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ЕрштВо С Л/1 
СФРЮ
14 февруари 1975 година из- 

.дателство 
стоено с 
единство със сребърен венец 
за особени заслуги в област
та на информативната и гра
фическа дейност и за при
нос в развитието на братст
вото и единството между 
нашите народи и наронности

каз на президента на 
Йосип Броз Тито от

„Братство'* е удо-
Орден братство и
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1 ДНЕС И В НЕДЕЛЯ В СР СЪРБИЯ ЩЕ СЕ ПРО
ВЕДАТ ДЕЛЕГАТСКИ ИЗБОРИ

КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ В ДИМИТРОВГРАД

АСФАЛТЪТ „ТРЪГНА“ 

КЪМ ПОГАНОВСКИ 

МАНАСТИР
ДОВЕРИЕ НА 

СПОСОБНИТЕ, ,СТ0П‘ 

ЗА КАРИЕРИСТИТЕ

ЯН Й
.V-. С незабавен теми сгрое- 

жът на пътища в Димитров
градска община продължа
ва. След прокарване, по- 
-точно щ жаие на пътя от 
Власи до Трънски Одоров- 
ци, тези дни започна и ас
фалтиране на същия. Ас^ал 
това настилка се слага от 
Кръстопътя за Поганово, към 
Власи, защото на Поганов- 
ска река още не са готови 
мостовете. Както ни осведо
ми Небойша Иванов, секре 
тар на Самоуправителната 
общност за пътища, съвкуп 
но ще бъдат асфалтирани 
5,5 километра. Средствата 
обезпечава предимно Репу
бликанската общност за пъ

та. Ще бъдат изразходвани 
над 1400 стари милиарда.

Завършването и на тази 
пътна насока ще .открие о- 
ще повече прелестните кра
соти на ждрелото на река 
Ерма, Погановски манастир 
и Звонска баня. Какво това 
значи за развитие на тури
стическото стопанство в об
щината излишно е да се го
вори.

Да кажем, • че усилено се 
работи и на пътя от Сми- 
ловци до Височки Одорвци, 
който тази година ще бъде 
само насипан с чакъл, а до
година с асфалт. Също е сгг 
Вълковия до Долни Криво-

«“** тш 44.":

X
Ф Извънредните, 
поред делегатски избори 
в нашата република .са 
съставна част в борбата 
за преодолеяване на нат 
рупалите се досега огро 
мни трудности. За да се 
изберат Способни, чест
ни и хора, готови да се 
хванат на борба с проб
лемите, сегашните избо
ри се характеризират с 
пълна демократичност и 
непосредственост, 
дът кандидатите сам пре 
длага, листите на канди 
датите се утвърждаваха 
чрез тайно гласуване. По 
-точна казано, 
имаше възможност

кандидатите,

пети

Пълнолетните лица в СР Сърбия днес и в не
деля ще се намерят пред гласоподавателните ур
ни. Днес работниците на работните си места ще 
гласуват предложените кандидати за делегати 
в съветите на сдружения труд на общинските 
скушцини и Скупщината на СР Сърбия, а на 
12 ноември трудещите се и гражданите в местни 
те общности ще гласуват делегати за съветите 
на местните общности на ОС и за обществено-по
литическите съвети на ОС и на Скупщината на 
СР Сърбия, като и делегати за Съвета на общи
ните на СРС -М- Референдум за избиране на пред
седател на Председателство на СРС.

тища, а също и общинска- дол.

Наро

ля избори са момент да 
се изберат способните, 
честни и млади хора, а 
да се осуетял кариерис
тите, които нямат инте 
лектуални и други сили 
да се борят за прогрес. 
Това е още един момент 
повече, кой<то налага на 
изборите да излезнем вс 
ички и с масовостта си 
да потвърдим нашето оп 
ределение за по-хубаво 
то бъдеще.

ф И а всички листи 
•има тговече кандидати огг 
колкото делегати се из
бират. Невалиден гласо- 
подавателеи лист се ечи 
та оня, който не |е попъ 
лнеи или от когото ме 
можа да се узнае за ко 
го е гласувано.

% На предкандидацио 
нните и кандидационни 
събрания в местните общ 
ности, организациите на 
сдружения труд и в об
ществено-политическите 
организации бяха пред
ложени много повече ду 
ши отколкото трябва да 
се изберат. Народът това 
направи без каквато и 
да е намеса /отстрани, т. 
е. от различни неформа 
лни групи, форуми или 
органи. Може би в някои 
среди на кандидационни 
те събрания са „минали" 
кандидати, които не са 
по вол^то на народа. За 
това днешните и в неде

народът
да

предложи 
да -утвърди листите спо 
ред собствената воля. За 
това за сегашните избо
ри казваме, че са — на 
родни.

На пътя от Власи до Погановски манастирЩ Сегашните делегат
ски избори се провеждат 
съгласно единствения за
кон, който е в сила за 
цялата територия на ре
публиката — след 15 го 
дини, което потвържда
ва единството в републи 
ката.

ЧЕТЕТЕ В БРОЯ:
Има изгледи в Липинци да 
се изгради генетичен център 
за развитие на козарството

СтайкоИз речта на д-р 
Радмнлович в Лесковац

НАШАТА КРИЗА ПРЕРАСТ- 
НА В ХИПЕРИНФЛАЦИя, 
НО И СВЕДЕНИЯТА ЗА 
СТАГНАЦИЯТА СА ТЕЖКИ 

стр. 3

СИНЬОР НАЗАРЕ ОСТАНА 
ДВОЛЕН. . .

РЕПУБЛИКАНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА стр. 7РЕШЕНИЕ НА 
ССТН В СЪРБИЯ Въпрос, извикан от живота

ИМА ЛИ „БРАТСТВО“ 
ЗЪБИ ЗА ТАБУ-ТЕМИ?Референдум за предсе

дател на Председател
ството

Кашшдати са: Слободан Милошевич, д-р Мирослав 
Джорджевич, Михал Кертес и д-р Зоран Пянич

Драшко Петров, председа
тел на 
дулица

ЮРИСТ НА „ВРЕМЕННА 
РАБОТА" В ПОЛИТИКАТА

стр. 4

ОК 1111 ССТН 11 Сур- стр. 8
• След изборите за 

делегатските скушцини 
ш|е се проведат кандида 
ционни конференции на 
ССТН за да се утвърдят 
листи на кандидати за 
най-отговорните постове

„Месец на книгата“ в Боси
леградна СРС ЛИТЕРАТУРНО ЧЕТЕНЕ. 
ИЗЛОЖБА, ПРЕДСТАВЯНЕ 
НА НОВИ КНИГИ

стр. 10ПРЕД ДЕЛЕГАТСКИТЕ 
ИЗБОРИ

най-вече гласове ще бъдат 
предложени от Република:1- 
ската конференция па сели
като кандидати за иредсе- в скупщииите, на които 
ДаТС^ с\рбих?СоСГкош™Лс- също така трябва да се 

па Скупщината па намерят повече кандида

конфе- 
Содишвистичес- 

иа трудовия народ 
Сърбия взе решение, въз 

' и неделя

Републиканската 
ренция на 
кия съюз ГАЛСнл БЪЛГАРИТЕ'стр. 5
в

В ЮГОСЛАВИЯБосилеградкоетооснова 1/а
(на 12 ноември) по време 
делегатските избори ще се 
проведе и референдум за 
председател па Предесдачел- 
ството ма Социалистическа 
република Сърбия. В капди- 

се намира/
канди

мама
легатите 
СР Сърбия чрез тайно гла
соподаване ще изберат пред
седател на Председателство
то па СРС. Предполага се, 
чс делегатите на Скупщмпа- 

СР Сърбия ще уважат

НЕОБХОДИМО Е СЪВЕЩА
НИЕ НА СПЕЦИАЛИТИ, 
КАКВОТО Е ПРОВЕДЕ 
ПРЕДИ 30 ГОДИНИ

Според приетите сро 
на общии

ти.
кове първите

в новияските скушцини 
състав ще се проведат 
27 и 28 ноември, а на 5

надатската листа 
имената ма четирима

най-отговорния посг 
Слобо

та па 
ват
•председател 
ството на 
берат 
получил 
ма референдума.

„Балкан-Компас“ — Дими
тровград

ПАК С НАЙ-ВИСОКА 
АКУМУЛАЦИЯ

миемиото на I*арода и за 
ма (Председател- 

СР Сърбия ще из- 
който е

дата за
в нашта република:

Милошевич, д-р Миро- 
Михал

Скупщинатадекември 
СРС.

дан
слав Джорджевич,
Кертес и Д-р Зоран Пянич.

накандидата,
най-вече стр. 6гласове В. Б.които

получатДвама кандидати, 
ма референдума



НАС I| ПО СВЕТД-^^: И У
ЦК ИЛ СЮК :<А МЕЖДУНА-ПРКДСЕДАТЕЛСТВОТО НА 

РОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВОБУДИМИР ЛОНЧАР СЕ ЗАВЪРНА ОТ СССР

УСПЕШНО ПОСЕЩЕНИЕ НОВИ КАЧЕСТВА 

НА СОЦИАЛИЗМА
/

само с поипкателлио ОТ СЪВЕТСКА СТРАНА СЪЩЕСТВУВА РАЗЬИРАТЕЛСТ- 
° во ВЪЗМОЖНО ПО-БЪРЗО, И ЕФИКАСНО ДА СЬ РЕ

ШИ ПРОБЛЕМЪТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЮГОСЛАВСКИЯ ВИ
СОК СУФИЦИТ В СТОКООБМЕНА

пътуват
писма.

с констнти-. В разговорите
I МП ЮЖ1ПЧУ11 мин- 11ЛО; I.

СССР към дпижсчшето 
като са

раи
ма

Съюзният секретар па въ- югославската делегация »п- 
ншнитс работи Будимир еоко се оценява съветската 
Лончар на 3 ноември се за- готовност този 1 троил см 
върна от тридневното, твър- възможно по-спетппо н сц»п- 
те успешо, трудово посеще- касио да се решава,.

в Съветския съюз. В От значение е че по вре- 
разговорите с шефа на съ
ветската дипломация Едуард 
Шеварднадзе са 
мнения за най-кругангге све
товни въпроси и за актив
ностите на двете страни в 
борбата за мир и равнопра
вни отношения в света. Съ
що така, особено внимание 
е посветено на билатералнн- 
те отошения и икономичес
кото сътрудничество.

И сега е констатирано, че 
високият югославски суфи- 
шгг в обмена (над две .ми
лиарди долара) затрудняват 

сътрудни
чество и обмена, които н- 
нак достига годишно около 
7 милиарда дал ара. Тази 
година югославският суфи- 
цит дори се и увеличи — 
около 300 милиона долара 
— така че този въпрос из
исква спешно да се реша
ва, понеже между другото 
представлява един от гене
раторите на югославската 
инфлация. В кръговете на

▲ СЮК интензивно сътрудничи с над 160 ирогресввни пар
тии н движени* в света. ♦ СК дава подкрепа и® У

1Ш страните и партиите, които социализма изпълня 
пат с пони качества.

па необвързаните, 
моститедсп фактор в 
дупародшгге 
Към движението сега СССР 
се отнася като към партн
ьор, а не както но старата 
формулировка като „към 
природен съюзник на соци
алистическите страни“.

мок
ет! ютения.

съответно място в си
на координирането 

на нъншно-политически под 
СФРЮ на равнище 

федерацията, както и в 
средствата за масово иифор 
дае да третмащ ко
йто да съответствува на

иошироко общесгве- 
политическо значение.

па ЦК тури 
стемата

ние Председателството
на СЮК на проведеното 
Ю октомври заседание оце
ни че реформнитс процеси 

социалистически 
страни са дълбоки, дълюсро 
чии и с иовечезначеп харак 
тер. СЮК със симпатии 

иенчки онези усилия на 
страни и партии.

ме на посещението е падии- 
сан документ за премахва
не на визите между двете 
страни. Занапред граждани
те па двете страни от една

на
обменени ход на

иаГ1о време па югославско- м някои
■съветските разгоиорив друга страна що могат да

сле
говото 
но иди

другите 
К01! то социализм а ИГМ1ЪЛ ня- 

пови качества, с ко 
правят де бъде убе-

На заседанието са обсъде 
въпроси вли актуалните 

реформ пите и - общество!! и 
някои социалис-

пат с 
сто то
дителна алтернатива за лре 
дизвикатслствата иа съвре
менната епоха, изтъква се в 
съобщението в което се ка-

ьромеси в 
тически страни. Оценявайки 

за дълбоки и 
дългосрочни процеси с гюве 

характер, Предсе
дателството на ЦК на СЮК 
потвърди принципното ста
новище, че всяка страна и 
лартя има право да взима 
решения за тези процеси, съ 
гласно специфичностите на 
обществената ситуация във 
всяка отделна страна и за

канва

че се касае
икономическото зва: чезначен

„Г1 редее,тагелството на ЦК 
на СЮК обсъди някои въ-

за международнотопроси
сътрудничество на СЮК, осо 
бено от аспект за. подготов 
ката на 14-ия извънреден ко 
нгрес на СЮК, за което уво 
дно изложение изнесе чле- 

Председателството това е непрмемчиво 
то и да е намеса отстрани, 
да се провъзгласяват универ 
сални методи и други крач 
ки. които да ограничават ав 
тономияпга на народа и рабо 
тническата класа в решава- 

собственото си бъде

път на
на ЦК на СЮК Душан Чкре 
бич.Михаил Горбачов прие Будимир Лончар

ветският водач Михаил Гор
бачов прие нашия съюзен 
секретар и този разговор бе 
възможност за запознаване 
със съветските въшнополи- 
тически лреокупации и за 
взаимно информиране за 
вътрешните процеси в две
те страни.

В югославските и съветс
ки кръгове в Москва посе
тен него се оценява като 
твърде успешно и като при
нос за по-нататъшното и о- 
ще I ю-добро разбирателство 
между двете страни и тях
ното все по-ефикасно съ
трудничество във всички 
области.

Оценено е, че международ 
ното сътрудничество е твъ
рде богато и интензивно, че 
в него са обхванати над 160 
прогресивни партии и дви
жения от целия свят, кому
нистически, 
ки, лабуристически и други 
и че това 
представлява значителен фа 
ктор в целокупното външ
но-политическо действуване 
на СФРЮ и нейното между
народно положение и влия
ние. Затова е необходимо и 
в предстоящия период на то 
ва сътрудничество да се то 
свети внимание, което ще 
има предимство в актив нос 
тнте на СЮК, да му се оси

- АТИНА: В ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ НИКОЙ НЕ ПО
ЛУЧИ АБСОЛЮТНО МНОЗИНСТВО него за 

ще. Определяйки се и сам за 
изграждане на по-демокра
тичен икономически по-ефи
касен и политически по-при 
влекателен социализъм, СК. 
със сипматии се отнася към 
към всички онези усилия в 
другите страни и партии, ко 
нто се застъпват соииализ-

КРИЗАТА ПРОДЪЛЖАВА социалистичес-

сътр удш 1ЧССТВО

Не се изключава възмножността за дълбока и дълга 
политическа криза, а може би ще се проведат и трети из
бори. „Пирова победа“ на Нова демокрация.

На проведените в неделя извънредни парламентарни 
избори в Гърция нито една партия не е успяла да получи 
абсолютно мнозинство за да може сама да формира пра- 

Всъщност сегашните избори бяха реприз 
тези през юни. Сега предстои трудна задача — да се про
ведат междупартийни преговори, за формиране на коали
ция или да се проведат и трети избори. ч

Новата демокрация още веднаж завоюва „Пирова по
беда“: получи 46,4 на сто от гласовете, относно 140 от 300-те 
места в гръцкия Парламент. В сравнение с юни сега тя. 
позициите си подобри с два на сто. Всегьрцкото социалис
тическо движение (ПАСОК) получи 40,7 на сто гласове, 
т.е. 128 места в Парламента и позициите си подобри с 
един процент. Коалицията на левицата и пргреса (кому
нистите) получиха 10,7 на сто гласове, т.е. 21 място в Пар
ламента. Най-голяма изненада направиха „зелените“, които 
за първ път завоюваха едно посланическо място.

ма да изпълнят с нови ка
чества н с това да го на
правят да стане -убедителна 
алтернатива за предизвика
телствата 
епоха.“

навителство.
в съвременната

ЮГОСЛАВСКО-УНГАРСКИ ОТНОШЕНИЯ

Немет посети Югославия
ф В двудневно трудово посещение на Югославия пребива

ва унгарският министър-председател Мнклош Немет. 
Двете страни имат съвместни интереси

Проведените югославско- 
унгарски разговори бяха не 
сдмо сърдечни, но и съвсем 
конкретни и откровени, та
ка че и за иай-деликатпите 
въпроси можеше да се го
вори без • дипломатически1 о- 
граиичеиия, оценаха^ при- 
миерите на двете страни —
Анте Марков ич и Ми клош 
Немет, който бе на посеще
ние в Югославия от 2 до 
4 т. м.

На проведената съвместна 
конференция за печата ун
гарският министър-председа
тел изтъкна, 'че правителст
вата 'и народите на нашите 
страни са решени, да про
ведат реформите и, без ог- 

4 лед че за някои конкретни 
въпроси имаме различни 
мнения, ние практически 
не можем едни без други.
Според думите му между 
Югославия и Унгария съ
ществува някакъв /вид при
родно съюзиичество и в за
интересоваността за прекъ-

за премахването им. Без 
каквито и да е идеоложки 
комплекси разговаряхме къ
де е мястото и шанса ни в 
европейските 
както и в огромния процес 
на промени в социализма:

сваис разделенията в Евро
па. Тази съвместна задача е 
дългосрочна, добави Немет, 
а имаме историческа въз
можност нашето приятелст
во да укрепваме и чрез про
веждането на реформите в 
двете страни.

Немет изтъкна, че същест
вуват конкретни възмож
ности за 
1-юмическото

интегрзцеш,\
СФР ЮГОСЛАВИЯ — ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

Предложения за 

сътрудничество
‘ Отговаряйки на въпроса 

на журналиста на съветска
та агенция. ТАСС за унгар
ското предложение за деми
литаризиране на граничния 
пояс към Югославия и Авст
рия, -Немет каза че Унгария 

своя
Съюзният секретар на външните работи Буди

мир Лончар неотдавна отправи писма до минис
трите на външните работи на страните, членки в 
Европейската общност и копия на меморандума на 
югославското правителство, който е връчен иа 
председателя на Комисията на Европейската об
щност Жак Делор.

В меморандума са изтъкнати основите на на
шата стопанска реформа и програмата на сегаш
ните икономически мерки за. осъществяването й. 
Изтъкнати са и предложения за по-нататъшно 
сътрудничество между Югославия и Европейската 
общност. За по-нататъшното сътрудничество, т. е. 
за укрепването му ще стане дума на Съвета за 
сътрудничество на Европейската общност на 27 
т. м. Това заседание ще се проведе на равнище 

‘ на министрите на външните работи.

укрепване на ико- 
сътрудничест

во между. двете страни в . 
областта на индустриалното 
коопериране, 
транспорта на гас от Унга
рия, а особено в различни
те видове на малогранично- 
то и регионално сътрудни
чество.

Председателят на Съюз
ния . изпълнителен 
Анте Маркович 
че проведените двудневни 
разговори са потвърдили не 
само, че и двете страни и- 
мат едни и същи проблеми 
в реформите, но че същест
вуват едни и същи мнения

в тази идея вижда 
принос към детанта и нама
ляването на въоръжването 
в Европа/ както и възмож
ността за укрепване на це
локупното регионално 
трудгшчество. Анте Марко
вич изтъкна, че Югославия 

това предложеше 
на собственн-

съобщенията,
съ-

ще изучи 
от становище 
те интереси и разлики, ко
ито съществуват в между* 

положение на те-

съвет 
цотвърди,

народното 
зи три страни, макар че 
принципно дава подкрепа 
на всяка инициатива за ук
репване доверието и сътруд
ничеството.
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Д-Р СТАНКО РАДМИЛОВИЧ ГОВОРИ
II й ИВ А Т й _ т, СТОПАНСКО'ПОЛИТИЧЕС КИЯ АКТИВ НА ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН

НАШАТА КРИЗА ПРЕРАСТНА В ХИПЕРИНФЛАЦИЯ 

НО И СВЕДЕНИЯТА ЗА СТАГНАЦИЯТА СД ТЕЖКИ
Тези дни д-р Станко Рад- л сопидпишхт _ "

мклович, член на Председа- ОБЩЕСТВЕНАТА Егпг°гтпЕ ДОСТАТЪЧНО САМОУПРАВИТЕЛЕН, А 
телството на ЦК на СЮК, ПЕШНОТО ПРРППРМчтисН^СТ~ДОСТАТЪЧНО ЕФИКАСНА <> ФОРМУЛАТА НА УС-
пред стопанско-политичес- ЛЕНИЕ ПЛЮГ тт™,!,1, ОБЩЕСТВЕНА СОБСТВЕНОСТ ПЛЮС САМОУПРАВ-
КИЯ актив на , Южноморав- ВЕЧЕ ИМА МИптт? НсАп^^?Т О Съ ЮЗЪТ НА ЮГОСЛАВСКИТЕ КОМУНИСТИски регион говорй за акту- ^ има МНОГО ЕЛЕМЕНТИ
алните въпроси на икономи- — Тази ^
ческата криза и обществе- ха няколко %няиитлт?Ъда" 1Ши плурализация иа общест 
ната реформа. Радмилович ща. Бл~” с™ое Г™ “ зас™“- * » Р-*- 
в началото изтъкна, че на- шени ла и*™ Са^.п-„^3ре кит2 иа това, какъв трябва 
шето общество се намира нията вДСР с.ъ^б^о °Т1тоше- да бъде Съюзът на комуиис- 
във всеобща, а „е са«оРв ват в Югославия,
икономическа криза. Сама- цеси: дойде се до хиперин- 
та икономическа криза трае флационна *
дълго, а става дума за кри
за от типа стагфлация.

— Поохотно 
стагфладия —
лович — не затова да на
маля проблема на инфлация, 
но в търсенето . на пъти
ща за преодоляване на ин
флацията да вземеме пред-. 
вид и стагнацията. Инфла
цията вече мина в хиперин- 
флация, но и сведенията за 

- стагнацията са тежки. ч11о 
отношение на 1979 година 
капиталовложенията намаля
ха на половината, личните

ПРЕД

мо в многопартийна систе
ма, най-сетне, според трето- ( 
то гледище, политическият 
плурализъм е нужен, но не 
в многопартийна, но в не
партийна изява. ,

НА ФЕ ДБРАЛИЗЪМ
кална реформа с реформи
ран социализъм, докато тре- ДОГМАТИЧНО И ГРАЖ- 
тият концеп подразбира ре- ДАНСКО ВИЖДАНЕ НА 
дикална реформа, която би ПЛУРАЛИЗМА
озанчавала напускане на со-

Д-р Станко Радмилович 
след това подчерта, че в Съ
юза на югославските кому
нисти вече имаме много еле

на федерализация. 
Такива концепти довеждат 
под въпрос - съществуването 
на страната. Такива отно
шения - нужно водят към ус
тановяване на пазарночпо- 
крайнински икономики, а 

тици. Обаче ако става въ- това отговаря на развитите 
прос за ефикасна обществе- за ометка на неразвитите, 
на собственост, то. ава няма Такъв концепт не може да 
догматизъм, подчерта Рад
милович.

Необходимо е предгтрия- 
тиетб, обосновано 
собственост, да

циализма.
За да бъде социализмът со

циализъм необходимо е да и- 
маме достатъчно самоуправи 
тел ни про!дукц|ионни отноще менти 
пия и достатъчно обществена 
собственост, която може да се 

само със своята 
които

контрареволю- 
Ция в икономическия сми
съл на думата, па и до аси- 

за метрична федерация, чзиято 
цел е да блокират макро- 
икономическите реформи. 
Следователно кризата е все
обща и нейният генезис е 
доста дълъг. Намираме се 
пред дилемата: дали рефор
мата да провеждаме дълго
срочно или проблемите тря
бва да разрешаваме кратко
срочно. Мисля, че не може 
едно без друго. Необходимо 
е да се осъществят известни 
подобрения в текущите сто
пански процеси.

Съществуват четири отво
рени въпроса за стопанска
та реформа. Първо какво 
общество и какъв социализ
ъм ^келаем. Второ, каква 
мнкроцконом1гческа система 
да се приложи. Лаконският 
отговор е — .пазарна. Това 
е точно, но не е достатъч
но. Търсят се понататъшни 
отговори: кои субекти ще 
бъдат и може ли да\се из
гради ефикасна система на 
обществената собственост и 
самоуправлението. Ако мо
же, дали промените, които 
правим, довеждат до интег- 
ритет на социализма, дори 
и оня реформирания. Трето, 

макроикономическа
желаем, относно 

отно-

говоря 
каза Радми-

задържи
ефикасност. Някои, 
така мислят, включително и 
аз, някои считат за допма-

се запази. 
— Ако политическо-пар

тийния .плурализъм се ^изя
ви в нашата страна, биха 
се формирали партии 
национална основа. Борбата 
за власт би се развивала в 
републиките. Илюзия е, че 
някои се занасят с мнение
то, че биха се формирали ^ 
някои общоюгославски пар- . 
тии. Политическите партии 
биха се формирали вътре 
във федералните единици, и 
то на национална основа.

За стопанскотр положение 
Южноморавски регион. го

вори Драгомир Петкович, 
председател на регионална
та стопанска камара. По 
време на пребиваването си 
в Лесковац д-р Станко Рад-

върху 
направим 

профитабилно, а формулата 
затова е: обществена собст- 

плюс самоуправле- 
менаджмент. Без

на
доходи на една трета, до
като реалният обществен 
продукт е увеличен едва за 
около шест на сто.

веност 
пие плюс 
това обществената осбстве- 
иост не може да се напра
ви .ефикасна. Третият кон
цепт всичко това отрича и 
счита, че върху обществена

та собственост не е възмож
но да се изгради ефикасна 
система.

Д-р Станко Радмилович
Проблемите в решаването 

на тези въпроси не са са
мо в това, че са те ком
плексни, но и в пътищата: 
първо, не желаем всички 
също, и второ, ако и за не
що се съгласим, въпрос е да
ли това е осъществимо и на 
кой начин. През първите 
два . въпроса се пречупват 
съдбата на социализма, а 
през вторите два съдбата на 
Югославия.

Когато
първите два въпроси същест 
вуват три концепта за тях
ното решавание. Първият 
концепт означава практиче- 

реформа без реформа,

ХИПЕРИНФЛАДИОННА
КОНТРАРЕВОЛЮЦИЯ

— Нищо по-малко не е 
тежка ни другия вид криза 
— политическа, каза Радми
лович
съставки: криза на концеп
та на федерализма, която 
като последица има влоша
ване на междунационални- 
те отношения в страната и 
криза на конпета за демо
кратизация, относно плура- 

" обществото. Ка
то последица на икономи- 

лолитическата

в
Тя съдържа две Когато става дума за гру

пата въпроси, .които се от- 
концепт на феде- 

какви' икономичес-
насят до
рацията,
ки отношения желаем н как

политическа гглурализа- милович посети лескосваш-
Невена“става въпрос за ва няколко ета ните колективи 

и „Леминд“, както и селско
стопанския комбинат п „По

пия, също има 
новшца. Първото е догма
тично и според него плура
лизмът не ни'е нужен. Спо- _

гражданско-либералис- речие във Бучне, 
схващане, плура- 

може да се изяли са-

каква 
система
какви икономически 
шения трябва да съществу- 
тият въпрос е за какъв кон
цепт

лизания на

ред 
тическо 
лизмът

ическата 
криза се яви и идейна кри-

ски
относно застъпва се за ста
тус кво. Вторият е за ради-

М. Момчилович
на демократизацияза.

И ПОЛОВИНГОДИШНА РАБОТАНА ССТН В НИШ ЗА ИЗМИНАЛАТА ТРИМЕЖДУ ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ
споменатото Осмо

кивот В ЦЕНТЪРА НА АКТИВНОСТИТЕ\

крит със 
заседание, още не е завър-Междуоб-Делегатите на 

щинската конференция на 
ССТН в Ниш на заседани- 

с председател ствуващ

шен. Трудещите се и граж 
даните имат доверие, изтъ
кна Миодраг Статнкович, но 
очакват цт нас последова
телност в реализацията на 
започнатите процеси за въ
зраждане на Сърбия. Ние 
тези очаквания

ето
Миодраг Станкович, секре- 

Председателството,
отчета за три и по-

О МОК НА ССТН Е НАСТОЯВАЛ ДА РАЗИСКВА И ^МА СТАНОВИЩА^О^иЦНА

о ждавя
УСПЕШНО СА ПРОВЕДЕНИ

тар на 
приеха
ловин годишна активност на 

и облиците иа де
на тази обществе-

органите 
йствуване 
но-лолитическа организация. 
Обща оценка е, че в слож
ните условия 
дейност и живот 
Междуобхцияската конфереи 

настоявала да дейст- 
акционно, демокра.тич- 

ВСИЧК1И о з

трябва да
публично разискване за про 
мените в Конституцията на 
СР Сърбия и Югославия, тъ
кмо но това

изпълним.съ в купшата пол итическа 
ма територията

паказа в уводното изложение 
Миодраг Станкович, секре
тар на Председателството

МОК на ССТН в Ниш и 
добави, чс с твърде зиани- 

МОК на ССТН и)

на стопанска 
изобщо.

активност 
па региона".

Централни въпроси, на ко 
ангажирал Социа- 

на Нишки

Конференцията е инфор
мирана и за досегашния ход 
на изборните активности в 
Нишки «регион. Във всички
те 15 общини на региона из 
борите © Социалистическия 
съюз са завършени. Оценка 
е, че не е имало никакви 
особени проблеми, па в ос
новата си обемната и отго
ворната работа успешно е 
изпълнена. Във всички из
бори от местните конферен 
шш на ССТН, црез общин- 
ските, па до междуобщии- 
ските органи,
статутарните разпоредби. 
Евндептиран е за всички фу 
НКЦ1Ш по-голям брой канди 
дати. Изборната конферен
ция иа Социалистическия съ 
юз в Нишки регион ще се 
състои най-късно до 15 но 

от- смири.

време дойдо
ха протестните събрания и 

е)цю число об
ла

ция е 
вува
но и широко във 
-гасти които нстюсредствс- 

трудещитс

и го сс с 
лисшчссюия съюз митинги втелно, че 

в трудните условия за дейс- 
запази присмствен-

обласгга на поли па Нишки решои, карегион в 
тическата система са свъ- 

конституционните
. МОК иа ССТН е

щипи
то подкрепа па ръководство 
то па СР Сърбия да отстои 
а борбата :>а единство в Ре
публиката и като израз на 
подкрепа па сърбите п чер- 

в Косово. Инак

твуване 
ост във вече раздвижените 
ак'пивмости и същевременно 
раздвижи нови акции, 
то означават крупен принос

но интересуват 
се и гражданите. Центърът 
на тежестта е бил в онези 
облици иа политическа рабо 
га обезпечаващи свободно 
изразяване на погребн«^ 
те и интересите на хората 
и влиянието на техните ини-

г;“ лии™Ж:
” в Со,тиГоГ=

дефинира в скупщините Ж^тоснополитически- 
те и самоуправитеимите <я> 
щносга на интереси ге и ДРУ 
ги облици на дейегвуване.

.Задачите па , оргаюоами- 
яте и органите на СОХн » 
Нишки регион през изток 

отчетен период нс са >и
постигнатите

не са преголеми.

рзанти с 
промеши. 
бил носител па широко аЛ.с- 

и плодотворно
кои-

мокрашчно

пот ордите
политическа.решителната 

акция иа С1С на Сърбия след 
па ЦК на СКС

ПРОТЕСТ

Мсждуоб!динената конференция 8 заседание
насока па съвкупната^Делегатите на 

на ССТИ в Ниш изразиха протест до ръководство- 
■го на Словения, а отделно до Социалистическия 

република, поради двойното поведе- 
застъпват за правна дър-

даде
активност па всички органи 

Социал! 1СТ11ЧССК1 \я
съюз, така и са зачитанисе заццвн иа 

съюз в региона.
на съюз на тази

ние. На една страна се
законността, а на друга тьр- 

освобождаване на Азем Власи и групата, об- 
нинени за контрареволюционно действуваме. Про- 

изпрати и до Републиканската 
ССТН на Югославия.

е също, че 
па домократиза-

Копстатираио 
процесът
ция, 1
цшта III прекъсване 
говор] юстта, както н проце
сът па .разграничаване,

жава и зачитане па
сят

стълновение с бюракра- 
с- безог-тестно писмо ще се 

и Кож|>ере11ЦИЯта налия
ли лесни, па 
/разултатс
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СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАДСЕСИЯ ПА ОБЩИНСКАТА11А ОК ПАдавяяв." Излишъкът - на стопанството!Юрист на „временна работа“ 

в политиката
След по-дълго разискване 

делегатите приеха решение 
то според което при про
дажба на кои, говедо или 
мъска етопапип ьг ше запла 
ти 20 хиляди динара, та те
ле или юиеп 15, за свиня Л 
а за. агне и яре по 5 хиля- 
ли динара. Не само собстве 
пинитс па добитъка ше за
плащат тази такса, Занапред 
по 2 на сто от осьшестве- 

обгп доход от изкупува 
добитък ще .запла

ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ В СТОПАНСТВОТО. . .
ф Приемственатп грижа Ш1 

за между- ла М' решението на измепс- 
допълнение на градо 

устройстпения плац па 
да, както и решение за из
готвяне па просторен план 

общината и фадоустрой 
Боснле-

Делегатите па Общиискп- 
га скупщина п Босилеград 
па състоялата се па 3 ню- 
смирн сесия 1

от сепершападиите
и иапионо-

сурдуличанн 
националните отношения 

общината 
..правило", което се при
лага дълги години: на 

челните функции 
община 
от оъл-

пие и гра
нат гсав осъдиха иатис 

чае нияка пати па страната пето на 
щат и изкупвателните ор»а- 
I шпации, делови единици и 
физически лица, които ку
пуват па територията на оо 
шината. Делегатите ггриеха 
и решението, според което 
всеки който има куче да за- 

по 50 хиля-

една от стисни планове па
няколко селски цем-п сепаратистите и 

Лаем
в Сурдулншка 
се избира лице

народност ф 
нзбо-

дпетите
Косово за аболпцпя па 
Власи п останалите

коиграрсиол юциош ю
град и 
I роне.оПипне-гарската

И тазгодишните 
ри не бяха изключение 
от това ..правило" ф За 
председател на Общин
ската конференция 
ССТН беше избран Дра- 
шко Петров _________

мп за
застрашаване па коиститу- 
Ц1ЮШЮТО устройство. Ге но 
дчертаха че съдебните ин
ституции са официално мяс 

утвърждаване па (без) 
че в рабо 

има

Докато човечето решения 
се приемаха без разискване, 
особено внимание привлече 

цъп връзка с ид
на средствата 

самооблагане в 
Ье подчертано, 

необходимо

на въпросът 
разходването 
от местното 
общината, 
че занапред е

увеличи активността 
общности. Още 

се има предвид, 
местни об

идата годишно 
ди динара, а доколкого има 
две ше заплаща по 30, т.е. 
по 20 за едно доколкого има 
/ри или повече кучета. Всич 
ки тези средства ше се из- 
разходоват за подобряване 
на ветеринарната служба и 
за зашита на животните в 
обшилата.

го за
отговорността и

не трябва да 
никаква намеса отстрани.
та им

Кон е Драшко Петров;
_ Роден съм 1956 година

Завърших 
факелтет в 
1984 и

да се 
па местнитеспорове. Едни от тях се 

..върти“ около обществе- 
собственоет. Какво 

Ви по този

в Кострошевин. 
юридически 
Скопие. През 
година работих в

пр авозаии пничест во, 
минах на рабо- 

в С\р-

В деловата ^пет па сеси
ята делегатите обсъдиха п 
приеха- решения за повече- 
то въпроси. Покрай друго
то те приеха отчета за рабо 
тата на ОС М на Изпълни
телния й съвет за изетклия 
четиригодишен период, ка
то констатираха че и тя 
п изпълнителният й орган 
са полагали усилия л са дей 
ствували съгласно Възложе
ните им задачи и компетен
ции. Имайки предвид висо
ката инфлация и необходи 
мпте средства за редовно 
действуваме ла субектите, 
които се финансират от об 
щинския бюджет, делегати
те приеха изменение (второ 
поред) в бюджета. Те прие

повече ако
1985 

Общнн-
ната 
е мнението 
въпрос?

че .едно число
търсят в тях да се 

пътища, а це да
щиости 
прокарват

принос акцията ;ш спа 
по-ефикасна. Наистина 

много повече забележки бя 
ха отправени на комунал
ната организация ..Комуна- 
лац“. На сесията бе изтък 
нато, че средствата ио са 
под 'въпрос и че занапред 

субекти трябва да

ското
а след това

Общинския съд 
дулина като професионален
сътрудник. Междувременно
положих правосъден изпиг
_ преразказа биографията
си новият председателобществено-по-

— Всички видове собстве 
пост трябва да имат една
ква нормативна позиция в 
обществото, 
вия за реализация, 
съм, че обществената 
ствсност, когато я освобо
дим от догмите на бюро- 
кратическия социализъм, 
може да (о)стане дошшаи- 
тан вид собственост.

ват Поради отчетения изли
шък в бюджета на община 
та от януари до септември 
на стойност от 270 милиона 

този

нета в

еднакви усло- 
Уверен 

соб- днлара. делегатите за
намалиха размерана период

на общинския данък върху 
личните доходи на заетите 

1,12 на 
1 на сто. Тези срел-

най-масовата 
литичеекд организация.

И политическата 
фия на Петров е кратка и 
ясна. Бил е член на Пред- 

ССМ на

вечики
положат по-го леми усилия и 
самооблагането да изпълни 
целта си. Имайки предвид 
високата инфлация и необ
ходимостта за ангажиране- 
го на средствата през тази 
година бяха приет извест
ни допълнения и измене-

в стопанството от 
сто на
ства ще бъдат върнати на 
стопанските организации 
общината и на организации 
ге извън нея. които тук и-

оногра-

ф У нас се прави опит да 
се учреди безпартиен по- 

плурализъм, 
но мнозина твърдят, че 
политическият плурали- 

подраз-

вседателството на 
скопения университет, се
кретар на първичната орга 
низания на СК в Общин
ския съд (в СЮК е приет 
през 1985 година), член на 
Общинския комитет на скс.

Сурдулииа в предишния 
и сегашния му състав. С е- 

кратка и твърде 
политическа карн-

литическн
мат трудови единици.

зълг, ако го има, 
бира и възможност за 
съдаване на политически 
парти, или го няма...

В. Б.пия.

в
дна дума: 
успешна 
ера.

— Не, моят път от секре-
първична оргаииза- създаване

партии, а на 
партията, 
бра програма, 
тив монопола

ТРИ МЕСЕЦА И ПОЛОВИНА СЛЕД ЕПИДЕМИЯТА В ДИМИТРОВГРАДполитиче-По начало 
плурализъм трябва да 

възможност за 
на политически 

власт да бъде 
има най-до

ският 
съдържи и Най-сетне истината?тар на

ЦИЯ на СК до председател 
на ОК на ССТН е много 
кратък, за да се нарече (у- 
спешна) политическа кари- 

В случая може да се 
за начало на евенту-

която
Аз съм про- 
на една пар- 

СЮК
О ИЗЛЕЗНА ЛИ НАЙ-СЕТНЕ НА ЯВЕ ИСТИНИТАЗА ЕПИ

ДЕМИЯТА В ДИМИТРОВГРАД?
появата и хода на епидемия
та ла се достави на съответ
ните съюзни органи на уп
равление стараещи се за 
зтравеопазване. за да 
съдействие с останалите съ
юзни органи, предприемат 
необходими мерки за сана-

като член на 
боря Съюзът на ко- 

бъде партия 
и по

тия, ноера. 
говори
ална политическа кариера, 
което повече е случайност, 
продиктувана от оостоятел- 
ствата,

ще се
мунистите да 
с най-добра програма 
този начин да бъде водеща 

обществото. Ето,

гледна точка. Потеклото на 
замърсеността в стария во
допровод е от гранично — 

оквателния пункт ..Гра

Най-вероятно — да. Съща 
та най-конкретно и „без ръ
кавици“ съобщи на делега
тите председателят на Скуп
щината Слава Тодоров па 

на Общи- 
сегашния състав. Всъ 

точ
на 27

в

фопу
дина“.
:отколкото намере- сила на 

Съюзът на комунистите в 
Сърбия с дейността си 
курса на Осмия и Деветия 
пленум твърде много пови
ши авторитета си сред на- 

нито една партия не 
му' отнеме победа-

ние. послед! I ата сесия 
ната в 
щиост най-конкретни и

в пия на санитарн.о-хигненич-Що се отнася до града и 
в информацията 

се констатира общото нес
ъответно 
пич но положение, неразре
шеното, длетото за отпадъч
ните материи и боклука, 
все още недовършената сис
тема да водоснабдяване и 
иеосъответн I гге сан итарш I
решения па изключително 
посетения граничен пункт 
който с магистралното шо-

ф Искате ли да кажете, че 
амбициите ви остават в 
професията?

— Да. Намерението ми е 
да. стана съдия.
ф Хората обикновено каз

ват: „Докато му се ус- 
лади властта..

— Това е истина, но вре
мената се промениха. Днес 
политиката не е „обетована 
земя“ като преди. И е до
бре, че е така.

ното положение на гранич
ния пункт „Градина“ край 

санитарно-хпгие- Димитровград. Заключено е 
Републиканският

околията
ни сведения даде още 
септември Република]юкият 
изпълнителен съвет и Репу
бликанския комитет по здра

рода и 
може да 
та на изборите.

комитет 
по здравеопазване, Републн- . 
канският комитет за съоб-ф Като юрист какво е мие 

нието Ви във връзка с 
правовата държава?

веопазване, социална « дет
ска защита. В информация
та под № 512-278/39-04 при
стигнала в Димитровград на

щения и връзки, за урбаниз
ъм и комунално-жилищна 
дейност и защита на жиз
нената среда, Републикан
ският секретариат за сел
ско, горско и водно стопан-1 
ство в рамките на своите 
компетенции да предприе
мат необходими мерки за 
премахване на неблагоприя- 
тните санитарно-хигиеничшI, 
кому нали и епидемиолоп -го
ни отношения на територия
та на Димитровградска об-

— Новият социализъм не
пременно трябва да 
бори за правова държава, 

обезпечи пълно 
граждани 

закона. А изгражда
ща такава държава и-

се из-
27 октомври се констатира, 
че специално оформената 
комисия отри Комитета ио

за да се 
равноправие наф Понеже сте

СЮК, вероятно е изли- те пред 
да Ви питам дали 

социализъм. За 
се за-

член на
се, и занапред е потенциал
на опасност за поява на Ня
кои чревни заболявания. И- 
майки всичко това предвид 
Републиканският санитаре! ]

здравеопазване е изучавала 
и уточнила източниците на
чина на пренасяне на зара
зата, причините за еятидеми 
ята, общите санитарно-хиги
енични обстоятелства и про 
пусиите в работата на съот 
ветните общински служби и 
•органи. Костатирано е също,

пето
зисква да бъде гаранпфа- 
иа независимостта на съдо
вете. В Сърбия вече започ
на реформа на правосъдия
та систем^ в съзвучие с то-

шно 
сте за 
какъв1 
стъпвате/

— За нов, истински соци
ализъм.
ф Това обаче е много аб

страктно определение...
Застъпвам се за соци

ализъм, който ще се отАи-

ска3ефикасност Г“ин ~ Съгаа“и съм- оба-ска ефикасност и с истин че искам да подчертая, че
ска политическа демокра- През" последните гоДини то-
дия. Пазарната икономика ва много характерно
и политическият плурали- за с рдулиш° а РобиД|а.
зьм трябва Да бадат осчот- В] ^_ у не 6еше „(а,
ни опори на новия «щиали- нима об’щииата ни щеш^
ЗЪМ* 7 да бъде най-добра в реш-
ф Във връзка с проекта ил ома и една от

новия социализъм у нас в републиката?
се водят няколко големи

социализъм
-А?

инспекторат е състовил акт 
за углавно дело против К^О 
„Комуналац“ и отговорните 

за водоснабдяване на
иедвусмисле , Щипа.

зи стремеж.
Vф Съгласни ли сте с мисъ- 

„Кблко е по-малколта:
мястото, толкова са по- 
-силни боговете“?

лица
града спонеже 
но е доказано, че е изоста-че „източник на заразата е 

старият водопровод, който 
инак е извън употреба, но * 
по време на оскъдица на во 
да и големите горещини е Съгласно тези констдта-

В общината вече са пред
приети конкретни мерки — 
проблемът с водоснабдява
нето чрез проект трябва да 
разреши, ТО „Водопровод“ 
от Ниш, а хигиенизацията 

града също чрез проект 
съответният завод от Ниш.

иал контрол на водата в из
вора на стария водопровод“.

включван в системата за во ции Републиканският комч- 
доснабдяване ма града, без 
да е, съгласно законните ра 
зпоредби, осигурена негова
та изправност

тет за здравеопазване, соци- на
ална и детска защита е при
ел няколко заключения Най- 
-ггапрод, информацията за

най-добрите

К. Г. А. Т.от здравна
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от СЕСИЯТА ПА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В ДИМИТРОВГРАД

ТРИ И ПОЛОВИНА години 

УСПЕШНА РАБОТА
° ПРЕДЛОЖЕНРЗА ОВДЕНА™Н^АТЕНЕВЕНЕЦИА °С тиспата* Го™ се програма,

п която ще се финансира с
помощта на по-широката об
щност и този проблем да се 
разреши 
ров.

В ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СЪЮЗА НА СИНДИКАТИТЕ В 
БОСИЛЕГРАД

Приключва
изборната^активност

труда, където едно лице е 
предложено и за делегат в 
изборната 
делегат в Общинския син
дикален съвет, което не е в 
съгласие с Устава на Съюза
на синдикатите в СР Сърб-

Изборнага активност в орга 
низацията на Съюза на син
дикатите 
община навлиза в заключи
телен етап. Краят на октом 
ври бе последен срок за про 
веждане на изборните събра 
иия в синдикалните органи
зации. Само 
организация в средношкол
ския образователен център 
„Иван Караиванов“, избор
ното събрание проведе след 
този срок. Останалите как- 
то ни уведоми секретарят на 
Обтцинскня синдикален съ
вет ВАСКО ГЕОРГИЕВ, са 
спазвали утвърдения срок.

в Боснлеградска скупщина и за

На 3 ноември 1989 година 
в Димитровград се проведе 
последната в настоящия съ
став сесия на Общинската 
скупщина. И покрай обеми
стия дневни ред — три въ
проса доминираха. А това 
бяха отчета за досегашната 
3,5-годишна дейност на скуп
щината, информацията за 
станалата епидемия през 
септември в Дтштровград 
и — делегатски въпроси. В 
уводно изложение по отче
та за изтеклата три и по- 
ловингодишна работа 
скупщината 
на скупщината Слава Тодо
ров между другото изтъкна:

път от Лука вица за Долна 
Невля на дължина от 2,5 
км. В момента се строи пъ
тя в долината на р. Ерма, 
като се полага и асфалтово
то платно от Власи до По- 
гановски манастир и т.н. 
Значи през изтеклите три и 
половина години са асфал
тирани над 23 километра 
ти ща, строят се мостове 
р. Ерма, на Височина и др. 
— подчерта Тодоров.

Построени са и няколко 
горски пътища, разрешено 
е водоснабдяването в пове
че местни общности в Заб- 
ърдието, с въвеждането на 
телефони в Забърднего не 
стана нищо поради бездей- 
ността на местните общнос
ти, стига се до силен тласък 
в развитието на гостилничар 
ството и туризма, дребното 
стопанство и пр.

В самия Дтштровград е 
направено’ доста в изграж
дането на канализационната 
мрежа, асфалтирането на 
тротоари, прокарани са и 3 
км нови улици.

— В момента най-сериоз- 
нен въпрос е подобрението 
на водоснабдяването и хи-

изтъкна Тодо- ия.
синдикалната Характерно за настояща

та изборна активност е че 
на постове са предлагани по 
повече кандидати. Така на
пример за възможни члеио 
ве на Общинския синдикат 
лен съвет са авидентирани 
над 30 души 
йно повече отколкото тряб
ва да бъдат избрани. Пове- 
чето души отколкото трябва 
да бъдат избрани са евиде- 
нтираии и за членове на 
Председателството, както и 
за останалите негови органи 
и тела. От евидентираните 
повечето души за председа
тел, на Общинския синдика
лен съвет, Председателство
то утвърди два кацдидата: 
Арса Тодоров съдия в Об
щинския съд и Димитър Ива 
нов, работник в цеха за пре 
работка на зеленчук и ово- 
щия. За секретар е утвърде 
на кандидатура на Димит
ри» ка Николова, администра 
тивна работничка в органи
те на Общинската скупщи
на, а вторият кандидат ще 
бъде утвърден на самото из 
борно събрание което ще 
се проведе тези дни.

Разбира г- 
са набелязани

се в ход са, или 
за разреша

ване редица други актуал- 
ни въпроси.

И другите дискутанти 
тъкнаха, че през изтеклите 
три и половина години в 
Димитровградска община са 
била!

11: !-ПЪ-
ДВОпа

постигнати 
резултати, а Небойша Ива
нов издигна предложението 
досегашният председател Сла 
ва Тодоров да бъде предло
жен за Орден със златен 
венец, което всички делега
ти приеха с аплодисменти.

завидни
През миналата седмица, 

съгласно изборната процеду 
ра, Председателството 
Общинския синдикален съ
вет, обсъди проведената до 
сега изборна активност и су 
мира предложенията за съ
став на повия Общински си 
ндикалек съвет, неговите ор 
гаии и тела, като и пред
ложенията за най-отговорни 
те му функции — председа
тел и секретар. При това 
бе подчертано, че въпреки 
тесните изборни срокове, из 
борната активност е мина
ла в демократична 
фера. Спазвани са критери
ите
структура. В някои синди- 

организации

на на
председателят

— През изтеклия период 
голямо внимание посветих
ме на стабилизирането на 
„Братство“, „Васил Иванов 
— Циле“, „Градня“, „Мета- 
лац“ и „Комуналац“. По-голе

Внесени бяха 
пълнения в Правилника за 
вътрешия ред, отнасящи се 
до предстоящото учредява
не на Общинската скупщи- 

в новия състав. Също 
така беше одобрено и ТО 
„Братство“ да бъде освобо
дена от общински данъци, 
с цел да й се помогне във 
финансовото й стабилизира
не. Отговорено беше и на 
няколко делегатски въпро-

и някои до

мите организации като .Ди
митровград“ , „Свобода“ и 
„Балкан-Компас'' консолиди
раха своята активност, а 
сериозни крачки да тръгне 
напред прави и „Инекс — 
Сточар“ включвайки се в 
производство на здрава хра
на. Построен е път през Вид 
лич на дължина от 8,5 км,

па

атмос-

и социално-класовата

обачекалии
имало и непоследователно
ст. Подчертан бе случаят в 
синдикалната 
на Съюза на инвалидите по

са. организация м. я.М. А.

БАБУШИИЦАДЕЛЕГАТСКИ
ИЗБОРИ Повече кандидати

О ПЪЛНА ПОДКРЕПА ЗА НАЙ-ВИСОКИТЕ ФУНКЦИИ В 
РЕПУБЛИКАТА НА СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ, ЗОРАН 
СОКОЛОВИЧ, БОГДАН ТРИФУНОВИЧ И РАДМИЛА 
АНДЖЕЛКОВИЧ

Селскостопанскитещина.
производители едновремен
но ще гласуват и за деле
гати в Съвета на сдружения 
труд на Общинската скуп
щина.

БОСИЛЕГРАД

За 59 делегатски места, 

претендират 128 души Пирот, Димитровград и Ба- 
бушница), един от който да
ва Бабушиица, а другия Пи
рот. На листата за делегат 
на Републиканския съвет на 
сдружения труд от Бабуш- 
ишда са двама кандидати: 
Станко Велкович и Петар 
Спасич.

Само след два дни — на 
12 ноември т.г. избиратели
те ще гласуват за делегати 
11 а Обп {естет гсьполт гп шеския 
съвет па Общинската скуп
щина, Републиканския обще
ствено-политически съвет и 
Съвет па общините, както 
и за Съвет на местните об
щности па Общинската скуп

След успешно приключи
лата активност на кандида- 
шюнните комференцш-1, днес 
избирателите в трудовите 
ергаилзации и общности из
лизат на избирателните мес 
та да изберат 25 делегати 
:*а Съвета па сдружения 
труд на Общинската скуп- 
щипа. На листата обаче се 
намират двойно повече кан
дидати, което свидстелству- 
па за спазения припцил да 
има повече кандидати. Също 
така днес ще бъде избран и 
делегат за Републиканския 
съвет па сдружения труд 
(двама души от избирател
ната единица Бола Паланка,

Предстоящият Обществе
но-политически съвет на ОС 
в Бабушиица ще наброява 
17 души, докато на листата 
се намират 22 кандидата, а 
Съвета на местните общнос
ти ще наброява 19 делега
та, докато на листата са 
двойно повече кандидати.

На кандидационните съб-

на атмосфера и че в пове
чето случаи са зачитани съ- 
отвстствувавхите изабрател- 

Зачитапо с

Днес гласоподавателите в 
колективи, а следтрудовите 

два дни и в местните оо-
Босилеградска оо- ни критерии, 

мнението на базата, при то- 
кандидационните

събрания в местните общно
сти и в трудовите колекти- 

предлагаии и евидси- 
повечето отколкото

щности в
щина ще излезнат на изои- 

места и ще изое- 
колкото

ва и на рання едновременно с пред
лагането на кандидати за 
делегати, тема предложения 
и за председател на Общин
ската скупщина, чийто брой 
е доста голям, но след из
борите за делегати ще мо
же по-конкретно да се от
кроят истинските кандида-

рателните 
рат 59 делегати, 
съгласно измененията и до
пълненията на Статута, ще 
наброява Общинската скуп- 

новия състав. Съвет- 
общности

ви са
тирани
се избират кандидати. Така 
например за 59-те делегат
ски места, колкото ще на
броява новият състав па Об
щинската скупщина претен
дират 128 души, а .за 198-те 

на делегациите в

щина в
На 25/голкова и Съветътът

ще има
сдружения труд, а Обще- 

съветна ти.ствено-политическият
9. Покрай това гласопода
вателите съгласно изборна
та процедура, трябва да из
берат и членове на 67 делс- 

това 37 в местни-

Пълна подкрепа за най- 
високи функции в Републи
ката получиха на кандида
ционните събрания Слобо- 
дан Милошевич — за пред
седател на Председателство
то на СР Сърбия, Зоран Со- 
колович 
на Скупщината на СРС, д-р 
Богдан Трифунович — за 
председател на ЦК на СК 
в Сърбил и Радмнла Анд- 
желковпч — за председател 
на Републиканската конфе
ренция на ССТН.

Извършена е огромна под
готвителна работа и се о- 
чаква масов отклик на на
селението, а за резултатите 
на скулщиискнте избори ще 
дадем лообстойно в следва
щия брой на вестника.

членове 
местните общности капдш-
ствуват 352 души.

те^обйности и 24 в трудо- 
колективи, докато в 

колективи,
И още нещо. В досегаш- 

изборнавите
шест трудови 
функцията 
вършат трудовите

активност, 
Димит- 

имало почти ни- 
които не са

пата 
според 
ров, ие е 
какви прояви

за председател
думите и ащеделегация

им съве

ти. избирателната 
пък в ДУха 

.закон. То

пав духа 
процедура или 
на избирателния
ва е още едно иотвържде-

Инак, както ни уведоми 
па Общипска- 

комисия
председателят

избирателна 
НИКОЛА ДИМИТРОВ, пред
седател на Общинския съд в 
Босилеград, характерно за 

на изборна

та
и настоящите петиние, че 

делегатски избори са прие- 
важно обществено-ти като 

-политическо събитие и, че 
система на

досегашния ход 
та активност е, че по отно
шение на досегашната деле
гатска изборна активност, е 
проведена в подемократич-

делегатската 
практика се потвърждава.

М. Я. Ст. Н.
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ЩК БЪДАТ ЛИ ВЪВЕДЕНИ "™м™™ ,МЕРКИ 
I) ГОРСКОТО СТОПАНСТВО ВЪВ ВГ АНЯ.

Клати се креслото на 

генералния директор
* Предложено е ди се утвърди отговорността иа 

ръководителите на трудовите единици в ьоси- 
Сурдулица, Владичин Хан и Буяновац

те отношения и сериозно 
е застрашена обществе- 

собственост. Самоук

БОСИЛЕГРАД

Необходимо е съвещание 

на специалисти, каквото се 

проведе преди 30 години
ПРЕДИ 30 ГОДИНИ (НА 25 й-ДттднскОТО^РАЗВИТИТЕ ИА * ОШц\IНА'БОСИ-

вяндавн“йс,,.т1|;
Съвещанието бе организирано от На

родния отбор на община Босилеград (пред- 
седател Владо Митов) и Районната сек 
^ по горско стопанство във Владичин 
хан (директор ннж. Илия Мнленковнч) в 
съдействие с Околийския народен О1бор 
във Враня н Секретариата за горско сто
панство в Белград. В съвещанието уча
ствуваха 35 души, от конто: 3 доктори на 
науките, 6 инженера-лесовъди, 6 агроно
ма! 2 геолога, 7 обществено-политически 
работници от общината и република Сър
бия. Целта на съвещанието бе: извее гнн- 

научш1 работници от 
области на място да се 

състоянието и уоювнята II 
всеки от тях да каже своята дума, пред
ложение и съвет и да помогне в осъще
ствяване на идеята за избавление на Ьо- 
силеградска община от икономическата и 
социална изостаналост... По това време 
Босилеград бе посетен от един селскосто
пански експерт от САЩ, член на между
народната организация за прехрана ФА1С 
който обикаляше повече предели в С1 
Сърбия.

Първия ден съвещанието се проведе 
Босилеград, а втория ден на Власина. а 
следобедните часове специалистите и уче
ните посетиха залесителните акции в „кре- 
миково“ и „Белутски рид“ в околността 
на Босилеград, където над 800 участници 
доброволно работеха на протшюерозив- 

обекти. Тик бяха учениците от Сред- 
училище, от Основно- 

ССТН, Синдиката,

леград,
Комисията на Общин 

скупщина вън Вр- 
кеято беше вме

ската
пата
равлеиието почти и 
съществува, понеже 
всичко решават ръково
дителите. Колективът на 
стопанството е разтърсен

аия, па 
пеио и дълг да изучи 
положението в Горското 
стопанство във Враня, за 
да се утвърди съществу 
ши- ли причини за аъпе 
ждаие па временни мер 
ки, тези дни е предложи 

да бъдат сменени три 
директори на стопан 

ството начело с генерал 
пия директор Зоран До- 
дич. Предложено е да бъ 
де сменен и ръкводител 
ял на Горската

Враня и да бъде ут

не
за

внимание и аз съм 
“ Ипж.заслужава похвала и

“‘Гположнтел- 
па инициативата и правилною схващане 
на значението което има ангажиранею 
на местните сили и обществените сред
ства в борбата против ерозията. Да се 
спре по-натъшното оиропастяпаме па по
чвата и да се създаваат условия за пра
вилното му използуване. Трябва да сс 
води сметка за всеки динар, защото няма 
пари много". Проф. д-р Иован Гуцаков: 
— „За ньрв път съм в тази част на 
Югословия, а всичка това ми остави мно- 

самият Босиле-

<уг раздор и лоши меж
дуличностни 
Не се спазва правилни

отношения.
ла кът за разпределение на 

личните доходи. Същес 
голяма безотговор

ма

твува
пост в работата. Не е у- 

искът на 80довлетворен 
работника да бъде свика 

извънредно събрание 
на трудищите се, за да 
се поведе разговор за от 
говорността на ръководи 

които доведоха

секция
ноте спеицалистн и 

повече стопански 
запознаят със

го тежко впечатление и
особено землището, което с напъл-

във
върдена отговорността на 
ръководителите на трудо 

единици на Горско 
то стопанство в Босиле 
град, Сурдулица, Влади 

хан и Буяновац.

град, а
но опропастено. . . Видях повече камък и 

почва. Видях над 70 видове пле
вели, които и добитъкът отбягва. А това, 
което добитъкът не яде, са лечебни бил
ки. Това е важно за фармацевтичната ин
дустрия, за износ, за получаване на валу
та. Много драго ми беше когато видях 
толкова млад свят на трудовата акция.. 

Говореха специалистите и учените, а 
какво Ц как трябва да

пясък от
вите

телите, 
колектива до ръба на
пропастта. Голяма е без
отговорността 
сването с горите 
казва в отчета на Комит

чин
ради-Предложените 

кални кадрови промени 
трябва да бъдат извърше 
ни в най-кратък срок, по 
неже в Горското стопан 
ство във Враня са нару
шени самоуправнителни-

в стопани
се

домакините питаха 
се започне и води докрай. Обществено-по
литическите работници апелираха 
специалистите, а и къМ общинското ръко
водство за взаимно сътрудничество, така 
че начинанието и инициативите да дадат 

Особено се наблягаше върху

в към ета.

(„в. Н”)
резултати.
разширяване на пътната мрежа, изслед
ване на рудните находища, издигане на 
животновъдството и борбата против еро
зията чрез залесяване и засяване на пло
щите с треви.

Днес, след три десетилетия виждат сс 
резултатите, вижда се това, което е от- 
леждано и пазено, но за жал и това 
което е останало без човешка грижа. Из
куствените ливади добре напредват, но
вите гори вече се експлоатират, но ово
щните насаждения сасъвсем занемарени.

БОСИЛЕГРАД
ните
ното икономическо 
то училище, членове на 
граничари.

Участниците в съвещанието разгледаха 
елабората за агромелиорация на южната 
и източната част на р. ДРатовищшда от 
Милевска планина до село Риоарци с 
повръхнина от 63 660 декара, която някога 
била гориста, а сетне, поради беразборна- 
та сеч и ерозията е заприличала на тър- 
наци и вододериии. Денунцияцията и еро
зията са взели такъв размах, които мо
жеше да се доведе в ред само с дооре 
организирана работа, както и с Участие 
на по-широката общност. Самата община 
беше безсилна за такова начинание.

На съвещанието бяха направени сери
озни професионални анализи и дадени 
съвети за практическа работа за спиране 
на ерозията и наводненията, за създаване 
на изкуствени ливади, овощни комплекси 
и залесяване предимно с иглолистни го
ри Акциите по залесяване и спиране на 
ерозията бяха взели широк размах в ця
лата община, особено на въпросните про
странства. Ето някои изказващи на уче
ните и специалистите: Д-р Слободан Га- 
врилович: — „Вашата борба с ерозията

На „Изградня“ дойде нрай?
печат доход на организация-Сгроителната организация 

„Изградня“ от Босилеград 
едно време печелеше дове
рие навред в страната 
срочно и качествено строе
не. Сега вече това са само 
спомени за това време. По
настоящем „Изградня“ е об
ременена с редица остри про 
блемн, така че по-нататъш
ното й сеществуване доведе
но под въпрос. СЛАВЧО 
МИЛОВАНОВ, шеф на сче
товодството, казва, че 
финансовите резултати, ко
нто според деветмесечния 
баланс са твърде неблаго
приятни (отчетена е загуба 

милиона динара), 
загрпжава

та.

— Останахме съе седемде
сет майстори, на които въз
растната структура е твър
де неблагоприятна. Младите 
нн напуснаха, а старите не 
са в състояние да задоволят 
крнтершгге в строителство- 
то. Това е и основната при
чина дето значително спад
на качеството на работата 

подчерта 
ЛИ НОВ, технически дирек
тор в организацията.

Необходимо е днес едно професионал
но съвещание, подобно на това отпреди 
30 години, но много по-обстойно подгот- 

. На съвещанието от 1959 година мно
зинството специалисти бяха отстрани. А 
днес община Босилеград има 10 агроно
ма, 8 инженера лесовъди, пад 15 дипло
мирани икономисти, 7 строителни инже
нера, повече геодети специалисти, над 20 
юристи и други високообразовани хора. 
Все от тоя край, които тук живеят и ра
ботят. Трябвало би да се обедният в един 
професионален екип, да анализират досе
гашния ход на стопанското равзитие, науч
но да го оценят и да дадат нови идеи и 
предложения. И да почнат нови акции.

Стоян Евтимов

вено

КИРИЛ ВЕ-от НН

Според деветмесечния фи
нансов баланс „Изградня“ е 
осъществила общ доход от 
5,675 милиарда динара, из
разходваните средства оба
че възлизат на 6,209 мили
арда динара. При това за
губата възлиза на 768 мили- 

170 милиона

от 768
много повече 
фактът, че с некачествена 
работа, недо.макниско отно
шение, безотговорност, не- 
дисцишшпа' и некоректно 
отношение на техническия 
персонал към работниците, она динара
организацията загубва авто- повече отколкото на полуго- 
рптета си. А това твърде не- дието. За лични доходи са 
благоприятно въздействува изразходвани 1,588 милиар-
при обезпечаването иа рабо- да динара, а средният личен 
та. Поради това .от най-ост- доход на 122-та работника е 
рите проблеми, с които по- едвам 1,44 милиона динара, 
настоящем се среща тази 
строителна организация е 
недоимък на работа.

„БАЛКАН-КОМПАС“ след деветте месеца

Пак с най-висока акумулация
31700 234 000 динара. Израз
ходвани са средства на сто
йност от 12 850 564 000 иди 
3,14 пъти повече. Бруто пе
чалбата е увеличена 4,16 пъ
ти или 18 849 670 000, а до
ходът е увеличен 3,87 пъти 
повече или на стойност от 
24 284 634 000 динара. Съще
временно акумулацията в 
сравнение с юни (месец е 
увеличена 4,63, а средствата 
за разширяване на матери
алните основи или както 
сега се нарича обществен 
капитал са увеличени 4,75 
пъти или 9 790 590000. За 
деветте месеца от тази го
дина всеки от 153 заети 
е осъществил доход от 
158 723 098, което е за 3,68

пъти повече отколкото иа 
шестмесечието. 
личен доход е увеличен 1,94 
пъти и изнася 2 184 172 ди
нара. Както изтъкват в „Бал 
кай“ съотношението между 
средствата за лични доходи 
и отделянията е 40:60, а има 
място и за повече. Такова 
разпределение на дохода 
няма пито една трудова ор
ганизация в общината, дори 
и в региона. Затова не из
ненадва факта, че всички 
капиталовложения „Балкан“ 
реализира сам със собстве
ни средства и има достатъч
но да дава иа заем иа дру-

И след деветте месеца на 
деловата година, гостилни- 
чарско-туристичеоката орга
низация „Балкан; в състава 
на „Компас“ от Любляна е 
първа в общината по осъ
ществената акумулация и 
изобщо по всички показате
ли. Имайки предвид, че из
числителните системи се 
менят постояно то и срав
нението с миналата година 
е нереално. Но за илюстра
ция как и колко са увели
чени деловите резултати до
статъчно е да се направи 
сравнение със шестмесечие
то.

Съвкупният приход в срав
нение
3,68 пъти и възлиза на

Средният
Сигурно е, че при такова 

тежко положение изходът 
е в коренни промени, пре
ди всичко промени в орга
низационно отношение. Не
обходимо е укрепване на 
личната и колективна отго
ворност, икономпеване във
всички
качествено строене,

В организацията ни уведо 
миха, че понастоящем имат 
работа само в Белград, и 
малко в Босилеград. Това 
обаче не е достатъчно. Лич
ните доходи тук са твърде 
малки. Всичко това е при
чина, поради която заетите,
един по един напускат ор- -
ганизацията и търсят работа и приемане иа млади раоот- 
в други строителни органи- цици, които упешно ще се 
зации. Положението е още хванат 11а борба със стро- 
по-зле. понеже това го пра- ител1Ште „ормя.

области и бързо и
както

ги. вят предимно млади строи
тели, които могат да обез-

с юни е увеличен М. Я.А. Т.

БРАТСТВО + 10 НОЕМВРИ I’896 СТРАНИЦА



| ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ, СЪЕДИНИЯВАЙТЕ СЕ!Комунист
Орган на Съюза‘ „‘^^СКИД€ комунисти''* Брой 1В79 година ХЬУ1 '

комунистите в Сърбия Белград, 10 ноември 1989и на Съюза на

Н ай-новите процеси в стопанството и 
не са изгодни за съюзното пра

вителство, а още по-малко за председа
теля на същото Анте Марковйч, който — 
въпреки всичко — успява да задържи спо
койствие и добро настроение в честите си 
контакти с обществеността. Именно, изя- 
ловиха се надеждите на правителството, 
че вече досега извършените реформи още 
в октомври ще почнат да дават резултати 
в смисъл на обуздаване на инфлацията, 
което трябваше да означи

мите системи и не трябва и да споменава
ме. Те не само че са големи, но имат и 
такова естество, че може да се заканят с 
пропадането на отделни системи, а с това 
и с разтуряне на^ цялото стопанство.

Сведователно, влогът е изключително 
голям, но решаването на тоя проблем ста
ва толкова небтложно. И това дори по 
цената на допълнителна инфлация, до ко
ято ще дойдем без волята на правител
ството и без разлика на това по кой на
чин то възнамерява да преодолее с годи
ни трупаните неволи. Без разлика на това 
дали дефицитът на федерацията ще се 
превърне в обществен дълг или за опреде
лено време ще се отложат финансовите 
задължения на републиките и покрайни
ните към федерацията, всичко това днес 
или утре ще стигне за плащане. Същинско 
то зло е там, че това тогава трябва да има 
и свое действително материално покри
тие.

най-малко

ШАНС
ВИНАГИ

началото на 
пълното оздравяване на югославското сто
панство. ИМАVОбаче, надеждите са едно, докато дей
ствителните процеси са нешто друго. Вме
сто спиране на разиграната инфлация, ко
ято през септември постигна месечен ре
корд от 48 на сто, явна е тайна, че ней
ният октомврийски процент ще бъде 
ти удвоен. Това съюзното

поч-
правнтелство 

шгто потвърди нито демантира, оправдай- 
ки се, че още няма официални данни, кое
то би могло да представлява още една не
воля и за правителството и за все по-не- 
доволните работници, преди всичко защо- 
то това сведение е съществено за пре- 
смятване на личните доходи за октомври 
според интернситния закон, който прави
телството прокара в Скупщината на 
СФРЮ.

ботата по приемане на законите, които 
трябва да закръглят цялата система и да 
представляват основата за много по-гра- 
дивно стопанисване.

А точно това е и главната карта, която 
съюзното правителство още държи в ръ
кава, главния адут, който възнамерява да 
хвърли преди да е оценило съвкупната го
товност на обществото да застане зад ед
но такова становище към нещата и бъде
щето.

Ако не за нещо друго, правителството 
за тая храброст заслужава подръжка, без 
оглед на това, че към едни от предприе
тите мероприятия трябва да се отправят 
сериозни критики, преди всичко затова, 
че не дадоха очакваните резултати в ис
тинското стопанисване, а след това и

Овсен това правителството навести и 
Други мероприятия ако инфлацията в ок
томври надмине 30 на сто. Както дори 
без каквито и да е пресметвания е ясно 
че такова състояние е настанало, ще бъде 
много интересно да се види какви мерки 
правителството сега ще вземе, ако бъде 
последователно към своето становище. 
Най-малкото, което би трябвало да напра
ви би било явно да признае собствената 
си крива преценка и неоснователния оп
тимизъм, обосноваващ се на убеждението, 
че вече предприетите системни меропри
ятия ще почнат да дават желаните резул
тати.

защото някои от тия мероприятия в ос-
само-

След всичко, ще остане най-тежкият 
проблем. Ще трябва дефинитивно да се 
скъса с тия, които постоянно работят със 
загуби, същите трябва трайно да се въз
становят или пък закрият. Що се касае до 
правителството, за него неволята е в това, 
че по правило се касае или за големите 
системи или за големите предприятия зад 
които, дори и когато те не биха искали, 
се намират техните общински, градски, 
покрайнински и републикански правител
ства и всички други политически органи.

Ако съюзното правителство успее да 
преодолее и да мине тия Спили и Харибдц 
па нашата действителност, пък макар Ан
те Марковйч подобно на Одисей би бил 
вързан за катарката на своя кораб, прави
телството ще успее с намерението от това 
стопанство да направи стопански субек
ти, които ще отговраят и за своето раз
витие и за развитието на цялата страна. 
Ако пък попусне пред изкушенията от 
гоя или подобни видове, само е въпрос на 
времето кога заедно с правителството 
всички ще абдикираме.

новата си порицават свободата и 
битността на стопанските субекти, което
трябваше да бъде мото на съвкупното 
ведение на съюзното правителство и ос- 
новата за всички 
възнемерява да предприеме.

по-

бъдещи крачки, кйито

И сега, ако тръгнем от това да не ра
зискваме вече дали сме избрали правия
път, защото за него вече се определихме,

пак трябва да се постави въпросът: 
правителството, действувайки в 

може ли

все
може ли 
такова обкръжение да успее,

Това би било и най-добре, зашото все
ки друг вариант нужно води към мисълта, 
че правителството ще се залови за ново 
администриране, приемайки шок терапи
ята като цяр, което така решително от
хвърляше през изтеклите месеци, а поко
леба се, когато на дневен ред бяха по

ливните ходохи, идексацията и 
останало във връзка с това, което

дори да оцелее.
Може, ако не поради нещо друго, то- 

защого безизходни положения прос- 
винаги има. Друг е

тава
то няма, защото шанс 
обаче въпросът дали правителството ще
успее в това.ставени

всичко
в по-ново време разтръсва цялата страна 

степента на икономичес-
Отговорът е никакъв ако се попусне 

пред натиска от която и де е страна, пък 
и пред все по-изявените социални вълне- 

с опасен заряд. По-малка опасност

без разлика на 
ката напредналост 
За щастие, правителството

отделните й части, 
все още отсто-

на
пия
представляват и затрудненията във функ
ционирането на обществено-политически
те общности, както и нужността от па
рично покритие на скроените нрава без 
действително материално покритие. Само 
дефицитът на Народната банка на Юго- 
славил

от всички въз- 
и самото

такъв натискява пред 
можии 
тихо

страни, макар вероятно 
се пече на жарта, която до голяма 
и самото разпали. Вместо това пра-част навествява, че и 

цялостното трай- 
сгопанството Ще се

вителството и нататък 
против инфлацията и за нпи всичко друго от равнището

се преценява на десет мимо оздравяване на 
бори единствено чрез създавнае на нуж
ните условия за безпрекорно функци 
райе на новата стопанска система. Зато
ва, без по-сериозно спиране върху реал
ните събития, ускорено продължава с ра-

федерацията 
лиарда долара. Ако се добавят към това 
и останалите загуби, тогапа вътрешните 

далече надхвърлят външните, до- 
дългове и загуби в

дългове 
като взаимните

Кармсло ВЛАХОВголе-
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СТАНОВИЩА
йосин Броз Тито и за зада-

СЮК за идейно-политическата същност но нападките 141 личността, ролята и делото 
комунистите в борбата срещу тях
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антидогмидичнил.1 подход

ОТЗИВИТЕ И ДЕЙНОСТТА ВЪВ ВРЪЗКА С ТЯХ. ВЪЗ ОСНО
ВА НА ПОДГОТВЕНИТЕ ИНФОРМАЦИИ И НА СТАНОВИЩА
ТА И ОЦЕНКИТЕ В ДИСКУСИЯТА, ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА ЦК НА СЮК ПРИЕ СТАНОВИЩА. ВЪЗ ОСНОВА НА ТЯХ 
ЦЕНТРАЛНИЯТ КОМИТЕТ НА СЮК НА ЗАСЕДАНИЕТО СИ 
ОТ 27 ОКТОМВРИ 1989 ГОДИНА РАЗИСКВА ЗА НАПАДКИТЕ 
НА ЛИЧНОСТТА, РОЛЯТА И ДЕЛОТО'НА ЙОСИП БРОЗ ТИТО 
И ВЕРИФИЦИРА ТЕЗИ' СТАНОВИЩА.

гитигш
към проблемите па обществено 
то -развитие, което беше една 
0-т основните характеристики 

,и дейността напа личността
Йосип Броз Тито. Грябва да сс 
лпае, че -при условията 
отпуващата обществена

изход от нея се представ
ят някои стари политики и пла
тформи, с които пашата социа 
■поетическа -революция оеше в 
постоянен и непосредствен 
фликт. Затова зашитата и опа
зването па Титовото дело е чрч 

на анте

на съЩе
криза

кат о

кон

1. Председателството на ЦК политическа дейност, имаща 
на СЮК оценява, че опитите за цел -реставрация па гражданско 
политическо отричане и дисква то общество или ма държавния

На тази основа на

.за

дълженйе и развитие 
нтнчността на -нашата револю
ция и нейния творчески харак 
тер в повия развоен етап.

лифициране ма личността, рехл социализъм.
и делото на Йосмп Броз падките имат за цел прекрояваята

Тито е съставна част на присъ- не на Югославия, изменение на 
по-дълго време федеративното устройство,

рушаване на братството, един-
па-ствуващото от

отричане и отхвърляне на същ-
стойности и мнсъла ството и равноправието на на- 

на югославската социалистичес шите народи и народности и 
ка революция, отделно на кон- на техните -републики и покро- 
цепцията и практиката на ооци йнини, дестабилизация на стра 
алистическото самоуправление, ната и отричане на развоини- 
както и на политиката за нацио те цели -на нашето социалисти- 
нално равноправние, братство и ческо общество, 
единство, независимост и необ- 
вързване. Колко повече се изо
стря обществената и политиче
ска криза, толкова по-агресив-

С изострянето на кризата се 
мени и отношението към съще
ствените стойности и определе
ния, отслабва и се, маргинализи- 
ра политическата дейност в кур
са на революционния континуи- 
тет, а укрепва прагматично-по
литическото приспособяване към 
обстоятелствата и към така на
реченото съотношение на сили
те, като при това се пренебре
гва или напъно губи хуманна
та, демократическо-сициалисти- 
ческа и марксическа идейна на
соченост и последователност.
Изострянето на жизнените про
блеми и нарастването на социал
ното и политическото незадо- 
волство е отражение и на лип
сата на ясни развойни перспек
тиви. Неосъществяването на ня
кои съществени програмни опре
деления на Съюза на комунис
тите, бюрократизацията и ета- 
тизацията на обществено-поли
тическия живот, многоброните яенп от критично преразглеж- 
делби и конфлекти още повече Дане- Готовността за творческо 

' изострят кризата. Поради това преразглеждане .подразоира и 
все по-голяма е критичността на енергично и1 принципно противо- 
трудещите се и гражданите и

ественнте

Срещу тези зачестили и все 
по-агресивни нападки възстана 
ха голям брой субекта! на об- 

_ __ ществено-политическия живот
ни са тези напада- Те все ми ( борчески, младежки
вече придобиват формата на це ^ ^ 1*^ации) изказвай
лости програми и платформи и ̂ горченост и отхвърляйки
на синхронизирани идеологиче
ски, пропагандни и дневно-по
литически действия и натиск от 
страна на протагониегите на на
ционалистически, антикомунис
тически и други контрареволю 
ционни становища. Пример за И 
това са и формулираните пред
ложения за така нареченото сво „„„„ „ „„„ _„ „„„„ засега във връзка с тях не еъ-оодно и критично преоценяване уг у ществува достатъчно ясна и енна историческата роля на Ио- ^
сип Броз Тито и явната поли- ершчна деиност на Съю3а на 
тическа дейност, която се мани комунистите и останалите соци 
фестира на публичните трибу- алистичаски сили, които трябва
ни и чрез изявления, статии и много по бързо да реагират Р тяхното незадоволство от нео- 
интервюта и която получава съществяването на социалисти-
размери на все по-интензивна ролята на ческите идеи. Една част от си-
политичеоко-пропагандна кампа ‘е„7; “ а ' , г лите на социализма губи ориен-
ния. В тези изказвания, под фор СЮК,^ основните придобивки и тация и * коде6ае/коетР ос_ 
мата на някакво свободно, все- развойните .перспективи ма на тавя по.голямо пространство за 
;странно, обективно, научно и шата социалистическа, федера- дейност На, опозиционните сили. 
критично преразглеждаме на ис ™®на и Демократическа общ- За все по_силното проникване
торията и откриване на така на ноРт «а .равноправни народи и силите които отричат Тито- ,ция- Затова Съюзът на комунис- 
реченагга обективна истина.и на народности, нейния конституци вата роля’и дело както и него- тите в приемствената си идей- 
фалшйва грижа паради застра- стр°“ ^ интегриТет. Пред вия на социалистическото но-теор,етична и
шеността на своя народ, всъщ ,на ЦК на СЮК развитие в някои случаи ДОПрИ. деиност е длъжен всестранно да
ност се върши идеологическа, ”®*°^>ац“?та и нася! и липсата на навременно °Чени и творчески да продъл-
5=*»; жи 0 ”ю,епц“” ■

й-сой» вр»'идГя10По=*е™’„г- »
™. с“к’о&“ “4Г“' "«р™-

средите, в които има такива яв- 
ИЗОСТРЯНЕ НА КРИЗАТА ' ления’

такива становища, като съще
временно се застъпиха да се ут 
върди отговорността на техни
те носители и подстрекатели. 
Такива искове и становища има 

в по-ново време по случай 
на някои публични политичес
ки изказвания и действия, но

тиката и изнамиране на пъти
ща за реформа на социлизма. 
Нищо, пък и Титовата роля и 
дело не могат да бъдат освобо-

поставяне на нападките на ре
волюцията, социалистичечското 
самоуправление и на ролята и 
делото на Йосип Броз Тито, кои- ■ 
то тенденциозно пренебрегват 
историческите обстоятелства и 
отричат революционните пости
жения на КЖП/СЮК и на на-
щата социалистическа револю-

политическа

и практиката на югославската 
социалистическа революция, ук
репвайки социалистическата де-

та и делото на 
то и се отрича всичко, на , ко
ето Тито е творец и символ.

Централният комитет подчер-
ЦЕЛТА НА НАПАДКИТЕ тава задължението на членове

те, органите и организациите на 
2. Сегашната обществена кри КРИТИЧН0Т° отношение към Съюза на югославските кому- 

е отричане на омисъла, пости- за и нейната дълготрайност из В00твената практика и опит е. нисти да организират и учас- 
женията и целите на нашето ра мскват да бъдат намерени но- вРИНЦИПН0 определение на Съю- твуват |в публични критични 
ботничеоко и комунистическо ви, творчески и революционни ясъ!а югославските комунисти разисквания по всички реле- 
движение и нашата социалисти отговори, с помощта ма които Хитов^™113 характеРистика на вантни въпроси на истррическа- 
ческа революция, Народоосвобо да се преодолее кризата и да манно°т° Революционно и ХУ- та роля й дело на Йосип Броз 
дителната борба и социалисти- се извърши обновление на де- нието му°к1еСТВ°й И И3 °?ноше~' Тит0 и на концепцията и прак- 
чеокото ни развитие, национал- мадратическия, самоуправител- При съвгюм М соественото Дел°- тиката на социалистическата ре- 
ното равноправие и независи- ен социализъм. Това е възмо- зата на условия КРИ~ волюциЯ; идейно-теоретически
мост и създаване на простор за жмо само ако се развива и обо коитичнп гтоп™!!!!! изисква да се подготвят, за такива разис-

реоценяване на прак- квания, особено да ги различа-

Основната цел на нападките
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'вето Дисквалификациите на .дискуси, и- изследвания заради дружества и сдружения, както конгресните отчети за дейността 
ло на*1 Й признатата Роля и Де- ристемачно и цялостно разгле- и, в редакциите на средствата на Съюза на комунистите. 
отричанет°оСИна иРе0л3оК^пТн°,т^ юТ *да,не. оценяване и разясняване за масова информация, за да мо , 5 Югославското общество., 
гославска социаТистическГ ое" ! същността и смисъла «а ко- гат комунистите и първичните всеки работник, гражданин и 
волюция,. работническо и кому" ’11Кре™^е нападки на Титова- организации на СК да бъдат но НИРТ яайндобре ще 
нистическо движение сГюзът ^ ЛИЧМ0СТ' роля и ДОло;. актив сигели на критично сгьлкнове- жат отношението си към Тито- 
на комунистите особено най " УчествУват 8 утвържда- ние с националистическите и вото дело с ангажираността си 
-висшите органи на вепубликан Ването на наи-иодходящите на- останалите антикомунистически за осъщестВяване на основните 
ските и покрайнинските остани" ’ съ|държания и методи, с - нападки на ролята у делото на определеиия «а Йосип Броз Ти-,
зации, както и на Комитета на ПСШОЩТа на ,южто да се а»га- Иосип ^Р03 Тито- гареди ВСИЧГ то и нашето революционно дои * 
ОСК в ЮНА са длъжени да да ? Р/”Т комунистите творци в к!о с нападките, които се явяват жение/които са вградени в ос- 
ват организирана политическа °°рбата 'орещУ тези «апддки; в техните институции, дружес- нсвите на ,нашаха многонацио- 
подкрепа на критичното оценя- редакциите на вестник ™а- «сдружения и редакции. на!Лна социалистическа общно-
ване и творческото подължение >> Комунист . маркаическите и Председателствата на централ- ст д,нес това изисква да бъде 
на делото на Йосип Броз Тито У111-1 списания в рамките''на ните и поафайнишжите комите извършено обновление на соци 
и социалистическата реолюция РеШ'0,вната си дейност са длъж- ти Щс организират разговори с яажзмъ с помощта на коренни 
Това е й най-добрият начин да ®а **асърчават и оргаиизи- членовете на активите на ОК в реформи на стопанството; поли 
ги защитим. Съюзът на кому- Рат РазискваН1ИЯ, имащи за, цел науката и . културата, за да се тическата система и Съюза на 
нистите се противопоставя! на всесфалшо изучаване'на ролята насърчи тяхната ангажираност комунистите. Това еъщевремен- 
опитите да се отнеме възмйож- и делотс> на Йосип Броз Тито; в осъществяването на тези Ста- ,но .изисква да се води принци- 
ността за разисквания по важни с П0М01Дта на теоретически, ама н)С1Вища в средите, в коитЪ тво- П!На и упорита борба против си 
въпроси на развитието и дей- литични и 'критични статии ар- 
ността на нашето революционно гУмент!ИРа,но и идейно-теорети

чески да отговарят на всички
нападки щ дисквалнфикации на Д'а премахват актуалните пробле 
Титовата личност, роля и дело; ми в научно-изследователската 
да подпомагат членовете на Р^оота във връзка с отделни ас- 
Съюза на югославските комуни пекти на Титовото дело, особе

чат от

пека

рят те;
— органите на ;СК юа длъж

ни да разгледат положението и

лите на догматизма, бюрократи
ческия вемтунтаризъм и нацио
нализъм, както и против всич
ки оили, които се противопоста 
вят на демократическото и со
циалистическото ни развитие и

движение.

ЗАДЪЛЖЕНИЯТА 
НА КОМУНИСТИТЕ
4. Изхождайки на усилията ни за преодоляване

ред е ления, комунистите, органи СТ|и, за да бъде успешна идеи- 110 в реализацията на ма1кро- 1На обществената криза. , 
зациите и органите на Съюза но-политическата им дейност в -проекти за Титовия. принос за, 
на комунистите активно и прие опазването и развитието на Ти- съвременния социализъм и мар 
мствено трябва да извършават 
следните задачи:

от тези оп-

Намирайки опора в Титовото 
дело и неговия творчески ме-ксизъм;

— Председателството на ЦК тод, комунистите трябва да на 
на СЮК и ръководства на СК сочат всичките си сили към раз 
в републиките и покрайинйте решаване на сложните пробле- 
са отговорни за реализацията ми в нашето общество. Затова 
на тези Становища и са длъ- усилията на всички членове на

СК трябва да бъдат насочени

товото дело;
— комунистите в оредствата 

— аргументирано, навреме и за масова информация са длъ- 
енергично да се противопоста- жни всестранно, 

но, професионално и явно да се
последовател-

вят на воички видове нападки 
и отричане на ролята и делото ангажират за разобличаване и 
на Йссип Броз Тито. В тази 
дейност трябва да се включат 
и комуйистите-творци от исто
рическите и обществените нау
ки, публицистиката и средства- вото дело; 
та за масова информация;

— Съюзът на комунистите 
и всички организирани социали

жни да организират навременно
л и аргументирано реагиране и към интензивната демократичепротивопоставяне на . всички 

стремежи и опити за диоква- 
лификация и отричане на Тито-

да цаоочват идейно-политичес- ска подготовка за предстоящи- 
ката акция, която се води оре- те конгреси и конференции на

СК и за реформите на иконо- 
— особено е нужно да се ак- лята и делото на Йосип Броз ммческата и политическата си- 

тивизират първичните организа Тито. Оценката за тази ангажи стема и начина, по който СЮК 
ции и активите на СК в науч- раност и нейните резултати тря осъществява обществената си 
ните и културните институции, бва да бъде съставна част на

щу нападките на личността, ро-

стически сили и компетентни
те фактори на системата, нау
чноизследователската 
издателствата и средствата за 
масова информация трябва да 
подпомагат и насърчават систе-

роля.
работа,

КОСОВО

къснато. В Подуево, Пршцина, Сува нето на Янез Коцнянчич на послед- 
река, Урошевац, Лнплян станаха ното заседание на ЦК на СЮК, с 
демонстрации. Опит за демонстрации което се търси аболиция на Азем 
имаше и в още някои косовски мес- Власи, бе прието 'като акт, който 
та. Но милицията всякаде ефикас- ясно посочва какви намерения и 1 
но и бързо действуваше. Същевре- цели имаше ах има прословутата в 
менно имаше опити за организиране - непринцшт|ална коалиция. Хората 
на стачка и авария в урошевашкня тук се питат: не е ли това произнас- 
комбинат „Тефик Чанга“, в Захар- яне закъсняло връщане на дълга, за- 
иата !ф-ка Печ, или не из нася не щото причхшно-последичната връз- 

на СТ01СИ на пазарите. Поради въз- ка Между иска за аболиция и неус- 
можпата стачка, на миньорите в пелите изнудвания в Стари тръг, как 
рудник „Килицща*' и „Ново бърдо“ то и на всички демонстрации — е 
не бе позволено да слизат в гале- очевидна, 
риите.

матичното научно изследване, 
проучване, критично оценяване 
Н цялостно публлковане на ма 
теритериали и трудове за лич
ността, ролята и делото на Йо- 

Броз Тито. Необходимо е 
час по-скоро да се изработи е- 
динен концепт и система за съ
биране, пазене и обработка на 
документация, материали, пуб
ликации, дългосрочни проучва
ния, както и за следене на ак
ции трудове, статии и отзиви в Косово стана това, което се и 

■ ' -г- ггпгшчването и оце очакваше от правна държава — без-еъз връзка с проучва е' болезнено решаване на новата стра-
няванего на Титовото творчес- тегичсска политическа изпуда и 
тво Това изиска да бъдат оое- диверзиите на миньорите, -па стач- 
-чечепи необходимите матерна- ката им, започнала в но-мималия зпечен нс * кагшови петък. Специални поделения на ре-
лни, организационни и кадр публиканския и покраймнмския СВР, 
предпоставки за тази раоота; с |ЮМОЩта иа спасителните екипи на 

първичните организации комбинат „Трсича", без прилагаме 
‘ в по-миналия понеделник.

Безуспешен
сип

ТакоЪа приемане на едхш акт би 
Следователно, съденето пак ста- имало катастрофални последици за 

па повод за продължаване на поето- политиката на СЮК в Косово, по 
яппото вражеско действуваме* на ал- изселването на сърбите и черногор- 
баиския националистически сспара- ците и водило би към същинска 
тизъм. Лозунгите тоя път в демон- релативнзация на оценките за кон- 
страцинтс (а подобни имаше п в трарсволюцията в Косово, за което 
Любляна, Загреб и Сплит), но само инак в Словения и легално някои 
чс Азем Власи провъзгласиха за ли- се изясняваха. Но, това което е оче- 
дер па националистите, но изразя- видно и опасно е фактът, че тоя 
ваха познатата същина — насочване съюз «а албанехште ххащхоналистн и 
срещу СР Сърбия и нейното ръко- сепаратисти с някои хора в наши- 
водство, а за „Косово — република“, те северозападни републики е вече

нешто по-опасно от самото действу- 
внае на националистите и сепара- 

Косово.
....

ричаието иа личността, рсття ..Пттппяпани миньори, просът: не получават ли морална
и делото «а Йосип Броз Тито десетина за р > Р сила т,политическа подкрепа албаи- тистите а

по-чосто трябва да °|Р Така завърши фареаш, с кшш о ските националисти и сепаратспщ И най-сетне, от тая политическа
, убеди- един път сс желаеше рушене и раз- сега директно и от ония части на панорама или косовска мозайка мо- 

резулгатно . туряне на страната и на нейния ео- .страната, където един откри? про- же да се извлекат още два същес-
ла тона миалистически строй. . цсс вече се провъзгласява за полтт- твени факттт. Първо, албанската на-

’ _ тнчески процес? родпост тоя път не позволи да бъде
Но, и това което тук етана д ИСичко, което етапа, а което излъгана Л\ врагьт не успя да пара-

известно, и което алоаттек - можс 0]цс да стада все пак иедву- лпзнра системата и да окупира мае
те сепаратисти гтрез последните дни смнслс.ц0 говори, че врагът в Косо- ттт в Косово като през февруари, 

-политически .мерки срещу ТЮ- ст>шаха със зачестили лозунги и ,га няма силата, която имаше — и Това 1'оворн, че организаторите на
оителите на -нападките; ппмЛлртн — демонстрации по повод че воички опхм, които, пред започ- ноемврийските митинги, на февру-ОИГСЛИ1С на >1“ ^ • ламфлеш — демоне храм*. ^ пш.1ето 1Ш процеса в Титова Митро- арските и мартовските стачки хх де-

— маркс-чискихе и * ’ процеса срещу Азем нласи и * пица цидоха някаква възможност за моистрацнн бяха в политическите и
цеитровстс за :идей/1а и георе- ,е , четирииадесетииа стопански репр1,3 на ноември плн февруари, стопаискнте структури на Покрай- 
тичиа рабо-га, политическите *опшштеЛи обвинени за контра-, бяха в голЪма заблуда. Защото, до- ципата. Второ, фактът, че сродства-

1 — л.__  „ ките ,на ' _п „„тическата работа в Косово даде та на масовото общуване на Плбан-щколи и -приоуни в рамжигс Ш рспоЛ10цНО1Ша дейност, стана в съ шттпчеекта раощ. ск„ езнК| ТОЯ път веднага, както и
редовната си дейност са длъж- [юиеденик коЬто ” 1 нйпо "баче, е това, че проинзася- (На 4-та стр.)
ни да оргатгизират тематични съденето, което същия ден Ос и пре ново ооа ,

па силаиа

се явяват
ганизират
тел но противопоставяне 
явление; да се изучат •причини
те му и съгласно,уставните иор 
ми да се предприемат идейно- също —

вица видяха някаква възможност за 
рецриз на ноември 
бяхп в гол Ям а забл\

\
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ИЗБОРИДЕЛЕГАТСКИ ПЪРВИ МАЙ — ПИРОТ

Ш1Ш

Само на пустI

МНОГО НОВИ

ИЗБИРАТ ОНЕЗИ. КОИТО САМИ СА ПРЕДЛАГАЛИ остров
в-ьзможносг™'Гп^.цп»,'

по-рано-активности в реализирането нава хората н и0ба1|1и о,1о ри 
на стопанската н обществена рефор- телство“. Това еета, июрс.1, нпжс I 
ма, без която няма изход от кри- статут ли общинската скУ"ЩИпа. 11

с възможно да се напрали, така чс 
спешно ще се започне с изменение ю 

Предлагането, т. е, евидентира- то311 нормативен акт. 
нето на възможните кандидати за щ0 сс охшся пък до ннпугури- 
бъдещи членове на самоуправител- раната практиката в някои общини 
ннте скупщшш, от общините До Ре~ председателя на Общинската скуп- 
публнката и Федерацията, тук се щшш да шбрнат гражданите с пе- 
проведоха без каквито н „напътст- посредствено изясняване через рефе- 
вия, така че в кандидатските спи- рецДуМ то в Ниш, на тези избори 
съцн са се намерили стотици имена. н ,^Ма дд Сс работи, така че 
По-голямото число от тях са млади спешно ще се започне с изменението 
хора, афнрмирани в своите среди, иа този нормативен акт. 
който гражданите познават и на ко
нто вярват, че са определени само- 
управнтелно и югославски.

о ПОВИЯТ ИЗБИРАТЕЛЕН ЗАКОН Е КРАЧКА НШРЕЛ В ДЕМОКРА 
ТИЗАЦИЯТА ПА ИЗБОРИТЕ О ПСМ ®ЛЯМ БРОЙ КАНДИДАТИ А 
ЛИСТИТЕ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ИЗБЕРАТ НАЙ-ДОБРИТЕ НО 
СЕ ПОЛУЧАВА ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧЕ ТАЗИ РЯЗКА ДЕМОКРАТИЗА 
ЦИЯ ОБЪРКВА ИЗБИРАТЕЛИТЕ, ПОНЕЖЕ С ГОДИНИ СМЕ СВИК 
ПАЛИ НЯКОЙ „ОТГОРЕ" ДА ПРЕДЛАГА И ДА ИЗБИРА ВМЕСТО
ТЯХ ТВЪРДЯТ делегати те на пирогския „пьрви мдизата.

мнението на базата, но гла- 
собствено решение, коетоЗа приложението па делегатска- пренеса 

!1хме,^Сра(кг1М1щиК ш^Пърп!! май", ^мнозинството в Съвета направи.

“==‘3“=::
легат » работническия съвет, който всжданс на .работни задачи на де
ни пренася за какво са разисквали легации, председатели на СОИ. Каз- 
— казва Йелииа Чирич — работнич- на, че делегацията на Пирот в сой 
ка в конфекцията. — Обаче други за пенсионно и иивалидиооснгуря- 
делегати инто познавам, пито няко- ване на регион Ниш е раоотила до
га са ни осведомявали за своята ра- бре, понеже е излизала елинно На
бита. Затова до известна степен и помняме, че възвратната ^аим 
ние сме виновни. На последните из- е слаба и че няма възможност да 
борни събрания в синдиката, когато сс решава, 
можехме да избираме свои делега- Интересен е опитът 
ти, мълчахме и гласувахме 
предлоежните имена. Избраните би 
трябвало Да се представят с 
свои програми, за да знаем дали съм 
правилно ще ни представят. ? -

От друга страна, големи трудно- как съм 
сти в работата имат !и делегатите, ме е избрал. Непосредствената де- 

състояние на базата мокраиия е добре замислена, но “ 
да пренесат своето мнение. практиката се свежда до форма. Ся-

Никой никога в „Първи май* каш е само съществено да съще- 
ме питал какво ние делегатите ствува кворум и делегатите да гла-

Що се пак отнася до имаугурира- 
ната практиката в някои общини, 

_ председател на Общинската скун-
Така например, за бъдещия пред- щина да избИрат гражданите с нс- 

седател на Нишка община са_ сви- 110средствс110 изясняване на рефе- 
дентирани само в местните оощно- реВДуМа> то в Ниш, па тези избори 
сти даже 36 кандидата, а за предсс- няма да’се случи. Не затова защото, 
дател 26 Като най-често предста- както казва Мнлорад Божич, досе- 
вен „председател“ е евидентиран Д-Р гашният председател на Общинската 
Живота Жнвковнч, професор в Ма- конференция на ССТН, това някой 
шинния факултет и някогашен рек- нска а защото такова лредложе- 
тор на шпикня Ушшерзитет. И по- ние> въпреки че за него е имало 
неже всички списъци на следващи- отделни застъпвания, пито на едно 
те избори ще бъдат разширени, в събраШ1е на гражданите не е офи- 
тях ще бъдат най-малко два пъти циално верифицирано. 

отколкото се избира,
Кандидационната конференция на- И още една новина, истина няма 
истина ще има много проблеми как я в Закона, тук е доживяла пълна 
от толкова кандидати, на които афирмация. Става тума, именно, за 
гражданите вярват и които предла- наистина голямото число кандидати 
гат да изберат най-добрите. за самоуправителни функции от нц-

шкия Универзитет. Почти няма сни- 
А що се отнася до самите закон- сък а че в него да не се} намира по 

ни новини, всички местни общности някой предавач от Универзитета, 
са се определили вече да не избират ехо ясно сочи, че гражданите на 
делегации, а че тези функции да Ниш са се определяли за познати и 
изпълняват техните скупщини. Съ- специалисти, защото на всички _са 
щото право са използвали и много им дотегнали функционери от „общ 
работници в (по-малките) предпри- ТИп“, които страната, и Ниш, са до- 
ятия, така че там делегатската функ- вели там където е сега. 
ция ще върши работническият съ
вет.

на Милан
за вече Златкович.

— Според правилника за работа 
някои нямам право да дискутирам, ако не 

консултирал базата, напомня 
— Инак не зная нито 

станал делегат, нито кой
Златкович.

вкоито не са в
повече имена,

не е
правим в Скупщината и за какво ре- суват. В практиката ооаче за важ- 
шаваме —. казва Наташа Панич, де- ните въпроси решават онези, които 

Обществено-политическия са на власт, 
съвет на Общинската скупщина. Съвсем по-инакво е мнението на

Верица Йефтнч, делегат в Общин- Витомир Николич. един от „Първо- 
ския синдикален съвет изтъква раз- майските“ делегати в ОК на СК и 
искванията по повод санацията на доскорашен председател на СК в 
пиротския мост, когато не е имала ,ДЪрви май“, 
становището на своите избиратели 
от „Први май“.

— Касаеше се за твърде серио
зен въпрос и големи средства, които и дискусиите, 
всички отделяме, а не

легат в

ко-

— Ние четирима редовно при- 
съствувахме на заседанията на ОК 
и активно участвувахме в работата 

Твърдя, че всички 
можах да становища и сюгжеспш на „Първо- 

майските“ комунисти са пренасяш! 
Т1 _ така, въпреки че част от тях секре-
На Косово са потребни: правна тарите на ПО на СК са пращали и 

държава, ред дисциплина и живот в писана форма. На някои наши 
каква трета или четвърта Югосла- от собствен труд което бързо ще въпроси висшите форму останаха 

пък държава без нея. При постави нещата на мястото им. И 
се иска от Косово да се на- ако така се работаше, до последна-

В. Филипович

родност, се прави пазарлък за ня
кои свои: сметки или позиции в ня-Безуспешен

реприз неми. Да кажем, въпроса за намал- 
„ , яване на администрацията в СК, от

прави твърд бастион, от които ще та старотръжка фарса не би дош- носно премахване на Междуобщин- 
се разбие Сърбия. Забравя се че от ло. Защото, въпрос е защо тук —

носи утрешният косовски ден из- зачитани нито извънредните нито мандат делегатите са работили са 
вестно е, че той не може да до- принудителните мерки? Кой и за- мн* Именно така, както са считали, 
несе някои големи изненади. На лцо е толерирал и още плащат това? V? тряова да дискутират и гласуват, 
някои това може да изглежда като А ако се постъпва като <;ега се по- Никои никога, не им казал какво 
смело предвиждане, но обективно стъпи със стачкуващите (уволнение), ТРяова да раоотят. Но въпреки това 
не е така. Косовската криза се) раз- а с демонстрантите! (разплата) — то- желанД1ето Ш1 да променят начина 
плита, а раните дълго ще се ле- гава не може да мине нито едно иа Работа е в интерес на онези, ко-

изнудване. 11X0 застъпват. Имат ли тези жела-
Но и това няма дълго да трае. Да повторим: косовската криза ния Реална основа? Могат ли новите 

Фактът, че последни|е демонстра- се разплита. Чрез Косово вече не Делегати да променят старата прак- 
ции са проведени в режията на фа- могат да се осъществяват никакви тика- Затова все пак е необходимо 
патици и щурмовици, които остана- тесни интереси и различия. Влогът да се менят много поведения, между 
ха малобройни, а не съзнават това, на Югославия в такива условия е ДРУГОТо и въвеждане на непосред- 
макар насърчавани от вътре и от голям. Това трябва да бъде ясно на ствена отговорност за онова, което 
вън, ясно посочва какво трябва да всички. и как се работи.

Милош Джорджевич

вия или 
това

(От 3-та стр.) ската конференция.

политическите форуми 
нинскй и общински —

— покрай- 
навреме и 

правилно реагираха на политичес
ката диверзия в Стари тръг — по
стигна своето. Поради това липсва
ше емоционалният заряд, така че 
саботерите и враговете останаха 
много бързо и напълно без едно 

. важно и силно оръжие, каквото 
имаха през февруари в същите ин> 
формационни средства и това не 
само в Косово.

От всичко това лесно може да 
се заключи, че сега е ясно, че бит
ката в Косово все още не се спечел
ва, защото това някои в Югославия 
просто не желаят. Към Косово, от
носно директно чрез албанската на-

куват.

се прави. Б. Митич

Комунист Урежда единна редакционна колегия: 
вен и отговорен редактор на всички издания на 
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вен и
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* отсели
В БОСИЛЕГРАДСКИЯ КВАРТАЛ .ДОБРИ ДОЛ“ КОМУ
НАЛНИТЕ ВЪПРОСИ БАВНО СЕ РЕШАВАТНА КОЗАРСТВОТОЛИПИНЦИ ДЛ СЕ ИЗГРАДИ ГЕНЕТИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ

СИНЬОР НДЗАРЕ ОСТАНА ДОВОЛЕН Нямат вода, път, иагазпн, 
телефони

■■■
Има реални изгледи 

средата на 1990 година в Ли 
дшнеко пале да започне да 
се строи съвременна ферма 
за отглеждане на 2500 кози. 
До 15 ноември тази 
трябва да бъде готова 
ектосметната документация, 
която да се представи в За- 
гребската банка, застъпник 
на югославската страна в ре 
ализирането на програмата. 
Както ни уведоми 
Николов,
„Нишава“

Инак, изплащането на кре 
дита от 8 милиона долара, 
ще става предимно чрез из 
нос на сирене и ярета за 
разплод, както и ярета за 
месо за съседна Италия.

от глеждат яретата. За послед
ната категория, както са из 
мели от свой опит италиан
ците, най-подходяща е жен
ска работна 
яретата се нуждаят от неж
ност.

Също така, предвижда се 
значително да се подобри и 
доходността, като се изгра
ди и пункт за апсеменяване 
на козите и то през 12-те ме 
сеца в годината. По такъв 
начин ще се обезпечават по 
10 000 литра мляко дневно, 
от което една 
преработва в -малкия обект 
за преработка в Лигогнци, а 
най-голямата част — в обек
та па „Нишава" в село Же- 
люша.

■■■
ръка, защото ф През изтеклите четири години подружницата на ССТН 

в този квартал е полагала усилия да се решават жиз- 
иенотрептящите въпроси ф Инициативи за решаване 
не са липсвали, но проблемите не са премахнати глав
но поради недостаттъчната им подкрепа от страна на 
ОС

година
про-

СТРОГА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Както изтъкна„ Ншсол-ов,

ако всичко върви, както 
наоелязано, от средата 
идната година би трябвало 
да се започне г 
нето на обектите, което е 
поела 
Наред

е
на

Велин ствени цели. Обектът не е 
съответна об-

Инициативи за решаване 
на комунално битовите про
блеми в босилоградското 
селище „Добри дол“ покрай 
Социалистическия съюз ня
колко години раздвижваха 
и първичната партийна ор
ганизация и Съветът на ме
стната общност в Босиле
град. Посредством делега
цията в местната общност 
тези въпроси не бяха неиз- 

Общинската

с изгражда-директор на ООСТ 
тези дни в Ди- 

е пребивавала

изграден, а
ществена площ засега 
ма. Тази която бе заплану
вана посредством подменя
не е минала в частни ръце. 
Тъй като тази акция се раз 
така под въпрос е до кога 
добродолчина до първия ма 
газин ще пътуват по 3 4 
километра. Засега е под

кога по-отдалечени-

ня-
югославската страна, 
с това чрез самоу- 

правителната -общност по за 
емаие на работа ще трябва 
да се извърши и преквали
фикация на желаещи да ра
ботят па фермата. Той 
тъкна, че за съвременно про 
нзводство в този отръсъл се 
налага да има строга специ 
ализацщя: едни трябва да се 
обучват да бъдат

митровград
група от специалисти по 
зарство от Италия 
със синъор Назаре. Напра
вена била обиколка на обек 
тите в Липинци, както и на 

пол

част ще секо-
начело

Смиловско 11.1-е и оинъор 
Назаре твърде похвално се 
исказал за наличните усло 
вия за развитие на козар- 
ството в този край.

Освен добрите пасища, до 
фермата в Липинци

Осъществи ли се заплану
ваната програма Димитров
градска -община ще се вкл
ючи в производството на 
здрава храна.

въ
прос и 
те домакинства ще получат 
телефони. Да припомоним, 
значителна част от дома
кинства, които са по-близо 
до града имат телефони, но 
не са малко и тези по-отда- 
лечените, които са заинте- 

по този начин

вестни и на 
скупщина. Постигнатите ре
зултати
обаче са малки. 

Снабдяването с питейна

козари,
други доя ч-п, а трети да от- -в това отношениеМ. А.има

път, а съществуват и реди
ца други спомагателни обек 
ти, така че очаква се набе-

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА вода на населението, по
правката и разширението 
на пътя от Босилеград, по 
-точно на пътя по посока 
Босилеград — Добри дол, 
махала Кръст към Милев- 
ци, изграждането на обект 
за магазин, в когото да и- 
ма и други обществени по
мещения бяха главните въ
проси, на които 70-те до
макинства в квартала тър
сеха отговор. В една ин
формация на Местната кон 
ференция на ССТН в Боси
леград се казва, че за по- 
-ускорено решаване на те
зи въпроси са избирани и 
тела и отбори, които да 

необходими

Подобрява се положе- 

нито в областта на 

изкупуването

ресовани и 
да се свържат със света.

Когато се касае за сизгра 
ждането на посочения път 
и за водоснабдяването офи 
циални лица в ОС казва 
следното: — До края на го 
дината трябва да се извър
шат всички необходими по
дготовки !и през идващата 
година да се извърши по- 

разширение и

лязаната програма за оттле 
ждане на 2500 кози, която 
съвместно трябва успешно 
да реализират италианската 
фирма „Агрофина“ и ПКБ 
— Агроинженеринг.

КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЕ ОТ 
8 000 000 ДОЛАРА от цената на добитъка от-Трудовата 

„Босилеград“ от Босилеград, 
на територията на Босиле- 
градска община има някол
ко изкупвателни пункта до
битък. Един между тях е и 
изкупвателният пункт в се
ло Църнощица, където пок
рай населението от това 
планинско село добитък до- 

селскостопансю I 
от Дукат, 

Яреш-

организация
говор потърсихме от някол
ко производители:

СТОЯН МИЛЕНКОВ, от 
Общо

Италианската страна вече 
е поела задължението в ре
ализирането на тази програ
ма да обезпечи реновиране 
на две, адаптиране на две 
и построяване на една нова 
сграда.

В тях ще бъдат „поместе
ни“ пет стада от по 500 ко
зи, предимно санска и алпи- 
на порода.

чистване, 
прокарване на ново трасе 

Милевци и
село Църнощица: 
взето няма за какво да бъ
дем недоволни. Откуп има

на пътя към 
Груинци през махала Кръ
ст, заявява Сотир Сотиров, 
секретар на Секретариата 
за управлние и общи рабо
ти на ОС. — Във връзка с 
водоснабдяването ца добро- 
долчанц (една част има во
да от градския водопровод, 
но снабдяването не винаги 
е редовно) решението не е 
нито просто, нито леко — 
казва Спаско Спасков, пред 
седател на ИС на ОС. Счи
таме че този проблем тря
бва да се реши в рамките 
на допълнителното 
снабдяване на Босилеград. 
За целта понастоящем се 
готвят програми и обезпе
чават средства.

редовно, а в последно вре
ме и цените сравнително са 
задоволителни, макър че все 
още заостават зад цените 
на промишлените стоки. О- 
нова което до преди една- 
-две години бе най-болезне- 
по понастоящем се премах- 

плащането много не

предприемат 
крачки. Въпреки всички до 
говори тези въпроси до 
днес не са решени, но не 
поради вина на продужница 
та на ССТН, но поради не
достатъчната подкрепа от 
страна на ОС и други орга 
низации. Като пример се 
привежда и следното: чрез 
съвместна акция на подру- 

бившата

карават и 
производители 
Гложйе, Назърица, 
ник. . . Изкупването всеки 
четвъртък върши откупчик- 
ът Йордан Петков от Гор
на ЛкйЗата и казва, че до
битъка който тук се изку- 

качествен. В- 
оглед на факта.

Предвижда се също така 
италианската страна да обе 
зпечи необходимите съоръ
жения и механизация, а на 
фермата ще бъде създаден и 
компюторски пункт, така че 
всекидневно да се дават от
чети за състоянието. Извее 
тно време на фермата в Ли 

поле ще пребивават 
специалисти

ва
се закъснява.

ЗЛАТКА ХРИСТОВА, дома 
кипя от село Дукат: — Съв
сем съм съгласна с думите 
на чичо Стоян. Цената се
га е по-добра. Редовно се 
изкупува, а и за парите не 
чакаме дълго време. Най- 
-добро е, че сега можем да 
ги взмем във всеки магазин, 
дори и в селските, което за 
насобстоятелство.

пуват е доста 
прочем, с 
че става дума за сола кои
то са разположени в поли
те на планина Църноок, с 
пространни пасища и качест 
вени ливади, това и не из-

ООСТжницата,
„Слога“ н Общинската скуп 
щина е било запланувано 
на обществена площ да се 
изгради обект, в когото да 
се помести магазин и паме 

други обще-

водо-

пинско
и италиански 
по козарство, които да ооу* 
чават нашите хора как по 
съвременен начин се отглеж 
дат кози.

ненадва.
А дати селскостопанските 

производители, пред всичко 
животновъдите са доволни

В. Б.щения н за
е твърде улеешггелпо

ЕСЕННАТА СЕИТБА В ДИМИТРОВГРАД
ДРАГОМИР ВЕЛИНОВ, от 

- : — Цена
та на добитъка сога срав
нително е добра. Теле от 6 
до 7 месеца струва и до 40 
милиона динара. Обаче ако 
се има и предвид цената на 
някои други преди всичко 
промишлени стоки същата 
все още заостава. Още по- 

се знае, че наше

село Църнощица: В пълен разгарРЕФЕРЕНДУМ в „ИНЕКС—СТОЧАР“УСПЕШЕН

Създадено сложно предприятие рове, макар че последните 
не винаги пристигат на вре
ме, поради което произво
дителите се снабдяват в ко
операцията в Чинигл авц н в 
Пиротска община. Шо се 
касае до семето 
цата „Кооперант“ тази годи
на е обезпечил 25 тона, сор
тове „югославянка“, „зайчар- 
ка 149“ и „крагуевка“. По
ради високите цени на пше
ницата за семе (по 13 000 ди
нара за килограм за първа
та и по 18 000 динара за ки
лограма за втората) има мно
го случаи производителите 
да употребяват за семе пше
ница от тазгодишната ре
колта.

Благодарение на хубавото 
време и неотдавнашните дъ
ждове есенната сеитба в 
Димитровградска община е 
в пълен разгар. Истина, тя 
започна с известно закъсне
ние, поради късното узрява
не па царевицата и приби
рането й, но има изгледи 
пропуснатото да се навакса.

ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕД-О НИШАВА“ И „ТЪРГОКООП“ — 
ЛРИЯТИЯ 

О „КООПЕРАНТ“ _ ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ вече ако 
определение е производства 

здрава храна. Затова 
че чрез отделиш ви- 

облекчеиия и но-рсал- 
сел скостопа! кжото

на пшени-
Ето и резултатите от рс-

Ф^иТъркооп" от обшо 192 
души гласуваха 180. А заио 
пого обединение гласуваха 
Ш ПРОТИВ 18, а пед.шо 
твителии бяха 12 бюлетини.

В „Кооперант“ от 33 — 
гласуваха 32: ЗА — 31 « 1 
ПРОТИВ. От общо 161 сдру 
жени производители — гла 
суваха 146 души, ог конто 
127 бяха ЗА, 17 — 
и 2 НЕДЕЙСТВИТЕЛНИ бю 
л етана.

В „Нишава“ от 204 гласу
ваха 178 души и то: 126 — 
ЗД 47 — ПРОТИВ и 5 бюле 

бяха НЕДЕЙСТВИТЕЛ

М. А.

маНа 3 ноември в „Инекс— 
Сточар“ в Димитровград се
Г^трудве^в 32

предприятие.

считам
дове
на цена, 
производство трябва да се 
стимулира. Инак, и аапа- 

младите ще напускат 
а селскостопанско 

без млади хо-

Таан есен в Димитров
градска община с есенници 
ще бъдат засети 900 хекта
ра в частния сектор и над 
100 хектара в обществения 
сектор. Както ни осведоми
ха в „Кооперант“, засега са 
засети половината ' от пред
видените площи. Очаква се 
до средата на ноември есе
нната сеитба на пралелючн.

Чрез „Кооперант“ и „Тър- 
гокооп“ са обезпечени дос
татъчни количества семе и 
необходимите минерални то-

пред 
селата, 
производство 
ра е незамислимо.

В миналия вторник, кога- 
„ бе изкупуването на то- 

зи изкупувагелен.пункт, ЦС;
добитъка бс. тел 

се изкупваха до 1/и 
динара, стари гове

до до 60 хмляца ди- 
40 Д 60 до 80 хи- 

от 40

Референдумът излезе успе 
шен и сега вече започва по 
дготовка за изработване на 
самоуправителните актове 
на същото- Ще бъде изоран 
и нов работнически съвет, 
както и съвети па сдруже
ните предприятия „Нишава 
и „Търтокоои“ и зсмсделскаг 
та кооперация „Кооперант . 
Трудовата общност се раз- 
формра като се създават о- 
пределеии служби в трите 
съставни един игли на „нис
ко—Сточар“.

то и

пата па
ците
хиляди Известен застой «в сеитба

та имаше поради недоимъ
ка на гориво, но този проб
лем вече е подцелян

да от
пара агнета от 
ляла динара и овце „„„„ 
ПО 50 хиляди динара, кило 

живо тегло. М. А.типа
НИ. грам М. Я.
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ИМА ЛИ „БРАТСТВО“ ЗЪБИ 

ЗА ТАБУ-ТЕМИ?
ЗА КАКВО )

ПИШЕШЕ
ЬР№Г4ПЧ?%

=:~::н=4=
на в-к „Братство“ в рубриката за КАК.НЧ 
ПИШЕШЕ БРАТСТВО ще ви предава мате- 

отделни събития <и случки, помес-

шшшш
мислимо. Кой от нас « могьл да си пред
положи, че например Фадил Ходака * 
агент на „Сигурими“; че Веселин УР® 
попий е „югославски Курт Валдхаим ; че 
зид кулисите е разрушавана Югославия 
и то от членове иа иай-висшите ръковод
ства и пр., ако за това ие бахме инфор
мирани от мечта?

Братство“ грабва да намери сили, з* 
на страниците си голям

“от 23 ав-В двуброя на в-к „Братство 
густ т. г. Богдан Николов в статията си 
Недоразумения или конфликти" отново 

засегна въпроса за отношението между 
Издателстпото и общинските 1>ъкоиодства. 
Това усилно заслужава похвали н но смее 
да остане без продължители. „Братство 
грабва да набере сили и — макар и със 
закъснение - да осведоми •пгпгшлтс сн 
за конфлнктггге с <ишя ръководители бю 

обппшите, които вършеха па
си създадях пр<>-

риали за
тавни в ггьрвита броеви на вестника.

ВТОРО ПРИЗНАНИЕ НА 

„СВОБОДА“
рокрптн в
тек на Някогашните „ма-

папишатстранство
лок1Гьв1Ш" статии трябва да се 
отново, да се напишат докрай, за да се 
узппят' имената иа плешивите т1 Р*}“ 
волитическата власт, които <ъи ** 
но попречиха па „Братство да се вкдазчм 

ппгажпрано в борбата за пъл 
на обществото.

да разобличи 
брой наши местни „богове", които с десе
тилетия ПОЛАГАХА ПОЛЯТА СИ КАТО Курс ,Ш 
СЮК и подло отмъщаваха на всеки, кои
то се осмеляваше да ги посочи с пръст. 
Сега е момент критически да се преоцени 
дейността им, зашото „резултатите" им са 
налице: иа една страна е бедата иа Р - 
ботническата к-часа и на широките па
родии маси, а иа друга са къщите, вяли
те, автомобилите и капиталът, „зараоо- 
теи“ с яловите -----

на

На големия) специален панаир за текс- 
машини в Лесковац пред-

папремс и 
на демократизация

Неприкосновеността на бюрократите от 
властта е първата причина, порода която 
напипахме дъното на пропастта. Именно 
питона не смеем да мълчим. „Братство" о 
длъжно последователно и смело да разо
бличава отрицателните явления и техните 
носители, които пристигнаха в комуниз
ма на 1ърба на трудовия народ. Това « 
и дълг към истината, ■ морален дълг към 
читателската публика, н поука, която тр
ябва да запомним завинаги, за да не се 
лутаме отново по пепелищата на исто-

тил и текстилни 
приятието за изработка на готови дрехи ,,Сво 
бода” от Димитровград постигна оч<е един 
забележителен успех — то беше наградено 
с бронзов медал за модерно изработени дре
хи и мъжки палта! от тромби и мохер. Това 

признание на „Свобода” от 
текстилния бранш. Неот- 

занаятчийството в Бел

политически декларации.

Редно е да се надникне в тези табу-те- 
Не заради някакво „отмъщение“, а

което
ми.
заради истината и бъдещето, на 
все още не знаем посоката. Само така 
„Братство" може да върви в крак с вре
мето, да спечели доверието на читателите 

Времето на табу-темите мина. Ние ве
че няма какво да изгубим. Вършане на
зад няма. А напред не можем да вървим, 
до като не скъсаме с лошото в миналото

е второто високо 
специалистите по 
давна на панаира на

,Свобода” получи сребърен медал.град
си.раята.

В сегашните обществени отношения
печатът отхвърля натрапената му роля да 
бъде апологет на една ялова система и 
да се мъкне мудно зад обществените съ
бития. Прогресивният печат в СР Сърбия

Обществено-полезна активност
ни.

Иван НИКОЛОВ

За мировото вече 

село Извор СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

Да създаваме условия за идните поколениясело Извор, Босилеград 
Евтим Димитров, Харалап-

Мировотб) вече в 
ско, съставено от 
мпи Георгиев и Радисав Тодоров за три ме
сеца е разгледало над двадесет молби за 
разрешаване на споровете. От двадесетте 

осемнадесет, са били решени успеш

и за техните деца- Считам, 
че трябва да помогнем да 
се набират средства за но
ви капиталовложения, за но
ви програми. С една дума, 
да създаваме условия за но
вите поканения 
Големеов.

Светомир Големеов ог Ди
митровград не е изменил на 
семейната традиция, оста
нала още от баща му Алек
сандър — да се отзовава на 
всяка солидарна акция. Той 

димитров-

трудоустроена, пък, ето да 
има с какво да се занима
ва и тя.

Какво го е подтикнато да 
запише заем?

—Аз съм на работа и за 
няколко години ще отида в 
пенсия. Синът ми и дъщеря 
ми също работят, но нали 
трябва да създаваме работа

предмета
но докато два предмета са изпратени 
съда в Босилеград. Споровете се отнасят за 
дължими суми по продажба; на имот, за обез 
щетения на граници на имот, ггьтшца и др. 

По такъв начин без излишни разкарва- 
без караници, спорещите се сел 

За отбеляз-

до

казва С.е сред първите 
градчани, записали заем за 
стопанско възраждане наСо 
циалистическа република Съ М. А.
рбия.ния по съда,

яни са. уредили своите- въпроси, 
ване е, че вечето работи безплатно и че раз- 
глежданията на ('делата стават публично, та

влияе и об-

. ДИМИТРОВГРАД

По 290 000 дин.за уре
ждане на гробищата

по този начин върху спорещите
ществено мнение.

Е. Рангелов

Този дни гражданите от 
Димитровград обезпокояват

познат начин за поддържа
не на гробища. Затова граж 
даните които оказват извее 
тна съпротива и критикуват 
тази инициатива на „Кому- 
налац“ наистина нямат пра 
во. Състоянието на димит
ровградските гробища е та
кова, че търси спешно ра
зрешаване. И самите граж
дани това знаят много до
бре. Знаят също, че от как 
гробищата са в компетенц
ия на „Комуналац“ видимо 
е настоянието те да се уре
дят- Вече са направени на 
няколко места стълби, а ед 
на част от гробищата е и 
оградена. Вече не могат бе
зразборно да се копаят гро
бове, а трябва да бъдат при
ети щатни хора, които да 
се занимават само с поддъ
ржане и уреждане на гроб
ищата. Като първа крачка 
в тази насока е че се пра
ви евиденция на съществу
ващите гробове.

Овощни сокове ще 

се произвеждат 

в Пирот

представките, които им из
праща комуналната трудо
ва организация 
лац“. С тях гражданите се 
предупреждават да заплат
ят сума на износ от 290000 
динара за уреждане на гро 
бии места 
близки

„Комуна-

за техните най- 
или роднини погреба-

Деловият земеделски кооперативен съюз 
за овощарство и лозарство с център Пирот 
е получил от Югославската земеделска^ бан- 
ка заем от 35 964 000 динара за постройка и 
оборудване на работилници за преработване 
на овощия в сокове.

Както и досега | деловият земеделски коо 
перативен съюз ще вриш изкупуване на из
лишъци от територията на Димитровградско 
и ще ги преработва в своята работнилница.

С оглед, че Димитровградско (през ня
кои години) има достатъчно излишъци съ
ществуването на такава работилница в Пи
рот ще облечки пласмента на овощията му.

В. Колев

ни на
гробища. Гражданите обса

ди I митров градските

— Не съм залисал много, 
само 1 -милион динара, но 
нали казаха 
ше всеки опоред възможпос 
гите си. По-рано, когато има 
ше заем за изграждане на 
железопътната / 
град—Бар, баща ми и аз бя 
хме сред ония, които запи
саха най-големи суми — спо 
деля С. Големеов.

покояваг посочените пред
ставки, понеже 
же да се разбере 
става дума, т.е. 
търсят тези пари. Очевидно 
е, че става дума за лоша фо 
рмулация, недостатъчно 
на. Това признават

от тях не мо 
за какво

нека зани

за какво се
линия Бел-

яс-
и в сама 

та трудова организация..
ве?ГоКсемВ^ I“ С™а «V“ - ~н на 
бота в „Южна Морава“ в ем за всяк° гробно място.
Ниш, пазач в Димитровград. А това е направено с цел
Преди това е работил в гщ -.да се осигурят оредства пре 
ротски предприятия. В род- тпчтттш, Р^ дназначенм за уреждане на

гробищата понеже
мото си село Плашшица по
ддържа имота и, но си е 
купил и ниви в Градинско вор на средства за 
поле. Съпругата му не

„Братство”, 1 август 1960 год. друг из- 
това ня

е Впрочем това е общо А. Т.
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ОТ 13-ия КОНГРЕС НА СЪЮЗА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА
ТА МЛАДЕЖ В СЛОВЕНИЯОТ СЪЮЗНИЯ СЕКРЕТАРИАТ НА НАРОДНАТА отбрана

КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ В 

АКТИВНА ВОЕННА СЛУЖБА политическа, и 

обществена организация* МОЖЕ ДА КОНКУРИРАТ ОФИЦЕРИ ОТ ЗАПАСА С ВЙСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Персоналното ПОРТОРОЖ, НОЕМВРИ (ТАНЮГ)

След двудневна работа и 
ма моменти продължител но 
убеждаване, делегатите на 
13-ия конгрес успяха да 
премахнат към стотината 
амандмани и да приемат 
устав, приблизително такъв,

, какъвто беше и предложен. 
Социалистическата 

деж в СР Словения 
пред ще се казва „ЗСМС“ от 
5 ноември е па политическа 
и обществена организация, 
която на предстоящите из
бори в Словения ще се по
яви като политическа пар- 

! тия. Това ще бъде автоном-
| на, политическа партия, ко-
» ято ще се финансира на

първо място от бюджета на 
обществено- политическите 
общности, от членския внос 
и от средства, обезпечени 
от други активности на ор- 
ганизацята, както е внесено 
в приетия устав по време 
на конгреа и във връзка, с

_______  управление на Съюзния
Р22Р“11 За народна отбрна публикува 

33 приемане в активна военна 
служ&а за неограничено време на офи
цери от запаса с факултеско образова- 
вие. Касае се за приемане на запасни 
офицери за длъжността на взводни ко- _ 
манднри в пехотата, артилерийно-ракет- с постъпването в активна военна 
ннте поделения, противовъздушната от- служба офицери от запаса получават ста- 
брана, бронираните и механизирани час- ТУС на активни офицери на ЮНА и имат 
тн, в инженеринга, ядрено-биологическо- всички права и длъжности, предписани 
-хемическата отбрана, в поделенията за със Закона за служба във въоръжаните 
електронно разузнаване и противелектро- силн- Дава им се възможност, в зависи - 
нни действия, съобщителна и интендант- мост от резултатите на труда, по-натьш- 
ска служба. но школуване, усъвършенслгвуване и нр-

Освен общите кандидатите трябва дайз- предване в службата, както и на остана- 
пълняват н съответните условия предви- лите офицери на ЮНА, завършили военни 
Дони в конкурса: да не са по-стари от 
30 години. Кандидатите подават молби с

потребните документи непосредствено до 
персоналното управление на ССНО в 
срок от 30 дни от деня на публикуването на 
конкурса, който бе публикуван във в-к 
„Народна армия“ от 2 ноември 1989 го
дина.

което станаха най-ожесточе- 
гги разисквания.

Съществуваха три различ
ни течения, които застъпва
ха становищата, че Съюзът 
на социалистическата

Словения трябва да
мла

деж в
бъде само обществена орга
низация, само политическа, 
относно и едното и ..друго
то. Победи най-силното те-

мла-
зана-

чение, което застъпваше ръ
ководството на Републикан
ската конференция на Со
циалистическия съюз на Сло 
вения, а по известен начин 
полза имаха и представите
лите на университетската 
младеж, която занапред ще 
се организира самостоятел- ■ 
но, извън Съюза на младеж
та в Словения, докато това

академик.
(Танюг)

младежката фабрика на власина успешно работи

СПИРА И МИГРАЦИЯТА е законно, ще действува в 
рамките на Републиканска
та' конференция на Съюза 
на социалистическата 

. деж в Словения.
мла

♦ ТНа работа се приемат само млади хора, на конто фабри 
ката ще обезпечи строителни парцели и кредити за да 
решат жилищния си въпрос. Сега тук работят към 45 
души, а се очаква това число догодина да се увеличи с 

20 нови работници, когато и производството ще се

опитните и сръчни майсто
ри заработват и до 15 ми
лиона динара. Всички са до 
волни от личните си дохо
ди и това е един от главил 
те мотиви за изпълняването 
па производствените плано-

ЗАСЕДАНИЕ НА СРЕДНОШКОЛСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ 
НА ССМ В БОСИЛЕГРАДоще

увеличи с около 50 на сто. Избрано ново ръководстворелета и прекъсвачи, които 
се вграждат във 
от програмата на 
и във возилата от програма
та на „Лада".

Запланувано 
да увеличат продукцията си 
с 50 на сто. Тъй като пла
нът е доста амбициозен те 
създават условия догодина 
на работа да приемат още 
20 младежи и девойки.

Успешното стопанисване

Младежката фабрика на 
Власина, единствена такава 
организация в южнта част 
на републиката успешно ра 
боти. Преди известно вре
ме в тази организация, коя
то стопанисва в рамките на 
Дървена застава" от Кра- 

гуевац и в която се произ
веждат електрически реле
та и прекъсвачи са приети 
още 20 девойки и младежи. 
Сега тук работят 45 дуь. л 
средно на 25-годишна въз
раст.

Младите във фариката по 
стоянно се потвърждават с 
нрви резултати. До края на 
годината те на пример ще 
произвеждат около — 
ляди бройки електрически

ВС.
возилата
„Застава“ Ръководителят на фабри

ката Сребрей Илич подчер
тава огромното значение на 
фабриката за спиране на ми 
грацията от този край. Тук 
подчертават че фабриката и 
развиващият се. туризъм ще 
изиграг; особено 
не само миграцията да спре, 
но да се завърнат и онези 
които са намерили работа 
във вътрешността. Илич ка
зва, че на младите работни 
ци ще се обезпечат безплат 
ни строителни 
кредити при 
условия за да решат жили
щния си проблем.

<$. Избрано Председателство от 5 души. За председател из
брана Драгица Славова, а за секретар Невена Митова. 
Приета акционгна програма за работа през следващия пе
риод.

е догодина
I

значение тар Невена Митова. За пред 
стоящите задачи на .млади
те от средношколския обра
зователен център „Иван Ка 
раиванов“ в Босилеград ра
зговаряхме със секретаря 
на Конференцията Невена 
Митова.

— Програмата ни е амби
циозна. Как ще я реализи
раме зависи от ангажиране
то на всички. При гова в це 
нтъра на вниманието ни, ще 
бъде идейнополитическото 

и марксическо образование, 
както и успеха и поведени
ето, личната и колективна 
хигиена. В областта на иде- 
йно-пол итическото издигане 
и марксическото ооразова-

През миналата седмица се 
проведе учредително заееда 
ние на Средношколската ко 
нференция на ССМ в Боси
леград. на което бе избра
но ново ръководство 
ета акционна програма за 
работа през следвашия пе
риод. За нов председател на 
Конфернцията е избрана 
Драгица Славова, а за секре

се потвърждава и чрез лич 
доходи. Средният и прн-шгге им 

месечен личен доход в този 
младежки, колектив възлиза 
:-:а 10 милиона динара. Ор
ганизацията на работа дава 

се заработи 
че най-

парцели и 
благоприятни

възможност да 
и повече, така

500 хи- В. Б.

ттрйНОСТТА НА АКЦИОННАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 
гъюм^АсоцшДистическата МЛАДЕЖ ПРИ № 
Р^ВАТОШО ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР „И. Б. тито 
в ДИМИТРОВГРАД

Може и по - дейно ние младежката организа
ция ще даде принос в рабо
тата на младежката Поли
тическа школа, която всяка . 
година се провежда в съде 
йствие с първичната парти
йна организация Ма Съюза 
на комунистите. Запланува
ни са и няколко сказки на 
теми от областта на общес- 
вепо-политическия живот, 
международната обстановка 
и живота н дейността на Съ 
к.за на социалистическия съ 
юз — подчерта Митова.

В акционната програма 
свое място намира и култур 
ио-забавният и спортен жи
вот. 6 това отношение ще 
бъдат организираш! различ
ни видове културно-забавни 
манифестации, спортни със
тезания и пр.

Набелязани са задачи и 
активности във връзка с до 
броволиия младежки труд.

— Отделно внимание ще 
посветим и върху по-натат
ъшното тачене и развитие 
па революционните тради
ции. Дейно ще сътрудничим 
с числящите се към ЮНА. 
Съюза на бойците и Съюза 
но командирите от запаса 
— добави Митова.

Образователно-възпитателния
в Димитровград става глав- 

н- Съюза на социали- 
понастоящем, 

новата учебна го-започването наняколко месеца 
днна?

конференция еопната
движението на младите го- 
рани. Днес това движение 
е не само движение с цел 
да се залесяват голините, а 

по-широко значение.

— Голямо внимание се по 
свещава на идейно-полити- 
ческото издигане на млади 
те — изтъкна Небоиша Стар 
чевич, председател на Акци 

конференция на сь- 
юза на социалистическата 
младеж. Освен ползването 
на литература, която ни пре 
поръчват преподавателите 
ио*съответните предмети, та 
то допълнение служи Поли- 

Темите,

има и
То най-дейио се включва в 

опазването па
опната

акцията по 
човешката среда,, което ве
че се превръща в световно

ОВО „и. г>. Тито“
впото поле, в областта на 
спорта ’И пр.

Като задача номер едно 
занапред в работата .... мла 
дежката организация в ОВО 
„Й. Б. Тито" Старчевмч по
сочи масовизирането на ак
циите, конто организацията 
подема.. В тази насока мо
же много да се поправи, за 
11{Ото все още има бездей- 
ни учащи се младежи и де
войки.

сти. И в .образователния це 
,ггър „Й. Ь. Тито“ имаме съ 
п*о ученици от различни 
писналпости и па пацмопал 

никога не с имало 
11 и как и<> под оразумо! I ие.

Младежката •организация 
при центъра сътрудничи и 
с младежката организация 
в Драгоман (МР България) 
с училището „Драгче Мшю- 
вапошлч“ в Алексииац и др. 
Това сътрудничество се ра
звива на разни 
мен ма '

движение.
Като ежедневна задача, ко 

ято си е вменила в'дълг ко
нференцията е таченето и 
развитието па братството и 
единството.

— В това отношение — 
можем да послужим за при 

па много други сродц

на
тическата школа. 
които се разработвал- в шко 
лата реализираме с помо
щта на преподавателите и
обществено-политическите о-
рганизации в града.

па почва

мер
— споделия Старчевич. — 
Не е никаква фраза ако ка 

тук, в Димитров
град, наистина па дело- се 
тачи, развива и внедрява 
братството и единството. В 
Димитровград живеят пове
че от 13 разни нациоиалио-

сс дава въ.з- 
ио-широко 

актуалните тгро
В школата 

можг гост за
ЕГГобщественочгшгтъ 
ческагга обстановка и в свс 
та и у нас.

Друг в-ьггрос па 
спира вниманието

за-
жем, че

полета: об-
М. Я.М. А.който се 

на Акци-
опит, култур!ю-заба
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*гк’млпш№&> тш&пбшт а итркх/вгпб*^
манифестация „месец на

от СРЕДНОШКОЛСКИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР „ИВАН КАРАИВАНОВ" В БОСИЛЕ- "^^"йЗсилиРАД

ТРЕТ0Н1АСН11ТЕ II ТРЩНЕШ 1ш»ш«имши.представяне на кови книги...\

Е1СНШ1Я в съдейст- 
„ Брат

ле реализирала 
вие с Издателство 
ство“ от Нил/. Запланувано 

представяне ла две но
ви книги на български език, 
също в съдействие ла Изда- 
дслство „Братство“ от Ниш.

В рамките ла „Месец на 
книгата“ в градската библи 
отока
с лови 235 заглавия и няко
лко
ти до осми 
ги книжният фонд в оибли 
отеката в Босилеград е уве
личен на 
ги с около 8602 заглавия, от 

1428 са ла български

И тази годила, както и до 
сега Центърът за култура в 
Босилеград, в съдействие с 
останалите възпитателно-об
разователни ведомства в об 
щипата и Издателство „Брат 
ство“ от Ниш, в рамките 

манифест а-

реиолишията“. И Охрид 
разгледаха ма1 юстира 

„Свети Наум“ и „Билянипн- 
те извори“ I а в Раднка ма
настир „Иовал Богорски . 

Дирек горът на това сред- 
водамство Гаиче

наоще няколко други промиш
лени и туристически места 
в СР Македония. Така на
пример в Шип те посетиха 
фабриката за електрически 
крушки „Селена“ и 
ши завод „Тито“, и Прилеп 
Тютюноми комбинат и Мар- 
ковото кале. В Дойран раз
гледаха античния град „Сто- 
би", а в Куманово „Музея

Съгласно възпитателно-об- 
разователената програма, у- 
чскиците от трети клас на 
средношколски образова
телен център „Иван Кара
иванов“ от Босилеград с 
класните си ръководители 
проведоха тридневна науч
но-туристическа екскурзия. 
Маршрутът бе Босилеград 
— Охрид — Скопие. Разби
ра се, при това посетиха н

14*
е и

метал-
нонгколско 
Василев подчерта, че и та- 

вончки други 
проведени досега екскурзии, 
имат преди всичко научно* 
-туристически характер, 
ченнпнте се 
производствен «и процес, с 
живота и дейността ла ра
ботниците в производстве
ните хали, а при това и с 
различил исторически и 
културни паметници.

ла културната 
цля „Месец ла книгата“ ще 
организира редица малифес 
галил, а всичко с цел за но* 

лог I улярилира!1с 
книгата и укрепването 

духовната култура. В то 
отношение вече се лроже 

кгираха 6 филми, слелира- 
ироилведецкята

обезпечени са книгили както и

комитета лектира от ле 
клас. С тези книлатшълшоV- лазапознават с ла

ва около 36000 кни-
В ОВО „Й. Б. ТИТО“ В ДИМИТРОВГРАД ли от 

Бра! виелав Нушич. които
език.Продължават работите 

на работилницата
В рамките на ознаменува

ното на тази културна мали 
фостация с общоююславски 
характер, според думите на 
директора ла Центъра за ку 

в Босилеград Пене'

В градската библиотека ни 
уведомили и това, 
повод манифестацията „Ме

ла книгата“ значително

че по поДа кажем и това, че сред
ствата за проведената три
дневна екскурзия обезпечи 
училището ог средствата 
обезпечени от събралия 
шипков плод, вторични су
ровини, а част компенсира
ха учениците.

сец
е увеличен интереса за че- 

коехо потвърждават слтура
Димитров, запланувано е и 
литературно четене на тво
рби посветели на 250-годш и 
шпшта от

теле,
броят ча книгите, които са 

Инак найозети на четене.
най-редовни чита-рождецието на 

басногшсец До
спеш!алност ще имат къде 
да провеждат своята прак
тика.

много и 
тели са ч-чениднте от основ- 

и средно образование.
Пене Димитров, директор 

на босилеградския 
за култура заяви,^ че за по- 
голямо и разнообразно оз- 

Центъра няма

Тези дни усилено продъл
жават работите върху стро 
ежа на работилницата в със 
тава на образователно-въз
питателната 
„Йосип Броз Тито“ в Дими
тровград, след застой от це
ли три месеца. Работите про 
дължава занаятчийската ст 
роитетна кооперация /Уния“ 
от Нови Сад посредством 
сввята единица в Ниш.

Както е известно, догово-

югославският 
ентей Обрадович. Свои тво
рби ще четат изтъкнати и 
начеващи литератори и лю
бители
творчество. Ще бъде устро- 

I ена и скромна изложба, по 
на 40-годишшшата

лото
М. Я.А. Т.

центърорганизация.
л итературнотонаГОЛЯМО ПРИЗНАНИЕ НА САМОДЕЙНОТО ДРУЖЕСТВО 

..БОРИС ИВАНОВ" В ГОИНДОЛ наменуване 
средства. Дори и за това. ко 

запланувано, трудно
светенаГостуване в Австрия : на информативно-издател- 

I ската дейност на българска 
та народност в Югославия и 
30-годиишииата на вестник 

и Издателство

ето е
ще излезнат накрай без по

останалите субектнашите краища и оттам до
йде инициатива в навечери
ето на Деня на Република
та — 29 ноември — да й 
гостува „Борис Иванов“.

Както ни уведоми Сретен 
Георгиев, един от дейците в 
самодейното дружество „Бо
рис Иванов" ще даде едно 
представление, във Виена, а 
възможно е по-късно да бъ
дат утврдени и повече. Го- 
индолци усилено се готвят 
за предстоящото си госту
ване в Австрия с цел да за
пазят високото реноме, с 
което и досега се ползваше, 
този самодеен колектив.

Голямо признание е отда
дено на самодейното култур- 

рени са строителните рабо- но-художественр дружество 
ти за строеж на .машинна „Борис Иванов“ в село. Го- 
работилница на площ от индол, което години наред 
300 м2. Стойността на дого- нямаше равно на себе си в 
ворените работи е 172 ми- Димитровградска 
лиона нови динара. Днес Именно на 10 ноември го- 
сумата наистина е малка, но индолските самодейци ще 
трябва да се има наум, че гостуват на Кулба на юго- 
работите са договорени фи славски работници, намира- 
ксно доста отдавна, по то- щи се на временна работа 
гавашните цени. Трябва да в съседна Австрия „Хайгдук 
се изтъкне и това,-че сроко Велко“.
вете значително са надмина „ Клубът „Хайдук Велко 
ти Все пак в Образовател- се намира във Виена, сто

лицата на Австрия и с ус
пех работи повече от дваде
сет години. В него членуват 
и мнозина работници от

мощ на
„Братство“
„Братство“. Същата ще оъ- М. я.

В БАБУШЯИШКИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР „ВУК 
КАРАДЖИЧ“община.

Ученически шеп иа дребното 

стопанство
По идея на преподавате- щи „Рукотворине“ („Ръко- 

— текстилни инжене- а чрез трудовата организа- 
Славолюб Цветанович, делне") от Аранжеловац на- 

Дишитриевич н скоро ще се появят н на па 
зара навред из СР Сърбия. 
Досега са направени изде
лия на стойност от около 
30 милиона динара. В пред 
стоящия период е заплану
вано трудовата организа- 
цхи, която иззема продук
цията от учениците да им 
обезпечи и материали за 
работа.

Средствата; събрани по 
се ползват

ния център се - надяват, че 
до следващата учебна гоДи- 
на учениците от машинна

лите 
ри:
Драган
Светлана Ияич, учениците 
от текстилна професии в о- 
бразователши център „Вук 
Караджшч“ в Бабушннца 
са открили свой (модел на 
стопанска дейност, който 
може да се окачестви като 
облик на дребното стопан
ство.

Идеята се роди в проце
са на обучението, когато ,у- 
чениците от обезпечения

М. А.

Осведомение на
Издателство
„Братство“

ръкописа най-късно до края на януа
ри 1990 година.

Ръкописите се доставят на Изда
телство „Братство“ — редакция за 
книгоиздателска дейност п три
екземпляра, написани на пишеща ма- тоя начин, ще

материал са започнали да за набавката на нови учеб 
правят раници и учениче- средства и помагала, ка
ски чанти н по този начин то една част притова ще се 
са дошли до шаблон. След задели и в ученическия 
това работите се пренасят фонд. Според думите на 
на часовете по практиче- преподавателя Славолюб 
ско обучение. Материалите Цветанович, учениците е 
за изработката на тези про голямо удоволствие изггьл- 
изведения са обезпечени от няват всички работи — от

идейните ркмци до финал- 
ното производство, кьдето 

техните кре-

шина на български език.Редакцията на книгоиздателска 
дейност към Издателство „Братство“ 
осведомява заинтересованите лица, 
които имат подготвени или подготвят 
ръкописи за печатане като книги в 

[ течение на предстоящата година и 
[ имат намерение да ги предложат на 
! Издателство „Братство“ — това тряб-
* ва да направят най-късно до 15 де-
* кември т.г. Това могат' да направят 
“ по следния начин:
? . — да доставят на Издателството
- окончателно завършения ръкопис,

— ако ръкописа не е напълно за
вършен — да изпратят заявление, в 
което ще посочат заглавието, от ка
къв вид или жанр е ръкописа, какъв 
обем има, при условие да доставят

Могат да се предложат за печата
не стихосбирки, сборници разкази, 
новели, поеми, повести, романи, дра
ми, критики, есета, научни трудове, 
ръкописи от областта на публицис
тиката (без тематични органичения); 
сборници от народни песни, народни ; 
приказки, предания, записани народ- , 
ни обичаи, преводи на художествени | 

' произведения от езиците на югослав- ] 
ските народи и народности.

ОТ РЕДАКЦИЯТА ЗА 
КНИГОИЗДАТЕЛСКА 1 
ДЕЙНОСТ КЪМ „БРАТ
СТВО“

отпадъчните материали в 
трудовата единица на „Пъ
рви май и в трудовата ор- идва до изява 
ганизация, „Тбксщлколор“. аторскл и иноваторскп 

За непълен месец мина- зможности, докато препода
лата година учениците по вателите само правилно на- 
този начин на стопанска сочвах тяхната работа, 
дейност са осъществили в сегашните бурни вре- 

, , приходи от 7,5 милиона да- мена когато инфлацията 
\ -иара' а НР123 настоящата уч ( безмилостно върлува, това 

ебна година е разширен а- „ачинание на учениците и 
сортиментът с изработката преподавателите трябва Д» 
на спортни дамски чан- с“ похвали и награда, » 
ти. Пласментът на произве- техНият пример трябва Д» 

. «««(Дфеи 'фез послужи като насърчение
I . книжарницата, частично „ -т 
. се продават и в------ 33 ЛРУ

3 въ-

\

\ 1

;
• \

Драган Чщяяучилището,
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АТЛЕТИКАФизическа кудтцра (|^в>р^Т) Завърши един успешен сезон
„Железни- дица рипубликаноки и съ

юзни състезания. Следова
телно, и покрай хронично- доимъкът 
то безпаричие и твърде ло
шите условия за работа, 
треньорът Александър .Мар
ков успя да постигне висо
ки резултати.

За димитровградската ат
летика през изтеклия сезон 
се изказаха най-похвално ре
дица републикански и съ
юзни специалисти в този

■:

спорт; обаче липсата на доб 
ри услодия. на работа и не 

на. финансови 
средства са главна спънка 
за още по-хубави резултати.

Димитровградските леко- 
атлетици са на равна нога 

най-известните 
лакоатлетици в региона и 
републиката, но и в цяла
та страна. Кадри има, 
ществува й голяма воля за 
работа. Сега се на ред те
зи, които трябва да помог
нат финансовия проблем да 
се разреши. Ако това стане 
по-скоро, от димитровград
ските отлетици могат да се 
очакват още -по-добри

Аглеците на 
чар“ от Димитровград зав
ършила сезона по най-добър 
начин. Опечалиха бронзов 
медал (Горан Стоянов на 
1500 метра на „Кроса на 
Политика“).

Това е само -още един ус
пех в поредицата успехи, 
които бележи този млад 
спортен колектив, а „Желез
ничар“ през сезона,' постиг
на хубави, резултати на ре-

РЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ — НИШ

Мзчът прекъснат в 78 минута
°ФК Ниш — „А. Балкански“ 1:0 (1:0) не само с
Ниш, 5 

Ниш. Теренът 
во.

ноември 1989 година. Игрище на ОФК 
- тревист, но неравен, времето слънче- 

ОФК н. аис^?Р: Стамен Андонов в 38 минута за 
Ж™ти картони: Миодраг Кръстич (ОФК 

НИШ). Съдия Милисав Коцич (Пуковац) —

СЪ-

шслаб.

ОФК НИШ: С. Йова- 
нович 6, Л. Ютаменкович 
тов^ 6, Р. Йованович 7, 
6 (И. Млаткович), Б- Ми 

М. Гоцич 6, Г. Груич 6, 
И. Денчич 7, Ст. Андо
нов 7, М. Кръстич 6, В. 
Живкович 6, Д. Митро- 

6 ’{Р. Достанич).

■ гТ;Обаче играчите на) „А. 
Балкански” се бунтува
ха след една

но-
вини.

Атлетидите отиват на за
служена почивка. Подготов
ката за следващия сезон ще 
залочние след един месец, а 
през януари идната година 
десетина най-добри състеза
тели би трябвало да зами- 

подготовка в Меду- 
лин, където ще се подготвят 
заедно с атлетидите от ця
лата страна.

неприсъде 
на дузпа над 3. Хрис
тов. Може да се каже,

*
че съдията излезе прис
трастен в този случай ка 
то помота на домашния 
отбор. До «рая на играта 
нишлии успяха да отбел 
язат гол и взеха двете 
точки.

вич
мат на

АСЕН БАЛКАНСКИ: 
М. Соколов 8, Л. Таков 
7, С. Златкович 6, М. То 
дорович 7, 3. Христов 7, 
С. Крумов 5, Н. Мила
нов 6, А. Станков 5, Е. 
Иванов 7, 3. Христов 7, 
П. Костов 8.

Д. Ставров

Налага се сериозно да 
се обсъди как реферите 
в тази футболна дивизи 
я си изпълняват задача- 

Мачът между двата та. Но и покрай съдий- 
спортни приятели не за- - ските неправдини, димит 
върши регулярно. На те 
рена падна голямо дърво 
и това прекъсна една и- 
нтересна борба, в която 
гостите се държаха доб Дат все

ТЪЖЕН ПОМЕН

На 19 ноември 1989 година се извършават 40 дни от 
скъп съпруг, баща и дядо

Пионерски състави

ТЯСНА ПОБЕДА НА 
ДОМАКИНА

смъртта на нашия

Крум Ангелов Митрев
от с. Долна Любата

Четиридесетдневното възпоми
нание на скъпия ни покойник ще 
се състои на 19 ноември т. г. в 
12 часа на селските гробища в 
Долна Любата. Каним роднини и 
приятели да присъстуват на възпо 
минанието. /

Отложеният мач 
пиоиироките състави на 
футболните клубове ЕИ 
„Младост" от Ниш и „А. 
Балкански" от Димитров 
град се одигра, като ни 
шлии заслужено победи 
ха с 2:1 (2:0). Играта бе 
ше равноправна, обаче 
надделя високия (резул 
тат в полза на ЕИ „Мла 
дост” от първото полу 
време.

и а
ровгчадчани ще Дрябва
сериозно да се замислят 
защото на табелката спа 

по-ниско и по-
ре. -ниско.

1623:17 
24:15 
19:11 
29:22 
25: 9 
17:16 
20:19 
19:19 
17:17 
15:16 
19:18 
20:20 
14:15 
21:25 
12:34 
11:32

Единство
Рудар
Борац
Мрамор
ОФК Ниш
Палилулац
Свърлиг
Младост
Раднички
Новоселад
Куршумлия
Будучност
Асен Балкански
Прогрес
Омладинац
Синджелич

12 8 0 4
15(3) 
14 (2)

СКРЪБЯЩИ:12 6 3 
6 2
7 0 
6 3 
6 3

3
412 съпруга Тонка, син Янко, снаха 

Лиляна, внучки Елка и Сладжана 
и внук Крум.

14411
13(1) 
13 (1) 
11(3) 
11(1) 
И(1) 
И (1) 
10

212
312

4 412 4
5 2 512

Пиоиирите на ,>А. Бал 
■канапи" си завоюваха 
място в горната част на 
табелката само с две по 
ражения и една наравно, 
еднаражени

5212 5
ТЪЖЕН ПОМЕН5 2

5 2
512
412

106112 ч 5 На 16 новември тази година 
чети-10(2)54 211 (четвъртък) се навършват 

рдесет дни от смъртта на нашия 
мил и никога непрежалим съпруг, 
баща, свекър и дядо

7(1)81312 693 0
0 5

12
0712 Д. С.Д. С.

Деян Киров 

ИвановСРЕЩИ ПО ШАХМАТ И ТЕНИС НА МАСАМЕЖДУНАРОДНИ
пенсионер от Гоиндол

Спортни срещи
Димитровград (СФРЮ) -Драгоман (НРБ)

По този повод ще посетим гроба му’ на димитров
градските гробища в 12 часа и ще положим цветя. Каним 
близки и познати да ни придружат.

Опсчалеки: съпруга Райна, дъщеря Божана, 
син Борис, снаха Марпгга, внуци Ивана и 
Владшг и останали многобронни роднини.дружествоспортното 

„Асен Балкански".
Миналата година тра-В рамките за крайгра 

сътрудничество дициошгите спортни сре 
щи между двата града 
се поведоха в Драгоман

лично ТЪЖЕН ПОМЕНДимитровград Може би трябва да се 
постави въпрос', защо да 
михровпрадчаши не са на 
споявали , в спортните 

фугбодаия мач и шах- сс включи «
мат, а загубиха в тенис атастичсс|ШЯТ ;Клуб „Же

на маса. дезфичар”. В атлетиката

И в предстоящата оре димитровградчаии имагг 
какво па покажат и въ-пщ се очаква оспорвана

' пгуос с защо мс се *иа
борба в трите спортни ^пяга сътрудничеството 
дисциплини. Представи

телите на Драгоман за- 
ДСФС „Гранич

ар”, а Димитровград —

между
(Социалистическа феде
ративна република Юго
славия) и Драгоман (На «и тогава 
родна република Бълга
рия) на 16 ноември та- 

година в Димитров
град ще се проведат спо 

футбол,

На 9 ноември тази година , се 
навършиха четиридесет дш, 
смъртта па

(НРБ). Димипровградча- 
победиха във

Георги В. 
Иацковзи

бивш работник и директор 
мебелната фабрика „Васил И 

Циле" в Димитровград.
ПОртнй срещи 

шахмат и тенис на ма- поа

са. Трудещите сс в пан-старата трудова организация в 
Димитровград ще помият неговия светъл лик като тру
долюбив работник и справедлив ръководител.

м на то-да се развива 
ва гюле? /С това драгоманци връ 

щат гостуването на д(И- 
митровградч аии.

стъпва От трудопиггс сс в „Циле“д. С.
СТРАНИЦА 11
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забава* саТиРа *
МОЛЯ, 1>ЕЗ ДО 
КАЧЕНИЕКАРИКАТУРЕН ЕКРАН
СИГУРЕН КВОРУМ

Накрая па последната 
на Общинскатасесия

скупщина в Днмтровград 
(в сегаи.ния аьсган, за 
всички делегати бе обет 
вечен но сандвич и чаш 
ка ракия ю ч бира.

Имайки предвид, 
няколко сесии па окуи 

особопо нослсд

КМЕТ (
I

Е, МОЙ ПОБРАТИМЕ!че
Има наметне пряче 

н,и йе: „Дай му влас.
Паметак йс наш народ.

щината, 
пито, се провеждаха е 
„тънко" болшиногво, од 
нп делегат от Куса вра 

полъха,

и прнказнидс. Йедиа од
слушай глас!“. Колко йе той тачно, уве-на му

рил съм се и овия дни, одма’ по изборитн.

У наше село изабрамо да ни буде кмет 
Мина Лаик. (Т ка га окамо затой што има

к'о бел закк).

па, между два 
,капва па председателя: 
„Е, другарю председател, 
да имаше па всяко пасе

клемлаие уши и модре очи —
Нейе богзна колко акълан :<а той место, к’о 

беошс Сава Скробар, Диса Лулар, Влада 
Щърбля, Сърпча Гърбля, Душко МуКа, Ратко 
ЧуНа и друЬи, али дошло време да сваКи може 

такъв сопулян к'о наш

Щодание гю сандвич и ра 
нямашеклика, никога 

да имаш проблем как да 
събереш кворум". да иостале кмет, па и 

Мина.А. Т.Бобан ДимитровБез думи
показаЕ, али чим га наместите, он се

йе. Одма поче да локазуйе кол'ко йе си- 
може свакому да каже кове му 

йе Ьев. Първо наладе Веду, селскога песника, 
затой що га турил у смешну пес му. После па
па де Ниш у Мърсника затой що га Неша ритнул 
кад су били деца, па играли лопту. Съг ггрети 
на Боку Чукача затой що му згазил отаву. У 
село се ггрича да нече добро да прояде ни Рада 
Любила затой що оговарала Минину жену^Да 
Бог сачува от таквог кмета!

Ми смо мислилц да че он, као кмет, да уна- 
предн село: да поправи путови, да закрпи 
школу, да поведе рачун од нед’гави старци-.. 
А он — да се види коГш не влас’! Заубавн га, 
домойега!

Затоя га народ одма’ намързе и поче да га 
зайебава.

Ономад йедън наппшац прочитал да има 
медна държава най-високо на свет — Тибет, 
а Нвоян владар се зове Дал ай Лама. Па пошто 
йе наше село високо у планпну, ми ж нашета 
кмета тека кърстимо. А кад у наше село не- 
кой добшЧе прекор, има да га носи док йе 
жив, к’о магаре самар.

какъв 
лан и како— Господин съдия, да си 

поправиш проведе името: аз 
когато продадох нивата же
ната беше моя, значи и ни
вата е моя. . .

Но и съдията му отвър
нал със същата мярка:

— Ех Деяне, тежко е ко
гато дойдат големи права в 
иедозрела глава!

ОЬажерил
решение

ОЬед.&^рела
глаба

Някога Деян Злидолски 
бил съглам боем, шегаджия, 
при това и стар ергенин. 
Най-сетне се оженил и взел 
мома с добър мир аз. За съв
сем късо започнал да про
дава имота на жена си и 
да живее още по-разкошно. 
Продал и една хубава ни
ва на Петрун Баичевскн, ка
то му дал продавателно, но 
без
Когато узнала тя за това, 
видяла, че ще ликвидира 
целия й имот и решила да 

остави. Възбуди-

0плакал се тези дни дра- 
говитчашш на свой съселя
нин:

— Бас, нещо с мене не е 
в ред.

— Ами? Кво ти е? Не 
диш ли дека си муж кико 
горун?

— Тека е. . . ама некмко 
V гюеледне време ману да 
могу да работим ка ннв- 
нем.

— Е, нищо, за това има 
лек. Едно че манеш. . .

— И я се нещо мислим: 
да манем работуту. . .

Салюзебалка
ви-Люутодолчанин от с. Гор

на Лисна се хвали пред сва- 
танака си: „А бре, свате, аз 
съм доста заможен селянин: 
имам си всичко: букова го
ра от река до планина, ли
вади колкото щеш, лъкички 
край рекички, а реките пъл
ни с пъстърва риби, и воде
ница меле постоянно: у ре
шето жито носим, а в тор
ба брашно доносим. Свате, 
имам дванаест ниви, а вър- 
шем жито на тринадесет 
гувна. . .

знанието на жена си.5
■2
5
&
н

га съди и 
ла дело и срещу мъжа си 
Деян, и срещу купувача Пет 
рун. На съда Петрун потвъ- 

купил от Деян.

о
5
5 рдил, че е 

Тогава съдията казал:ОX — Деяне, ти си продал 
чужда нива, а това не е за
конно, дори е срамно.

Деян му отговорил:

и
3 Записал: 

Стоян Евтимов< М. А.3

А Веда му веч съставил песхшцу:

ЕВРОПА Добили смо кмета.
/рЧ.М.ЛЕ7Р0в--------- нападе ни щета. 

Чим га нзабрамо, 
одма найебамо. 
Нема лабаво, 
нема нн шес-пет, 
тека каже он, 
Далай Лама кмет!

А я велим: нека га, бре! Нека рнта, па че 
н 1ьему да дойде край. И шему че да пройде 
сила. Йербо народ йе 
сила за време“. Дабогме!

одавна рекъл: „Свака

гжйд у здравна! 
Тоша Мъркжч

Я2К. И ГЛаВвН И ОТГОВОРеН Алрес СиИздаг'—о7о: ,Дей 2!» декември" МГ

?ое^™:а&КТ°Р <°Л> 46^4, (0.8) 52-75..
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