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С указ на президента н» 
СФРЮ Йосйп Бпоа Тито от 
14 февруари 1975 година и.> 
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стоено с Орден братство и 
единство със среб‘1 рен венец 
за особени заслуги в област 

информативната и гра
фическа дейност 
нос в развитието на братст
вото и единството между 
нашите народи и народности
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*^*ФЕРЕЯЩИЯ на съюза НА КОМУНИСТИТЕ В СЪРБИЯ

Реформа на 

съзнанието
АКЦЕНТИ ОТ УВОДНИЯ ДОКЛАД НА СЛОВО ДАН МНЛОШЕВИЧ

Е9
съвременно и ефикасно само управително и социалистическо а 

: това преди всичко значи и демократическо общество може да се 
. ИЗГРАЖДА САМО върху ОСНОВИТЕ НА СТОКОВОТО ПРОИЗВОДСТВО И МОДЕР 
: МОТО ПАЗАРНО СТОПАНСТВО. ЗАЩОТО ПАЗАРЪТ ДНЕС Е ЕДИНСТВЕНИЯТ ДЕ- 
; МОКРАТИЧЕСКИ МЕХАНИЗЪМ, В РАМКИТЕ НА КОЙТО СЕ ОЦЕНЯВА КАЧЕСТВОТО 
: НА ДЕЛОВАТА ИДЕЯ И ДЕЙНОСТТА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СУБЕКТИ

Стопанската реформа, в 
която навлизаме 
Слободан Мнлошевич, пред
ставлява огромна, дори и 
революционна промяна. Не 
става дума за обикновени 
поправки па стопанската си 
стема и на 'обществено-ико
номическата система или* 
пък ма инструментите на 
и коном и ческата пол итика.
Става дума за крупни про
мени в самия епицентър на 
обществен юто възроизводст- 
во п в начина, по който фу
нкционира нашето общество.

:
Стопанската реформа е 

на стопанското 
е и реформа 
От аспект

не само реформа
положение и структура, но

на съзнанието и поведението, 
на задачите на комунистите в

провеждането й даже би 
че тя преди всичко е

могло да се каже, 
промяна на съзнание-

не .от илюзията, че полити
ческите фактори на общес
твото, служейки си с мето
дите на договорната иконо
мика, могат успешно да уп
равляват със стопанските 
процеси и отношения без 
разлика дали става ду,ма за * 
предприятие, банки, прода-

каза
то, поведението и отношенията, 
га произвеждаха слаби

които досе-
резултати и накрая 

произведоха остра обществено-икономическа
криза.

вници или за всички заед
но. Решаването в процеса на 
възпроизводството трябва да
се върне на непосредствени
те производители и на пред
приятията им, на техните
мотиви и интереси, на тех
ните инициативи и способно 
сти да се справят с риска, 
конкуренцията и с всички 
останали известни и неизве
стни

ДОГОВОРНАТА ИКОНОМИ 
КА ОСТАВИ ХАОС И БЕДА

Само с такова радикално 
преодоляваме на днешната 
обстановка,, в която от нко 
поми ката останаха предим
но нейните лоши и обекти
вно обусловени облици — 
безработни хора и цехове, 
писка производителност на 
труда, висока инфлация — 
можем да премахнем наза- 
дъка, обедняването па хора 
н разширяването па неве
рно в пашата икономическа 
п изобщо социалистическа 
I юрснект! I на. Договор! тта

явления в пазарното 
стопанство в света, в който 
живеем и. ние.

Слободан Мнлошевич

Голям интерес за дискусии
Вече не можем да гово-пкономнка (по-точно държа

вните стопанства в граници- рнм какво остава на пред- 
те па републиките и покрай- приятието след като всеки 
ципите) и огромната доми- " вземе колкото му трябва, а 
нация ,,а бюрократнческня се налага да говорим как-

Този акцент от уводния доклад па 
Слободан Мнлошевич беше своеобразен де
виз на Конференцията на Съюза на комуни
стите в Сърбия, която се състоя от 21 до 
23 ноември в център „Сава” в Белград. В 
работата й участвуваха 748 делегата, които 
бяха избрали в общинските организации на 
СК, членовете на органите на СКС и чле
новете на органите на 
името на ЦК на СЮК Конференцията бе 
нриветствувана от Васил Тупурковски. При- 
съствуваха и представители на партийните 
организации от всички на/ни републики.

волунтаризъм оставиха след
себе си хаос н беда; За по- тието и при това да не до- 
голяма беда нямаме възмо- веде под въпрос, собствено- 
жпост, пък и да я имаме, то си развитие, за да не ре
йс искаме да я ползуваме... жем клона, на който седим. 
Затова реформата трябва да Трябва да се съобразим с 
бъдо преди всичко отказва-

во може да даде предприя-

СЮК от СКС. Ог
(На 3-та стр.)

Честит Ден на Републиката!Идеята за национални икономики, бе 
изтъкнато на Конференцията, е еснафски 
исК, по същността си е примитивен и естест
вено е националистически, назадничав, свър 

миналото и без чувство за бъдещето. ® Контури на стопанската реформаО Величествен мптннг н Белградза и е
всички реформи, както ги определи Конфе
ренцията на СЮК, са единствената перспе
ктива' на нашето общество. Затова Съюзът

1 (И)
С ЕДИНСТВО ДА създаваме БЪ
ДЕЩЕТО си СИНДИКАТЪТ ПОЕМА ГРИЖАТА 

ЗА ПРАВАТА НА РАБОТНИКАстр. 2
Iкомунистите трябва да гарантира реали

зацията им и да разширява фронта на ре- 
формиите сили. Определението па хората

реформи е безспорно, те им оказват 
пе толкова,

ф ТО „Димитровград”
РЕКОРДНО ПРОИЗВОДСТВО

• Инвестиционната дейност а Сурду- 
дулишка община 
ИМА ПАРИ ЗА РАЗВИТИЕ

па

стр. 7за
• ЧЕРНОГОРЕЦ — ГРАДИНЧАНИНстр. 5три

безрсзсвиа подкрепа може би 
поради увереността, че реформите са разра
ботени и дефинирани докрай, колкото по- 

промуните ще-бъдат пб-

• „Лужнмца” Бабунннща
• Божана

ПОНЕ ДОМ И ХЛЯБ ДА ИМАТ...
стр. И

СЪС ■СТАБИЛИЗАЦИЯ КЪМ МО
ДЕРНИЗАЦИЯ

ради надеждата, че 
добри от положението, в което се, иами- стр. 6

рамо.



ЮГОСЛАВСКО-ГРЪЦКИ ОТНОШЕНИЯНА ВЕЛИЧЕСТВЕНИЯ МИТИНГ „БРАТСТВО И ЕДИНСТВО" В БЕЛГРАД ИА 19 
Т.М. ПРИСЪСТВУВЛ КЪМ МИЛИОН И ПОЛОВИНА ДУШИ

В по-нататъшното 

. сътрудничество 

— широки интереси
С ЕДИНСТВО м СЪЗНАВАМЕ БЪДЕЩЕТО

На митинга осем души покориха :т косонската драма, югославското братство 
и едннстдо, реформите, бъдещето на Мла дото поколение, силата па работническа
та класа, за миналото е което можем да се гордеем 

Над милион и триста 
хиляди белградчаин и те
хни гости, от Куманово 
до Вуковар, от Скопие до 
Тузла и Баня Лука, най- 
много от Сърбия и Вой- 
воднна, Косово и Черна 
Гора на 19 този месец в 
Белград манифестираха 
братство и единство и съ
дружие. На митинга, ка- 
къвто по масовост от ос
вобождението до днес ни 
кога не е проведен в сто 
лицата на СФРЮ, както и 
в цялата страна, мпоже- 1 
етво лозунги, поръчения, 
портрети, и песни бяха по 
светенп на югославската 
криза. Най-често се чува 
ха лозунгите: „Не дава
ме Косово”, „Сърбня от 
три части пак ше бъде 
цялост”, „Не искаме кон
федерация, искаме Юго
славия. Доста лозунги им 
аше, на които просто пи 
шеше: „Обичаме Югосла
вия”, „Да Ж1гвсе ЦК на 
СЮК”, Да живее ИК на 
СК на Сърбия. Пееше 
за сврбодата, за Тнто, за 
Югослввия.

— От името па всички ДЪРВАТА -ЗАДАЧА НА 
ЮГОСЛАВИЯ — КОСОВО 

В настоящия, момент 
най-важното което тряб
ва да решим е възстановя 
виното на мир н ред на 
Косово. За Сърбия, няма 
но-пажпа задача, а не бп 
трябвало да има и за 
Югославия, защото соли
дарността на югославски
те народи, особено па юго 
елинските работници пипа 
гп бе тяхно- най-хубава и 
най-силна 'особеност — 
каза на митинга'’ Слобо-

Белград водиха раз- 
които стана дума за 

между двете съсед- 
доближаването на Югославия Д°

През миналата седмица в 
говори Лончар и Папуляс, на 
понататъшното сътрудничество

свои другари — подчерта 
работникът Радое Рнсто- 
вич, повтарям че никога 
не ще позволим да пм от- 
вземе свободата, да ста
нем просянп, с пашите ра 
ботппческн ръно да полу
чаваме социална помощ. 
Поради всичко 'това изля 
зо.хме па улиците. Но на 
тях излязохме и поради 
инфлацията, поради пре
кадено задължените фаб
рики, конто пи след 40 
години не са наши, пора
ди тона че не можем да 
живеем от своя труд, но 
ради това чс всеки десе
ти югославяппп няма въз 
можпост да работи... По
етично казано-изъкна ли
тераторът Мнлован Внтс- 
зович. Косово е душа па

ни страни и за 
Европейската общност

Югославия и Гърци* са готови още повече да 
укрепват всестранното си сътрудничество, коего е

за стабил-само от взаимен интерес за тях, но и
па Балканите — бе изтъкнато по 

разговори
НС

ппте отношения
време заключителните двудневни

миналата седмица' (16 и 17) в Белград на гръи- 
работи Карлос Папу- 
въиишите работи Бу-

през
кия министър на външните 
ляс и съюзния секретар па 
дпмнр Лончар.

Папуляс изтъкна, че приятелските 
задължават Гъриия да се застъпва Югослави* да 
се доближи до Европейската общност. Имайки 
предвид, че Гърция е прсдседателствуващ на ЕО, 
Лончар е връчил писмо па госта, в което се изтък- 

предложения на Югославия за установяваме 
диалог с Европейската об-

отношения
дан Мшюшсннч,
дател па Председателство 
то па ЦК па СК па Сър
би я като добави, чс сега 
имаме и единни станови
ща па СЮК за Косово, ко 
иго енергично и докрай 

Битката за

предсс-

пати
па редовен политически
III ПОСТ.

ще I Европейската общност в понеделник е взела ре
шение да установи „политически диалог" с Югосла
вия- Покрай това еднодушно е изразена готовността 
на шефовете на дипломациите на общността да се 
окаже помощ на Югославия в превъзмогване 
сегашните трудности в отношенията между ЕО и 
Югославия-

на

се

СССР

РАЗДЕЛИХА НИ БЮРО 
КРАЦИИТЕ Интензивна активност 

на ГорбачовОткривайки митинга 
Драган Томич, председа
тел на Градската конфе
ренция на ССТН в Белг
рад и между другото из
тъкна, че сега е време за 
онези крачки, които да сърбския народ! А тази 
ни избавят от голямата душа ехти вече две десе

тилетия! Затова и наро
дът се обади из дън ду
ша! Говорейки за албан
ски* национализъм акаде 
микът Светомир Арсич 
каза, че осемгодишното

Генералният секретар на ЦК на КПСС н пред
седател на преиздиума на Върховни*
СССР Михаил Горбачов преди няколко дни бе на

Индия.

съвет намитинга в Белград
официално и приятелско посещение в 
През изтеклите двеКосово пие ще завоюва

ме без оглед препятствия 
и извън 

Борбата за Косово 
поведе народът, 
граждани без оглед 
националност и професия- 
А няма борба на света ко 
ято да е загубил народът.

Тмтова Югославия, под
черта Мплошевпч е при
добивка иа борбата, тру
да п любовта па всички

години това е второ негово по
сещение на тази страна. Същевременно, 
щение е част от твърде интензивната активност-на 
Съветски* съюз през тази есен. В Москва бяха 
стрпйскн* канцлер, италианският президент, бра
зилският председател, занапдногерманският 
лер, а наскоро тук на посещение ще дойдат прези
дентът па Франци* (запланувано е това да бъде на 
25 т.м.)

това посе-обществена, морална, сто 
папска и политическа кри 
за. Ако днес не предприе
мем тези крачки, утре не 
минуемо и обезателно ще 
ни стигне историческо на 
казание. — „Народът в убеждаване и перешаване 
Сърби* не търси нищо на косовски* проблем по- 
повече освен това което дтикна знаменоносците на 
имат останалите републи- великоалбанската „карта”, 
ки. Не търси по-инак ск- Ние трябва' още веднаж 
роена Югославия, ни по- да повторим пред цяла 
голяма Сърби* отколкото Югославия, че не ще се 
т* е. това, но търси стра- изселваме и ще станем 
ната да бъде единствена още един залог за по-на

татъшното съществуване 
на югославската държава.

Поздравявайки присъс- 
твуващите от името иа 
десетките хиляди студен
ти от Белградския униве 

тството и единството — рситет Катарина Гойко- 
каза Радош Смилкович, вич заяви, че младите не 
председател на ГК на СК се примиряват с кризата, 

Белград. Народният че търсят промени, 
герой Михайло Швабич промени в които да уча- 
говори, че занапред не ствуват младите, ’ защото 
може да се толерират на- . сме готви, както тя под
палките срещу ЮНА ка- черта, да меняме света.

та в страната 
пея. ав-всичкп

па канц-

и за пръв път китайският 
външните работи.

Пре? идваЩ"я месец Горбачов ще посети Куба. 
в н10 иорк ще направи посещение на -Обединени- 
те нации, а в рамките на 
Великобритания. Съветският
веки, специалист по въпроси _
Париж заявил, че Горбачов в ООН 
предложечния за .решаване 
и разоръжаването”.

министър на

това турне ще посети и 
посланик Олег Грине- 

разоръжаване, в 
ще изнесе „нови 

на световните проблеми

югославски народи и на
родности. Днес когатО не 
воли натиснаха 
вия всички заедно тряб
ва да вдигнем глас, 
събудим сърце, 
требим
силите и запазим

заЮгосла-

и истински социалистиче- 
Трудностите които 

ни сполетяха не ще реши 
никой друг освен нас. А 
това можем само ако сле
дим Титовия път на бра

да
ска. да упо- 

и да обединим
КАПЛАНИ ЗА БАЛКАНСКОТОсвоята

страна, която в една ве- СЪТРУДНИЧЕСТВО
личествеиа революция съ- 
здаваха югославските, ко
мунисти разбирателствотои югославските
народи.

Белградскиятиа но митинг,
когото Председателството 
на ГК. на ССТН в Белград 
оцени като „манифеста
ция на високо цивилиза- 

то подчерта, че владству- Защо. моите другарки, и ционно равнище, най-до- 
ващите републикански бю другари на Косово не мо- стоинствен сбор, който до 
рокрации са разделили вс гат да бъдат свободни и сега е проведен и на кого

то е манифестирано висо 
ко патриотично съзнание” 
имаше широк и положи-

Създадената благоприятна атмосфера след Сое
“ ™,ГГ1 “ » &
юнските страни в Белград, както и резултатите от 
срещата „а представители на минис^ствата 

работи в София свидетел ствуват зя 
почнали* положителен и- добое лпшч, * 3
полза на разбирателството и е Ъ про1(ес в 
Балкански,* полуостров Топа сътруДНичеството на 
лната агенпп д = ‘ ова посРеДством националната агенци* на Албания оповестил Мухамел Кап
лами, заместник министър иа външните-боти
* ” ^^на^^,^НИЦ,,ТС

навъншните
за-

стдцествуващо и са • щастливи както' съм аз? 
со затворили в република 
нски граници.

ичко
попита т* и изтъкна, 

Разделяй- че трябва да се освобо- го-ки те скарват народа, ка
за той.

дим от косовските и вси
чки подобни призраци.

телен отзвук не само в 
страната, но и в света. страни в
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революционна проит АКЦЕНТИ ОТ ДИСКУСИЯТА

Г~....... "'Ц.*

Друг говори и 

решава вместо 

работника

(От 1-ва стр.)

истината Ако вче днес фабри
ките не са на работиици- 

■ те, понеже те
„ западните страни предприятията 

ществяват добри резултати 
росите на собственика 
-Могло да се постигнат 
зултати въз основа 
реси на работниците 
вно е обаче това, 
ботят като

осъ-
въз основа на инте- 

на капитала, защо не би 
същи, даже и по-добри ре- 

на самоуправителните инте- 
в техните колективи? Осно-

не разпола-
принадения труд __

освен на хартия. Реформа 
та има за 
фабриките

гат с

пел да върне 
на работни це колективите трябва да ра- 

предприятия, да се борят 
за по-висока печалба, за собствено 
пазара.

ците. истински

Енергичен иск да се извършат бързи 
промени, обзор на обстановката в Косово 
пата на най-новите събития

място на
ЕДИННИЯТ ПАЗАР НЕ 
Е УНИТАРИЗЪМ

и радикални 
в светли-

и единодушно мнение, че 
креаторите на дългогодишната криза непременно тря- 
оза да оъдат сменени — това са основните характери
стики на дискусията на Конференцията на СКС

• От осъществения доход 
сто, а задълженията ни към обществото са 59 
га. Затова се застъпваме

След като 
- се'налага час

условие за 
на Югославия.

съществуваненапомни, че 
по-скоро да 

което 
републикан

ски, покрайнински и об-

чсска мярка републиките 
п покрайнините си прав
ят пазарлъци и гонят 
дребни сметки.

премахне всичко, 
произвежда Затова Съюзът 

пистите в Сърбия 
стъпва за укрепване 
сСсците функции ма феде 
рацията и в стопанско, и 

политическо 
пие... Федерацията тряб-

ни остават само 41 нама кому 
се за- процен- 

за драстично намаляване наРАЗГРАНИЧАВАНЕ НА 
ТРУДА ОТ БЕЗДЕЛИЕТО

мащински икономии, за да 
можем да извършим ико
номическата интеграция в ц 
страната и да се вклю-

огромния бюрократически, 
апарат... ч държавен и „сизовски”

Златица Ивкович, 
в текстилната промишленостСъюзът на комунистите, 

като идеен и политически
отноше- работничка

• Ако искаме 
пат в XXI

селянинът и работникът да влез- 
век ръка под ръка,, със сърп и чук, тряб

ва да повишим обществената грижа. за селянина и 
производството на храна. Големи грешки направихме 
когато във фабриките приехме и ония с 1,
10 ха земя. Сега и ония с

вторите не успяват да обработят 
земята си, нито пък да бъдат добри работници в пред
приятията. Купуват машини със средства от „зеленйя 
план” и ги трупат под сайванта. Предлагам: ония, кои
то имат достатъчно земя, да напуснат фабриките, да 
„понесат инвалидно-пенсионния си.стаж и да се вър
нат на нивите. Моля ви това предложение да бъде 
в1радено в заключенията на Конференцията, инак ще 
останем без храна.

Радивой Жунич, 
земеделец от Пожега

Ф Ние, работниците се застъпваме за кадрова по
литика, в която сменяването и отзоваването не смеят 

чистка, а катохда се тълкуват като преследване и 
нормално кадрово обновление, като разместване на 
хората, с което се обезпечава максимално ползуване
•а творческите им способности и енергия. Това

да се сбъдне нашият отдавнашен девиз „истин
ски човек на истинското място”. Затова от постовете

е на-
От Конференцията на СК на Сърбия чии

па реформата,ва да бъде способна да носител 
трябва да бъдо идейно и 
организационно способен 
да съблюдава и тълкува 
реформпите процеси,

чим в световното стопан- 
Слободан Милоше-

в стопанството, политиката и изобщо в обществото 
трябва да бъдат отстранени всички, които се намери
ха на тях с помощта на формулата „наш 
истинското място”.

веди ефикасна и сгабил 
па текуща и развойна по 

КопсепзусъГ 0 го

стсо, 
впч подчерта: човек на

лптика. 
ляма придобивка па съв
ременното общество. Без

да— Влиянието на обекти 
впите фактори на остой
ностяването, от стоковото 
производство 
ще намаляват пространст 
вото за разпи съмнения, 

на иконо-

Радован Станкович, работник
подпомага п ускорява мре 
вежда!гето на реформата 
и при това да пс попад
не в примката па практи 
чески реализатор 
сто стопанските субекти 
той ля взима най-важни
те решения. Трябва да 
имаме ,голямо търпение 
за оння, конто не разби
рат реформата и да се 
борим енергично против 
ония. които пе приемат 
промените п пе пекат да 
действуват в рамките на 
новите, реформпите пра
вила па играта. ‘Във вси
чки конкретни случаи 
Съюзът ма комунистите 
трябва да действува от 
принципни позиции, а та
зи позиция всъщност е 
разграничаване па труда 
от безделието, па нкомо-

съгласис във връзка със 
сън 1ССТВС11 итс обществс- 
1*11 въпроси пе може да 
се изгражда демократи че 
ско общество, особено ако 
е многонационално. Това 
е валидно и за пас. Но 
на пяла Ю(гослампя под 
формата на коисспзус се 
иодтуря съвсем друго не
що — за всяка икономи-

• Какво е криза? Огромно понижение на жизне
ното равнище на хората: Богатите стават по-богати, 
бедните обедняват още повече. Югославското семейст
во вече не отива на море, в зори купува „народен” 
хляб, на кредит обезпечава книги, зимнина, отопление, х 
Осем всемогъщи национални икономики съчиняват 
една югославска, безпомощна. Ставаме чужди едни 
па други, пе еп вярваме. Вече не се разбираме. Работ
ническата класа, „в.мадствуващата” класа, е замразе
на па марпшите на обществото и вече не участвува 
в неговите промени. Някой други решава вместо нея, 
говори вместо нея, владее вместо нея. Косово — се
дем години ни боли. Косово — седем години ни пред
упреждава. Югославия — седем години мълчи. Всичко

до пазара.

в ме
че укрепването 
мическите функции на фе
дерацията ще представля 
ва реставрация на цеитра 

уиитаризма. Едилизма и 
ялият югославски пазар 

умитаризъм. Той сне е

в Сърбия се бори 
общината до фе-

Съюзът на комунистите 
— от е допуснато: да се изнасилват момичета, да се пре

биват от бой момчета, куршум във войника. Всичко 
е допуснато: п кражби,, и лъжи, и кавги, и делби .и 
обиждаме па Тнто. Защо?

против всеки етатизъм 
дерацията. Но етатизъм и централизъм не може 

нарече желанието и стремежът1 едпообраз-
система, сис-да се

по да се уреди валутно-кредитната 
темата на отношенията ни с чужбина, данъчната 
система и принадлежащите на тях политики. Гс- 
-,и области се уреждат еднообразно и аъв феде
ралните общности, които иматразаитомазарно 
стопанство (например във *М 1 и САЩ). Иь» 
връзка с тези неща пие в Югославия трябва да 
Г пячбеоем и да ти разясним едни ма дру1И.

Получавам внечатлениеПо, че става дума пе само 
зает знателии отпори, но и за недоразумения,
ОТО трябва да бъдат премахнати час по-екоро и 
от полза за всички.

Лаура Фодор 
девойка от Войводинп

• Не искаме ръководства, конто ще познаваме 
по републиката или покрайнината, от която идват. 
Искаме ръководства, които ще познаваме по преда
ността им към Югославия. Отговорни другари, гасете 
пламъка в Косово да по пи изгори Югославия. Ние 
сме ваши дена и искаме да растем в тази наша ро
дина.

минте от разсппимчество- 
то, па предприемчивостта 
от готоваиството, па агре 
епвпото отношение към 
проблемите от пасивното 
регистриране на явлени
ята. ..

ко-

Небойша Бошкович, 
младеж от Ниш

<
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КОМИТЕТ НА СК В БОСИЛЕРАЗГОВОР С ДУШАН ЛАТЕС. СЕКРЕТАР НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА 
ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ НА СКС В ДИМИТРОВГРАД'

ОБЩИНСКИЯТ
ГРАД

Реформата — условие за 

преодоляване на кризатаКОМУНИСТИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ 

ПОТВЪРЖДАВАТ С ДЕЛА
лроизтича- 

То-
стопанисване,

от тези промени.
На процеденото през 

миналата седмица разши- щи
заседание ла Общин па подразбира, голямо ор

на СК в Бо- гапизациоиио и

— Една от основните за 
дачи иред Съюза на ко
мунистите в предстоящия 
период е претворяването 
в живота на Решенията 
на Конференцията на Съ
юза на комунистите в Сър 
бня
Латес, секретар на Пред- 
седателството на Общин
ския комитет на СКС в 
Димитровград. Следва да 
създаваме 
инициативата на трудфцц 
те се да дойде до пълен 
размах. А това ще напра
вим ако Съюзът на кому 
пистите все повече се връ 
ща към своята истинска 
роля — да бъде ВОДЕ
ЩА, а не РЪКОВОДНА сн 
ла в обществото.

Това е начин н път за 
възвръщане на разклате
ното доверие в него.. В 
това число — ще трябва 
да прекъснем с форумна- 
та работа, която доста 
дълго обременяваше дей
ността на Съюза на кому 
пистите — каза Латес. Съ 
юзът на комунистите тря 
бва все повече да действу 
ва в базата и като подпо
мага положителните тен
денции — съдействува за 
внедряването на положи
телните стопански проме 
ни в обществото — спо
дели Латес.

вп той, че е трябвало да се 
дава още по-гол яма пуб
личност. па положителния 
пример па Димитровград
ска община.

община няма никакви не
доразумения от национа
лен характер. ре но

ски,я комитет 
силеград, доминираха два 
въпроса: Задачите на СК Всяка

наето сдружепия труд и обще- 
и обществена ствеио-политическа

ституция трябва да изго-

техгюло-
реорганизиранс. 

организация на
Iическо

— Това а още едно по
твърждение ог провежда
ното па дело па полити
ката на Съюза па комуни 
СТПТС;

в осъществяването 
папската 
реформа и наст оящите за 
дачи па СК, произтичащи 
от становищата ма Лър- 

конферепция
СЮК и утвърдените кри 
те ри и па 17-ия пленум на 
ЦК па СЮК във връзка 
с кадровото обновление.

Във встъпителното из
лиже! I не, 11 редседател я т
па Общинския комитет 
в Босилеград, Иван Васи
лев, във връзка със за- 
дачите на СК в осъщест
вяването па стопанската 
н обществена реформа, 
между другото подчерта, 
че изходът от настоящо
то кризно положение е в 
коренни п цялостни про
мени в стопанската и в 
обществено 
ката система. Друг път 
няма. Единен югославски

СРАСТИАЛ СЪС СРЕДАТА ин-
нзтъкна Душан

Душап Латес се прене
съл със семейството си в 
Димитровград през 
година. Преди това жи
веел в Бела паланка, а 
моди потекло от родното 
място па известния юго
славски поет 
Брапко Чопнч — Боснен
ска Крупа.

гни конкретна програма 
от мерки и активностиза 
I хслссъобразно 
райе па набелязаните за
дачи, като при това отдел 

посвети

Тук ме се гледа пито 
пък се е гледало някога, 
кой от ,каква национал
ност е

197! реализи-навата
възможности

а се е цепела 
н се цени само работата 
на човека, неговото пове
дение. Е то, и по време па 
разискванията по комети-

но внимание се 
върху максималното пол
зуваме на собствените ре
сурси И ВЪЗМОЖНОСТИ. Си 
гурио е, че при това най- 
гол яма отговорност имат 
ръководителите в тези ор 
ганизации и институции.

п писател

туцнонните амандмами — 
в Димитровградска общи 
на беше дадена най-пъл-

— Просто съм срастпал 
с тази среда — казва Ла
тес, който вече 18 годи
ни живее в Димитров
град. Тук човек се цени 
по работата си, а не ка
къв е. Всеки има възмож 
пост за пълна изява — 
казва той-

Участвувайки в разис
кванията: Васил Захариев, 
Г.1игория Спасов, Стамен- 
ко Пенев, Васил Такев 
Любен Рангелов и други 
подчертаха, че за успеш
ното провеждане на рефо 
рмата и преодоляване на 
икономическата криза са 
нужни и редица други 
промени. Преди всичко, 
необходимо е да се про
менят редица нормативи 
с които да се утвърдят 
единни основи и Начала 
в областта на образова
нието, здравното дело и 
държавната сигурност на 
цялата тернтория на СР 
Сърбия- Още повече ако 
се има предвид че това 
пряко ще въздействува 
успешно да се реализират 
п други активности, 
планувани в стопанската 
н обществена реформа. 
Налага се да се изучи оп- 
равдаността за по-нататъ
шно съществуване на ме 
ж ду общинските 
нални общности и да про 
дължи активността върху 
обединяването на отделни 
общини, с което да се на
мали изразходването на 
дохода на стопанството.

На заседанието, на ко
ето прнсъствуваха и пред 
стапители на отделни сто-, 
папски организации й тру 
дови единици, по втория 
въпрос (кадровотоV обнов
ление) имаше 
противоположни 
за работата на Председа
телството на ОК на СК в 
Босилеград и отделни не
гови членове. Бе взето ре
шение, до края на насто
ящия месец за, работата 

Общннския комитет, 
Председателството и за 

свое
мнение да дадат първич
ните партийни 
ции.

Щ ' 1

I политичес-Още едно доказателст
во За думите му е; че ези 
кът не е пречка за друж
ба. Двуезичното обучение

ч $.... » -«з
пазар, здрава и дългосро
чна стопанска и обще
ствена интеграция върху 
нови и съвременн начела 
са, не само икономически 
основи, но и политически 
интереси па всички труде 
щи се и граждани. Върху 
тези начала се основават 
и акциите които води Съ

се оказа като добро реше 
мие. И двете дъщери па 
Латес знаят български, 
както и сърбохърватски 
език. През лятото Ана Ла
тсс спечели награда на 
„Другарче” по случай на 

. Деня на въздухоплавате- 
ля и пътува със самолет 
от Ниш до Мостар и на
зад. И Ана, както и Ма
рия Латес сътрудничат в 
детския вестник „Другар 
че”. Другаруват с всички 

с други деца, както и семе 
У йство Латес.

Д. Латес
ДИМИТРОВГРАД — ПО
ЛОЖИТЕЛЕН ПРИМЕР

юзът на комунистите на 
СР Сърбия, подчерта Ва
силев и добави, че в Съ
юза па комунистите к 
всички други социалисти
чески сили трябва енер
гично да се продължи с

на и единодушна подкре
па на предложените про
мени. С тях, както беше 
изнесено и тук, се създа
ват условия Социалистиче

В Димитровградска об
щина, както е известно, 
живеят 13 различни маци

за-

оналности. Разбира се, в ска република Сърбия да 
най-голямо мнозинство е бъде РАВНОПРАВНА 
българската народност.
Попитахме Латес, как 
оценява факта, че в тази

акцията за навременни и 
задълбочени подготовки 
на всички трудови колекостаналите републики 

нас, и нищо повече — 
каза Латес. Считам, доба

репго-тиви и обществени ннети-
Матея АНДОНОВ туцнн за нов начин на/

В САП КОСОВО ПРЕЗ ИЗТЕКЛИТЕ ДНИ

След демонстрациите ред н спокойствие
Веднага след приключва се бяха събрали над 70 

хиляди души.
На тези едионационал- 

ни „митинги", 'на Които 
се изказваха лозунги 
развитие на самоуправле
нието, за следене иа Ти-

По случай демонстраци сборовете да имат разби
йте в покрайнината, Пред рателство и достойнство 
седателството на СФРЮ 
веднага предприе мерки 

за из компетенцията си ка
то потърси от Председа
телството иа САП Косово

нето на -заседанието на 
Покрайнинския комитет 
на СК в Косово на което 
Катюша Я)шари и Азем 
Власи бяха освободени от 
длъжността

и да създадат условия за 
преодолеяване на сегаш на колко 

оценки
мата ситуация-

До вторник петдневни
те демонстрации стихна- 

Председателството на 
ПК на СК

председател, 
т. е. член на Председател
ството иа ПК на СК в 
Косово, а на няколко ду 
ши бяха приети оставки
те —г през поща на 17 сре 
щу 18 т. м: в Прищина за 
почнаха демонстрации, ко 
ито сетне се разшириха и 
в други места в покрайни 
ната: Най-масови демоне- 
традиции бяха в Прищи
на, къдетр на 18 вечерта

товия път, ра СЮК и пр. 
всъщност се търсеше Яша . вземат необходими мер- 
ри и Азем да останат иа

и другите органи да дре ха.
в Косово 

готвя извънредно 
ние, на което

под- 
заседа-ки за решаването на про 

блема.
то на САП Косово, Пред
седателството на ПК 
СК в Косово и Комитетът

досегашните 
да не се върши изменение 
иа Конституцията от 1974 
година, да не се приемат 
амандманите в Конститу
цията на СРС, т. е. да про 
дължи политиката която

Председателство-си постове, ще се оце
нят петдневните събития, 
да се дадат отговори 
всички откритй полйтиче 
ски въпроси и да се при- всеки член отделно 
еме платформа за полити
ческа акция, която поло 
жението в Косово да въз
върне в нормални рамки.

нана на
за всенародна отбрана и 
обществена
отправиха призив към вси 

досега нанесе голяма вре чки граждани в Покрай* 
да на страната.

самозащита

организа-
иината и участниците в

М. Я.
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«ккЕьвхггк»» СТАВА ОГРАНИЧАВАЩ ФА оещиСнГЧИОННАТЛ дей1ЮСт В СУРДУЛИШКА

Няма достатъчно 

(нови) програми Има пари за 

развитие
Про11зводствени 

само местните 
развитите

• В общината сепрограми не 
организации, но и

строят 52 обекта с обща про- 
ектосмеЪна стойност 35,5 милиарда динара « 99 на 
сто от тях са в стопанството * Изграждат' ги „5 сеп- 
тембар”, „Власина-продукт” и Власинските
трал II

от Яйлс на пример 
дини

предлагат не с го
организации от 

намират икономически 
цехове. За

планира в Босиле
град да открие 
производство на паста за 
полираме на метали, 
ие предприема крачки 
ва да осъществи, 
ков подчертава, .че 
организация тези дни 
бва

среди не 
рее тук да откриват' . 
Републиканският фонд 
години, което създава 
планирането и

инте- 
някои програми 

по една-две 
трудности в

цех за
водоцен-

не се изказва нодопълнителни Най-гол ямата тазгодиш 
на инвестиция не само в 
Сурдулишка община, но

то- „Електродистрибуция” 
В73рши реконструкция на 
електрическата 
Мачкатица, Киевац 
хала „Деянова" (Божица) 
и изгражда 14 км ----- 
в Ново село. Власински
те водоцентрали влагат 120 
милиона

развитието Спас-
тазиСлед

интензивно
и я кол когоди шно 

и но
предмети от 
Горската 
граждане на

мрежа в 
и ма-пръчки към и в южната част на Сър

бия е новият цех за про 
изводство на

развитие
капиталовложения се 

гашната
вестиционна дейност 
ластта

тря
да каже окончателно 

го си решение —
секция 11 за изви

ветеринарна 
станция в Д. Тлъмиио 
намират

недостатъчна или да микромото- 
ри, който се строи в рам
ките на основната органи 
зация на сдружения труд 
„Пети септембар" в Сур- 
дулица. Цехът ще бъде 
пряко включен в

ин мрежастрои цехсе или ще се 
търси друга организация 

и дооавя, че Общинска 
та скупщина търси да се 
изменят някои република 
меки

в об
на стопанството 

ограничаващ факт
ор в развитието 
комически 
Босилеградска 
Това

в разглеждане 
пред Фонда за насърча
ване развитието

става динара в-рекон
струкцията на почивния 
Дом на Власина, 
полеярна „Мачкатица" е 
обезпечила
динара за нова пещ.

на иконо 
мически изостаналите кра 
пща. Без оглед че и Фо
ндът е изправен пред фи 
папсови

на ико- 
изостаналата а стома-предписания, с кое 

то да се- създаде по-голя- 
ма заинтересованост орга 
иизацни от развити среди 
да откриват цехове в не
развитите.

програ
мата „Югофлорида", а про 
ектосметиата му стойност

община, 
неблагоприятно се 210 милионатрудности иско-отразява върху целокуп

ното й развитие, 
на от а е и ед

причините за пос-
увеличаващото сетоянно 

число на 
те. Понастонетрудоусторенп СЪС „СТАРИ" ПРОГРАМИ 

И ДОГОДИНАяше.м работа
търсят кЪм 1500 Души, ко 

на зае-сто с оглед броя 
тите в обществени^ сек
тор (2035)

В органите ма ОС попа
стоящем се вършат под
готовки за изготвяне на 
програми 
тие на

не е малко.
за разви- 

общииата пр
ез идващата година. В

ПРИЧИНИ ИМА ПОВЕЧЕ

В Босилеград сега при 
ключва техническото об-

нея на първо място.ще се 
намерят посочените досе
га програми. Очаква се 
Горската секция да запо
чне изграждането на нех 
за галантерия и за пред
мети от пръчки. Други, 
г. е. нови програми засе
га няма.

Полагаме усилия да на 
мерим организанцм кон
то да открият цехове в 
селските районни центро 
ве, с което да спрем гми 
грацията и да дадсм при
нос в развитието па села
та, казва Спасков като 
подчертава, че това (ако 
се реализира) ще даде 
принос па по-ускорсиото 
развитие па общината ка 
то пяло.

завеждане на цеха 
ртна конфекция. Очаква 
се откриването му да ста 
не в началото на

за спо

В цеха на „5 септембар"
идва

щата година през която 
в него работа 
ят над 300 души. Дргти ие 
хове не се строят. Причи 
ни има повече.

Местните 
не предлагат 
рами. Като „оправдание" 
привеждат низката акуму 
лация и недостатъчното 
число кадри, 
тласнат развитието 
ред. Чувствува се обаче и 
неактивност. С години на 
пример се Планира, но не 
се реализира идеята за 
изграждане на централен 
шгиверсален магазин в 
Босилеград, за доизграж- 
да;гето па хотела, за из
гражда/ гето гга рибник, за 
формирагге гга площи за 
производство па храна за 
овцефермата... През ня
колко месела „Фатекс"от 
Бучне и „Брача Карич" 
от Печ предложиха метал 
пата си дейност да оаз- 

Босилсград. Тук - 
предприеха 

по-значителни крачки за 
свързвагге и пес още нс 
е известно дали ще дой-

е 27 милиарда динара. Ве ЗА УСКОРЕНО РАЗВИ
ТИЕ НА ТУРИЗМА

всте сс разглеждат с го
лямо закъснение. По все 
чко личи, чс до края на 
годината зелен сигнал ще 
получи само програмата 
на Горската сскщгя — 
казва Спаско Спасков, пре 
деедател па ИС на ОС.

че са направени договори 
за набавка на по-голяма 
част от необходимите съо 
ръжения (70 на сто са 
вносни), а понастоящем се 
водят

да намер-
Грябва да се споменат 

и инвестициите, с помощ- - ' 
та на които ще се създа 
дат условия за ускорено 
развитие на туризма 
Власпна. В разширяване
то ма пътя Водояжа — 
хотел „Власина” ще бъд
ат изразходвани 700 мили 
она, а 810 милиона дина
ра ще бъдат вложени 
прокарването на водопро
вод. За изграждането на 
канализация Ше бъдат по 
харчени 490 милиона. По 
лагането
кабел от Промая до Во
дояжа ще струва 250 чмн 
лпоиа динара.

организации преговори и във 
връзка със съоръжения
та, които ще бъдат наба

нови прог- на

Босилеградска община 
с открита за всички, ко
ито искат тук да разши
рят дейността си. Но, без 
оглед суровините, с кои 
то разполага общината, 
каквито са рудните зале
жи и минерали трудно сс 
решават. „Електробоепа"

вени па домашния пазар. 
В рамките на същата про 
грама
строи цех в Буямовац, в 
който ще бъде вложени 
9,5 милиарда динара.

които да 
нап-

„Петн септембар”

в

ИЗКУПВАТЕЛНИ ПУНК 
ТОВЕ В 5 МЕСТНИ ОБ
ЩНОСТИ

Селскостопанско-оборо 
тмата орга!шзацпя ..Власи 
ма-продукт" 
инвестиционна дейност. В 
рамките
„Макропроект Ш” се. 
купуват 500 ха площи ца 
Власина, за които ще бъ
дат дадени 525 милиона 
динара! СреХстапа са обе 
зпеченн, сключват'се до
говори и се плащат пзку 
пените площи. Тази орга 
пнзаиня ще извърши ме
лиорация па 150 ха и на
сища нЮО ха ливади съ
що па Власина. В пет ме 
стпм общности — Божн- 
на, Клисура, Алакнпис, Ма 
сурипа и ЙелаПмпша сс 
строят или {щс бъдат по
строени пзкупвателип пу
нктове, за конто са обез
печени 920 милиона днпа-

В. Б.
па коаксиален

ОТ ПРОГРАМАТА ПО ЧЕСТВУВАНЕ НА ДЕНЯ НА 
РЕПУБЛИКАТА В БОСИЛЕГРАД има богата

па програмата СОН за социална защи 
та ще вложи 470 милиона 
динара а адаптацията па 
Дома па пенсионерите и 
социално застрашените ли 
па. а СОИ .за' жилищна 
дейност със 729 милиона 
финансира изграждането 
ма 20 апартамента на ул. 
..Пети септембар”. Обра
зователният център „Мо- 
ша Пиядс” строи кабине
ти и работилници. Мест
ните общности вложиха 
пад 255 милиона динара 
И изграждането на кому- 
налпо-бнтоип обекти.

С редица манифестации пз-

Васил Таксп. СледСпоред вече утщ,рдепатд 
програма па Коордимаци- 
оппия отбор за чествува- 
пс на държавни празни
ци и други манифестации 

ОК па ССТ1Т, в иа-

I иципа
това самодейното култур-
I ю-художсстве! ю дружес 
тво „Младост" в съдейст
вие с учениците от осно
вното и средно училище 
и числящите се към ЮНА 
ще йзпълпят културио-за 
бавна програма. Подобни 
тържества, с доклади и 
к ул ту р I ю-заба впи 11 рогра 
мм, ще бъдат устроени и 
в районите центрове: До
лна и Горна Любата, Гор
на Лисина п Долно Тлъ- 
ммно.

ширят в 
обаче не се

към
речерието па празника, в 
голямата зала на Култур
ни^ дом в Босилеград, ще 
сс проведе 
събрание с културно-за- 
бавиа програма. На събра

де до него.
Няколко програми: гьржествспопрограма за доизгражда

на цеха за чорапи, за 
на иеха за 

и зе-

не
доизграждане 
сушене на овощид 
леичуци за разширяване 

ТТбЦ коидеи-

името доклад за значение 
Празника и развой 

пите постижения в общи
ната ще говори, председа
телят па Общинската ску

то па
на цеха за 
затори, за откриване 

за галантерия и
па М. Я. Сърболюб МИКИЧРозацех
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ПРЕИЗБРАН ДИРЕКТОРЪТ НА „ТЕКСТИЛКОЛОР"43 ДЕЙНОСТТА НА 
ВАБУШНИЦА

ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ „ЛУЖНИЦА" —

ДОВЕРИЕ НА 

Л. ЧИРИЧ 

ВТОРИ ПЬТ

• IV •

СЪС СТАБИЛИЗАЦИЯ 

КЪМ МОДЕРНИЗАЦИЯ
ч-ерес към полиетиленовия 
амбалаж и договори за то 
ва има С „Тигър”, „Пър
ви май” и „ИВК” от Пи
рот, „ЕИ” и „Нитскс” от 
Ниш 1и други потребите-

* СРАВНИТЕЛНО ДОБРИ СТОПАНСКИ ПОСТИ
ЖЕНИЯ НА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО

Една от най-старите тру договорните и законните 
дови организации в Бабу- ■ задължения е останал 
шпица — химическата прр 
мншленост „Лужница” до 
скоро се намираше на ръ- доходи са 
ба на рентабилността. Със милиарда, а за разшнря- 
застарела технология 'и ваце на материалните ос- 
със сравнително стари нро нови на труда, резерви 
изводствени работници 300 милиона динара. Сре- 
„Лужшща” не може да се 
измъкне от
положение. При това тря
бва да се изтъкне, че лин 
сата на вносни суровини,

на „Тек-чпет доход 1,22 милиарда 
динара. За бруто лични 

отделени 1,13

• Досегашният и бъдещият директор 
стилколор” Любисав Чирич, принадлежи към трупата 
основатели на гали трудова организация, а която ра
боти цели тридесет години — от 1 януари 1959

ли.
Предстоящата модерни 

запия ще 
около 8,5 милиарда дина
ра, от която сума 6,2 ми
лиарда (69 па сто) еотиус 
нал Фондът за пасърча- 

сто-

сгрува около
дина

който за пръв път 
па този малък, но 

колектив бива из

посвети' цици,
начело

Когато човек 
себе ен па работата и 
еч-оява да направи

надпият личен доход за де- 
незавпдното ветте месеца е 310 хиля

ди динара, а за миналия 
месец тО)У възлиза на 
около 500 хиляди динара.

СПЛОТС11
бран ,1984 година. За себе 
си.и своите тридесет пре

пове
че м даде печат на ръ коване развитието на 

папски недостатъчно раз
витите краища в Репуб
ликата. Останалите сред- 

трябва да се обезпе-

карапи години в първата 
текстилна организация в 
Лужница, от която сетне 
поникват ОСТ „Лисца” и 

„Първи май”.

редица други законопред- 
писания и ограничения, 
ежегбдно растящата ин
флация, съдене гвуиаха за ЦИЯ 
такова положение.

ПРЕДСТОИ МОДЕРНИ
ЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУК-

егва
чат ог кредити и други 
източници. След прмключ 
пано па модернизацията и 
реконструкцията ще бъ- 

приети пови 50 преди 
мпо млади работници, а 
тъй като ще сс внедрят 
в производството автома
тизирани машини новите 
работници ще минат оп
ределен курс. Инак в пър 
вата фаза ще бъдат при
ети към 20 работника.

цехът’ на 
Чирич с удоволствие раз-

Едно такова стабилно 
производство и пласмент 
на стоките е ускорил из
тъняването на плана по 
модернизация и рекон
струкция. С цел да се 
увеличи ц разшири асор- 
теминта на производство 
то сключен е договор за 

на внос на оборудване с из
вестната фабрика „Сме- 
лт” от Любляна. Програ
мата за модернизация об 
хваща цеха за производ
ство на полиетиленов ам
балаж (полиетиленови фо 
лии) и пластмасови тръ
би за водопроводи, кана* 
лизани., и напояване. Ин-

казва:
— Започнах в „Текстил 

колор” още, когато този 
трудов колектив започна 
да се формира. Бях ръко 
водител на крояшката ра 
ботилница 
която след усвояване на 
сито-печат прерасна в пре 
дприятие „Текстилколор”, 
занимаващо се с изработ 
ка на текстилна галанте
рия и печатани тъкани. С 
новото име на предприя
тието, получих и нова фун 
кция: станах шеф на про 
изводството. През дваман 
дата бях и изпълняващ 
длъжността директор на 
„Текстилколор” — в пери 
ода. когато се формираха 
новите трудови организа
ции „Лисца” и „Първи 
май”.

Въпреки че в настоя
щия момент по отноше
ние на технологията и 
работната ръка не са на
правени съществени нзме 
нения, благодарение на 
определена либерализация 
на цените и действуващи 

законопредга 1санн я 
всичко

дат

„Будучност”,

те
(преди
мерките за облекчаване 
на стопанството) „Лужни
ца" през деветмесечието 
постигна сравнително до
бри резултати.

Очаква се до края на 
годината, а след модерни
зацията и реконструкци
ята, „Лужница” да тръг
не по още по-стабилни 
пътища на развитие и 
стопанисване.

водния си период, той н 
не забележи как бързо 
минат четири години. Та
къв е и случаят и с Лю
бисав Чирич, директор на 
„Текстилколор” в Бабуш-

През деветте месеца на 
текущата година физиче
ският обем на производ
ството е по-висок с 15 на Ст. Николов
сто в сравнение със съ- 
щ% период на миналата 
година. Нараснало е и на
товарването на машини
те, достигнало 80 на сто 
от проектираните мощно
сти. Само поради недостиг 
на суровини през януари 
—юни тази натовареност 
не е била стопроцентна.
, През последното .триме 
сечие обаче снабдеността 
със суровини и възпроиз 
водствени материали е би 
ла много по-добра, а та
ка ще бъде и до края на 
годината.
на продукцията също е 
била добра, въпреки че 
производствената програ 
ма има сезонен характер.
Следва да се изтъкне, че 
трудовата
няма залежали стоки. Оп 
ределен брой купувачи, 
особено от СР Македо
ния, обаче не са в със
тояние навреме да запла
тят дължимите суми, кое 
ГО създава известни тру
дности на трудовата 
ганизация.

Инак през деветмесечи
ето „Лужница’ е осъщест 
вила общ доход 8,52 ми
лиарда динара, направени резултати не дават ника- 
са разходи 6,66 милиар- къв оптимизъм и краят 
да, така че доходът въз- на годината да приклю- 
лиза 1,85 милиарда дина- чим с положителни ре-
ра. След заплащане на зултати., Още повече ако

„АВТОТРАНСПОРТ” В БОСИЛЕГРАД

До нрая на годината - неизвестно Всеки директор настоя
ва през време на своя ма 
ндат да направи крачка 
напред и да внедри ново
въведения, да инвестира 
в бъдещето. ~ Така и аз 
направих, а че това е до
бре и че означава не кра
чка, а скок, най-добро е

Автотранспортната ор- не успеем да обезпечим
ганизация в Босилеград, работа за товариия тран-
въпреки че деветмесечие
то приключи с лоложите- 
телна делова равносмет
ка — няма сигурност и счетоводителят
края на настоящата го- Николов,
дина да приключи с по-

риални разходи. Затова 
доходът възлиза на 480 
милиона динара, и отчи
та увеличение от 90 
сто. Различните обществе 
ни даждня възлизат на 54

спорт във вътрешността, 
който понастоящем е по
чти в застой — подчерта 

Митко
на

доказателство не само въ 
ншният изглед на „Тек-Реализацията милиона динара, а чисти стилколор” 

ят доход 446 милиона ди
нара, който цялостно е ите- чисти линии на

рата сръбска 
ра, но много е направено 

на и за подобрение условия
та на труда, набавката на 
нови машини, увеличение 
на личните доходи, пропи 
кване на взискателните и

станал укра
са на Бабушннца, със сво

Инак, през изтеклите 
девет месеца от настоя
щата годшщ в „Автотран-

ложителни делови резул
тати. Боязъна за това в 

обоснова-
ста-

разпределен за лични до
ходи. При това средният 
личен доход възлиза 
242 206

архитекту-организацията 
ват с няколко факта. Пре . спорт” в Босилеград. 165-

организация ди всичко, организацията те заети са осъществили 
е без собствени средства общ доход от 2,30 мили- 
за акумулация, а с оглед арда динара и в сравне
на неблагоприятното вре- ние с този период от ми- 
ме и снеговалежи се ус- палата година то.й е уве- 
ловяват до края на годи- личен със 131 на сто. Из- 
ната работата на товар- разходвани са 1,80 мили-
ния транспорт. От друга арда динара, с увеличе- 

°Р" страна; лошото време по- ние. по отношение на ми- 
вишава различните дефе
кти, които пряко увели
чават разходите.

динара и по от-, 
същия мина

логодишен период двойно 
е увеличен.

пошепне на

Когато става дума за сложни пазари.
делови Много е останало още 

,, в „Автотран- да се направи и вероятно 
спорт в Босилеград тря- от мен това трудещите 
бва да споменем и това, се очакват щом са ми 
че организацията обезпе- оказали отново доверие и 
чи собствени средства за единодушно ме препзбра- 
два нови автобуса, които ха за директор За 
вече. са включени в дни- това е най-голямото 
жение. Това обаче

деветмесечните 
резултати

налогодишните от 146 на 
сто. В организацията под 
чертават, че увеличението 

Деветмесечните ни на разходите е по-голямо 
от увеличението на об
щи# доход поради това,

мен 
при

знание, но и задължение 
хда не измеря на тяхното 
доверие.

е ми
нимална „поправка" на за 
старелия возен пар^че поддържането на за

старелия вече возен парк, 
създава по-големи мате- 4 м. я. М. Янкович
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в ТРУДОВАТА ОРГАНИЗАЦИЯ „ДИМИТРОВГРАД”

Рекордно производство НЕСГОВПРНА ДРУЖИНА, 
НЕ МОГАТ СИ ПОЧИНА...в цеха 

стоки в , за техцически 
димитровградска 

та гумара през октомври 
месец е осъществено 
рдно месечно 
ВО от 150 
фили! Това

Ди ще произвеждат 
пи ботуши 
домашиия пазар.

И в останалата част на 
производството са осъщес 
твени добри резултати. Та 
ка през октомври са про 
изведени и

гуме но 95,2, а е осъществено 
и опинци за 95,9 на сто. Отклонение е 

имало 
на ботуши, 
количеството им 
2000 чифта). Във 
чество е запланувано 4,3 
а е осъществено 4 ма сто.

"
Тази народна поговорка напълно може да се 

отнесе за станалото неотдавна недоразумение в 
село Смнловци. Поради това, че не си приказват 
председателят-на местната организация на, Социа
листическия съюз и шефът на местната канцела
рия, изпатили съселяните им.

На шефа било съобщено от

в производството 
но е малко 

(около

реко 
производст- 
гумеии про 

е са,мо
°т съвкупно произведени
те 412 тона разни гумено- 
технически стоки, произве 
дени през миналия месец 
в този цех. Профилите са 
предимно за Съветския Ст, 
юз. Ако ъ

тона
второ качаст

Димитровград 
да уведоми председателя на местната конферен
ция по важен въпрос. Но тъй като 
в лоши отношення — шефът не искал да си „на
руши хатъра” и не му казал.

Разбира се, „сметката”

изнесени па 
конвертируемия пазар 195 износът се остзщест-

двамата са

от тяхното недоразу
мение са заплатили----други. Дали от
скарани членове на местната общност в Смилов- 
ци ще се поиска и съответна

производството , “
И през но

' I

двамататака продължи
ември и ^ 
път за СССР 
бъде изпълнен 
изтъкват

декември, пла- - 
сигурно ще I 

навреме,

отговорност, ще 
на първо място, от първичната органи- 

зация на Съюза на комунистите, 
дното

зависи,
която на после-

си събрание остро осъди 
ние. Дали тя ще ‘'смогне

в гумарата. 
Инак, през октомври 

ТО „Димитровград" кса 
оизведени 139 
фта обувки,

такова поведе-
сили и да им- наложи и 

им пове-съответмо наказание за безотговорното 
делне п двамата са членове на Съюза на 
млетите) — остава да видим.

кому-ХИЛЯДИ чи
предимно за 

домашния пазар, където 
по това време най-много 
са търсени (гумени боту
ши и опинци). Около

М. А.

Едни цех на СТРОИТЕЛНАТА ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ 
„Изградня" — БОСИЛЕГРАД

ма деловите си приятели, 
пионерите, учениците и младежта, 
гражданите и трудещите се в общината 
п страната

ЧЕСТИТИ

„Димитровград"де
сетина хиляди чифта са 
изнесени на пазара в Ита 
пия. Що се отнася до про 
изводството на обувки до 
края на годината поло
жението е следно: 
бригада ще работи върху 
производството на спорт
ни обувки за износ в Ита 
лия, около 40 хиляди чи
фта конто там ще бъдат 
изпратени до края на де 
кември. Останалите брига

тона гумени плочи и една 
част гумени нишки. Та
кова производство е осъ
ществено благодарение на 
факта, че е набавен, нов 
аутоклав, с по-голяма мо
щност.

1зява според плана. От за 
плануваните 82 на сто осъ 
щсствено е 84 на сто. На 
комвертируемия пазар е 
осъществен износ от 122,4 ^ 
на сто или за 244 хиляди 
долара, а запланувани са 
били 200 хиляди долара. 
На клиринговия пазар из 
носът е според плана.

една

Деня на Републиката — 29 ноемвриПрез октомври качество
то на продукцията е 
добро. В 
чество

с пожелания за лично щастие и успехи 
в социалистическото строителство занапред

първо ка- 
заплаиува- А. Т.е

КОНТУРИ НА СТОПАНСКАТА РЕФОРМА (II)

Синдянатът поема борбата за правата на работника
Съюзът ма синдикатите получава важ

на роля при определянето па условията и 
обществено-икономическото положение на 
работника като подписите на колективен 
договор с работодатела в частните, коопе
ративните п акционерните предприятия п 
в предприятията, чмпто собственици са чу
жденци, или като участник в системата на 
общественото договаряне.

СЪЮЗЪТ НА СИНДИКАТИТЕ ПОЛУЧА
ВА ВАЖНА РОЛЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕТО 
НА УСЛОВИЯТА И ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНО
МИЧЕСКОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА РАБОТНИ
КА КАТО' ПОДПИСНИК НА КОЛЕКТИВЕН 
ДОГОВОР С РАБОТОДАТЕЛА В ЧАСТНИТЕ, 
КООПЕРАТИВНИТЕ И АКЦИОНЕРНИТЕ 
ПРЕДПРИЯТА И В ПРЕДПРИЯТИЯ, ЧИ- 
ИТО СОБСТВЕНИЦИ СА ЧУЖДЕНЦИ ИЛИ 
КАТО УЧАСТНИК В СИСТЕМАТА НА ОБ
ЩЕСТВЕНОТО ДОГОВАРЯНЕ

КАКВО СЕ УРЕЖДА С КОЛЕКТИВНИЯ 
ДОГОВОР?

Внимание заслужават разпоредбите, ко
нто дефинират колективния договор. Нови
те субекти в нашето стопанство (частни и
чуждестранни, акционерни и договорни пре 
дириятня) уреждат отношението СИ С тру
довия колектив чрез подписване па колек- 

договор. В договора се внасят след- 
ппте елементи: начин, по който се сключва 
трудовото отношение, работно време, ли
чен доход п други принадлежности, най-

тпвем
ЗСТ ЩЕ „ГАСНЕ” ПОСТЕПЕННО

’7

За да се еъздадат качествено нови ус
ловия :,а труда, се налага да бъдат премах
нати някои части, а след 
Закон па сдружения труд, Най-напред ще 
бъде премахната частта на ЗСТ, с която

Банките и останалите финансови ппети-
малък личен доход, почивка, отсъствие от 

това п целият работа, охрана па труда и пр.
Основните елементи за сключване 

колективен договор се утвърждават от Съ- 
се уреждат взаимоотношенията па работни- вета па Съюза на югославските синдикати, 
цитс в сдружения труд и защитата па рал ГГодпнсницн са синдикалната 
ботпичсскитс права (глава IV и V, част II 
па Закопа па сдружения труд).

В работната версия па Закопа за тру-

тудии сс трансформират съгласно принци
пите, които изострят отговорността за до-

и политика и повишават са наловите решения
мостоятелността им. Предвижда сс

банките да става при минимален 
0,02 па сто от обще- 

СФРЮ. Банките поемат 
общсствс-

оспооа-
вапето на 
основателски влог от организация

и представител ма работническия съвет от 
една и работодателят от друга страна.

Тук посочихме само една част от важ- 
довиге отношения съществено сс повишава пито промени в стопанската система. Пред- 
ролята па ръководителите при сключването ложеппята ще предизвикат разни комепта- 
на трудово1 отношение (даване па мнение ри — един ще кажат, че промените трябва 
и съгласно). Премахва се монополът над да бъдат .още по-радпкалнн, а други ще по
работите места (заетият може да запази питат съвместими лп са предложените ре- 
работното си място само с добри трудови шепня с политическата система на социали- 
резултати и пълна ангажираност). Открива етическото .самоуправление. Затова е пеоб- 
сс взъможност за минаване от едно в дру- ходпмо СЮК да оцени ндеШю-полнтическа- 
го предприятие без конкурс или обява. С та същност па промените в стопанската сн-

ствения продукт на 
важна роля в дислокацията па 

(акумулацията).пия капитал

Един голям комплекс са разпоредбите, 
които утвърждават условията

капитал, вършене на стопан-
за влагане па

чуждестранен 
ска дейност в чужбина, външнотърговски 

основаване на предприятия в 
страна па граждани, които 

поданици и пр. На чуж- 
срсдства п паши 

дава правото да участвуват 
и други права.

оборот, за 
Югославия от 
не са югославски

влагаткоитопените,
предприятия сс 
в управлението

улеснява се н влизането в стсма.една дума 
предприятието, и излизането от него. Петър Тасев

/
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ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В НИШКИ РЕГИОНПРОБЛЕМИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ДИМИТРОВ -РАДСКА ОБЩИНА

Стационарът е намън 

на препъването
Неоснователно

изоставане• При обединяването на здравната служба в Пн- 
ротска, Димитровградска н Бабушиншки общини бн 
трябвало да се води сметка за специфичното положе
ние ни Димитровград и нуждата н занапред ди съЩе- 
ствува стационара

да се изяснят и някои 
други въпроси като взаи
мното свързване на спе
циалист месните служби, 
какъв що бъде броят иа 
делегатите в централния 
работнически съвет, пачи 
иа ма организиране паоб 
щата служба м формите 
па нейното действуваме 
— каза В. Велчев.

Инак иа събрание йа 
трудещите сс в Здравния 
дом в Димитровград с взе 
то решение да се отложи 
за нпзиестпо време рефе
рендума, докато нс сс из
яснят спорните въпроси, 
като при това сс зачитат 
п исканията на граждани 
те и трудещите сс в Ди
митровградска 
стационарът и занапред 
да сн остане.

КОСТ ИЗОСТАВАВ последно време се Бабушпнца е диспансер 
стигна до засто^ в обе- по трудова медицина в Ба 
днняването на здравните бушиица. Също така бе- 
институцнц в Горно Пони ше предвидено да сс съз- 
шавие. Според плана, вс- даде организация па сдру 
че трябваше да се прове- ' женпя труд по меднцип- 
де н референдум, на кон
то трудещите се да се пзя 
снят във връзка с обединя 
ването здравните ннетиту 
цип в Игротека, Димитро 
вградска и Бабушнганка 
общини, като пиротският 
Медицински център зана
пред стане н общ център 
на здравеопазването в то
зи субрегнон. Разбира се. 
с обединяването му енгур 
но ще се. пестят значи
телни средства, а сигурно 
по-добре ще
наличните кадрн. Но има 
въпроси, конто все 
са неизяснени. 3? 
се отнесохме къ:,: дирек
тора на Здравния дом 
Димитровград Васил Бел

Съкращаването на обла 
тапията за здравеопазва
не зле се отразява върху 

положение на

Сегашните обществсио- 
икопомичсски условия в
Нишки регион зле се от
разяват върху здравеопа
зването. Причините са по- здравеопазването. От една

страна сс търси съвреме- 
нно лечение, а от друга

общотоско снабдяване с аптеки 
в Димитровград, Бабуш- 
шща и Пирот, трудова об 
щност на общите служби 
с единна джиро-сметка н 
делови орган.
Велчев.

пече и от различно есте
ство. Преди всичко, функ 
иионира твърде хетероге
нна и 'Прсдимеизионирана 
здравна мрежа. Самата
здравна защита с органи
зирана в 11 здравни домо средства. При това то е

отчислено със 70—90 на

все по-малко средства се 
заделят за здравеопазва
нето. Оборудването е само 
31,5 на сто от основните

изтъкна

На събрание на труде
щите се на 18 април 
година единодушно било 
прието предложението иа 
бъдещата организация на 
здравеопазването в Горно 
Понишавне.

таз! г
община вс, три медицински цен- 

тра и две СОСТ. Сегашна 
та организация, относно 
съществуващата разеди
нение!' като организации 
па сдружения труд, нару
шава качественото и ко
личественото изпълнява
ме ма здравната защита. 
Налице са проблеми при 
ползуването на кадри, по
мещения 
Според сведенията Ниш- 

регион има 153 здрав
ни пункта, така че на

сто.

инфла
ция унищожава усилията 
да се съгласуват разходи
те с разполагаемите сред 
ства. Въпреки решенията 
да се намали размера на 
облаганията и да се вър
нат средствата на стопан
ството, дефицитът и не
платежоспособността 
здравните организации и 
СОИ през 1988 година ра- 
стят, така че сега обек- 
щността. Особено липсва 
възможност за влияние на 
здравните 
върху изключително бър
зия Ръст на цените на 
лекарствата, с което не-

Разоряващата
ЗАГУБИ ПО ДЕВЕТМЕ
СЕЧНИЯ БАЛАНС

И покрай повишението 
на приходите от 5% -—ма
териалните разходи в пър 
впте месеца иа годината

се използват
ЗАЩО ОБЕДИНЯВАНЕТО 
Е В ЗАСТОЙ?

Защо посоченото пред
ложение не се реализира? 
Предложените във връзка 
с обединяването на здрав 
ните институции в Г. По- 
нишавие, документи спо
ред В. Велчев, не отразя
ват договореното. Именно 
и затова се стигнало 
застой. 'На събрание 
трудещите се в Здравния 
Дом в Димитровград 
28 юни т.г. 
от/ Димитровград

още
целта

са надхвърлили плана с 
25%,в

така че осъществе
ният доход не покрива из 
платените бруто-лични до 
ходи за сума от 20 740 362 
динара.

и оборудване.
чев да ни запознае по-от
близо с положението.

— На

в
ки

среща межу пре 
здравните 

институции от трите об
щини, в която участвува 
ха ■

дставители на един пункт се падат по 
4209Една от основните при 

чини за загубата е висо
ката цена на ревалориза
цията. Израходваните сре 
дства за материали 
първите месеци на година 
та възлизат на 22 522 784 
динара, които в 
ние с деветте месеца на 
миналата година са по-го- 
леми със 163%. Разноски
те за
заг на 1 903 160 
или със 158% в сравнение 
със същия период на ми
налата година и т.н.

Друга причина за загу
бите са амбулантните ус
луги, които са увеличени 
с 40% и нарасналите с 

стационарни услуги.

жители. Също 
разполага с 4612 
Според стандартите 
Нишки регион са необхо
дими 3200

до така
легла.на

и Б: Филимонович ка
то представител на Репуб 
ликанската 
телна общност 
опазване и М.

организациина
на

трудещите се 
не са

само у прави
ло здраве- 

Мойсило- 
вичг републикански сек
ретар по здравеопазване 
се излъчиха следните из
води: в Пирот в състава 
на Медицински^ център 
да се основе трудова ор
ганизация с основни орга 
низации — обща болница ' 
със стационари в Дими- 
троград и Бабушница, 
здравен дом в Пирот, ор
ганизация за трудова ме
дицина .в Пирот, здравен 
дом с диспансер за тру
дова медицина в Дими- Димитровградска общи- 
тровград и здравей дом в на. Необходимо е, също,,

през легла, което ще 
рече, че този регион из
преварва в това отноше
ние Републиката.

Тези и

съгласни да се закрие ста 
ционарът в 
град. Затова бавно върви 
и подготовката

посредствено се застраша 
ва .материалното положе
ние на здравните работ- 

Председателството ници, но и правата на 
на МОК на СКС, на Меж- осигурените лица. Не по- 
Дуобщинската конферен
ция на СКС и други фо
руми, занимаващи се 
проблемите на

Димитров- сравне-
други данни бя

ха изнесени на заседания 
та на

на рефе
рендума, защото ако пре 
дварителио не се изгла
дят недоразуменията, мо 
же да претърпи провал.

—- Ние искаме стацио
нарът в Димитровград да 
си остане и занапред не 
зарад някаква си тради
ция, а. зарад реалните по 
треби, като се изхожда 
от местоположението на

ревалоризацмя възли
динара,

• Малка е и влиянието на 
с разходите за храна, енер- 
0 ГИЯ и другй. така че раз- 

ходима е рационализации 
общия доход на здравни
те организации възлизат 
55 на сто.

здравеопаз
ването.

— При такова положе
ние несразмерно бързо 
през последните 
нарасна броят на заетите 
работници. Така 
мер през последните се
дем години техният брой 
се увеличи с 1668 работ
ника или с 23 на 
отношение иа 1981

20"/..
години•/ НабелязаниМ. А. са и мерки 

ласт. Преди всичко необ-напри-

ЗАСЕДАНИЕ НА СКУПЩИНАТА НА СОИ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ, 
КУЛТУРА, ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА, ДЕТСКА И СОЦИАЛНА ЗАЩИТА В 
БОСИЛЕГРАД

самоуправителното ус 
тройство на 
капацитетите, 
ласуване с материалните 
възможности на стопанст

на
мрежата и

преразгле-сто по 
годи-Намвлени облаганията иа, което е над заплану

ваното развитие в 
ни здравни организации. 
От друга страна, особено 
тревожи, че -- 
сте и броят на

На проведеното в миналия петък 
заседание на Скупщината на общин- 
ската самоуправителна общност по ос
новно образование, култура, физичес
ка култура, детска и социална • защи
та, в Босилеград, предмет на обсъжда
не бяха няколко въпроса. Между дру
гото делегатите разискваха върху от
чета за работата през изтеклата учеб
на година на основно училище „Геор
ги Димитров” и информация за под
готвеността му за настоящата: учебМа 
година. Предмет на обсъжданб бе и 
програмата за работа на самоупр^ви- 
телната общност през 1989 година. Съ-

' гласно определенийта във връзка с об
лекченията на стопанството взеха ре
шение, общинските облагания за по; 
следните три месеца да намалят и то 
облаганията за образование от 4,5 на 3, 
облаганията за култура от 0,60 на 0,50, 
за физическа култура от 0,20 на 0,15 
и детска защита от 0,80 на 0,50, При 
това бе подчертано, че намаленията 
няма да доведат под въйрбе реализи
рането на активностите, които трябва 
тази самоуправителна общност да осъ 
ществи до края на настоящата година.

отдел- мото, по-рационално пол- 
чуване на наличните кад
ри, медицинска апартура, 

ускорено ра- намаляване броя На .заети 
те, особено на немедицин 

лекари, зъболекари и сре ване качеството на здрав 
ден медицински персонал.

незаетите

ните услуги и прочие.
което, представлява' 
бен обществено-икономи 
чески и социален проблем 
— изтъкна в уводното си 
изложение Петар4 Малеш, 
член иа Председателство
то на МОК иа СКС.

осо-
Следователно, в здраве- 

' опазването предстоят за 
решаване многобройни за 
дачи.

1
м. я. Ст. Н.

СТРАНИЦА 8
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Белград, 25 • ноември 1988

А ко тежката стопанска и 
поне ма Принос

към
реформата

обществе- с домашните и чуждестранните партньори. 
1азбира се, че за едно такова изграждане 
па самостоятелност на стопанските субекти 
е необходимо да се обезпечат няколко сто

па криза 
всеобщото 
жем, че 
място значи 

-че

нещо ни научи, 
познание, че назад вече 

изоставане
своеобразно самозалъгваме н

честни об М°Же СаМ° с обм"сленп, лсстип оощественп промени. Времето,
° с “ад пас е обременено с 

конфликти

това е 
не мо-всяко н тъпчене на

папско-системни предусловия и същите са 
прецизно дадени в документа за Конферен
цията. Особено, обаче, е съгледана ролята 
ма държавата в ^освобождаването

ня-
кое-

драматпчни на сто
на ,със силите,, чиито 

позиции се основават 
работа, решаване

паиството от 
пазарните инициативи.

административното спъванеобществени 
със стария начин 

п разпределение
на

на МОТ.Ц- Тъй кактота в обществото. С 
та сцена на работниците 
степенно, обаче

радикалните промени в ико
номическата област трябва да имат свой из 
раз в промените на политическата система, 
Конференцията на Съюза

излизането па открита- 
п гражданите по-

_ трудно почнаха да
оюрократическо-етатпстическпте
които довеждат 
на трудовия човек като 
ептел на решаването 
пзводството и за 
порите срещу промените

се чуят 
блокади, 

положението 
конституционен но-

на комунисте
Сърбпя се. застъпи за по:дълбоки 
на всички ония системни решения, 

потвърдили

на
промени 

които
под въпрос

не са се в практи-за дохода, за възпро- 
прпнадеиата стойност. От- ката. В този смисъл ~ 

финмтмвно решаване на
жни. ясно изразените народни стремежи п Ц™»Ия С? СърбИя в Югославия, .под-

ПРОМе"" бюрокрац,1ята означава четвърто, реформа п областта на обществе- мени 'в КопстатунмтГн^ СФРю ^н Гзп
та А тъкмо тт?6""6 "Я С"СТемата " рс‘ "итс Дейности с цел да се подобри Матери- част за политическата система не .са съот-
у.' становище за разпреде- олиото и общественото им положение как- ветствуваща рамка за осъществяване па

1Тг-1! Която от "мето "а па- то 11 работата им и същите да се развиват дълбоки промйни в стопанската система
владее оез народа, ражда стопам- върху основните стойности на нашето об- Необходими

и обществената криза, в която на пра- щестзо; пето, промени в самия Съюз 
га на повия век е възможно и 
ва. което става в Косово.

освен искането за де-
конституционнатаса упорити и спа-

са по-радикални промени на 
на прекалено инстптуционализираната и про- 

вепчко опо- комунистите с цел да действува като метни- фесионалната, пренормираната и формали- 
скп авангард ма работническата класа”.

ската

знрана политическа система, който се стъл- 
сто-

инициативи на
кновява с исканията на съвременото 

Принос на Съюза на комунистите в панпсване н с освободените 
Сърбпя и на СР Сърбия в утвърждаването трудовпя човек и гражданина. Дава се под- 

па на програмата за цялостните реформи крепа па уреждаме на отношенията във фе- 
п Югославня дадоха п становищата на Ко- дерацията, което търси пазарната

на СР Сър- мпка. Такъв концепт

Очевидно е, че от кризата може да се 
само с ония кадри, в които 

доверие работническата класа, Съюзът
излезне има

комунистите и народът. Затова от състоя
лата се Конференция иа Ст,юза 
стпте па Сърбия с право сс очакваше

иконо-
па комуни- мисията па Председателството

да бпя за стопанска реформа п всички 
г'твърди стратегическите важни точки, по и ясно формулирани 
да лале сила па акшюшюто единство п

на държавна и само- 
не даваоння управителна държавна общност 

определения, залегнаха място за копфедералистическите 
в становищата на Конференцията на СЮК както п за разширяване 

осъществяване па стопанската п общссТвс- за трите реформи — 
пята реформа. Зощрто доверието, което Съ*
Ю37.Т па комунисте в С7,рбпя има в народа СЮК —

решения 
на прилагането на 

решаване, ос- 
конто обезпечават

стопанската и поли- консспзуса в политическото 
реформата па всп по ония въпроси, 

п получиха подкрепа па неотдавна равноправие па народите н 
след Осмото заседание е резултат иа прие- състоялото сс 17 заседание ма ЦК па СЮК.
мствсността па слип обща, ясно формули- Затова н Конференцията на Съюза па кому- За Д“ може СК па Сърбия да върви 
рана политика ги ръководството и членове- пистите п Сърбия — свободно може да се насреща на реформата па СЮК като пред- 
те. Тази политика демократически раздвн- каже — е ново потвърждепне па прием- условие за осъществяване на стопанската и 
жи трудовите маси и народа за решаване ствспостта па една политика, която лропз- обществената реформа бе необходимо ЦК 
па най-тежките обществени въпроси, преди тича от исканията за дълбоки обществени па СК на Сърбия да извърши основен кри- 

премахвапс на терора пад сър- промени като предпоставка за изход па об- Т1|ческп ндейпо-теоретическн анализ на би
тието па Съюза

тпческата система и на
народностите.

всичко па
бито и черногорците в Косово, за учредя
ване па СР Сърбия 
всички спои права и, най-после, за утоърж-

на комунистите и след то- 
Да почне.с по-дълбоки промени по демо- 

II документа „Задачите па СК па Сър- кратпзаиня на отношенията, кадрово обно
ва бп„ в осъществяване ма стопанската, п об- в.менме, реафнрмацця н последователно прп- 

ществопата реформа", изготвен за Копфе- лагапс иа демократическия централизъм. С 
репцията, особено уе подчертава, че Съю- една, дума от Конференцията се н очаква- 

В този смисъл Осмото заседание па ЦК зт/г па комунистите па Сърбия в по-пататт,- ню да засили сегашното единство в СК в 
па СК на Сърбия означи политически курс шиите промени иа стопанската и политпмс- Сърбия, ла наостри отговорността и да обез

'ката система се застъпва за установяване печи единство иа акциите върху курса на 
реката политика и отговорността за нейно- и ефикасно функционираме на целокупния реформите, 
то провеждане, докато па Деветото зассда- копнеш ма пазарното стопанство, което се 
пие започна процесът па дебюрократнзацня обляга па обществената собственост и са- _ Затова 11 Документа се подчертава че пе- 
.. премахване иа 'бюрократичсскйто и адми- моуправлепието, преди всичко при необхо- ооходимпте реформи може па се извършат 

блокади. Вече на Десетото п.го планово направляване па обществе- само съвместно н единно в Югославня, За
ла ЦК на СК на Сърбия, през по-икогдмичоското развитие. В условията Щ°то_ „единството на Югославия, па нейна- 

настоящата година, бяха утвърдени на пазари.'!., критерий "а сТопаипсвансто та оиществеио-п.копо,\шчсскЪ н политическа 
('■нповитата за провеждане па цялостни давй се подкрепа па омия решения, конто спетемр, единството па; югославския стопан- 
„Гп,, сетне ПИ реформи. Сбитите заключения афир^ират самостоятелността па стопански- >ски прост&р и пазар, по-здравата ннтегра- 

1 заседание сгапаха в няколко реда, те субекти, самоуираиптелпото предприятие, ц"я па стопанството п на пялото общество 
,, обхванаха: първо, стопанската реформа което в условията на конкуренцията се бо- са пап-дълоокп не само икономически, по 
‘ ,|а сс. увеличава производството и по- ри за възможно ио-голяма печалба''. Това, м политически интерес па С1 Сърбия н ос-

второ промени н поли разбира се търси такова предприятие, кое- "ова за всички акции, конто води Съюзът 
е по-съвременна и по- то като производствено-делова цялост п те- ||а комунистите па Сърбия. Своето едннет- 

оргаиизаппя иа само хинческо-технологическо, финансово, комер- СР Сърбня желае п единствено 
1 да осъществи н рамките п върху основите

щеетвото от кризата.
република със вакато

даване па стратегическите направления 
изход от стопанската и обществената криза.

последователно провеждане па допила

пнетратнвпнте 
заседание;

от това

Л.обрява стандартът; 
тичсскага система 
ефикасна политическа
управителното социалистическо общество,, чсско и всяко друго отношение е в състоя- 
която окончателно решава конституционна- ние коикурентски да се поставя на пазара, па аипоювекв Югославия". . 
та позиция па СР Сърбия » Югославия; да планира собственото си развитие и да 
трето спиране па социалното разслояване; навлиза в по-широки интеграционни връзки

може

ОБРАД КОШ1Ч У
и
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РАЗИСКВАНИЯ върху промените в КОНСТИТУЦИЯТА НА СЬНВИЯ
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СЪРБИЯ ТРЯБВА ДА БЪДЕ
V

пи. За интересопаиието от присъ- МЕПРИИЦИПИДЛНО ОСПОР11Л- 
стипето на републиканските акти
висти па събранията говорят и

МНОГО оценки говорят, че из
теклото обсъждане на конститу
ционните промени представлява
най-масова политическа акция в миогобройпите писмени искания 
СР Сърбия- Към това допринесо
ха много обстоятелства. Между като и примерите за отлагане на 
другото тези разисквания .проте- разискванията в някои среди, до- 
коха по времето на драматично като не се обезпечи присъствие- 
задълбочаване. на политическата, . то па активиста от Републиката, дапието па Председателството на 
икономическата и социалната кри В .доклада за резултатите от ЦК па СФРЮ публичните разис- 
за в х)гослав’ското общество, на тези Публични разисквания Нзгот кцаиия ;в редица ббщипи и

Коорди- сово (Призреп, Урошувац, Т. Ми- 
паппоппия отбор па РК па ССТН тропици, Прмщипа, Ораховац и

т.и.) приема по друг ход. До вси
чки ОК на ССТН е изпратен те
лекс, м който между другото бн-

МЕ

След октомврийското съимсс/- 
от местните общности и ОСТ, ка- По заседание Па председателстиа-

,та на ,ЦК на СЮК и па ПК па 
СК па Косово, след това на ЦК
на СКС па Сърбия, както и засс-

Ко-
очевидно неедннетво в югослав- вей за заседанието на 
ското ръководство както и на 
влошаване на положение в Косо- на Сърбня за следене и ианрпп- 
во. Това допринесе, че всички съ- лявапо па 
брания ла бъдат, масово посете-

пол 11Т1 шсската актив
ност в публичните разисквания 

ни, с голямо число участници в по Проектоамандмаиите на Кон-ч Л() паппсапо, че отделните мис- 
разискванията, с много остри кри ституцията на СР Сърбпя с 
тикн за съществуващото състоя- зано, че иа територията па Сър- крайниците в

бпя (без покрайнините) и САП комисия па Скупщината на СР
Сърбпя са „съставна част на 
Проектоамандмаиите и като таки 
ва да се взимат предвид в пуб
личното обсъждане". Това стано-

ло-папия па представителитека- Копституционната
ние обществото и за коиститу-
ционните решения в СР Сърбия, Войводина единодушно 
както и с множество нови пред- е подържан този проект.

В разискванията бяха обмо-

п изпяло

ложения във връзка с промените 
в Конституцията на СФРЮ и в 
Конституцията на СР Сърбия. 

Обаче, тази акция, преди за

вени много искания и предложе
ния за промени в Конституция- вище в общините е разбрано ка
та па СФРЮ, с които ще укреп- го директна подкрепа не само иа

ще отделните (покрайнински) мнения
през който се пречупва общата 
косовска обстановка. Непринцип- 
ното оспорване на Проектоамаид- 
маните ведно е значило и проти
вопоставяне на становищата на 
17-то заседание на ЦК на 
за конституционните промени в 

п СР Сърбия- На тези събрания не 
е винаги имало съответно реаги
ране от страна на политиически 
те активисти от САП и членовете 
на СЮК, преди всичко, затова че 
в това отношение липсвали ясни 
становища на органите на СК л 
ССТН в САП.

почването й, в двете покрайни- не единството в Югославия,
ни бе изправена пред много си- заякне нейния федеративен хара- 11 съществено е влияело върху 
лен отпор на политическите’ ръ- ктер, ще се издигне ефнкасиост- 
ководства, особено за ония пред- та при приемането на 
ложения, по който не бе постиг- във федерацията и отговорността 
нато съгласие, а тъкмо, това бя- в провеждането лм; ще се разши 
ха най-важните въпроси, каквито рн кръгът на общите функции в 
са: народната отбрана, вътрешни- много области на обществения 
те работи, наказателното законо
дателство и правосъдието, меж
дународното сътрудничество, фу
нкцията на Председателството на 
СР Сърбия, изпълняване на ре
публиканските 
ния и т.н.

Острите политически конфрон туцията на СФРЮ. Отново бе тър
с сено да се

сетнешното изясняване на пове- 
чето събрания на трудещите се 
н гражданите, предимно на на
ционална основа, то ест за- 
против амандманите, без7 разлика 
иа това че на извънредно заседа
ние на Комисията към Скупщи: 
пата па СР Сърбия за Конститу
ционни въпроси от 9 октомври 
1988-година едногласно е прието 
становището, - че Проектоамандма 
ните са единствена основа за из
ясняване й публичните разисква
ния- Поради това, на събранията 
в многобройни разисквания —

решения СЮК

живот.
Почти ма всички събрания бе 

изразено недоволство с постигна
тата степен и съдържанието на 
съгласието по предложенията от

законопредписа- публичните разисквания върху
Проектоамандмаиите на Консти- Полнтическите акции,

след това ( на сампя край 
разискванията) предприемат отде 
лни политически

които
натацции и отпори във връзка 

предложените
промени от страна на-ръковод
ството на Войводина много из
пъкваха от самото начало на лу- от страна на делегатите на Скуп- 
бличните разисквания, чиято цел щината на СФРЮ, премахване 
бе да се компромитира идейно- * Съвета на федерацията и на съ- 
политическата същина и съдър- ветите иа републиките и САП, на 
жанието на Проектоамандмаиите председателствата на СР и САП, 
като бюрократическо-цеитралис- обществено-политическите 
тичеСки, с които уж се застра- ти и т.н.

въведе съвета на 
конституционни сдружения труд в Скупщината 

на СФРЮ, избиране на членовете 
на Председателството на СФРЮ

предимно от страна на интелек
туалците и изобщо на младите 
хора бива изразено негативно
становище към Проектоамандма- те негативни политически после- 
нйте. Това становище, преди вси
чко се изявяВа в твърденията, че
не трябва да се променя Консти- визирали национално-сепаратист 
туцията ог 1974 година, защото ките сили, преди всичко в Прцз- 
била .„приета от другаря Тнто", Рсн> ^рошевац, Прщцина, Орахо- 
че със сегашните промени, съще- вац> т- МитровИца ... В останало- 
ствено се застрашават и намаля- 

в ват правата на автономните — 
се крайници, спечелените права

народностите след това дохода пРоменят вс1''ч'<” ония предписа- народностите в областта на ези- Ра- в която е дадена - 
народностите, след това дохода ния, където САП са изравнени с ка, образованието, че отношения- подкрепа на промените 
на организациите на сдружения републиките, а СР Сърбия при та в СР Сърбня се връщат на Ромените.
трад в покрайнината и т.н. това е сведена на „по-тясна об- „предбрпонско" състояние

ласг”. Търси се, също така, САП Забелязано е, че такива разисква
ла не приемат конституции, но ния с подобни аргументи и фор-

Участието на около 350 релуб- статути, във федерацията да бг,- мулации е имало на много събра- ния, на които са пезюмноянп 
ликански активисти в публични- «ат представлявани чрез СР Сър- ния. Такъв стремеж особено е всички разисквания е ппопем 
те разисквания в САП Войводина °Щ- а "е независимо от нея и проявен в научните и професио- в ОК на ССТН в АлександровацНо 
даде добри политически резулта- т-и- ' щлни учреждения, дори и иа за- това събрание бе Н
ти. В най-голям брой среди тях- Публичните разисквания в Ко- седанията на професионалните предложените промени в 
ното пристигане бе поздравено с сево почнаха с голямо закъсце- служби към покрайиинските ор- ституцията на СР Съоби 
аплодисменти и с одобряване на ние и без политическа подготов- гами СК и ССТН, както и в дър- мо необходимият минимум 
изложенията им, които бяха аб- ка. Освен това, в публичните • ра- жавиите органи на САП Косово зи република да се учре ' 
солютно на линията и настрое- зисквания в Косово се влезна съ- ' Тези твърдения присъствуващи един,,а общност на. цялата своя 
нието на присъствуващите труде- щевременно и Проектоамандма-' те албанци нк повечето събрания територия. В публичните оазис 

. щи се и граждани, същевремено ните върху. Конституцията на преди всичко в тези среди, прие- ква11Ия участвували всички обп.е' 
с несъгласяваие. със становищата САП Косово, в които по редица маха с голямо одобряване изяс- стпени организации дружествен 
на покраининските активисти. За съществени въпроси са дадени нявайки се против каквито и да сДРУ>кени.я нк гражданите Епй 
това свидетелствува и сведението, предложения, противополжни на е промени, или само за отделни- н°™сно са приети промените в 

I че Републиканските активисти Проектоамандмаиите на Консти- те мнения на представителите на Конституцията на СР Съпй „ 
присъствуваха „а повече от 900 туцията „а СР Сърбия; след то- САП. На\ъщ^ събрания Сър -<а -<акТОУ са предложени ^т рЯеп4' 
събрания - от малките органи- ва, тези дни становищата на по- бите >и, черногорците цялостно да- лнканската скупщина но „шТ 
зации и общности с няколко де- крайнинските органи-бяха в знак ват подкрепа на Проектоамандма и човече от хиляда нови пГГп 
сетки присъствуващи, до събра- на остро противопоставяне навеи ните,-а .някъде и напускаха тези же!">я, мнения и сюгжеот ,, 
иия « големите местни общности чки предложения на Република- събрания. Всичко това довело до Например 
и ОСТ с няколко стотици присъ- та, с които покрайнините до то- нови, дълбоки национални деле крайниците 
ствуващи трудещи , се и- рражда-. тава .ие; се;;същариха,.с;..-:.,:; ни, щад .-всички среди-па ВЪчроса

органи в САП
само частично, смекчили крупни-

дици на голяма част от разисквана нията, в които снажно се актн-

сътзе-
то по-голямо число общини, пуб
личните разисквания преминават 
в главно конструктивна атмосфе-

Обновеии бяха исканияташава конституционната позиция 
на покрайнините, нацционалното Конституцията ма СФРЮ да 
равноправие, особено правата на

по
па

принципна

НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯII Т.Н.

ПРИНОСЪТ НА АКТИВИСТИТЕ Едно от множеството заседа-

оценено, че 
Кок

са са- 
че та-

предложено е по
вече да не бъдат уч-

(На 4-та стр.)
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бюрократична мъгла
Автономашката 

Тя има свои крепости 
а особено 
провеждала. В

политика не е само войводински специалитет, 
и в Югославия. Този факт 

матката политика трудно
скар ат наши На?Ионално6«>РокРа™™а сеТ'камуфлиралГГмшшГборба

социалистическа ЮгославиГНе " Нар°ДНОСТИ И за отбраната на автономия 
политическото сьз^Г^^Т^^ -ликосрьбската и 

класа, която е петима ~ н а иашаТа Ра мата политика. Оттук и
заговорници решително да се. разплати. ПОЛИТИКа. и нейните че „Войводата . т.е е влязла във

федерацията чрез Сърбия”. В то- 
ва автоиомашите са се ползували- 

едно с неговите съмишленици го (и се ползват) с 
пра- с отнесла от политическата

и носители 
в Косово, Където

в автоно- 
се задруги части на Югославия, 

години наред безпрепятствено 
касае се за се есъщността 

политика, чиятоцел е да се 
да разбие Титова от уж
са подценили 
ботническа

унитаристич-
тезисът,

Правото на всеки човек, и то 
едно от основните човешки 
ва> е да каже

подкрепата на 
онези сили в Югославия, които 
години наред (ту явно, ту тайно), 
са се борили „най-голямата на
ция да поставят ма правото й мя- 

касае за нещо сто”, т.е. да я държат ма колене.
В същността си целта на тази 
политика , е нашите народи и на
родности да се скарат и Титова 

е социалистическа Югоелави^ да' 
се разбие. Всичко това е маски-

сце-какво мисли. Чо- па? Шит това с негова закана, че 
държави едни ден тоягата ще се обърне 

са се степенували
вешките общности и 
през историята пак и ще се озове в 

п ръце?. Или пък & 
и меде- трето?

неговитеи разграничавали ма хуманни
нехуманпи, демократични 
мократнчнн и т.н., 
зависимост от това колко са да- 

- вали възможност

Да оставимпредимно в настрана налучка 
вани ята и скритите желания. Във 
всичко, това нещо все пак 
спорно, а това е фактът, че поли- 

към неговото мие- ти ката на 
— дали са, го уважавали или 

пренеорегвали. Кога то търсиш
истината, дай свобода на езика”
(Цпцерон). В демократичното об-

на отделния чо 
век да- каже какво мисли и как 
се отнасяли

не

автоиомашите дълго рамо с мнима борба за АВНОЮ- 
1 века Югославия, в която автоно- 

машите сами на себе си са при
съдили ролята ма единствен, прав 
и неприкосновен тълкувател 
АВНОЮгВските решения и прин
ципи. Онези, ;:оито не са били 
гласни с това са отстранявани от 
политическата сцена, като 
рушители на АВНОЮ-вска Юго
славия”.

мие време се провеждаше под знака 
тоягата. Те с години играха 

своя. игра и от нея отстраняваха 
всички онези, конто мислеха със 

щество се създават условия чо- собствената си глава. Тогава 
Еек не само да каже какво ми

на

на зи година и насам яснони като на длан за какво именно 
става дума и накъде чможе да ни 
отведе наопаки разбраната т.е. 

„раз- злоупотребената автономия-

ум не им е идвало, че „тояга- 
края”, мито че тя един 

Ден ще се обърне и ще ги уда- 
и да ги корегира. „Когато всички ри по главата. За

на
съ-сли, но и своята мисъл и пове- та има два

дение да противопостави с други
тази възмож- 

са размисляли,мислим еднакво, това значи, че мост сякаш не 
някой много не мисли”.

Свободата на мисълта не е да- рено заявяваха:
Събитията в Косово съществе

но са подпомогнали да се разпо
знае същността на автономашка- 

г та политика във Вбйводина и с 
не енергична акцйя работническата 

класа и народът чрез една истин
ска. антибюрократична револю
ция на тази и такава политика да 
пресече пътя- Именно, без оглед 
на формално- и вербално осъж
дане. действуването на албански
те неприятели в Косово и на уж 
готовност то да се осуети, носи
телите на автрномашката полити
ка зъв Войводина, подпомогнати 
от своите съюзници, разтакаха и

когато не така отдавна самоувс-
лена велнаж завинаги. Тя „епре- Войводина могат да^Г мир,™ ^™ЦИЯ НА РЕВОЛЮ' 

Свободата и спокойни. Ние ги браним”! От 
какво ги бранят? В

станно се завоювава.
е ограничена и обусловена със кого и от 
степента на развитие на обще- тази и такава „политика” и Автономашката политика 

- „ е свойствена само на отделни ли-
ствеио-икономическите и полити- оранашко кадрово борене” тояга- ца във Войводина. Тя тук е са- 
ческите отношения в дадено оо- та играеше значителна роля, по- 
щество. На нея влияят и ограпи- неже как по-инак да се обясни 
ченнята и обременяванията, кои- абсолютното единство и 
то със себе си носи и самия чо- лие вт,тре в тогавашното 
вешки ум. Но това е многосграи- димско ръководство, което с го- 
но сложен проблем, в чието раз- дини, наред е отглеждано? В тя- 
глеждане в случая не ще навли- хната кадрова комбипаторЦка не

е имало място за онези, конто

„от-

мо най-упорито и. последовател- „ 
но провеждана. Има тази полити
ка свои крепости и носители и 
в други обществено-политически 
общности навред в Югославия, 
където различно се манифестира 
и образлага. Такава политика го
дини наред се провежда напри
мер в Косово, където е придоби- 
ла феодал,ю-аНшско-беговскн осо ОТКЛОНяВаха вниманието на стра-

ничии теми, замайваха' сеое си, 
работническата класа и другите 
— с една дума — обективно на-

съмиш-
войво-

за.ме.
са мислили по-другояче, а особено 
за онези, които са считали, че 

г»- -- > Войводина на пътя си към феде-
Застъпвайки се за свобода „а ракията ,.с смее да замине ,,г„- 1юр :)ц СЪЗДапапе па „исторически 

мисълта т.е. ума, никак не значи, шето „а Сърбия. А както внжца- ппе :който трябва да се пзпол.
-че в името на тази свобода мо- ме тези дни в новоизбраното вой- за -равноправно „а ншптар- Л|1нахп вода на контрареволюцйя
гат да се прокарват някои наши воднпско ръководство „яма мя- сКп 'народ" В „мето* „а то'зн та “ Косово- И' се случи онова, 
неумиости (безумия), с които се сто дори за многократния побс- Косово се затвори не само косго се сл'-'4"- тън като действу
стълк,ювяваме. Едвард Кардсл е дитсл в труда и лауреат „а |<ъл, Сърбия, но и към Югосла- нането „а неприятелите в Косово 
писа.-, и подчертавал, чс „демо- ЛВИОю наградата само за топа, (изюиочвайк„ ОТдСЛн„ „унк- • през последните години е в раз-

е само свободата; че има свое мпение и чс със соб- ” ч ,, мах, - така па раоотиическата кла-с ' товс). Единствено е останал от- 1 ■
към свобода- ствемото см миеше е съглАсеи. . възпрат1|11я канал, по ко1-,то « 11 "а "аР°да «ьв Войводина (Й

Октомврийските събития в Но огромни финансови средства ма 110 сам° 1гш све1 ваше пред очите 
и ви Сад и Войводина исдвусмисле- работническата класа и народи- п стапаше БСО по*яс,ю за какво

те от пяла Югославия са се сли
вали в тази неразвита покрайни
на. Как тези средства са пзпол-

НЕУМНО УМУВАНЕ
бепости. Правено е това под изго-

крацията ,не 
тя е и отговорност 
та”. За съжаление, не са редки 

и агнето близкопримерите от 
по-далечно 
ще, които 
тслиостта па 
тление и

именно се касае при техните „за
щитници”. Идването на няколко 
стотни сърби н черногорци в Но 
ви Сад през юли на митинга на 
солидарност с намерение навред 
по иойводпнеката равнина да се 
разнесе истината за Косово и 
да 'се потърси помощ, и отбягва
не на челните ръководители па 
Водиодина да гп приемат и чуят 
— бе -решителната капка в пъл
ната чаша ма политическото са- 
мрсьзнаванс па работническата 
класа и ведно призив да се из
лезе от летаргията и да се тръг
не към разпръсвано па бюрокра
тичната мъгла.

минало, по и настоя- по показаха, ако вече става дума 
потвърждават основа- ;щ тоягата, че тя най-добре удря 

едно такова разми- тогава, когато народът я вземе в 
предупреждение- Да се собствени ръце. Тогава са малко 

едно т&кова свежо, има изгледите нейният друг край от- 
’ значение и изклю- ново да сграбят отделни лица ка- 

политическа актуалност. то Ра^осаплспмч н нему подобни.
Че е така май-добре потвърждава

звапп и кьде са , отивали, днес 
това е видимо. Времето и тук ще 
внесе, повече светлина, а можи 
би и нови изненади. Развитието 
па събитията, а особено масовото 

ав- и оценката, изнесена па спомена- прогонваме ма сърбите и чериогор 
тото заседание па Пбкрайпипскпя

спрем на
що по-широко 
чителна-

Става дума за изложението па 
един от челните носители па

комитет: .Джордже Рацосавлсвнч 
Рдже Радосавлсвич, доскоро,,,е/,' е твърд айщитинк па комцетл 
ппеяселател „а Председателство- за самодоволства ма САП Вои- 
то на САП Войводина па „еот- водица „ в отбраната ма този 

заседание „а Покрай копие,гг ме 
комитет па Съюза

цмте от гази покрай;,,има, нодцу-
емнелео показаха същността па
тази политика „ посочиха върху 
факта, чс ч'оз„ / „исторически 
шанс” о използван от страна „а 
„бежанците" (предимно прехвър
лени неприятел,, от Албания), ко
нто у помощта ма домашните

се стеснява,ме да 
призовава към политическа бор- 

Войводииа, и то. ба с всички средства срещу се
ме са се страхували ог климаи1|,Те глави действуваха ва 

мпелеипеждама, че „тоя,;ата „ма мо-голямо единство и съдружие \съ:)давш,о пп всички условия Ко- 
кпая" Какво с това се е ис- в СР Сърбия. Към това няма ни- соно ,, Мстохня да се прнсъедн- 

каже? Че Радосавлс- що да се прибави, освен това, че 
от то(„, репресивен клпмаг задушна 

н онези, конто са се застъпвали 
за ио-голимо единство и вътре п

данна,,,,,ото
паниидкйя

комунистите във 
особено опази част, в която той 31,, конто

Автономашката политика е пу 
ечала дълбоки корени във Вой
води,,а. За това евидетелетвуват 
настоя ваш, ята на отдели» лицапят към Албания. Ако до 1981кало да се 

вич вее
октомврийската народна буря " 
Нови Сад и Войводина, която за-

„ак нещо е научил година малко се е .знаело за то
ва, премълчавало, то тогава в та- (На 4-та стр.)
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ПОВЕДЕНИЯ БЮРОКРАТИ 

ЧНА МЪГЛАШЕСТ ЗАПЛАТИ ПОВЕЧЕ
Неотдавна пъп пдасбпшската 

чаршия иредилпика карамбол ни 
формацията, че заетите п трудо
вата общност професионални слу 
•кби а тукашните СОИ със сеп
темврийските заплати получили и 
увеличение от 593 на сто! С дру
ги дух ги казано, това означава, че 
всеки зает чиновник, по и отго
ворният в ТО са получили към 
шест заплати повече.

Отначало в тези слухове никои 
н не е можал да повярва. Даже 
и общинските функционери се на 
мерили в чудо. Някои открито 
са говорели, че това представля
ва най-обикновена чацпшйека лъ 
жа. Обаче, не било така. -Офици
алните сведеш 1Я на СДК потвър- 

нмало пари
чно разпределение с 593 на сто 
повече.

С определено закъснение, но 
твърде решително, най-напред е 
реагирал Изпълнителният съвет 
на ОС, след това Председателст
вото на ОК на СК. н след това, 
съшия ден и Председателството 
на Общинския синдикален 
вет. Всички се съгласили с оцен
ката, че такова извънредно го
лямо повишение не е в съгласие 
със стабилизационните мерки, че 
става въпрос за голяма безумна 
постъпка и затова трябва да се 
установи степен на идейно-поли- 
тическа и всяка друга отговор
ност за всички онези, които са 
взели „големи пари”, както и за 
всички онези, които са допринес
ли тези пари да бъдат изпла
тени.

изостанала Южноморавска общи
на, коч то през последните месе
ци е изправена пред големи по
моли в премахването па катастро 
фал и те последствия от юнските 
наводнения.

Оправдателно е, че комуни
стите п трудовите хора в нашата 
община търсят установяване па 
конкретна отговорност за случило 
го се н ш(е в това ще изтраем 
— казва Младсповнч.

Трябва да се има в предвид 
фактът, че власопшокото стопан
ство е твърде бедно, че много 
работници заработват месечно п 
по-малко от 200 хиляди динара, 
з че изч-много са работниците, 
ччпто месечни заплати едвам пад 
впшават 250 хиляди. В такова об
стоятелство. всяка нерацнопал- 
ност в потреблението в извънпро 
пзподствепитс цехове има споя 
специфичност. Тук особено са 
огорчени текстилците в ТО ,,Вла 
синка", най-многолюднпят колек
тив, конто най-много отдсля за 
развитието на обществените дей
ности.

Това наистина трудно разби
раемо разпределение сс случва 
именно в момента когато във Вла 
сотннска- община се разисква за 
разтоварване па стопанството. Всн 
чки сметки сочат, че то в на
стоящия момент до края на го
дината би можало да бъде раз
товарено с 500 милиона динара. 
Става дума. следователно, за мал 
кн средства. Те биха били по-го- 
леми, ако нямаше примери като 
този от трудовата общност в 
СОИ. Поради това през следващи 
те дни тук ще се разговаря и за 
харченето па обществената пога
ча в обществените дейности, и 
въобще, и да се направи — с го
дини очакваният завой.

пцепт и практика. Този модел на 
почти нсич-(От 3-та стр.)

социализма изчерпа
свои продуктивни потенциали 

в развитието на нройзводствеии- 
общсството. Обосно- 

адмипистративно-дистрибу

ки1 тази политика и 
да промоцират. Най-до-

да преживеят н 
занапред 
бре това се забелязва в публич
ните разисквания но коиституии 
опийте промени, в които и зана
пред ее ползват „аргументите" от 
автономии жии арсенал,

те сили па
вай па
гпвпо устройство на отношения- 

/артийпо-държавиа бюро-ча, с I
крация, като свой социален но
сител, той доведе до блокиране

каквмто
наса например: „че смисълът 

промените е да се намали авто
номията, па дори да се и премах
не"; „че ще се премахне употре
бата па езиците на 
те"; „че ще се увеличи данъкът, 
за да
средства за саниране на 
те ма отделни колективи в

производство- 
техноло! ическо- 

изоставане. Вът-

на развитието па 
иитс сили и до 
цивидизационпо
ре в такова схващане на социа- 

политическа
народности-

дизма с създадена 
система, която блокира демокра-употребят събранитесе

загуби- тизацията на обществото и пара- 
Сър- лнз:.‘ра субективните сили на со-

самоуправле-
дпли, че наистина е

циалис!ическотобия": „че Воиводина е плячкоса-
Войводи- ние, така че те остават настрана 

от обществените процеси и ки- 
с лежи. Вместо г огромния творчес

ки потенциал, който със себе си 
носят членовете на Съюза на 
комунистите, които приемат иде- 
йно-политическото
на СК, на нашата обществена сце

на до гола кожа ; „че 
на със сила е вкарана във феде
рална Сърбия”: „че пасището 
във Войводи на, а вимето в Бел
град" п така нататък. В това 
има много подобие с маедвиже-

определение1Ч1СТО п неговите лозунги и под
мятания от седемдесетте години, 
но които: „централизмът отгова
ря ,,а пай-числената 
„капиталът тече по Сава към Бел

Съ-
на вече дълго време са ръковод
ствата със скромните си потен
циали, коиго скъпоценно

нация , че
време

в тези кризисни условия изразхо-град" или с подмятане на албан
ските неприятели „Трепча работи ^ват във взаимни престрелки, не- 
—1 Белград се строи" и т.н. Както 
времето отнесе тези и подобни Бюрократично - статистичният 
лъжи, така п то най-добре ще по- кониепт и практиката на социали 
каже същността ма автономашка зма изостри и класово-социални- 
та политика и несъстоятелност те отношения и съществено обе- 
:1а тези подмятания. В този сми- дни стандарта на производстве- 
съ-1 изключително е важно в бъ- ните социални слоеве преди вси- 
теще на всички изтъкнати места чко в обществото. Изходът от та- 
да идват лица, които сс ползват зн криза е в рефор.мата на сто- 
с подкрепата и доверието на ра- панството, политическата система 
ботинческата класа и народа па 11 еа.\ищ Съюз на комунистите. В 
Воиводина и които смисълът на неговото обновление. Тези рефор 
.автономията виждат в задълбоча- ми са неминуемост, без оглед на 
нането па социалистическата

единство и съгласуване.

Зоран Младенович, председа
тел на ОК на СК във Власотинце 
изтъква, че този голям процент 
на / увеличение в изплащането иа 
личните доходи оправдателно пре
дизвика голям гняв сред комуни
стите и трудовите хора в тази настояванията на отделни лица, 

мокрагшя, укрепването на равно- па 11 по-широките бюрократични 
правнето на всички народи н на- групщ да им 
•юдпости и в обезпечаването па тавят. Съзнанието 
стабилни условия за 
спокоен живот в

де-Д. Коцпч
се противопос- 

от необходи-
мпрен п мост дт основни, промени и пре- 

ммогоиацпонал- образование обхваща най-широ- 
пата среда. Всичко това подраз- кпте слоеве, предимно работниче 
бира по-добро сътрудничество п ската класа и нейния авангард.

Пред това съзнание, което Съю- 
об- ,зът на комунистите _ претвори в 

свое идейно-политическо определе 
ние, трябва да се стъписат

Сърбия трябва да бъде единна
(От 2-ра стр!) Има много забележки за фун

кционирането па сегашните реги- 
опн, които пе са се афнрмирали 
като израз па самоуправителио 
сътрудничество, преди всичко в 
икономически поглед, така че се 
търси премахването им. Трудещи
те се и гражданите от Алексаи- 
дроващка община предлагат <^ЛГ1 
да бъдат застъпени във федера
цията чрез .делегацията ра СР 
Сърбия, след това да се изхвър
ли терминът „тясна" Сърбия, да 
се анулират всички решения 
Буяпска конференция, да 
пат . всички албански емигранти 

Г. Здравич, | 
Р. Йоветич

редителен елемент на федерация
та, да се премахнат председател
ствата на републиките и покрай
нините, което би допринесло за 
учредяване на скупщините като 
правни и най-висши органи на 
самоуправлението. Много се гово
ри и за • уреждането на служеб
ния език и данъчната политика. 
Търси се автономните покрайни
ни да нямат държавни компетен 
ции и елементи на суверенитет и 
вместо конституции да имат ста
тути. Търси се връщане нр пре
дишното име САП Косово и Ме- 
тохия, защого сегашното име под 
тиква сепаратистки тенденции.

мо-голямо единство н с останали
те обществено-политически
цпостп.

КОИЦЕПТ НА МИНАЛОТО
Политиката

и от-
С1ъпят всички онези, които ра
ботническата класа ипа автономашите 

и техните съюзници между друго 
то ни доведе в тази дълбока об
ществена криза. Между другото. 'веи да жалят 
Обаче, прониква все по-силно пе иа 11 да желаят 
само съзнанието за вредата от 10ягата. Все пак по-дългосрочно 
такава политика, но и за това наблюдавано, това 
че кризата на югославското об
щество в същността е само 
цифичен израз

доведоха 
до такова „благосъстояние”; На 
такива не остава нищо друго

за минали време- 
пак да вземат

ос-

ще остане сапа
мо тяхно желание, 
критичният ход- на 
нашето общество е реална иеми- 
иуемост.

понеже демо-. 
развитието на

се вър-
спе-

на кризата
дпецтйя социализъм — иа него
вия статистично-бюрократичен ко'

в Албания. на
!

Момир Бъркичч
Урежда единна редакционна 

и отговорен редактор иа всички папани» 
на в-к „Комунист- Влайко Кривокагшч, замерт- ^
ник главен и отговорен редактор Борислав в у- „Мгт.у Белград, Площад

С указ на Президента на Републиката от ликанските -и покрай|ци1бкитеДшдаиия-'^Зпя^Дш ^°х ®° и И?,вн Кглгоад БулевдрТ^Генч 
22 декември 1964 година „Комунист” е удостоен здаревич (Босна и Херцеговина), Момир Бър- ”а
с Орден народно освобождение; а с указ от кич- (Сърбия), Реджеп Хайрулаху (Косово) Ри илалвя МИРО „Комумиг-г-
30 декември 1974 година с ОрдСн братство в сто Лазаров, Славко Герич (Словения) Мирко п™™"''' СР ”сски четвъптък мо о,рЛ,. 
единство със златен менен. Михалевич (Хърватско), д-р Новак Йованович „ '° '«7 «а -хърцатскочщъГч кн Гк.тпм

Директор на НИРО „Комунист": Витомив (Черна гора), Коста Тоджер (Войводата) «янекм лаТишша>ч словенски, македонски и ал-
Сударски, главен и отговорен редактор на всн- Председател на Издателския съвет „а из- ски 1^™!'съкратени изпян»,, „в българ-
чки издания на,ДСошунист": Влайко Кривокагшч. цанието на „Комунист" за СР Сърбия: Мило- 1,1™™,:™ ^°™'“’' румъна'“- 1'™'нск,. »

Комунист колегия: гла мир Петрович. 
дан Йованович.заместник председателвеи Слобо-



ТРУДОУ СТРОЯВАНЕТО
НА СТАЖАНТИ В БАБУШНИШКА ОБЩИНА

Не се изпълняват;законните 

задължения
СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ ДУШАНКА КОЛЕВА:

Гордея се с 

Готовата стипендия■ Приемането 
ти е постоянно 
задължение.

на стажан- 
законно

не дават надежда. 
Следва емането на 27 стажанти 

е изпълнила законното си 
задължение за 1987 и 1988 
година.-

Характерно е, че най-го 
лемите трудови организа
ции по принцип поднасят 
искове до Общинската ск 
упщииа да ги освободи 
от това задължение: тру
довата единица „Вътреш 
иа автогума" в състава 
ма „Тигър", 
промишленост 
и други*

да се отбележи, 
че срещу организациите 
които не

и сре или само частично 
пълнили законното 
Дължение за 1987

подразбира 
що трудоустрояване 
млади специалисти 
дни изпълнителски

на са изпълнили 
са из- 
си за-

Щастлива съм, че 
съм стипендиантка на Ти 
товия фонд —
Душанка Колева, 
тези дни се' срещнахме 
Димитровград. Гордея се 
с това и ще се бор я да 
оправдая доверието!

Душанка Колева е от
личничка. По-рано не е 
получила стипендия заде
то не е имала и специал
ност. Сега

кадри
за неопределено време с 
виеше, полувисша и сред
на подготовка. Покрай пр 
иемането на

година
не са подадени заявления. 
Приети са

сподели
когато!

решения, с ко- 
се дава възможност

в
стажанти на 

неопределено време, даде
на е възможност;те

нто
на такива трудови орга
низации да приемат стажада се

трудоустрояват временно 
с цел да се оспособят и по
ДГОТВЯТ За апаТИЯ

химическата
„Лужии-1988 оп^с,П'еле11 сРок вгодина. Единствено

. Оттук изниква и иеобхо 
димостта 
ангажиране на трудовите 
организации,, трудоустро 
спите работници, техните 
органи и останалите об
ществено-политически ор
ганизации, приемането на 
стажанти да се схване ка 
то твърде отговорна зада 
ча. От друга страна, нала 
га сс компетентната слу
жба на органа на управ
ление постоянно да сле
ди състоянието в тази об 
ласт, превантивно да дей
ствува и да предприема 
необходимите законни ме 
рки.

я има: учи за 
лабораторен техник 
физика.

от по-голямо по ’

Освен че е отличничка - 
— тя също активно рабо 
ти и в младежката орга
низация.
Акционната 
ция на Съюза на социа
листическата младеж в 
образователно 
телния център „Йосип 
Броз Тито". Когато я по
питахме какво ще следва 
след като завърши това 
училище тя отговори:

Д. Колева

Секретар е на 
конферен-

От известно време 
сам , Душанка Колева, уче 
ничка в III клас на об- 

възпитател-

на-

разователно 
ния център „Йосип Броз 
Тито" в Димитровград си 
отдъхна.' Разрешен е въп
роса с нейната издръжка. 
Преди две години почина 
ла майка й, а баща й е 
болен и си 
Г. Невля, а Душанка и 
сестра й, която се учи в 
Пирот — са настанени в 
Димитровград. По 
ложение на училището — 
на Душанка е присъдена 
стипеидия 
фонд от 58 000 динара на 
месеца.

възпита-

живее в село
— Ще следвал! агроно

мия- Аз съм от село, оби 
чал! земята и искам след 
като завърша образовани 

пред- ето си, пак да си остана 
сред природата. Не ме 
привличат големите градо 
ве — каза Колева.

Производството търси млади и способни кадри Ст. Н.
обаче приемането на ста
жанти на територията на 
Бабушнишка община се 
осъществява при доста за 

.труднени условия. Касае 
се преди всичко за затруд 
нени условия на стопан
ска дейност и обезпечава 
не на суровини. Също та 
ка съществува голяма не 
съгласуваност между пр 
офесионалната подготов
ка на чакащите работа и 
потребностите на трудови 
те организации. . Т-црсят 
се тъкачи, квалифицира
ни зидари, гумарски рабо 
тници, ветеринари, които 
на територията на общи
ната образователната сис 
тема не подготвя-

Инак в настоящата го 
дина, според законните за 
дължения е запланувано 
да се трудоустроят 68 
стажанти. Приети са оба 
чс 44 на постоянна и 6

ЖЕЛЮША

Успешно гостуване 

в Голямо Малово
от Титовия

М. А.

ОЩЕ ЕДНА АКТИВНОСТ НА МЛАДЕЖКАТА КО 
ОПЕРАЦИЯ В ДИМИТРОВГРАДТридесетима души, пред 

ставители на местната об 
щност в село Желюша, 
гостуваха па 12 ноември 
тази година в село Голя
мо Малово (НРБ) в рам
ките па граничното сътру лпня 1Й съвет Драгомир 
дпичество между Димит , Стефанов, а от страна па 
ровградска община и об- обществено. - политически 
щина Драгоман.

Желюшами в Голямо Ма

лков и Мшшя Костов. 
С желюшаии в Голямо 
Малово Бебн" - сервизбяха
датслят па местната об
щност Васил Ризов и пре 
дседатслят па нзпълинте-

предсе:

П
С почти сто и петдесет 

активни кооператори, мла 
дежката кооперация в Дн 
мптровград успешно по-

чн броят на девойките, 
които членуват в коопе
рацията. Имайки пред
вид, че досега най-много 

пълна празнината в недо- имаше, а и занапред има 
стига па работна ръка за физическа работа, новата 
завършване на сезонни и 
други спешни работи.

те организации в Димитро 
вград бяха Мнлорад Зла 
талон, председател па 06-лово се представиха е ку 

лтурио-забавна програма, 
която изпълниха успешно. 
С по две песни, соло-изпт. 
лмепия, в Голямо Малово 
се представиха: Душни 
Джурич, Драган Видойг 
кович, Симеон Симов, Го 
рдаиа Кръстева и Деял То 
доров, който за разлика 
от останалите, изпълни 
български забавни песни.

С хумористични точки 
сс представиха Слободан 
Алексич, Момчило Аидре- 
евич и Николина Раичс-

щмпеката конференция 
ма Социалистическия съ
юз и Кирил Трайков,- ди 
ректор па Центъра за| 
култура „25 май”.

активност е предназначе
на за нежния пол. Засега
цената на услугите още 
не е уточнена, но сигур
но е че ще се заплаща 
от час. В кооперацията 

кооперация 13 Димитров- считат, че ще има доста 
град, която работи като 
клон иа гшротската мла
дежка кооперация- Имен- , ги. 
по, всичко е уредено в

Тези дни предстои от
криваме иа още една ак
тивност на младежката

стажанти иа временна ра 
бота. Въпреки че по от
ношение на миналата го
дина, когато бяха приети 
само 39 стажанти, са лос 
тигиати по-добри резулта-

М. А.

заинтересовани, конто ще 
ползуват и този вид услу

ги, отчита се, че трудови
те организации по отноше 
пие на

С новата активност мла 
състава на кооперацията дежката кооперацпя до- 
да започне е работа така казва, че става необходи- 
паречення „беби”-сервиз ма съставна част на ан-

стажантите не из 
законните си зал-ьлняват 

дължения- При това тря
бва да се изтъкне, че то- 

закоипо задължение не
.за пазене на малки деца гажнране на младежката 
и бебета по домовете. За органпзацця и своеобра- 
читайкн специфичността зен сервиз за кай-раяднч- 

• на предстоящата актив- ни услуги ае само натру 
пост, ясно е че с това доите организации но и 
значително ще сс подоб- па гражданите, 
ри структурата ма коопе
рациите т.е. ще се увели-

ва, а танцовият изпълни 
китка шопски и македоп 
ски хора. Музикалните из 
ггьлпенця съпровожда ор 
Ксстър в състав: Деян То 
доров, Неиад 
Петър Виденов

ва
изпълняват организациите,
които са длъжни да при- 

ио-шлям брой ста-емат
жаити. Изгледите да се 
преустанови тази практи
ка до края иа годината Димитроп,

А. Т.оран Вс , II
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Нова книга в поредицата „културно наследство" БЕЛЕЖКА С ПОВОД

Театър без 

публинаПиротско грънчарство"П
АВТОР: МИЛИЦА ПЕТКОВИЧ, ЖУРНАЛИСТ НА РАДИО ПИРОТ; ИЗДА

ТЕЛСТВО: МУЗЕЙ НА ПОНИШАВИЕТО — ПИРОТ, 1988 Г. (ИЛИ ПУБЛИКА БЕЗ НАВИК)

МИЛИЦА 
ПЕТКОВИЪ ,;.Г.

тел. Пирот ските артисти 
па димитровградската сце
на гостуваха и 
смири с комедията „Веч
ни студенти" ог Зоран 
Джорджевич. Билетите бя 
.ха дадени посредством си 
пдиката в димитровград
ските трудови организа
ции по двойно по-сфтииа 
цена. За съжаление, успе-

Дпмнтрошрад тази то- 
дима, през този месец, ще 
чсствува наистина значи
телен юбилей — сто то- 
дшш съществуване па са
модейния театър. Това е 
юбилей, е какъвто не мо
гат да се гордеят и мно
го по-големи градове от 
Димитровград. Любители 
ге на театралното изкуст
во, конто продължават 
традицията па първото 
„Актьорско дружество", 
ее стараят достойно да 
ознаменуват юбилея- А ка 
кпо етана с публиката ка 
го съставна част па все
ки театър?

За разлика от преди 
елпа-две години Дими
тровград тази година има 
щастието чесго пъти на 
сцената в Центъра за кул 
тура да гледа изявите на 
Ппротския народен теа
тър. в който като гост 
често играе Слободан Але 
кенч, безспорно най-доб
рият н най-опитен дими
тровградски артист-люби-

на 16 но-

ПИРОТСКА
ГРНЧАРША

шпага игра па пиротски- 
тс артисти, между тях и 
па Слободии Алексич, ка
то един от носители на 

видяха

>> .
ПИРОТ
1988. чу :л-4‘тч роли,

сравнително малко дими- 
гровградчани. Залата бе
ше полVпразна. И това не 
се случва за пръв път. За 
концерт на Зорица Брул
или к или Биляна йевтич

главните

пич, професор в умпиерсп 
тета, говорейки за книга
та изтъква:

Това, че един журна
лист пише за глинени из
делия, в случая, когато 
става дума за автора Ми
лица Петкович, то тя на
истина е журналистка, но 
същевременно и дипломи 
рал етнолог. Преди да 
пристъпи към „седмата 
сила", цели шест години 
работи в Музея на Пони- 
шавието, изследвайки ет
нологията и историогра
фията на йнституцгагге в 
Пиротския край-

Тази книга настана от 
ръкопис, който Милица 
Петкович подготви за ди
пломния изпит на Отделе 
нието по етнология при 
философския факултет в 
Белград. Комисията този 
труд оцени твърде висо
ко, понеже представлява 
своеобразен принос към 
изучаването на грънчарст 
вото у нас, а особено в 
Пиротския край, който в 
този отрасъл има много
вековна традиция-

гото изтъква и следното:
— Милица Петкович 

представя развитието па 
грънчарството на Пнрот- 
скня край в закръглен 
процес: от производство
то на глинените изделия 
до тяхната продажба. Ав
торката с ясен и достъ
пен език и стил говори 
за изучаването на трзн 
занаят, дневния режим на 
работа в работилниците, 
грънчарската слава, за ма 
йсторите, конто работят 
извън Пирот.

Интересни са описани
ята на начина на търго
вия с грънчарски изде
лия, занаятчийските рабо 
тилници, алата, процеса 
на труда, и видовете съ
дове. Изтъкната е ориги
налността и самобитност
та на пиротското грънчар 
ство и неговото влияние 
на други краища.

винаги се търси билет 
повече. А преди десетина 
п повече години беше об
ратно. В годината на юби 
лея, театърът в никой 
случай не заслужава та
кова отношение на пуб
ликата.

— Книгата представля
ва пай-обемна студия за 
грънчарството в Пирот. 
Написана е на базата на 
познания на проблемите 
па терена, с консултация 
на обемна литература от 
различни научни и специ 
алистко 
области. Материалът е из 
образен в еволюцията си.

Да прибавим към това и 
ние, че досега това е най- 
добре оформената книга, 
излезла в пиротската по
редица „Културно наслед 
ство”. Богато е илюстро
вана с чертежи от Миле
на Миялкович — Нико- 
лич, Михаил Маркович и 
Никола Николич, а ху
дожествен и технически 
редактор е Джордже Джо 
рджевич, 
фик.

информативни А. Т.

ПОГАНОВО

Наскоро ток и в 

Погановснн манастир?
Село Поганово се елек

трифицира през 1966 годи 
на, обаче тогава нямаше 
начин токът да стигне и 
до манастира поради от
далечеността му от село
то от 2 км. Преди две го 
дини „Балкаи-Компас” до

дели 9,17 милиона динара 
за довеждане на ток и в ма 
пастира. Както ни уведо
ми Иван Димитров, 
ждащ клона на електрора 
зпределнтелното в Димит 
ровград, тази акция тря
бваше да се реализирало

заве
художник-гра-

Ппротското грънчарст
во доживява пълния си 
разцвет към края на XIX 
век и от освобождението 
от турците 1877 година 
до Първата световна во
йна.

Милица Петкович не 
изчерпва интереса си са
мо с тази книга. Вече 
подготвя нова книга (пак 
от областта на етнологи
ята), посветена па обича
ите от живота, .отделно 
па имената п семейните 
празненства (слави).

Д-р Петар Влахович, про 
фесор на философския 
факултет в Белград в пре
поръката си за печатане 
на тази книга, между дру Д-р Стевап М. Стапко-

Милорад ГЕРОВ
Миодраг ЯНКОВИЧ

Есен
Колко бих обичал с жълта есен 
да шумя из родната шир ... 
Слушал съм я сред поля занесен, 
из гората, по хълм и баир. Погановски манастир

ведс ток до Поганово края на ноември.
Времето си минава, а 

акцията по електрифика
ция още не е започнала. 
Сега

Слушал съм я в дюлата на двора, 
в дивата ни круша на брега.
А пък колко съм далеч от простора, 
в който тя е дошла и сега!

до заведението 
СНИЯ бряг
ай Погановски 
И този навред 
вестеи

си на де 
р. Ерма кр-на

манастир, 
по светд из 

културно-историче 
ски паметник от 14

настъпват и неблаго 
приятни за строителни ак 
цип дни, и трудно е пре 
дн пролетта акцията 
се реализира. А тогава си 
гурио ще струва 
повече.

Откога не съм си бил на село!
Откога ли стихнал е шумът!
Откога ли не сме зашумели — 
лист отбрулен скитам по света ....

Из „Поет пътува без билет”

век
пак остана без ток.

Неотдавна' Републикап 
ската културна общност 

*в съдействие с 
зпределителната 
организация в Сърбия от-

да

много
електрора-

трудова
"/ М. А.
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СРЕЩИ

Черногорец - градинчанин
Димитровград тези свои™ лвапР[.,„

тани "еча' 4,6 Чветан Еленков, Ду-
шич порт ДУшан Гюри шан Гюришич посети учи 

т роден в дими- лищетб в Градинье къпе
ГнГе“ тГ° ГРа‘ Т° ДНЕС Учат ДсИаГ'с:дЪеДме
когато бЯГ1,я ? мДИНа' деца от първи до трети 
по НЯ ® Щ У Новица клас- (В негово време 

срещата пата власт"? °Т тогаваш- Училището е и^рю и по 
основното най мат Учитеяствувал 80. деца). Като своеобраз- 

новното нащнапред в Горни Кри- „а признателност за сво- 
водол, след това в Боров- 
ски анове, Градинье 
1940

Два месеца предсрочнов
дни пребиваваха 
пият Власинските водоцентрали в Сурдулица отбеляза- 

ха тридесет и третата си годишнина с хубав успех: 
два месеца предсрочно изпълниха 
от 279 киловатчаса електроенергия.

Според думите на ръководителя на производство
то Митко Станков, тази година 
произведат общо 315 милиона 
енергид и ще преизпълнят гбдищция си план с15 
на сто.

извест-
черногорски детски 

поет и писател Душан Гю 
ришич и годишния си план

редакторът 
детския вестник „Побйеда 
за децу” Слободан Вука- 
нович. Може би 
с учениците от

на

в водоцентралите ще 
киловатчаса електро-

училище „Моша Пияде” 
в Димитровград не би би
ла толкова 
(тук са
ги детски поети)

ите незабравими Резервите на вода във Власинскодетски 
Дни, прекарани в родното 
село, той подари на уче
ническата библиотека в 
Градинье 105

езеро са доста- 
тьчни да се произведат 121 милиона, киловатчаса еле
ктроенергия-

и до
година в Цариброд, 

дру- Макар че тук е прекарал
интересна,

гостували и с. м.
книги, свои

ПРЕДПРАЗНИЧНИ ЩРИХИ ЗА ПОРТРЕТ

Занаятие
млекопроизводител

В съревнованието за ви 
соки добиви в селското

Освен кравите Велин ^ 
има и 25 овце и две кози. 
Сам си произвежда пше
ница и царевица. Тази го
дина е произвел над 4000 
кг пшеница и към три хи 
ляди кг царевица. Но ще 
трябва и да докупи, за- 
щото кравите ежедневно 
ядат по пет килограма ед
на. В работата около кра
вите му помагат съпруга
та, синът и снагата, в сво 
бодното време понеже си 
нът е зает в гумарата, а 
снахата е медицинска се
стра.

Нацков инак редовно 
участвува в общинското

стопанство през миналата 
1987 година първа награ
да за производство на 
мляко спечели ВЕЛИН 

1 НАЦКОВ от село Гради
ни.

Незабравима среща: Д. Гюришич
пред учениците в Димитровград

ството си, Гюришич пом 
ни почти всяка къща в 
Горно Градинье, училище 
то, от което са останали 
само руини, помни игри
те с „кашъци". След 56 
години той намери свои 
съученици и другари от 
онова време, помни „.. и 
топлия дом на детството 
и ореха край него> къде- 
то и днес, когато тъга се 
яви се скрие едно дете."

Заедно с представители 
на детския вестник „Дру
гарче"
тора на Основното учили

говори свои стихове

става дума за поет, в чи- 
ито творби се споменава 
и село Градинье..

„Когато бях малък мо
ето родно село Градинье,

— Миналата година на 
„Кооперант'' предадох 12 
хиляди литра мляко, тази 
година се надявам да пре 
дам повече, казва Нац
ков, когото тези дни на
мерихме в Димитровград. 
Тридесет и пет години 
пося мляко в Димитров
град по домовете на хора 
та. Последните тринаде-

п на други детски писате
ли. Пред учениците той 
говори свои стихове, меж 
ду които първото за род
ното село. Подобна сре- 

, ща с членовете на лите
ратурната секция бе ор
ганизирана и в централ
ното училище в Димитров 
град, където освен него 
свои стихове чете и Сло- 
бодаи Вуканович, а за 
пръв път с песни за деца 
и гатанки се представи 
Йован Игич от Димитро
вград.

моята прекрасна градин
ка, беше близо и беше го 
лямо, голямо, навсякъде 
около мене и в мен. Сега, 
когато аз съм пораснал, 
моето родно село Гради
нье, моята цветна градин 
ка на изток е далеч от 
мен и е малко, малко, но .Г#ЙШ

1аз го нося в своето го
лямо сърце".

Така пише в една от
заместник-дирек-

А. Т.

БОЖИЧАНИ ЗАПОЧНАХА ОРГАНИЗИРАНО ДА СЕ 
БОРЯТ СРЕЩУ БЕДАТА И СТАРОСТТА

Поне дом н хляб да имат • 4 •

от махала „Деяно- дните семейства да поеме 
кчат острите последици от 
скъпия живот. На 12 се
мейства бяха дадени ио 
30 000 динара, а Нади Мир 
чева, вдовица от махала 
„Деянови" получи 140 000 
динара. Тази сума обаче 
пс беше достатъчна да 
бъде разреше,п най-остри
ят проблем па Мирчева: 
тя остана без, покрив пад 
главата см, а зимата ме 
беше далече. Затова съсе-

Нада Мирчева, бедна вдовица 
ви” се намери пред опасността да посрещне зимата 
без покрив над главата си, но нейните съседи и съ
селяни и местната общност навреме й сс притекоха В. Нацков получава наградата
на помощ сет години млякото преда съревнование за високи 

вам в „Кооперант” на пун добиви. През 1987 година 
кта в Градини. Имам че- участвувал и на регионал- 
тирн крави и две телета. ппя преглед, където съ- 
Трн крави са от фрнзнй- що спечелил първа награ 
ска, а една от снмеитал- да. Неговото мляко почти 
ска порода. Те всекиднев винаги има масленост око 
по сродно дават по 25 ли- ло четири процента. Че 
тра мляко. това е така свидетелству-

ва н неговата книга, в ко 
ято вече десет години во
ди евиденцид за предаде- 

може? иото мляко. Макър че си 
нът му е направил нова 
къща край шосето, Белни 
ие напуска,Горно Гради
ни. С почти петдесетгодиш 
иця опит в производство 
на мляко Тон свободно 
може да каже, че негово
то занаятие е млекопро- 

цня. Значи, който работи нзводитсл. И то успешен, 
може и да заработи! А. Ташков

Борят се и с общест
вени пари (от касата па 
местната общност), по и 
със собствени средства и 
труд. Миналата година иа 
пример Радка Миленова 
от махала „Могила” има- 

остър жилищен проб
лем: къщата й стана не
годна за живеене, а тц 
мито можеше, пито има- рИ и помогнаха с\ труд. 
ше пари да я

та.жизнен 
проблем на божичани, ко
ито все още не са избя
гали от родното село днес 

Все повече и

Най-големият

е старостта, 
бедата. Някога най-много 

село в околията, /
ЛЮДНО шосета е местожи-Божица 
телство предимно иа де- 

някои къ-
дито й и други нейни съ
селяни събраха още па- — Може ли да се жи

вее от млякото?
— Защо да ие 

Кравите гледам както и 
себе си и те ми връщат 
това с голямо количество 
мляко. От него заработ
вам чисто 400—500 хиля
ди динара, а това е попе-

баби. Вди и
които все още чу-щи, на

ри коминът живуркатили 
баби, или сами де-

попрапи. Построиха' й нова къща- 
Представителите па обобществено - политически

те организации и органи- ществено - политическите 
те иа местната общност организации в Божица но 

солидарна дчертават, че солидарно-

сами
ди. Пък и домовете им, 
някога нови, все по-теЖ- 

посят бремето на вре- оргаиизираха
акция и проблемът беше стта в рамките иа селото 
премахнат.

Тази година от касата , ва като най-ефикасен вид
и важна >кме

ко
Някои божишкидо 

рухват и при живи
мето всс повече се мотпържда-
мове 
стопани.

Божичани започнаха ор 
ганизираио да сс -борят 

бедата и старост-

чо от заетите в която и 
да е трудова организа-общпост бя- еамопомощ 

ха отпуснати 500 000 ди- , йена опора.
могат най-бс- \

на местната

К, Г.нара, за да
срещУ
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ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРЕРАБОТКА ИЛ КОЖИ ОБОРОТНО-ПРОИЗВОДСТВЕНА И УСЛУЖИЛ
и в БОСИЛЕГРАДБосилеград— Димитровград ТО

УУНа всички трудещи се и граждани ЧЕСТИТИ 
_ ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТАЧЕСТИТИ ПРАЗНИКА НА РЕПУБЛИКАТА 29 НОЕМВРИ

като им пожелава високи трудови завоевания в изграждането на 
социалистическото самоуправление у нас.

„БРАТСТВО” преработва всички видове кожи и изработва 
полуфабрикати за кожарската промишленост, както н го
тови изделия за износ.

29 НОЕМВРИ
деловите си приятели,на клиентите и

гражданите и трудещите- се 
в Босилеградска община и страната идния

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ЛИЧНО ЩАСТИЕ И НОВИ ЗАВОЕВАНИЯ 
НА ОБШИНАТА И СТРАНАТА.

РЕОРГАНИЗИРАНАТА ОРГАНИ- 
НЕЯ ПОЛАГАТ УСИЛИЯ ТЕ ДА БЪ- 

ДОВОЛНИ ОТ ТЯХ!

на

В ИЗГРАЖДАНЕТО 
ПОЛЗУВАЙТЕ УСЛУГИТЕ НА 
ЗАЦИЯ. РАБОТНИЦИТЕ В 
ДАТ БЪРЗИ И КАЧЕСТВЕНИ, А ВИЕ —

'ШрРВП||Г""ЧН1 ' РАДИЛ ОРГАННОАЦША КОНФЕКЦМ^Л

\МЗС&ХТОТ7*тъ
\ УЧТ.Г.9В1^1/ СЛ НЕОГРЛНИЧЕНОМ СОЛ11ДЛ1Ч10М ОДГОВОГНОШГЛ’ ООУР«

ООУР „МЛАДОСТ” — ИРОНЗВОДНкА СА II. С. О. 
ДИМИТРОВГРАД — М. ТИТА ИМ

!

:: ■ ■ЧЕСТ И ТИ
ПРАЗНИКА НА РЕПУБЛИКАТА ::и29 НОЕМВРИ

На всички трудещи се и граждани като им ножелапа нови 
завоевания в социалистическото строителство. 
Произведенията на „Свобода” се отличават е-ьс съвремен
на кройка н нзнюансирана разцветка.
Търсете произведенията на „Свобода" в Димитровград и 
по магазините на „Свобода” навред по страната.

п
:

II ЧЕСТИТИ ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА — 29 НОЕМВРИ

като им пожелава нови трудови завоевания занапред. 
„ЦИЛЕ” произвежда съвременни мебели по достъпни цени. 
ПОСЕТЕТЕ магазините на „Циле" в Димитровград и 
другите градове в страната!

по

. ГАВВ1КА ГАВМАСЕЦТЗК1Н I НЕМ1Ш1Н РК012УООА
■

16000 БЕЗКОУДС ЦС УБДЗКОУД 199 ТЕБЕРОМ 50-244 ТЕ1ЕХ 19 625 19 б6в. 19 668

Ш КОМРАЗ
ЛК3051-АУиА

— ООСТ „Фармацевтика” — Лесковац
■

ТРУДОВА ЕДИНИЦА ЗА СУШЕНЕ НА ОВОщИЯ И ЗЕЛЕНЧУЦИ 
— Босилеград :

на трудещите се и гражданите 
в Босилеградска община, Южноморавски регион 
и цялата страна II ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД 

„БАЛКАН”
НА ВСИЧКИ КЛИЕНТИ, ТУРИСТИ, НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И 
НА ГРАЖДАНИТЕ ОТ ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА И СТРА
НАТА

ЧЕСТИТИ
29 НОЕМВРИ — ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА

С- ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ЛИЧНИ УСПЕХИ И ЩАСТИЕ 
И НОВИ ТРУДОВИ ПОБЕДИ В ИЗГРАЖДАНЕТО 
НА САМОУПРАВИТЕЛНОТО НИ СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКО И НЕОБВЪРЗАНО ОБЩЕСТВО.

ЧЕСТИТИ 29 НОЕМВРИ — ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА

I като им пожелава още по-хубави успехи занапред 
„БАЛКАН” предлага:
# Своите заведения на

:
частни и обществени лица за органн-: зираие на частни и обществени 

семинари п други облици на масово контактиране. 
ф В заведенията на „Балкан” ще намерите всички видове 

гнета и безалкохолни напитки, 
други видове туристически услуги.

0 Посетете заведението на „Балкан" на гранично-пропусква- 
телння пункт „Градини”, със съвременния хотел хотел-ре
сторант „Балкан” в града и останалите заведения на 
„Балкан”. *

увеселения и тържества.:
пи-г

ястия, стаи за нощуване и
!!

КОМУНАЛНА ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ „КОМУНАЛАЦ"
в Димитровград

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ В ОБЩИНАТА И 
СТРАНАТА

ЧЕСТИТИ

29 НОЕМВРИ -

с пожелания за °Ще по-добри успехи в социалистическото 
изграждане занапред

\
I

ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА

ТО „ЗЕЛЕ ВЕЛКОВНГ ООСТ „ЧОРАПАРА” — Лесковац 
ПРОИЗВОДСТВО НА ЧОРАПИ —ТРУДОВА ЕДИНИЦА ЗА 

Босилеград
на гражданите - и трудовите хора 
в Босилеградска община, 
и цялата страна■Г 1РА\ А\.ИЬАУ Южноморавски регионГра^евинска РО

ДимитровградСтроителна ТО 1Г1РА\Д\1Н1Я1
НА ВСИЧКИ СТРОИТЕЛНИ РАБОТНИЦИ, НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ 
И ГРАЖДАНИТЕ

ЧЕСТИТЯТ 
ПРАЗНИКА НА РЕПУБЛИКАТА __ 29 НОЕМВРИ

и им желаят личниЧЕСТИТИ

ПРАЗНИКА НА РЕПУБЛИКАТА — 29 НОЕМВРИ
като им пожелава нови 
социализма

успехи и нови завоевания в борбата - 
ни, социали-за всестранен прогрес на 

етическо и 
В текстилната

самоуправнтелното 
необвързано общество, 

промишленост „Зеле Велкович” 
детелствува с качество 
МСТВОТО!

отдавна се засви- 
на изделията си. ПОЛЗУВАЙТЕ ПРЕДЙ-

завоевания в изграждането на
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иЕлектро6осна«* _
ЦЕХ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ || съюзНСКАТАЧ К0НФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ

ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ 
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА, КОМУНИСТИТЕ,
ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ
чеЙсатаКмладе^ФЕРЕНЦИЯ НА Съюза на социалисти-

тровград 
ЧЕСТИТЯТ
НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ
ПРАЗНИКА НА РЕПУБЛИКАТА — 29 НОЕМВРИ

с пожелания за нови трудови 
социализма у нас . '

Яйце

29 НОЕМВРИ — ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА
на населението и работнициите

КАТО ИМ' ПОЖ°ЕЛАВАТДЛИЧНмИ^™ЯЛаТа стРана 
НИЯ В СЪДРУЖИЕТО и в ™ И нови ЗАВОЕВА-
МАТА НИ И НЕОБВЪРЗАНА СТРАНА ДАНЕТ° НА НЕЗАВИСИ

В

Дими

завоевания в изграждането

ЗОИК ШБИ8Т1ША С1МЕШН РК012У0Ш I:
■ ■

7 ■ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ „ДИМИТРОВГРАД”
На трудещите се в Димитровградска община
ЧЕСТИТИ 29 НОЕМВРИ — ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА

::
ТО „Автотранспорт“

;; Босилеград 
■ I на пътниците си,

населението и работниците 
в общината и страната

ЧЕСТИТИ
ПРАЗНИКА НА РЕПУБЛИКАТА — 29 НОЕМВРИ

и им желаят нови успехи занапред 
ПЪТНИЦИ, НА ДОБЪР ПЪТ С АВТОБУСИТЕ НА БОСИЛЕГРАД- 
СКИЯ АВТ0ПРЕВ03ВАЧ!

„Димитровград” произвежда
— разни видове гумени обувки (работнически, за ловци рибо

ловци И Др.) ' '
— работнически обувки със специално предназначение (за ми- 

ньори, горски работници н др.), 
лачени дамски и детски ботуши с различна разцветка,

— разни видове гумено-технически стоки с и без метали с раз
лично предназначение,

— търбн и профили, 
гумени фолин (с различно качество),

— маш>ши за нуждите на гумарската промишленост, прибори и 
калъпи, различна метална галантерия IIгумени нишки,

СТРОИТЕЛНА ЗАНАЯТЧИИ СКА КООПЕРАЦИЯ ■ ■
■ ■

■ ■

■ ■

■ Е
Здравният дом

[ | ЧЕСТИТИ
: | ПРАЗНИКА НА РЕПУБЛИКАТА — 29 НОЕМВРИ

п 2 с пожелания за нови трудови победи в социалистическото
“ « строителство
■ ■

■ ■

рра^еЬинар
Адш ро. босилеграл В ДИМИТРОВГРАД

ЧЕСТИТ И
ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА — 29 НОЕМВРИ

на деловите си приятели и 
на трудещите се и гражданите 
в общината и цялата страна
И ИМ ЖЕЛАЕ НОВИ ЛИЧНИ И ОБЩЕСТВЕНИ 
УСПЕХИ В ПО-НАТАТЪШНОТО РАЗВИТИЕ НА 
ОБЩИНАТА И СТРАНАТА

Ползувайте услугите на „Граджевннар”, неговите известни май
стори строят нашир из страната — ЕФТИНО, БЪРЗО 
СТВЕНО!

::

II

„ГАЛЕНИКА“и КАЧЕ-

— Сурдулнца
па трудещите се и гражданите 
в Сурдулпшка община и страната

ЧЕСТИТИ
29 НОЕМВРИ — ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА

с пожелания за нови обществени и лични постижения и 
за нови трудови победи в социалистическото строителство 
у нас '

„ИНЕКе СТОЧАР”

— Димитровград
със своите организации па сдружения труд 
„НИШАВА”, „ТЪРГОКООЛ” и „КООПЕРАНТ” ' 
ЧЕСТИТИ

ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ
ПРАЗНИКА НА РЕПУБЛИКАТА — 29 НОЕМВРИ

■ ■
■ ■

■ ■
■ ■ 
■ ■ 

■ ■ ■НА
■ ■

■ ■ка/о им пожелава още ио-големи успехи занапред 
„НИШАВА” организира селското стопанство па обществения сс- 

всички видове селскостопанска продукция
■ ■ 
■ ■ 
■ ■ 
■ ■

■ ■ 
■ ■

■ ■ ■ ■
■ ■ 
■ ■ 
■ ■

■ ■\ ■ ■ 
■ ■ 
■ ■ 
■ ■ 
■ ■ 
■ ■ 
■ ■ ,

ктор и изкупуна 
„КООПЕРАНТ” организира производството в частния сектор и 
/ТЪРГОКООЛ” снабдява населението с всички видове индустри

ални стоки за широко потребление, както и хранителни ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СКС 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН 
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
ОБЩИНСКАТА КОКНФЕРЕНЦИЯ НА ССМ 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СУБНОР 
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 
в С у р д у л и ц а 
ЧЕСТИТЯТ
29 НОЕМВРИ — ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА

па пионерите, учениците, младежта и войниците,
■ш гражданите, работници и бойците 
а общината н страната
и им пожелават лнчин и колективни успехи в изгражда
нето на независимото ни симоуправително н необвързано 
общество

изделия

I

ГОРСКО СТОПАНСТВО - Враня
Босилеград 

гражданите и работниците 
- в Босилеградска община 

и цялата страна 
ЧЕСТИТИ

ПРАЗНИКА НА РЕПУБЛИКАТА — 29 НОЕМВРИ
И ИМ ПОЖЕЛАВАТ 'КРЕПКО ЗДРАВЕ И НОВИ 
ТРУДОВИ ПОБЕДИ В ПРОИЗВОДСТВОТО И във 
ВСЕОБЩОТО РАЗВИТИЕ НА СТРАНАТА НИ

ГОРСКА СЕКЦИЯ
на

■ ■

М■ ■
■ ■
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ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ ИЛ скс 
ОБЩИ МОКАТА СКУПЩИНА 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ИА ССМ 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР ИЛ СУБНОР 
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 
и Босилеград

па пионерите и младежта 
полициите и бойните, 

па гражданите
и трудещите се

и общината и страната

” "

I

II 
=

' 5»

N0 М I О II 1 I < » • N И I ) I< 1 Я V' *■ N к « и

ЧШгМм&ке НТОНОЕЬЕНТНАЯЕ
!•ТП.ЕГОН вб-903 • Т1ИЧ ЮТЛ4 • Т И1. С <4 » А М Е1ККТИОУ1.А81^А

= = 

5?
в С у р д у л и ц а 
ЧЕСТИТЯТ

: ■
:■ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА — 29 НОЕМВРИ
2? Ч Е СТИТЯТп
:■

:•

на всички граждани и работници в общината и цялата 
страна
както им пожелават лично щастие и нови аивоевпнпя и раз
витието на самоуправнтелното ни социалистическо обще
ство

29 НОЕМВРИ — ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА

като им пожелават нови лични успехи и нови ко
лективни завоевания в изграждането па общината 
п ма независмото ни, самоуиравително и необвър
зано общество.

::: =
:■

II
2аква*ш«кивкаоиь:пв11Б1:пварвисакв1;:*(«илвипаввянишииипииЕпии«1И1тияии;1яш«ввя*им1 ::
САМОУПРАВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ НА ИНТЕРЕСИТЕ 
ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА,
ДЕТСКА И СОЦИАЛНА ЗАЩИТА 
3 Сурдулнца

на всички пионери, ученици и младежи, граждани и работ
ници в общината и страната

ЧЕСТИТИ
• Сн&п

! С/СОЯТГГЕЬ.ЮКА ОКОЛ.Ч12ЛСМЛ ОВЕС2ЕКОС ЕЛБА 
ТК1у. 84-067, 84-098 — 21КО КЛССЧ 92801-001-432 

В А И V 3 N 1 С ЛИ

I
29 НОЕМВРИ — ПРАЗНИКА НА РЕПУБЛИКАТА

ЧЕСТИТИ
като им пожелава нови лични и обществени успехи зана
пред 29 НОЕМВРИ — ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА

като им пожелава още ио-високи трудови победи и завое
вания в изграждането на социалистическата и самоуправи- 
телната ни родина
В заведенията па УРО „СЪРБИЯ”, в чийто състав са хо
телът „МИР” в Звонска баня, хотелът „Църни връх" в Ба- 
бушница и други заведения в Горно Понишавие, може да 
намерите специалитети от този край. „СЪРБИЯ” предлага 
алкохолни и безалкохолни напитки, богато меню.
В заведенията на „СЪРБИЯ” — хотел „МИР” и ресторант 
„ЦЪРНИ ВРЪХ" винаги ще бъдете навреме и културно 
обслужени.

Зн&гйса)

• •
II
■ а

На всички трудещи се и граждани в общината и страната 
ЧЕСТИТИ

■ ■

■ ■
ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА — 29 НОЕМВРИ

■ ■ 
■ ■
■ Ш
а ■
■ ■

с пожелания за още по-високи завоевания в изграждането 
на социалистическа, самоуправителна и необвързана Юго
славия
„ЛУЖНИЦА” произвежда:
полиетиленови тръби за водопроводи, ПВЦ тръби, поли
етиленови фолии и тръби, плексиглае плочи, пропиленови 
тъкани (ПП-тъкани), вълнообразен полиестер плочи, ци
стерни от армирован полиестер, алкохолен оцет и други 
пластмасови изделия

II

* и п с с а а а вс: сш ВСС! ав. 553|

Земеделските кооперации:
„ПУДУЧНОСТ” — БАБУШНИЦА 
„ЕРМА” — ЗВОНЦИ 
„СЛОГА” — ВЕЛИКО БОНИНЦЕ

На всички селскостопански
,хххххкхххяхвххх*9[1ксхххх-з:ге91;х'х2к2:.а,п:19цга|1маххахв9х2к2х.]2х,::г;зхиххахиха1

производители, трудещи се и 
граждани от Бабушнншка община н странатаОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ 

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ 
СЪЮЗ
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА СОЦИАЛИС
ТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ 
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СУБНОР 
В БАБУШНИЦА 
ЧЕСТИТЯТ
На всички трудещи се и граждани от общината и страната

ЧЕСТИТЯТ

29 НОЕМВРИ — ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА

като им пожелават високи завоевания в изграждането на 
социалистическата ни самоуправителна родина 
ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КООПЕРАЦИИ от Бабушнншка община 
организират селскостопанско производство и снабдяват 
селскостопанските производители с възпроизводствени ма
териали, изкупуват селскостопанска продукция и снабдя- 
“т ”нието с хранително-вкусови и други индустриал-

:::: :::: :::ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА — 29 НОЕМВРИ :
с пожелания за високи трудови и обществени завоевания 
в изграждането на социалистическа, самоуправителна 
Югославия := :

1казхвпо^Е^зсаасявв1згяонваовссавявяг| ТВ1СПСЛ31 I в я в а в а; 1В31 ш

Електронна промишленост Ниш ООСТ „СД” : " ВАВи^/^/СА -

трудещи се и граждани от Бабушнншка община и
----

! : На всички 
страната

ТРУДОВА ЕДИНИЦА Босилеград 
ца деловите си приятели и потребители 
на гражданите и работниците в 
Босилеградска община, Нишки регион и 
цялата страна

в

ЧЕСТИТ И:: ;;
ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА — 29 НОЕМВРИ

ЧЕСТИТИ
с пожелания за високи трудови победи 
ния в изграждането на нашата 
етическа и необвързана родина 
„ТЕКСТИЛКОЛОР” печата различни 
извежда лека конфекция, 
ми, кърпи за домакинство

и високи завоева- 
самоуправнтелна, социали-29 НОЕМВРИ — ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА

и им пожелава нови 
строителство на страната ни

видове тъкани, про- 
спортни гащета, бански 

дамско интимно бельо

успехи в социалистическото
коепо- 
н др.
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РАЗГОВОР С РУЖИЦА АЛЕКСОВА

Въз основа на член 9 и член 24 на Закона за тру
дови отношения и чл. 7 и 43 на Правилника за тру- 
дови отношения ТО „Автотранспорт” в Босилеград на 
своето заседание от 9 '
даде

Мога да се боря наравно 

със здравите
ноември 1988 година реши да

СБЯВА
ЗА ПРИЕМАНЕ НА РАБОТА НА ЕДИН СТАЖАНТ 
КВ-ав-гомеханик — един изпълнител за 
НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ 1

Освен със Закона предписанйте условия, кандида- 
тите трябва да изпълняват

Помолихме тези дни Ру 
спечели-

бваше де ' Лично не- съм довол 
на от своите резултати 
Считам, че мога и повече. 
.Ние

се мисли само 
на стрелбата. Първата се 
рид излезе слаба. Малко 
се смутих. Та нима

жица Алексова, 
ла второ място и сребъ
рен медал на Олимпиада 

С,еул да -ни 
някои спомени * от

и следните условия:
— да имат завършено училище за КВ-автомеха-зато- стрелците :: 

са съм. дошла тук? А ще- добри подготовки.
Най-щастливи

та в нямахмеизнесе 
товаше

голямо спортно събитие.
За, Мене това беше- 

голямо събитие — каза 
Алексова. Олимпиадата за 
инвалидни лица с нищо 
ие беше по-назад дт Олим 
пиадата за

пици,
Да бъде още — да не са осъждани и да? не са 

, Да са зачислени в Общността 
работа..

по-зле
ако напуснах линията. В 
този час

под следствие, 
по заемане на

минути 
доживях в родния Дими
тровград. Подаръка кой
то мм връчиха моите ко
лежки в „Свобода” ми е

при мене дойде 
треньорът ма французой
ката Мари Терез и 
окуражи. Охрабряваха 
п моите съперничим. Със 
редоточпх се и — фппн-

С молбата за обявата кандидатите трябва 
дставят и следните документи:

— Диплома за професионална подготовка за КВ- 
автомеханик, 
автомеханик, Ш или IV

да пре-
ме
ме . много мил.

благодарна и на „Димитро 
в град” дсто ми даде спор

Много съм

здрави, която 
току-що беше завършила. 
От нашата страна 
нахме със 
Франкфурт, 
инг 747

степен,
Удостоверение от книгата по гражданско със

тоя у ие,тръг- 
самолет до 
сетне с Бо- 

след 42 часа при
стигнахме в Сеул. На 
рогара Ким по

— удостоверение от съда; удостоверение за отби
та военна повинност,

— удостоверение от Общността, по заемане на ра
бота иае-

— Медицинско свидетелство.
Заявленията с необходимите документи се изпра

щат в срок от 8 дни от деня на публикуването на об
явата в „Братство”, „Вранске новине” и „Политика“, 
до Комцсията за трудоустрояване и трудови отноше- 

я ПРИ ТО „Автотранспорт”, Босилеград, Ул. Георги 
Димитров №13-а, 17540 Босилеград.

ни посрещ 
сърдеч-наха любезно и

но, а сетне с рейс 
стигнахме в Олимпийско
то село. На 13 и 14

прп-

август
упражнявахме, а на 15 
стана тържествено откри
ване на Олимпиадата,

нн

щл Въз основа не член 9 и член 24 на Закона за тру
дови отношения и член 7 и 43 на Правилника за тру
довите отношения ТО „Автотранспорт” в Босилеград, 
Работническият съвет на същата на заседанието 
от 9 ноември 1988 година взе решение отново да се 
«аде

ко
ето се предаваше и по те
левизията. Пред 
стадион мина дефилето — 
66 национални отбора, ко 
ито приветствува и прези 
дента на Корея. Олимпий 
ския пла-мък носеше спор 
тист-инвалид, без единия 
крак, с патерица в една
та ръка ... Тази картина 
разпалваше у нас жела
ние да се борим с все 
сила.

пълен
сй

Р. Алексова с баща си и представители на дружеството

шът ми излезе извънре
ден! Моята радост няма
ше край, когато видях 
как ми аплодират за по
стигнатия резултат... В 
стрелковата зала се нами
раше и Антонио Сама-, 
ран, пред .когото показах
ме с резултатите си, че 
стоим на равна нога със 
здравите спортисти.

тни кецове, на моделисти 
те на „Свобода” за уши
тия костюм, на Нитекс в 
Ниш за анцуга.

Приятни часове прекара 
хме и по време на прие
ма при председателя .на 
Председателството 
СФРЮ Раиф Диздарецич.

— По-нататъшни плано-

ЗА ПРИЕМАНЕ НА РАБОТА НА ЕДИН АВТОЕЛЕК- 
ТРИЧАР

Освен със Закона предписаните условия, кандида
тите трябва да изпълняват и следните специални ус
ловия-

стажант за неопределно време

— да имат завършено училище за КВ-автоелек- 
трнчари.на

— На 16 октомври 
10 часа започнаха състе-

в — да не са осъждани и да не са под следствие,
— да са зачислени в Общността по заемане- на

Стрелковният ве?занията. 
спорт ги откри. Започна 
отброяването на 90 мину 
ти за медалите. До мене

работа.
— Всички мои планове 

са насочени към предсто 
ящата Олимпиада в Бар- 
нелоиа, както и за свето
вното първенство. Ще се 
боря за едно място в на
ционалния състав по спо 
ртпа стрелба на здрави
те. ..

Ружица Алексова досто 
йно прослави името па 

то нашият самолет гръг- Димитровград и страната, 
ваше в 3 часа. През Хопк Вече има предложение 
Конг, Дубаи, Саудитска 
Арабия, Турция, сетне нр 
ез Франкфурт — се върна 
хме обратно в родината.
Посрещането в Белград 
беше величспствсмо. Та 
нима има нещо по-хубаво лужпла е такова призна- 
от олимпийски медал па 
гъаритс..._________________

С молбата кандидатите трябва да представят и
Моят сребърен медал 

— споделя Алексова — 
беше първият медал за 
Югославия и това още 
повече ме радваше. Само 
два 1ф7,га ме делеха от 
златния медал, който спе
чели белпапката.

Затварянето ма Олимгш 
адата не дочекахме, защо

следните документи:
— Диплома за доказателство на образователния

се намираше французой
ка, като една от фавори
тите за медал, сетне още 
два белгианки. Докато те

ценз;
— удостоверение от книгата на гражданското със

тояние.
— удостоверение от съда,
— удостоверение от Общността по заемане нас пневматиченстреляха 

пистолет, а аз с „Файнер- 
бау" модел 65. Но каква 
можеше да се прави. Тря

работа,
— удостоверение за отбита военна повинност и
— медицинско свидетелство.
Заявленията по обявата с. необходимите докумен

ти се подават в срок от 8 дни от деня на публику
ването й в „Братство”, „Вранске новине” и „Полити
ка”, до Комисията за трудови отношення ТО „Авто
транспорт”, Босилеград,' ул. Георги Димитров № 13-а, 
17540 Босилеград.

НИШКА РЕГИОНАЛНА 
ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ спечелилите медали па 

Олимпийските игри да 
бъдат удостоени с орде
ни. Очаква се и Димитро 
играл да й присъди Сеп
темврийска награда. Зае-

Незаслужено
поражение и На 6 декември 1988 

година сй навършват
ЧЕТИРИДЕСЕТ ДНИ
от смъртта на нашата ми
ла и никога незабравима 
съпруга, майка, тъща, ба-

у:„Борац” (Бързи брод) 
„А. Балкански” 4:3 (1:3) ПМС,

Димитър СТАВРОВФутболистите ма „Ассп 
Балкански” от Димитров- 

мимаха добре ма

»
ТЪЖЕН ПОМЕН

На 4 декември тази го
дина се навършва поло
вин година от смъртта на 
нашия мил и позабравим

'Мград I (е 
последното си гостуванен 
Бързи брод. Те загубиха 
мача, макар че в първото 

бяха и по-доб- 
3:1. През 

обаче

•^****Ц
ба§Ш1 Василка

Манчеваполувреме
ри и водеха с 
второто полувреме 
те играха недостатъчно ор 
ганизйрано и домашният 
отбор бързо изравни рс- 

и отбел-

Михаил Лазаров 

Милев
от Радейна

На този ден в И часа в радеинските гробища ще 
дадем помена. Каним близки и познати да присъству- 
иат на помена. .... .V

Опечалени: съпруг Кирил, син Никола, дъщери: 
Вена и Малинка, зетьове: Павле и Денко, внуци: /Иво, 
Ема, Мая» Саша, Типа и Ана и останали мнргббрбйнн
роднннн. _______

пенсионер от Димитров
град

Опечалени: семейства
Ташкови, Лазарови и Па
влови

зултата, а сетне 
яза четвъртия,- победоно
сен гол.

, паКадетският състав 
„А. Балкански" загуби_от 
Единство (Пирот) с 8:0.

Д. с.
’ СТРАНИЦА 13
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Каца за зеле Доброволни
Преди четиридесет го

дини един ясеиовделец ре 
шии да си направи каца 
за зеле. Повикал май- 
стор-кацар. Дошъл май 
сторът,' донесъл' си и 
алат: брадва, пергел, рен
де и други алаткн. Май
сторът бил роднина на 
чорбаджията.

Лъга — изяде една торба 
круши, пагфапн друга — 
торба сливи .. . Така я 
правил цял месец. И ус
пял.

Дошло време за слага- 
не па зимнина. Домаки
нът сложил зелето в ка
пата, насипал вода, по 
кацата започнала да тече.

Отишъл при майстора, 
при вуйчо си да му за
плати за кацата. Буйното 
казал: „Вуйчип, 
ме държи вода!”.

Тогава майсторът отго
ворил: „Нали ми каза да 
ти направя кана за зеле, 
а не за пода?!”.

и други овощня. Из- Записал: Йордан Миланов 
работи майсторът една

пазачи Сиромашии богаташи
С откриването на още ед-

Срстс ме тпя дни Тодосия от „Градню" 
и ме загалати одма: „Бре Мамчо, куде се 
губиш ко ошципсбп прирез ... Защо не на- 
ньриеш у опщинуту да видиш кико се деле 
студентски кредити . .

— Чекай бре, Тодосийо, ие рече ни 
„ПомОзибог, а ноче од врататата за крака
та ..

па активност — пазене па 
бебета младежката коо
перации в Димитровград има 
намерение да обезпечи ра
бота за определен брой не
заети девойки. Кандидатки 
за тази работа вече има. Ръ
ководството па кооперация
та обаче загрнжава факта, 
чс за тази работа се обаж-

Вуйчото казал: „Искам 
да ми направиш една ка
ца от 500 кг за зеле”.

— Неми бог, Манчо! А и да има не мо
же да ш помогне. Ло-арно да си добре с 
шефатога, може и па - тебе да ти издаде 
потвърду, та и ти за унукатога да узнеш 
креди т. . .

— Стани бре човече, кво си запел ко 
мутав у точила! А съм поостарея, почни

капата.Добре” — отвърнал май 
сторът — „Няма защо да 
се грижиш, вуйчо!”.

Започнал майсторът с 
работа. Била есен,

дат и някои „дърти" младе
жи, конто са съгласни 
посмит н

да
безплатно тази 

„женска" работа, само 
майките на бебетата 
та са по-млади.

роди
ли се круши, ябълки, ели ако 

и деца-ви НО.Ц,ка да ми се разясни.
— Епа слушай: за сиромащийуту, 

децата на ония що немайу млого наре, дър
жавата дава студентсби кредити, а и шиня 
деца да се шко.зуйу ...

— Е, кво лоше има у това, баш йе до
бро що тека прайе ...

— Чекад де, кво 
пред кобилу! Убаво йе, 
убаво! Ама знайеш ли ти ко некойи цари- 
броджа!ье, тека да кажем

Звонин А. Т. за
I НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКН

I1а се у политику не 
разумим и не мешам се. 
И бо.ъе, (ербо ]е полити
ка, кажу, курва: данъс 
със тебе, ^утре със дру- 
гога!

Али- МО] комшща млад 
човек, фш му литка па
мет, па воли да бистри 
политику. 1а га савету- 
,|’ем:

— Дете! Мани се ти од 
политику, него си гледа] 
работу и кубу. И жену! 
Раду) во] се док ти ]е 
време...

— А, грешиш, комшщо! 
— каже ми он. — Човек 
мора да зна]е од ко]у 
страну дува,. да не моча 
уз ветар ...

Али, ветровити млого 
менмцу правац: чъс дува-

търчиш ко ждребе 
не каже.м да не йе

Д °Д .1СД1 |у страну, чъс ли како зпаф овога и опо 
од другу... Човек мора га. Море, досацуф ми. За 
да мен,а бо]у, к’о гуш- пптку]е ме: 
зер. Тека и мо] комшн]а: — Зпаш ли, бре, ко]и
уз кога ]е данъс, ]утре ]е ]с съг наш прс’сед1шк? 
против шега! А мерак,му 
]с .да га пзгласа]у за нс- 
каквога, па да иде на са- 
станцн. После ми се 'ва-

по-видни човещц 
напраили? Узели потвърде дека су сирома
шия, демек голи ко пнщо.ъи! Демек нема 
за кво куче да Ьи вати ...

— Е-е-е ...
— .Ток!
— А, зпаш ли нощ ]с 

главни у Кпиу?
— Ток!
— И, бре КОМШ1ЦО, ти 

си млого прос’ човек!
А мен пребипе, па га 

пита’:
— А, зпаш ли ти ко]п 

]е — Мнка?

— Тека де! Доктурйе, даскадье и йоще 
некоии що не знайу кво имайу, парете си 
не знайу, а овам им дали 
децата им нема с кво 
ако опи

потвърде дека 
школуйу. А

немайу кво ли смо ннйе V „Град
иш ”, у „Слободу”, у . ..

— Чекац бре Тодосийо, я не съм йер- 
менеби поп за жалбе, има си место за то
ва...

да се

— Ток!
А нощ ]е тп]а?

— Е, ти]а ]е главни у
тво]у кубу, ДОК
меш па састанци!

Записал: Драгослав 
Манмч — Форски

рече ом. —
Море я ми кажи ти кому че се жа- 

ка баща ти му бута ...
— Е-е-е, пркара га брат ми!
— Че га

Л11Ш

ти дре-
прекараш и ти! ^ не знам 

ко да вържем краищата дребе студента 
да учим, а кредитите се даване на най-бо
гатите. '

ки-

— Е, не йе баш тека! Ти Тодосийо си 
сирома, ама немаш 
мислиш: и тия трошкове. Кво 

°нея япине що су направили — с 
паре ли се прае? Ти не возиш .мерцедес а 
знайеш ли колко йе било бензин? А 
ска човеци су се нзарчнли 
Видиш ли 
ве. А ти

Студентска лето- 
море...

К и за
млого паре, ама и млого трошко-

летоска сади тутун, че узнеш не- 
коиу парпцу, че стиснеш тука-тамо и че 
прачаш на детето да си учи. Нали за деца
та живейемо?

,,, влязе /ЧУгъНяН- 
иялюо десет го - 
дини нямя дя 
вюди анатюя г-Н 
ер&анене 1/стри^ееце Тодосия ме погледа, погледа, па рече: 

Аиде Манчо, ти си праши майтаплъ- 
ди, а мене ми йе до викаше!

— Море Тодосийо — 
ие луд .онпя що изиджа

реко му я — не 
трите заляника —

^УД ие оиия що му Ьи дава! Изгледа 
чребе да издърпайу ушите на тия що су 

потвърдете дека су сиромащия ...

■4!/

1\\ V

дека
давали

■/

Еряптво Директор и 
Димитров.
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