
ЕряфспШ
Уь ВЕСТНИК НА БЪЛГАР

С указ на президента на 
СФРЮ Йосяп Броз Тито от 
14 февруари 1975 година 
дателство „Братство" е удо
стоено с Орден братство и 
единство със сребърен венец 
за особени заслуги в област- 

информативната и гра
фическа дейност 
нос в развитието на братст
вото и единството 
нашите народи и народности

та на
ОСАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ ^ и за при-

между
ГОДИНА XXIX
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ванетоС^?дЕМ^ ЕТГОД ИШНИНАТА 
НАНЕТО НА ПЪРВАТА ЮГОСЛАВСКА

ОТ СЪЗДА 
ДЪРЖА

КАКВО НИ ДОНЕСЕ НОВАТА КОНСТИТУЦИОННА РЕФОРМА
ВА

СБОГОМ ИЛЮЗИИ!?Историята потвърди 

прогресивната 

на раждането 

на Югославия

цепта на обществената со 
бственост. Нейните несоб 
ственически характер 
твърдят мнозина — е при

Социалните конфликти станаха реалност 
на нашия живот толкова много, че конститу
ционната идилия за безконфликтното общес
тво, в което всичко е подчинено на автентич
ните интереси на трудещите се, стана едва ли 
не гротеска

чина за неикономическо- 
то битие на нашия и ос
таналите социалистичес
ки системи. И нашите ко-
нституционни творци при 

свояването на чужд при- знават, че тук „има не- 
наден труд, по-реално се що". Затова е и въведе- 
■дефинираправото на труд, но понятието „титулярна 
подчертава се отговорно- обществената собствено
стта на работниците ’ за ст". Ролята на титуляр е 
лошата работа. На работ- присъдена на предприя- 
ниците се дава свобода тието. 
да избират организацио
нен облик на предприя- 
титсто си банките получа 
ват по-гол яма самостояте-

На 25 ноември т. г. Съю 
зният съвет на Скупщи
ната на СФРЮ провъзгла 
си за приети 39 амандма- 
на в Конституцията

ССТНЮ ЗА ПРЪВ 
НАМЕНУВА

ПЪТ ТАЗИ ГОДИНА 03- 
ГОДИШНИНАТА ОТ СЪЗДАВАНЕТО 

НА ПЪРВАТА ЮГОСЛАВСКА ДЪРЖАВА

на
страната, с които се ме
ни, частично или коренно, 
съдържанието на 135 чле
на на най-важния доку
мент на Югославия, кон
то бе приет 1974 година.
Така още един ноември 
влезна в историята на 
югославската конституци лност, разширяват се въз- 
онност, която през изтек
лите десетилетия беше об

НЕПОСРЕДСТВЕНИ ИЗ
БОРИ И ПОВЕЧЕ КАН
ДИДАТИ

Непосредствените избо- 
можностите за влагане на ри . „се върнаха" в поли- 
чуждестранен капитал, ра тическата система и това

е най-важната промяна в 
тази област. Като ново 
конституционно решение 
се въвежда задължение
то да се утвърждават по- 

ята с по-голямо уваже- вече, кандидати за деле
гати.

ласт на сравнително чес
ти преобразования. ционализпра се системата 

на самоуправителните об
щности на интересите и 
планирането. Конституци

КАКВО НИ ДОНЕСЕ НО 
ВАТА КОНСТИТУЦИОН
НА РЕФОРМА?

ние третира различните 
видове кооператива, лич
ния трудч и свръзването 
му с обществения сектор.

С приетите амаидмапп се 
вършат промени в три 
области па общественото 
устройство: 11 коном ичес- 
ка система, политическа 
система и отношения във 
федерацията. Промените 
в икономическата систе
ма са и най-много, и най- 
радикални, новините в 
политическата система им 
ат много по-малък обсег 
и радикал пост, а най-ва
жните въпроси и пробле
ми па отношенията във 
федерацията са оставени 
да бъдат разрешени в по 
вия стаи па конституци
онната реформа, който 
ще започне практически 
от Нова година и в същ
ност трябва да „произве
де" нова конституция па 
страната.

Конституционните про
мени легализираха право
то на работниците да ста 

Така още един 
инструмент на „формал
ната” демокрация проби 
стените на „свободно сд
ружения труд".

I чкуват.
Теоретически сублимат 

на всички противоречия 
на социалистическата пко 
номика се намира в кон-

■

Четете в броя:
70 годшш от създаването на Югославия 
ДЪЛБОКИ КОРЕНИ НА ОБЕДИНЕНИЕТО

СТР. 2—3
войводатаОт откриването па паметника

Живоин Мишич
Лицето и опакото на политиката 
СУРДУЛИЧАНИ И ДРАЖА 
В „Сточар” — Димитровград 
РАЗПЛАТА С БЕЗДЕЛНИЦИТЕ И КРАД
ЦИТЕ
Думата има Мнтс Миленов от Божпца 
ПРАЗЕН ШПРИЦ ЗА КУЧЕТАТА

ствспостта между „пър
вата" и втората Югосла
вия като общност ма юго 
славските 11а род| юсти.

За пръв път в история- 
Югоелавия Со

СТР. 4
та на нова 
циалистическият съюз па
трудовия народ в Юсосла 

ознаменува 1 декем- 
— Деня на създава-

С редица тържества и 
научни обсъждания е на
правен опит да се даде от
говор на въпроса: откъде 
идва, как се е развивало 
и накъде върви югослав
ското битие. Може би от
говорът е в изказването 
па Степан Миркович,

Генералния

вия
СТР. 7ври

пето на първата югослав- 
Нсоспова- Личните доходи на босилеградскнте отопан- 

скн работници
ЦЯЛ МЕСЕЦ ЗА 200 ХИЛЯДИ 
Изграждането на пътища в Димитровград- 
градска община не стана в договорените 
срокове
БЕЗОТГОВОРНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 
ЗА ПЪТИЩА ОТ НИШ

ска държава, 
телио досега тази 
бе пренебрегвана. Револю 
ционният субект, като тво 

на възобновс

дата

'ИКОНОМИЧЕСКО отно 
ШЕНИЕ КЪМ ТРУДАрчсска сила

Югославия и като па
на социалната рево

пана
чалник па 
щаб на въоръжените си
ли на СФРЮ, който по

СТР. 8ртия
люция' разбира се не 
могъл да зачита 
ствеността' между стария повод откриването па па

метника ма войводата Жн 
воин Мишич, между дру-

„Икономическите" ама- 
пдмапи създават основа 
за практическо и инстпту 
ционно икономическо от
ношение към труда. Пре
махва се анатемата от при

с
Младежта п референдумът
КОГАТО „ДЕЦАТА” ПИТАТ НАРОДА...

прием-

СТР. 9на об-и новия порядък
ществените 
по не
ие можа да зачита прием

ГРАД С БОГАТА ТЕАТРАЛНА ТРАДИЦИЯ
СТР. 10

отношения, :
е разбираемо, че гото каза:

(На 3-ти стр.)
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I ПО СВЕТА НАС |И Н
БУДИМИ1* ЛОНЧАР ПОСЕТИ ФРАНЦИЯЗАКРИТО ЮГОСЛАВСКОТО ГЕНЕРАЛНО КОНСУЛСТВО В СИДНЕЙ

Едностранчиво решение 

на австралийските власти
Подкрепа за преодоляване 

на кризата
Митсраи е подчертал, 

че има пълно разбирател
ство за югославските тру 
А» гости, които според не
говите думи могат да се 
решат преди 
собствени сили, но съще
временно е загарантирал 
приятелската и конструк
тивна роля и помощ от 
страна на Франция в ре 
шаването на онази 
на проблема, за която е 
необходима 
на помощ. В разговорите 
между Лончар и Кресон 
е изтъкнато, че Югосла
вия не бива да остане из
вън процесите в Европей
ската общност, а в разго
ворите Фабиис е обещал 
пълна подкрепа на юго
славските усилия за вклю 
чване в новите интеграци 
онни процеси и за разши 
ряване на сътрудничество 
то с Европейската общн
ост.

Съюзният секретар на 
външните работи Будим- 
пр Лончар през миналата 
седмица посетя Франция 
където води разговори с 
президента па френската 
република Фрапсоа Митс- 
ран, председателя на Ску 
Iпцпната Лоран Фабиис, 

председателя

стана па становище, че 
настаналият проблем тря 
бва да се решава па при
нципен начин п м инте
рес па по-нататъшното ра 
литне па отношенията 
между двете страни. Ав
стралийските власти оба
че, без оглед че стълкно
венията са настанали па 
паша територия н че ни
що не са предприели да 
открият п накажат вино- | 
минците, пе са видоизме
нили решението си за за
криване па консулството. 
Изхождайки от това, ка- 
кто п от интереса п до
стои петното па
Съюзният секретариат па 
външните работи на 6 

да т. м. отправи нота до ав
стралийското посолство в 
Белград, в която се каз
ва, че трима дипломатпче 
ски представители па то
ва посолство са провъзгла 
сени за нежелателни ли
ца п се търси те със съме 
йствата си да напуснат 
територията на Югосла
вия в срок от седем дни.

След като австралийското правителство не 
измени необоснователното си решение за закри
ване на нашето консулство, Съюзният секрета
риат на външните работи на 6 декември отправи 
нота до австралийското посолство в Белград, в 
която се казва, че трима дипломатически пред
ставители на австралийското посолство са провъ
згласени за персона нон грата и потърси те със 
семействата си да напуснат територията на Юго
славия в срок от седем дни.

всичко със

министър част
Сидней демонстрирали ч 
около 1500 устати, кон
то се опитали да влезнат 
в помещенията на консул 
ството п да свалят юго
славското знаме. Без ог
лед, че според междуна
родното право Австралия, 
както и всяка друга ст
рана, е била дължна 
създава услови я за рабо
та на чуждестранните дн 
пломатически представи
телства тя тогава това не 
е направила. Няколко гру 
пи устати влезнали' в дво 
ра на консулството и на
станали стълкновения- С 
цел да отбрани югослав
ския суверенитет н живо
тните си работникът, оси 
гуряващ консулството два 
пъти стрелял с пистолет 
във въздух. Едвам тогава 
дошли полицаи и демон
страциите прекъснали. По 
време на демонстрациите 
бил ранен един австра
лийски младеж. Австра
лийските власти твърди- 
ли, че го е ранил югосла
вският работник, осигуря 
ващ констулството. Те са 
ултимативно потърсили: 
или да им се предаде този 
работник, или ще закри
ят консулството!

Съюзният изпълнителен 
съвет не е приел австра
лийския ултиматум и за-

С едностранчиво н пео- 
боснователно решение на 
австралийското праш ггед 
ство в Сидней е закрито 
нашето генерално консул 
ство, а членовете му със 
семействата си на 6 т. м. 
се завърнаха в страната. 
С тази австралийска пос
тъпка, отношенията меж-

чуждсстран-

СФРЮ,

Дипломатическите пр 
едставнтелн в Австра
лия не могат да се чу
вствуват сигурно, пре
дупредил преди някол
ко дни един водещ сн- 
днейски ежедневник. 
Според официални да
нни от 1966 до 1972 го
дина. на този контине
нт са извършени 52 
нападения върху дип
ломатически предста
вители на 27 страни, а 
от юни 1974 до май 
1988 са нападнати още 
33 чуждестранни пред
ставителства.

Б. Лончар

Мишел Рокар, министъ
рът за европейски рабо
ти Едит Кресон и с дома 
кина си Роланд Дима.

Икономическото сътруд 
ничество между двете ст
рани е задоволително, но 
съществуват условия съ
щото да се подобри — 
подчертано е в разговори
те между Лончар и Рола
нд Дима, 
външните работи. Възмо
жности съществуват пре
ди всичко в областта на 
автомобилната промишле 
мост, енергетиката, аерона 
утнката, туризма и агро- 
комплекса — заявил Ди
ма. Той подчертал голямо 
то значение на необвърза 
ното движение като ка
зал. че то е фактор 
стабилизиране и равнове
сие в 
ношения.

СССР ДВУПОСОЧНА РЕКА ОТ БЕЖАНЦИ
Националните стълкно- 

веиня в Задкаквазката об 
ласт не престават. В Азъ- 
рбейджаи, Армения и Ка 
рабах и покрай въвежда
нето на извънредно поло 
жеине те не намаляват. 
Увеличава се п числото 
човешките жертви. Спо
ред официални данни в 
националните стълкнове
ния са загинали 28 души. 
От февруари до сега Ар
мения са напуснали над

55 хиляди азърбенджан- 
цн, а около 22 хиляди ар 
менци са избягали от 
Азърбейяжап.

министър на

В областта Карабах все 
кидневно се провеждат ми 
тинги. Основният иск е—- 
да се спазва решението 
от юли т. г. на Президиу
ма на Върхвония съвет 
на СССР,
Карабах да остане 
тав на Азърбепджан.

ду двете страни, за кои
то се вярваше че са доб
ри и приятелски, са обре 
менени и все още не е 
известно как ще се раз
виват занапред.

Затрудненията официал 
но настнаха на 25 ноем
ври когато пред нашето 
генерално консулство в

па

заспоред което 
в със- международните от

70 години от създа
ването на Югославия
ПРОФ. д-р МОМЧИЛО ЗЕЧЕВИЧ

Първата югославска обща 
провъзгласена на 1 декември 1918 година, 
своите основи и трайно историческо поста
вяме има в югославската мисъл. Различни- 

тълкуваиия на съдържането, обема 
рактера на югославската идея, от възниква
нето и до днешни дни, са в непосредствена 
връзка с процеса на историческото 
тие

не. В тълкуванията 
почти по правило имаше 
подчертавани политически и

държава, на югославската .мисъл
много прекадено

идеологически 
крива пред-

за нейните стойности. Югославската 
.мсъл разбрана като сложно, а не като пръ- 

сто и еднопосочно явление, съобразно 
историческото развитие и положението на 
отделни югославски

ударения, така че се създаваше 
ставате и ха-V

ДЪЛБОКИ КОРЕНИ НД 

ОБЕДИНЕНИЕТО
наразви-

иа отделни наши народи и най-често в 
унисон с гос подет чуващите национални иде
ологии. Историческите

народи, се изкристали
зира чрез различните идеи на югославянст- 

като се почне от първобитните най- 
широки погледи върху съдружието 
чки южни 'славяни. Своето обективно 
куване в едно такова замислено 
телно значение получава едвам 
когато обществено-политическите

предпоставки
югославската мисъл с разновидни 
номерни съдържания определяха 
та мястото и значението 
щабите на различните

на вото,
и нерав

на съща- 
в миналото в ма-

СЪС СВОЯТА ПРОГРЕСИВНОСТ, ЗАЛЕ
ГНАЛА В ИСТОРИЧЕСКИЯ ОПИТ ЮГО
СЛАВСКАТА МИСЪЛ Във ВСИЧКИ ДЪЛБО
КИ КРИЗИ ЗА НАРОДА И СТРАНАТА СЕ - 
НАЛАГАШЕ КАТО СУПЕРИОРНА ИДЕОЛО
ГИЯ И ПОЛИТИКА — ТЯ ПРЕДСТАВЛЯВА 
ОТРИЧАНЕ НА КОНСЕРВАТИВНИТЕ СИ
ЛИ И ТРАЙНО Е НАСОЧЕНА КЪМ БЪДЕ
ЩЕТО НА НАШИЯ ОБЩ ЖИВОТ И РАЗ
ВИТИЕ '

на вен- 
тъл- 

и съдържа
ло времето 

условия

досези от ограниче
на национална идея до обща държавна 
ология, от привлекателен и рационален ко- 
хезионен фактор до причина за 
ционалии конфликти, настанали 
ради нейните действителни

съдържания, така и поради опитите за 
нейното неадекватно

иде-
на югославска почва биват 
мократически и федеративни 
наха подобни или тъждествени с основните

сложени на де-междуна- 
както по- решения, ста

или ирационал-
югославски тежнеиия и интереси в мина
лото. хполитическо прилага-

СТРАНИЦА 2
Братство ф 9 декември 1988



потвърди прогресивно 
мдането ма Югославия

АВНОю, който 
братство, единство, 
правие, съдружие.

означава 
равно

(От 1-ва стр.)
рията е потвърдила прог- 
ресивността от ражданетр 
па Югославия:

Връщайки се днес 
1981 година

и черногорския народ за 
национално освобождение 
и обединяване.

КЪМ
югославските 

народи и народности не 
желаят да говорят за пре 
двоенните години, за нео
снователното 
на заслугите на един или 
друг народ, а тъкмо обра- 

много' неща ни 
обединяват, много неща 
ни издигат в , света и за-

Многовековната бор
ба на югославските наро
ди за свобода ги насочи _. г>

. ' през ‘^”Е°на еди'
«ав^ебнТТоТаеТед„!?сРтев^ ^^"Ца^к“0“ В

се различават от нлирнз- народ „а нашата 
ма, балканска федерация, 
подунавска федерация 
други бройни идеи 
литически

в славната четиригодиш
на борба завоюва 
върхове, създавайки Но
ва Югославия, като дър
жава на равноправни на
роди и народности, една
кво отговорни и с еднак-

нови
В историческото разви

тие Югославия е минала 
през различни епохи: кадър жава* 

означава изтъкване
питализмът отрече някои 
народи на Югославия, 
победната

зи права да изграждат 
самоуправителна, 
листическа и необвързана 
Югославия-

Всички тържества и 
всички научни събрания 
изтикват едно: Югославия 
през .1981

нонаш тиото:социалистичес 
ка революция (1941 — 
1945) потвърди правото на

социа-страна 
за-- отделно и на всички 

и едно със самия факт, че 
се озоваха тУй с основание Югосла

вия днес се ползва с из
вънреден
авторитет и престиж.

всеки народ и народност 
в Югославия да се чувст
вува като свой господар 
и като задължен да осъ
ществява единството на 
страната 
придобивка от НОБ-а.

Наистина в своето пре
двоенно развитие народи 

•те па Югославия в пъл
ния смисъл на думата не 
я чувствуваха като „своя”, 
па оттук н крахът й пр
ез 1941 година. Благода
рение ма ЮКП начело с 
другаря Тпто Югославия

на по югославските 
народи за пръв път 
торията си в рамките 

в югославската държава, сл 
ед многовековно отделно 
и различно развитие.

и Държавно- 
но вси в ис-правови програми, 

чките са били
международеннасходни 

политиче- 
културното поло

е прогресивен 
акт, - съдържащ идеалите 
и стремежите на югослав
ските народи да живеят 
заедно, да творят заедно

оценката, че за 
ското и 
жение на 
са израз в убеждението 
на всеки наш народ един 
ственото спасение е в обе 
диняването в обща дър
жава."

1918 година ще остане 
в паметта на югославски-най-ценната

нашите народи те народи и народности, 
като година на обедине
ние. И това е голяма ис
торическа година. Затуй 
не бива да се забравя, че 
тргава са положени осно
вите, а хубавото югослав
ско здание и изградено в

Джуранович оцени, че .
историята абсолютно пот
върди прогресивността от.

и . да развиват заедно.
Различните национализ 

ми, явили се и явяващи 
се, никога не ще могат 
да' отклонят югославски
те народи и народности 
от пътя, твърде пределно социалистическа Югосла- 
обяснеи и определен от вия.

създаването па 
ската държава през 1918 
година, че това е

югослав-

На тържественото съб- 
рание на академиите в таГг на„ век°вната борба 
Белград по повод 70-годп "а сРъоск"я, хърватския,

• словенския, македонския

резул-

(Ст. Н.)шнината от 
на Югославия, в присъс
твието на изтъкнати поли 
тически, културни чи общо 
ственн дейци бе казана и 
следната мисъл: свобода 
за всички, както и свобо
дата за всички хора на 
този простор отвинаги е 
била свято нещо.

В дните на изкушения 
Югославия е била, е, и 
ще бъде, винаги готова 
да даде отговор: югослав 
яните са един народ, кой 
то живее от „Вардар до 
Триглав”, както впрочем 
се казва в една народна 
песен. Югославяните зна
ят да ценят собственото 
битие и никакви „Косов- 
ски драми" и никакви 
други посегателства не 
могат да разбият това 
единство, изявено във въ
жделенията на десетки и 
стотици поколения-

В тържествата и науч
ните събрания тази ми
съл с червената нишка, 
пронизващи 
звания- На научното съб
рание за създаването 
югославската държава Ве 
селин Джуранович между 
другото изТъква, че

създаването

ИДЕЙНО - ПОЛИТИЧЕСКОТО И МАРКСИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В НИШКИ РЕГИОН

За осъвременяване работата на политическите школи
На последното си засе

дание (6 декември т.г.) 
ояха обсъдени отчетът за 
работата па дванадесетия 
випуск на политическата 
школа на МОК на СКС и 
отчета за работата на по
литическите школи на об 
щинските 
СК, както и избор на кан
дидати за тринадесетия 
випуск, определяне нали 
стата на лектори и-кон
султанти, които ще бъдат 
ангажирани върху реали
зацията на програмата ма 
политическата школа на 
МОК на СКС.

Между другото е изтък 
нато, че четиримесечната 
политическа школа (1987/ 
1988 година) са посощава- 

47 курсисти. От тях 
64 на сто са били от пря
кото материално произво 
дство. Средният паршеп 
стаж па курсистите е бил 
7,5 години, докато р,с 
вършена

школа на общинските ко 
митегм са били 29 кур
систи.

Посочва се, че в наби
рането па курсисти,е има 
ло сериозни турдности: 
недостатъчна мотивиров
ка на отделни членове на 
СК за идейно-политичес
ко оспособяване, недоста-

консултанти и други съ
трудници. От тях 35 са 
доктори и 'магистри на 
науките. Обучението е 
реализирано чрез различ
ни облици: уводни изло
жения, разисквания, кон 
султации, писане и защи
та на семинарни работи, 
обзори върху марксичес- 
ки произведения, анали
зи на отделни проблеми 
от практиката на курси
стите, самостоятелно ор 
ганизиране на обучение
то по отделни теми.

Изтъкнати са и някои 
проблеми, като например 
обезпечаване на необходи 
мата литература, финан
сови средства и пр.

Инак в 13 общински 
организации са организи
рам п политически школи 
ма общинските комитети. 
В тези школи са били за
писани общо 522 курсис
ти, от конто 492 души ус

пешно са завършили те
зи школи. В реализация
та на програмата на по
литическите школи на' 
ОК на СКС са участвува
ли 279 лектори. Конста
тира се, че и този випуск 
е бил успешен.

комитети па
Оценявайки политичес 

ките школи на МОК и натъч на
ма определен брой пър
вични организации на СК 
да изпращат свои члено
ве и пр.

Тематичното

заинтересованост
ОК като - успешни, МОК 
на СКС се застъпва заосъ 
временяване на предстоя
щите школи и съобразя
ване на програмите 
съвременните 
ния- Необходимо е съот
ветно подбиране на кад
рите според образовател
ния пенз, предварителна-, 
та идейно-политическа по 
дготовка, партийния стаж. 
Всичко това трябва да 
допринесе предстоящия 
тринадесети випуск на по 
митическите школи да бъ 
де още по-успешен.

със 
изисква-

съдържа- 
ние е значително задъл
бочено и сочи за проти
воречията и проблемите, 
явяващи се в развитието 
на социалистическото са
моуправление, което до 
значителна степен допри
нася при курсистите да 
се изгражда критическо 
мнение.

В реализацията па про
грамните задачи са били 
ангажирани 81

ли
всички изка-

на
за- Ст. Н.лектори,политическаи сто-

върху която от самото начало се основава 
югославската мисъл в австро-унгарските зе
ми бива допълвана с по-широки югославска 
и южнославянски съдържания, главно спо
ред диктата на историческите н политиче
ските обстоятелства, преди всичко на оная, / 
конто са определяли положението на отде
лните народа и страни към външния вр^аг. 
Същото значение Ьмат н определенията 
п югославските погледи между водещите 
обществени сили п Сърбпя н Черна гора, 
където също така ее явяват като израз на 
историческото положение н перспективата 
за национална егзистеицня н развитие. И

то време, защото като ясно оформена пре
пичалото на XXграма се ивица едвам в 

век, особено през Първата световна война 
1914—1918 година. Нейната предистория до 

XVII век, от когато нас-ШШш
Й*

стига до края уа 
таиат множество различни погледи за южно 
славянското п югославското сближаване 
съдружие, първо ма културен, а сетне н 

план. Те ее обособяват осо-па политически 
Осно в течение на XIX век, като израз ма

и ис-предходиото развитие и тогавашното
положение на отделните югосла-торнческо 

веки
за югославското обединение са в най-тясна 
връзка е текущата актуалма национална тю 
литика па всеки народ отделно, така 

споделяли нейната съдба.

народи. В този смисъл схващанията

па едната и на другата страна схващания- 
югосдавското сближаване н обединете за

ние се изявяват главно във функция 
всеки отделен национален интерес, така че 
п тоз)} смисъл изразявали н националните 
егопзми на буржоазната класа, като нова 

която била във възход.. 
СЛЕДВА

че
навъв всичко

Зачатпицмтс па югославската идея, хър-югоелавскипърватаТук е провъзгласена натскито и словенските илпрни и пародии-държава
ци, вградиха в поя първите политически съ-

ренолюцнонпата 1848 година. обществена сила,държания па 
Своята доминантна апстрослапнстки визия,Югославската идея, като идеология и 

плод преди всичко па модермо-политика, е
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ОЗНАМЕНУВАН ДЕНЯТ НА РЕПУБЛИКАТА

ЛИЦЕТО И ОПАКОТО НА ПОЛИТИКАТА
ДИМИТРОВГРАД

Пионерски завет и 

тържествено събраниеСУРДУЛИЧАНН Н ДРАЖА
Общинския! комитет на СКС в 

Сурдулнца неотдавна обсъди полптиче 
ската обстановка в страната п в рам
ките на темата се спря на писмото на 
Драгослав Маркович до Председател
ството на ЦК на СЮК. Както е из
вестно бившият високопоставен сръб
ски и .югославски държавен и партиен 
ръководител обвинява сегашното сръ
бско ръководство в сталнпизъм и на
ционализъм и предлага па Председа
телството на ЦК на СЮК да оцени се
гашната политика в Сърбия и да взе
ме.съответни мерки. Членовете па ОК 
на СКС остро осъдиха „писанието’' па 
Маркович, оказаха безрезервна иодкре 
па на сръбското ръководство и заста
наха на становището, че е такова по
ведение Драгослав Маркович между 
другото не заслужава да остане носи
тел на най-голямото сурдулншко при
знание — Емблема на града.

той, и дяната, община), че „другарят 
Дража е нам-заслужният за стопан
ския, обществен и културен проспе
ритет на общината". В този период 
Сурдулнца наистина постигаше хубави 
резултати в стопанското си развитие 
благодарение па големите стопански 
системи от Републиката, конто тук 
откриха свои цехове. Сурдулпчапп все 
повече 'вярваха, че Дража, като авто
ритетен човек от политиката, съдбов
но влияе па този благороден процес и 
бяха готови да му простят многоброн
ите гафове, макар че им бяха изве
стни.

като едно от 'условията 
за надделяваме на трудно 
стите, в които се намира 
общее/вого. След това 
членовете на самодейния 
Театър „Христо Ботев" и 
културно - художествено
то дружество „Георги Ди 
мит ров" какт о и учеиичее 
кият хор при основното 
училище „Моша Пияде" 
изпълниха подходяща про 
грама посветена на праз
ника.

Тържествената
маха па 25 ноември е тър 
жествепо събрание в 
лата па Центъра за кул
тура. За .значението на 
празника говори прсдсс-’ 

Общинската

започ-

за-

датслит

За щастие историята не може да 
се излъже, В края 1111 краищата ти 
всичко поставя па реални основи. Ко
сато Дража Маркович започна да про
дава (с !писмото си) „тепащи вместо 
бъбреци”, на сурдулпчапп „пукна ре
мъкът". От кътовете па народната па
мет пзлезоха па дневна светлина спо
мените за Дражшште царски гуляи но 
Сурдулнца, Власмпа и околиите плани
ни, за „пияната напаст” за младите и 
хубави момичета и невести, 
незаконните ловджийски походи в не
гова чест. Затова становището па ОК 
на СКС в този’ момент беше верио от-

По традиция в навече
рието на празника пър
волаците на 
тържество състояло се на 
26 ноември бяха приети 
в пионерската организа
ция Прели това за тях 
по-големите ученици бяха 
подготвили съответна про 
грама. По повод празни
ка бяха наградени най- 
добрите ученически твор
би на публикувания кон
курс на тема „Титовото 
дело краси нашата роди
на”. Първа награда спе
чели Марияна Стоянова, 
втора Елизабета Георгие
ва и трета Анита Манои- 
лова.

съответно

Ако преди десетина години някой 
случайно бе казал, че Дража не за
служава това признание шш, пък бе 
предвидят, че ще дойде ден когато то
ва признание трябва да му се отвзе- 
ме, щеще ,да види баща сн”. Същият 
партиен орган (разбира се, в друг със
тав) щеще остро да осъди постъпката 
на тоя „неблагонадежен” гражданин, 
щеше да го провъзгласи за „народен 
враг” и да поиска от „комунистите в

за

Те станаха пионери

конференция на Сопналн 
етическия съюз Милорад 
Златанов. То,у отделно по
дчерта значението на при 
стите изменения и допъл
нения нв

ражение па народната воля-

Оптимистите (сред тях с и авто
рът па тази статия) се надяваха, че 

съответните органи да предприемат ну становището на ОК на СКС ще бъде 
жните мерки”. Защото Дража Марко- реализирано на ноемврийската сесия 
внч беше ,диден деец на нашата пар- на Общинската скупщина, по сесията
тия”, „изтъкнат партиен и държавен мина без негово присъствие. С това не
ръководител в реепублнката и страна- казваме, че СО не иска да претвори 
та, който всички сили' отдава за до-

А. Т.конституцията

БОСИЛЕГРАД

й занапредв дело това становище. Искаме да по- в съдружиеИ не само това.брото на народа”.
Дража беше скъп и чест гост на Сур-

чертаем, че най-високото сурдулншко 
признание на Д. Маркович трябва да 
му бъде отвзето, за да се каже истин
ско „не” на дългогодишната политика, 
с която разпасаните бюрократи от 
всички равнища изграждаха комуни
зъм за себе си ,а на народа оставиха 
остра криза.

дулица и по-специално на Власина. 
Ако и някой посегнеше да каже, по
не на шега, че Дража прекадено оби-

И тази година, населе те.! ят на Общинската ску
пщина, Васил Такев. Го
ворейки за всестранното 
развитие на Босилеградс- 
ка община в Тнтова соци 
алнстмческа и необвърза
на Югославия, Такев под 
черта, че българската на
родност както и

Босилеградсканпето от 
община, 29 ноември 
Деня на Републиката че-ча големи гуляи на държавни ясли, 

Дражините пиони от тогавашния об
щински връх го прерязваха с' остри 
погледи и му даваха да разбере

ствува тържествено. Тър
жествено п празнично бе 
във всички среди: в мес
тните общности, в органи(и К. Г.
задните на сдружения тр 
уд, във възпитателно-обра 
зователиите ведомства. В 
Средношколския образо
вателен център и в Осно
вното

всички 
други народи и народно 
сти, изписа най-светли ст
раници в историята си. 
Населението от Босилег
радска община енергично 
осъжда всички антисогш- 
алистнчески и реакцион
ни елементи, които по ед
ин или друг начин

ОТ ПАРТИЙНИЯ ЖИВОТ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Проверка за всички членове училище по повод 
45-ия рожден ден на Ре
публиката по един час бе
посветен на историческо
то значение на тази дата, 
а 140-те първолачета по 
тържествен начин 

заседа- приети в Съюза на 
мерите.

Централното тържество

След Седемнадесето за- Първата конференция 
седание на Централния ко СЮК и Осмото заседание 
митет нач Съюза на юго
славските комунисти, в 
обтпинската организация 
на СК в Босилеград се , 
чувствува засилена актив- вете на. Общинския коми 
ност. След Председателят тет,
вото и Общинския коми- му и. останалите негови 
тет, понастоящем и пър- органи и тела. При това 
вичните партийни органи се изхожда от досегашиа- 
зации всестранно, откро- та активност на всеки 
вено и критично обсъж
дат активността си и пре 
дприемаг конкретни мер
ки и задачи за по-нататъ
шната си дейност. Покрай 
това на събранията, кои
то са в ход, първичните 
партийни организации, съ 
гласно конгресните опре
деления, Становищата от работата на всеки член

на отделно предложенията и 
забележките на първични 
те партийни организации 
на поредното си 
ние ще обсъди ОК 
СК и въз основа на това 
ще предприеме конкретна 
активност във връзка с 
кадровото обновление. С 
това разбира се, общин
ската . организация | на СК 
в Босилеград дава ’ пълна 
подкрепа на посочените, 
заседания на ЦК на СЮК * 
и ЦК на СКС а, ведно и- 

- принос за възвърщане на 
разклатеното
в Съюза на комунисти
те, като авангард на ра
ботническата класа.

се опи
тват да отричат придобие 
ките от НОБ и

на ЦК на СКС, разискват 
за активността, не само 
на своите членове, но и 
за активността на члено-

бяха.
пио-

социалис- 
тическата ни революция 
и вършат нападки на 
ЮНА. Тогавк пълна 
крепа на ръководството 
на СР Сърбия и другите 
прогресивни сили, които 
се застъпват за енергично

на

под
ло повод празника на Ре 
публиката се 
Босилеград. В

Председателството
еъстоя 
навечерие

то ма празника, в голяма 
та за>щ на Културния дом, 
се проведе 
събрание, на което

в

преодоляване на кризис
ната обстановка, отделно 
на обстановката

тържествено 
за не 

историческо 
решенията 

на Второто заседание на 
и рождения Ден 

на Републиката, както и 
за постиженията в обще
ствено-икономическото и 
духовно развитие на об
щината, говори председа-

член в осъществяване за
дачите в стопанската и 
обществената реформа, в 
укрепване на социалисти
ческото самоуправление, 
отношението към общест
веното имущество.

в Косо-преходното 
значение на,

во.
I В продължение на тър

жественото събрание бедоверие АВНОЮ
изпълнена подбрана кул
турно-забавна програма, 
посветена на НОБ и Ре- 
публиката,

След проверката на
М. Я.

м. я.
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ПЕРСПЕКТИВИТЕ 
1989 ГОДИНА НА РАЗВИТИЕ НА БАБУШ НИШКА ОБЩИНА ПРЕЗ БОСИЛЕГРАД: ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА 

ЛОВИЯ ЗА ПО-ЗНАЧИТЕЛНО НАМАЛЯВАНЕ 
ТО НА НЕТРУДОУСТРОЕНИТЕ

НЯМА УС 
ЧИСЛО-

ПО-ПЪЛНО ПОЛЗУВАН! НА 

РАЗПОЛАГАЕМИТЕ МОЩНОСТИ ТЪРСЯТ РАБОТА,
А НЕ ПРЕПОРЪКИТИР „с™™нското и обществено 

ОБЩИНАТА ТРЯБВА 
ВЪРХУ ПО-ГОЛЯМО 
ГАЕМИТЕ РЕСУРСИ

РАЗВИ
ЛА СЕ БАЗИРА 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАЗПОЛА

нарасне с 1,7, а ръстът на 
заетостта с 3 на сто. Та
къв ръст на физическия 
обем и заетостта може да 

по-пълно 
■ а' съществува

щите мощности и откри- 
ваме на нови производст
вени цехове. Реконструк
ция се предвижда в „Лу- 
жннца" (8,5 милиарда ди
нара), „Текстилколор” ще 
открие цех в Сгрелац за 
50 работника, „Лисца” е 
запланувала 
производителността 
труда с 1,5, а износът с 
4 на сто. „Вътрешна ав- 
тогума” също планува иъл 
но натоварване на мощно 
стмте, а група специалис
ти проуча ват въвеждане 
па пови допълнителни 
програми в пропзводство-

През последните една- 
две години числото на тъ
рсещите работа в Босиле
градска община значител 
но се увеличи. Сега тук 
работа чакат около 1470 
души и в сравнение със 
същото време през мина 
лата година списъкът на 
безработните се увеличи 
с. над 150 души. Една от 
главните причини е, 
нови стопански цехове не 
се строят, а съществува
щите не се разширяват, 
Въ-рху увеличаването 
това число повлия и ак
цията за намаляване чи
слото на административни

витйе.
От целокупното число 

нетрудоустроени над по
ловината са неквалифици 
рани и полуквалифицира 
ни работници. Не е мал
ко обаче числото на шко 
луваните кадри. Работа 
търсят към 200 души е 

\ трета степен, а 190 е че
твърта степен специално
ст. Сред последните най- 
много има машиношлосе- 
ри — към 50 души, мета- 
лообработватели — към 
40, към 50 гимназисти, 27 
икономически техници, 17 
селскостопански техници, 
25 техници за трудови от

Две точки от ■ се осъществи с 
ползванеДневния 

ред на състоялата се на 
5 ^Декември т.г. сесия • на 
Обгцинсктта 
Бабушница 
бено

период се характеризира 
с намаляване на инвести
ционното 
което пряко 
върху заетостта и натова
реността на мощностите. 
В такова
озова ООСТ „Балкан” 
Велико Бонинце.

потребление,скупщина в се отрази
привличат осо 

внимание. Това са 
осъществяването на об- положение се 

ВЪВ
ществения план на общи
ната през изтичащата го 
дина чеи програмата от 
мерки и активности за да увеличиНай-зле е селското сто 

панство, на което юнски
те наводнения нанесоха ог 
ромнн щети. От общо за
сетите 2460 ха с 
е прибрано 3 хиляди

маосъществяване на обще
ствено-икономическото ра 
звитие на 
община през 1989

наБабушнишка
година.

Констатирано е, че ба- 
бушнишкото 
през 1988 година, 
обществените 
са положили доста усилия 
да се смекчат неблагопрп 
ятннте процеси по отно
шение на галопиращата 
инфлация 11 останалите за 
труднения. Онези органи
зации, които по-добре са 
се приспособили към съ
ществувай! ите 
на стопанска дейност, са 
увеличили и физическият 
обем бележи значителен 
ръст („Лужница” с 4,1, 
„Текстилколор” с 4 на 
сто).

пшеница
то

на зърно, докато от 25Д8 
ха, засадени с царевица, 
са прибрани 3400 
Приносите на

!стопанство 
както и

ПОВЕЧЕ НОВИ МЕСТА — ДОГОДИНАдейности, тона. 
овощнята 

са намалени с 50 на сто, 
така че от 1303 ха са съб
рани само 3900 тона пло-

то.
В стопанскитеСелското 

след преодоляване на по
следици^ л от наводнения- ! 
та, значително трябва да 
увеличи производството на | 
зърнени култури, фураж, 
зеленчук п пр. Предвиж
да се също така подобре 
ние в животновъдството, 
създаване на мийифермм.
А живата инвестиционна 
дейност ще продължи и 
идущата година.

И в други стопагГски от 
расли се предвиждат зна-' 
чителни подобрения: до
изграждане на съпътству-' 
ващн обекти в Звомска 
бамя в областта на тури
зма, реконструкция 
хотел „Църни връх” в Ба 
бушиица и т.н.

В инфраструктурата зна 
чителни акции се предви
ждат в пътното стопанст
во, телефонизацията, стро 
птелството на ТВ препре 

жилищното

и извънстопанските организа
ции в Босилеградска община работят около 2030 
работника. От началото

стопанство,

на годината досега те 
главно на нео- 

са стажанти.
приеха към 50 нови работници, 
пределено време и повече от тях 
Всички

дове.

Значителна роля в осъ
ществяването на целите 
и задачите на обществе 
но-икономическото разви 
тие на общината през 
1989 година има промиш
леността, която в дохода 

-на стопанството участву
ва с 69 процента. Особена 
'ктивност за по-нататъ,т* 
но развитие ще бъде на
сочена към развитието 
на текстилната, химичес 
ката и машинната индус
трия. както и на стабил
ното развитие на гумар- 
ската промишленост.

През 1989 година се оча 
ква физическият обем да

организации обаче все още не са прие
ли поне задължителното според законопредписа- 
нията число стажанти. Очаква се това да напра
вят до края на годината. Инак, до края 
дината не съществуват някакви

условия
на го- 

по-з начит е лни
възможности за увеличено трудоустрояване. Оча
ква се работа да получат повече работници до
година, когато само в цеха за спортна конфекция 
(понастоящем приключва техническото му дооб- 
завеждане) до работа ще дойдат над 300 души.

Организации пък, кои
то по-трудно се приспосо
бяват към изискванията 
на пазара, понеже това 
не им допуска процесът 
на производството, отчи
тат спадане на физичес
кия обем на производ
ството, какъвто е случаят 
с „Лисца.” Изминалият

те работници. Не може 
обаче да се пренебрегне 
п фактът, че в средношко 
лския център се школува 
ха кадри, от които не се 
нуждае сдруженият труд, 
както п недостатъчната 
активност на организаци
ите на сдружения труд да 
планират приемането на. 
пови работници, т. е. при 
ома пето ме е съставна ча
ст па плановото им раз-

иошения, колкото и тех
ници за управителни ра
боти, 16 работници в об
ластта на културата и ин 
формирането и т. н. В спи 
съиите на нетрудоустрое- 
иите се намират и 50 ду
ши с полувисше и 20 с ви 
сше образование. Сред по 
лу висшистите най-много 
има просветни работници
— 25, а сред висшистите
— 2 агронома, 3 лесовъд
ни инженери, 3 юристи, 
2 биолога, по един инжи- 
нер *ло химия, електроин- 
жннер, икономист,, исто
рик, соцнаолог, физик, 
преподавател по сърбохъ
рватски и един препода
вател по английски език.

Обществено-политичес
ките организации и 06-

на

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАДНЕС В БОСИЛЕГРАД 
ТА СКУПЩИНА

.давателп, 
строителство.

Ст. II.

Обсъждат се проектодо- 

кументнте за 1989 година
I

В РАМКИТЕ ИА КРАЙГРАНИЧНОТО СЪТРУД- 
НИЧЕСТВО МЕЖДУ СФРЮ II НРБ

Посещение по повод 

Деня на Републикатамоуправителна общност 
за основно , образование 
физическа култура, кул
тура детска и

които понастоя
щем са па публично обсъ 
ждаие.

щпнеката скупщина чес
то разискват по въпроса 
за (не)трудоустрояването. 
Почти винаги изтъкват, 
че трябва да се предпри 
емат мерки до работа въз 
можио по-бързо да дой
дат поне тези с виеше и 
полувисше образование. 
Решенията обаче остават 
само на хартия. Засега все 
още няма конкретен ана
лиз защо те не се реали
зират — дали те са недо
статъчни или сдружени
ят труд 
мерки.

Днес (9 декември) в Бо
се проведе 

поредна
силеград ще 
деветнадесетата 
сесия па Общинската ску 
пщима. На дневен ред са 
повече въпроси, между ко

В рамките па крайгранично сътрудничество 
между Димитровград — СФРю н Драгоман — 
НРБ, е установена традиция по повод национал
ните празници да* се организират взаимни посе-

социалпа
. защита,

щепия ма делегации от двете страни.
По повод изтеклия 29 ноември — Деня на 

републиката, на 23 ноември в Димитровград пре
бивава делегация от Драгоман. Гостите от На
родна република България най-напред водиха 
разговори в Общинския комитет на СКС в Дими
тровград, а след това посетиха детската градина 
„8 септември” и ’’ каучуковата промишленост в 
Димитровград, която стопапсива в рамките 
„Тигър” от Пирот.

отделно внимание за-ито
емат прое кто док у м е»ггитс 
за обц 1ССТНС1 ю-и коном и-

па СР
На дневен ред са и ня

колко информации всред 
които, за противопожар
ната защита и за състоя
нието на.обществения ред 
и спокойствие на терито
рията па 
община.

ческото развитие 
Сърбия, 
регион и общината през 
1989 година. Освен 
делегатите па трите съве 

свое мнение щедадат 
проектодокумеити- 

те за програмните 
пости на общинската са-

Южноморавски

тези,

наБосилеградската, не предприема
и по А. Т.актив- В. Б.М. Я.
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В то ..БРАТСТВО" В ЖЕЛЮША ЦЕЛИ ИЛ ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА НА СТРА ПАТА В 1989 ГОДИНА

Възвърнато ИНФЛАЦИЯТА? ДА МУ МИСЛИ!? 

спонойствие насърчала износът и шю- 
С7/г, намаляването на иро 
и.тодстпеиитс разходи и 
мотиоиронката за ло-висо 
кД I фоизводите/шоет 
труда (с но-стимулативло 
разпределение на личите 
доходи).

Съюзният изпълнителен съвет ще продължи да
внос 

на ии-
„оснобождшш мените и вноса, а иитервентният 
остава да бъде „инструмент" за стабилизация 
зара и защита на жизненото равнище па населението

4

наЗа ТО „Братство" в се
ло Желюша край Димит
ровград, дойдоха по-доб
ри дни. Както е известно 

на годината

публика Германия, Съеди 
немите американски ща
ти, Швейцария и други 
страни.

Обуздаването па ппфла 
цпята ще бъде основна 
цел на икономическата по 
логика в Югославия през

влагането па капитал, ко 
сто ще допринесе за ст- 
руктурно присIюсобявапе 
па стопанство го. Ще сев началото 

„Братство" ре нареди ср
ед най-успешните трудови 
организации в общината, 
бяха надминати и преодо
лени редица слабости, а 
заетите в този малък ко
лектив

Съюзният изпълнителен 
съвет ще • продължи да 
„освобождава" цените и 
вноса и ще води полити
ка па реално положител 
пп лихви, ще се намалят 
митото и останалите вно
сни даждия, за да се на
сърчи вносът, който щс 
подейгствува за съживява 
не на производството. Ин 
тервентният внос остава 
да бъде «инструмент" за 
стабилизация на пазара и 
защита на жизненото рав 
ни ще на населението. Ще 
бъдат предложени и мер 
ки за претворяване на 
югославския дълг в ди
нари.

ПО-ВИСОКА ТРУДОВА 
ДИСЦИПЛИНА ПО-ВАЖНИ ПРОЦЕНТИ

Добрите делови резул
тати в ТО „Братство" пре 
дц всичко се дължат па 
1 юдобре! юта техположка 
и трудова дисциплина. 
Младият и енергичен ди
ректор В. Милев твърди, 
че са въведени и стнму- 
латпвни мерки, които да
ват възможност работещи 
те в тази трудова органи 
зация значително да поп
равят личните си доходи. 
Освен това вече се взи
мат мерки за обезпечава 
не на нови специалисти. 
Публикуван е конкурс за 
двама специалисти-техно 
лози.

При увеличение па промишленото производ
ство е 1 п на селскостопанската продукция с 6 
па сто общественият продукт на страната тряб
ва, да се увеличи с 1,5 па сто. Произ водител кост
та на труда в стопанството трябва да сс пови
ши с 0,6 инвестициите в основни средства с 3,5, 
заемането па работна ръка с 0,5, жизненият стан
дарт с 1,7 н реалните лични доходи с 0,6 проце
нта. Износът ще бъде увеличен общо с 5,1, а от 
конвертируемите пазари с 5,5 на сто. Предвижда 
сс увеличение на вноса общо е 8,2 на сто (от 
конвертируемите пазари) с 8 процента.

Съвместното потребление ще остане на 
годишното равнище, докато общото потребление 
ще бъде намалено с 0,1%.

I

получаваха дохо
ди, за конто по-рано само 
са могли да мечтаят. По
сле настъпиха известни за
труднения поради прила
гането на интервентнн ме 
ркн и работниците в „Бра 
тство" внезапно се озова
ха в затруднено положе
ние.

— Беше наистина труд
но, но издържахме — спо 
деля Васил Милев, дирек 
тор на „Братство". Нало
жи се значително да на
малим личните доходи, до 
ри и с 40% и това зле се 
отрази върху мотивиров
ката за работа. Искам да 
подчертая, че имахме го 
лямо разбирателство в об 
щината. Освободеше бях
ме от редица общински 
облагания, така че поло
жението значително се по 
прави. Преди 
време бе повдигнат „тава
нът" на ограничаващите 
мерки и положението се 
консолидира — каза Ми
лев.

!
таз-

!

1989 година — се подчер 
тава в Проектопрограма
та от икономически мер
ки за идната година, ко
ято се обсъжда в ч Скуп
щината па СФРЮ. За да 
се постигне тази цел, 
необходимо да се облек
чи положението на стопа 
нството и да се съживи 
стопанската дейност, 
се увеличи предлагането- 
и да сс ограничи търсе
нето.

ДЕВЕТМЕСЕЧНИ ДЕФИЦИТИ— Засега най-много про 
блеми ни създава недои
мъка на оборотни средс
тва

ДИМИТРОВГРАД
изтъква Милев.

Инак. нямаме склад от го 
теви произведения — ка- 

. квото произведем, ведна
га се поглъща от пазара, 
но пак малко ни остава

„Димитровград“ и „Комуналац“е

Загубата на най-голямата 
в общината възлиза на около 580

стопанска организация 
милиона динараза- разпределение. Стопан

ството трябва да се раз
товарва от прекомерните 
даждия. И „инфлацията" 
също, до голяма

даизвестно
В отчетния период януари — септември т. г. две 

димитровградски стопански организации, .Димитров
град" и „Комуналац”, 
речената 
чат

не успяха да напишат така на- 
„положнтелна нула", пито пък да 

по-горе от нея. Загубата на най-голямата стопан- 
организация в общината възлиза на около 580 

милиона динара, а директорът Слава Тодоров казва, 
че гозп дефицит н е, н не е голям. Според него причи
ни за отрицателната периодична равносметка 
платената реализация, несъответните

степен
,погасва" нашите успехи. се изка-С икономическите мер

ки ще се насърчава рен
табилното производство II

скаМ. А.ЗАВИДНИ РЕЗУЛТАТИ

В първите девет месе
ца на годината „Братство" 
е осъществило завидни ре 
зултати.

ПЕРИОДИЧНАТА РАВНОСМЕТКА НА „ЦИЛЕ" са Iгена- 
цени и значител- 

вече се305 на — сто условно пото увеличение на нзноса.В организацията 
реализира програма

„Комуналац има около 50 милиона загуба, 
гн му Дължат над 20 милиона динара.

Общият доход 
възлиза на 3 472 886,090 
динара, или с 559% в по
вече в сръвнение със 'съ
щия период на 1987 годи 
на.

за преодоляване на загуоата.В периода януари — се сеца възлиза па 366 ХИЛЯ
ДИ дицара.

Коментирайки осъщес
твените резултати, фипан 
совият директор Йордан 
Вацев изтъква, че ге са 
резултат пе само па по
качените цени, по и 
повишената производител
ност Па труда и по-добро
то стопанисване в пялата 
трудова организация. На
малени са залежалите с.то 

Обезпечени са 
суровини и възпроизводс- 
гвен материал до края на 
годината.

а дру' пте.мври трудовата орга
низация за производство 
на мебели -„Васил Иванов 

е — Циле” от
(А. Т.)

Чистият ДОХОД Димитров 
град осъществи общ до 
ход от 3 744 735 000

ЬОСИЛУЛРАД899-699 580 или
увеличение от 509%, чис
тият доход е 578 750 790

динара

Услуга" и „Напредъкдима ира цли с 206 на сто 
вече в сравнение със съ

подинара, или с 408% в по
вече

ма пот деветмесечието 
през 1987 година. щия период на миналата 

година. Разходите са 
182 на сто по-големи

Тези две организации 
риозни мерки за намаляване 
увеличават по-бързо от общия

°коло 39 милиона динара липсваха на комунално- 
услужната организми* „Услуга” в Босилеград да 
„закърпи деветмесечния си финансов баланс. Селско-
по добпГпо органнзация „Напредък” беше в малко 
подавро положение - не й стигнаха 4,78 милиона
% Р д РЕ>Я на годината положението на тези

сГ«Гп“' МОЖе би се ^одобри, понеже вече 
сс сдружиха помежду си и със „Слога” в 
ганизация „Босилеград”, 
статацията, че тези-

още не предприемат се
на разходите, които се 

доход

всесъс
Акумулацията също зна 

чително е поправена. Въз
от

миналогодишните в същ- 
лиза на сума от 91 757 170 ия период или 2 525 690 000

динара. Доходът е увели 
чеи с 271

ки.динара, или увеличение от 
104% спрямо първите де
вет месеца на 1987 годи- 1 219 044 000, 
на. И личните доходи са 
пораснали с 283% и сега

ма сто
а чистият до 

ход с 214 на сто. Съще-
За „Циле" сигурно 

значение, че в сравнение 
с деветте месеца ма ми
налата година физически
ят обем на производство
то, наблюдаван чрез про
изводство на така нарече- 

„условни единици”,

временно задълженията, 
възлизат средно на 249 509 произлизащи от дохода са 
динара.

ТО „Братство” осъщес
твява тези резултати пре 
димно произвеждайки пр- отколкото 
оизведения за износ. Из
нася калъфи за седалища 
в автомобили, които ' се вени резултати средният 
изнасят във Федералне ре личен доход за деветте ме-

е от

увеличени с 387 на сто.
За акумулация са отделе 

със 172 на сто повече 
през

месеца на миналата годи
на. При такива осъщест- ните

трудова ор
но засега остава в сила кон

ни колективи не предприематни мерки за намаляване 
личават по-бързо от общия 
септември, разходите са 
13 процента.

ни
серноз-

разходите, конто се уве- 
доход. В периода януарн- 

„претеклн” общия доход е

деветте на

е увеличен дори с 305 на 
сто! А. Т.

(М. я.)
СТРАНИЦА 6
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ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ!ломунист
и на Съюза на комунистите в Сърбия Брой 1649/50 година ХЬУ!

Белград, 9 декември 1988

г

Нсизползбана зрелост л
\е • си око. А последица ог това е и още ще яваме, там със силата на ума се преодо- 

нашата бъде настоящата остра икономическа и об- ляват проблемите в стопанството

капвала п-^г Р с десетилетия про- Живеехме 'в илюзията, че националния хората. Неспокойни ще бъдат
ногття п С незав11С1Шостта и самобит- С11 въпрос сме разрешили за веки-веков, ма- разберат, че 

си. освен по самоуправлението, ре- каР че като' марксисти знаехме, че

следвоенното си развитие 
страна преживя много 
ги успяваше да се

и изоста-изпитания, но вина-

все докато 
„обединена Европа" е похар- 

нищо чила десетилетия, докато е разяснила какво 
ти ня И основиите постула- не се решава вечно. Зад нас останаха много е национално и индивидуално у всеки на-

Р В°ЛЮЦИЯТа' Сред които на първо опашки, които ни теглят от една в друга род, какво е специфичност на всяка стра- 
!‘ Д. ■ е РавнопРзвието и братството и еди- крайност и ни създават много трудности, на, за да може сетне да повдигне инициа- 

твото на югославските народи и народ- най-опасни сред които са онези, които дъл- тива за съвместното и общото. А. ние сме 
ности, Югославия стана известна на света баят пропастта на недоверието между хо- тръгнали в обратна посока: най-напред кон 
и по този гтрест11ж. Със същите си спътни- рата, народите и народностите. стантираме какво ни е общо и съвместно,
Ш1 нашата Република и днес пътува през Затова и стават явления, чийто смисъл а сетне утвърждаваме' противоположности- 
историята. Те й дават основния обществен, понякога не виждаме и. не разбираме и те. Разбира се, това не ни води наникъде, 
политически, идеен, културен и историчес- към конто се отнасяме недоверчиво, поне- За да уредим нещата

шенията на АВНОю

си, не ни е нуж-
же нарушават старите ни представи за себе но да гледаме много през собствения си 

н не- си> за нашето разбиране на социализма, за плет. Достатъчно е само малко по-дълбоко 
само според зако- константите на съвместния пи живот, кои- и малко по-отговорно да надникнем в сък- 

то още от начало бяха и останаха да бъдат ровищницата на нашата Републйка и ще
А тези научим как да разрешил! сегашните пробле- 

представп не са нищо друго освен илюзии;- ми, как да разширим каналите 
че всичко трябва да бъде именно така, ка- иията, как още повече да укрепим основи- 

кото поради истината, че заемите не са кто се е очертало в нашите глави и съзна- те на братството и единството, 
ползувани за ускоряване на прогреса на нне. Затова онова, което е ново на мнози- дадем възможност на работниците да вла- 
страната и стопанството й. Вместо за това, на от нас, особено на ония, които живеят деят над собствения 
кредитите са ползувани най-често за стан- с Републиката още от първите й дни, из- възпроизводство и как' да премахнем неспо- 
дарта. А този стандарт, да си кажем исти- глежда като че ли. пропада светът, макар лукнте и илюзите си. 
ната, никога не беше на равнището на дей- че дълбоко в нас не гасне искрата на само-

ки характер и смисъл.
Разбира се. в тези битки имаше 

сполуки. Те са ставали не
ните на статистиката, но преди всичко в 
резултат на дейността на субективния фак- спътници на нашата Република, 
тор. Една от тези несполуки безспорно са 
дълговете. Не поради самите дългове, кол-

ца демокра-

как да съз-

труд и разширеното

Необходимите за това „инструдюнти”
нашият социализъм, са тук като на дланта: Това са константите

решенията на
винаги бе- критичността ни, чествителните ни възможности

значи социализмът па нашите деди и бащи па нашето развитиеше над това равнище. Това несъответствие 
днес ни отмъщава многостранно. Ще ни от- няма да бъде еднакъв със социализма на АВНОЮ. самоуправлението, необвързването, 
мъщава и утре. И бъдещите поколения ще нашите синове и внуци, по ще бъде и ще братството и единството, единният пазар и 
виждат и чувствуват неговите следи. Така остане — социализъм.
.дълговете стават най-лошата историческа 
„придобивка" на Републиката.

единната външна политика, след това реши
мостта да премахнем причните (значи и 

този път пашата Република попад- последиците) па несполуките, за да премах
на п пай-голямата си криза. Тъкмо тези ием и илюзиите си. За последното .имаме 

от дни, когато ознаменуваме четиридесет и пе- конкретни акции, конто нарекохме три ре- 
големия борч на страната: и хората, на тия- й рожден ден, надлъж и нашир по пея форми, взаимно обусловени и с действия, 
които жизненото равнище се понижава стават разпи събития, които пе са в унисон които дълбоко засягат всичко застарело II 
ежедневно, и работниците, които харчат или с основните й пели. Хората, които участву- ненриспособеио за нуждите на една модер- 
вече похарчиха средствата па труда, и фа- мат в тона, какго и опия. конто наблюдават па европейска страна. От въвеждането на 
бриките, па които производствените средст- всичко това са рагрпжепн сериозно. Топа самоуправление пе сме имали толкова голя
ма спаднаха до равнището па най-бсдмИтс се чувствува особено когато' се хвърли но- ма амбиция. Също така е сигурно, че с 
страни в Европа, и народите и народности- глад малко по-далече от пашите граници, потенциалите, конто има нашата утрана 
те понеже тогава ие са им предложени чи- когато се надникне в света. Тогава се под- може успешно да се реализира едно такова 

смекти, и републиките и покрайнините, чертана правилно, че Европа се обединява, обществено начинание. Тогава — какво на
гледали с едното а пие от ден ма ден вее повече се разедпи- каче! Влайко Кривокапич

По

Днес всички чувствуват последици

сти
понеже .на всичко това са УV.

В единство до центаАНТУАЛНО
Докато от една страна пи охра- 
Оряна жестокия натиск па работ
ническите и пародиите маси и 
прогресивни сили па обществото 
да се отстои в борбата за прео
доляване па кризата, за икономи 
чеека и обществена реформа и 
стабилизация на страната, от дру 
га страна пи тревожи жилавият 
отпор па копсерваптнвипте и бю
рократичните власти и практика 
п действува пето на гражданските 
сили, които демократизацията на 
обществото виждат в реставраци
ята па буржоазната система, паси 
лпте па еепариетнчпата коитра-

революиия, конто вървят към ди 
рекхио разбиване на Югославия. 
От вепцко най-много тревожи опо 
ртюппетпчпото равнодушие и от
съствието на решителна акция на 
комунистите и на всички прогре
сивни социалистически определе
ни сили с последователно изпъл
няване па собствените програми ' 
и задачи да осуетят действуване- 
то и влиянието па реакционните 
аптпюгославски и антикомунисти 
чеекп сили, <}таващн все поагре- 
сивпп.

основите па нова Югославия и 
след повече от четирии десетиле
тия строителство и развитие в 
мира и социализма, тъкмо чрез 
събитията в миналата седмица да 
погледаме кой е* за и к.о,й е про
тив Титовия път па по-пататъш-

като

Само през една седмица в Сър 
станаха съби- 

, онези буде- 
за по-добри дни и 

оласе-

бия и Югославия 
ТИя добри и лоши, 
щи надежда
онези, които предизвикват

дали наистина тези дни ще 
По своето значение ипи-я

дочакаме. по развитие па страната, 
общност па свободни и равно
правни народи и народности.

И след всичко, има досята при
чини е повече оптимизъм да гле
даме в бъдещето, което пи пред
стои, по и за немалка загриже
ност дали ще успеем да я осъхце 
ствим* така, както сме замислили.

по отзвука си, които имаха в 
пашата и световната общесгвено- 

събития безсъмнено за 
по-дълъг период ще бъдат

ст тези
един
обозначение па актуалната юго
славска действителност, 
жение сме, освен това, па 45-го- 
дигипииата от Второто заседание

В поло-

(На З та стр.)
АВНОЮ, на което положихмепа



Ш Комунист
ДЕН ЯНАПО ПОВОД

Връщане към автентичните
ВЕЛКО КАДИЕВИЧ, ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВЕ! И К, СЪЮЗЕН СЕКРЕТАР НА НАРОДНАТА ОТПРАНА

СЪЩИНАТА НА ЕДИНСТВОТО НА ЮГОСЛАВИЯ, ЕДИН- спои премрат. И друг, според 
СТВЕНА ЮГОСЛАВИЯ КОЯТО МОЖЕ ДА СЪЩЕСТВУВА, Е НЕ- йтп командирите па ЮНА трябва 
ЙНОТО УРЕЖДАНЕ ВЪРХУ ПРИНЦИПИТЕ ИА АВНОЮ. РАВ- да се паключат от политическия 
НОПРАВИЕТО НА НАРОДИТЕ И НАРОДНОСТИТЕ Е ПЪРВОТО живот в страната и да бъдат за- 
УСЛОВИЕ ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ЮГОСЛАВИЯ, КАТО ИС- ,порени м казармите. Двата тези- 
ТИНСКА ФЕДЕРАТИВНА ОБЩНОСТ, СЮК ТРЯБВА ДА ДЕН са не само че пс еа точни, по и 
СТВУВА КАТО ФАКТОР НА КОХЕЗИд НА НАШАТА РАБОТНИ- имат зло намерение, С Конститу- 
ЧЕСКА КЛАСА

Всички наши преценки п на
стоящия момент говорят, че днес 
в Югославпя същевременно те
кат два процеса с напълно про
тивоположни цели. Едни, конто 
има за цел да изведе страната от 
кризата чрез обнародваните три 
реформи и да насочи развитието 
и към по-богато, по-хуманно нпо- 
демократнческо общество. И 
друг, който има за цел да раз
руши Югославия и нейния феде
ративен социалистически и само- 
управителен строй. Това 
шаване тече от различни идейни 
и политически позиции, чрез на
ционализма със сепаратистки и 
унитаристки тип и други, след 
това през идеологиите на буржо
азната реставрация ДО философи
ята и практиката на културната 
революция, която в сегашните 
наши условия може да бъде твър 
де опасна.

ко

пията на СФРЮ прецизпб е ут
върдено, че Председателството 
на СФРю-о най-ннеп! орган каступа във функция на отбиване, 

така както бе случай и в пякол- 
кото предпппш критични нолож'е 
нчя. в конто се намираше Юго
славия в своето следвоенно раз
витие.

ръководене н комапдуване с 1п,о 
ръжените сили па СФРЮ в мира 
и войната. Само Председателство 
то па СФРЮ има прано да прие
ме решение за употреба па въо
ръжените сили или па отделни 
техни части. Никой друг това 
право няма п никак другояче не 
може да бъде пито сега, мито в 
бъдеще. Затова, между другото, 
трябва ясно да се квалифицират 
и енергично да се отхвърлят вси
чки опити, каквито в последно 
време имаше поради разни пово
ди, в системата па командуване- 
то на ЮНА да се въведат и ня
кои други институции на систе
мата п по този начин да се про
мени нейният с Конституцията 

е утвърден характер.

Когато «се касае за 
па концепцията па общонародна
та отбрана, винаги 
имаме предвид нейните дпе една
кво важни характеристики. Пър
во, нейната историческа обоспо-

Пялостта

това все повече с приближаване
то ни към часа на решението за 
конституционните промени в Юго 
славия- Освен това все повече 
изпъкват стремежите да се 
влияе върху армейските 
дри, с цел 
нат да се определят

трябва да

ваност п провсрепост в практи
ката па войната п, второ, способ
ността за приспособяване към по 
знте вътрешни и външни усло- 
зня, възможности п предизвика
телства. Концепцията на общона
родната отбрана възникна, разви 
се п практически издържа из
пит в НОВ. Нейният творец 
Тито. По-специалните военни ас
пекти на тази концепция, комби
нираният облик па 
борба, успешно приложиха 
Втората световна война и други
освободителни движения в света. Въпреки че нейната опрна 
Това бе Титовият принос към ра- е противна на първия тезне 
звнтйето на световната военна извънконституционната роля 
мисъл в освободителните движе- Армията, 
ния. Тази историческа генеза на на цел:

ка-разру-
същите да поч- 

към по-те
сните, относно към регионалните, 
покрайнинските гледища и опре
деления и когато тези гледища 
не са същи с югославските гледи 
ща, или не са верифицирани на 
югославско равнище. За жал 
кива
лнчават. Всичко

та-
Тезисът за затваряне на ко- 

въоръжена манднрите на ЮНА в казармите 
след не е нов. обаче много е агреси

вен но формите на изявата

въпроси ежедневно се уве- 
това. в крайна 

югославскиясметка, застрашава 
ннтегрнтет на' ЮНА.Докато Съюзът на 

ските комунисти и 
институции на системата, които 
работят върху реформата правят 
това много бавно ,с много 
следователности и блокади, по 
същото време силите, които ру
шат много енергично, офанзивно, 
дори и дръзко, пък са успели 
да се вмъкнат и в СЮК и в дру
гите институции на системата и 
особено успешно се 
пространството на нашите разли 
ки и свади. Те са толкова по- 
агресивни, колкото се приближа
ваме до решаването за реформи
те на икономическата и общест
вено-политическата система свър 
зани с промейите, които са на 
дневен ред. Затова опасността за 
страната е твърде актуална. От
там и потребата върху реформи
те да се работи по-бързо, по-ра
ционално и да се съгласуват ста
новищата по тях в предвидените 
срокове. Силите на деструкцията 
от всеки вид тр(ябва енергично 
да се спират преди всичко , с по
литически, но и с всички други 
с Конституцията и закона утвър
дени мерки. >

югослав- 
съответните си.

точка
за ЕДИНСТВОТО НЕ ЗНАЧИ 
на УНИФОРМНОСТ

непо- и двата тезнеа имат ед-
Ако обективнода • се променят харак

терът, мястото, и ролята на ЮНА л°женнето в страната трябва да 
п на нейните кадри, които

се оценява по-
концепцията никога не бива да 
се забрави., В сегашния актуален 
момент

се вземат предвид две съществе- 
си- характеристики. Първата се 

утвърдила Конституция- отнася Д° ръководството 
види как в сравнение само с то- та па СФРЮ. От създаването, ц СЮК, в 
зи сегмент на Титовото дело ми- досегашната роля във войната и 
зерно изглеждат неговите клевет мира Югославската 

всички багри. И второ, мия изгради три 
че основите една така поста-

в на-
има най-малко две при- шата обществено-политическа 

чини за това. Първата е да се стема е на
което на видело изпък

ват големи разлики ввмъкват в
оценката 

а рес- 
н разлики в

на причините за кризата, 
пектнвно на това

народна ар-пици от свои съществе
ни особености — народен, рево- предлагането на пътищата за не- 

концепцид за общонародна- люционен ^югославски характер ‘"юго преодоляване. В 
та отбрана ие може да се проме- За да може успешно да изпълни ДУ Другото, са причините за пе
нят все докато съществените фа- своята с Конституцията утвърде- единството в 
ктори, обусловили нейното съще- па задача, сега и 
ствуване, не се променят. Зачитай тези 
■ки това определение ние нито

вена това, меж-

ръководството, за 
в чужбина се говори 

за ключов проблем на 
вия. Втората

в бъдеще, тя 
свои особености , трябва да 

в задържи и нататък да 
развитие на тази Нейните

което като 
Югосла-

характеристика е, 
че политическата борба за свои
те становища се води по

развива.
кадри така се възпита-

не и осъвременяване «"м“ ГзтрГяЛГ™* Се?" 
кои по-големи лутания или откло ва ведно е и основният 
Няваие. И за това трябва да бла- рий, с който 
годарим преди всичко на Тито, зпаваието 
ма неговото лично непосредстве- иа нападките 
но ангажиране по въпросите 
отбраната. При едно такова

следвоенното 
концепция, нейното

начин,
курс. То- като че ли мнозина се надпревар- 

крите- ват кои пръв >1 повече ще 
се служим в разпо- Търси Югославия. • Всичко 

на същината и

раз- 
това

целите Допринесе, че в страната да се 
срещу ЮНА, без създаде изключителен амбиент за 

на разлика иа формите чрез които Успешно действуване на
во ангажиране не можаха дам* ТовГс^отакГе ^ *™еНИЯ' "ЪК и врагове ^ всички ба-
нат никакви квази-теории за от- която пн помага урна мярка, Р • ътрешни и външни. Затова 
браната, а им.Дше опити, така ка- наСГятГ™ацщ1:ГтРЛИЧаВаДге К°МУЙИСТИТе В Армията 
кто ги има и днес и това значи- от конструктивната Ч6Л
телио ‘повече.

бпози-

ВЪВ ФУНКЦИЯ НА ОТБИВАНЕ 
НА ВРАГА

смятат,
че един път в страната трябва де- 

и финитивно да се изясним за
Югославия желаем и 
можем да имаме и

критика „ 
предложенията, чиЯто цел е подо 
оряване

то-
Международните военно-поли 

гически обстоятелства действу
ват на сигурността на Югосла
вия многостранно, особено ако 
се има предвид не само сегашно
то но и реалното състояние, реа
лните възможности и перспекти
ви. Основната оценка е, че наша
та сигурност в сегашния момент 
зависи от самите нас, от състоя
нието в страната ни. Особено от 
способността иа концепцията на 
общонародната отбрана да дей-

ва каква 
обективно 
ли на това и 
стигнем единство.

и напредък.КОМУ ПРЕЧИ АРМИЯТА да-
как можем да по-

Нападеиията срещу ЮНА, ст 
логична последица1 на някои 
големи явно изразени определе- 
иия и погледи на Югослави„ 

се разполага то федеративна общност 
противоположни тизиса. в непосредствена ф^ши* 

зтуряне ма

Когато се касае за ролята на 
Югославската народна армия 
то институция и за ролята 
нейните кадри днес

Какпо па тези. 
да в Организацията

ка- въпроси се еле
на Съюза на

Тр р югославските комунисти в ЮНА? 
„я Преди всичко трябва да се каке.

югославската федера- теготщ^^ат,? Н<?'е абстрактна ка 
държава. Ето защо ние „о наше Са безуспеш""'
предупреждавахме, че тези 

нападения Ще продължат, 
разширяват и

на ка-
с два 
Първият изхожда 
ЮНА би трябвало 
особена

от, това, че
да изиграе дивна 

роля в разрешаването 
югославската криза, включително 
и превзимане н& властта

мнение, всичкичесто опити, 
апели за 

се по
да има

че с апели 
ще се съзнателност

и Само с 
то може да 

и стигне. Единството трябва
чрез во-

задълбочават
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Апринципи на АВНОЮ туции в Югославия. Поради това, 

тези задачи трябва решително да 
бъдат изпълнени, без оглед на 
сложността.

конкретно съдържание 
тически да дптт„ СЮК — НАЧЕЛО НА ОБЩЕ-

иа АВНОЮ по отношението ОТВЕНИТЕ РЕФОРМИ 
междурепубликите и федерация
та, трябва максимално да се на-

и система
се обезпечава. Съще- да 

временно, единството, за което 
' става дума, никак 
формност

ствена Югославия, която 
съществува, е нейното

може
уреж-

•соки
Що се отнася до мястото и 

ролята на СЮК в
да не върху

не значи уми- АВНОЮ. Но 
във всичко. Напротив 

достатъчно е само да 
около нас и да видим 
ципите, върху които

принципите 
това ме е достатъч

но да се каже, защото се пускат 
различни концепции под формал
ния ' воал на АВНОЮ, а в същи
ната си са му противни.

на настоящето 
положение, ще припомня, че са- 

сторено и представля- мо Югославската
ка партия, като авангард

съществуващи затруднения. ГВ та- ботническата класа, 
зи категория межДу другото при
надлежи компетентността на Пре
дседателството на СФРЮ, като 
колективен шеф на

прави рационално и ефикасно. 
Това не е комунистичес- 

на ра- 
със своята

погледнем ва причина за нашите възможнипоне прин-
някои обще

ства са това решили. Второ, 
го с важно с ко>[ метод 
ство може

Освен програма и организираност на 
съответни общи и отделни усло
вия би можала на тези наши 

държавата, пространства да обедини нашите 
па и като върховен орган на ко- народи и народности и да създа- 
мандуване в случай на война.
Става дума, следователно, преди
мно за компетенциите на Пред
седателството на СФРЮ, а не за

мно- това, животът налага — особено 
до един- в икономическата ■ сфера,

попяло СТ"ГИе' °собе,ю явления, чисто решаване пак, мо-
„Р " ' специфичиостите, които же да бъде за АВНОю и про- 

характеризират- нашата страна. тивно иа АВНОЮ. Оттам и 
г\;к имаме няколко' важни неща. требата 
По време и

нови

по де съвместна страна, с равнопра
вни народи и народности. Ще 
измине много време такава роля 
да получи Съюзът на югослав- 

начина на избиране и верифика- ските комунй*ти. Затова, Органи
' зацията на СЮК в ЮНА още

за по-близко определение 
съдържание трябва към конкретните открити въпро- 

да се даде възможност, че макси 
мално народът, а преди 
работническата класа

си на по-нататъшното развитие 
на обществено-политическата и 
обществено-икономическата сис
тема

всичко
да се изяс

ни по всички съществени въпро
си и това по начин, който позво- АВНОЮ- 
лява съществено, а не само ма- 
нифестационно изясняване.

Всички недемократическн ме
тоди, а особено разрушителните 
трябва енергично, преди всичко

ция.
В сферата на стопанската ре

форма, ние в ЮНА особено се 
застъпваме за- модерно 
стопанство, без голям страх от 
реставриране на капитализма. За- съвкупните обществени реформи, 
щото, известно е, че капитализ- Този път сега, според' наше мне- 
мът, за да реши проблемите си, ние, не е реален, както поради 
е взел много неща от арсенала времето, в което стопанската и 
на марксистката политическа ико конституционна реформи трябва 
помия• Второ, застъпваме се за да се проведат, а и още повече 
съответна ,но и реална социална поради положението в СЮК. Но, 
програма, която да обезпечи, но ма мнение сме, че е необходимо

върху принципите
Ние в ЮНА имаме 

определение и ясни стаиови-

иа през септември миналата година 
предлагаше СЮК 

пазарно проведе собствена реформа и да 
застане начело на движението на

попътно да
ща по всички тези откровени 
въпроси. Тези становища застъп
ваме в разискванията в съответ
ните* институции на обществото 
и затова тук нс бих ги изнасял. 
Но, спрял бих се върху няколко 
ключови, по мое мнение страте
гически тсзиси.

с политически, а и с всички дру
ги легални средства да осуетим. 
Решенията трябва да бъдат насо
чени предимно към премахване
на основните причини на криза- ПЪРВО УСЛОВИЕ 
та, а не само и не преди всичко ПРАВИЕТО 
към преживяване на трудностите 
в сегашния момент. Защото ако 
не бихме така правили, утре си-

РАВНО-
да не застраши преминаването ангажиране на СЮК и понастоя- 
върху пазарно стопанисване. Тре- щем, със същата цел, само с оп- 
то, условие за съществуване на ределено изменение в редоследа 
Югославия като федеративна об- иа активностите. Подготовките за 
щност е единно югославско сто- собствена реформа, както е и пре

двидено, трябва наистина добре 
и бързо да се направят. Необхо- 

и досега драстично водеха към дима е скорост. Но, ако тя за- 
разцепление на Югославия, а в страшава кдчс*:твото, може да 
бъдеще това би ставало още по- стане не само контрапродуктив- 
вече, може би безвъзвратно. По- на, но ще се осмеля Да кажа, и 
тушаването на контрареволюция- коварна. ЦК на 
та в Косово е едно от основните може да изпълни трудната си 
условия за съществуването на задача както трябва, освен кадро 
Югославия- Затова, според наше вото възобновление, трябва да 
мнение, не са възприемчиви как- има и по-оперативен и по-ефика- 
впто п да е разисквания, стано- сен свой изпълнителен орган — 
впща, а особено опортюнно пове
дение в осъществяване задачите, 
конто са прпслп легалните писти

Равноправието на народите и 
народностите е първото условие 
за съществуването на Югославия- 

гурно ще попаднем в още по-го- Поради това не може да се прие- 
леми икономически и политичес- ме чието и да е привилегировано

•положение, мито въз основа на 
числеността, нито въз основа на

папско пространство.
Слабостите в това отношениеки затруднения- С тези критерии, 

по наше мнение като основни,
трябва да оценяваме досезите и икономическата развитост, нито 
предложенията за конституцион- по която и да е друга, причина.

Югославия може да съществува 
само като истинска федерация, 
или няма да я има. Поради това, 
на федеративното устройство не 
може да бъде алтернатива нито 
упитармото, мито конфедератив- 
ното устройство. Онова, което се 
установи като държавна функ
ция на федерално равнище, 
пълно уважавайки основните на-

ните промени и стопанската ре
форма. Времето за приемане 
някои решения е вече 
затова те безусловно трябва да 
се приемат в предвидените сро
кове. Състояние без решения е 

състояние. То всеки го

СЮК за дама
изтекло,

най-лошо 
води само към пропаст. Председателство, така, че значи

телно да се намали неговият със
тав и персонално да се освежи.

панана единствотоСъщината 
Югославия, казал бих, и па един-

В ЕДИНСТВ О — ДО ЦЕЛТА(От 1-ва стр.)
шкото творчество — са съществе 
но условие, с основание бе под
чертано на Конференцията, успЬ- 
шно да се осъществи реформата 
на стопанската и политическата 
система и с това да се обезпечи 

обществен

в Покрайнината, ясната квали
фикация ||а пелите п характера 
на последните сепарнстнческн де- 
мопетацнп п Косово, конто дадо
ха Председателството' на ЦК на 
СК п Сърбия н Председателство
то па СР Сърбия — вдъхват на
дежда, с която ице последва и 
по-рошнтелпата акция, с което ще 
се разбие иодстрекателското ан- 
шюгослапско сепаратнстичио гпе 
здо.

на братството и вист пародмня събор в Белград 
единството в Белград - по броя сравняват е аптмюгославскпте 
на участниците, по съдържание- демонстрации и сборовете па
™ и поръченията, с които^ се ^^Питопгът към задъл-
беЪеРдинсЛт°вена и величествена ма женята па всеки честен човек 
нисЬестация на добрата воля и и па нашето общество към хора- 

Ф солидарност. Прогово- да, иа които .. момента свобода-
та е по-важна от - насъщния* Ао“

Митингът
ом-

никономпстическп 
прогрес на страната. А това, ко
ето също е едно от съществени
те ударения на това събрание, 
може да се осъществи само

човешката 
ри' Белград масово и единно на 

Устието „с думи на 
истинска и иеугас-

па са сърбите и черногорците п 
Косово, които тероризират и от 
огнището пропъждат албанските 
шовинисти и ссш.; : писти, които 
без особени спънки продължават 

нечовешки контрареволюци-

вулиците и 
решителност,

надежда още веднаж отво-
единството на Югославия, 
както с поставено преди 45 годи 
пи па Второто 
АВНОЮ. „Нито една наша репу
блика не бн била нищо да 
сме заедно”!
1962 година, но п преди и след то

така
Това е още едно от съществе

ните ударения и па току-що за
вършилата Конференция на СК 
ма Сърбия, на която с заето еди
нното становище, че йяма реали
зиране па трите реформи — 
сто бе и основна тема на това 
партийно събрание — докато не 
се разбие коптрареволюцията н 
не се стабилизира обстановката
в Косово. Решителната акция, Без Югославия — няма 
мерките п работата, след конто \ свобода, пито социализъм, 
ще последват желаните резулта- равноправно! Топа трябва да 
•III, трябва да заместят досегаш- ме наум н днес, косато се опре- 
наТа практика на безконечен опо- дсляме към онези, конто открито 

нагаждаме п колеба- ггьрвят към нейното разбиване, 
всички области иа чопе- Спв0 Кържавац

ре но и храбро" също така, както 
направи пред двадесетте го

дини, когато провъзгласи .комуни с 1ЮВИ манипулации и
етическа община, г добре извеждаме иа улгщаТа албаиска-,941 година с лозунга По-добре Юг0.

ф06’същата °година, когато тръ- славските символи и лозунги ме 
война и в революция, 1948 можеха да прикрият същински- 

Тито и Югосла- те мотиви и намерения па непри 
ятелските сепаристичпи центрове, 
конто и този път дръпаха конци- 

1968 и 1981 годй-

заседание на
тона

не
каза Тито през

ко
па много пъти.

Всеки: трябва да знае, че е 
Югославия иай-голямата югослав 
ска

юли 
гна на революционна придобивка.

нито
когато сгодина,

Сталиновия диктат.вия отхвърли 
Митингът възвърна самочуетвие- нито

имакураж те, както .през 
свобода и

хората, вдъхна имто на
в тяхната борба, иа

Митингът има 
извън Югославия е до

при очевидната склоност па 
огромен някои най-отговорни хора

водството па Косово, па отсъстви 
па иасъответни мерки па дър

ма,
в ръко

прогрес, 
отзвук и 
бре приет. Но отделни дребни ду 

своята злоба и пеиа-

рпопнзьм 
пие въвето

жавиите и политическите органи
шички в



^ КомуУНист

ТИТО ЗА АВНОЮ АВНОЮ СЪЗДАДЕ ВЪЗМОЖ 
НрСТ САМИ ДА РЕШАВАМЕ ЗА 
СВОЯТА СЪДБАнародът реши

милионното селячество, младеж- листическа власт. Поставена вър
ти м народната интелигенция, вси ху най-широки демократически 
чкн трудови и патриотични сло- основи, гя вече съдържаше вси- 
еме па обществото. чкн съществения елементи, вър

ху, които сетне ще се изгражда 
Ясната ориентация ,,а ръкопо- нашето социалистическо самоуп- 

дегмого па ЮКГГ, вече от пача- рнвително общество, 
лото, към всенародно въстание и
пароднооепободителна пойна сь> Успешното развитие на наша- 
дЛде възможност, че в пай-разно- та освободителна борба и револю 
образни облици да се изяви ре- цията създаде възможност към 
волюниопната градивиост, орга- края па 1942 година да се провс- 
ппзнраПостта и самоипнциативата де Първото заседание на АВНОЮ 
па въетапнческитс сили на наши- в Бпхач. 
те народи. Това намери изява в
в създаването па партизански от- Тогава вече бяха сложени ос- 
Ряди п други въоръжени военни новите па това, което една годи- 
фор,мании и във възникването на па по-късно бе овенчаио тук, в 
пародоосвободителнн отбори ка- Яйие. Със създаването на АВНОЮ

от най-авторитетно място на вси 
революционна власт. Бяха чкн в страната, а и в света, бе 

организирани и младежки, жен- даден отговор на въпроса — кои 
ски, културни и.други антифаши- са основните политически цели 
стки организации, с единствената на нашата освободителна борба и 
Цел да дадат принос към разши- за каква Югославия се води бо- 
ряването п успеха на народоосво рбата. 
боднтелната борба. Трябва особе 
по п този път да подчертая уча
стието на голям брой жени, кои-

Възродено прана го демократически органи на но
вата

... В периода от двадесет ме
сеца, с големи усилия както

вия- Благодарение па жертвите.
на конто дадоха нашите народи за 

бойното поле, така и в изграж- общото дело на победата над вра
га, ние днес имаме повече прия
тели в света, отколкото когато н

дането на нашата страна пости
гнахме хубави резултати. Най-го- 
лямата и най-тежката задача из- да било ги имаше 
пътни нашата славна Армия, ко-

Победите на нашата народо- 
освободителна войска и общите 

го не само в тила, но и в пър- резултати на народоосвободител- 
внтс бойни редици, с пушка 
Р1331, понасяха всички усилия за
едно

нашата страна.
Нашата страна, макар че от 

ято с цената на огромни жертви тази война излезнала разрушена 
освобождаваше-нашата страна и и осиромашена материално, съще 
окончателно я освободи, с мате- временно 
риална помощ на нашите съю
зници и с военна

в пата борба, които създадоха ус- 
ловия за Второто заседание 

с. останалите бойци. В този АВНОЮ, бяха осъществени успо-
наизлезна духовно възро

дена, готова за най-големи твор
чески усилия. Излезна обединена зал1ах ,1а всенародната борба, ре-

шаваща - -
редно с успехите на антихитлери- 

ръководна и организа- ската коалиция- Победите на Чер- 
торска роля имаха комунистите 
— членовете на партията и СКОЮ-

и .материал
на помощ на Червената армия- 

На полето и в борбата спокойна, нова, Де7 
на организирането мократическа федеративна Юго- 

и укрепването на народната вла
ст са постигнати големи успехи,

.макар че има още много слабо
сти. Особено ако се

вената армия,
прелом във Втората световна во
йна и победите на западните

Народните маси знаеха, че бо- зници предвестиха бързия 
рбата, в която ги поведе ЮКП, на фашизма, 
няма да се ограничи само на ос
вобождение на

които означиха
славия. 

И на съю
крах

края, безмерните жерт- 
страдания на нашите наро

ди през тая война са наваксани 
с най-големи придобивки, 
нашите народй в историята 
завоюваха: бе унищожен адския 
план на окупаторите и домашни
те предатели със семето

ви и
има предвид 

много краткият период откак на-
коитошата страна стана напълно осво

бодена.
По отношение на организира

нето и функционирането на дър
жавния апарат също така е стро 
ено много, макар че много рабо
ти не са завършени и трябва да 
се поправят.

По отношение на възобновява 
нето на нашата страна постигна
ти са такива големи резултати, 
че ни откриват най-оптимистична 
перспектива 
изграждане.

По отношение на отношения
та на нашата страна с други дър
жави, ние днес сме по-добре, от
колкото това бе стара Югосла- „

В тези обстоятелства -АВНОЮ 
реша- 

новата 
на нейното

страната от оку- 
си паторите. Те знаеха, че тази бор

ба ще донесе дълбоки социални ващ фактор, 
преобразования, които

с решенията си бе онзи 
който в

няма да държава в процеса
раждане обезпечи всички

па вза
имна омраза да осуетят създава
нето на мощна Югославия, 
дадено е неразрушимо братство и 
единство между югославските на-

позвалят връщане на старото, ом- 
ръзнатото от народа състояние, 
н чс тази борба се води

същес
твени атрибути на равноправенсъз- и за пра

вото на всеки народ на самоопре 
деление, за национална свобода и 
равноправие. Тъкмо това

партньор в тази коалиция. А то
ва бе и гаранция, че югославски-роди, създадена е народна 

ст, която е гаранция за справед
лив социален ред и демокрация, 
създадена е мощна държавна об
щност на равноправни народи в 
Югославия.

вла-
те народи, въпреки трудностите 
п бариерите, които

и създа
дс възможността да се прояви 
невиждана инициатива и градив- 
ност в най-широките слоеве на 
народа, с която цялото време се ще сами Щ? решават за своята 
отличаваше нашата народоосвобо съдба. В това изпъквали действи- 
дителна борба.

още се из- 
пречваха на пътя им и в бъде-за по-нататъшното

\
: -у?»

(От експозето на Третото засе
дание на АВНОЮ,
1945 година в Белград)

телнияг смисъл на една 
ция — тя е толкава мощна и 
призната, колко е способна да 
организира и на дело покаже 
ите собствени сили, и това в съо
тветния момент.

револю-
8 август Със създаването на въоръже

ните сили на революцията и на 
органите на новата, 
власт, раждаше се новНевиждана инициатива сво-народната 

вид дър
жава, .^ Държавата на народните

Върху платформата на борба- преобразование, нашето движе ДЪР'ЖаВа °Т ™па на Па'
та против всички окупатори за ние.през войната обедини и ак гЛ™, н Комуна и Лениновите

”!! ~а вле
• (От речта на тържествено

то заседание по повод 30-го- 
дишнината от Второто заседа
ние на АВНОЮ в Яйце)

съще 
истинска социа-

Комунист Урежда единна редакционна колегия- т » л
“ отговорен редактор на всички издания заместник председател Слобо-

на в* „Комунист Влаико Кривокапич, замест- Иованович.

С указ на Презцлента на Републиката от

а»™
Директор на НИРО „Комунист": Витомир [Черна гора), кЛта Тоюкер (ВойводвЙаГ“0“"4 ?'Ша и ла™ница), словЛски^м^ед^скн 'Гал' 

Сударски, главен и отговорен редактор на вси- Председател на Издателския бански езици. а съкратен» * и ал'
чкиизданн, на „Комунист": Влайко Кривокапич. данието на .Домунист" 'за Ср“оЖ рА^руеднсГи^



аело ?гяг
в СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ „СТОЧАР”

Разплата с безделниците и крадците БЕЛЕЖКА

. И ВЪЛКЪТ сит и
овцете (не)са на брой

в селскостопанската 
трудова организация „Сто' 
чар” в Димитровград, 
зи дни двама работници 
са уволнени след 
работническият

кара пшеница 
са' евидентирани и от ко
ито не са взети 660, т.е.
300 (съвкупно 960 кг) 
дограма уем. Матсьр 

е селскостопанската трудо 
организация винаги

от работна то решение ме може да 
Ръка, па и от комбайтге- се предвиди. В „Сточар” 

и крадци ри, комисията, която е обаче са категорични да 
селскостопанската изследвала двата случая вървят до край и Да не 

трудова^ организация? единодушно е предложи- попускат, макър че работ 
Да. Категорично ста ла уволняване от работа. иа Ръка о проблем но- 

новище в нашата трудо- Работническият съвет меР едно. Но не по-малък 
ва организация е в тази обаче не е бил едииоду- Проблем са безделниците 
акция да не се отстъпва шен. Ца първото заседа- " на разни начини крад- 
нито крачка назад, — съ- ние, на което се е реша- иите на общественото иму 
що категорично твърди вало за тези два случая, щество в тази селскосто- 
Иван Янков, юрист в присъствували само 9 от папска организация. Че 
„Сточар . Два случая са 15 членове, от конто 7 са намеренията да се „раз- 
окончателно разрешени. били за уволняване, а два чисти” с такива (не)ра- 
Става дума за Мана Бра- ма против. Тъй като за ботници са точни говори 
нков и Иван Величков, валидно решение са били и фактът, . че освен спо- 
двама комбайнерн, които необходими две трети от менатите комбайнери от 
са уволнени. Тяхната ви- броя на работническия „Кооперант” и останалите 
на, доказана и със соб- съвет, на второто заседа- основни организации в 
ствени признания, е в то- ние на работническия съ- • Сточар” водят 
ва че първият е комбай- вет 10 души са дигнали битка. Раздвижени са 90 
нирал 15, а вторият 7 де- два пръста „за”, а двама случая по разни основи

(не идване на работа, 
янствуване, недисципли- 
на), чието решаване е в 
ход.

които не „против”- изкарване на 
споменатите • комбайнери.те-
Разбира се, че сега увол
нените
отправят жалба до

ки-
Наближава краят на годината и 

бират данни за окончателния баланс 
трудова организация. В селскостопанската 
дова организация ,,Сточар” все оттте има нераз
чистени сметки от балансите за 1985 и 1987 го
дина.

като и комбайнери щече вече се съ- 
във всяка 

тру-
съвет

потвърдил решението на 
дисциплинарната 
сия- Започва

съда
иа сдружения труд, чие-ва

коми- 
ли разплата

има нужда

с безделниците 
те в Именно, все още не се знае къде са изчез

нали 125 овце в баланса за 1985 и 120 в балан
са за 1987 година, които са били във Висок! 
Това представлява цяло стадо от 245 овце, из
чезнали безследно, които сега се опитва да на
мери Окръжният съд в Пирот. Той най-вероят
но ще намери овцете, поне на хартия. Но става 
дума зй нещо, което едва лц може да се зами
сли. Всеки стопанин, който отглежда овце,, ще 
рече, че е напълно възможно някоя овца да 
се загуби, някоя да умре, но това се евиденти- 
ра. А овцата не е игла за да не се намери. Па и 
овчари има и завеждащ животновъдство. Сигур
но има и вълци във Висок, но едва ли могат 
да изядат по 120 овце за година.

В цялата тази работа загрижва досегашното 
така да кажем „лабаво” отношение 
иите

на отговор-
към този проблем, защото 245 овце за две 

години не са малко. Сега вече е краят на 1988 
година. Нима не е било възможно досега" съот-

същата

пи-
ветните органи в трудовата организация да изна
мерят начин как да се дойде до истината много 
по-бързо. Така все пак повече личи, че и вълкът 
е сит, а и овцете са на брой, макър че ги ня
ма 245!

ДУМАТА ИМА МИТЕ МИЛЕНОВ ОТ СЕЛО БОЖИЦА

ПРАЗЕН ШПРИЦ 

ЗА КУЧЕТАТА
Значи, разплата с без

делниците и лентяите в 
„Сточар” започва. Сигур
но това е трябвало и до
сега, но и сега не е къс
но. Защото сред заетите 
в селскостопанската тру
дова организация същест
вуваше и все още съще
ствува мнение, че те са 
незаменими, че никой не 
мека да работи селска ра
бота и затова ипкой не 
ще се реши да ги уволни.

А. Т.

ИЗ ДЕЙНОСТТА ИА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В ГО 
РИД ЛЮЕАТА — БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Когато повикваме ветеринарните от Сурдулица да 
помогнат на болно добиче 
искат да дойдат, но редовно идват да инжектират ку
четата, понякога и с празен шприц 

— В наше село — каз
ва Мите Миленов, божи-

И ШАРОЛИНЦИ ПОЛУЧИ ТОКили ги няма, или не

Тези дни, пред празни- населението и трудовата 
ка па Републиката 29 но- организация „ЕМПА” от 
смири, местната общност Алексинац, а инвеститор 
в Горна Любата извоюва на работите бе Електро- 
още една трудова победа. разпределителната орга- 
Със съвместни усилия на низацня от Лесковац. Без 
населението, Общинската спорно тази трудова побе 

Електрораз- да е най-голямото в чест 
на празника на Републи
ката дарение за 25-те до
макинства в тази горно- 
любатска махала.

Инак, да кажем и това, 
че местната общност в 
Горна Любата, е една от 
онези местни общности в 
общината, която твърде ус 
пеишо разрешава комунал 
но-битовите си проблеми. 
Само в течение на теку-

А когато трябва да'до
йдат да инжектират ку
четата, сто ги още рамо 
сутринта. Разбира се, да 
си вземат кучешкия Да
нък. Даже и със закона 
ни сплашват. „Това с за
конно задължение и кой
то не го спазва, ще пла
ти1 голяма глоба”. Пък и 
тази работа не вършат ка 
кто трябва. Лично съм гн 
забелязал 
кучета с празен шприц.

чанин в напреднала въз- 
останахме повечераст

стари и некадърни. Наша 
опора е добитъкът, 
глеждаме кой Две* 
три кравешки, някои им- 

по десетила-двадесет

От- скупщпиа, 
предел ителната 'организа 
цмя от Лесковац и „ЕМ
ПА” от Алексинац, елек-

кой
Очевидно е, че времената 
се менят и. идват време
на, когато всяко работно 
място ще се пази само с 
работа.

аг
овце, продадсм по едно- 
две телета, по 
десетина агнета и някак

трпчески ток получи и 
махала Шаролппцп. Мре
жата с низко напрежение 
на. дължина от около 4 
км съвместно,- построиха

пет-шест-
Iинжектиратуспяваме да свържем два 

Но имаме един А. Т.та края- 
голям проблем. Не само 

но доби-
Много пъти сме се оп- 

И па селски съб-лаквали. 
раиия, и в Сурдулица, по 
никаква файда пе излезе 
от това.

но хората, но и
БОСИЛЕГРАДнякакви 

лоши болести, а
тъка се явяват
нови и

Убити два вълка щата година, тук са раз
ширили и прочистили над 
20 километра махленски 
пътища. Успешно проклю 
чпа електрификацията и 
па останалите, още няко- 

иеелектрнфнцирапн

нямаме почти никаква по 
от ветеринарните в 

Когато ги пи
И когато вече съм взел 

думата, да спомена още 
един проблем па божича- 

В пашата амбулатор
ия имахме апарат за поп
равка 
маме,
на Власииа.

мощ
Сурдулица. 
каме да окажат помощна 
болно добиче — или ги 

или не искат да до

Чс наистина вълците иа територията на Босиле- 
градска община вече пе са рядкост, пртвърждава фак
тът, че за последните десетина дена са убити два. Еди
ният, преди десетина дена бе убит от група ловджии 
в синорите иа село Извор, а другият в миналата не
деля в местността „Кремнково”, недалеч от града.

Изненадва обаче фактът, че за разлика от преди, 
понастоящем вълците все повече се виждат в низките 
предели, а не в планинските. Но както и да е, тези 
хнищници, са още една беда за животновъдите. Само 

територията на Босилегрпдска община 
са взели данък от над 50 брави овце, а зимата тепърва 
■ш очпква, и когато си още и по-кървожидпп п зли.

М. Я.

ни.
няма, лко

махали. Адаптиран е копа зъби. Сега го пя 
казват отнесен бил

И не само когатоидат.
е болно някое добиче ни 
трябва тяхната помощ. На 

често се случва

оперативният дом, а с 
топа културната дейност 
в селото до значителна 
степен се съживява. В ме
стата общност гюдчерта-

А тук има 
развален апарат.

малко
пример 
някоя крава не може да 

а пие, такива

един
Хем пи останаха
зъби, хем пе можеш да 
ги поправиш. Но отколе 
е било така: където е тъй 
ко, там се, къса — с огор
чение добави Младенов.

се отели, 
стари и некадърни, едвам 
сс доберем до телефона и 
цялата 
този
рииарпите, а оттам не ни 
зарязват. ..

ват, че понастоящем пред 
приемат мерки за обезпе 
чаване на нужен 
тар за залата и пр.

гази есен нанадежда ни е в нннен-
телефоп и във всте-

М. Я.К. Георгиев
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ЛИЧЦНТЕ ДОХОДИ В БОСИЛ ЕГРАДСКОТО СТОПЛИ 
МВо СА ДАЛЕЧ ПОД РЕПУБЛИКАНСКОТО РАВНИ-

ИЗГРАЖДАНЕТО ПА ПЪТИЩА В ДИМ ИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА НЕ СТАНА 
В ДОГОВОРЕНИТЕ СРОКОВЕ

1ЦЕ

Цял месец 

за 200 хиляди
Безотговорност на Предпри 

ятнето за пътища от НишСредният личен доход
н в обществените дейности възлиза на 293,
327 хиляди динара. През деветте месеца в СР Сърбил 
без покрайнините средният 
156%.

в органите на управлението 
т. е. над

Доколкото не помогне 
и тона, ще бъде изета и 
последната мерка — ще 
бъде възбудено съдебно 
дело. Защото вече не 
смее да оста не ненаказа
но едно толкова безотго
ворно отношение към зна 
чтелпн обществени сре-

Изхождащш от Програ общност 
мата за развитите на път
ната мрежа в крайграни
чните и изоставащите в 
икономическо 
пие общини, Самоуправи- 
телната общност за пъти 
ща в Димитровград напра 
мп амбициозни, по и реа
лни планове. Източник па 
амбпцмозността им бяха 
средствата, които за тази 
цел се отпускат от Репуб 
ли капе ката са м оу п рапи-
телна общност за пътища 
п сдружаването па сред
ства по принципа „50:50". 
Реконструкцията па реги 
опалпи пътища и изграж 
дапето па пови шосета 
бяха доверени на Пред
приятието за пътища от 
Ниш. В подписаните са- 
моуправителни споразу
мения бяха внесени пре- 
цнзни срокове и мито 
един не е по-късно от 31 
октомври, макар че ня
кои срокове бяха удъл
жавани по един или два 
пъти.

Земните работи на пътя 
Момици — Вълковпя тря
бваше да бъдат завърше
ни до 30 юни. Сетне сро
кът беше продължен до 
31 октомври. Обаче един 
месец след срока работи
те все още не са завър
шени. Наваля сняг и пъ- БОСИЛЕГРАД 
тят стана непроходим.
Поради безотговорността 
на Предприятието за пъ
тища от Ниш най-опас
ните места останаха йена 
сипани с чакъл.

па интересите 
за пътища в Димитров
град предприе прсдпослс-

лпчен доход е увеличен

Това са данни 
месечните баланси п без 
оглед, че трябва да 
наблюдават с известна въ
здържаност — понеже до 
сега са увеличени — те 
показват че личните дохо 
Ди в общината са далече 
под републиканското рав
нище. Особено 
са личните доходи на за
етите в боснлеградскн- 
те стопански организа
ции, в които работят 700 
души. Тук средният ли
чен доход на деветмесеч 
пето беше едвам 200 530 
динара, докато същият в 
републиката достигна око 
ло 345 хиляди динара. Да 
припомним, това не се от 
нася и до личните дохо
ди на заетите в цеховете, 
стопанисващи в рамките 
на организации извън об 
щината, които са незнач
ително по-високи: Най-низ 
ки лични доходи са полу
чавали заетите в „Изград 
ня” — 150 хиляди, а най- 
високи в общите служби 
на ТО „Босилеград" — 
308 хиляди, в ТО „Град- 
жевинар" — над 286 и 
Ветеринарната станция — 
253 хиляди динара.

164 хиляди дп-от девет- тура
пара.

дпата мерка, за да вразу- 
отпоше- ми изпълнител5^ па рабо

тите, комуто прехвърля 
немалки обществени сре
дства: напрани анализ на 
договореното, панраиено-

се
През посочения период 

среднидт личен доход па 
заетите и органите па уп 
равлеппето към ОС въз
лезе на 293 хиляди ди
нара и в сравнение със 
същ11я миналогодишен не 
рнод е увеличен със 133 
па сто.

През последните месе
ци, особено през октомв
ри личните доходи в сто
панството и в пзвъпетопа 
нските дейности и служ
би са увеличени. В някои 
организации и органи уве 
личен пето възлиза и над 
50 на сто. Без оглед па 
това, личните доходи и за 
напред са низки п не мо 
гат да покрият разноски 
те за всички основни жи
знени потреби. Затова хо
рата все повече изход тъ
рсят в нзнамиране на до
пълнителни приходи, как- 
внто са в селското стопа
нство и в „сивата иконо
мика".

Трябва да се добави и 
това, че не може докрай 
да се твърди че тези сра 
виително низки лични до

низки

Строеж на пътища

летва. Само от републи
кански източници за из-

то и иенаиравеното и го 
изпрати до най-отговорни 
те лица и органи в Пред
приятието за 4 пътища в 
Ниш, Междуобщинската

граждането цг пътища в 
Димитровградска община 
са отпуснати 1,653 .мили
арда динара. Общинската 
скупщина обезпечи 215 
милиона,
СОИ за пътища 385 ми
лиона динара.

регионална общност. Ре
публиканската самоупра 
вителна общност за пъти а общинската
ща и до всички форуми 
и органи в общината. А. Т.

Подкрепа на РТВ — Белград
в Долна и Горна Лпснна 

зионнн препредавателн, а 
Положението в ждре- кобила 

лото на река Ерма пак е 
критично. И за това
„заслуги" Предприятието |ше> култура, физическа 
за пътища от Ниш, кое- култура, информиране п 
то беше длъжно

се строят нови телевн- 
препредавателя на Бесна 

ще бъдат инсталирани съвременни инструменти
в

Секцията за ооразова- (СЮК), 40-годншнина от 
формирането на 
работнически

има
първия 

съвет и пр. 
Разбира се, централно 
сто в емисиите на

социалистическо възпита 
н защита на децата 

към ОК па ССТН в Боси-

да завър 
ши санацията на тунели
те До 15 октомври (това 
беше вторият срок). Как- 
то е известно пътят Су- 
ково — Звонци от Пога-

мяпие столи
чното радио и телевизия 
ще получат трите рефор
ми и най-важните обще
ствено-политически съби 
тия и процеси.

Сравнително низки са 
и личните доходи на зае 
тите в обществените дей 
ности. На деветмесечието 
средният личен доход на 
310-те заети възлезе ма 
над 327 хиляди динара и 
в сравнение със същия

леград оказа подкрепа на 
програмната 
па Радио-телевизия 
град за 1989

ходи са резултат на тру
да, т. е. че не се работи 
достатъчно. Тази 
жна причина не бива да 
се пренебрегва. Но основ
ното все пак е, че стоиан 
ството не може да отделя 
по-значителни 
пито за себе нито за об- >) 
щото и съвместно потре 
бление (макар че за пос
ледните разходи 
отделя колкото

концепция 
Бел-

година и по
ложително оцени работа
та на това информативно 
ведомство през настояща 
та година.

възмо-
мовски манастир до Тръ- 
нски Одоровци вече няко
лко години е затворен за 

от че-
През 1989 година РТБ 

Белград ще предприе
ме мерки, ,с помощта 
които ще се смекчат про 
блемите в приемането на 
радио и

движение. Хората 
тири села в тази 
общината 

! тро, а обект

част на 
негодуват ос-

средства, на
.миналогодишен период са 
увеличени със 171 на сто, 
докато 
стопанството

В течение 
дина ,както
програмната концепция, 
Радио-телевизия Белград 
ще даде собствен принос 
за отбелязването на няко 
лко забележителни 
леи: 600-годишнипа от Ко 
совската бйтка, 250-годищ

на револта 
им най-често е Общинска 
та скупщина. В 
обаче

на идната го 
се изтъква в телевизионната 

програма в Босилеградскн 
край. На територията 
общината вече се строят 
два нови,

увеличението
възлизаше 

99 на сто. Най-високи сре 
дни лични доходи имаха 
заетите в Средношколс- 

към 420

в случая 
тя е комептентна 

само да настоява 
ване на

винаги 
налагат 

предписанията, т. е. поч
ти половин от дохода си), 
а и допълнителните сред

наза спаз 
договорените сро

кове. препредаватела,юби-кия център 
хиляди динара, в Центъ-

Предприятието 
ща от Нищ 
безотговорно 
и към поддържането на

по един в Долна и Го
рна Лисина,

ства,. които получават из 
вънстопанските дейности 
и служби не са достатъч
ни да задоволят нуждите.

за пъти 
твърде 

отношение
има а в препреда 

ватсля на Бесна кобилара за социална работа — 
350, в Здравния дом — 
339, в Аптеката 333, а най- 
низки в Центъра за кул-

шша от рождението на 
Досптей Обрадович, 70 
дишиина

Щс бъдат инсталирани 
временни

съ--1Ч)
пътищата и улиците'. За
това

инструменти.от Учредител
на ЮКП

В. Б. Самоуправителната ния конгрес
(М. Я.)
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ка Ттьумла &нп
БРАИКО ГРЕГАНОВИЧ В „ПОБЙЕДА"

Що е Югославия?
ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК 

НА ССМ В ДИМИТРОВГРАД

Клубът все още без
Тези дни Бранно Греганович, 

Съюза На социалистическата 
вия. направи изявление 
от което предаваме

вото ма национално опре 
деление само по себе си 
Поражда

председател на 
младеж в Югосла^ 

титоградска „Побйеда”, национализми, 
дотогава нс ще можем да 
разберем какво е Югосла 
вия. Да се позоваваме на 
някого абстрактно, 
конкретни

в
една част.

На последното засе
дание на Председател
ството на Общинската 
конфереиция иа Съю
за на Социалистическа. 
та младеж в Димитров 
град най-много разис
квания се водеха във 
вързка активността па 
диско клуба, който е 
в компетенция на мла
дежката организация. 
От анализираното поло 
жение ясно личи, че ос 
вей диско вечери и ви 
део прожекции нищо 
особено тук не се слу 
чва. Проведените в на
чалото няколко вечери 
на поезия вече са заб
равени. А той, освен 
заведения, е единстве
ното място където мла 
дите могат да намерят • 
място за развлечение. 
Материалните възможи 
ости са сравнително ма 
лки за по-сериозни про 
грами. Все пак догово
рено е комисиите за 
култура при Общинска 
та и акционна конфе
ренция в Образовател-

Невероятно .иия център да направ
ят програма за актив
ност на диско клуба за

е как ние без
резултати ар-

понякога и не 
какво

схващаме 
представлява Юго

славия — заяви Грегано
вич. Никога 
70-годишната .

гументираио 
ство, братство и единство, 
съдружие, без оглед кол-

югославян да може тоя не само 
младитеможе би в да привлече 

да идват в него но иистория на 
югославската държавност 

е било по-важно
ко пие го глорифицираме, 
няма смисъл. Без условия 
за живот, не само свобо^" 
да па национално опреде
ление, да се живее в Юго 
славия губи смисъл.. Ни
кой никъде в света като 
своя не схваща държава, 
в която няма от какво 
да живее. Ние този гол, 
факт трябва веднаж да 
разберем.

да участвуват активно 
в реализацията на ак- • 
,тивностите.

не юго-
славянството да се разби
ра като неотчуждимо пра 
во на всеки отделен чо
век на . национално 
деление. Защото 
ние

Освен това Предсе
дателството прие пред- 

мандатът 
иа председателя Да бъ
де от една с възмож
ност за още една годи 
на продължен на две 
години без възможност 
за повторно избиране. 
Прието е и решение да 
се раздвижи инициати 
ва за публично обсъж
дане на положението 
и проблемите в спорта 
на територията на об
щината. •

опре-
щокато

с прибързани и неку 
лтурни думи, или дори 
с институционално реша
ване

ложението

не позволяваме на 
сърбите да бъдат сърби, 
на хърватите Да се говори за Юго

славия и югославянство- 
именно значи да се 

говори за сръбстврто, сло 
венството, черногорство- 
то, македонството... но 
да сс говори за това дали 
имаме от какво да жи
веем, дали имаме път да 
се водим по него, с какво 

рем, че юго'славянството да се возим, добри теле- 
не е наднационално или фоии, високи заплати, ни- 
национално но вътрешно ски данъци. Колко по-на- 
национално понятие, че пред разберем това, ще 
каквото и да е прониква- бъдем гг>близо до Юго- 
не и неосъществяване пра славия-

да бъдат 
хървати, на словенците да 
бъдат словенци, на албан 
ците да бъдат албанци

Бранко Греганович то

славия, на народи и наро 
дности, които тогава не 
можеха да бъдат онова, 
което са в рамките на съ 
ществуващпте тогава дър 
жави. Докато не разбе-

— дотогава ни тези хора, 
ннто всички заедно, ня
ма да се чувствуваме ка
то югославяни. А ние сме 
югославяни, тъкмо зарад 
това, че можем да бъдем 
такива. И тъкмо зарад 
това в един момент на 
нашата история се стот
на до дружба на народи
те и народностите в Юго А. Т.

СУРДУЛИЦА: МЛАДЕЖТА И РЕФЕРЕНДУМЪТ КАТО ИНДИКАТОР НА НАРОДНАТА ВОЛЯ ГЛАСУВАХА СЪРБИ, БЪЛГА 
РИ, ТОМИ...

Активистите на 
ССМ предложиха тайно гласу
ване по споменатите конститу 
ционнн въпроси във всички по- 
големи трудови организации и 
местни общности. Отзивът на 
народа е завиден, а успехът 
иа референдума е стопроцен
тов: откликнаха 5456 девойки, 
младежи, трудови хора и гра
ждани и всички казаха „да”. 
Гласуваха сърби, българи, ро- 
МН и ЧИСЛЯЩИ се КЪМ други 
народи н народности.________

КОГАТО „ДЕЦАТА“ ПИТАТ НАРОДА ОК на

ПРОИЗВЕЖДАЙКИ РЕФЕРЕНДУМ ПО НЯКОИ ОТКРИТИ И 
ОТЛОЖЕНИ КОНСТИТУЦИОННИ ВЪПРОСИ, МЛАДЕЖКАТА ОР
ГАНИЗАЦИЯ В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА СПЕЧЕЛИ ЦЕНЕН ПО 
ЛИТИЧЕСКИ ОПИТ: ИСТИНСКИ НОСИТЕЛ НА РЕВ0ЛЮЦИ011- 
НОСТТА Е НАРОДЪТ, А УСПЕХЪТ НА РЕФЕРЕНДУМА ЗАВИСИ 
САМО ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИДЕЯТА МУ И ОТ СИЛАТА НА 
АРГУМЕНТИТЕ, С КОИТО СЕ ПОДКРЕПЯ ТЯ '

идеята му и от силата на аргу
ментите, с които се подкрепя тя. 
Този път предмет ма референду- 

беше един дългогодишен и 
п ма

ма
остър проблем па страната 
и т а Република, а идеята, в ко
ято се съдържп основното му ре 
шепне носи единство и бариера 

интереси. Такъв 
беше

масов иск па трудещите 
гражданите” — отговаря Лщбп- 
ша Стапойкович, председател па 
ОК на ССМ в Сурдулица. — Бе
ше крайно време сами да чуем 
какво народът наистина 
От този1 аспект референдумът ни

се иОще в началото на бурните 
разисквания но конституционни
те проблеми в страната и СР Сър 
бия трудещите се и гражданите 
в Сурдулишка община казаха 
но силно „да" в полза на рефе- 

Младежката организа-

за парциалните 
референдум действително 
нужен — изтъква сурдулишкнят 

, младежки ръководител. \
НАРОДЪТ Е ИСТИНСКИ НОСИ- родностнте, а делегациите му да 
*,*17 т, т.д РЕВОЛЮЦИОННОСТТА , се избират в скупщините на ре

публиките и покрайнините, Сто
пански съвет н Съюзен съвет; да, 
се въведат непосредствени н та- '

сд-
мнсли.

рендума. 
ция в общината не обърна гръб 

глас и откликна на
—• Второ: истински носител па 

рсволюипоппостта е народът. То
па пп „казаха” съдържанието и 

политическия субек- усисхт.т па референдума, 
па ССМ — от една стри- една от общо 4 части' па прове-

богатство па идем..........скрепо допия референдум се съдържп в
политиката като съюзните относно републикански 

дейно- те амапдманп (СР Сърбия да вър- 
класическите държавни фун

кции . на пялата си територия).

е цепен пол птиче,ек и опит, чисто.
трябва да се наблюдава 

па пап-големпя не
значение 
през призматана народнид 

инициативата на републиканското 
младежко ръководство. Така в 

селата около нея 
политическо съби-

йин избори за всички органи на 
и референдум като 

за непосредствено изказване 
съдбовни за обще-

Само на-достатък и 
тинитет

властта 
чииСурдулица и в 

етана голямо
без прецедент в досегашното

Тъй

па народа по 
ството въпроси. Тази радикалност 

абсолютния ус

па
отношение къмтие

социалистическо развитие.
беше негов орга-

общонолезпа всенародна 
ст и от 
доимт.к па

обаче ие осуети
друга страна остър не- щм 

политически опит, ко
йто много пъти е приковал мла- . Останалите части са вън от нре- 
дежката организация на маргини дложеппте промени н съдържат 

обществено-политическия радикални решения: покрайнипп-
бьдат представени вън фе- 

на СР

референдума. Напротив. 
ф Възнамерявате ли да орга- 

или само мла- 
местнн

пех накато младежта възникваоснователнопизатор,
въпросът: ме-какво остана след 
ГО преди всичко като придобив
ка за младежката организация.

ПОЛИТИЧЕСКИ ОПИТ

визирате народен 
дежки референдум 
въпроси?

по
те па

те да
дерацията само т рамките
Сърбия; Скупщината на СФРЮ _ Засега 11С сме .обми-
да има тр!г съвета: Съвет на на- ' 11 ^ местпи „ъпросн могат
родите и народностите, който да бъдат повод за рс-
сс занимава само е въпроси па п 1р0 ю да к. г.
равноправието па народите и па- ферендум.

отговор на— Принципният
гласи: да! — казва Ста-

живот.
ф Какво е конкретното съдър- 

както казахте,
ЦЕНЕН

_ Много пъти пи разказваха
изказва* 
следвое-

на този,
политически опит?

— Първо: уверихме се, че ус- 
рефе-

жанис
ценен

политическомасово
народа в първите

след това мнозина
за
не на
нни ГОДИНИ/
политически ръководители

ни уверяваха, че „юна
(или неуспехът) папехът

рендума зависи изключително 01ежед-
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Град с богата театрална 

традиция

ДИМИТРОВГРАД —• Лг
Съобщение на 

Издателство 

Братство''

»

Ь пия. с които, „Христо Бо- 
тси” сс с представял пред 
димитровградската публи 
ка и с тях е получавал 
награди па някои от ре
гиона л I п пе съ стела! игя. 
Това все пак е до органи
затора.

Остава пи да се спрем 
малко върху предетавлепп 
сто. Това е една модерна 
психологическа драма с 
модерен ецеиографичеп 
вариант. Топ особено дой 
де до поражение, като 
имаме предвид, че сцена
та по случай юбилея 
беше възобновена и рено 
вирапа. Режпсюрата тър
си дух па делпичпост, бя
га от изключителното, ак 
монтира върху обществе
ните и социални конфлик

19
N.

• ЗА ЕДИН МАЛЪК ГРАД, КАКЪВТО Е ДИ
МИТРОВГРАД ОЗНАМЕНУВАНЕТО НА ДВА 
ЮБИЛЕЯ, КАКВИТО СА 100 ГОДИНИ САМОДЕ
ЕН ТЕАТЪР И 90 ГОДИНИ ГРАДСКО ЧИТА
ЛИЩЕ Е НАИСТИНА НЕЩО МНОГО СВЕТЛО 
И ВЕЛИКО

п
Издателство „Братство" осведомява заинтере

сованите творци от българската народност на 
литературното гюле, публицистиката и науката, 
които готвят и имат намерение да предложат 
свой- ръкопис за печатане в течение на 1989 го
дина да ги доставят на Издателството в три 
екземпляра най-късио до 30 декември тази го
дина. Освен оригинални ръкописи, приемат се и 
преводи па художествени произведения от съв
ременни писатели и поети на югославските на
роди п народности.

\г След продължително из 
чакване от една година на 

/ 21 ноември, любителите

жатели п сегашни дейни 
актьори да допринесат с 
присъствието си ознаме
нуваното на този юбилеи 
да бъде колкото може по- 
достойно. Изложбата се 
съетоя от афиши, .фото
графии и награди, конто 
театърът е получавал па 
бройните съревнования в 
Републиката.

на театралното изкуство 
в Димитровград имаха въ
зможност да отдадат по
чит на своята културна 
традиция, която във все Според дългосрочната концепция на издател

ската дейност на Издателство „Братство”, ■ при
емат се за печатане оригинални ръкописи на сти
хосбирки, сборници от разкази, новели, повести, 
романи, драми, сборници от литературни статии, 
критики, есета и други видове на литературно 
изразяване.

кц случай заслужава мно 
го повече от една вечер. 
Но имайки предвид „ус- • 
ловията и финансите” мо 
жем да се задоволим н с 
толкова. За 
на самодейння 
„Христо Ботев” 
сме много пъти досега, 
така че в този случай ще 
стане повече дума за оз- 
наменуването на 100-годп 
шното съществуване на 
самодейния театър и в 
рамките на тази годишни
на и на 90-години на гра
дско читалище. Според за 
писаното в „Домашен учи 
тел” от 1888 г. в Димит
ровград група ентузиасти 
раздвижат инициатива „в 
градеца да се създаде ед
но актьорско дружество” 
което би давало представ 
ления, от които да съб
ира пари и да открие ед
но градско читалище. Та 
ка по-късно градецът полу 
чи и градско читалище. 
Значи ролята на театъра 
и градското читалище от
край време са били свър
зани, изпълняващи роли
те на разсадник на култу
рата в града.

Самодейният театър не 
прекъснато работи вече 
сто години (с изключение 
прекъсване на работата 
му -по време на войната 
от 1941 — 44 год.) 
чал дейността си с брой
ни признания и награди, 
възходи и малки падения. 
Но все едно. И ио-големи

Изложбата
щ _

традицията 
театър 
писали

. Също така се приемат и сборници от наро
дни песни и приказки, записани изворно, 
писи за народни обичаи и други текстове за би
та от по-близкото

I ръко-
гй\$:

и по-далечното минало насе-
лението от нашите краища.

Ръкописите на литературните,
публицистичните творби трябва 
на български език

научните и 
да са написани

на пишеща машина, а народ
ните песни и приказки да са записани изворно 

я говор с данни в кое село.От откриването на изложбата на местни 
лице са записани и на

от кое
коя възраст е то.ти. Тази съвременнаоткри председателят на 

Общинската 
Слава Тодоров а за исто 
рията на театъра и град
ското читалните говори 
Кирил Тодоров директор 
на Центъра за култура. 
Особено пленяваха онези 
фотографии, на които мо 
жеха да се видят сцени 
от някое отдавнашно теа-

пие-
Редакцияскупщина са, ко^то е трудна и за 

професионалните
за книгоиздател ска дейност 

Издателство „Братство"театри
все пак беше добре при
ета от страна на зрители 
те, което отдавна не бя
ха гледали нещо от типа

V. У’

Г ~~ лна модерната драма на ди 
м нтровградската сцена. 
Александър Златанов, Сло 
бода и Алексич, Славча Ан 
юв, Момчило Андреевич, 
Весна Николова, Славча 
Димитров, Николина Раи 
чева, бяха Героите 
сага, които малко или 
вече умело и внушител
но се представиха

Радко Стоянчов

Предсказаниетрал но представление с 
Ицо Попев, Венета Петро 
ва, Колица Рангелова, Пе
тър Митов, Момчило Ан
дреевич, Васко Каменов и Душата ти е дъх

на майско цвете

в пие
лопр., както и фотографии 

с артисти от по-младото 
поколение в сво

ите специфични роли. Ре- 
жисюрата па и 
граф пята бягаха 
чителното, слагайки 
нта повече

очитеСлободан 
Алексич, Александър Зла
танов, Делчо Гигов, Нико 
липа Ранчева, Славча Ан
тов, Славча Димитров, Ве 
сна Николова и др. Бяха 

.изложени афиши на пре
миерите „Ивкова слава", 
„Госпожа

къс небе, 
затова те търся

в парковете — 
всред цветята 
& и в небесата

всред звездите 
нежно оцветени.

сцено-
от изклю 

акцеовен-
върху конфлгг- 

места се 
разводияваше. С „Клаустр- 
офобичма комедия” 
жествената

кта, който на

тър-
вечер по по

вод 100-годишнината 
самодейния театър прик
лючи, остават обаче нови 
идеи, нови

министерша",
те народни театри имат „Бановйч Страхиня", „Ка- 
възходи и падения, така намък за под глава", „Лйси- 

па и дрозд" и др.
Втората част на търже

ствената вечер беше пред 
ставлението „Клаустрофо- 
бична комедия", което ди 
митровградските 
йцй бяха доста добре 
дготвили, макар че би би
ло сигурно по-добре да са 
се представили с някое от 
по-раншните

че не е страшно ако един 
малък самодеен колектив 
на моменти прояви уни- 
лост или равнодушие.

Жена в черно 
дланите ми разгърна

премиери, но- 
роли й планове 

театъра за в бъдеще. Ра- 
збира се и по-плодовити 
театрални сезони, каквито 
старите димитровградски 
самодейци- 
създават.

ви на
и виж --

засипани със следи, 
скъпо мое щастие, 

ще те намеря 
защо търсиш ме и ти!

В чест на това, в поне
делник вечерта в Центъ- 

беше много
самоде-

ра за култура 
оживено. " Насъбраха се 
бройни актьори на театъ
ра, негови по-раншни сът
рудници, почитатели, обо

по-
умееха да

3денка Тодорова — 
Свиленковапредставле- \

у
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РЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИя — НИШ Димитровград

до рая! Прием за Ружица.Асен Балкански” — „Куршумлия” 3:2 (1:2) • отбор на „Куршумлия”. 
С тозиЦентъГ Пап^т' 30 Ноември 1988 г°Д™а. Спортният 

ц итър „Парк . Теренът покрит със сняг времето об
нутГна°2М0ШСТ°РИ: г Равршювич (от дузпа) в 7 ми- 
намали \ хпГЮВИШИ « уЧКОВНЧ в 21 минута. На 2:1 
Г:ГЛ,ХРНСТ°В В 3 МИИута; иа 2:2 изравни 3. Сте-
на Асен * КраЙНИ* ре3^тат °т 3:2 в полза
на „Асен Балкански" постави Е. Иванов в 83 минута.

Ето как изглежда и табелката: 
1. Слога

По повод извънредния 
успех, който Ружица Але- 
ксова от

мач димитров- 
градчани завършиха есени

което от тази среда
обърща към спортистите, 
портигащи световни 
зултатй и към спорта из
общо. Имайки предвид ре 
зултатите на Ружица ,,обе 
щавам че в това 
шение

От името на общинска
та СК\/П11ТИНЯ ТП,/ тт*»гтатт»а

се

Димитровград 
постигна на Олимпиадата 
на инвалидните 
Сеул — второ място в 
стрелба, с въздушен

Ия Дял , на първенството. 
Напролет в първия кръг 
ще се срещнат с отбора 
на „Единство” от Бела па

ре

дица в

пис-ланка в Димитровград. отно-
Футболистите на „А. Ба 

лкански" успяха да спече 
лят отложения мач с „Ку 
ршумлия" с 3:2 и то

толет — председателят на 
Общинската

ще се поправим".
скупщина в 

Димитровград Слава То-15 11 1 2 30:15 25 (1) 
29:17 18(2) 
43:29 17(1) 
37:23 16 
33:28 16 (2) 
29:25 16(2) 
28:24 14(2) 
23:23 14(2) 
25:22 13 (1) 
30:25 12(4) 
25:28 12 
15:19 10(2) 
17:24 10 
21:36 8 
19:33 7 (3) 
25:46 4

2. Единство (Б. паланка) 14
3. Рудар
4. Мрамор
5. ОФК Ниш
6. Радннчки
7. Куршумлия
8. Палилулац
9. Борац

10. Асен Балкански
11. Будучност
12. Младост
13. За другар
14. Слобода
15. Морава
16. Единство (Пирот)

8 3 3
след

като гостите поведоха с 
2:1. С играта 
бора въодушевиха 500 зри 
тели. В началото

15 8 1 6
14 8 1 5

си двата от- 15 7 3 5
15 7 4 4

домаш
ният отбор, който играе-

13 6 2 5
14 6 2 6

ше в отслабен състав (без 
4 най-добри играчи), игра 
слабо и затова гостите 
поведоха. Сетне, когато се 
съвзеха

14 6 1 7
15 6 2 7
15 6 0 9
13 4 4 5

5— и стегнаха ре 
диците си. Първо успяха 
да изравнят, а сетне 
победиха

14 2 7
14 4 1 9
14 2 5 7II

добрияиначе 15 2 2 11

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 
ГРАД

НА СОФК-а В ДИМИТРОВ

Активност н покрай финансовите 

затруднения
на приема при председателя на ОС

доров устроц на 25 ноем
ври тази година прием за 
олимпийската 
пионка. Като приветству- 
ва най-големия успех на 
един спортист бт Дпмп- 
тровргад досега, Тодоров 
самокритично изтъкна не 
достатъчното

на Ружица Алексова ми
лион динара, а на дру
жеството на стрелците ще 
бъде купен въздушен пи
столет, с който ще трени
ра не самр Ружица, но. и 
други млсЬ.и стрелци, ко
ито ще тръгнат по ней
ния път.

съществуващите спортни 
обекти и констатира, че 
то незадоволява 
ти във всяко отношение. 
На Димитровград е необ
ходимо да има поне един 
/терен за футбол на малка 
врата, или за хандбал. В 
наетодщия момент много 
терени'са в окаяно със
тояние и с необходимо сп 
ешно да се поправят или 
доизградят. За тази цел 
Републиканската самоуп- 
равптелна общност за фн 
зическа култура в Сърб
ия Ще отпусне 10 милио
на динара и ще трябва 
да се намери кой нац-бър 
зо ще извърши строител 
иите работи. Също така е 
рей 101 ю да се обезпечат 
помещения за шахматисти 
те, както и за атлетицп ге, 
в годината която сп оти
ва пожънаха големи успе-

вицешам-
поч-

Неотдавна в Димитров
град се проведе заседание 

Съюза за физическа 
култура на което се об
съдиха 
въпроси за финансиране
то на спорта в общината, 
поправката и поддържа
нето на съществуващите 
спортни обекти и доизгра 
ждането на започнатите 
обекти. Договорено беше 
до 10 декември да се про 
веде събрание с председа 
телите и секретарите на 
клубовете — членове 
СОФК-а, на конто да се 
обсъдят плановете за ра
бота и финансирането на 
отделни клубове в идната 
1989 година.

И покрай ниския Раз

мер от 0,25% клубовете до 
сега провеждаха 
активности. Обаче поради 
високата инфлация този 
размер не може да подси 
гури потребите. За някои 
други дейности, като на- 
пр. култура, и др., проце
нтът е значително по-ви
сок —0,40 и се случва да 
има

своите
на

А. Т.внимание,някои актуални

На 10. 12. 1988 година 
се навършват

ТРИ ГОДИНИ
коитоизлишни, 

трябва да бъдат върнати 
на стопанството. На този 
план е необходимо нещо 
да се мени иначе физнче 
ската култура и спортът 
ще бъдат 
въпрос, 
пие ще изпаднат всички 
клубове в града.

Председателството също 
обсъди и състоянието па

и ст елгьртта на

Ангел Димитров 
— Раша Дуруз

на от Димитровград 
В този ден ще посетим 

неговия гроб Т1 ще поло
жим цветя. - 
Семейство Димитров — 

Дуруз

доведени под 
В лошо състоя-

'1'ЪЖЕН 1ШМЕН 
На 21 декември 1988 го 

дина се навършават 
ЧЕТИРИДЕСЕТ ДНИ 
от смъртта на нашия 
скъп и незабравим

4 ;ХИ. VНасмалко от готово вересия Развитието на атлетпка-
„Балкански" — ОФК „Ниш" 3:2 (1:0) V;та в Димитровград върви 

по възходяща лимня 
обещанието па известни и 
треньор Алсксаидар Пет-, 
ровим да съдействува ид
ната година в Дпмитроп- 

органнзнра 
мзн

•' -
1' ш?пДимитровград» 27. 11.1988 година. Спортният цсчг 

тър „Парк”, теренът очистен от снега. Зрители 300; 
времето облачно и студено. Голмайстори: за „А. Бал
кански” _ П. Костов в 23 минута, 3. Христов в 52 
минута и Н. Костов (от дузпа) в 65 минута, а за 
стуващИя отбор С. Андонов в 70 и М. Кръстим в 74 
минута. Жълти картончета: Н. Костов и С. Крумов 
(„А. Балкански"). Съдията Драган Ненсзич (Ниш) — 
добър.

.

: - ■ '>** ч Д? Тоше Георгиев 

Велинов
го- V Vград да се 

Кроса ма Сърбия ще
екна значителни средства. от село Плоча — Боснле- 

градскоОсноомен изпод от за
седанието на Председател 
ството на СОФК-а е фп- Той почина на 12 ноември т. г. 

възраст, а погребението стана на 14 ноември в нови
те гробища в с. Плоча.

машният, отбор показа
повече желаеше да

но на 84-годнишаГолеми усилия положе 
ии теренът на „Асен Бал 
кански” да се очисти от 
снега и да бъде подхоящ 
за игра. На помощ се при 

„Комупалац” — 
с мехапиза 

снегът е дебелина 
от 40 см беше очистен. 
Така бяха създадени ус- 

одиграе фут 
между „А. Ба

вече,
победи и успя да осъще
стви това свое желание. 
Дори „А. Балкански" ус- 

с 3:01

плисирането' па Димитров 
градския спорт като бол
на точка да се. разреша- 

1989 година
Драги родителю,
В нашите сърца вечно ще живее

трудолюбив човек. Много сн се намъчил да 
многобройцото ни бедно селско 

печалбар,

твоя лик нана, защото в 
се очакват още по-гол сми 
затруднения- Ако не се 
вземат съответни мерки, 
като със еамоуиравнтел- 
ни споразумсиия 
печат

пя да поведе
И когато се очакваше 

катастрофа —
тече и честен и
Димитровград създадеш условия на 

семейство. Ти бе почтен земеделец, шивач ида нанесе 
домашният отбор

да играе .недопустимо 
слабо. От това нещо сс 
възползваха гостите и ус
пяха да намалят резулта- 

3:2 и лобеда-

дия и започ- и отдай родител.а преди всичко примерен съпруг 
Вечна ти слава.

Поклон пред светлата ти памет: 
съпруга циника, синове: Борис, Кирил, Пввл® “ '
лорад; дъщери: Баска, Олга, Дарш.ка, Стана, Юдорка. 
Лепка и Радмнла, снахи, зетьове и внуци.

на се обез- \
източници иа фи-ловия Да сс 

болния мач 
лкански" и ОФК Ниш. 

Самата игра беше маза 
На момей 
остра. До-

наменране ма спорта, , но 
му предстои хубаво бъде
ще.

та дори па 
та в един 
цедена под въпрос.

момент беше до
Димитър Стввров«идно равнище, 

ти беше малко
Д. С.
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* ззбвва
Звънец на шня—за 

3 литра рашКарикатурен екран
НА ТЕМА .ОСТАВКИ”

Селсйи учител»Неотдавна в село Пресека, Ба- 
бушнишка община/ се случила 
необикновена историйка!?

Е, мо] побратиме! Поп и учител, су не- 
када били главни у село. У 1ьи’ смо гледали 
како у слънце. Нарочито се ценил учител,. 
За сне се он нита. Имаше коца и деца. 
Пуно школско дворипгге. Али, несмо имали 
селску зграду, па ]е школа била у приватиу 
•чграду. Кад се завърши рат, ми направи’мо 
убаву школу. Али, млади л,уЬи побегоше из 
село, а ми остаре’мо, па село остаде без 
деца. Са’ у наше село има само шес’ Вака!

Учител, не живи у село. Дооди из Ба- 
бушницу. Често се обави, па га Ваци чека- 
]у у двориште, игра]у се, иаколе. Кад учи
тел, стигне, Ьаци улезну у учионицу. Он им 
каже какво да чита] у и да писуду, па се 
муне у комшильк. Воли гре]аиу рейи]у, а 
мераклида ]е и на вурду. Кад туре на астал 
Ниссло зе.ье, он рече:

Именно в селския магазин вле 
змал едни прссечппнп, който тук 
заварил свод съселянин, който 
пък в ръката си държал звънец, 
свален от някое добиче. След ка
то пийнали две-три ракийки, хва
нали се па бас: — Ако новодо
шлият и магазина мине през се
лото със звънеца на шията и 
при това бъде воден, тогава соб
ственикът- па звънеца ще даде 3 
литра ракия . ..

Казано — сторено. Вързал Ста 
нпмир (така се казва собствени
кът па звънеца) звънеца на шия
та па съселянина му н го повел 
пз селото, като добиче, а звъне
цът който висял па шията му — 
звъни ли, звъни... Събрало се 
пялото село. Събрало се и се 
смяло, обаче нашенецът си спе
челил 3 литра ракия, която още 
същия ден изпили в магазина ...

— А, бре! Овод зе.ъе мирише на — су- 
шенице!

ДомаНица се тъг себне:
— У! Убила ме Света Недельа! 1а се не 

сечам. Бъш сам к’о миска!
Она донесе сушенице, а до.мачин се по’- 

вали със вино.
Док учител, мези и пидуцка, продде пла

дне, додде време да си деца иду дома. Учи
тел, к’о да де пуштил кореше, не може да 
се дигне од клупу, па служител, пушти де
ца да си иду дома.

Записал Т. Петров

МОЛЯ БЕЗ ДОКАЧЕНИЕ

Юнешка глава
1еднуш, тамън деца испразне школу, 

стигне — инспектор. Леле, кво да се рабо
ти? Однапред, служител» удари у дзвечку и 
деца до]ду у школу. Али, дзвечка 
ма, а не иде да биров нзлезне на рид па 
да окне: „Чу]ете ли, бреее! СваКн Ьак да 
до] де у школууу”!

Хвали/се пред Празника един 
димитровградски 

гурмани, че си купил много ху
бава телешка глава. А знае се 
какъв специалитет е това, особе
но ако някой като него я сготви.

от известните
више не-

Наш уча се бърже сна]де. Окне 
спектора:

— О, бата-Коле! А]де, а]де овам’, 
дищ какъв ]е домачнн мо] комши]а!

Инспектор се отедза малко, али улезне. 
После, жешка реЪп]а реши све:

учител,

— Защо не си си купил юпе
пита- го един приятел.

он ни
шка? —

' да ви-
— Юпешката е само по-голя- 

ма и нищо повече.

— Да, но е по-паметна от те
лешката.

и инспек- 
съглам.тор сит, н Ьаци добри и 

Него!Перица Илиев А. Т.
Побратиме! И ]а 

Он и ови]а нашинсЬи
имам сина учител»а. 
учител, су вреници, 

па имам слободу да му кажем коде 
слим. 1еднуш му реко':

Сине! Могло ли би да малко бол>е 
учиш децата?

— И може и требе! Али, 
чу]у, ]а тека и работим! ... Него, да] ти 
°НУ1. ланскуту, што ду стрина-Цвета 
у клъчишта!

ШГш&УаФМШв си ми-Почивки
Г^одяично. {жоу л 
ди дйвя шест го А 
доилни 1ГОЧИ ВЯ И )

ГОДИ ЛЯШ/ у'

како ме пла-у^яяятгрегяряхте 0 <тгряяяенствяпя?. -Нлр/чиняуме 
и японците/ те- 
Т7&НИВЛТ аямо 
е деня в гьдиня- 
тл1

чува .

о А мене човек не требе два пути да 
ли Знаш како се каже: „Да] ми. Боже, го
ста, и мен да де доста”. Пи]емо да
пцу}емо влас': ]а __
узима, а учител, —

МО-

и уча и 
_ млого 

зато] што му малко дава!
зато] пгго ми-тш
А]д у здрав]е! 
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