенен вия
са били водачът на съвет

Традиционният 
парад, който в понедел
ник бе проведен на Чер- 

п Москва

ща на
Нашите партньори и Германия е най-важен 

приятели в света не тря- югославски икономически 
бва сега да се тревожат партньор н в ожпвяваие- 

1 толкова за Югославия ка 
кто по-рано. С тежък, до рпето в 
ри н драматичен диалог в

ската държава и партия 
Михаил Горбачов и други 
най-високи 
са мипавайи с транспаре 
нтп на които доминира
що място са имали тези 
с поръченията на Октом
ври: Властта на съветите, 
фабриките на работници
те, земята 
За пръв път са за^рляза- 
ни и лозунги, с които ра
ботниците и гражданите 
се призива'! иа борба за 
укрепване на самоуправи 
телните отношения в сто 
панския 
живот.

вения площад 
по случай 71-та годишни
на от Октомврийската ре

ръководителито и укрепването па дове 
„югославското 

гледане на утрешния ден” 
са залегнали двустранни
те интереси.

волюния мина под знака 
па перестройката. Круп
ните икономически, общо 
стаени и политически про 
мени, през които тази ст
рана минава особено дой 
доха до изява в мамифсс 
тацинте па стотици хиля
ди московски работници 
и граждани.

Ознаменувайки Великия 
октомври работниците и 
гражданите на Москва пр 
сд трибуната на Ленино-

настоящия момент тя око 
нчателно разчиства пътя, 
но който — чрез трите ре 
форми — ще нзлезне от 
дълбоката криза. Неволи
те, конто по едно време 
бяха се много сгъснали, 
говорят че е направено 
окончателно скъсване с 
Дългня период на стагна- 
Ш1Я и безсилие за реше- ] 
ние на трудностите.
■ Това бе един от глав- ] 

акценти в диалога ] 
нашия съюзен секре- ! 

тар на външните работи I 
Будимир Лончар с него-

па селяните

•(
> \ VМшжм

■ШщШм западмогерман 
— при коетоВ обществени

ните
на СЛЕД ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ В ИЗРАЕЛ;

Б. Лончар Нрачна по-далече от ширавия колега, министъра на 
външните работи на Гер

манската федерална репу сима европейска страна 
блика Ханс Дитрих Ген- желае да бъде включена 
шер, които в началото на 
седмицата се състоя 
Бон. Едно такова поръче 
ние, казано в Бон, има ос 
обено значение: Западна

Югославия като незави

Наблюдателите в Близ
кия изток след израелски 
те избори смятат, че две 
неща са известни: много 
са слаби перспективите 
за решаване на арабско- 
пзраелския конфликт и 
реално се увеличава опа 
сността от засилен терор 
н насилие.

„вълна след вълна”, дока 
то представител на ООП 
в Тунис заяви, че резул
татите от изборите в Из
раел нямат влияние 
плановете на Организаци
ята за освобождение на 
Палестина: на 15 ноември 
в Алжир 
парламент 
ще провъзгласи независи 
мост

във всички европейски ип 
теграционни процеси, 
които Западна Германия 
има особена специфична 
тежест, а като необвърза

в в

на

НОВИ УСЛОЖНЕНИЯ В АФГАНИСТАН палестинският 
в нзгнанствоИзостряване на положението след застоя оя контингент от Афгани 

стан до 15 февруари след 
ващата година. Но, с из
теглянето 
чаЬти авганистанските въ- 
стаиици засилиха

„От правителството на 
Ликуд
безкомлромисност, 
за н тероризъм” 
шава официалната палес
тинска агенция ВАФА, .а 
Ясер Арафат заяви, 
не е важно кой владе в 
Израел. „По

на из
теглянето на съветските войски. — Чуждата намеса 
не спира. — очакваме повече на палестинската

омра- 
— съоб-

държава.
- ».Мир няма да дойде. И 
в бъдеще Израел със си- 
ла ще владее

на съветскитеАгенциите ежедневно га спира изтеглянето на 
съобщават за събитията своите войски, като реак 
в Афганистан. Борбите са 
все по-огорчени.

своите
акции. С една дума, поло 
жението постоянно се вло 
шава, преди всичко за ав

над един 
милион и седемстотин хиция на засилената намеса че п

муджа- от страни, мислейки при 
това на

ляди палестинци на оку
пираните арабски терито 
рии. Отпорът продължи, 
тероризмът

хидините с ракети напад
ат главния 
нападат съветски военни 
конвои, блокирали са дру 
ги места във вътрешнос
тта. Войската на прави
телството отговаря с ко- 
нтранападения,
Те части

мое мнение, 
няма разлика между Пе- 
рес и Шамир” — каза во 
дачът на

помощта, която 
получа- -

от САЩ и Пакистан. 
Решението на СССР го 

вори, че е сериозно нару 
шено априлското споразу 
мение в. Женева, като ос 

съветски нова за решение на авга 
най- нистанския проблем. С 

това споразумение СССР 
трябваше да изтегли св-

ганистанския народ. у 
За да може да се ре

ши положението в
град Кабул, муджахидините

ват също и Из
раел ще отговаря с още 
по-жестоки

ООП Арафат, 
като добави, че и двете 
партии, които те оглавя
ват се служат с железен

тази
азиатска страна от сами 
те афганистанци трябва 
да бъдат

репресалии. 
Това е перспективата сл
ед израелските избори” 
— оценява събитията в 
Израел и перспективата 
този регион американски 
ят вестник „Нюйорк та
им с”.

изпълнени пове
че условия за това, от 
които на първо място да 
се прекъсне с 
ината намеса

юмрук към палестинския 
народ. Той също предве- 

чуждестра сти, че бунтът против из 
раелците на окупираните 
територии ще продължи

получават 
модерно оръжие^ При то 

* ва Москва обяви, че засе

в
пряка

или косвена.

СЪЩЕСТВУВАТ РЕАЛНИ ИЗГЛЕДИ ЗА 
ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ НА ПРИЯТЕЛСКИТЕ 
ВРЪЗКИ МЕЖДУ ГРАДОВЕТЕ НИШ И 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ртийните делегации, от двата града 
ме на срещата 
мида в Ниш.

по вре 
сед

ри на балканските страни, 
пролет в състояла се таясъстояла се миналата югославската
ви перспективи за укрепване и

_ Двустранно бе отчетено, че през измин_. ване на приятелските връзки и между на
ТП1/Л1111110ГТОПТЛ ___ _ птир ДВе год™ш Иай-Добрн резултати са Ш1"е страни «градове. В този смисъл бе

1Ь1иуДНпЧсМО(П0 — отчетени в областта на културата, образо "од1фепена
. ' ' ' ванието и науката. Освен театрите от два на «елово-техническо сътрудничество и безфактор на развитието дагагр. ■"=:

дирекцията „Културно-историческо нас- ални изгледи за установяване на такова сът 
сдетво от Велико Търново, както и уни- рУдничество съществуват в обЛаСтта на 

верситетите от двата града. битовата електроника.
По време на петдневните срещи и ра говдята^’ ПИВОВарната 

зювори, които партийната делегация 
Велико Търново има в повече стопански и 
други институции в Нищ бе посочено че 
историческата среща на външните

столица откри но 
разширя

инициативата за установяване

Подписанця през 1986 година Протокол 
за установяване на приятелски 
сътрудничество

връзки и 
между градовете Ниш, 

СФР Югославия и Велико Търново, НР Бъл 
гарйя се осъществява успешно, а1 на лице 
са всички

. агро-промишления
промишленост, тър 

етт н ми„?ВТ°ТРаНСПОРТа и Туризма. Бе при 
Сепм,п, ативата За организиране на
;;шП::;гурата на Велико Тър,юво”

на
възможности за по-нататъшно

то му разширяване. Това констатираха па минист
В. Богоев

СТРАНИЦА 2
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НИШКИ РЕГИОН I

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ЮЖНОМОРАВСКАТА РЕГИ 
ОНАЛНА ОБЩНОСТ В ЛЕСКОВАЦВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ 

ПРЕЗ 1989 ГОДИНА БАВЕН СТОПАНСКИ»

РЪСТРазглеждайки 
осъществяване на 
за обществено-иконо- 

развитие на 
Междуобщинската реги 
онална общност Ниш за 
период от две и полови
на години (1986, 1987 и 
първото 
1988 година) и

отчета 
пла

на стопанисване' на необходимото съгласу 
ваие между разполагае
мия обществен продукт 
за вътрешно потребле
ние; значително

същес
чце увеличи ефи 

касността н

по
твепона При оценката на стопа

нското развитие през по
следните две и половина 
години Скупщината на 
Южноморавската между 
общинска регионална об
щност изтъква всички об 
ективни и субективни пр 
облеми, отразили се вър
ху изпълнението на плана 
по стопанско развитие за 
1986, 1987 и първата поло 
вина на 1988 година. А 
те са: неблагоприятна ст 
руктура на стопанството, 
неплатежоспособност, . ли 
псата на качествени тра
йни оборотни средства, ви 
сок процент залежали ст
оки, ненавременно и бав
но решаване на въпроси
те . по реконструкция 
модернизация на същест
вуващите' и изграждане 
на нови мощности,’ липса 
та на професионални ка
дри, голяма зависимост от 
вноса на оборудване, тех 
нолргии и възпроизводст- 
вени материали.

обръща към износ и в та 
зи насока успява, понеже 
износът е увеличен по от 
иошение на вноса. Така
ва ^насоченост и намалено 
производство зле се отраз 
ява върху 
показатели и особено вър 
ху акумулацията.

качеството
дейност

. мическото на стопанската 
11 на тази основа ще се 
обезпечи ангажи

раме на стопанските суб 
екти и субектите на съв
купната обществена над 

за увеличение 
на ефикасността и каче 
ството на ртопанисване и 
рационализация във вси 
чки сфери па обществе 
мата надстройка.

по-динамично ра
звитие.

Едновременно с 
на ще продължи

това
полугодие финансовитепроцесът стройка

проекта на заплануваните структу 
рни промени, ще се заси 
лва износната

по развитие за 
година, 
то на

идущата 
Председателство 

Междуобщинската 
регионйлна общност 
статира, че само

мощ на сто 
което в край 

сметка трябва да оси
Високата инфлация оба 

че, ръстът на физическия 
обем

панството.
кон на

на промишленото 
производство и изменени- -у

ускоре
ното провеждане на три 
те реформи, и по-специа 
лно на стопанската рефо 
рма, може да 
стабилно

гУР,и намаляването на жи 
знения стандарт на тру
дещите се и гражданите.

През 1989 година се оч 
, акват: ръст на съвкупния 

Същевременно съществе обществен продукт с 2 
на предпоставка е, че и 
вече извършените проме 
ни в

ята в изчисляването доп
ринасят да се осъщест
вят доста висок номина
лен но не и реален ръст 
на финансовите показате
ли. Така например общи
ят доход расте средно с 

и 45,6, общественият прод
укт е 30,9, доходът —31,5 
и доходът за увеличение 
на материалните основи 
на труда и резервите на 
сдружения ТРУД — с 16,5 
процента.

гарантира 
развитие, отно 

сно съживяване на стопа
процента, на народния 
доход с 1, броя на заети 
те с 2,7, благо спадане 
па производителността — 
с минус 1, увеличение на 
износа с 8, а на вноса с 
6, увеличение на реалните 
лични доходи с 1 процент 
и пропорциите при разп

икономическата по 
литика, а преди всичко 
либерализацията на це 
ните, вноса и курса на 

ще въздейству 
съживяващо и насър 

чаващо не само на стопа 
леката дейност, но и вър ределснието на чистия до 
ху промените в поведение ход 90:10. 
то на стопанските субек
ти за по-качествена рабо само ориентир, защото в

предстоящата активност 
тепърва предстои тяхна 
та проверка, относно ре 
ално планиране, което до 
голяма степен ще зависи 
от хода на стопанската 
дейност до края на годи 
пата и от заживяването

дейност в регионската
ма.

Между другото се изтъ 
ква, че с очакваното съ 
живяване на реформните 
промени на стопанската 
система, които трябва 
да бъдат извършени до 
края на' 1988 година, оз 
начава не салю пазарна 
стопанска дейност с реа 
лни икономически кате 
горни, значително по-гол 
яма самостоятелност -и пъ 
лна икономическа отго 
ворност на стопанските 
субекти, но и макроиконо 
мическо закръгляване. 
Действуването на ико 
номическата принуда и 
равноправните условия

динара, 
ват

Тези данни обаче са

Обаче през първото по; 
лугодие на 1988 година об' 
щият доход е увеличен по 
отношение на предишния 
период дори два и полови 
на пъти (256%), обществе 
пият продукт — 258, до
ходът — 263%.

та.
Ориентацията към раз 

витие на пазарно-планово 
стопанство, относно па
зарно насочена антиин- 
флацнонна политика пре 
дпоставя: по-радикални
захващания за икономи 
ческо-финансова 
лидация на стопанството 
и банките; установяване

Покрай посочените про 
блеми, характерно за ре
гиона е: ниско ниво на 
акумулацията и въ.зпроиз 
водствената способност в 
стопанството, което и по
край секундарното разпре 
деление на дохода за смена положителните проме 

ни в трите реформи.
консо- През този период са по

тка на ниските лични до 
ходи, не можа да осигу- преодоляване на ниската - 
ри развитието на тази те 
рпторйя на базата на со 
бственн средства. Такава 
ниска акумулация пряко 
поплия за малко ангажи
ране на чуждестранни ср 
едства и незаинетересова 
мост на по-го Лемите орга 
низации

ложени големи усилия заСт. Н.

степен на развитост на це 
лия регион, а особено на 
пограничните и екстремно 
неразвитите общини. Ос
вен насърчителните мер
ки на Републиката, особе 
но чрез Фонда за насър- 
чване на ускореното раз- 

сдружения -витие на стопански недо
статъчно развитите край-

ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СКУПЩИНАТА НА СР 
СЪРБИЯ

Вредите от 

наводненията 

в югоизточна 

Сърбия 703 

мнлнаодя

на
труд от други територии
за капиталовложения в 
този регион.

ща, е прояване голяма ак 
тпвност при всички носи 
тели на развитието. В раз 
витцето на най-неразвнтн 
те общини е осъществ 
задоволителна солидарно 

период ст и взаимност на всички 
1990) са повлия- общини от територията 

на региона. Органнзацн-

Посочонпте проблеми и 
трудности, с конто се сре 
ща стопанството, до среда 
та па плановия 
(1986
ли за забавяне па съвку
пната стопанска дейност. 
Промишленото 
сто през 1986 година е 
увеличено с 14.9 на сто, 
но вече през 1987 грдииа 
спада па само 5,3 па сто. 
такава е тенденцията 
11рез иастоя щата год! ша, 
особено когато се знае, че

ена

ф Междурепубликанско 
професио-покрайнинска

комисия е утвърди 
на юнските

ите на сдружения труд 
от развитите общини в 
региона са били основни 
носители на инвестицион
на дейност н развитие на 
11 ай-1 юр азв итпте общини.

нална 
ла размера

нропзвод

в общинитенаводнения 
Дърна трава, Власотинце, 

ЛесковацВабушница и
Изпълнителният съвет 

па СР
и

Освен стопанска дейно
ст в най-неразвнтнте об- 

фпзичсскпят обем на про щшш през този период е 
мншленото производство проявена солидарност ц 
за седемте месеца на го- 0 други области: здрав- 
дината не е реаелизйраио сопазване, профилирано 
според предвидените по- образование, водно стопа- 
кпзателп, главно поради петво, пътно стопанство, 
липса на валута за внос електрификация на пеело 
па суровини от комверти- ктрнфнцнрапнтс селища 
руемпте пазари. Именно щ пр, 
затова стопанството сс

на Скупщината
Сърбия
1,т 7 'ноември
че междуренубликанско-

професио- 
ианълпос

на заседанието си 
осведом и, нпмапс е дошла до заклю 

ченпето, че общинските И 
реч Iубл 11ка 11еката комис! гя 
н всички останали, кои
то са участвували в рабо
тата по преценката, това 
са направили в съответ
ствие с напътствието 

методология

пара, конто са утвърдили 
общинските комисии с по 
мощта
компетентните 
кански органи и институ 
ции.

по&райпинска
нална комисия 
всрифицирала преценения 
размер от вредите, нане
сени от наводненията, ко
ито към «Рая »а к>™ СП°
летяха общините И/ьрпа 
трава, Власотинце, Бабу- 
1пиица и Лесковац. Касае 
(а общ размер на стои- 

702 952,7 милиарда ди

па,специалисти от 
рспублн-

Мсждурспубликапско-по
комисия е закрййпииската 

пребивавала пет ДНИ в за 
сегпатите общини и то- 

иаличната доку

поединна 
преценка па вреди от при 
родни бедствия. Ст. Н.тава чрез 

мептация (Тонюг)и лично запоз-
пост
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КОНФЕРЕМИЛКА СТОЯНОВИЧ, ДЕЛЕГАТ ИА 
НЦИЯТА ИА СЪЮЗА ИА КОМУНИСТИТЕ В СЪР 
ВИЯ

СК В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА 11 БОРБАТА ЗА 
РАЗТОВАРВАНЕ 11А СТО! IАНСТВОТО

ПРЕДПРИЕМАТ СЕ 

КОНКРЕТНИ МЕРКИ
Всеки да си 

гледа работата шш»
В последно време не само иизация. Бсзсъмиение и 

тона с едно от условията
то най-остър проблем из 
пък па Косово, където ве 

7,5 години действува 
колтрареволюдията. За 
важен в момента въпрос 
считам
те се конституционни пр 
омели. С тях би трябвало 
да се създадат необходи 
мите н ред услови я за ра 
зре/наванс на предишни 
/е два въпроса. Над вси 
чко: трябва всички до 
един да се борим за въз

стопанските орга
низации предприемат мерки за подобряване на мате
риалното си положение, но това правят н тези, кои
то захващат от дохода му. 
да намалят общинските размери върху личния ДО- п 
ход на заетите в стопанството в общината

Комунистите от Димит
ровградска община 
Конференцията па Съю
за на комунистите в 
Сърбия, която ще се

па
за укрепване па сдружи- 
ия труд в общината. Но 

I в тази, как го и в ос
та палите стопански орга
низации исс още има пре 
комерно число адмпист- 
раншни работници. Кога- | „ каучукоиата промишле 
то се касае за намалява

не
Една всред тях е СОИ

провеждащи-проведе в края иа мссс- 
представлява Милда щс

ка Стоя нови1ч, работещаСтопанството в Бсс!ше вно образование култура, 
градска община, к&кте вп физическа култура, дстс- 
рочем и стопанството в, ка и социална защита взе 
страната е обременено с ' решение да продаде лека- 
различни обществени да та си кола „Лада 1600” и 
ждня. През последното 
време обаче обществено- 
политическите сили в об-

иост „Димитровград в 
Димитровград.

—- Искам да кажа, че
не числото па тези работ 
ницп Василев посочва още 
един (отрицателен) 
мер

секретарят па тази уСОИ 
от настъпващата попа го
дина функцията да изиъ- те СОИ, 

щината започнаха да пре днява волонтерскн (сега 
дприемат различни акции, професионално). Василев 
имащи за цел да се обле- подчертава, че конкретен 
кчи и подобри материал- принос към поставената

цел — да се намалява взе 
мането от стопанството и 
да се подобрява матери
алното му положение — 
е дала и Общинската ску 
година. По-точно казано 
към края на миналия ме 
сец делегатите са взели 
решение да намалят об
щинския данък върху до
хода^ и личния доход с 29 
на сто, което начинание

при-
междуобщнпскп-

избирапето ми за делегат 
па Конференцията за мс 
не е голямо признание 
п доверие, но ведно — и 
голяма отговорност. Си

връщане на разклатеното 
в някои среди 
и братство и единство ме 
жду хората. В това отно 
шепне — изтъкна М. Сто 

като положите

които имат слу
жби н Босилеград все 
('ще не 'а намалш.-т чч-

доверие

слото па служащите си.

ното положение в стопа
нството. В това отноше-

• ЗАСЕДАНИЯ — СЛЕД 
РАБОТАТА

янович 
лен пример може да се 
посочи Димитровградска 
община. Според някои 
сведения в Димитровгра 
лека община живеят 20 
различни националности, 
а всички тук живеят в 
мир и сговор.

— Считате ли, че Съю
зът на комунистите в 
мо.мента не действува ка 
кто трябва?

— Чувствува се извес
тен застой и в дейността 
на Съюза на комунисти
те. Струва ми се, че най-

ние Съюзът на комунисти 
х те в общината предпрне- 

и раздвижи няколко ини 
циативи. Проведени са по 

разговори и събра-

Председатслството ма 
ОК иа СК в Босилеград 
към края на миналия ме 
сец е взело решение за
напред заседанията си да 
провежда след работното 
време. Имайки предвид ко 
лко време се прахосва на 
заседанията изобщо Пре
дседателството е потърси 
ло от всички други орга
ни и организации в об
щината събранията си да 
провеждат след работно
то време.

вече
ния-

• ПОЛОЖИТЕЛНИ ЕФЕ 
КТИ
I също така ще даде поло 

жителен еф^кт в стопан
ството.

— Имайки предвид тру 
Дното материално поло
жение
СК в общината раздвижи 
инициатива за изготвяне 
на конкретни програми за 
радикално намаляване на 
средствата, които от 
панството се взимат за 
различни обществени по
треби. Инициативите на 
СК за разтоварване на 
стопанството, за пестене и 
подобряване на материал 
ното му положение прие 
ха всички обществено-по 
литически сили в община 
та. Мерки за разтоварва
не на стопанството пред
приеха и предприемат и 
тези, които взимат от до
хода му. Общинските СОИ 
на пример неотдавна на 
малиха общинските обла
гания върху личния до
ход на работниците в сто 
панството с 28,5 до 30 на 
сто. По този начин на 
стопанството до края на 
годината ще останат око 
ло 40 милиона динара — 
казва Иван Василев, пред
седател на ОК на СК в 

, Босилеград.

М. Стояновична стопанството,
оред своите възможнос
ти — сподели М. Стояно
вич — ще се старая да 
оправдая доверието, ко 
ето ми е оказано.

На въпроса, за какво 
би говорила ако би взе 
ла думата на Конферен
цията, Милка Стоянович 
каза:

— Дали .ще 
мата или не, засега 
не зная, защото 
се върши 
за конференцията, 
че лично бих 
и бих се застъпвала

Предприетата акция за 
намаляване числото на ад 
министративните работ
ници в общината даде из 
вестни резултати. Тя оба 
че не е завършена докрай 
не само в обществено,по 
литическите организации, 
ОС и обществените дей
ности, но и в стопанските 
организации. Бивсшите ос 
новни организации на сд 
ружения труд „Слога”, 
„Услуга” и „Напредък” се 
трансформираха в една 
оборотно-производствена 
и услужиа трудова орга-

спешно се налага да прет 
воряваме в живота 
пореното. А това не 
прави достатъчно. И дру 
го нещо: трябва всеки от 
нас на работно място да 
сн гледа

дого
се

Понастоящем — казва 
Василев, конкретна актив 
ност за реализиране на 
поставените задачи се во-

сто

работата и си
гурно е. че ще се тръг 
не напред. Всеки трябва 
ла даде свой принос за 
да се премахват 
една * Съществуващите сл 
абости и проблеми. Очак 
вам в тази насока и пред 
стоящата Конференция на 
Съюза на комунистите в 
Сърбия да направи 
лом — каза М. Стоянович.

ди в първичните партий
ни организации и в само- 
управителните

взема ду 
още 

тъкмооргани една по
готвят се програми за пе
стене, рационализация, по 
лзуване

подготовката 
Оба-

на вътрешните 
резерви и за изостряне на 
отговорността и трудова
та дисциплина.

говорила 
да се

премахнат колкото се мо
преже по-скоро съществу

ващите делби у нас. В 
този обсег, сигурноВ. Б. ка М. А.

СУРДУЛИШКИЯТ СЛУЧАЙ „СЪПРУГАТА НА СЕК 
РЕТАРЯ”? ствепо явление. Но отговорността никак не полу 

чаваше „име и презиме”. Трябваше да се случи Ос 
мият пленум на ЦК на СКС, една година по-късно 

бщинскнят комитет на СКС да оцени осъществя 
ването ..а становищата на това заседание, та да се 
спомене (официално, разбира се) 
случай.

Една жена раз
един конкретен

Зорица Михайлович мина от „Народна ради- СЛУЧАЯТ Е РАЙСКИ"

директор на споменатото основно училище и Ду- трима сурдулишки ръководители 
шан Йевтич, директор на „Народна радиност”. Те ната 

ще бъдат взети конкретни мерки.

по-хубаво рабо 
оценява че има 

желанието й. Такаизпълни

- -
тар на СОИ за основно " '

и остро ИВАНОВИЧ, директор 
и ДУШАН ЙЕВТИЧ, 
пост".

зи дниКогато се касае за само 
управителните общности 
на интересите и за разт- 

• оварване на стопанството 
трябва да се подчертаят 
още две решения: Скуп
щината на СОИ за осно

Дълги години на политическите, заседания и съ
Орания в Сурдулица бяха критикувани нередности 
те в областта ца трудоустрояването. Критиките 
ваха все по-остри,' съответно се повишаваше 
тата на партийните, синдикалните

секре-
образование, ТИХОМИР

ста
на споменатото 

директор на „Народна радн-
училщцеи други заключе 

ния да се подсече коренът на това нелегално обще
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ОТ ЗАСЕДАНИЕТО
НА ОК НА СКС в първичната партийна организация в е. смиловцив

СМЕНЕН Е СЕКРЕТАРЯТПОВЕЧЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

01 ВЪЗПИТАНИЕ!? Първичната партийна организация в Смиловци е първата в Димитров
градска община, която започна да реализира заключенията от 17-то заседа
ние на ЦК на СЮК. Именно, след няколкогодишна, почти абсолютна па
сивност, иепровеждане на събрания почти по цяла година,в незаплащане на
членски внос, неединство в организацията, на проведеното събрание на 
първи този месец, комунистите, в Смиловци намериха сили да започнат с 
диференциация в своите редици.

НЕЕДИНСТВО МЕЖДУ 
ХОРАТА НА ПОСТОВЕ В 
СЕЛОТО

Рбразователно-възпита
телният процес на

да' ли всички 
разовател но-възпитател- 

ния

заети в об
тери

торията на Димитровгра 
община се провеж 

Да съгласно

канцелария . . • КРИТИКУВАН КОМИ
ТЕТЪТ И КАДРОВАТА 
КОМИСИЯ /

местната
Това иаправо се отразя
ва и върху (не)единство- 
'то иа членовете на Съю- 

На събранието досега- за ма комунистите и ос- 
шиият секретар на пър- таналите граждани в про 
вичпата партийна органи- вежда!ге на каквито и да 
зация Асен Минов, не са- е акции. „Партията, как- 
мо че самокритично се то изтъкна Часлав Жив- 
об*ьрма към своята (не) кович, член ма първичиа- 
ахтивност като най-отго- та организация, за някои 
вореи за работата на пър хора е била само място 
вичпата организация, но за осъществяване на лич 
изтъкна и незаиитересова шГ интереси, без да се

процес имат морал 
ни и идейни качества 
това? За

дека
за

материални
възможнос

щастие, а това 
е констатирано и в заклте и кадрови 

Тази Освен че бе разкрити
куван секретарят иа пър
вичната организация и 
членовете на секретариа
та, остра критика бе “от
правена и до Общинския 
комитет иа СК в Дими
тровград и неговата ко
мисия за кадри. Захцото, • 
при избиране на секрета
рите в Смиловци е бил 
предложен друг член, но 
ОК на СК и комисията са 
дали доверие на стария 
секретар, като член на 

№ Комитета и Председател- 
Ц ството (знаейки за него- 
Щ вата неактивност в пре- 
■ лншния мандат). По дис- 
щ кусиите на повече члено- 
щ ве това е предизвикало 
В револт сред комунистите 
В в Смиловци и тяхната не 
Ш активност. Приемайки оп 
Ц равданата критика Нико- 
Ц ла Стоянов председател 
“ на Общинския комитет, 

който, присъствува на съ^ 
бранието, изтъкна че в 
случая е очевидно че ста 
ва дума за лоша прецен
ка на Комитета.

ти. констатация юченията, сравнително 
малък е броят на тезинай-напред приеха 

гатите на
деле 

Общинската
Когато става дума за 

двуезиковото обучение в 
училищата в Димитровгр 
адска община, 
тнрано е, че този вид об 
учение се провежда 
че доста дълго вре^е и 
като експеримент се е по 
казало като успешно. | 
За това говорят бройните 
положителни оценки от 
съответните регионални 
просветни лица и инсти | 
туции. Но колкото и да 
е успешен този опит, ко 
йто вече прилагат и в др 
уги подобни среди, той ! 
създава проблем в обезпе ■ 

, чаване на съответни учеб 
ници, защото никой не |

скупщина, а на 31 
лия месец и

мина
членове ге

иа Председателството 
ч Общинския 
Димитровград, 
йки

на
конста-комитет в

обсъжда- 
някои актуални вь 

образователно -
вс-

проси в Г>. - & 1ЙШвъзпитателния процес. 91-Обаче, 
че в
ма проблема, които мо 
гат или се отразяват от 
рицателно в този 
чувствителен процес. Не 
колко участници в рази 
скванията, някои- от ко 
нто като членове на ко 
мисията за идейна ра 
бота в образованието и 
културата и непосредст
вено заети в училищата, 
в образователния процес 
недостига или има по- 
малко възпитание, 
щевременно те се съгла 
сиха и с факта, че вьз 
питанието е процес, кой 
то не -зависи само от

това не значи, 
образованието ня I

А;;

Щ -3 . ;твърде

' *

ШГ— 
-

иска да печата същите за 
обучение, което все още 
се счита за експеримент. 
Затова единодушно е по 

Сь. дкрепено заключението 
да се отправи иск до съо

!Г~*'И

ПО на СК в Смиловци: самокритично и отговорно 
за проблемите

поста на .останалите чле
нове, особено тези в сек
ретариата на организаци
ята. От разискванията иа 
ост! тл ите пр! гсъству ващ! I 
членове излезе па лице, 
че не само секретарят е 
бил неактивен, по всъщ
ност в партийната орга
низация и в местната об
щност изобщо се чувству 
ва сравнително голямо 
неединство между хората 
па ръководни постове в 
селото
местната общност, пред
седателя иа Соцпалпстиче

тветните институции и 
органи в републиката то 
зи вид обучение да се ! 
превърне в редовна прак 
тика, за което съществу 
ват всички необходими 
'условия-

С1<пя СЪЮЗ,
зачитат обществените, т.е. 
интересите иа селото. Те
зи хора ме приемат 
каква колективна работа 
и не зачитат ничие мне
ние до своето”.' При то-

завеждащия

ни-училището, т.е. от прос 
ветните работници. Про 
светният работник, как 
то • изтъкна председате 
лят па комисията, Васил 
Марипков, преподавател 
е само коректор на досе 
гашното възпитание, вт> 
рху
имали родителите,

улицата... обще 
Обаче дали и та 

роля до

След като от 13 присъ- ‘ 
ствуващн на събранието 

ва, както изтъкнаха в ра- (организацията има 17), 
зискванията и Кирил Але 12 се изясниха за нов се- 
ксов, Георги Гогов и дру-

Да напомним, че по то 
зи в7,ирос в рамките 
редовната програма 
работа ще разисква 

комитет

иа
кретар да се избере ня
кой от членовете на сек
ретариата, за нов секре
тар с 10:3 бе избран Ки
рил Алексов, председател
на Социалистическия съ-

местна-

на
ги секретарят не показва 
никаква активност - или 

работа, 
повече, че тон

и Об
машннекият 

СКС п Димитровград па 
заседание.
11 ноември.

което влияние са 
теле интерес 

Още
е член на Общинския ко
митет на СК и неговото

за
насрочено завизията, 

ството.
зи коректорска 
стат7,чио се изщ^лнява и

председателя на

П редседателство.А. Т. юз н завеждащ 
та канцелария в Смилов-

. ци. Имайки предвид, че и 
новоизбраният

чета на работната си група, Общинският комитет 
приема ясни становища за отговорността: първи 
чпмте организации иа СК, в които членуват Брани 
слав Михаиловци и Тихомир . Ииамович трябва 
да утвърдят, пдойно-политическата отговорност на 
тези свои“ членове, а Работническият С7>вет иа 
„Народна рали пост” има задачата да утвърди мо
ралната отговорност иа Душам Йевтнч, който не е 
член па СК. Същевременно трябва да се оцени 
могат ли тези -ръководители да останат па посто
вете си. 1

Работническият съпст иа „Народ*Най-напред
на радиност” лров7>зглася»а Зорица Михаилопич за 
технологически излишек" и взима решение трудо 

”ото й отношение да бъде прекратено на септем- 
мине в друга организация •

между „Народна 
„Й. Й- Змай”, спо 

минава (без

секретар 
е член на секретариата, 
за който всички се съгла
сиха че не е бил актн-Следври, „когато ще 

това се подписва 
радиност" и основното училище

другарката Михаилопич
училището, (разбира сс 

че не изпълнява усло-

споразумсиис вей, а самия той също 
бе самокритичен, неизве
стно е да ли първичната 
организация ще се акти
вира. Още повече, както 
изтъкна Георги Георгиев, 
докато не уредим нашите 
отношения едва/ли мо
жем да очакваме успех 
в работата на първична
та партийна и останали
те организации и местна
та общност изобщо.

ред което
конкурс) за секретар

1 септември”) /макар.
и а

— „от 
вията за това място. ' Случаят „съпругата па секретаря" предизвика 

голям интерес в общината не ’с?а‘мо затуй, че след 
отсъствие на отговорността е сво

безработните 12 юристи с 
Опла-Лърви протестират

полувисше и 2 юристи с виеше образование. 
”°Тсе и о ОК на СКС. Обсъждайки реализацията 
на становищата от Осмия пленум на ЦК на СКС 
общинският комитет сформира работна група да 
изучи случая»

Д7>Л го годишното
собразма атракция, но и поради“ надеждата на

пай-сстнс настъпил Периодът на законно
най-.

на
рода, чс
стта м отговорността. Развръзката на случая

според становищата па ОК павероятно ще стане 
СКС, обаче може да се случи и Някое продължение. 
Защото тримата ръководители са „обещали па об
ществеността' че п гс могат да посочат такива *и 
подобни сделки.

ЯСНИ СТАНОВИЩА ЗА ОТГОВОРНОСТТА
трупа утвърждава факти, които 

„с с легална. ПриемайкиРаботната 
„казват" чс сделката

К. Г.от- А. Т.
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ШЙШШЦДМШШШ1Ш—стопанство
ГОРСКАТА СЕКЦИЯ в БОСИЛЕГРАДВ ТО „ГРАДНЯ" В ДИМИТРОВГРАД

Има работа, нма н заработка Разширяват
производствения
иапацитет

дърводелци. Разбира се> 
когато има работа, има и 
заработка. Макър че е 
имало периоди, когато ли 
чпите доходи в „Градия" 
са били между най-малки 
те,.днес тази констатация 
се отнася до други. Име
нно, според изчисленията 
за девет месеца личните 
доходи на строителните 
работници, при които има 
осем групи, се движат от 
250 до 400 хиляди, а има 
работници, конто са зара
ботили и до 800 000 дина
ра. Дърводелците, при ко 
иго все още няма норми 
рапа работа, заработват

С около 240 заети строителната трудова 
организация „Градня" е една от най-старите 
трудови организаццн в Димитровград. Почти 
99 на сто от постройките в града и околията 
са дело на заетите в „Градия”. И не само в Дн 
мнтровградска община

— Днес пашата трудова ня” има обезпечена рабо 
организация строи разни та до края па гази годи- 
обекти на територията на на. В момента когато нн
СР Сърбия и САП Косо- вестнцнонната активност 
во, изтъква директорът поради недостиг на сред

ства замира навсякъде, 
„Градия” със своите мо
щности, а особено с на
чина на организация, ус- 

ронм жнлищно-делова сг- пяпа да обезпечат^ поето 
рада в центъра на града. янно работа, 
повече обекти в рамките 
на реконструкцията на ва 
лярата в ТО „Димитров
град", прнвършава се1 мо
дната хижа на „Свобода", 
банката, а наскоро ще за 
почне и реконструкция 
на кафенето „Висок” —
(Гациното), където ще 
има работи за повече от 
1 милиарда динара.

Строителите на „Град- 
ня” освен това строят 
трафопост във Височка Ръ 
жана, вършат реконстру
кция на производствени 
халета на „Електроисток" 
в Ниш, а в рамките на 
„Южна градня" от Ниш 
провеждат строителни ра 

' боти в София. Според ду 
мите на директора „Град-

ОхраЙрява и фактът, че и 
средства от 2 милиарда 
динара са обезпечени и, 
чс с откриването на този 
пех, ще се създаде въз
можност за приемане на 
80 нови работника.

За отбелязване е и то
на, че н Горската секция 
в Босилеград полагат уси 
лия и за дългосрочно обе 
злечаване на суровини 
за дървообработвателния 
цех. В това отношение/ 
според думите на Геор
гиев, вече са обезпечени 
над 700 ха нови площи 
за залесяване. Понастоя
щем пробиват пътища до 
тях, които ведно служат 
и за потребите на отдел
ни местни общности. Под 
чертават че годишно за 
тази цел Горската секция 
прокара- по 30 км нови 
пътища.

Инак, деветмесечният 
производствен план в Го-

Горската секция в Бо
силеград, ме само че рит
мично изпълнява произ
водствения си план, но и 
предприема 
мерки за разширяване на 
производствените капаци 
геги. Ръководителят на 
Секцията, който стопани
сва в рамките на Горско
то стопанство от Враня, 
Снетислав Георгиев, ни 
уведоми че вече имат из
готвен съответен гшаи за 
изработка на нови асор
тименти. Именно, става 
дума за откриване на 
пои цех където ще се из
работват различни видо
ве галантерия (от дърво) 
п кошници 
ито в последно време са 
доста интересни, не само 
ма домашния, но и на чу
ждестранния пазар, отдел 
но за западния.

— Отделно интересен, 
а по всички преценки и

Трифун Димитров. Най- 
много „Градня” строи за 
нуждите на ЮНА извън 
общината. В момента ст-

съртветни

В сравнените с деветте месеца от мина
лата година по периодичната равносметка за
девет месеца тази година, съвкупният приход 
е увеличен с 254, разходите със 175, доходът 
с 430, чистият доход с 293, месечният чист 
личен доход на един зает с 211, а съвкупните

Товапето лични доходи със 198 процента, 
ясно показва, че „Градня” стои на стабилни
основи, с реални изгледи и възможности така 
н да продължи. изделия, ко

И докато работа има, 
недостига работна ръка. 
В тази трудова организа
ция има постояно открит 
конкурс за приемане на 
нови работници. Още ут
ре тук могат да намерят 
работа повече от триде
сет незаети строители и

от 300 до 350, електрицн- 
те също без норма до 320, 
а водоинсталатерите от 
280 до 440 хиляди дина
ра. Заетите в транспорта 
заработват до 630, а бра- 
варитс от 500 до 570 
хиляди.

А. Т.

В ДИМИТРОВГРАДСКАТА ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЯ

Монтажниците се отказват 

от предложението си
Осем месеца след като посредством Изпълните 

лния отбор на първичната синдикална организация 
в деловата единица в Димитровград потърсиха отделя 
не от ООСТ „Електродистрибуция” от Пирот и при
съединяване към „Електродистрибуция” в Ниш, 
тромонтажниците се отказаха от иска си.

съвместно 
ез март, така и на повто 
реното се показа, че меж 

отноше-

заседание пр-

дуличностните 
ния в деловата единица 
до значителна степен са 
нарушени особено между 
монтажниците и ръково 

и качествено, дните хора. Поради това 
с формирана работна гр 
упа от три, члена, която 
трябва да изучи 
нието и да предложи съо 
тветни мерки.

елек От Нова годшт — нов производствен цех
перспективен ще бъде це 
хът за изработването на’ 
кошници. Не само 
дн това

На съвместното реката секцня в Босиле
град е преизпълнен с 30 
на сто. Преработката на 
Дърво е преизпълнена с 
20 на сто,'

засе- чески ток сега 
по-сигурно 
особено 
нето ма

е многодание на 
организация и Председа
телството на Общинския

синдикалната
пора-

че за тях проя
вява голям интерес запа
дния пазар, но и поради ят план далеч повече. С 
това, че има годни почви 20 на сто са увеличени и 
за производство на суро- доходът и чистият доход, 
вини за този вид дейност," С толкова 
които • досега.

след изгражда 
трафопост край 

синдикален съвет, прове Желюша. Монтажниците 
дено на 2 ноември, след 
тричасово разискване, бе 
оценено, _че няма

а залесителни-положеосвен отказване от иска
и нямаха друг избор, по 

причи^ неже техният иск
необоснован бе отхвърлен 
от Съвета на сдружения 
труд на

като Що се отнася до лични 
те доходи, трябва

Общинската ск Че те са иа задово
упщина. Работническия * 9 равниЩе. С
Съвет на ООСТ в Пирот Ляди сРеДен личен до 
и Общинския комитет ХОД 33 пеРи°Да I—IX тази

година, заетите в делова 
.. още по- та единица имат двойно 

ясни нещата, и Работниче по‘високи лични доходи
отколкото заетите 
тровградското

ни за приемане на иска 
на монтажниците. Ис- са увеличени 

и личните доходи. Пона
стоящем средният личен 
доход възлиза на 350 000 
динара. Казват, 
всички повече икономис
ват, личните доходи имат - 
ВЪЗМОЖНОСТ II за

да се просто не 
около 

цех 
хекта-

се ползуват. Само
Дървообработвателния
такива има- над 20 
Ра подчерта между дру 
тото Георгиев.

кът, това, се показа 
време на разискванията, 
е бил мотивиран само от 
личните доходи в нишка 

организация, които се 
по-високи

по
460

че ако
. та

га са малко 
от тези в деловата едини 
ца в Димитровград. За

ма СКС в Димитровград. 
А за да бъдат

В Горската секция в Бо 
силеград, „„ уведомиха и оглед "6'
това/ че проектът за Д
вйя цех вече 
ЗИ дни

по-голя- 
което -с 

ежедневното по
качване на цените е 
отделно значение за егзи- 
стенцията на заетите 
зи трудова едиГпща.

ският съвет на „Електро 
интересите на общината дистрибуция” в Нищ 
никой не е водил сметка,

в дими на
стопанст

во, където средният 
чен доход е 220

но-отка
за да приеме колегите си 

снабдяването от Димитровград, 
с електри

.оте готов. Те- 
ще започне уреж

дането на съответен 
точник за

ли-
хилядимакър, че 

на общината
в та-динара. ма-

, произвеждаме . 
посадъчен материал.

Както и на предишното А. Т. па
М. Я.СТРАНИЦА 6
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Орган „а СЪЮза на югославските комунисти Щш

иа Съюза на комунистите в Сърбия Брой 1646 година ХЬУ1
Белград, 11 ноември 1988

АКТУАЛНОПримки за реформата НЕПОКЪТ-н НДТИ=шшш шшшш
то общо съгласие във 
обсега на ПУНКТОВЕтогава опасността от този подход би била още 

връзка с направленията по-пагубва, понеже такава или подобна логика 
югославската стопанска реформа, ко- лесно може да се защитава не с желанието на 

ято е единственият залог за потушаване на кри- реформаторите, % но с общ стремеж и 
зисните огнища и за извеждане на страната на на предприетите мерки. 
пътя на толкова очакваното ускорено развитие и 
напредък. Разбира се, най-много им олекна след 
XVII пленум на ЦК на СЮК, 
ността към реформата бе провъзгласена едва ли

подкрепа КОГАТО неотдавна беше съоб
щен списъкът на „възможните 
кандидати" за членове на ПК на 
СКВ и членове на ЦК на СК в 
Сърбия и ЦК на СЮК от Вой- 
водина и с имена и презимена на 
хората, които носят отговорност 
за автономашката и разколничес

Затова всички сме длъжна, още повече ако 
истински се застъпваме за реформа, в настъпва
щия период, в който ще'се кроят реформските 
мерки и сетне ще се претворяват в законни ре
шения, да проверяваме законните решения през 
призмата ма принципите на реформата и това да 
бъде линия на разграничаването.

когато привърже-

не за линия на разграничаването сред комунис
тите и ръководствата им. Не по-малък принос 
за създаването на такава атмосфера даде — ма
кар че рядко се прилага като начин на работа 
— съвместното ^зседание на Председателството 
на СФРЮ и Съюзния изпълнителен съвет.

ка политика, за чието съществу
вание в СК би трябвало да

с основание се сти-
се

Защото не е достатъчно да се застъпваш за 
пазар, за отвореност на югославското стопанство

разговаря 
гна до жестоки реакции и про
тести на комунистите и гражда
ните на Войводина, които на сце
ната поразиха една погрешна и 
вредна политика, чиито протаго-

п навътре, и навън, ако същевременно допуснеш 
да бъдат приети закони, които не осигуряват 
това. Или: съгласен си стопанските субекти да 
бъдат самостоятелни, а същевременно си за ок- 
троиран организационен 
труд,, намеса на държавата и други органи в де
ловата политика, кадровата политика, разпреде
лението. Всичко това е несъвместимо с концеп-. 
та иа пазарното стопанство. Разбира се, не смя-

Следователно сега вече не съществува диле
ма. За стопанската реформа са всички: държав
ните п партийните органи, развитите и изоста
налите части на страната, републиките и покрай
нините, пенсионерите и младежта, средствата за 
масова информация, дори и „чаршията”. При 
това общо съгласие вече не трябва да има проб-

облик на сдружения писти отново им се предлагат во
дачи?! /

Как другояче да се разбере 
това освен като политическа про-

леми, още повече затова, че сега не се започва 
от „нулата", първите крачки бяха направени с Таме, че пазарът трябва да бъде разбран така, 
майските мерки, които получиха пълна подкре
па и високи оценки. В такава обещаваща обста
новка кой не би се определил за реформата /и 
кой не би дал собствен принос, за да бъде на
мерен изходът от десетилетното замразяване иа 
развитието и да бъдат открити светли перспек-

вскация и опит в кадровия кон- 
тинуитет да се-запази връзка на 
поразената политика. Ц самият 
начин на съставяне на кандида-

както е съществувал в началния период на капи
тализма, и че е лесно да превърнеш в пазарно 
онова стопанство, което с десетилетия е живяло 
под скутите иа държавата.

Но ако това не е възможно, тогава е още по- 
певероятпо, че от кризата ще ни избави някаква 
хибридна система с едва видим зароидпш на 

п пазарно стопанство и политика, която все още 
не знае как да го направи това, макар и в по- 
дълъг срок. Именно такива примки, • в по-малка 
или в по-гол яма степен, се намират във всички 
законопроекти, конто вече са изпратени иа свое
образно публично обсъждане и в скупщинската 

- процедура, за да се подготви стартът иа бъде
щата стопанска реформа.

ционните листи в нелегалност, 
като строго секретен материал, 
говорещ за креаторите на „нова
та" кадрова политика и техните 
намерения.

Затова в правия пас дойде пре 
дупреж ден пето от Председателст
вото на ЦК на СК в Сърбия (31 
октомври), че във „Войводина 
още съществува антидемократич % 
на тенденция, която се стреми да 
запази и консолидира бюрократи 
ческо-автономната си политика, 
която народът отхвърли". Напо- ■ 
мня се, също така, и на по-ната
тъшното. политическо ангажира
не и намеса на сменените покрай 

^ ппнекп функционери в политиче
ските ходове' и акции, конто се 
раздвижват в покрайнината, до
ри и в утвърждаването на нови
те кандндацноннн листи, каквато ( 
беше и тазш която беше оповес
тена. Затуй п партийния връх на 
СР Сърбия ясно беше казано, че 
не бива да се допусне „наново

тиви.
Всс пак, без желание да внесе съмнение 

Милогй Милооавлевич,това общо настроение.
Съюзния изпълнителен съвет 

участник в досегашните 
реформата, използува случая да 

лицето на медала.

наподпредседател
експонирани твърде 

разисквания за 
предупреди.
Реформата ще открие перспективи па развитие 

^ 1 по не и перспектива

че това само е

то — каза Милосавлсвич — 
за фабриките, които не са 
пазарната верификация, 
се говори 
в обществото.

способни да понесат 
От този аспект малко

Следователно не е достатъчно Да се съгла- 
пеизбежпостта па реформите н да им да- 

общата ефикасност дСМ| пуша подкрепа. Важно е да разбереш, не
избежността иа реформите, а може би още 
важно с да различаваш какво от онова, 
се предприема е в курса па реформата, а какво 
едва ли има връзка е пея.

сиш с
за повишаване на по-

което
Тук е центърът на проблема. Преведено 

всскиму разбираем език, онова,
стопанската сис-

па
к ос-обикновен,

то в

т ..«_
реформаIа ^ г сити” 0т кризата, лесно ,, Кой е против поя. Не само затова, че по, този
понятие. ржепостта към реформа- „ачин бихме могли пак да се преброяваме иъз
може да се случ I подкрепа па венч- ос1ШИа па погрешец въпрос, но преди всичко за-

се провъзг еЛ дори и когато тази ( тоиа, чс едно такова разграничаване обективно
И изхожда от напълно противоречи би било па страната на ония, коиТо мислят, че 

Понеже това е не само възмож- реформата може да тече „капка по капка”, ма- 
възииква въпросът кар че ЯПмо се застъпват тя Па' потече „па силни 

за реформата рс- струйки".
от аспек- Макар че всички бързаме да избягаме от 

кризата, предпазливостта днес ни е нужна по- 
откогато и да било досега, понеже топа мо

да бъде и най-опасната примка за рефор- 
И не само за реформата, но и за бъдещето

на
Затова и разграничаването трябва да бъде 

разбрано така. То не смее да се върши с гюмо-
кой е за реформата,

тема

ла се издигнат за кандидати хо
ра, чичто избор фактически би 
представлявал запазване на кон- 
тпнуптета иа старата 

политика

за да
което секо, политика,

доживя
привързаност 
ви схващания- 
пост, по и действителност,

всяко предназначено
истинската критика

защото тази 
пълен неуспех пред най-широката 
общественост.” Ннто в едно ръ- 

Войподтша,може ли
шепие да издържи 
та и а принципите, 
пата реформата 
де „покрито” е някакво
крепа?

ннто 
на тази

ководство на 
средвъз основа па които е започ- 

или пък предварително ще бъ- 
общо съгласие и под-

представнтелите 
покрайнина в СР Сърбия и Юго
славия 11е може да има място нн- 

прппърженннито на старт- 
та политика, ннто пък на мълча- 

(На 2-ра стр.)

вече
же
мага 
ни развитие. то за

би битова не Кармсло Влаховслучи второто,
сигурен показател, че иДоколкото се 

нищо друго, освенло



2 Комунист
КОМЕНТАР
ОБЩЕСТВОТО И АРМИЯТА КОСОВО

Политиката като 

привилегия
Нападатели 

и жертви
гласни и отбраната на тех-„От състава на ГТокрайиин- 

СК н Косово
лкаиа
иитс основни права — никои не 

извиквал. Затова редът на 
хбдовете би трябвало Да бъде об
ратен: вместо сърбите и черно
горците да формират свой групи 

и за самозащита, р-цководствата в 
факти Косово нека се обърнат в защи

та тта сърбите и черногорците от 
злодеянията тта албанските иаци-

% Участието ма комунистите от силите, които могат да понесат 
ЮНА в работата на XVII пленум на площите си бремето на борба 
на .ЦК на СЮК прикова голямо та срещу .кризата, 
внимание на нашата и свстовпа-

паскин комитет 
трябва да се формира работтта би 
група, която ще утвърди — 
йпо-нолмтнческите причини и ма

ги
иде

та общественост. В повече случаи
коментарите бяха полржителпи, противоречия, които раждат ия- 
понеже представителите на Ар- кои деетруктшшн идеи във пръ- 
мията говориха спокойно, мъдро, зка с концепта па всенародната 
аргументирано и решително.

Говорейки за политическите тпппте за публичните изисквания 
па едно чисто от кадрите и
резултат па утвърдените 
да се вземат съответни станови
ща п мерки", бе заключено меж
ду другото па състоялото се през 
миналата седпица (I ноември) за-

отбраиа, генерал Мпркович каза: 
,,В рамките па исканията да бъ- 

Въпрекн разпространената пре дат извършени радикални проме
он а листи, пък тогава щс ги из
викват само албанските национа 
листи. Това, предлагане би било 
плюс за ръководителите в Косо
во. Инак, все докато от всички 
'„ста лс ги нападат албанските на

I

седанпе па Председателството на 
ПК па СК в Косово.

дстава, че становището на арме- нп в концепцията на всенародна- 
Йските комунисти е ..централизи та отбрана се явяват п иден, ко- 
рано" и че изказването на вбеки нто са реакционни и контраре- 

у представител на Армията е резул- волюппопнн по същността си. Те 
тат на общата мисъл — комунис- хният корем е в буржоазно-либе- 
тите от ЮНА говориха преди вси ралните и социал-демократически 
чко като личности, които ясно и те теории за гражданското обще- 
откровено казват политическата ство, дори и в арсенала на феу- 

' си мисъл. Но от всички изказва- далните концепции на общество- 
ния лъхаше видимото единство то. Такава е например инициати- 
на комунистите в Армията.

Във пръзка с това становище 
от съобщението трябва да се ка 
жс, че е много ясно, че сърбите 
п черногорците от Косово форми 
рат комитети за собствена защи
та. Принудени са да ги форми- следване на мотивите за публи- 
рат, защото ръководствата в Ко-

шюлалисти, не може и дума да 
става за оправдаността от фор
миране на работни групи за из-

чните извиквания. Защото, контра 
революцията в Косово е поел едисопо се грижат за причините и 

мотивите на публичните извиква 
иия. па едно, число от кадрите, мс ,,а албанските националисти,

ръководството в Косово

па на дългогодишното действува-вата да сс преразгледа стратеги- 
решение за отбрани-ческого ни

След изказванията на двамата 
ръководители на Армията,
ралите Кадиевич и Миркович, пата военна организация и се 
станаха на прах стереотипните премахва ЮНА. Действителната 
представи за политическо-партий- цел на тези инициативи е създа- 
но-военния прагматизъм, който ване на самостоятелни войски на 
от разни аспекти бе приписван републиките, идея, която в ми
на армейското ръководство от налото доживя истински крах в 
страна на някои средства за ма- някои части на нашата страна, 
сова информация- Нека си при- При сегашните условия У 
помним, че генерал

тел на военна организация, при ко 
гене- ето се абсолютизира териториал-

и акокато че ли п настоящия момент 
това им е най-важното. Ако ръко 
содствата в Косово, колкото ги 
има там, бяха формирали работ — трябва да се избори за това 
ни гругш за защита на сърбите и за го извикват, но-и нападат, но 
черногорците и ако бяха били то .сителите а не жертвите на кон-

Жертви, преди

има воля с всички сили да се 
бори против контрареволюиията

трареволюиията.
са сърбите и черногорци 

те., конто милиция пази нощем, 
ония които на митингите изви

всичко

нас —
Кадиевич обществени, идейни и политичес- 

между другото каза: „Първо, еди ки — тази идея е реакционна и 
четвото не е абстрактна' катего- капитулантска .. 
рия- И затова са безуспешни, по 
наше.мнение, всички опити, че -

кват някои покрайнннекн кадри. 
Когато косовските ръководства 

нападали 
тогава 

на мити 
им носили портрети 

п величали би ги всички в Юго
славия.

па свяка крачка биха 
алоанскнте националисти, 
съроите и черногорците 
нгнте биха

Още веднъж се показа, че въ
просите от типа: „Откъде гене- 

само с призиви и влияние върху рали в политиката?" е родена в 
съзнанието. То трябва да има брака на стереотипния политиче- 
конкретно съдържание и систем- ски атавизъм и вече 
на основа. Същевременно единст- стремеж „армията да бъде затво 
вото, за което става дума тук ни- реиа в казармите". Тези въпроси 
как не представлява всестранна са. последица на злобната уверс- 
униформност. Напротив. Впро- ност, че политиката е привилегия 
че/1, достатъчно е само да се на политическата

то може да се изгради и укрепи

посочения Затова е учудващо становище
то па ръководството в Косово,за 
формиране на споменатата рабо- 

1 товатна група, защото 
както е казано в съобщението — 
не допринася към междунациона 
лното доверие, нито към борбата 
против албанския национализъм. 
Това води към

поне
елита, която

обърнем около себе си и да ви- определя достъпите във високата 
дим поне принципите, въз осно- й* сфера, 
ва на които някои общества и 
страни са решили този въпрос.
Второ, съществен е методът, как

Изказванията на ръководите- 
Армията на XVII пленум 

да се изгради единството, особе- нямаха в себе си ни трохица ас- 
но в нашата страна, която се пирации за глобален обществен ) / 
характеризира с много специфич- арбитраж. .Напротив. От 

' ности. Тук са важни няколко не
ща. Трябва да' се създаде истин-

нови делби и не
доволство.лите на Богдан Йованович Б. Радивойша

ВСЯКО КУЛТУРНИЯТ МОМЕНТ В НИШ
становище се виждаше стремеж 
драматичната действителност да 
се преодолява по демократически 

преди всичко на работническата .начин, в работническо-класов и 
класа, да каже мнението си Кой да спаси културатаска възможност на народа, а

по общоюгославски курс, 
въпроси ..единствената възможност.

и товавсички съществени

ГОДИНИ НАРЕД НИШКАТА 
ПРЕДЛОЖИ НА ЮГОСЛАВСКАТА 
С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА

Тази част от изказването му Генералите КУЛТУРА НЯМА КАКВО ДА 
ОПИСАНИ ЕТОК™йН„А4..ОБЩВСТВЕНОСТ

го казаха , това 
със смисъла и същността: си ра- явно и решително и получиха по- 
збива предразсъдъците за неиз- дкрепа във всички краища на 
бежно униформно единство на страната. Политическият усет на 
всяка войска. Политическите по- най-видните армейски 
ръчения, които в случая изхож-

Неотдавна Комисията за кул- то Гоалиня” тура кт,м ОК нп ПГ „ „ - у и Радина , няма какво да пре '
общественостОСноВГаТа

те културни институции г,™ Щ ственост, но и на наи-обнк■>*—»ет,ггг **Нпш' ~рен момент в този гоал ,11Г , ° 1есто
Отдавна трябваше дГсе рази- ния Грозд™* 

еква по тази тема, защото състо- лупразни зали
сти-гуции ГсогаТе ГбГГкГ п 3^° е състоянието?
сега. Не само, че нишката Култу ществената “Гнко™ б"ВаХа: ”°б 
ра години наред, освен списание- Щ (На 1та ^°НОМИческа КР"

комунисти
е още по-видим, понеже става ду 

. дат от диалектическия, анализ на ма за становища, които навсякъ- 
положението, са всичко друго де бяха приети. почти безрезерв- 

. освен опит да се предлага бъде- н д . р рв
ще с аргументи на силата. Напро- НО и ез 
гив. Съюзният секретар на наро- РактеРно за времето, в което сме 
дната отбрана говори за демокра- разделени повече отколкото това 
тическо разрешаване на сериоз- изискват нашите специфичности 
ните проблеми като единствената

много култур- 
и представле- 

се провеждат в по-

дистанциране, твърде ха

Л. Стоядиновичвъзможност за активизиране на



Комунист 3АЛБАНИЯ

Опити за лов в мътно на своята колегия и редакция, че ка става дума да безочен и дори 
„здравите и реалистични" сили и безпримерен, в по-ново време, 
всички онези, които чувствуват Опит на предизвикаване на раз- 
опасността, застрашаваща Юго- 

- Славия, и които ги има даже иДокато за дор, опит под един вид тъдкува- 
_ _ не на „югославската криза" да

Чпгрпп,гал С«ед сръбите' Ще ре Събудят и призоват духовете на заседание на обуздаят офанзивата, която
подмята, че не е предприел великосръбският 

ще вииизъм".

останалите„,, секто
ри на политическия и стопански
живот в Албания може и да ЦК нГгтпк ^ 
съмняваме, че Енвер Ходжа е ЦК 
починал, в областта 
дата неговата с?
Въпреки

изтъква този вестник
миналото.

е Макар че всичко това малко или 
повече е прозрачно, макар че из
кълчванията с които' се

дума не само за една ,.3ери и популит” релативно

шо-пито разисквала „как
смъот е ”р0паган- влияе върху решаването 

» *ЪР.Т е °чевидна. блемите всичко объркване 
може да има. Без оглед на стил- 
ските промени 
ния и нейната

това служина про- 
в страната", че на засе- Става лес-
,на е потвърдено” че коистатаЦия, но за най-пряк при- но се препознават, тази тактика 

„не може да има подобрение в Зив\ понеже ^Зери и популит" не е безопасна и не -трябва 
и новини и Алба- стопанството на Югогтш пРедвижда че това сигурно ще се остане без прав отговор
пропаганда обеза демоктт.тиР„ 51 случи, ио желае това „бъдеще да жавата.

телно се разпознават, за каквото воГТбез , "Г “" "с бъДе много далечно!" ^
' даДсеСе ■,3яСНяват' който н йравне" „'пр И0ЦИОНатЮ равн°-

да се обръщат. --

не данието
Да 

на дър-

Ако албанският върх е бил
Всичко това като че ли, в име засегнат с „призива за марширу-

то на мира „толеранцията и съ- ване към Тирана") който 
трудничеството на Балканите, в . ставлява нищо повече но отде- 

същия името на
• И не пред-

-»"'жийидгг йгг ™-. ждане и

Кожухът 
остава екцес и неконтролиран жест 

на някой си лозунгописец, тога
ва става ясно че не бива да се 

отговар,я на остане равнодушен към същина-
„драма- Тирана, на онази нейна страте- та и задния план ,на този призив

гия която може би е променила за атака на югославската систе-
„ премяната и стила; (но е запа- ма И придобивките

^ с л^Дване , чрез становището, зила и нравите и целите от кои- ските народи и
чс ал анците в Югославмя са то няма намерение да отстъпва, лючвайки и онези права които
„трети на брой и че „са повече Напротив, вярва че времето рабо имат албанците в Югославия- Тъ
ст някои други народи, на които ти за нея, че бъдещето което же-. кмо за това в името на „демокра

н югославгкятя е дадено вРавот° ча държава и , лае да осъществи „не е много тнческия политически живот” ко-
като че ли н. ппДГД ™ ^ ? репУблика ■ все до пря*° « без- далече”. йто Албания толкова желае (да
ви други претенции а само ^пя тп ™ заплашване> че —, понеже в - Малко е да се каже, дори за- го има поне при съседите, кога-
обрнсува югославската коиза” ™ аВИя ”Няма единствена на- страяло звучи, че тактиката на то го вече няма у дома) и който
Ппетенпиит^ Р ’ ц я (нейните) „народи и на- албанското ръководство — поне- също така има международна ди-
гтрми пя - . Г° 03 П° !?ОДНОСТИ нли тРяова (всички) да же това са негови поръки и за- мензия (на която тя също така

* ' по инакви, въпросът бъдат равноправни, или равно- кани, призиви, и ултиматуми — се позовава), на Тирана тоябва
р т само до ал анските правие не трябва да има за кои- представлява недопустимо и гру- да се каже да си гледа своята

то и да е други”! • бо намесване във вътрешните от работа.
Тирана според тези причини ношения на Югославия. Същота- 

поставя ултиматум: да се прекъ- 
чрез Радио-Тирана и на сър сне с не албанския терор 

бохърватски и на още

вековното съвместно лен 
живеене на „албанци и сърби” на 
Косово. Разбира се в смисъл и в 

че „косрвската практиката, както

могат да се про- 
тнранския „Глас на на-тъякуване на югослав- рода”,

ннаваъвДе1ГлШ1ТГИОСТ' публ”кува- драма” « =вв=«да върху 
предвождан н "коментаР във та на албанското население, предвождащия ежедневник „Зерн вото малтертиране й 
и популит , по повод на 17-то за
седание на ЦК на СКЖ. Смире
ното заглавие, според 
та на

от това,

него- 
постоянно на югослав- 

народности,' вк-
традиция-

соц-реалистичния печат 
(Седемнадесето заседание на ЦК 
на СЮК

читатели и слушатели, 
инак изключително

защото 
дългият те- Бранко Стошичкст на партийния вестник е излъ 

чван над .
някои сръбското и черногорско населе- 

ние в Косово, защото това ' с са
на мо „лъжа и манипулация", а е Пой на спаси културатадруги езици.

„Зери и популит” (Гласът
народа), фактически гласноговор- „наговаряме на сърби и Черногор 
никът на партийния връх, оценя ци", „неговото пресъздаване в 
ва че на югославската криза „ня ударнически единици на слепия
ма равни в Европа”, че тя „съ- шовинизъм” и „деятелност на за в страната доведоха култура- 
държа опасни йолитически тен- сръбския национализъм (...) сре- та в незавидно положение”, тре 
денции” и, че може да има го- щу албанците като цяло, срещу тирането на културата като по- 
леми последствия"- Освен „безпо- тяхното право като част от Фе- требител на обществени средства

автономията още повече влоши нейното поло- 
и като покрайнина..." Албанският жение в обществото”, а „лошото 

вестник има и рецепт и „се на- материално състояние на култур 
балкански страни” дява”, очевидно в името не само нитс работници не ги подтиква

към повече работа и по-задълбо- 
чени изследвания”.

(От 2-ра стр.) ности, относно културните инсти 
туции и сдружения труд, което 
не донася полза нито на едните 
нито на другите. Повторените ис 
кания и на това заседание да се 
изчислят и .обяват точни сведе
ния пак останаха без отзвук.

И този път, много се говори 
за нишката кадрова политика 
културата. В много нишки кул 
турни институции челните места 
заемат 'хора, които са тук в азил, 
чакат пенсия, докато мнозина мла 
ди способни и школувани хора с 
години търсят работа. След дъл
го чакане отиват в други градо
ве, където бързо намират рабо
та и стават афирмирани дейци.

кс.”ствията сред самите югослав- дерацията, 
еки народи”, тя „обезпокоява 
техните балкански съседи, но й

срещу

в„останалите

НЕПОКЪТНАТИ ПУНКТОВЕ Всичко това, разбира се, е 
точно, обаче' сигурна е, че тези
причции мс \са единствени, нито

(От 1-ва стр.)
които са имали

е пък решаващи, за стагнацията наски# връх такава акция ме
възмож- раздвижена (Скупщината, Изпъл-. културата в тази среда. На спо-

Прсдседател- меиатото заседание много малкощите,
пост (бяха на постове) да й 
противопоставят, а не направиха ството и дру

се пителният съвет.
ги институции във се говори по този въпрос.

Преди всичко, забравени са за
която тези дни се политическо разграничаване в ключеппята от майското заседа- 

покрайнината изхвърли иа средствата за маерва Информа- пие' иа Междуобщипсйата конфе 
много кадри, кои- ция, преди всичко в ежедневника рстшя па Съюза иа комуиисти- 

като истински „Дневник", в ■ Радио-телевизий Но- тс, в конто е ясно казано, че 
обществени ви Сал, която беше удължена и по време когато нишките ра- 

ръКа и средства за груби маши ботпици излизат на 'улиците и 
обществеността. Все демонстративно търсят по-големн

Войводина). Няма ми съответнотова; Никой — а и това бе пред
мет на разискванията — нищо не 
каза как в собствената му инсти 
ту.цпя трябва да се' извърши ра
ционализация и икономия, как 
поне да се обединят сметковод
ствата, правните служби, рабо
тилниците п под. и да остават по
вече пари за „чистата” култура. 
Напротив, чуха се и предложе
ния за редуциране на програми
те, за по-малко нови представле
ния н за по-оскъдно обзавеждане 
на» театралните и други предста
вления! Като че ли на работни
ците в нишката култура, в насто
ящия момент е най-важното ни? 
що съществено да не се мени, 
нищо да не се закрива, да се 
преживее, докато не заякне сто
панството и пак започне да съз
дава по-гол ям доход и повече да 
отделя за работата на културни
те институции. . 4

Акцията,
води в
ловръхността 
то се представиха 
поборници за нови
отношения, които съчиняват съ-
ЩИЗату-"последваРСиоГщИ'съще- още'същите хора, които бяха п лични доходи, никой от тях - 

У поел д „а ка„. служба па автономашкия връх, попе явно — не Ье отрича да от-
ствено пром“~ ш< и Пре. „ с това „одеха редакторската по дсля за живота и работата на
дидати за члено ск пъв ,|ИТИКа, която осъдиха само чи- градските културни институции,
дседателството и |)аСКС тателите и'зрителите - все още, На заседанието, също така бе
Воиводииа, член покрай- си ръководят и уреждат тези казано, чс всички общини в ре-
и ЦК на обптена на 2 средства за масова информация, гнома трябва да утвърдят „мини-
пипа, коя то оеше сь т Становищата и заключенията мума иа културните потреби за

17 заседание се отнасят ,и за своите граждани и за 'тези пот- 
комунистите реби да обезпечат средства”. Но,актът че някои автомома- Фактът, я остана- тЯх и задължават

вее . слабо- да направят критичен анализ и от това заседание минаха повече
да се разграничат с всички ония, от пет месеца, а в Ниш това

иа е завършено.
В Ниш

на
шки пунктове

непокътнати говори 
застоите в 

която се води в
в най-широката

ха политическа-стите и 
та акция, 
йонната. Докато 
база, в общините, 
дователна акция, при 
анализ на дейстнупапето 
делни органи в тях, в покрайнии-

Цокра конто провеждаха и служеха
политиката, която нанесе огром- 

и на Войводина, и
дори не с направен 

па прецизен анализ, кой 11 с колко 
средства обеднява стопанството, 
така че се създават лъжеаитаго-

ни щети 
Сърбия и па Югославия.

се води после- 
критичеи 

па от- Вслимнр ФилиповичСово Кържввпц мними между' обществените дой-



А Комунист

Превъзмогнати разлиниОБЩИ УЧЕБНИЦИ

различно- .ЧЛ КРЕПКО ВЗАИМНО ДОВЕРИЕ
Представителите на републиканските заводи за учебници 

Сърбия, Черна гора и Македония и на
христоматии, а също и 
то и програмите, което търси вся 

четирите обществено-поли
тически общности, да намери мя
сто в тях. Това само незначител

ен увеличило обема им, пай- чайки, чс забелязаните разлики
са и непреодолими и че не е

Сабит якупи, директор на По- 
крайнипския завод за учебници- 
е за взаимно доверие, иодчерта-

II нагледни средства на 
Покрайнннскнд завод на Косово постигнаха договор наскоро да 
се започне е издаване на общи христоматии и граматики за уче
ниците от албанската народност, конто да се ползуват и обуче- 

майчин език » основните училища в 
обществено-политически общности. Това е само пър- 

програмитс п учебниците за обу-

ка от

нонието на албански като ИСе нолонин кола, което е мпопечетези четири
ва крачка към уеднакяване 
ченне на албански език, защото има вече добра воля и в обуче-

добре винаги да се тръгва от то 
което ни разделя. За христо- 

издадеии от Покрайиии- 
каза, че в най-голяма

го-малко от финансова гледна 
чка. При топа бе подчертано, че 
езпк'1,1» п литературата имат го-

то-на па,
матиите,СЪЩОТОнието по история 11 музикална култура да се направи възпитанието ски# заводлямо значение пъп 

на младите поколения и понеже част са в дух па приетите про-В това наше кризисно време, ла в Белград , и конто участвува
ха представители па заводите за 
учебници, па комитетите за обра* 

в зопапие от Сърбия п Косово, ка-

грами.• от много страни и все по-гласно 
се търси единна система на въз
питанието и образованието 
страната, а с това и обдцп учеб- кто п от Черна гора п Македо- 
ници. Не е за подценяване сторе- пия. Разговорите и Белград бяха

гова-

хрнстоматнита е капитално дело 
за познаване па обществото, ети
ката п естетиката, така че доба
вената материя- може само да я 
обогати. Разбира се, тази мате
рия няма да бъде допълнително 
задължение за всички ученици, 
защото успоредно би се осъщес
твявали четири програми.

— Стрсмсхмс се христоматии
те да освободим от методически 
единици, които може да предиз
викат национален романтизъм, от 
който е кратък пътя да нацио
нализма. Изхвърлихме от 70 до 
80 такива текстове, но и когато

ното досега, когато се говори и оценени като втор етап в 
за учебните планове и програми, ря пето за възможността за изда- 
чиято основа е югославското Про ванс на общи христоматии и гра-

албак'-матики за учениците от 
са ската народност от пърйи до ос-

грамно ядро, но и за единно чи
сло общи учебници, които 
резултат ща съвместената работа ми клас на основното училище, 
на издателите. Може да се каже, а конто биха се ползували в обу

чението на албански език като 
майчин в споменатите четири об-

бп се искало, не би могло нищо 
Сложени бяха и някои забе- ла сс скрие, защото учебникът

По- ° достъпен на всички структури. 
Заинтересовани сме и в Косово 
да имаме общи учебници и ще се

лежкн па хрнтоматията на 
крайнинския завод, с което сече това е само начало в изграж

дането на единна възпитателно- 
образователна система, която — ществеио-политпчсскн общности, 
отговаряйки на исканията на про Разговорите, 
светните работници и учениците, Скопие на 15 септември наскоро

ще завършат в Прищниа, след

някои въпроси.ощеоткриха
Анка Будимлия, съветник в Заво- стремим възможно по-скоро 
да за усъвършснствуване на вън- 1И получим — каза Якупи. 
роси по издаване на учебници

да
конто почнаха в

Прието е работите около об
шито учебници да води съвмес
тна редакция, а в това да се 

колкото се допуска вюибчат и просветно-педагогиче
ските служби и познати специа
листи като консултанти. Също 

лече по-гол ям, така че в първа- така да се разпише общ конку- 
та е 180, а във втората 130 на рс, като нач-демократически път 
сто. Затова в христоматиите не до качествен учебник. Понеже до

но и на исканията на времето за
промени, — в най-скоро време би като просветните 
трябвало да се надделеят всички окончателната си дума. 
делби и разлики 
предимство на онова, което е общ 
интерес на всички югославски на най-често изхождаха от въпроса 
роди и народности. В сегашните как новите учебници да обеди- 
политически обстоятелства обще- нят четирите програми по албан

ка езиците па народностите, ука
за, че в христоматиите за първи 
п пети клас вместо 30 па сто от

съвети кажат

и да се даде материята, 
ма автора да направи самостоя
телен избор, този процент е да-

Участниците в разискванията

ството е много заинтересовано за ски език и литература, а разли- 
решаването на тези въпроси. чията, относно специфичностите 

на всяка .от тях да не бъдат пре
са влезнали всички автори от новите христоматии ще се чака 
югославското, ядро, и общо във две години, прието е вече за сле- 
венчки осем, от 96 автора от юго дващата година да се обезпечат 
славската програма по-малко об- няколко „съгласувани и допълне- 
явенн 28 текста, което може да ни", най-вероятно за първи и вто 
забави договарянето, защото ста ри и пети и шести клас, чиято 
новпще е христоматиите да об- основа би били христоматиите от 
хванат 85 ма сто от общата ма- Косово. Междувременно 
терпч, а с 5 на сто да се „по
крие” това, което е различно.

Затова трябва да се намали 
този процент от албанската лите

ДА СЕ АФИРМИРА ОБЩОТО чка в по-нататъшното договаря
не. Главният и отговорен редак- 

В по-ново време свидетели сме тор на учебници и учебни пома- 
на изграждане на система по из- гала в Белград Воислав Митич 
даване на общи учебници. През изтъкна че основата за работа 
последните две години за общите върху общите христоматии е юга 
учебници е направено повече от- славското програмно ядро и че и за тях 

да се публикува конкурс. Това е 
временно решение, но нужно, с 
цел учениците в следващите две 
години да не останат без най-ва-

кОлкото преди, което даде и по- разликите не са иепредолими, за- 
добро качество, защото не се е щото най-голяма част от матери- 
отивало на ангажиране на авто- ята в програмите в Черна гора и 
ри по национален ключ, но на 
конкурс и по този начин се на
мираха най-добри автори. Добър 
пример е успешното сътрудниче- валето с останалите три програ- 
ство между заводите за издаване, ми, са направени някои шггер- 
на учебници и помагала на Сър- венции. В белградския завод има 
бия и покрайнина Войводина, ко- ли забележки на някои текстове 
ито сега издадоха общи учебници от Фадил Ходжа и Емир Дураку, 
за всичките осем класа на ос-

Сърбид е идентична, а и македо
нската програма сега им по-бли-

ратура за сметка па югославска жппя учебник, 
та. За това ще бъдат осведомени 
просветните съвети на всички че
тири обществено-политически об-

зка, тъй като в нея след сравня- Постнгнатнят договор 
като първа крачка в уеднакява- 

щиссти, конто окончателно ще пето на програмата и учебниците 
одобрят предложенията за общи за обучение на албански език, за 
учебници.

се смята

щото предстоят разговори за съз
даване на общи христоматии II 
за средните училища,

председател на Комитета за об общата материя 
разование в Македония, каза че албанците 
в Македония са изхвърлени 
обучението ония христоматии, 
кто' м учебници по музикална ку
лтура п география за осми клас, 
които

по понеже те не са влезнали в 
новното училище и за първи и ?фистоматиите, които ,ло 
втори клас на средното училище, програми за албански език като

Нияз Лимановски, помощник както иновите от историята на 
да се внесе в програ- 

Сърбия, Косово, Черна 
гора и Македония-

а след две години ще имат същ майчин, не са приети през март 
фонд на учебници. от мйте вминалата година, но ги е издал 

Покрайнинският завод в Прйщи- 
В Косово издателите досега се на, така че е останала спорна са- 

определяха за превеждане на уче мо „Поемата за тях” от Фадил 
бници от СР Сърбия и това за Гуига. 
по-тясна специална област, но не 
й за съвместна работа. Но, в по-

ка а след това 
да се разговаря с издателите за 
•°5щ учебник по история. По му- 

ймали идейно неприемли- зикално възпитание нито една
съдържания, но и съдържа- програма не е отишла в просвет

ния, които науката не е потвър- ните съвети на
дила. Т-ой е за идейно „чисти”' докато това не
текстове. Понеже Косово

Понеже само Косово е напра- славски проблем то също трябва
това потвърдиха, и разговорите, вило нови христоматии, договоре да бъде и грижа на всички зз пй
които тезн дни се водиха в Заво- но е те да послужат като полез- , разованието и възпитанието
да за учебници и учебни помага- на основа за изготвяне на общи учениците.

ВИ

ОТКРИТИ ВЪПРОСИ разглеждане, а 
стане не може 

да се правят и нови общи учеб
ници.

следно време те псс повече искат 
да участвуват в- общи проекти, а е ю то

на
Светлана Делянин
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ПРОБЛЕМИ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВ^ '
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ 
ГРАДСКА ОБЩИНАНезалепените рани от сушата 

- пречат и на сеитбата
РАДИЧЕВЦИ БОСИЛЕ

Телефоните)— засега само желания
с Намирайки се на 

ри-пет километра на 
гиомалния
град — Караманица, 
оглед и иа местоположе- 
нието, местната общност 
Радичевц

ъюзният изпълнителен 
съвет, изглежда по 
път ще падне на

четини където 
втори е съвсем

този процент 
малък.

Върху изпълнението

ре-
път Босиле-изпита, 

когато се касае за оказван 
ето

иа
плана пб, сеитбата зле се 

селскостопямп^^П°М011^ отРазява и неизпълнено- 
изводители. Продължител то ^еЩаие с нава*сване 
ната суша нанесе

а с
на обещаната

на
и лесно излиза 

на край с разрешаването 
кому I гал но-битовите 

Електрифика
ции ята, пътните съобще
ния, снабдяването и пр. 
Обаче, новите нишки

щетите от сушата, 
оптималнияна юго- 

стопанс- 
ми-

В срок 
октомври) в 

Югославия са засети око 
ло ^ милион, от заплану
ваните 1 427 000 хектара. 
Много

славското селско 
тво

па
(от 5 до 25 проблеми.щети за около 1 

Лиард долара. Бяха набе 
лязани мерки за смекчава 
не на. последиците 
ва природно бедствие, 
ето най-силно засега 
ния сектор.

От Народната банка 
Югославия беше 
да отмени кредитите 
първичната емисия, даде
ни за пролетната сеитба 
в размер, какъвто е утвъ
рдена щетата. От делови 
те банки беше поискано в

наот то 
ко- 4 

част

ниви са останали 
неподготвени за засяване

жцвота, които идват със 
социалистическия 
еи подем, създават и но
ви проблеми, а местната 
общност и останалите ор 
ганцзнраии социалистиче 
ски сили в селото,. , сами 
не са в състояние бързо 
и успешно да ги преодо
леят.

Председателят на Съве
та иа Скупщината иа ме
стната общност , Стефан 
Пейчев, подчертава, че по 
настоя щем най-актуален 
е въпросът във връзка 
акцията за разширяванс- 
на телефонната мрежа в 
местните общности Боси
леград и Райчиловци. Име 
нно и местната общност 
Радпчевци иска и' тя да 
бъде обхваната с тази ак
ция- За сега обаче както 
подчертават в Трудовата 
единица ПТТ в Босиле
град и яма възможност за 
това. Друг проблем с ко
йто тази местна общност 
с години наред се среща

разво-с есенници и поради го
лемите влагания, 
трябва да се направят. И 
на засетите площи не са 
хвърлени нужните коли-

които
РАДИЧЕВЦИ: Младите напускат селото, 

имотите си
на

поискано
от иа- кварц, разрешиха още 

един с години неразре
шен проблем. Става дума

же селото с имотите и 
улесни обработването 

Характерно е, че миг- 
за пробиване на път на рацията не отминава и то 
дължина от 2 км с кой- ва с 60 домакинства село. 
то селото им се свързва Обаче за разлика от дру- 
със съседното село Буца- гите тук младите не на- 
лево. Покрай това този пускат имотите си. 
пъ.т свързва селото с го- Както ни уведоми Пей- 
леми обработваеми пло- чев понастоящем в село- 
щм, а до' края на година- то има над 200 овце, а 
та или през следващата почти всяко домакинство 
са запланували прокарва- отглежда по 2 до 3 кра- 
не ма още един на дъл- ви. Няколко души са сдру 
жина от около 1,5 км, жени селскостопански 
който съ1цо така ще свър производители.

чества изкуствени торове 
и това • сигурно ще 
мали добивите.

им.
иа

Цените
на възпроизводствените 
материали са много висо

М. Я.

ЖЕЛЮША

Подготовка за 
Голямо Малово

В местната общност в село Желюша от 
по-дълго време се върши подготовка за пред
стоящото гостуване в с. Голямо Малово 
НРБ. В рамките на граничното сътрудничес
тво тези две селища от известно време разви
ват сътрудничество.

До края на месеца Желюша ще гостува 
в Голямо Малово с подбрана културно-забавна

състав,

е вадата, която ползуват 
•и местните общности Бо
силеград и Райчиловци.

— Всяка година, орга
низираме се когато ми до 
трябва, но никак този 
жIганенотрептячц проблем 
трайно да разрешим. Смя 
там че за разрешаването 
трябва да се включат й 
компетентните органи па 

скупщина, 
че е засег-

В оптималния агротехнически срок планът не е изпълнен в

ки. Един килограм пше
ница за семе струва при
близително 1000 динара;

Торовете и защитните 
средства от началото 
годината досега са поскъ 
имали с около 140 па сто, 
и затова производителите 
не ги хвърлят В7,рху лосе 
витс в нужните количес
тва.

същия размер да б7>дат 
отчислени „лихвите" вър
ху „здрави” пари, които 
са били ползвани в проле 
тната сеитба. Беше пред на програма: изпълнения на танцовия 

песенни изпълнения и хумор.
Голямо Малово ще върне посещението на 

Желюша през идната 1989 годнйа.

видело, същ° така, да сс 
повиши реескоптиия раз
мер за 70 иа сто, да се 
намалят кредитите от пъ 
рвичиата емисия- 
обаче не е направено ни-

М. А.
. Общинската 
Още повече, 
пато селското стопанство, 
а производството на хра
ма с наше стратегическо 
определение — подчерта 
Пейчев.

Това

1Ш1*АДИ НЕБЛАГОПРИЯТНОТО ВРЕМЕДългогодишната лоша 
аграрна политика и тазго 
дипшата суша' са осиов- 

иричината мнозина

до 15 ноември.
Изтъква се, че това не 

е направено,, защото още 
получени отчетите 

за размерите на щетите 
републики и

Сеитбата в закъснениепата
селскостопански произно 
дителп да сс откажат от 
засипаното па пшеница та

не са
Инак, неотдавна мест

ната общност Радпчспци 
с помощта па Трудовата 
единица за експлоатация

раните 1090 хектара (от 
конто 900 в частния и 
190 ха в обществения се 
ктор) до 31 октомври са 
били засети само 30 хек 
тара в частния сектор.

Обезпечени са 110 тона 
пшеница за семе (60 за 
обществения н 50 за ча 
стнмя сектор), както и 
достатъчни количества 

изкуствени торове и сега 
се очаква малко време 
то да се поправи и да се 
започне със сеитбата — 
коза Басова.

Изтече оптималният 
срок за изпълнение на 
плана по есенната сеит
ба, а нивите' си останаха 
цензора ш г. Неблагопри л
тното време не позволи 
през октомври да се из 
пълни тази важна зада 
ча, а ’ пък първият сняг, 
който тези дни покри 

сс полята загрижи . селско
стопанските произволите

поот всички 
крайнипи. По всичко ли- 

е голяма сушата и 
на банките и за 

разтака разреша 
този

,зи есен.
(В. И.)чи, че 

в касите 
това сс Добивите от царевицата 

по-слаби от лами
парливнането иа 

въпрос.

ПРОБЛЕМИ С ЕСЕННА
ТА СЕИТБА

Тази есен от около 2,3 милиона хектара с иарсви- 
само 7,5 милиона тома зърно —

статистика. Това е с 
в. по-малко от 19.87 година.

па са получени
Поради неблагоприятно преценя|Ш 

•го време есенната сейте , около 1,5 милиона тона 
е в закъснение. В зависи 
мост от преваляването 
дъждове, в някои регио
ни планът е изпълнен с 
50,60 или повече процен
та, докато има и регио

в Съюзния завод , за
ли.

АНКакто ни уведоми
около 77 000 хектара от мина- КИЦА БАСОВА от отдела 

показва тенденция на за селско стопанство при 
от Общинската скупщина 

п Димитровград от плачи

че тазгодишните площи е царевн-И покрай това, 
иа са били по-големи е 
логодишпитс — производството 
спадане Главната причина за намалените добиви 
царевицата е ■■продължителната- суша през лятото.

на

М. Л.
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СОИ В СУРДУЛИЦА ВСЕ ПАК ДИМА ДАБОСИЛЕГРАДСКИ ЖИЛИЩНИ ПРОБЛЕМИ
СЕНАМАЛИ ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА

Една земя, двама господари Още малко „живот" 

им е останал
ходиат :т комунално уре
ждане на парцелите. Про 
блемът обаче не се реши.

Общинската скупщина 
прел юли т. е. извърши до 
пълпеинс н решението си 
ла строителните парцели, 
с което бездомните до па 
риела могат да дойдат и 
е помощта на „Постигнат 
догонор между Пипания 
собственик на парцела и 
бъдещнц собственик, а но 
предложение па отделна 
комисия". С други думи 
кала но, наш и жалили рана

Едно решение па ОС и Босилеград за разде 
ляне на строителни парцели е нп разискване 
в Конституционния съд на СРС. Отговор все 
още няма и това па известен ничии забавя 
разрешаването на настаналите трудности Нова година „сизо- 

обединяването им ще по-
Поиежс може да се случи от 

вето” да бъдат премахнати, 
чака попе още месец и половина

Строителният сезон пл 
мина, но в Босилеград жи 
пищните. проблеми са и 
занапред актуалнн — ог 
липсата на средства за по

ле чрез конкурси да 
разпределят па хора бел 
покрил пад главата.
•взето и решение за це
ната — 7 хиляди динара 
ла квадратен мет-ьр, 
конто 3.5 хиляди се зап
лащат на собственика, а 
3.5 хиляди да се плрал-

се

Бе Предлагайки мерки, с помощта на които ще бъде 
стопанството, политическиоблекчено положението па

Сурдулишка община между дру- 
исдиага да бъде извършено

те ръководства па.ускорено изграждане на 
обществени жилщца, (не) 
обезпечава! 1ето

от тото се застъпиха още 
обединяване на самоуправителните общности на ин- 

нестопанските дейгности — от 5 да бъдат 
тази задача оба-

на строи
телни парцели за частно тсреситс за

оформени 2 СОИ. Изпълнението на
че срещна една дилема: не е ли по-добре да се по-строене, непозволеното из 

граждане до честото из
меняне на градоустройс

твените планове, което съ 
здава нови проблеми.

За да 4премахнат 
проблеми Общинската ск
упщина през тази година 
взе решение, извърши на
ционализация н в градоу 
стройствената част на гра 
да формира 100 строител 
ни парцели. Считаше се, 
че о^оло 50 парцели ще 
останат на бивешите соб 
ственици поради предимс
тво в изграждането На жн 
литни обекти, а останали

годината? Защото лесно може да сечака краят па 
случи от Нова година „сизсшстс" да оъдат лремахна-

организационнити или да бъдат заместени с нови 
облици. В такъв случай обединяването на^ самоупра- 
ннтелпите общности па интересите ще загуби смисъла 
си и само ще бъде излишна работа.

В споменатите СОИ изтъкват, че зад гази диле
ма не се крие отпор. Впрочем до края на годината 
има още месец и половина, следователно и дилемата 
ще бъде разрешена наскоро. Междувременно ще 
върши подготовка за обединяване, за да може същото 
да стане още в началото на идната година (разбира 
се, доколкото „сизовете" останат на живот).

тези

се

К. Г.
Босилеград

та площ, която всъщност 
с обществено имущество | 
по този начин може да 
продаде бивешият собстве 
шпс. Разбира се, официал 
по за 7 хиляди динара. 
Неофициално тази цена е 
далеч по-висока.

БОСИЛЕГРАД

Шъгя^знеж.иД
По добре да „днше" 

н стопанството, н 

здравното дело

„Комуналац" ще строи 

пречиствателна система Допълнението без как- 
вато и да е скупщинска 
процедура и подготовка

® Един от най-големите — този път по въпроса 
пе разисква и Изпълните 
лният съвет па ОС — 
делегатите на ОС

замърсители на чове 
шката среда в Димитровград безспорно е градската 
канализация, която се глива направо е реката, 
наскоро трябва да се промени.

Това
приеха 

по предложение на най-„Комуналац” е догово
рил и вече е платил една 
част от необходимите ма 
цшни за пречиствателна 
система, която ще бъде 
построена . в местноста 
„Локве”. Строителните ра 
боти трябва да започ
нат през пролетта.

Пречиствателната сис
тема работи по принци- на 
па на така наречените 
био-лагуни, в които най- 
напред се отделят твър
дите вещества, след то 
ва пясъкът и мазнините. тво и 
Всичко това се
контейнер. Водата от ка заплатени 
нализацията след това от 
ива в био-лагуните, на 
чието дъно се намират ликата 
търби с помощта на които 
се довежда въздух. Той 
подпомага разлагане на вена. 
веществата във водата, 
която след това отива в 
басейни ' за утайване. От 
утаяващите басейни во 
дата прелива в хлорина- 
тор, откъдето излиза чи 
ста до степен вода за пи 
сне и такава се изпуска 

’ в реката. Утайката, коя

то остава на дъното 
же след изсушаване да
се използува като високо , ъ1Чото сетне бе отправе 
качествена тор. мо до Конституционния

Цялата система е изоб СъД иа СРС. Тълкуване 
ретение на Ю.готурби- конституционността, т. е. 
па’’, от Карловац, а маши аиУлиране са потърсили 
ните са от „Север" Субо ”гРУпа граждани”. Дали 
тица и „Фаграм" от Сме този Съд пРиеме 
дерево. Проектът е дело отхиърли спорното реше- 
.... „Инвест—проект” от иие засега все още не е 
Ниш! . Средствата се обе известно. Обаче поне две 
зпечават от републиканс и°Ща са ясни и сега. Лъ
ката и регионална общ- Рп°. без отец 
пости за водно стопанс ™те приеха допълнението 

местната общност под претекст, че ОС няма 
отделя В Димитровград. Досега са средства да заплати пар- 

част от маши пелите иа бивешите соб- 
ните па стойност от 255 ственици (не са 
милиона динара, а за раз 

до 466 милиона 
динара финансовата кон
струкция е почти 'напра- ,и по коя цена те опреде

лят и неконтролирано да 
обогатяват и второ,до 

строителни парцели 
гат да дойдат тези

мо отговорните дейци в ОС. Според решение на Ме дефицита да 
ждуобщннеката СОИ за 
здравна защита във Вр 
аня от преди три месеца 
на боснлеградското сто
панство бе наложено да 
покрие миналогодишната

участвуват 
всички които ползуват 
здравни услуги в общи
ната.на

Според новото 
нено) решение на 
дуобщинската СОИ

(изме-
Меж-
за зд

равна защита във Враня, 
което е в сила от

загуба
ло в тази община, 
лнзаща около 155 милио 

Тъй като се

на здравното де-или
въз- октом

ври в погасването на де
фицита ще 
не само

на динара, 
оказа, че това решение 
стопанството не може да

участвуват 
стопанските ор

ганизации в общината, но 
, и организациите от

че делега-
реализира,

СОИ измени 
и сега има повече 
ници в погасването на де 
фицита.

посочената об-решението ществените дейности ка 
кто и заетите в стопанс
ките

участ
цехове, 

щи в рамките
стопанисва 

на орга 
Босилег

доволни 
от. определената цена) е 
дадена възможност да ги 
продават на когато

низации извън 
радска община. За цел
та сега от

Срещу първоначалното 
реШение реагираха бо- 

стопански
искат личния до-силеградските ход на заетите 

ки тези
ВЪВ всичорганизации 

мия труд, 
да си трябваше 
лят по 16,78 
гцраха не само, за това, 
че не са в

на сдруже- 
които от дохо организации ще 

се отделят по 8,88 на сто. 
Очаква

сеИ макър, че в момента 
за цялостна реализация 
иа пречиствателната си
стема иедостигат опреде 

най-важ 
дело започ-

да отде 
на сто. Реа

мо-
без оглед 
стопанство

се.които,
могат да заплатят висока трудностите в 

то и здравното дело, загг 
бнте да
ая на годината и 
.твото в общината 
бодио да „дпше”.

състояние да 
края 

но и поради 
бе ,

по-правил
но, т.е. в погасването иа

цена, а ие и тези от ре
довете на 
нйческа класа

лени средства, 
но е, че на 
ват да се, реализират ме 
рки за опазване на жиз-

погасят загубата до 
на годината, - 
това, че бремето не 
разпределено

се покрият до крмладата работ- 
в града. стопанс

по-сво
А. Т.йената среда.- В. Б. {

В. Б.
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ТПЖН/1
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА Сщтпчл и, „ *'
възпитателно - образовате пнн^^^^^^ската младеж във 
ДИМИТРОВГРАД ОВЛТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР „ЙОСИП БРОЗ ТИТО В

О&Жл
ОТ РАБОТАТА НА МЛАДЕЖКАТА КООПЕРАЦИЯ 
В ДИМИТРОВГРАД

НАБЕЛЯЗАНИ РЕДИЦА ЗАДАЧИ
Акционната 

ция на Съюза 
листическата 

• образователно

Оправдава 

съществуването си
конферен- 
на социа- 

младеж при 
■ възпита- 

телния център „Йосип Бр 
оз Тито” в Димитровград 
е набелязала редица мер
ки и задачи, конто 
съдействуват за

листическата 
Светлана Спасич за 
ността на

младеж и на. На ' 
дей- пречи, дори

тях нищо не им
с голям ин- 

в терес изучават и българ
ски език,

младежта
центъра:

Организираме успещ- 
сътрудничество с Юго 

славската народна армия 
изтъкна Петров. Добре 

сътрудничим във 
области:

остават на до- 
пълиително обучение 
този предмет.

Това е

поно Със 125 кооператори 
младежката кооперация, 
по-точно клона на коопе
рацията от Пирот в Дими 
тровград, от ден на 
оправдава 
твуване. 
доми ръководителят на 
клона в Димитровград 
ДРАГОЛЮБ ПЕЙЧЕВ, в 
момента най-големият мл 
адежки „бизнесмен", от

по две трети от членове 
тй на кооперацията са 
младежи, а само една тре 
та девойки. И по народ 
ната „който работи може - 
да заработи", има младе 
жи които на месеца за
работят й до 500 хиляди 
динара. Това е и основен 
мотивиращ фактор за ог 
ромната •заинтересовано
ст на димитровградски
те младежи за работа по 
средством кооперацицятд.

още едно потвъ-да
рждение 
разбираме на езика на да 
дена среда — каза С. Спа

ма правилнотооще по- . 
успешна работа занапред. 
Това преди

всички
в залесяването, в 

организирането на култу
рно-забавни 
повод на държавни 
родни празници, 
кичим

дСн
своето същес 

Както ни осве

всичко се от- 
нася Д° подобрението на 
успеха,

сич.
програми по 

и на-
Инак младежката орга

низация при центъра с 
усцех сътрудничи и с 
ЕСПУ „Хр. Ботев"

което е постоян
на задача, а между дру
гото, в дневния РеД 
конференцията

сътруд- 
и на спортнотона в гр,

Драгоман (НРБ), където в 
края на миналия месец 
беше на

често ще
се внасят и въпроси, 
пасящи се до подобрение 
на дисциплината,

поле.
Инак и тази учебна го

дина — добави той —ще 
организираме 
„Избираме най-добър уче 
пик, паралелка. .."

— Отсътвията в момен-

от-
август насам оборотът в 
кооперацията.' е двойно 
увеличен и ежемесечно 
възлиза на повече от 10

посещение група 
ученици и преподаватели, 
където направиха и обм- 

(посещение на 
часове, а сетне разисква- 

та правят неколицина пъ- нс на дадена тема и пр.). 
туващи ученици от други На 18 ноември драгомаи- 
градове, но се надяваме ци ще върнат посещени- 
този проблем бързо да 
разрешим — добавя Све
тлана Спасич.

намаля акциятаване на отсъствията 
часове и под. Разбира се, 
задача над задачите е —

от И доКато когато се търси 
настаняване на работа, в 
трудовите организации 

началото на този месец' има много случаи да се 
направен е оборот за 65 избира, тук няма избира 
милиона. Ежедневно, тру не. 
дево, посредством коопе 
рацията са ангажирани 
30—40 младежи и девой
ки, включвайки и тези 
конто по този начин ра 
ботят едни н същи рабо

еи на опит
От януари домилиона.осъществяването на по-до 

бър успех по всички пред 
мети.

Активно съдействие на 
младежката 
в образователно-възпитате 
лния център „Йосип Бр- 
оз Тито" оказва и Светла 
на Спасич, психолог в це 
нтъра.
дни споделихме с Вален
тин Петров, 
на Акционната конферен
ция на Съюза на социа-

ето па дп$лнт;: озградчани.
Димитровградчани успе 

IIIно сътрудничат и с об
разователно - възпитател
ния център „Дракче Ми- 
ловановпч" в Алексинап, 
в рамките на което ще 
станат разменни гостува
ща на самодейни групи.

организация Кооперацията най-мно 
го работи за сметка на 
„Градня”, „Търгокооп", 
Автомото—базата, „Ком
пас”... а трудовите органи 
зации вече са свикнали 
със съществуване на ко- 

Посредством коопераци операцията, 
ята най-често се обезпе
чава физическа работа,

ПРИМЕР ЗА ПОХВАЛА И 
ПОДРАЖАНИЕ

В димитровградския об 
разователно 
леи център „Йосип Броз 
Тито" се учат и 28 уче
ници от Пиротска общи-

Ето какво тези ти по-дълго време.
възпитате-

председател

М. А. А. Т,

КЪМ 4 О-ГО Д ИШНИН АТ А ОТ ЧЕТВЪРТИЯ КОНГРЕС НА СКОЮ

ДОВЕРИЕ В МЛАДОТО ПОКОЛЕНИЕ
за своето бъдеще";

— че значението на приноса на младо
то поколение в борбата на ръководството 
на ЮКП против Коминформ, дотолкова е 
по-голямо, че това стълкновение ведно е 
борба за нови отношения в комунистичес
кото движение, че тогава юКП нанесе съ
крушителен удар на така наречената „гене
рална линия” на „ръководния център” и 
концепт на монолитизма в комунистическо
то движение, с което е открит процес на 
десталиинзацпя и дедогматнзация в кому
нистическото движение и в света на соци
ализма и изявата на различни пътища на 
борба за социализъм, открит беше по-ши
рок процес на критическо преразглеждане 
ма теорията и политическата стратегия и 
тактика па революционно-общественото пре
образование.

За това становище и определение на 
югославската младеж съдбовно влияние 
оказа Йосип Броз Тито със своята реши
мост, последователност и яснота на стано
вищата, с проникването в същината на 

. стълкновението, впзионерството и навреме
нното предлагане на решения. Тито с все
общата си активност изигра тотава исто
рическа роля в осъществяването на един
ството и оказването па съпротива на юго
славските комунисти и народа и откриване
то на процеси, съдбовни за по-нататъшното 
развитие па Теорията и практиката на рево
люцията^! социализма в Югославия и света.

Тптовото доверие в* младото поколение 
и неговото обръщано към, младежта дей
ствуваше но само пнзнонерски. по и задъл
жаващо и мобнлизаторскн и беше резултат 
па неговото знание, че силата на еднач 

, революция се мери със силата на младостта 
па тази революция-

полза само на интересите на империалисти- 
те и военните подпалвачи,"

Конгресът призва младото поколение на 
Югославия на всички клевети да отговори 
с „още по-здравр сплотяване около Цен
тралния комитет на нашата Партия и дру
гаря Тито" и с нови победи „в изгражда
нето на пашата социалистическа родина”.

Активността, единството на делегатите 
и становищата па Четвъртия конгрес на 
СКОЮ показват:

— че в тези съдбовни дни за югослав
ската револция младото поколение на Юго
славия решително застана на страната на 
ЮКП и нейното ръководство и манифести
ра решимостта и4 готовността сгГ с всички 
средства да защщцава своята родина, соци 
алистическата революция и своя път в со
циализъм;

— че младежта па Югославия въпреки 
всички нападки, обвинения и 
страна па ,Коминформ подкрепя 
искане п взе принципно и нптерпацноналн- 
стическо становище, че не на думи, а с де-

щс докаже па критиците на Югославия, 
че нямат право;

— че със своето доверие в ръководст
вото на Ю.КП в тези дим, когато силно ма
нифестира ентусиазъм, смелост, висока сте

на социалистически патриотизъм, хра-

Спирайки се върху стълкновението с 
Коминформ, бурно приветствуван и полу
чил единодушна подкрепа, Тито изнесе ста
новището, че ние „трябва да работим, че 
трябва с дела да докавзаме какво е истина, 
а какво не е", като отвъхвърли клеветите, 
отправени до ЮКП и Югославия,

поколение да се възпитава
позова

вайки младото 
в истинолюбие, да обича правдивостта , В 
младите комунисти „да се борят за младо
то поколение, да се борят за осъществява- 

в нашата страна, защото 
пътят

не на социализма 
нашият лт>т е само един и това е

Никакъв друг път за нас нев социализъм- 
съществува ни вляво, ни вдясно, пито ще 

каквото Где да става”.има, лък
Конгресът взе решение 

съвместен Конгрес на СКОЮ И Народната 
младеж на Югославия през декември на. 
1948 година и прие отделна ,Резолюция а 
Четвъртия конгрес на'СКОЮ по нов д 
ветиическата кампания против нашата стра
на”, в която от името па младото поколе- 

следнитс становища:
СКОЮ и Народната мла- 

неоправда- 
изнссспи в

за свикване на

клепетп от > 
Тптовото

ние изнесе ла
— членовете на

деж на Югославия отхвърлят 
телците и неверни обвинения,
Резолюцията на Информационно бюро про
тив ЮКП и ФНИО и твърдо стоят с рь о 

° ЮКП, „което сигурно води па-
в изграждането па социали- 

непоколебима решимост
на ЮКП начело с 

на социали-

пси
брост, политическа зрялост, привързаност 

шната и външната политика па 
на Югославия отново

водството на 
шата страна 
,-гьм" и изразяват

следят ръководството
борбата за изграждане

към вътре 
страната," младежта 
потвърди себе си като ударна сила на ре 
волюциоино-дсмократично движение, 
свобода и прогрес, силата па революцията 

Тптовото доверие и оценка, кбя- 
изиесе па Третия конгрес па

да
сила,Тито в 

ама; не-— решително протестирайки против 

ЮКП и л.

-я ”

и оправда 
то за пея
УСО,10. през 1946 година, „че народът, кои
то има такава младеж, ис трябва да се бон

на
д-р- Миролюб Васнч
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ЦЕНТЪРА ЗА КУЛТУРА В БОСИЛЕГРАДСТОГОДИШНИНА НА ТЕАТЪРА „ХРИСТО БОТЕВ” В ДИМИТРОВГРАД В

Проблемите спъват развит
ието на културната дейност

Нова премиера за юбилея
Тази година се навьр- 

шават сто години от съз
даване на първото „Ак
тьорско дружество" в Ди 
митровград, тогавашния 
Цариброд. Тази стогоди
шна традиция днес следи 
любителският 
„Христо Ботев" при Цен
търа за култура в Дими
тровград. По повод стого
дишния юбилей Димитров 
градските самодейци под 
готвят „Клаустрофобпчна 
комедия" от Душан Кова 
чевич, чиято премиера 
трябва да се състои по 
време на ознаменуването 
на юбилея, през втората 
половина на ноември та
зи година. С димитров- 
градските артисти — Сло 
бодан Алексич, Момчило 
Андреевич, Александър 
Златанов, Николинка Ран 
чева, Славча Антов, Вес
на Николова, Делча Ги- 

комедията подго
твя режисьорът от Пирот 
Живорад Митрович, кой
то преди това успешно 
постави на димитровград
ската сцена „Радован

111".
Що се отнася до самия 

юбилей в ход е подготов
ка па програма за озиа- 
меиуване па същия- Пред 
видено е да гостува ня
кой самодеен театър. В 
ход са подготовките за 
откриване на изложба за

театралното изкуство в 
Димитровград след война 
та. На тържеството, кое
то по този повод ще се 
състои, па пай-заслужили 
тс артисти — членове на 
театъра, ще бъдат вра,че 
ни специални дипломи.

В рамките па стогоди
шния юбилей па театъра 
ще бъде ознаменувана и 
;Юпет;юсетгод! ш нишата от 
създаването па библиоге 
ката. ще бъде организи
рана изложба на стари 
книги и книги преводи от 
български па сърбохър
ватски и от сърбохърват
ски на български език. 
Ще бъде организирана 
литературна вечер с уча
стие па пя кой известен 
югосавскп поет и поети 
конто пишат на българ 
ски език. По повод своя 
юбилей димитровградска
та библиотека, единстве
на на територията на об-

организа-молитичсскитс 
ции и Общинската скуп
щина. Освен това, нужно 
е и организационно пре
устройство на някои дей
ности. Преди всичко, три 
бва да се изучи въпроса 
за присъединяване на биб 
ипотечните пунктове към 
училищните библиотеки, 
още повече, че броят на

Центъра за култура в 
Босилеград дълго време 
обременяват редица проб 
леми, които пряко възде 
йствуват и върху развити 
сто на културната дей
ност в общината. Впро
чем, това бе констатира
но и на последното засе
дание на Председателст
вото па Общинския коми. 
тет па СК. Изходът тряб
ва да се търси в две на
соки. Първо, чрез нама
ляване броят на заетите 
и всестранна рационали
зация в отделни дейности 
занимаваща се с особен 
обществен интерес. Имен 
по, понастоящем в Цен
търа работят 14 души, а 
реални потреби има за 
10 за които и получават 
средства от финансиери- 
те. Сигурно е че четир- 
мата „излишни" работни
ка, което е резултат на 
съвсем лошата кадрова 
политика, пряко се отра
зява върху материалното

театър

Че димнтровградчаип 
зачитат книгата и по
казват интерес за озна 
менуване на деветдесе
тата годишнина ог съз 
даването на библиоте
ката говори фактът, че 
вече се обаждат граж
дани 
книги
та. Този наистина пох
вален жест първа на
прави ЗОРИЦА МИЛЕ
ВА, журналист от Ди
митровград, която на 
библиотеката подари 
около сто кннгн, глав
но ученическа лекти- 
ра. Този жест нека да 
представлява същевре 
менно и покана и на 
други димитровград- 
чани да го следят.

читателите в селата ежс-. 
годно намалява. Нужно 
е и далеч г/о-плодотворно 
и широко сътрудничест
во с останалите културни 
ведомства, преди всичко 
със Средношколския цен 
тър и Основното учили
ще. Много ПО-ГОЛяМО вни 
маиие трябва да се по
свети на развитието на 
самодейността, както и 
прожектиране на филмо
ве в селата. Разбира се, 
там където има възмож
ност за това. По този на
чин ще се обезпечават 
собствени средства. Отде
лни дейности декорация 
на грала или пък край
граничното сътрудничес 
тво в областта на култу
рата) цялостно трябва да 
бъдат финансирани от 
компетентните за 
Покрай всичко това е не
обходима н много по-голя 
ма отговорност и дисци
плина на всички, като се 
има предвид и необходи-

■ дарители на 
на библиотека*

гов
щииата с изключение 
ученическите, вече е наба 
вила нови книги за 6 ми
лиона динара.

на

А. Т. положение на заетите, ко 
ето пък от своя 
неблагоприятно 
ствува върху мотивиров
ката им за съдържателна 
работа. Предприетата ак
тивност съгласно Осмото 
и Деветото 
ЦК на СКС 
не на излишъка

страна
въздей-ДИМИТРОВГРАД

Капиталовложения о културата това.
* Реконструкция и разширяване на сцената

затрудненото тъй като предстои обо- 
положение рудване с чисти платна, 

сто- съответно осветление и 
прочие. Трябва да се из
тъкне, че освен сцената, 
уреждат се и помещени
ята под сцената, които до 
сега бяха неизползувани. 
Те ще бъдат уредени за 
гардеробни помещения, 
гримьорни и помещения 
за отдих на артистите. 
Съвкупните капиталовло 
жения за направеното до
сега са почти 100 милио
на динара, 40 на сто от 
които обезпечава републи 

в Димитров- канската Самоуправител 
на общност за култура, 
а 60 на сто чрез самоуп- 
равително сдружаване на 
средства на трудовите ор 
ганизации от Димитров
град, .Общинската самоу
правител на общност и 
средства на Центъра за 
култура.

Идеята и Димитровград 
да получц музейна сбир
ка е стара почти дваести 
на години. По всичко ли
чи, че тази идея най-по
сле ще
Именно, в ход е поправ
ката на покрива на „Джа 
джиното", която сграда е 
предназначена за съхран
яване на множеството ве
че събрани предмети с 
археологическо, етнолога

ческо и историческо зна
чение. Сградата вече е да
дена на Центъра за кул
тура, където се намират 
събраните предмети и ве
че е приет на работа ар
хеолог.

•В момента се подменят 
изхабаните греди, зидат 
се комините — прави се 
цялостна реконструкция 
на покрива. Средствата 

- на стойност от около 9. 
милиона динара са обез
печени от предназначени 
те 4 милиона от Турис
тическия съюз, а остана
лите от Самоуправителни 
те и обществено-полити
ческа общности на Дими

заседание на 
за намалява- 

Цен-
Въпреки 

материално 
димитровгр адското 
панство намира начин и 
сили да отдели средства 
за по-нататъшно развитие 
на културната' дейност в 
общината. След като за
върши санацията на еле
ктрическата мрежа в Це
нтъра : за култура и под
меняне на дотраялата ин
сталация, тези дни завър 
ши и първата фаза от ре-

търът сега сам не е 
състояние да

в
реализира. 

Нужна .му е помощ, пре
ди всичко от обществено-

мостта от подобряване на 
взаимните стношения 11

М. Я.пр.

НА ТЕАТърА „КОНСТАНТИН КИ- 
СИМОВ ОТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО (НРБ)

Гости на Издателство „братство“
ВоГкп ТИСТИ Н\ГаТъра „Константин Кисимов" 

гостува на мЪР1ЮВО (НР България) тези дни в Ниш 
юспува на Нпшкия народен театър с пиесата Янм-
арп от иордан Радичков. Артистите от великотърно
вския театър посетиха - великотърно-
организации в Ниш, между 
„Братство”, Нишкня 
мишленост и др.

Директорът на Нишкия театър Димитрие 
кович говори за културното Р
двата града, което

от
конструкцията на сцена
та в залата на Центъра. 
Както е известно Култур
ният дом и някои ведомства 

които
университет. Електронната

и трудови 
и Издателствоград е построен веднага 

след освобождението и 
елекрическата 
ция и сцената не .са по
правяни. Подът на сце
ната бе толкова дотраял, 
че съществуваше реална

тровград.
След реконструкция на 

покрива предстои уреж
дане на вътрешността на 
сградата, за 
се обезпечават 
а най-после и за 
на и съответна

про-
инстала-

Милен-
сътрудничество между 

е традиционно. Покоа™ 
те гостувания между двата 
пленери в Сичево

което вече 
средства, 

цялост-
разменни- 

театра, организират се
връзки между Вел^кохХвскГ^Гн^Г^иве"

Предвижда се

опасност да се случи ня- 
коя злополука, особено 
когато на сцената се на
мерят повече лица. Сега 
пода напълно е подменен, 
сцената е спусната за 30 
сантиметра, за колкото е 
повдигнат и просцениума. 
По този начин сцената е 
увеличена и сега има око 
ло 100 квадратни метра 
вместо досегашните 60. 
Но и това са само нача
лни работи в разрешава
не проблема със сцената

реконстру
кцня на фасадата. Да 
жем, че тази сграда е по
строена през края на ми
налото

ка-

но зУЛТураТа на Ниш във Велико Търново’'ТобрГт- 
м«кт,ПЛаНуВаНО е да Се установят и по-тесни връзки 
н прачнеТ°ПаНСТВОТО’ ОТ1гасно туризма, гастрономията

столетие. Рекон
струкцията на „Джаджи- 
ното” и сцената провеж
да занаятчийската 
рация „Универзал" от Ча 
чак — клон Ниш. Както 
изтъкват в Центъра 
култура, работите са

се реализира. коопе- Инак Нишкиятпет народен театър ще върне гостува-
сто на великотърновския театър през 

идущата година.
Гостите

пролетта на
за

гятаягпя:пата дейност и детския печат. Н

завъ 
и на

телство
ршени качествено 
време.

А. Т.
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Шизичесьа култура ООСТ ЗДРАВЕН ДОМ — Босилеград публикува

Конкурс
на работно място и трудови

ДИМИТРОВГРАД

Ружица За попълване 
. задачи

1. Доктор по медицина на стажиране за оп
ределено време от три месеца.

Условия; Освен общите, предвидени със За-1 
копа условия, кандидатът трябва 
и специалните 
цински факултет.-

получи 

сребърен медал да изпълнява 
условия и то: Завършен Меди-

ОТ ДАЛЕЧНА южна КОРРст
ГТРРПРЛА /УЖИДА АЛЕКСОВА * 
СТРЕЛБА С ВЪЗДУШЕН

НА 26 ОКТОМВРИ В 
КАТО ОЛИМПИЙСКИ

ДИМИТРОВГРАД СЕ 
ВИЦЕ-ШАМПИОН В Молби с документите се изпращат на след- 

. иия адрес: ООСТ Здравен домПИСТОЛЕТ. — Босилеград. 
Конкурсът е отворен 15 дни от публикува

нето му. Ненавременни и некомплектни молби 
няма да се взимат в предвид.

Както е известно Алек- 
сова взе участие на Олим 
пиадата за инвалидни 
ца, която се 
Сеул. Като

ния от работниците и 
ботнйчките г 
на. На малкото

ра-
от. първа смя 

тържест
во, състояло се в салона 
на конфекцията Ружица 
заблагодари на „Свобода" 
за помощта, която й е 
оказана за да може да 
участвува на Олимпиада
та в Сеул. Именно, ^Сво
бода" е ушила костюм и 
е освободила от работа 
за подготовка преди тслза.

Макър че всички дими-

ли-
проведе в

член на мъж
кия олимпийски отбор 
стрелба, Ружица 
сребърен медал.

По този начин

Въз основа решението на Трудовата общност на 
Общинския съд в Босилеград от 31 октомври 1988 
дина, конкурсната комисия при Трудовата общност 
дава

в
го-спечели

тя пов
тори успеха си 
ното Обяваот светов- 

първенство в Холан 
дия „само че на Олимпи
адата още повече — за приемане на 1 (един) работник на трудови 

задачи машинописец — протоколист с пълно работно 
време, за определено време (до завръщане на работ
ника от отпуск по майчинство).
Условия:

Освен със Закона предвидените общи условия кан 
дйдатите трябва да изпълняват и следните условия:
' — да имат нисша професионална подготовка (ос- 

могодишно училище) с даден изпит за машинописец 
1-а, 1-6 или II класа, с или без трудов опит.

С кандидатите, изпълняващи предвидените в .обя
вата условия, ще се извърши предварителна, проверка 
па трудовите способности чрез тестиране.

Заявления с необходимите документи се подават 
до конкурсната комисия на Трудова общност на Об
щинския съд в Босилеград, чаправо или в канцелари
ите на съда, или се изпращат с препоръчана поща, в 
срок от 8 дни от публикуването на обявата.

_ . се до
ближих до състезателката 
от Белгия, коЯто спечели 
златен медал". На автобу
сната гара, Димитровград 
чани масово

тровградчани сега са гор 
ли па успеха на Ружица, 
не можем и този път да 
не кажем, че тя се с със* 
гезавала с пистолет, кой
то е ползувала само два- 
сстина дни преди започ
ване на олимпиадата и то 
г.о-стар тип.

Сега, когато тя се про
яви като отличен спор
тист, намерени са пари 
да й се купи пистолет. 
„Компас-Балкан" е дал 
600 хиляда динара, кон
фекция 300, за детска и 
социална защита 200, Об 

конференция 
ССТН 30 000 динара и

посрещнаха 
„сребърната” Ружица, а 
от името на всички при- 
съствуващи, 
ли на Обществено-полити

представите

чсските организации, стре 
лцпте, инвалидите, учени 
цнте от двете училища и 
конфекция „Свобода" къ- 
дето Ружица е заета, 
оре дошла й пожела пред 
седателят на Общинската 
конферениия 
на социалистическата 
деж Ивица Миланов.

до-

на Съюза
мла

На 16 ноември 1988 го 
дина се навръшват 3 го- 

. дини от трагичната смъ
рт на

щинската
След това Ружица посе 

-ти своята трудова органи 
зация, където бе посрещ 
мата с бурни ръкопляска

па
т.н. Пистолета струва око 

1 800 000 динара.ло Никола Ц. НиколовА. ТРужица Алексова

от с. Трънскн Одоровцй

-коментар
а&етлини и сенки

В този ден ще посетим 
гроба .му и ще положим 
цветя.

Опечалени: Семейство
Николовиви всичко необходимо да се създа- 

дат по-добри условия Ружица Алек
сова да може по-добре да се подго
тви за следващата Олимпиада в 
Барцелс/1/а! Освен акцията за съби
раме па пари за пистолет „Фейиер 
бау", ще й се обезпечи по-добро ра
ботно място и другите необходими 
условия- Вяриаме и в обещанието 
па Р. Алексова, която каза: „В Бар 
целопЯ ще се боря за златен медал, 
медал. Очарована съм от посреща- , 
пето!"

Дим игров град тези дни показа, 
чс умее да посрещне достойно. Ру
жица Алексова, която сс завърна 
със сребърен медал от Олимпиадата 
в Сеул, и сама беше изненадана от 
тържественото й посрещане на ав
тогарата в града. Сред посрещаните 

/1а младежката

ВЪЗПОМЕНАНИЕ

В четвъртък на 17 ное 
мврн 1988 година се на- 
вършават

ДЕСЕТ ГОДИНИ 
от смъртта на нашата ми 
ла и никога незабравима

бяха представители 
организация в града, нейгпи колеж 

конфекция „Свобода", щаст
ливия й баща Божа Алексов, пред

на СОФК-а, стрелковия 
множество граждани.

ки от

Рада Венева 

Стоянова
ставитсли
спорт и

Мнозина с просълзени от радост Едно нещо обаче, струва ни се, 
ОЧИ посрещнахме Р. Алексова, коя- хвъРля известна сянка върху без-
то с-,1.,о и преди две години спече- граничната радост ,която шг доста-

срсбърсп медал па световното ми Р. Алексова.. Директорът па 
Р Холандия. Но тогава „Смобода" пс намери пет свободни

В Дими- минути да й- честити. Разбираме за
етостта му, по един такъв успех за-

от село Брестннца — Бо- 
снлеградско

ли
първенство в 
незабелязано се завърна

Сега и в „Свобода Ружица 
както

Иа този ден ще посетим нейния гроб, ще го оки
чим е цветя н ще го залеем със сълзи.

Тъгата н болката за нашата Рада не се измерват 
■ времето. Нейното сърце престана да тупти на 58 
години, но спомените но нея вечно ще живеят в на
шите сърца.

Опечалени:
съпруг Всне, дъщери Лепосава и Пенка, енн Стоян, 

зетьойе Храннслав и Бранко, снаха Данка н внуци: 
Дсяп, Раднца, Ана. и Сладжана.

з ровград
Алексова беше посрещната,

в клуба па самоуправитсля 
свои влечатле-

служава да му се посвети дължимо
то внимание. В скоро време Р. Але
ксова трябва да бъде приета и от 
председателя па Общинската скуп
щина а преди няколко дни югос
лавските „олимпиади” прие и пред
седателят па Председателството на 
СФРЮ Раиф Диздаревич.

следва
изнесе накратко 
от Сеул, а сетне обиколи цехо- 

беше най-топло приве- 
колежки и ко

тя
ния
вете, к-ддето

от своитествувана
леги. изтъкнем и топа, че 

- в „Свобода" беше 
занапред ще се иапра-

Трябва да 
на тържеството 
обещано, че

М. А.
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* СаТиРа * забава

ЩастливецИнтимно Пенчев лежеше по чорапи на дивана 
и четеше вчерашен вестник.

— Петров от.трети# стаж получил 
вчера инфаркт... — внезапно съобщи жсЗабързаният тротоар 

поема нашите стъпки. 
Вървим със теб н търсим бар 
— в стомаха чувствам тръпки.

па му.
— Тъй ли? — каза Пенчев.
— А дъщеря му паднала п см счупи

ла крака... — продължи жена му.
— М-~м—м! — каза Пенчев.
— А по-малкият му син онзи ден за 

малкЪ се удавил във ваната... —- 
глава жена му.

— Брой—ч—й! — каза Пенчев.
- А по-големпят му спи катастрофи

рал в понеделник п си пукнал черепа ше 
стпайдесет сантиметра... — 
жена му.

— Хм! — каза Пенчев.
— А Петрова миналата седмина я 

блъснал трамвай и. сега лежи в „Пиро
гов” — въздъхна жена му. *

— И—ц—ц! — Каза Пенчев.
А — дпсе баща и взел, чс улучил 

шестицата от ТОТО-то... — попиши глас 
жена му.

Е, мо) побратиме! Памтим и оно] вре
ме кад \е у Бабушниду бил само ^едьн до- 
ктур. Ои )е лечим од сваку болку. Само 
кощ )<: морал да се аперише шега \с упу- 
чупил у Пирот, при доктура ГлишиЬа. Али, 
Т|,г се за Пирот шило сьс вОловска кола. 
Кощ прежиии друскаше у кола, ти)а сти
гне до ГлшмиЬа.

Пред, доктурова врата че/сало се по вьз- 
дьп. Тека мо)а баба Лека беше истинула 
чека|ечи да до]дс па ред ла преглед при 
доктура. Т].1 Опипа рекъл: „Е, нане! Мора 
да те тсрам при -доктура Трнокопа"!

Е, после док ту ри почеше, }сл ьн по ^е- 
чп, да се иридава]у. Са' и' има кол'ко 
'очеш.

Дано да случим там места 
да пийнем две уиски, 
да проклюкарнме света 
н със очи разплискани

поклати

да се погледнем, в порив нов, 
и нещо помежду ни 
от алкохолната любов 
да пламне н без думи.

осведоми го

А после в моето мазе, 
когато се събуждаш 
аз ще те взема на мезе, 
защото пак сп... чужда.

V послепьо време мо]а Цвета поче да 
се пожа*ьЬу|е да ]у запоен у главу, а и 
мене лева йога утедза у кльк. Реши'мо се 

да идемо при доктура, да ни препише 
плачи. Упрегну' ]а Булку и Шарку, па а]д 
:>з Бабушшщу.

— Е—д—й—й. пърпи му ма 
Петров, бе... — каза Пейчев.

този
.миВ. Евтимов

Ив. Велчев!

Кал та.мо, у Дом здргз?е, бели мантили 
само врчкар.- кроз кодиици. При кога 

чемо дохтера? При Мил у. Он ]е лечил мо- 
* 'га покодоого башту, .чо]': покопг 
а гр*ша се ла ?е спрем ан доктгр.

ПР'*’Ч[ га оп. Прво Ивета.
Ол: На шта се жалиш, мажо?
Она: На главу, сине.
Он г.О] измери

Младеж отива при приятелката си: 
— Днес ще прекараме прекрасна ве

чер, скъпа. Купиха три билета за театър. 
— А защо три? — пита тя.
— За татко, майка и брат ми! — 

отговаря той-

— Къде о лодката за пушачи?

матер,

Командуващият ма частта вика ред
ника Реймънд и пита строго:

притисак, па рече:
Е. мажо. нема више ла 1*едеш масно' 

слано. а нема нч ла пи|еш алкохол! 
После пита .мене:

Изпълнителят в цирк-програма точно 
се кани да глътне сабята, когато един 
зрител извиква:

— Това е измама! Не може човек 
да глътне сабя, без 'да се пореже!

— Може да е глътнал канията преди 
това — обадил се друг. *

— Е, Реймънд, какво ще кажете — 
женен ли сте наистина, както пише в до
кументите?

А ти, стари борче. на шта се жалиш? 
.Та: Сине. боли— Но, разбира се, сър. ме лева нога.
Оп: Е, стари но, налегле ]у године! 
А )а: Али. доктуре. мо|е ноЬе 

пипе. на што ме пе боли и лесната?” 
А он: Е.

Защо тогава проверяващият 
мата на частта

пие
докладва, че вие с жена 

си си изпращате само бели листа?

с\* вре-

мпого зипш, много има и да
патиш!Корабът потъва. От една каюта излй 

за англичанин с лула в уста и пита ка
питана:

— Скарахме се наскоро, сър, 
гава не си говорим.

Преписа нии отто- он лековн. Кад пзлезо'мо 
пз оии|а смрад, оно ни лькну.

Упрегну' (а краве и поведо и’ кроз 
Ьаоушшщу. Кад стиго’мо ' до општину, 
йаустави’ краве бьш под пегадер куде седу 
порешчнде н реко’ им: „Стоите тува. нека 
им глсда.(у отца...” А]де, да се не изора- 
му,ем. (ербо сам веч у годинйе, а и време 
студено.... Улезо’ у апатеку и дадо’ ре- 
пеппси на )едну убаву невестIЩV. Она и’ 
погледа па рече: ,,Ове декове немамо!” Е 
До мо. ... !

ПЕТРОВ ~Ш шжятптш] Супер
\ 'водя?/..,

Я

«11РЩ;\ \

“ ! ' Ш Мч
--- --------

г'!
СтпгоЧю у село. Гладни. Цвета одма’ 

пристави 1едегьс: мрено, слано и райщу! 
'а реко Цвети: „Па, бабо, доктур ти за
брани такво да ]едеш, ]ербо се од шега 

А она: „Е, па сам то] 
приставила, пошто . .. нели значещ!”

Тодор ЛужннчИи

\ V')\
Л-------

ч
V :'Л дпдза притисак!” 

за тебе' (
/

[• I ч ! м

ьттето Директор и 
Димитров.
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