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Председателството на СФРЮ
I

В НОВАТА 1988 година влизаме с очаква
нията и изискванията на- треудещите се и гра
жданите в нашата страна за стабилизиране 
икономическите и политическите 
ва в страната, за обуздаване на инфлацията, ди- 
намизиране на сто-панския ръст, 
то и износа и спиране спадането 
равнище.

Това може да се постигне ако -обезпечим 
висока степен на

на
обстоятрлст- Делегатите на -Съюзния 

съвет и Съвета на репуб- 
I липсите и покрайнините 
на Окутш-щината на СФР 
Юго-славия провъзгласиха 
на 29 декември на съвме
стна сесия Раиф Дизда- 
ревич за член на Предсе
дателството на СФР Юго
славия от Босна и Хер
цеговина След това беше 
обявен съставът на Пред
седателството. което съ
чиняват: Лазар Мойоов, 
Раиф Диздаревич, Нико
ла Любичич. Стане До- 
ланц, Й-осип Върховен, 

] I Веселин Джуран-ов-ич. Ра
дева н Влайкович, Синаи 

| Хасани и Бошко Крунич, 
(|| председател на Председа

телството на ЦК на СЮК, 
пс- функция.

Раиф Диздаревич е ро
ден на 9 декември 
родина във Фойница, СР

ни на дипломатическо-по
литически длъжности ояи 
нашите посолства в НР 
България, СССР и Чехо
словакия, Изпълнявал е 
редица отговорни длъж
ности в Съюза на синди
катите на Югославия и 
Босна и Херцеговина.

От 1978 до 1982 година 
беше председател -на 
Председателството на Бо
сна и Херцеговина, а от 
1982 до 1983 
председател на Скупщина 
та на СФР Югославия. От 
май 1984 година Раиф 
Диздаревич беше съюзен 
секретар на външните ра
боти. Лауреат е на Орден 
и Медал за храброст и 
Орден Република със зла
тен венец. Орден народ
ни заслуги и други отли
чия и признания.

производстве
на жизненотр

единство отговорност и ор
ганизираност и ако обединим всички сили в об
ществото в борбата за успешно 
не на тези общи

осъществява- 
интереси на работническата 

класа- и на всички трудещи се и граждани, на
роди а народности в нашата страна. Всеки пра
ктически ход в икономическата и развойната по 
литика трябва да бъде подчинен на тази цел. 
Конкретни .резултата! в осъществяването на те
зи задачи трябва да бъдат основно мерило и 
проверка на способността и отговорността на

I I година

. Раиф Диздаревич
Босна и Херцеговина. В 
На рс даоов ободителната 
бс'т>б^ т- участвувал от ав
густ 1943 година. От 1945 
до 1950 .година е бил на 
различни постове в Дър
жавна сигурност, а оетне 
е прекарал няколко гсхди-

всичкл държавни, политически и самоуправител
ни органи и отделни лица и съществено усло
вие за укрепване на народното доверие в жиз
неността на нашата общес^вено-политическа си 
стемаи нашата политика.

Същевременно е -необходимо да се засилят 
усилията за понататъшна демократизация в 
обществото върху основите на социалистичес
кото самоуправление, при което нов подтик

4 1926

трябва да дадат
ефикасната акция за приемствен© 
на приетите решения. Намираме се пред нов.

с решителна акция и ефикасни

конституционните промени и 
прилагане ИЗ СКУПЩИНАТА НА СФР ЮГОСЛАВИЯ

отговорен изпит 
мерки да ускорим процесите на демократизация 
на обществените Съгласуването на 

Резолюцията - от 15 януари
отношения, при което прео-

причините, поражда иди и подх- 
етатизъм, е най-важ-доляването на 

ранващи бюрократизъм, и 
на и най-неотложна задача.

В 1988 година сме длъжни да обединим на- 
борбата за укрепване на ютослав 

кохезия върху ос-шата акция в
ската федерация и нейната

социалистическото самоуправление и 
нейните народи и народно- 

без отстъпки -ое .борим пре
де ле-

II ху работата на този до
кумент.

Инак в края на изтек
лата година -и Съюзният 
съвет на- Скупщината на 
СФР Югославия оловес-

тата на -настъпване на- ли
берализация на цените, 
оетне бюджета на Феде
рацията. върху -които се
риозни 
СР Хърватско. Очакват се 
и -разисквания във връзка 
с искането на САП Косо
во за допълнителни сред
ства за финансиране на 
обществените дейности в 

поиткрайнида и др.

Тъй като до края на 
изтеклата 1987 година не 
бяха изгладени

новите на 
равноправие между 
сти, единодушно и

.ВСИЧКИ
опорни въпроси; не беше 

Резолюцията занаиионализми и национални
реафирмирайки великата при 

Народооовобод итс л,1 а ■бор
деи чки яаро-

забележжи иматив воичлеи приета
обществено - икономичен 
-кого развитие и бюджета 
и 1988 !год!Ина. Докато съ
щата ме бъде приета, в 

Ш рида- ше бъдат .разпорея- 
| битс от средиосрочиия 

развоен план на страната 
до 1990 година.

Вече от. 15 януари та
зи юди па ше продължи 
съгласуването на опорни
те въпроси, когато репуб
ликанско - тюкоайнински- 

йзлез-

затваряие.ния и
добивка от нашата- 
ба — братството и единството на 
ди и народности като най-голям и наи-твърд за
лог за нашата свОбода, независимост и ио-свсг

В ; настъпвашата нова «одина, калето и ДООв а

междуи арод! лите

| ти, че до 30 април тази 
година в организация па 
Ссщ-и ал!ютическия 
на трудовия 
стане публично обсъжща- 

-кон ститу ц йонните

и съюз
народ ше

н е на 
амандмани.та-зи 

въпроси. П-роектоамандакшитс
С цел да се ускори из- вече са изпратени в скуп- 

щините на републиките и 
покрайнините, които да 
-изнесат -мнения и предло
жения във връзка с тях.

В срок от 3
приключване на пуб-

готвяието на този важен 
документ тези дни се про 
изнесе и Председателство 
то на НК на СЮК. което 
обсъди информация на- 

изпълнителен

;рудцичество 
за демократизация 
чеоки отношения.

Притиснати от 
та криза и

полита -на
инсоном-ическа- 

политичеокита нестабилност и. тък- 
^ув'1 трябва и можем да намерим си- мо зарад това тряов-а Стояне па нояо-

ли за излизане от ™ида;.,, „ ико-за- ио» етап на възход .
развитие па нашата

'бремето на те делегащии ше
1 юнга п релложеии я 

своите бази. Орел спо-

мссеца
Съюзния 
съвет във връзка с актив
ността върху съгласуване- 

Возолюция-та за

пат с след
дичните рл-зцоквания по 
нрооктоамашманите..
Скупщината на 
вия ще бъде внесен на 
обсъджане и гласуване 
окончателния текст на ко
нституционните ам айдма-

на
рните въпроси са панами 
-райето ил. общ език на 

| -1ГОШ1ЙЯ Валутен закон, за
рад който делегацията на 
ОР Словения не се съгла-

с предложения 
Резолюцията.

въпроси е и «а-

Югосла-жителни процеси,
ЯОМИЧСС0ССУГО И Т^СТРШПКУГО

то па
1988 година. като е изтм< 

необходимо данато. ч-е е 
ос нап и а вят

страна. трудещи ос И граждани на т- 
Преиоадатодствюто на Ооциалиоти- 

репубвлика Югославия 
уопсгшга

: решителни 
да ое шт-гстъаги 

оуроиориост вър-

На всичиси тенсст
Всредсишата страна 

чеока фешгрративиа
пожелава щаедотиша и

крачки и
с пъл на

че ни.маНова спорнитестити ги 
гледана.



НАС |[Г1 □ СВЕТА И Н
КАЗАХАВ СКУПЩИНАТА НА ЮГОСЛАВИЯ

В края на миналата година Бошко Крунич, пред
седател на Председателството на Централния комитет 
па Съюза на югославските комуписти даде интервю 

„Борба”, „Вечерни новини" и „Новости 8” от
Потвърдени споразуменията СФРЮ 

— Европейската общност на в.
което за нашите читатели предаваме някои акценти.
• МНОГО СЕ ОЧАКВА ОТ КОНФЕРЕНЦИЯТА 
НА СЮК

Трябва да ое има в предвид, че Конференцията 
не е малък конгрес, нито е орган между два кон
греса. Тя е облик на работа за обсъждане на отдел
ни важни и акту.ални въпроси от действуването на 
СЮК и утвърждаването на становища и предложе
ния, които е дължан да обсъди и въз основа на това 
да изгради становище и приеме решения и заключе
ния ЦК на ОЮ|К.

Но- не смеем ни да я подценим, особено в- по
ложението, в което се намираме сега-, като възмож
ност за такъв облик на работа. Затуй ние в Предсе
дателството- -и в Централния комитет пристъпихме 
към подготовка на Конференция, ко-ято да направи 
критическа оценка на положението в Съюза на кому
нистите и в -обществото и да съдействува за насочва
не на активността, преди .всичко на органите, а сетне 
-и на организациите и на всички членове на СК в 
осъществяване на конгресните решения. Ще се рази
сква и за укрепване на водещата роля на СК, един
ството -и отговорността на СК в борбата за излизаме 
от обществено-икономическата криза-.
@ ЗА ПРИВИЛЕГИИТЕ

Искам твърде отговорно- да заявя, че сегашното 
'поколение, политически активисти, от общината до 
федерацията, благодарение и на острата критика на 
-обществеността, напълно са освободени -от множество 
-привилегии. Привилегиите бяха се натрупали в- об-. 
ществото!, което фактически днес и- няма, или поне 
не заслужават внимание кюлкото другите неволи.
@ ЗА ИЗВИКВАНЕТО НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ

Не е добре да ое подхвърля на хора, които са 
имали пондруто мнение на 11-то заоездание -на ЦК 
на ОЮК, че дават подкрепа- на Фадил Ходжа дори 
и на самата иредента, защото. това не е вярно. Съ
ществено е, че ЦК на СЮК е еди-нен. Аз не говоря 
това зарад спокойствие в собствения дом, но за 
да защитя демократическите отношения в Съюза- на 
комунистите. Ако такива отношения не владеят в 
Партията, не м-огат да съществуват ни в обществото.

Каква демокрация е — пит-а Крунич — ако пре
следваме хора, конто са мислили малко по-инак, до- 
като се договаряме. Това -говоря .не само зарад 11-то 
заседание -на ЦК на СЮК, но и зарад това, че в об
ществото получи право- на гражданство „хайкашки 
климат” к-ойто е твърде вреден, преди всичко за де
мократическите отношения.

нов ЕТАП В ОТНОШЕНИЯТА С ЕВРОПЕ
ЙСКАТА ОБЩНОСТ. — АКТИВИЗИРАНЕ НА 
РАБОТНА ГРУПА НА ВИСОКО ПОЛИТИЧЕС
КО РАВНИЩЕ

Делегатите с удово-лст 
вие приеха резолюцията
за издигане :на сътрудни- 

СФРЮ и
общност.

ч-еството между 
Европейската 
приета на министерския

Югославия и Европейска 
та общност. С последни-

На 30 декември мина
лата година в Оку-пщина-

СФРЮ -бяха ратифи те се утвърждава режи
мът «а стокообмена до

Съвет за сътрудничество 
между Югославия и Ев
ропейската общност в 
Брюксел. Особено доб
ре бе прието- активизира
нето на работната гру
па за сътрудничеств-о м-е 
жду Югославия :и Евро
пейската общност на. ви 
оско политическо равни 
ще за раздвижване на 
диалог, к-ойто' ще обезпе
чи постоянно- приспособ
яване на -облиците и ме
ханизмите по сътрудниче 
ствюфо между двете стра 
ни в обстоятелствата, ко
ито настъпват със създава 
вето на единния вътре
шен прзар на Европейска 
та икономическа общно
ст до края на 1992 г-оди-

та на
ц-ирани Законът за -допъл 
нителен протокол и опопа 
зумението за сътрудниче 
ство между СФРЮ и Ев
ропейската 
което се 
търговски 
рият протокол 
сово сътрудничество ме
жду СФРЮ и Европейс
кия пазар.

В дебатата, която в р-а 
богничеоките тела на Ск 
упщината се води -преди: 
ратификацията на

1991 година, а за някои 
-стоки и до 1995 година- с 
решения, които откриват 

общност с възможности за ув-еличе 
ние на югославокия из 
нос. Вторият финансов 

за финал протокол открива възм-о-

устаеовява нов 
режим и Вто-

жност за гаолзув-ане на 
'средства от Европейска
та инвестиционна банка 
в износ 'От 550 милиона 
-ека (около 700 милиона 
долара). Ом ята се че с 
ползуването на тези сред 
ства в периода до 1991 
година чувствително ше

тези
документи, делегатите 

анализираха сътрудниче 
ствот-о с Европейската об ое ускори завър-шаването

на магистралните, щоюейщност в предишния пе 
ри-од -и оцениха, че с -ра
тификацията на тези за
кони ое открива нов етап 
в -отношенията

ните и железопътни трай 
Юго-зитни връзки през

на.между славмя.

Не стихва палестинският бунт
л-естинск-ото -население 
■сскупир а н ите те ритори и. 
Това положение морал
но е несъстоятелно. а по 
литически цецелесъобца- 
зн-о...' Не може да ое от
деля ескалацията на- оку
пираните територии от 
ноплитическата задънена 
улица, която (продължава 
с -гощцни.

вПрогресивната светов- 
общественост е на 

страната «а палестинския

Положението- на акули 
раните от Израел а раб- на. 
оки територии от ден на 
-ден става все по-сложно 
-и взривно.
седмици вълненията не 
стихват. Израелската по 
литика на твърда ръка 
не попуска но и палес
тинското население не 
ое отказва от идеята си 
и борбата за образуване род. да ое потърсят по-

народ в справедливата му 
След четири ' борба за своя свободна и 

независима-
в самата еврейска държа 
ва все по-яоно и настой
чиво ое чуват гласове да 
спре насилието над тра
гичния палестински

държава. И

на-

палес опра в'■'"л ив-и начини за 
решаване на тоя дълго
траен и постоянно акту
ален близкоизточен и 
световен проблем. На- ед
на нощна демонстрация 
в Ерусалим говорил огор
чено против политиката 
на Израел един запасен 
майор, който е баталио- 
на- си ое завърнал от Га
за. Група от 55 еминент- 
ни нрофесоои на Хебре 
йския университет в Еру 
салим организирала пра 
тестен митинг под назва
ние „Цена на окупация
та''. Известният профе- 

•на-у

на самостоятелна 
тинска държава. Ст. Ст.

Чуждестранните аген
ции -съобщават, че в об
ластта на Газа и на- За
падния бряг на пека Йо
рдан израелците трикра-

Демократичната общественост, средствата за 
информация и поданичеството

тно увеличили военните 
ои контигенти. конто са 
в пълна боева готовност. 
Едян израелски офицер 
заявил: ..В Газа сега има 
мо повоче войска, откол- 
кото ни бе потребно -за 
окупацията на тази обла
ст през юни 1967 годи
на..." В неточната част «а 
Ерусалим са излезнали 
бронирани коли на поли-

Вярно е, че средствата за информация пробиха бариерата 
реност, закрепиха обществения

на затво-
контрол и дадоха голям принос към де

мократизацията на отношенията в обществото. Но и тя вероятно, както 
и Съюзът на комунистите, при това, не отстояват против страничните уда
ри от национализма до гражданско-буржоазните схващания. Колко 
„непослушни - по-добре се вижда, а бих посочил, без намерение да навли
зам в този въпрос, по явлението на поданичество 
ва информация, които се

има

в средствата да масо- 
изявяват към центровете на силата. Най-голя- 

ма концетоация на подаване е по републиките и покрайнините, 
е случайно, защото тук 
част от влиятелните

което не
са съсредоточени и основателите на най-голяма 

средства за информация. Затова когато се говори 
за появата на политическа дисквалификация на журналистите зарад про
фесионални грешки и пропуски трябва да търсим и другата страна, опа
кото на критиката. Макар че постоянно говорим за нуждата от укрепване 
на самостоятелност и отговорност на журналистите и средствата за инфор
мация, счита*!—че все още не сме на правия път към самостоятелност, 
каквато ни е необходима. Пък и средствата за информация не би трябвало 
да се .застъпват за самостоятелност, която е изместена от системата. Не 
бива да се застъпваме за такъв вид самостоятелност, 
можност да бъдат някаква сила извън системата, Те имат 
кова, доколкото са във функция на всеобщото 
на обществото.

ССР по политически 
ки Нисан Орен казал: 
„Озовахме ое в положе
ние, с което и по-гошеми 
от нас нароши не могат 
да ое справят". Въз въз- 
ванието на професорите 
ое казва: ..Няма решение 
на положението докато 

на продължава натрапената

цията, което не е забеля
зано
Арестувани

години наред.
надса

хиляда палестинци, а во 
енните съдилища работ
ят много бързо. Броят на
загиналите палестинци от

която да даде въз- 
смисъл дотол-

ден на ден се увеличава. 
Израелските окупатори
не щадят животите 
жени. дори и деца.

демократическо развитие
на развитието на самоуправлението.

■израелска власт над па-
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ПУБЛИЧНО РАЗИСКВАНЕ ПО КОНСТИТУЦИОННИТЕ АМАНДМАНИ лДостъпни на всеки гражданин:
7Актът на. «приемаме на дългоочаквания-------

п,тоест на конституционните амандмани в • ЗНАЧЕНИЕТО НА П.РОРКта нд лага-върху неговото съдържание да се 
пидацммата -на СФРЮ на 29 декември ми- АМАНДМАНИТЕ ВЪЗЛАГА ча нргпкп п,Р°1ивиесат ^м.ожно най-голям брой 
„плата година, ведно бе и момент «а от- ТО СЪДЪРЖАНИЕ ЛА грЛЮШИраат ютославяни и в демократична прпоцедура
коване «а четиримесечно публично рази- ВЪЗМОЖНО НАЙ-ГОЛЯМ БРОЙ ЮГОС ' **™жт,а*- яиалотяа “ Д°ИД" Д° 
скване ж> конституционните изменения' ЛА-ВЯ-НИ • ПУБЛИЧНОТО ° РАЗИСКВА наи'1Д,°‘®рите °ешен®- Имаики .предвид, 

Според календара, който прие Съюзна НЕ ЩЕ ПРОДЪЛЖИ лп края 1Га ап Ч'е за «яно ЧИ'Т Ш>еД®>жения за нави Раз
та конференция на ССТНЮ. разиашани РИЛ А СУМИРАНЕТО^А РГЧУЛТАТИТР П°Редби “ Кки*с™туаията 'същес™уваТ 

„ ...» топят до кпая нп гГ; ?: ттД^ ’ .1тпьто НА РЕЗУЛТАТИТЕ различни мнения, -съществено е в публич
* * .««.Хе™ "* йли Д ■ ОТНОСНО ДО КРАЯ НА .■»» »— » т„ » »
-““™- “““ • —------------------ V------------ ------------ - а“"§^
н^о<бхп7Т1лм.п ^Ще е1Дна ра^,ота* гат да ое произнесат по предложените е и в- Съюзната конференция на ССТНЮ,

итр пм и) Роектът 11а кешетиту ци0\Н- менения. Затова е «необходимо работата -и ъ> Скупщината, че с оценката на съдържа
ш ' •а1Маа'и 'Да преведе на езиците по* провеждането и публикуването на Про името на Проекта на амандманите до Кон 
на народите и надодтостите и «да се пуб 
ликува на начин, който щ«е ггац«е 
нает. така да ое каже. 
да го има.

в

комисия да се отправят и 
за тяхна 

В този контене

екта да се извърши час по-скоро. понеже ституционната 
възмож- нраястичесиси едвам тогава и ше започне пу- предложенията «и сюгжестиите

до»ра|ботка и допълнение.
За-да «ое приемат обаче конституцион- важно.е да ое «напомни за определението 

.ноември, относно на Социалистическия съюз, че ще се ста- 
съкратенй са ср«о*ко- рае до комисията да дойдат достов«ерните 
.разискванията. Тази «предложения и изисквания на участниците

всеки гражданин бличмото разискваме.

Организатор и координатор» на публи
чното разискване е Социалистическият съ 
юз. На събрания,, посветени на изготвяне

иите амавдмани през 
в «нредв-идения орок/ 
вете за сумиране н-г

програми за дейност- в- публичното разис- процедура в цокрайнинските и републиката е публичните «разисквания. Наред с това ще 
кване, които през последните два месеца оките конфер-енщии на ССТНЮ трябва да се застъпва печата, радиото и тедевизията 
на изтеклата година са организирани в приключи до 15 май, а в« Съюзната до края обективно -и. своевременно да информират 
Съюзната конференция, към искането Про на същия месец. Своята работа тогава Кон- «не само за становищата на своите републи

до ки или покрайнини, но и за мненията, .пред 
л ожени ята и аргумент, ите от други среди.

екта на конституционните амандмани по- ституционн ата камисия ще изпълни 
вече да не се отсрочва еднакво силно е края на юли. 
и искането на трудещите се и гражданите 
да Ье остави достатъчно

Значението на документа, който се 
време, за да мр- предоставя на публично разискване, на- (ТАНЮГ)

__уV
ца. работят нолукиалифи 
цирани и 
ни работници.

В ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗОСТАНАЛИТЕ ОБЩИНИ В СЪРБИЯПрактиката показа, че 
в развитието на икономи неквалифицира

Без кадри няма развитиечески изостаналите кг а 
«%ла. кадрите са значи
телни келкото и капита
ловложенията, Това пот
върдиха и неотдавнашни 
те две решения на Репу
бликанския фонд за на
сърчаване развитието на 
икономически изостана
лите краища в СР Сър
бия келта могат да вило 
изменят неблагоприятна 
та кадое-за структура 
неразвитите, 
сега има пълно

Решенията на Фонда 
разбираеми.са съвоам 

Още повече ако се * има 
предвид, че в неразвити
те общини се строят 
.2150 обекти, и че само 
през последните две го
лини Фондът е отпуснал 
т дло 1200 инвестицион
ни кредити. Това са огро 
мни капиталовложения.

ПОНАСТОЯЩЕМ ОКОЛО ДЕСЕТ ХИЛЯДИ ПОЛУКВАЛИФИЦИРАНИ И 
НЕКВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ РАБОТЯТ НА МЕСТА НА КОИТО 
ТРЯБВА ДА СЕ НАМИРАТ СПЕЦИАЛИСТИ. СТИПЕНДИИ СЕ ОТПУС
КАТ И НА СТУДЕНТИ ОТ ВТОРИ КУРС

гоами. бавното им изгра
ждане или трудностите в 
производството 
ха -огромни 
ш-е ти. И загубите, 
през лшна-лата 
50 на сто са пенголеми от 
по-миналогодишните. са 
п-о-годсмл в онези органи 
зации. в които няма (или 
няма достатъчна) специа
листи. Н-ай-големи оа за
губите в Южноморавски 
регион 
яма н
цитни ка-дпи.

го всички дефицитни ка 
дри с виеше и полувисшо 
образование в с-пределе- 
ка организация ка сдру
жения труд занапред ще 
получават 
който е пет пъти -по?ви- 
сох от средния 
личен доход в стопанство 
те- на

ра-злика от досегашната 
практика, «суд-ентйте за"
напред ще получават сти 

-сенщи-и <Уг втори курс на 
следването. СГг-пепндии- 
т-е щс възлизат .е-т 40 въ® 
втори до 70 хидяди дина 
ра в последния курс на 
следването.

настана 
материални 

които 
година с

в но те не могат да дават 
сезултатиГ главно пора
ди недостатъчен брой ка 
при. Тези бъдещи фабри 
ки в -които през идващи
те няколко години рабо
ти ще намерят около 20 
хиляди ра-ботншш сигур 
но не трябва да останат 
без' сп-ециалисти.

Във фонда
искове

кад- личен доход.за разрешаване на 
оовехя проблем, т.е. 
стимулиране на 
тни кадри за работа ' в 
неразвитите сроди.

Първото решение на 
Фонда се отнася до лич- 

Сп-оред »е

за
дефици- ме сечен

СР Сърбтд_
Ф-стдът наоо-ч-в-а средст

ва и за изграждане на 
апартаменти за дефицит
ни кадри. От 1981 
1987 година той учаегву- 

800

Второто решение. с 
студентите. Заюг- .на занит-е ГОХ..ОДИ. където е .най-гол 

нуждата за дефн-
д-о

НИШКАТА ЕЛЕКТРОННА ИНДУСТРИЯ

Започна производството на пръв 
домашен изкуствен бъбрег

• в Поправка«а в- изграждането на 
апартаменти и получиха 
ги главно .вддри из обла
стта- на техническите и 

■1СХП-М[ОЖИ<!ИТе 
Най-много средства са

Ето оше един пример
за лошата кадрова под-и- 

койтотика. т.е. пример 
-показва че заедно с иска

науки. В новогодишния брой 
на вестника, д разгово
ра с Рзди-ша Кръстим, 
на 3 страница, в отго- 

въпроса.: Как-

В Електронната и>«ДУ™ " ^иГЛ.зку- 
започна производството н I 
ствен бъбрег.

Тази работа с осъществен 
дългогодишен договор за ко > ЕдСКГронната 
риката за еледть-.медицина^ 1ска
дустрия и известната запад I щс д„.
„Фрсзсниус", които в настоящата двете
стигне стойност 1,2 милиона

за отпускане на средства 
трябва да се отправи и 
-иск за стимулиране на 
кадри. От 1967 до 1987 го 
дина в неразвитите общи 
;ни са изградени около 
4 хиляди стопански и из- 

обекти. а

насочени за жилища за 
дсФицтааи кадри в Юж- 

Н|шщси
основата на 

фаб-
въз иномораюоки,

П-одуиавоки региони. Н 
обезпечавапето па- ашар- 

Фон-дът учаетву

вора на
вн трудности срещате 
в реализирането на но
вите програми, е отпе
чатано ... и да не бъ- 

поместени в обш-

ин-
фирма

тамецти
па и зависимост от разви 

р-иредслсна об 
— от 33 -д-р 80 на

вънстопакс-ки 
числото на виерко-квали- 
фици-раните кадри е уве 
личено само с три на сто.

т-остта на дат
пости, за да сьдейству-посоки. .ЩИ1И1Я

ето от стойността па- а-па-р 
та-мепта. Поиастоя-шсм се 

125 апартаменти.

която не е 
по времеФабриката за електромедицина,

прекъсвала работата в своите цехове и 
на новогодишните празнини, 
произведе 50 изкуствени 1 
здравни организации. Съвкупните годип 
ребности на югославското здравеопазв » 
сто досега бе принудено да внася апарати . 
злиза 220 изкуствени бъбрега.

Според думите па директора на 
та Драган Цвсткович, това производство 
бз.де достигнато през следващите три години, 
понеже фабриката разполага с мощности, О00" 
рудванс и професионален кадър.

за спиране на мн- 
допуснатд

ват
грацията е 
грешка и трябва да се

да не бъдат по- 
в общинските

година шс 
домашни 

нот-

Прсз миналата година са 
открити 244 обекти, а ч-н 
-слото на шисок-шмюфеси 
о-налшда 
дри в

тази строят 
Как-в-о цредстовляда 
чщгами«сто тга Фшчда«?

бъбрега за на чете : И
местени 
центрове, а в местните 
общности, за да съдей- 
ствуват за спиране

ко- техншчеокн «ка- 
1 юр аз в ититс о«бшивъ д,а |нри1П01М«1тим. прмйе- 

I |.а 'м«е«гплома'1 ги я и пе -
11.04

увеличено о 1.3 на нани е
•сто Затова сега на около

IV и(|)абрика- патри«онал 1 гост с-
оскчиои 59 иеразви 

.пбтиитш. 1 Го рали

миграцията.
Молим читателите и 

д.р> Кръстим за извине
ние.____________ _____ _

ще «моста, на 
трябва да работ-

ти във 1ДОООТ Х1ИЛЯ1ДИ
които 
я т 1 и: офс с йон а л 1 ти

л«о«-ти
т га с'К1» 

атро
роалмзи1ра.ис
Ц1Ш0СТИ1ШО1НИШию«то

1ЛИТС
ли-
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ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ В БОРЧЕСКАТА 
ОРГАНИЗАЦИЯ В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНАЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ НА СКС В ДИМИТРОВГРАД

Членовете имат думата И отговорността е 

революционна 

традиция
митет да бъде предложен 

секретар на
Отчетът за работа на ОК на СК и на Председа

телството му е на публично обсъждане — за пред
седател е предложен Никола Стоянов, секретар 
Председателството.

сегашният 
Председателството Нико
ла- Сто-ян-о®. -а 5а секре
тар Душал Латес. членна 
Председателството.' Пре
дложението ше обсъдят 
и -първичните партийни

на

Последното заседание се оце-нй. че тяхната ак- 
на Общинския комитет тютно-ст не е на задоволе
на СК в Димитровград тел-но -равнище, тези.чле- 
пр-ез миналата година 
(проведено -на 2,8 -декем
ври) . бе п-о-светено на- три 
въпроса - на развойните 

. прозктодокум-ент-и на об
щината, отчета за ра-бо
тата на Комитета. Пред
седателството- м неговите 
комисии и предложения
та за председател на ОК 
на СК и секр.ета-п на Пред 
оешателството му.

Членовете -на ОК на 
СК предложиха от -разв-сй 
ния план за 1988 година В®- 
да бъдат изхвърлени не
реалните програми. к-о-и- 
ТО с години само се пре
писват Още посече, че 
раз-войните задачи тоябва 
да бъдат реализира-н-и в 
много затруднени усло
вия.

На 25 декември мина- нието бе изтъкнато, ч-е и 
дата година в Димитров
град -е -проведено отчет
но изборно- събр-ание на 
Общинския -отбор на- ор- 
ганиз-с-ията на Съюза на 
бойците, на което бе об
съден отчета за работа 
през изминалата -гош-ива, 
при-етя. -пг-о-грама за рабо
та и избран -нов предсе
дател и ое-кретар «а тази 
-общинска организация.

Както. изтъкна в увод-н-о 
те-. изложение досегашни
ят председател 
олае З-латко-з-ич, п-еволюци 
-о-шгият опит и. готовност
та на бойците да се анга
жират е голям -принос в- 
развитието на- -нашето об
щество-. Заедно- с остана
лите пт-стогсив-.ни сили и 
бойците търсят проме-ни 
в Конституцията, с к-оит-о

бъд ат см-енет м. 
Членовете на ОК на СК

-организации, където .раз
бира се. комунистите мо
гат да предлагат и други 
кандидати.

нозе щ-е нишката отговорност за 
изпълняване на поставе
ните задачи също- е рево- . 
л-юционна' традиция. За 
съжаление тави традиция 
в- последно време като че 
ли напълно е забравена, 
пори и от някои члело-ве 
на борческата -организа
ция. На събранието- е из
тъкнато и сравнително 
лошото материално- поло
жение на една част от 
бойците. При това се йма 
предвид, ч-е паричната по 
мощ, к-с-ято получават от 
Общинскат-а скупщина в 
пов-ечето случаи е ио-ма-

лриеха предложението на 
Председател-ств-от-о и Ка- 
др-о-вата комисия за пред
седател на Общинския ко- А. Т.

§

—I
та Сърби-ШЦИ

лка от -социалната по
мощ. В осо-бено трудно 
положение са б-ойците. ко- • 
1ИТО -се занимават със ое- . 
леко стопанство. Предани 
ети са съответни ' мерки 
за изнамиране на начин 
за подобряване на мате
риалното- -им положение.

На края на -събранието 
за нов председател -на Об
щинския отбор на б-ойци
те е избран Й-ован Йел-ен- 
-к-ов. а за оезсг.-етар е пре
избран Н-ико-л-а Арбути-

' #

Димитровград
Що ое отнася до отче

та за работа на Общин
ския , комитет. Председа
телството и комисиите, 
прието е решение същи
ят да ое 'пусне на пуб
лично обсъждане до 25 
януари. Върху забележки 
те от публичното обсъж
дане (към, средата на фе
вруари) и членовете на 
Комитета отново ще (ра
зискват ПО' отчета за- сво
ята работа. Пряко свър
зано с отчета е и актив
ността на всеки член на 
О бщинсКи я комитет
Председателството му. До ганиза-ции от организани- 
<гошО|рено е на първични- • ите на сдружения труд. 
те организации да ое до- Сскозна тема на съзеща- 
стави евиденцията за при нието бе как в практика 
съствията и отсъствията, да се ожив отворят стано- 
за д.а могат комунистите в-щата. от Осмрто заседа- лигика. Отговорност тгяб- 
въз всяка среда да се из- ние на ЦК на СКС. Пред- 
кажат за работата на вое- садателят на ОК на СК в 
ки член в Комитета. Ако Босилеград * Иван Васи-

единството ида укрепне 
съдружието в нашето об
щество, както по-ефикас
но и -по-бърз© да4 ое при
лагат приетите 
за преодоляване на сега
шното положение в САП

БОСИЛЕГРАД

Съвещание с партийните 

секретари решения

Косово.
Говорейки за революци 

•сените традиции и таче
не .на. същите на еъбра-

По инициатива на Пре-‘ лее между лруго-то под- 
дседатслството на Обшил черта, че заключенията 
•охия комитет на Съюза от поссчонто заседание 
на комунистите, през ми- от всички търсят пълна 
палата седмица в Боси ле- мсбгжлмост и ангажира

ност в изпълнение н.а- до
говорените и запланувани 
задачи и активнссти. Ни
кой няма право-; подчерта 
•Василзз. да отстъпва или

на.
А. Т.

ИДЕЙНО ПОЛИТИЧЕСКОТО И МАРКСИЧЕС 
КО ИЗДИГАНЕ НА СК В БОСИЛЕГРАДСКА ОБ 
ЩИНА

град ое преведе съвеща
ние със озкретарите на 

и първичните партийни ор- Огромен принос на поли
тическите школипък да разтака от утвър- 

.леката щ ,договорена п-о-
О-св-ен другите активно 

сти в общинската орга
низация -на Съюза на- ко
мунистите в Бсюид-аградс 
ка община, -отделно вни 
мам-ие ое -поепв-ещав-а и 
върху идаЛн-о-пош-итиче- 
ското издигане и маркои 
Ч0оюо образование н-а- 
сшо-ите чл-егн-сиве, Видими 

-са и резултатите в това 
отношение. Досега . над 
240 -души са завършили 
няк-а.я -от политическите 
цгколи. От то-в-а число 211 
души са завършили По
литическата ш-к-ола .към 
Общинския комитет на 
СК в Босилеград 22--ма 
П,о-литичеп:Зта шк-о.ла 

-към М-ОК -на СК в Лесно 
та-ц. а -елин Политическа 
та школа ..Йо-оип Б-роз

к-ов импулс във всеобща 
т.а общестЕ-ено-и-о-литиче- 
окх ’ стопанска' -и други 
активн-о-сти намиращи ое 
пред Съюза на. комунис- 
ст.ите в общината. В -то- 
в-а -отношение различни
те видове па-ртийн-и шко 
лц дават с-громе.н при
нос и -са незаменим об
лик на гмейно-гголитичес 
к-с- ,и мар-кси-чеоко- издига 
не на комунистите. По
ради, т-ова този Въпро-с и ’ 
занапред е между преди-м 
стваните задачи в общия 
ската организация на 
Съюза на комунистите. 
П-она-стоящ-ем в първич-ни 
те па-ртийн-й о-рг.аниза-щии 
се -върши наби^а-не на 

-курсисти за д-аЕ-етия • п-о-

ва да се търси -от всеки, 
без оглед на ко-я функ
ция -се намира. От това, 
-добави Ва-оил-ев.. -как ше 
насочим ежив-отворя-ване- 
т-с- -на приетите заключе
ния 'Щ-е зависи и реали
зирането на развойните 
насоки ведно -и наддел- 
яване на затруднено
то обществено-икономи
ческо и стопанско поло
жение.

ДИМИТРОВГРАД

Нов випуск на политическата 
школа

На -оедми януари тази го-дина в Димитров
град запоп-чна с работа осмият випуск на По
литическата шкоша при Общинския комитет на 
СК. -В течение на следващите три месеца, 37 
курсисти от трудовите 'Организации в Димитров
град, ще обработят 25 теми. .разпределени в 

- седем цикъла: марксизъм, обще-ствен-скикономи- 
ческата система на -социалистическото 
раил-ение, политическа

На съвещанието- още 
един път бе изтъкнато, 
че първичните п-артийни 
организации, преди всич
ко тези в организациите 
на одруж-ения труд. тряб
ва да изготвят конкретни 
Пбзгрзми за практично 
прилага-не на посочените 
заключения

самоул-
система на самоуправ

лението, между националните отношения в 
СФРЮ, СЮК останалите обществено-полити
чески организации, наука, образование *и кул
тура ,и съвременният свят.

Както и досега

реден ви-пуок на Полита-. 
Т.ито-" ..в Кумлхше-ц. Днес , ческата школа към Об
ковки пети член -на СК е шгин-аки-я комитет, а два

ма души (Коце Божилов 
и Илия Пеиоз) вече посе
щават политическата шко 
ла- на -МОК на СКС в Ле- 
сковац.

лектори ще бъдат об- 
ществено-политичеоки -и стопански дейци от об
щината, а за някои теми ще бъдат ангажирани 
и от МОК на СК от Ниш. Обучението 
провежда воеки четвъртък.

злу-ършил яяк-о-я полити
ческа школа.

ще се Безопс-рно-. това е огро 
м~ч кадс-о-в потенциал, 
-който трябва да дадем. я. м. я.
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ИЗ ТАЗГОДИШНИТЕ РАЗВОЙНИ ДОКУМЕНТИ НА ОБЩИНИТЕ

ОБЩ СЪБОР НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИ 
НА В ДИМИТРОВГРАД

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД

Приети развойните насоки през 1988 годинаАМБИЦИОЗНИ ПЛАНОВЕ
Дванадесетата сесия на ти-е на общината, регио 

Общинската скупщина в . на и републиката. 
Босилеград, състояла се 

25 декември има-

ловия за по-интензивно 
развитие на селското >сто- 
■панство и минното дело. 
Еъв-еждаие на- повечесме- 
нна • Г; абота _и воеетоанно 
провеждане на мерките 
за икономическа стаби
лизация.
. Общинският бюджет в 

сравнение е този през 
1987 година е увеличен с 
44 на сто и възлиза на 
785 430 144 динара, от ко
ито 330 000 000 динара ще 
бъдат обезпечени като 
допълнителни средства от 
републиката, а останали
те от ообствени източни
ци. От тях за потребите 
на различните органи и 
тела. които се финанси
рат от бюджета на общи
ната ще бъдат изразход
вани 782 930 144 динара, 
а останалите 2 милиона 
и 500 хиляди динара за
сега са разпределени в 
текущия резервен фонд.

Въз основа осъществе 
нит е резултати през мина 
лата 'година и развойни
те планове на трудовите 
организации. гьрисъству- 
ващите на общия събор 
и делегатите на трите съ 
вета на Общинската- ок 
улицина в Димитровград 
на 30 декември 1987 се 
изказаха, през 1988 годи
на обществения продукт 
да ое увеличи е 13,5 на 
сто. доходът с .14 на сто. 
физическият обем в про 
мишлеността- с 13. а в 
селското стопанство с 6 
на сто. Износът трябва 
да се увеличи с 15 на

' с:по- а произволителност-. 
та на труда и реалните 
лични доходи с три на 
сто.

очаква значително уве
личение на производител
ността на труда, а физи
ческият обем да се уве
личи с 30 на сто-. При то 
ва и тази година износът 
е заплануван с над 50 на 
сто от производството, 
както. и миналата година., 
^ъщо така на лице -са и 
големите вее още недо
статъчно използувани овъ 
зможности в областта на 
селското стопанство, ка
то основен' отрасъл кому 
то най-много ое отделя 
внимание и средства, ©то 
рата фаза -от хидромелио
рацията' на Смцлозоюо по 
ле и довър шаване на за
почнатите обекти в Иза- 
тевци и Боровско поле, 
са главни задачи.

Полагат ое максимални

през
идната, година ще се про
вежда при твърде затруд
нени услови^. Поради то
ва, подчерта Спасков-, йе

на
ще делови и тържествен 

Именно, в на-характер.
чалото на сесията, пред- обходимо е 
оедателят на ОК на ОСТН 
-в Босилеград. Симеон За-

пълно анга
жиране и включване' на 
веички субекти. .Още по- 

хариев, на предюе1дателя вече. че много от запла- 
на ОС, Васил Такев връ- нуваните задачи и актив-- 
чи Орден на труда 'със но»сти през изтичащата то 
сребърен венец, който по 
предложение на Комиси
ята за отличия и награ
ди към ОС му 
П-р едюе д ателството 
СФВД.

В. деловата част на се
сията. делегатите на три- 

разискваха и 
приеха резолюциите отна
сящи *ое до обществено- 
икономическото . развитие 
на общината, региона и 
СР Сърбия през 1988 го
дина. Освен това. на дне
вен ред бяха и проекто- 
дскументите за утвържда- 
не на облаганията за за
доволяване на общите и 
съвместни потреби на са- 
моуправителните общно
сти. утвърждане на данъч 
ните облагания и общин
ския бюджет. Предмет на 
обсъждане бяха и програ 
мите за работа през ид
ната година на органите 
и телата, които- финанси
ра Общинската скуггщи-

дина- поради .редица субе
ктивни причини не са 
реализирани. Що ое къ- 
сае. д о р'аз'во1Йните насоки 
на Босилеград ска община 
запланувани в Резолюция 
та, председателят на ИС,

присъди
на

между другото подчерта, 
че същите се основават 
върху по-нататъшното дк> 
х01 а но- 'сдружаване на 
труд и средства е трудо
ви организации от регио
на и извън него. Разби-

. те съвета

В сравнение с развой
ните планове на регио
нално равнище, плано
вите задачи на община
та са доста амбициозни. 
Обаче, трябва да се има 
предвид, че димитровгра 
дската гумара е запла
нувала увеличение на Фи 
зическия обем на произ
водство с 10,3 на сто. че 
произвежда за известен 
купувач и покрива вно
са със собствен износ. 
Освен това вече започна 
лата реконструкция на ва
лялата ка-кто и увелича 
ва-не бро-я на заетите, 
ще допринесе запланува 
ният Физически, обем на 
грркжзвопетвото да се осъ 
ществи. Подобно е в кон 
сЬекция ..Свобода”, от чий 
то нов це за лека конфек 
ция пр>ез тази година се

\^силия да се започне със 
строежа на 
ггроизводстзо на 
нишки

фабрика за 
гумени 

на базата- на ла-

ое, при пълно и целе
съобразно ползув-а-не на 
собствените ресурси, пре
ди всичко природните ус-

текс.
Разбира ое. че без раз

витие на инфраструктура 
та в местните общности 
и в общината изобщо, 
не може да ое осъществи 
и за-планувата дислока
ция на .някои произво- 
дстзени цехове на кон
фекцията или от дребно
то стопанство (семеринзи 
в Смилотци). А колко от' 
заплануваното, за което 
сега се счита за реално 
ще се осъществи, остава 
за се види. Постигнатите 
резултати през миналата, 
година дават място за оп 
тимизъм.

М. Я.

В СУРДУЛИЦА НА ОБЩ СЪБОР И НА СЕСИЯ 
НА ОС

Износът ще се 

увеличи с 10 процента
Запланувано е главните стопански отрасли — ин

дустриалното и селскостопанско производство — да 
се увеличат с 8,5 т.е. с 9 на сто.

на.
Обосновавайки в увод

ното изложение развойни
те насоки, председателят 
/на Изпълнителния съвет, 
към ОС Спаско Спасков, 

обществено- 
разви-

Очаква се общественият 
продукт реално да се уве 
личи с 8 на сто. Това гла 
вно ше ое успее ако ое 
реализира 
ното индустриално раз 
витае с 8,5 и ако селс-. 
^стопанското произвол 
ство се увеличи с 9 на 
сто. Според плановиците 
износът ще ое увеличи с 
10 на сто- и главно ще го 
осъществи ООСТ ..5 сеп- 
тембар” Развитието на 
стопанството ще даде въ 
Заможност ЧИСЛОТО НП ТРУ 
доустроените да се уве
личи с 5 на сто.

Особен акцент' в по
нататъшното развитие се 
слага върху акумулатив 
костта на стопанството. 
Планцра се през тази го

Най-напред на- Общия 
събгр, а сл-ед това и на 
сесия на трите съвета на 
Общинската скупщина в, 
Огрд-улица към края на 
минадата година бяха 
обсъдени и приети отче
тът за обществен о-ико- 
.•^ :гчгокото развитие на 
З^щинпта през миналата 
.и резолюцията за разви
тието й през тази година. 
В уводното изложение на 
Костадин
председател на ИС на ОС 

Имен- в ОУрпулица и в разаюк- 
настоящата .валето б-с < подчертано, че 

усилията ще бъ- понечете миналогодиш- 
към все- '.ни планове са реализира- 

изпълмяване на ни. Без оглед на тов-а 
■обаче труД'11'.О'Сти в стешан 
строго все повече се чув 

основите е внушат и същото не сто
панисва така успешно

изтъкна, че 
иконом и ч оокото-А. Т. запланува-

ОТ СЕСИЯТА НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БАБУШНИЦА

ЗАНАПРЕД — П0-Г0ЛЯМ0 ВНИМАНИЕ 

НА СОБСТВЕНИТЕ РЕСУРСИ Момчилович.

стио реализирам, 
но затова в

В промишлеността то- 
в-а означава: м-кдерииза- 
пия и разширяване на

мощно

На последната сесия 
на Общинската скузтщи 
на в Бабушница общест 
во1 ю-нкон оми чсското г.а- 
звитие на общината пр
ез настоящата година, 

данъчната 
-дру- 

и такси.

гадмна
дат на1СОче.иисъществуващите 

‘Гти. Тук текстилната, про 
мишле пост шс «има гла в 
на дума

•странно 
набелязаните развойни 
ллакове и задачи.предвиждаосновите на 

политика и редица И занапред 
1Г. азиойци яаюомч следва 

съобразяват с раз- 
ообствсии

малкисе откриване на 
цехове » Стпслап, Звоп- 
ци, Любсраджа и Бщнин- 

В селското стопаи-

дина реалните лични до 
ходи на заетите да оста
нат на равнише от мина
лата гоютва и да ое на
малява процентът на уча 
стието на средствата за 

пот
ребление от дохода. В то
зи омшюъл отделсто на 
30 на сто от. чистия до
ход в етотсиюките <и>га- 
цаюации ше даде тииюс 
» усилията за увеличава 
не на средствата за аку
мулация.

ги облагания 
бяха в центъра на ъпима 
листо на делегатите.

И и уводното

както предишните годи
ни. Особен проблем съз 

ресурси 13 тази насока дива и (иг)трудоустрояв(а- 
сс очаква и помощ от об ^то. Затова тези два про 
Паството защото тяхно- блема. каза Миле Ристич. 
то активизиране за Бабу председател на ОС (а с 

обшииа преде . тях и останалите трябва 
да и мотал; да ое решават са

да се 
полагаемитеде.

стео основата за разви
тие ще бъде иогаюткооъ 
дството. п това значи, че 
построените и ютроещи- 
те се ферми в Звоици и 
.крути места в общината 
трябва ла бъдат поиълие 
ми е необходимия брой

изложе-
п изискваниятание, и в 

■ яоио се очертаха насоки 
те на тазгодишното Ра" 
звитие. Основните цели

Л-ДЧНО .и съвместно
ши миж а 
тавлява
се пресече засилената

ое подобри

възможностбъдат:
стрпанс-

тази ми МО' чрез почпататьцщото 
развитие и укрепване на 

на 'стопанските организации.

година, шс 
.повишаваме ла
—та дейност и увеличава 
не на ос л скостолан юко- 
1 н рои зводствю,

‘и създаване на възмож
ности за трудоустроява-

гпация, да
раинишежизненото 

трудещите ос и ла уК1>е'п 
други .насоки тази

овце и 1<ози.
Делегатите ,иа сесията 

изтъкнаха, че 'обшестлс- 
за изтеклата

В тоон смисъл с заагла 
пупано общината *шез та 
зи година да ое развива 

темп.

както
ва. и в 
общност. В. Б.пият план 

(1987) «иДЦШ ме е цяло- Ст. II. е , доста уокорон
не.
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юментсГд• ПОРТРЕТИ НА ТРУДЕЩИ СЕ кПЪРВИТЕ ФОРМАЛИЗМИ ПРОДЪЛЖАВА

Старата практика в Босилеград ска -община 
— отделни форуми, органи и тела да се опреде-

олределе-ния трябва
По случай 20 декември Деня на ТО „Димитровград", както и 

всяка година, бяха провъзгласени най-добрите работници. Миналата 
дина първо място равноправно поделиха Крум Марков, Станимир Елен- 
ков и Зоран Костов. Освен похвални грамоти те получиха и по 100 
хиляди динара парично възнаграждение.

го
ли за едно, а когато тези 
да ое ож-ивотво-рят в практика за друго — про
дължава. Най-нов пример за такъв формализъм 

работата е неутателият неотдавна произведен 
референдум в трудовата- организация „Босиле-/ 

' град" в Босилеград. Става дума за референдум 
на който заетите в трудовата организация тряб
ваше да се изяюнат за реорганизация на тази 
найчгол-яма сгоп-ан-сга организация в общината 
— реорганизация, според която досегашните 
три основни организации на сдружения, труд е 
о-бщата служба да се трансформират в земедел
ска кооперация с три сектора: -сектор за селско- 
стопатинско производство -сектор за търговия и 
оборот и сектор за комунално-битови услупи с 
обща администрация; джиро сметка и съвмест
на развойно-икономическа политика. Подгопов-, 
ките за референдум .отдължиха близо две годи
ни. На предложения проект, изработен от 
съответни специалист от трите основни орга
низации .на реорганизацията дадоха пълна под
крепа всички общбственонполитически и общ
ински субекти. Но напразно. Само трудещите 
се в «омунално-уалужната организация „Услу
га" ое изясниха за предложението, а в останали 
те две (,/Напррдък". и „Слога") гласуваха против. 
От глаоувалите .245 души за предложения про-

в
КРУМ МАРКОВ:

ГОДИНИ
— Право да си кажа. и не очаквах награ

дата. Приятно ми е, че ми е присъдена оега, ко
га то прави 25 години трудов стаж. Тук дойдох 
от село Врабча. Работя на едно от'най-тежките 

във валярата. Мнозина бягат от неяместа
след няколко години, а аз мисля да остана тук 
до пенсия... — споделя ^Марков. .

Предстои модернизиране на този цех и си
гурен съм — казва Марков — че занапред ще 
се махне прахта и няма да е толкова топло..

нямам
нито ден отсъствие — с нескрита гордост зая
вява Крум Марков. Живея само от личния ои 
доход, който е 110—120 000 динара,на месеца.

-—■ В досегашния си „трудов век"

—■ Ако се налооки — Станимир Еленков, май- 
Механик". работи и по 16—18 

часа — изтъкна отговорният ръководител на цеха 
_ Славчо Вецков, И ни разказа един анекдот за него.
1Я ЧвИС*5йП|реда1 дае години»една -събота Еленков- бил тръг

нал ,-със съпругата си на рожден ден на внуче в 
Пирот. Оказала ое нужд-а спешно да ое направи 
алат Веднага се развайкали натам-насам и наме
рили Станимир Еленко» на автогарата. Щ-ом му 
казали каква е работата — веднага ое върнал.

,— За гостуване има дни. а приборът трябва - 
да се направи веднага — казал то-й..

С. Еленко» е едие от основателите на „Меха
ник", сетне 6—7 -горигаи работил като- частник, а 
от десетина години отново- е в- ..Механик" — ТО 
„Димитровград".' „Автор" е на много прибори, 
които- ое ползват -не само в ТО „Диотитрво-град", 
но . и в СОСТ „Тигър" в- Пирот, във „Вътрешна ав- 
тс-пума" в -Бабушкица... За ,28 години е извел на 
път -много млади майсто-ри.

Рад-ва ме наградата.. . П-р-еди две години 
получих Медал на труда. И-скам 
д-ите в- нашия ц-ех са д-обри работници — -слушат 
и искат да -научат. От този ц-ех щ-е 
добри прибора-строители . . .

СТАНИМИР ЕЛЕНКО-В
, сторрлатчмк вРаботи и ”

ект са гласували 111, докато 128 са гласували 
против^ а 6 ли1 ст-чета са недействителни.

Безспорно е, че в самоуправителното реша
ване на трудещите се няма никой право да вли
яе. Изненадва обаче фактът защо референду
мът не успя, когато- предложеният проект_ пре
ди това .'бе приет от всички самоупр&вителни 
органи и тела в трите основни организации на 
'сдружения труд, когато за такъв вид трансфор
миране 'бяха ое определили и първичните пар
тийни организации.

Отщелно изненадва фактът, че и -след Осмо- 
то заседание на ЦК на СК на Сърбия, членове
те на Съюза на комунистите — 51 в '„Слога" и 

•ч 16 души В! „Нап-редък" забравят 
■ новните партийни определения — демократич
ния

за едно от ос-

централизъм. Не говори ли това, 
то-ва заседание, както и 
формално се

че и след
да кажа, че мла- много други преди, 

определяме за едно, а в практика
лровеждаме друго.•има още много

М, Я.

СУРДУЛИШКИЯТ „5 СЕПТЕМБАР" СЕ ВКЛЮЧВА 
„ЮГО-ФЛОРИДА" В ПРОГРАМАТАН най-млад, и най-добър

УСИЛЕНИ ПОДГОТОВКИЗоран Костов, елин ОТ 
най-млайите работници в 
ТО „Димитровград" рабо 
ти в Цеха за технически: 
стоки. За 8 години, к-ол- 
кото -работи. се е проя
вил като усърден работ
ник, който -редовно над
хвърля 
10—45%, като получава 
на месеца- -по 170—200 000 
динара.

— Работата ми не е 
тежка, но търси пълна 
кон-це-чтрация. Работя на 
машина 
прецизност и 
Старая -се да 
изискванията — казва 3. 
Костов.

Зоран Костов 
на- два пъти е бил про
възгласяван за най-добър 

- млад работник-самоуп-ра- 
вител. Завършил 
литическа школа пои Об-

м-ооке да приключи както 
бе запланувано (през то
зи, м-е-оец). а до края на 
първото полугодие -на го
дината.

В ход на подготовка или реализация са 
гри инвестиционни програми на стойност над 
25,1 милиарда динара, 

е за производство 
„Юго-флорида".

от които една програ- 
на компоненти зама

----------- --------------------Трета-та програма е за
тазгодишният план—две производство на авт-о-час- 
х-иляди
„Юго-флорида".

Вт-ората програма 
п-о-влия-е ,да ое 
капацитетите за -произвол 
ство на -компоненти за та-

Заетите в'00-СТ „5-оеп- 
тембар"нормата ои с в Су-рдулица се компоненти за ти -от пластмаса. Сега ое 

..затваря" Финансовата 
ще конструкция и се очакв-а 

увеличат -програмата да ое реали
зира до края на година- .

готвят уоп-ешно да се вк
лючат в производството 
па -най-новата наша 
-кола — ..Юго-флорида". 
Понастоящем 
ганизацмя. стопанисваща 
в рамките на Заводите 
„Цървена застава", 
лючват подготовките за- 
-реализиране на програма 
та за производство на 60 
хиляди 
тези

лека

в тази оъ-
известната в света кола 
.ЛО-го", по-точно ще за
почнат да- ое произвеж
дат задни

■1 За п-о-ооч-еиите тъ-и- -про
грами са-н-еобходими 25,1 
милиарда динара. Тези 

са обезпечени 
или ще -ое обезпечат тла-. 
®но чрез кредити: от Ре- 

Фонд за 
развитието

която изисква 
точност, 
изпълня прик-

стъкл очистач- сред сива 
ки. Понастоящем присти
гат необходимите съоръ
жения, част от които са публика нския 
вноони. Тъй като съще
ствуват известни трудно
сти, главно поради липса 
на- валута за някои съо
ръжения. този проект не

щинския комитет на СКС 
в Димитровград. 
другарите се 
престиж.

и досега Сред 
ползва с компоненти за 

кода. Полагат ое 
усилия производството да- 
започне до края

•насърчаване 
на икономически изоста
налите краища, от банки 
и една част чрез чужде
странни кредити.

М. Андонов 
А. Ташков 

Снимки: А. Ташков
на път

на годи- 
реализипа

е и ло тото полугодие 
ната и да ое В. Б.
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■ЯНР ШШШ ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ»Комунист
и на Съюза на комунистите в Сърбия Брой 1602 година ХЬУ

Белград, 8 януари 1988

/ л ПЪРВАТА КОЛОНКА

Търсят Димни завесисе промени
0 Във военната наука1 отдавна е 

изсмиалена димната завеса. Не
рядко към този метод се прибяг
ва и в политическата борба. При 
липса на истински аргументи, с 
хвърляне н.а прах в очите на 
обществеността и с пускането на 
димни завеси — се прави опит. 
да се прикрият истинските наме
рения. Но прахта утихне, димът 
се размие — и всичко излезне на 
видело!

Така може да се окачествят 
и опитите' за изравняване на та
ка' нареченото „масово движе
ние” в Хърватско през 70-те го
дини с политическата и общество 
ната акция,. която води Съюзът . 
на комунистите в Сърбия и за 
която има подкрепата на най- 
широките слоеве на работничес
ката класа и. народа в своята ре
публика. Агресията на една на
ционалистическа клика през 70- 
те години в Хърватско, която ус
пя да проникне в някои обще
ствени институции (между дру
гото) и в- средствата за масова 
информация и да измами изве
стно число предимно млади хора 
— не беше вито масова нито 
движение. Ако наистина това бе
ше движение, не щеше да ое 
разпръсне като сапунен мехур 
(21 заседание на Председателст- 
рото на СЮК). Това мнимо „ма
сово движение" за една седмица 
разнищиха хърватските комунис
ти и хърватският народ.

Никои разумен й доброжела
телен не може да слага злак на 
'Равенство между исканията на 
т. нар. „масово движение” (от
делянето на Хърватско от. Юго
славия. отделно представяне в 
ООН, отделна Армия, установя
ване на връзки с усташката еми; 
грация, напълно особена иконо
мия и всичко друго, което нару
шаваше конституционното устро
йство на СФРЮ) от една страна, 
а от друга, акцията на СР Сър
бия. чиято цел е — единство на 
страната и републиката, по-бър
зо излизаше от икономическата 
еттза, по-ефикасно стабилизира
не на положението в Косово.

Такова изравняване не може 
другояче да се разбере, освен ка
то груба политическа провока
ция. зад която стоят лоши наме
рения, или политическа слепота, 
от която не ос вижда какво дей
ствително става- » Сърбия.

Изненадва затуй коментарът 
ма новосадчжи „Дневник” („При
зив към достойнство. 20 декем
ври). който употребявайки ред 
груби думи и несъответни квали
фикации, на акцията- в Сърбия 
приписва „поразени и политиче
ски осъдени методи от масово 

(На 3-та стр.)

заглавени така или иначе конферек- 
циите на Съюза на комунистите, ще 
дада-т печат на партийния 

годината, която навлезнахме. Дали това 
„ново мдеино-политичеоко и акционно ос- 
пособяване на организациите и органите 

в осъществяването на конгресните ста
новища” ще (има едногодишна или псьдъл- 
госрочни стойности зависи от много обета- 
яте летва и от много фактори, 
тайните

лия народ ще получат истишоки смисъл, 
само- ако доведат до ново .сплотяване, до 
ново и по-оилно ищойН'Снполитичеоко един 
ст|во (н,а Съюза: на комунистите, на което- е 
посветено специално внимание в тезисите 
за конференцията на СК в Черна го-ра, на-

живот на

на
пример'.

То»ва ще бъде удобен момент за разд
вижваме на, членовете, но не върху собстве 
нс-тц преценяване нито върху Делбите, ноно от пар- 

Заацото,ръководства най-вече.
темите на конференциите, както оная на 
конференцията на СЮК, формулирана на 
декемврийското заседание на Централния 
комитет, така и на конференциите 
бликанските и локрайнинските 
ции ка СК, отразяват всеобщите болки, а 
преди всичко

върху ясна положителна програма, която 
се очаква от партийните ръководства. А 
тази програма, би трябвало да бъд-е така
ва, че от визията за. бъдещето да чертае 
сили за настоящето-. Това нещо-, опитът яс
но- говори, не може. да се о-чаква от вълни
те на думи, които- повече замъгляват откол- 
кото .посочват, несъответни на времето на 
сложни кк-сномичеаки събития, фалити, 
закривания, ликвидации на ООСТ, стачки 
с все лс-гсш ям социален натиск и раз слой- 
вания. Оперативният план за подготовка 
за който членовете на СК биха- ое изясни
ли в подготвянето на конференцията на 
СЮК, споменаван'на , декемврийския пле
нум, могъл да бъде основа за тази поло
жителна програма.

в реп-у- 
организа-

болките на ръководствата-, 
чието лекарство се търси в най-новото пар
тийно изпитване.

Пред членовете на Съюза на комунис
тите са открити още един път старите въ
проси: Защо определенията и политиката 
непоследоваетлно се осъществяват и прове
ждат? До коя степен на тази непоследова
телност допринася неспособността на ръ
ководствата и организациите да действу
ват в извънредни 
ката е резултат .на (не)съзнателна инфек
ция? Как на работническия авангард да се

обстоятелства или бол-
Очевидно е, че вече нито един единст

вен член на Съюза на комунистите не тряб 
в а да убеждаваме в тс-за, че няма общест
вени промени, особено на радикални, без 
преобразование на самия Съюз на комунис
тите, същ-О'както не е вече актуален въгтро- 
сът.каиснЬ да се прави, но- как да ое прави.
А това, нито едното, пито другото, никак 
не м-о-же да бъме нещо. което -нито е вред
но нит-О'" полезно.

Всичко- това може да в-оди към откри
ване на демократически пътища за връща
не към автентичните стойности на , черве
ните партийни билети но може да се пре
върне в още од-ин начин за облекчение от 
все по-очевидните заряди ма недоволство-.
За този г‘И1д успокоя ване на развълнуваната _ 
общественост вече няма време; това съз
нават повече .оФко-лкото- преди н партийните 
ръков-одетва. Псе пак, този песимистичен 
вариант трябва да бъде в действие без ог
лед па- намеренията.

вдъхне нова 
■от периферията на събитията в центъра на 
обществените процеси?

Ако без самозалъгване и още повече 
без самозадоволство с постигнатото се по-

тво-рчеока сила, да се върне

отговори и на тези въпроси ще остърсят
удаде и момент за реафирмация на демок
ратическия централизъм и това ,.в смисъл 
на най-широка инициатива и творчество на 
членовете в изграждането на поплитиката, 
но и на най-здраво единство в провеждане- 

политика". Удобен момент за 
и самокритично търсе-

то на тази
още едно критично 
не на
всекидневието, обаче не само

на недостатъците я 
СК". Момент,

насобствения образ в огледалото
като „ дошъл-

излравяне 
на членовете на

нително
грешките
сюгтжестират също така

конференциите, за -развитие 
етика и моралния

„който ИС завят

деловите материа
ла комули за образ написта ческата

Съюза на комунистите, ...
толкова от ПР-рама^к^^

още един ама 
а 1а Съюза

Завдотл, трудно' може ла се очаква по
връщане аваюгаацмюспв' наследователно 

класовата организация на работническата 
класа, събуждаш: от- все по-дълбоката ле

на членовете без. положителна про-

ието на членовете 
те кадри”. Удобен, момент за 
л,из на социално класовия 
на комунистите, за осъмнеш»«а ^ 
ТеРиитс на кадровата '«йТ*!Г,«(0- 
на монополите -ла групи 'И от ,п0|И.изма, 
<гги>- Момент за разплата с ! ® луча-
нопоцледователнюститс, скъсван . (И
ииите притежатели ма че|даен|И1 тоиа
На*СЗМ° Ь НОЛОЖОКИЯ на НЗРУН1 ' 0]<ъс.
вай <,СЛСИ0ватслп0- ^ НС СЯМ1\ „ "цел, в 
ко^ Косто остана само на себе ^яв.
чиег»-!1<: Ртш> се проирмяат на ' бс

яеиитр аапазв1М> за задамаика - те ]га 
дме^, членове. Миналите месеци ^ 
и<)си<. <^л "оставиха и ръконолс > ^ ‘ради. 
екващ,, Лелни техни членове. - ,,с.
— ' водени често пред омияе

състав
•нар пия
грама—ясна, одшиствапа. прецизна, адреси-' 

Крайно с време.рана до нея и: другите, 
без |ЛГ.е'К.алЯ'ВЛ111е и фрази. Съюзътща «ому- 
Iгнетите ' Да си* опомни, че на историческата 

го е извело тълкуването ца света,арена те
лкявърдстюто му намерение да променя 

осъществява някои от основно
този опит, да 
пмте нейни на рониализма

разширяваше «а хоризонтите ма овобо 
А по-добъп повод от сегашната обще 

действителност м за . едното и 
мнозина

—■ социална прав
да и 
дата 
'ствола 
другото, 
следвоенния

за
твърдят, ис с имало в 
:на кичиш атаки я соцна-шът

Л1И0ЪМ. Пада Шараиовмч
)



2 Комунист
Пето. като специфичен ас- 

на този проблем се поставябеше и физичес- ТИТОВОТО РАЗБИРАНЕ НА БЪДЕЩЕТОДакато още
сред нас, Тито имаше навик, 

както и мнозина държавници в 
света, в навечерието на новата 
година да се обърне към народа. 
Това винаги беше пригодна крат
ка поръка, в която просто, яоно, 
откровено и директно, така как
то той знаеше, резюмираше ба- 

която си 
и набелязваше това, ко-

пект
и въпросът за личния принос на 
Йоситт Броз Тито по отношение 
на централното ръководно ядро 
на движението, чиито състав 
предвоенния, военнен и следвое- 

- ннен период повече или по-мал
ко бързо или по-бавно се меня- 

излизака, а

КАКВО БИ КАЗАЛ 

ТИТО ДНЕС
юи

в

ше, из което едни
лансите на годината, 
отиваше
ето добро и лошо ни чака в на
стъпващата. А завършваше с кон- 

1 венционаляи най-добри желания 
казано о*

други влизаха освен една кон
станта — Кардел. Какъв е бил 

на всеки от членовете 
на това отговорно и най-отговор- 

тяло в отделни

приносът

но колективно' 
конкретно-исторически етапи и 
решаването на определени такти- 

стратегически въпроси

на всички, което 
човека, комуто в тази страна се 
вярваше най-вече — представля
ваше почти гаранция, че тези же 
лания ще се и сбъднат.

ч „Какво би казал Тито днес" 
— този въпрос в последните го- . 
дини като рефрен се повтаря 
много обстоятелства на тържест
вени събрания, в политически фо 
руми, на научни трибуни, в на
рода . . . Действително, някои то
ва правят с цел да открият все- 
мощката формула, записана в 
неговото дело, някои пък по'тра
диция и от потребата за крити

чески и
революцията точно ®ое още 

известно. Още повече ако
на
не е

все има предвид, че не рядко
важни работи са включва- 

бройни кадри и сътрудници 
Ти-

някоив
?'* - -ч,-'А' ни

от много по-широк състав, 
тавите конгресни: доклади, 
пример, колкото и да е. както е 
известно и сам върху тях митото 
работил, трябвало, е 
резултат не само на колективна 
работа, но и на по-широки кон
султации. Всяка друга предпоста 
вка би сочила към автократична 
атмосфера в партията, държава-

един 
абсолютен

*
наМ

да бъдат

нуитет, което делото мч предста
влява, някои само ретенрически, 
желаейки с цитат да подсилят 
ообственото си становище. Но, 
без оглед на отделните невежест
ва. уцростявания. пък и спеку
ли, в основата е яоно защо обще
ството,1 особено в коиза, се пита 
за поуките и поръките на Тито- 
вото дело и неговата визия на 
бъдещето. Толкова повече, че 
времето на избухването на кри
зата съвпадаше с времето на Ти
повата болест и омърт. Обаче, 
по-малко, е ясно, защо въпреки 

. едно такова кнтересование и на 
не по-малко изминало време и 
нататък липова очакваният отго
вор : Защо?

Първо, Тито не е създал по
литическа доктрина, която би го

та и обществото, където

ж човек се явява като 
демиюрг "на всички и за всичко.Иш относно всички останали като 
поогушни чиновници и изпълни
тели.

Шесто, наблюдавайки отвън 
като че ли съществува, пълно съв
падение между нашата вътрешна 
и външна политика от -една, и 
неговите лични становища, ат 
друга страна. Ние нямаме данни: 
Йоано Броз Тито, както да ре
чем .Владимир Илич. някога в 
Политбюро да е останал в- мал
цинство и да е. ръглаано принци- 

чл ин.д/впдуалният принос от па на демократическия., центра- 
кол активното дело-. особено в све- лизъм, бил принуден дисципли- 
тлината на марксистката истори-- нирано да приеме становище на 
ография на едно социалистиче- мнозинство, задържайки интим- 
охо движение, ксето слага уда- ни резерви към някои подходи, 
рение върху .ролята на масите в които са ставали официална по- 
създаването на историята. Изди- литика на нашата страна. Узна1 
гаггки с право огромния Титов хме само за • непримирими при-

щ
. .ш г% :> в

■ ;

":|цм к- .V.

но- дело- да се постави в. критиче
ска плоскост опрямо- прахтичее-отделяла от марксистко-ленин- 

оката трариция. Не е. също така ките реализации, които 
бил нито пророк, нито футуро- 
лог, нито комунистически Ностра 
д-амус, който би давал задачи на 
подрастващите поколения. Като- 
Маркс, който още приживе отби

ло
естеството :на нещата — немину
емо изостават след тях. Макар,
именно, познат и признат, меж
ду другото точно- заради своя 
практичеокс-п-с-литичеоки гений, 

вал да бъде марксист нито като който, подразбира развито чувст- 
Ленин, когото едвам след смърт-

личен принос, нашата политика чини. но тъкмо тогава косато 
и публицистика като че ли поня- принципните разлики не са мо
ката забравят относително огра- гли да се решат на по-безболе- 
нич-ената роля на личността- по знен начин зад затворени врата, 
отношение на творчеството на Но, значи ли това,' че междувре- 
народите, движенията 'класите, менно н-е е имало и такива несъ- 
партиите и под. в политическия гласия, в които-може. би партии- 
живот изобщо, а особено в така ният -вожд след това се е убеж- 
"наречените преломни .дати 
историята. Действително, 
мен нит е июториче оки

в-о- за р-еалност и конкретни исто
рически съотношения па силите,та му. преди всички, Сталин кръ

стил ленинист, и Тнто не е приел нерядко Т-итс- ое оплакваше, 
да бъде титоист.

че
много неща не вървят както са
замислени и както е желано. Но 

Другарят Тито след оебе си .не не само посади обективните при- 
е оставил закръглено дело като чини, но и поради субективните 
„Манифеста" или „Какво да се отпори да -се мени съществува- 
прави", от които черно на бяло 
би могла да ое чете него-вата

на давал, че не е бил прав-? чИли ,
щото или .непълното и неадекват
ното разбиране на неговите нови 

визията за революционни им-пулси. Нанри- 
преходния период, становища- мер, дебатата-. за Титовата ориги- 
та за субективния Фактор и под. нална

съвре- -пък, -поради тактически причини
изследва

ния на .Лидершит до голяма 'сте- е бил принуден да сб повлича, 
пен коригират едностранчивите чакайки, както той имал обичай 

класическото съни- да каже. с времето н-ещата по
литически да -съзреят и да обез- 

идентификация- печи по-благоприятно

идея за партията.

концепция
(Неговите писани приложения, ма- коят-о е извънредно 
кар във внушителен многотомен 
ебем. .станаха- почти изключител-

за партията, 
вдъхновено 

изразена в новата програма, при
ета още в далечната 1958 годи
на, -не може да се отмине въпро-

пюетавки -на
нение на Плехано® идоказмат, че 
-механизмът на съотноше-
та на масите с великаните на об- ние на силите? Дали, може би 
ще-ствения живот се протяга -от някога, по някои въпроси това 
областта- на изкуството през об- не е уопял да дочака? Явление- 
ществ-еното информиране до ви- то на отъждествяван е на лична- 
соката политика. На нас, обаче,
още и сега много по-близки са представлява и фактически абсо- 
традици-ониите марксистки ста- лютно попадение, 
к-озища. че историята и нататък, 
а особено по-новата, не може да 
се пише като история на монар- Титсвото теоретично наследство 
си, пълководци. пророци, светци.

но акционно четиво -и оператив
но обосновани^ за конкретните 
замисли, които трябваше да 
превърнат в лела, а много ло

сът колко от този текст е пре- 
се, творен в дело. Какво всичко, ос

вен -промените на името на аван
гарда на КП в СК. вече можеше 
и трябваше чда се направи, 
е и защо не е лаправено? Дали 

от се касае за непреодолени субек- 
марксисггката литература. Затова тивно-обективни бариери или се 
изследовтелите не чака само кри- 'касае може би за- прекалено ам- 
тичен анализ на текстовете, но бициозна програма, която аван- 
св>о-еобразна допълтпггелна рекон- гардистки отиде много далеко в 
струкция на поуюгге и поръките, бъдещето.

Трето, било -би необходимо 
Б розовото изключително богато

та и колективна визия трябва дамалко като конзиегентни теоре
тически елаборании на принци
пни становища. съпътствувани от 
научна апаратура и

а не

цитати
Не сочи ли воичжо това. че

е толкова интегрирано в маркси-
но преди всичко като история на чеоката традиция, в собственото

п-рактичеоко реализиране, в ко-народите. И Тито безброй 
изтъкваше .революционния гений лектив«°го водене на революци

ята, в творчеството на

пъти

маюите.Четвърто, .много е комплици- 
и разчленено мисло-вно и акцион- раио, а необходимо да се отлъ-

на народа — на работниците, 
селяните .интелигенцията. (На 4-та стр.)
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Комунист 3
РАЗИСКВАНИЯ в. СК В СЪБРИЯ

Скъсване
Съюзът «а комунистите в Сър

бия решително сплотява редици
те ей, 'Съзнателен, че 
този начин, идейнос опортюнизма само по

и акционно 
оплетен може да се противопос
тави на мътните политически ко
мпромиси, които все още фигу-

На ■комунистите
последните

писват разни 
шение

в СР Сър&ия еснафския манталитет, комутоке 
месеци ое при- е М1Я!СТО в една революционна ор- 

най-пе.»„ ЩЯ' В ™а 011н'0' нанизания. Все пак в СК в Сър-
чуждестранйи ко"1™ са няк,ои 'б“"я и в скж т
димно от ноти оое°П10нДенти: много. ч€ 'сериозно е разклатено
казват че произход), .които доверието на класата в юобетве- 
д.Ят лда’ . инакви ястреби изяж-
ваимпипя ИТе беат1ОМощни гълъби, аамлирясва се
дат глави . .. Тези 
получават всестранна 
някои тукашни 
искат или

.н,а Ц-К.
Когато се стигна дотам, ста

на очевидно, ч-е трбв-а да бъдат 
прекратени празните дискусии и 
•вадхитря^ния. ЧлановеФе на ЦК 
на СК в Сърбия разбраха, че та
зи практика вече не смее да се 
търпи, "защото ше предизвика но
ва и ще изостри 'съществуваща
та криза в страната. Този път на 
първичните организации не бе 
даден съвет да започнат разпла
та с опортюнизма в собствените 
си редове. Следователно бе на
правено скъсване с известния ма
ниер да се раздават съвети 
инструкции на други. Разграни
чаването- и борбата’ за идейно 
единство започна ъ най-високия

през
рират на сцената, к » место мъл
чалив свидетел на събитията в- 
обществото, да стане организа
ция, която мени. А събитията са 
толкова и такива, че трябва да 
се работи и бързо, и умно. Но
вата година току-що. не е започ
нала, но времето - винаги е крат
ко за- колебания. Съюзът на ко
мунистите в Сърбия има пред 
оебе си цял куп задачи във връз-

има толкова

ния си авангард. Сега; когато той 
става тесен за еснафите. те го

сталикизмът. па- обвиняват в недеМ|Ократично-ст, 
журналисти 1ста'лин1изъм, национализъм .. . 
помощ о-т За да може СК да се върне 

към оебе си и да претвори 
Фраза в жив принцип ^емокра- 
'тнч-еокия централизъм като осно
ва на -отношенията в Съюза ма 
комунистите, по всичко личи ое 
е налагало някои неща да бъдат

колеги, к-оито не
отн-е мотат да разберат 

какво се случва в Съюза на ко
мунистите в. Сърбия.

Каквс-

ка с икономическото развитие на 
Републиката и Югославия. Пред
стоят 1конституционн1и промени и 

и разграничаван е със сепаратист- . 
ките и унитаристическите аспи
рации. Предстои реализация на 
неосъществените задачи за Кооо- 

Сърбйя, а след во и много други задачи. които
■ с новата ' година1. 

Онова, което сигурно е зад него, 
е практиката да се приемат зак
лючения, които никого не задъл-

наистина се случва? От
говорът
може да се илюстрира с изрече- 
името на Янко Пеянозич от Су- п'°®ед°ни, до абсурд Например 
&отица, казано на Осмия пленум 
на ЦК на СК в Сърбия. Смятам, 
каза том, че е крайно време 
действуваме като Партия 
цията. като организация, 
мени положението, а не да бъ
дем неми свидетели на събития
та в обществото.

И всичко, което се случва и 
се случи през последните някол- ПОВОДИ

■на въпроса най-добре

отношението към заключенията 
на ЦК на СЮК за Косово. Още 

да •отначало тези заключения, как- 
т-о- каза Слободан Милошевглч,

орган на СК* в 
това запопчна да се ..спуска''във й:дват заедно
всички, първични организации на 
СК щ. територията на СР Сър

на ак- 
която срещнаха голям отп-ор и се реа

лизираха трудно и бавно. Но- от
порът се очакваме' от сепарати- бия без териториите на покрай- жазат.

Бояна Маряновичст-ите в Косово. а не о-т членоа-е нините.

виличка, . за различ,ни благопри- 
ятности във всекидневния живот 
и т.н.) Разбира се. че е абсурд
но само цо себе си да се очаква 
някакво материално равенство, в 
което и да било общество, но съ
що- така напълно е неприемливо 
болшинството хора да живеят в 
изразително тежки материални 
условия, докато на малцинството 
му е повече от добре.

ко месеца не е нищо друго, ос
вен усилие на СК в Сърбия, ка
то дял от единния СЮК, да кон
солидира редиците си и да из
намери ясни становища пб мно-

ВЪПРОСИ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
стната обстановка на изтъкнат 
политик.

Ако изключим възможността, 
че, поставените въпроси за плод 
на г-ошо любопитство и нужда да 
се ..надникне" в живота на хора, 
к-оито са на власт, остава тълку
ването, което е твърде релевант
но за разгл сдаване и преценява
не ня политическото настроение 
на по-широката популация на 
на слени ето у нас. Поставените въ
проси именно биха могли да бъ
дат синтетичен израз на гласни 
размишления, които днес се чу
ват почти на всички места: в 
семейството-, на работните места, 
па и на публични събрания. 
Чувствителността на ..обикнове
ния човек" срещу бенефнцтште 
било от кой вид. стана толкова 
изразителна, ч-е ..под увеличител- 
по стъкло" се поставя всичко, с 
което отделно лице разполага 
или му принадлежи огюред важе- 
пгите предписания. В кризата, 
която застраши егзистенцията на 
май-и ьи ротите маси и значителен 
брой хора доведе до самия й 
ръб, бие в очи всичко онова, за 
което срещният човек може само 
да блянува (за голям апартамент, 
за сравнително лобна заплата, за

Бранко Микулич в неотдавна
шната емисия на титосрадската 
телевизия има възможност най- 

почувствува

го съществуващи идеи не само 
за преодоляването на обществе
но- икономическата криза-, но й непосредствено да 
за Косово, конституционните про ..гласа на народа". Отговаряйки

на въпроси на зрителите заяви, 
че ..обича да се озове в колекти-

мени и други актуални въпроси.
Идейното и 2КЦИОННО несъгла 

си е навярно не е никакъв специ- 
сЬикум н?. Съюза на комунистите 
в Сърбия но необходимостта от 
преодоляване на разногласието 
тук е много по-голяма. отколко-

Защо се инсистиоа тъкмо на 
имуществената част на. това мал
цинство. т.е. ръководните хора? 
Това не е незначително от стано
вището на. политическо пеалира- 
не на така разширеното явление 
днес. изключително в смисъл на 
неотложно и най-бързо възможно 
повишаване на жизненото равни
ще. Естествен-о е. че недоволства- 
ето с досегашната политика на 
стагнация и упадък на икономи
ката обществото пренася на не
говите протагонисти. което поду
еш подчертан израз в работниче
ските стачки. Социологическите 
изследвания на общественото 
мнение у • нас биха могли най- 
добре да потвърдят, но това не- 
доволствие със съществуващото 
състояние може с ..просто око" 
да се види. Едно от доказателст
вата са и ТВ въпросите в поли
тическите разговори на общест
вени личности с най-широк кръг 
аудитории.

ви и непосредствено да разгова
ря с работниците, 
много неща доживее, чуе и нау
чи". Може да се пгедположи, че 
срещите на предселателя на Съ
юзния изпълнителен съвет е ра
ботниците са крайно непосредст
вени и насърчителни, но и изпра-

понеже там

то в останалите среди преди вои- 
чко поради специфичностите на 
република Сърбия.

Несъгласието в СК в Сърбия вяне пред ТВ-аудитория по мно
го неща, е важно политическо съ
битие. И по въпросите, и по от
говорите. Необикновено с ла се 
присъствува на поставяне ...иеудо 
бни" личлги въпроси на един от 
най-изтъкизтитс държавни Функ
ционери. А сг.що и на 
твърде прецизни и неи-восмйюлс- 

етговори. Отнасяше се м до 
жилищното пространство, което 
ползува председателят на 
пия изпълнителен 
притежава жилище в Лотдон, да

дената му се шкодуват в чуж
бина . . . Колиото пи с известно, 

някога на телевизията та-

до голяма степен е източник на 
Козово. Не може да 

влияние върху'
кризата в 
му ое охпече и 
събитията в отношенията между 
Републиката и нейните две по
крайнини, Обаче дълги години 

зад неговитес кривено 
нз дебатен

това неединство е
някаква демокрация 
клуб, на която се чужди какви го 
и да било задължителни

ни
послед- Съюз-коноензусът до- 

начин на реша.ва-
НРОИ1СКРИ'би-

мсто-л

ствия и в която 
минира като 
не, а гласуването се 
па като недемокпатически. 
и фсоумвФ натрапва не. 
кост става дума за страх ог 
ствено д вул и чие. характерно за

съвет, дали

Л!И

Всъш-
соб- рЯ'Д1КО

ка директно ое е навлизало в ча:
Бранко Микулич в спомена- 

Повояавамето на други вест- тата емисия подчерта, че има 
за Сърбия, разбирателство за поставените 

вреда на автора «а му въпроси. Обаче без оглед на

л ида.'

ДИМНИ ЗАВЕСИ цици. които пишат
повече е от
(коментатора » ,,Дневник”, откол- такъв третман на тези въпроси, 

акцията, която водят ко- т.е. на отбраната от свособраз-
гюйна съставнасъстав,шия

част?! Освен ако .коментаторът 
,,Дневник" не миели както и 

„Телекс", че покрай-

(От I ва стр.)
то движение"! Язък че 
торитетен вестник на овоитс котекст

като на
му((1 сетите в тази република. Из- ния натиск на общественото мне- 
гостпо ши с. че оттам .идваха по- ние за промяна на политиката, 

когато СК изпускаше по- нищо няма да ос промени докол-

този а в
на
авторът в
ПИН1ИТС са някакви други държа- 

най които Сърбия някога е 
владеела, а- Войводи на отдел но 

и скоплотирала! Не

такъвштки с поместил 
Може да сс помисли с подхвьр 
лен на редакцията, че » този ко
ментар като положитслеи гнри- 
мер се привежда люблянски 
„Телекс": .Защо в течение ла 
иълги години СР Сърбия .владе
еше над покрайнините, а сега то
ка сс провали като кула от 'Кар
ти?"

хвали,
ложншето от ръцете си (Джшшас ко на дело не се покаже разби- 
1953, национализмът и либерали- па.т“лстж> са нарасналото недо 
змът.,1971) а нападки, когато кич> «омртвис на масите. Затова в общ

» интерес с да сс премахнат всич

ки,

угнетявала 
иокат ли но този начин да се 

нир-одите (и особено 
народностите) във Войводи»! а —

сдавените комунисти пръгааха 
р;м кител из акция. Така е и днес. кн причини, ьч>из'0 тх-дпзвиквлз 

Ако вече с основание други нолктичеокото недоволствис на
тех-

: застрашат

позована към достойнство и па- нашите хора и затъмняват 
яум, «омонтатесрът на „Дневник” ннте творчески възможности, 
и сам би могъл Д» .опазва тези

Сиво Кържпвац

се приемекакво ги очаква ако 
предложението на Председател
ството на СР Сърбия за промяна 

Конституцията на тази репуб-Ц|0- Слободан Куюнджич■, Как Сърбия владееше пад 
крайниците, когато те са ® нси-

егойности.на



Ш Комунист
злистичеоки свят. малко са били 

малко „ино- 
надвисяват Пт>о-актуалността на програмата на сюк

но®и велики идеи. 
вации", които
грамата. .

• За възможния път, които про-
_ -тситапл-а Оше по-важно дължаюа традицията на Програ 

необходимо преди всичко част от живота, мата, а внася и определени шо-

в„_ д» » » П.ришжияне „ П_ ““е”=Г “
косваме в Програмата «а СЮК, на СЮК и в п,ол^^га^а^наче. Разкошът (между определени - жоиТО надвисяват Прог-

допълним отдел- ференцията на СЮК има знад ята и практиката) очевидно е го
ни алинеи да ое разработят или ние по същите причини: не ка- лям_ Защото. според думайте
променят е ста-о вече яетнаде- то схоластично заблуждение или Сшпе Шувар, Съюзът на кому-

"шдини Актуализиран е 1983 обновяване на ялови надежди., а няммте до голяма степен ..оста- 
повод озадменуването — «ъ

25 годиииината .на Програмата, ято Югославия и Съюзът на » тта в ръцете на
а и почкъоно в няколко научно-, мунис.тите отвлече в кризис. таз- ди сят 1да1ИТО именно с разви-
популярни разисквания. говорът за Програмата изисква тиет(> на самоуправлението тряб-

разиоквания преди.всичко да се проговори,еа Ба да губят.. . обществени лри- 
поляризираха се две мнения. Ка- настоящето действуваме на Съю- вилврии .„ по-добрите места в кла
тегоринното гласеше: „Програма за на комунистите .и с опора на ,с<мото разпределение на труда .
та не трябва да меняме. трябва този стабилен камък от основите „Регистърът" да ооновните по

осъщ-стаяваме" почти по- на това. общество да се напрал 0ЪЧ1ан:ия ца Програмата, които 
изминалите 30 Опит за издирване на възможни ^ осъществени, или обшест-

насоКи за излизане от «ризата. ввнаТ5/ практика е вървяла по
Програмата, както бе котета- йрогшЮ0П|0ложна посока, също та- то дреме »

на неотдавнашното на- ка е д.0,ста голям: Партията не РОЧНО знанието 
.събрание в Кумровец е ^ уопяла да ое отдели от дър- идващите 
най-добрите и .най-дално-

на Програмата е 
нейните по ръчения

Преизучаването 
да се актуализират

трябва ли да я на рамата.
За възм-ржшвия път. които Бро

ма ГТрогра-дължава традицията
внася и опре! де лени ино

вации и в Кумровец имаше пред- 
Като едно от насо- 

с което са възможни ино- 
Мирослав Печуйлич из- 

отноше-

сст мата, азаробени еисгеми на вла:с- 
онези обшест&е-

•иа със
вестявания.
ките.
вации,
тъкн а , .плподотворното

между политическата партия 
и социалните движения, защото 

сами в положе- 
тежнония.

Във всички тези
ние

партиите не са 
ние да съберат веичиси

познания и енергия, коя- 
обществения с*сут, на- 

талантът на 
Възлов-

да я
луглаюно, ч-е през 
години все пак нещо се е про
менило, а че някои становища

задържат в-ода”. Цити- тира-нс- и

В1СИЧК1И

поколения . . .вече „не
рано е децидно, чС становищата учно 
за сток-овото- производство и па

на еманципа-
ж™ не е успяла да прерас- И обадестж>то осгава ра
йе от партия на властта в .нар- класа. Но. с текто-
тия на революционен социали - ^™“а”ени в мощерното 
тйчеоки порядък (Прюдраг Вра • множество оо-

Работи име ската клаш. ' сощество от явява

една о-т
зара далеч не съотлетствуват на видните, документи на комунисти 
днешните познания, че в Прог- чеокото движение в света. Ьила 
■рамата н,е се споменава нитошлу- е „първа историческа алтернати 
пализмът на оамоуправ-ителните ва на сталинизма, бюрократично н-ищки). 
ицтереси, че на равнището на кия етатизъм, етатиотичеокия оо- ^,ц1С1И,аЕО,дМТел]Ите# н-е само- че не 
днешните изисквания не са нито циализъм. но и алтернатива на 
становищата за междунационал- капитализма; предвестяване на 

отношения, нито онези за демократическия само-управите- 
събитията в света на ооциализ- лен ооциадизъм” . (Мирослав Пе- 
ма. че необвързаното движение чуйлич). Но- нейните (програмни) • 
в-ъо-бще и не се сп-омекава' най-^блестящи достижения съще-

най-много заора-

пиали.и актьори.
широките слоеве на интелигенци
ята, която също така става про
изводителна класа''.

За желателните промени, но 
на главно само в предвестя вани ята

Томислав

са овладяли с цялостта на про- 
отношения, коетоД1укц имотните 

пр едставлява програмно поръче
ние, а и од година на

процентът

ните
година

вое по- малък е 
дохода, за който могат да реша- 

Д-ецентр ал из аци ята. която
ое изказаха мнозина..
Янтол каза, че е „дошло време. ..

на концепта
временно са и .... втг

ЦЕЛТА НА ПРЕИЗУЧАВАНЕТО вени, така че изследователят (Пе ^ да пю,дтю<.,не самоупцави-
чуйлич) .коталю говори за Прот- телното ' г^зшше: е благоирият- за

се противопоста- рамата, ..'повече се чувотаува ка- стаувала на републиканските и
вят. получава ое впечатлението, то археолог, отколксто социо- п,01Кра(аН|Инак]и етатизми. за затва-
че тяхната цел в най-толям брой лог". 0Я(Не в национални граници, раз-
случаи е била идентична: С пое- ТППКК4Т1П пд г1, късване на югоелавокия пазар .. .
ГЙГГйЖЛ СЛУЧИ, А “ОСЪЩЕСТВЕНО - « — « ~ -
ансгуализират. нейните поръчения. Нереално би било да ое очак- Д|аМ|Жрати,защията на .обществени тори и Бойко Станич, които пре- 
от които междувременно' в много ва, че/ Програмата дословно М'0- ,011,Н|0,Ш|„НИЯ нит0 с редица дру дложи „СК да от пресели в оо-
-шшразлеяия.до голяма степен ое же да ое треточи на практика, г“ прощеои в обществото. СК не циалиетическия съюз... аз на-
е отстъпило. „Преизучаване" сле- че всяко нейно становище е ре- Тр|Ядва да доволен пълно бих го премахнал като са-
дователно; с надежда, че може би шецие, което животът безусл^в- Програма- мостоятелна организация. В' сми-
с това Съюзът на комунистите но приема. По-В'ажен е въпросът: ктуализ цията _ съл какъвто той днес сьществу-
ще излезе от дългогодишната капсво от Програмата е могло — та следователно е * : ва- Прем,ахването не бива да от
примрялост. и трябвало---- а не е станало но изглажда и тря ‘ случи (защото това би имало тра-държи и определени иновации, ,« „„„ лични посладств1Ия) въпреки чекоито би я направили по-реали- - „„„

етична и по-леоно осъществима. « Програмата говори за „осъще- 
Ще бъдат ли те събрани в д<У ствдаането на безпартийната ди- 
кумент, който ще се нарече при- й'=1К™а социалистическа- 

ния въпрос, поставен в заглавие- ложение към Програмата, или ция ■ практиката вече д т* 
то. не е нужно, понеже Тито ни пък да ре вградят в стратсшче- тъ™° Убедително показа че са 
остави в обет достатъчно ориен- ските документи на политиката, исоохотими осноини н ' 
тировки зя по-нататъшното раз- без Програмата да ое за-сяга коет10 Съюзът на комунистите от 
витие :в принципите на таезависи- въобще не е най-важният въпрос. па'0тия на порядък онажно и 
мостта, социалистическото само- Този иск — внасяне на инова- ха променили «»м пар ия . 
управление, братството и единст- цим, твърде е чувствителен и из- движение. За тази цел сигурн 
вето, равноправието, необвърза- ключителнО' значителен въпрос. мо|же да помогне м «ритическо- 
нсстта, демокрацията. . . Той си- С иновациите нашата теория и изследвателоката заприженост 
гурно и днес нищо друго не би практика са имали своя тежест, вър!°У Програмата на СЮ , па и

е определни корекции или допис
ване на отделни нейни части.

за пълна промяна 
~~ класовия авангард и то така- 
Ьа промя1на1, която от Съюза на 
комунистите ще създаде модер
на, .демократически конституира
на организация ка комунистите”. 
За възможната промяна на кон-

Въпреки че тези две мнения 
на пръв поглед

Какво би казал Тито днес
(От 2-ра стр.)

във всички ценности на нашето 
общество... че линии на вътре- 
шжк разграничаване и не е въз- 

•жно да има. Но да остав-и-м 
това на търпеливо и дълготрай
но- проуча ваще на учените и 
колективите в инстиитуциите. Те
жката и сложна обществена си
туация, в която се намираме вся
как не може да чака отговори на 
всичка посочени суптилни въпро
си. които пред нюствуват на гла;в-

М>11

ни казал о-овен това дали с него но онехва, което са дали, .не
та равнището -на изискванията•вървим по-нататък от него.

Д-р Ненад Кецманович • на во.емето. И в останалия соци- М. Томашевич
а>т».«т1«мшмм«мми»мти»тмнми»
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ПРОБЛЕМИ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
В СЕЛО ДОЛНА РЪЖ А
НА

Да се върнат парите на производителите УБИТ ВЪЛК
Югоал ав-ското -Неовдав-на, стопан

ско и селско стопанство
летва за защита на рас- имат загуби, 
тенията и сортови семе- не по тяхна вина. 
на. Досега не е намере
но решение за обезпеча-

група лоа*- 
длоии от село Горна Ли- 
оина. убиха вълк. стар три 
^години. Това е втор вълк 
убит тази година на тери
торията на Босшюгращека 
община. Вълкът е убит в 
юело Долна Ръжана. а ща 
'стливият ловец е Божко 
Божков от Горна Лисина. 
Този ден Божков придру
жен от Славчо Илиев, 
Атанас Василев и Петър 
Илиев* както повече пъти

въдство. Затова се питам, 
добавя Чорбе. откъде ще 
ое намерят юредства за 
вно-с, а нямаме сцеошша 
и за насърчаване на род
ното- производство.

възникнали
за разни регреои дължат 
на селскостопанските про 

. изводители в страната над 
105 милиарда динара. От 
тази сума са обезпечени 
80 милиарда, докато заое-

— Не е добре, че се 
работи така, именно, сега 
по време на реафирма- 
Ция на кооперативното

ване на допълнителни 
средства. Следствие на 
това, много земеделски дело. Защото днес в стра- 
кооперации и организа- ната имаме над 1000 ор

ганизации на

За мляко, което внася
ме от Унгария плащаме 
по 300 динара за кило
грам, а на домашния про 
изводител предлагаме са
мо по 243 динара! Счи
там. че това поведение е 
противно на 
нас аграрна 
Твърдя, също така:, 
н^то* ко-опер ариите, нито 
селскостопанските произ
водители (към 2,7 мили
она) могат да произведат 
достатъчно царевица и за 
потребите на родното жи 
вотноеълство (на което е 
■необходимо към 9 мили
она тена годишно), дори 
може да се произвежда и 
за износ.

га още не е известно от
къде ще се обезпечат 
още 25 
като не е- ясно откъде 
Ще! ое обезпечат тези сре
дства, Кооперативният съ 
юз в 'Югославия ое обър
на тези дни

кооперато
рите, 141 ООСТ за сътру
дници и 7673 производст
вени общности. Твърдя,

ции на коопепраторите
милиарда. Тъй са стопанисвали със загу

ба през изтеклата годи-

иреди тръгнали на лов. За 
белязали вълча следа и тр 
ъгнали по дирите й. Въл
кът ги забелязал и 
налетял на Божков който 
с два изстрела го убил. 
За това той получил и 
съответна награда. Лов- 
ждийоксто дружество,,Со 
кол" от Босилеград и Об
щинската скупщина го на 
градили с по 50 000 дина-

приетата у 
политика.

чеза помощ 
към председателя на Съ
юзната скупщина на Юго 
славия д-р Марян Рожич 
и подпредседателя на Съ
юзния изпълнителен съ
вет Янез Землярич. съюз
ния секретар за Финан
си — Светозар Рикано- 
вич и на още няколко 
адреса.

ра.
Няма 'съмнение, че то

ва е още едно погвт>пж- 
денце, че в Босилеград- 
ска община вълците са 
присъствуващи и създа
ват все по-големи неволи 
на селскостопанските про 
изводители. Това потвър
ждава и факта, че само 
през изтеклата есен на 
територията на Босилегра 
дока община, вълците са 
удавили не малък брой , 
овце. не рядко близо и 
до къщи и кошари. Си
гурно е. че и през зимата 
животновъдите няма да 
бъдат спокойни от тези 
хишни зверове.

За да бъдем способни 
щ произвеждаме пове
че. откелкото са нашите 
потреби, но не само на
ши стоки, най-добре го
вори примерът със заха
рта. Ето, 23 югославски 
захарни фабрикат ще про
изведат около 850 000 то
на захар. Това количест
во* заедно със съществу
ващите резерви, .ще бъде 
достатъчно да задоволи 
нуждите на домашния па 
ззр до следващата берит
ба на захарното цвекло.

За какво се касае? От
говор на този въпрос по
търсихме от Климе Чор
бе. председател на Ко
оперативния съюз в Юго
славия. Той между друго
то сподели:

С по-добра организация, 
на. И така, единствено 
те ще търпят последст
вия от това. защото са 
изплатили регреса на про 

, изводителите от своите 
Много пъти посочвах- каси. Затуй проискахме 

ме последиците от нена- ог най-отговорните по въ-

до повече месо
че в настоящия момент 
ни са необходими към 
10 000 земеделски коопе
рации.

А че не работим добре 
говори и фактът, с ^ой^о 
дори се и хвалим, че 
имаме 1,7 тона царевица, 
а внасяме месо и мляко.

По този начин унищо
жаваме и без това запа
дащото родно животно-

временното изплащане на проса хора да се вземат 
регреса на земеделските спешни мерки тези сред- 
кооперации и организа- ства да се обезпечат, за 
циите на
за минерални торове, сре

кооператорите да не се случи коопера
тивните организации да М. Я.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

пътят проблем номер едноМилевци
стоянме да дойдат в Бо- вите възможности. го>- 
ешкмтоя. а се нуждаят ксай другото, са в жив от - 
от локат ека помощ От- жжъдството. Почти вся- 
дедни забележки имат ко домакинство понастоя- 
юърху .работата на ООСТ щем отглежда по деоети- 
..Напредък" -и това нетол на овце и няколко крави. 
'Юсмвд за ногата, отколко- Казват, че биха можали 
то по въпроса- за пере- да продават значително • 
довитото изплащане. количество мляко, вълна.

— Нас селскостопан- обаче проблем е Пак .гъ
ските производители „На- тят. Тук и миграцията не 
продък". с нищо . нс ни ое чувствува толкова как- 
стнмулнра. дори ни де- то в другите планински

села в общината. Почти 
-всяка къща шиа добрали 

посъвет- тайна вода. Всички до-

чтц на всички заседания 
в селото со изтъква на 
преден план.

Този въпрос бс актуа
лен и на неотдавна про
веденото изборно събра
ние на първичната пар- 

и на

но-жшшщни въпроси ще 
им помогне, а значител
на помощ очакват и от 
онези милевчани. които 
нопнастоящсм не живеят 
н солото, а са родени тук.

Остен това. в местната 
общност н.и уведомиха, 
че в аккиюппната -програ
ма за рабоТа през -нпето-

От какво жизнено зна
чение е пътят, -говори слу 

село Милевци. Точаят на 
ва средно по големина сс- 

Босилеграяска обло в 
щика. 
склоновете на

разположено по 
М-илсвска

тийна организация 
събранието, когато обсъ
ждахме документите за 
обществено

килоплаяинд. дезетина 
метра отдалечено от Бо
силеград е пое оше недо
стъпно. Пътят от Босиле- 
1Т>ая през Добр-и-лол ло 
центъра на селото, 
реки че е прокаран, с ог
лед на терена през по
пей яма част от гошината

икономиче- ящата година са заплаиу- 
развитие на общи- вали и мкошкю махленското

ната нрез настоящата го- ски -пътища, преди -всич
ко л-о- пай-пад о-стътшитс стимулира, 
диг махали- „Парина" и Агрономите нс ни на- 
„А-ртауте”. В месената об- вестяват да ни
шнюст -негадуват и пора- ват. Ако продадсм доби-,. макинства имат електри-

но ди то-ва, че Здравният тък. в" три-четири месс- чески ток. съвременни ме
вече се организират, как дом и Встс-ри-нарнцта рта- ца нс ни го изплащат, бели -и апарати. Всичко 
завинаги, да го разрешат, -ищия -не се организират Просто казано, оставени това говори, че с уреж- 
Вечс са раздвижили ини- добре, та от поеме па сме сами на себо си — нането на селския път те 
платина за събираме - на ш-р-с-ме да .идват легеаои в казва Борис Георгиев, има още по-добри усло- 
собегвени средства за та- солото. Още попие че че по- един от по-добрите жи- вия за напредък и раз

казват. че и Об- ве-чето от жителите на ое- вотнолъди в селото. мггие.
самоупрааител лого са н пап-рсяшла дъз- И-иа-к, село Милевци не

комунал- пшет, миооидо нс са и съ- е -без пераююмюи. Нрго-

®ъл-
дша-

Трябва да изтъкнем, че 
местната общност сел- 

път го изтъкват не 
като проблем.

в
ският
само

е негоден за движение, 
особено ког-ато завали дъ 
жд а през зи-мтшя пери- 

и дума да не става.
■—• Пътят ни е проблем 

номер едно — изтъкна сс 
кретарят
"ар-гийна организация
«сетната обншост Радко 
•етров. Поради това по-

първичнатана
в- зи цел 

щинската 
„а общност за М. Я.
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НАКРАТКООт новогодишното чествуване 6863000 ДУШИ 

ИМАТ РАБОТАБОСИЛЕГРАДДИМИТРОВГРАД

Навсякъде весело сто в ора®не 
годи 
П'рО-

н-ен с 2^2 на 
ние с тю-мин ал ата
ка. а с 0,2 скромни

сравнение със за 
Резолюция

Повече Според данните на Съ
юзния статистически

обществения и час 
сектор в края на ми- 

са работи- 
6 863 000 югославяли.

Планът по1 трудоустроя 
вале канелено е преизпъл

за
вод в 
твия .цента в 

плануваното' в
офше ст.венсьиконо'-

оела и традиционните ло
тарии. песни и хор», ко
ито продължиха 
трин. И тоаи път нового- 

първи

.Най-веголата нош и
община 

тържест-

вв семейна 

обстановка
Босилеградока нал ата година та за 

мичсското 
страната.

до су-мина весело и 
вено. Весело и тържеотве

ли ' развитие на
дишяата радост, 
почувствуваха най-малки
те. За тях Дядо Мраз

но 'бе навсякъде — в се
лата в оемейна обстанов
ка.. или цък. там където 
бе организирано колекти
вно изпращане на стара
та и посрещане на Нова
та година в греша и райо- разделени 

Долно подаръци.

ЦАРЕВИЦАПО-МАЛКОдойде на де и-два преди, 
‘когато в повечето трудо
ви организации 'бяха им 

новогодишни реколта била тежка 
коетоВместо очакваните 11,8 

миналата
чната 
8)8 милиона тона.Димитровградчани изп

ратиха старата и посре
щнаха Новата година по 
вече в домовете ои. По 
традиция новогодишните 
трапези и този

милиона тона,
есен _ селскостопанските 

набраха три

нвите центрове:
Тлъмино, Долна Любата, ■ 
Горна Лисица. Изгграща-

по-30 на сто 
от 1986 гещина. ко

е до'Ри с 
малко 
гато 
кор дните 12,5

Инак. за весело и тър
жествено изпращане на труженици 

милиона тона царевица 
почмалко. Според тгрецен

не на старата и посреща
не на Новата година бе 
■организирано' и в Райчи- 
ловщи, .Белут. Гложйе. Го- 

Ръжана, Милевци. Ду

бяха произведени ре 
милиона

на■старата и посрещане 
Новата година, преди вси- 

р азнооб разнитепът бя- тсата на Съюзния статис- 
тичеоки завод — цаоеви-

чко за 
трапези ое (погрижиха ибогати.ха сравнително 

За разлика от гю-възрас
тона.

снабдителните организа
ции: ..Слота" и „Напре
дък". И, ., Авто-траншорт" 

подбрани много' добре изпълни за- 
Естествено и

рна
кат и други села, където 
младежите и девойки бя-

димитровтр ая ска
та младеж Новата годи 
на посрещна в Клуба на 
самодейците в „Балкан" 

Сравнително

■тните.
„своДИМИТРОВГРАДСКАТА КОНФЕКЦИЯ 

БОДА"
В

ха по1Д;Г0'Твил1И 
културно-заб авн и 
рами. По традиция и то-

прот- ' давите си. 
твърде
пролетно, време ТРАДИЦИОННА СРЕЩА 

С ПЕНСИОНЕРИ
в мотела. хубавото. дори 

пошшя
М. Я.

публика имашемалко
ъ залата на Центъра за зи път не изостанаха ху- 

някои за. това.морът, шегите, вкъдето дими.т- 
самодейци

култура, 
роъградоките 
в найноилен състав под
готвиха подбрана забав
на протрама. с ботата ло В ДИМ1ИТР-СВГР адската ' кюеф-зкцията Боанко Пе

йчев', привествува присъ-кюифокция ..Свобода" стария.
Ху1бав'ото. почти про

летно време, голям бр
ой хора са използували 
за работа в полето шии 
лък да завършат работи, 
'които обикновено -се про
веждат през март.

Б някои трудови орта 
низации за дните тшед 
празника са 
предварително, така че за 
етите тук са имали сво
бодно време от почти ед
на еедмица.

ствуващите и ги запоена 
с промените, които в кон- 
фокпйята са направени 
между 'дв*ете по-оледни 
срещни. След като бяха

■години наред се пази ус 
тановената традиция кю- 
гато в края на деке>мври 
■ое събират всички немей 
0'Нирани работници от 
тази организация в !клуба • запознати с проблемите.

тр|уд.ностит? и развойните•на конфекцията.
планове, пенсионерите по 
сетиха дгав-ия^цех. на кон
фекцията. а в стола бе

От около- сто 
нецж, от които голям бр
ои -са истински майстори

тг-енсио-
рабо-тили

—шивачи, на срещата- п-р 
соедена >на 21 
миналата т-.-.-ина. се съб
раха

организирана и малка за 
куока.декември

А. Т. С хубави пожелания през цялата година 58. Директорът на А. Т.

Убит е Вене П. Тасов от село ОБЩИНСКИЯТ СЪД В БОСИЛЕГРАД НЕ ВИНАГИ Е ЕФИКАСЕН ро в Лиоина бе опожарено обще-
Г.руинци. Съседите т намерили . ' ствено имущество (ограда и друг

^ КЪЩЗТп МУ- СъДИЯТа °Ле_ П1||А „ _,, _ в,С,йЙТК1Я материал). Материалната щета
иовател от Окръжния съд във 11IIIО Р/1УП VIIII И ГТ81(1 беше огромна. Без оглед, че ли-

1СВД€ИСТБИе СЪС СЪДббш>- СДПII уШТ?П1» 1 ОII чето което е извършило опожа-
ЛИЦе 6 ,КШКТа' Г ' ~ ряването бе открито, все до днестирал, че .смъртта е настанала ------------ :------------------- ------------ ----------- ------------------------------- -- този съд не се изказа и ои по

Зоран X. Зарев, баща муХристо Се осуети?_________________ _____ . ___________ ;___ I нос'!~‘Щ ' Съи'°Л-«а е известно,
и майка му Борка, които сега се е'“ ^гвглжггйгг ■ I

Можеше ли да се осуети поме общинският прокурор в Сурду- ее касае нито за щюпусжи на Вшия Н.^ола Гашевич "пстп™ 
това убийство? . лица е възбудил обвинителен акт следствените органи, понеже опе- ГдмшГня ОйпГГ' Д'еЛОТО
ТЛ,М ЛГ°теоРЪТ ое ПОЛ1°жш’ежж- И го доставил на Общинския съд ративщите работници в Службата Оурдулипа
Именно, Зоран Зарев в село Гру- в Босилеград. Без оглед че го на вътрешните работи в Босиле- °еше-
»ци е известен като човек, кои- касае за няколко углавни дела, град своята задача ефикасно и ОКите оппнияъХ:та,ен,онп2Л;и'Гиче‘ 
то досега е правил нарушения н този същ вече 5 до 7 години на време са изпълнили Касае ое г Р ,низаци’и в общината 
за когото ое съмнява че е извъ^ „мълчи", т.е. не е насрочил раз- за ^икаед™^Гсъд,а да ли знаят

УГЛа1И1И дела- П|ре" глеждане във връзка с Углав- е на равнище ца обществено-по- ,в Босиш^^Г В 0бщива1СИ'я съд 
да убийството е извършил краж- ните дела и следователно за ни- литическите си задачи’ Ако Об- пйт,.^ Д'
ба 'чрез взлом в 'къщата на Та- то едно не е взел решение. Ако щянокият съд в Босилеград и 0‘&Щесггедността трябва да бъ- ,
оед,. След това с побой е нане- «щрегоуаа съмнение но отноше- Одаята на дело е 2! Инфо“аНа
^аЗ'о?ггЯ:НмТаООВ И СЪПРУ' ние психическия .датус на Зо- доверено бяха ефикасни Тасов л-нТ СЪ№Т
га, а му Олга. Извършил е още ран Заре» тогава в законопредпи щеше да бъде жив Н В РЗЗглеЬкдането на делата
едчз взломна кражба, па трета в санията съществуват и други ме- Ет.р оцте два поимеоа зя бте- И ВЪВ‘ взим'а'не1х> на оешения вър '
същата къща. С основание се оки всред които и - защитно ме еф'икасно^а на този ™ ( ' т-™- не
съмнява, че насилствено е влез- доприятие. т.е. обезателна лече- На обществеността обществото
нал в препое'Д1авателя на Рамни ооществеността
дел. Следствените органи в Боси-

съд в

ка-

н за работата 
е еамостояте-

<' крепосгг където 
не може да има. кон-е известен 

случая когато по време на изгра
ждането на акумулационното езе-

трол.ние в затворен тип ведомство.
В случая не е под въпрос За-

Васил Станчев
СТРАНИЦА 8
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МЛАДИТЕ В ЮНА ЗА БРАТСТВОТО И ЕДИНСТВОТООЗНАМЕНУВАЩ 45-ГОДИШНИНАТА НА

Е СМЕ ПОД СТЪКЛЕН ЗВЪНЕЦАктуалнн поръчения
Изключително, е.важиа 

ролята «а
ва каза . генорал-атсцшол- 
ковиик Иван Радамовия, 
който

«оси само- отрицателни 
заряди, както оме склон
ни това да тълкуваме — 
казва Станко Живковия.
То ведно- раздвижва съ 
стоят-ието да ог мени. В . 
такава мотивировка на тю 
колението оз намира н -ос 
новата за- нашата дейност 
върху развитието на бра- 

• -тгзошо и единството.

Бихач, 27 декември 1987.

С тържествено заседание на Общинската 
.конференция на Съюза на социалистическата 
младеж в Бихач е ознаменувана 4б-годишнината 
на Първия учредителен конгрес на УСАОЮ. За 
и споричеокото- събрание на младите на нашата 
страна- и постоянната аисгуаДност на неговите 
'поръчения говори Шериф Файкович, председа- 

на Общ.инаката конференция на Съюза на 
•оо'ц и а листичеоката младеж в Бихач.

младежката 
организация в ЮНА. ка
кто- за осуетяване на на
ционализма, всички

-при-ветств1увайки
мдадите каза: ..Ние, чие 

цели ланците се към ЮНА, не 
ом-е под стъклен звънец, 
но< братств-ото и единство

и лозунги насочени ср-е 
Щу свободата и равиопр 
а!31ието-, така и за укреп- то винаги трябва да па

зим. като едно от фунда 
м ента лн ит-е -оп ред е л ени я

■ван-ето на междунациона 
до-в-ерие и издига

не съзнанието за необхо
димост на съвместно жи 
веене »■ Юпо-славия. Тов.а

лнот-о
тел на :нашите народи и :наро 

дн-оети. Т-ова означава, че 
национализма не 
можем, но и трябва 
преодоляваме

По повод на този юбилей на младите от 
нашата страна е с-ткш-гпа изложба-, на фотогра
фии и документи за Първия учредителен кон
грес на УСАОЮ

само Според Н-енад Трифу- да кошич.
е едно от челючов-ите ста 
НОВ-И1Щ.П, от заседанието 
на П-р-едседателстЕОто- на ба-ния". 
младежката о рга низация 
в ЮНА за братств-ото и

член на Предсе
дателството 'на СЮК в

без кол-е-
Изпълнен е .рецитал радлио 

новини на Радир. ..Нова Югославия" за това съ
брание на младите о-т всички краища на наша
та страна. Връчени са и емблемите ..Първи кон
грес на УСАОЮ". най-вмодното признание на 
Общинската конференция на Съюза на социа
листическата .младеж в Бихач.

Защо- ЮНА -е ковачни- ЮНА, две са посоките на 
ца на братств-ото и един- 
стЕС-то? Сигурно поради

действуване на ССМ в Ар 
млята за укр-енване на 
братството и единството. 
Едн^т-а е въто-е в единици 

щщ те. при което са ясни за-

един-ств-ото. състояла се

V. л ■ '' ' шт• < IV
• ■■■,1

(Таиюг) дачите на ПО на ССМ и 
изключително важна ро 
лята на младите команди 
рт. В средните военни уч 
илиша и академ-ии сега 
се въвежда -предметът 
.ръководене с хората", 
което за . обучението на 
командувашия кадър и 
-изс-бщо за цялата воен
но-професионална и иде
йно-възпитателната рабо 
та с войниците ще бъде 
твърде важно. Втората 
посока е в сътрудничест
вото на единиците с мла
дите на терена.

-
—ИЗБОРНАТА АКТИВНОСТ В МЛАДЕЖКАТА ОР 

ГАНИЗАЦИЯ В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА 
Е В ХОД

Шанс за най - способните р%

Краят на миналата го 
дина. и началото на тази 
в младежката организа
ция в Димитровградска 
община се характеризира 
с изборни активности. 
Именно, през декември 
са преведени предизбор
ни събрания в първични
те организации а през 
януари тази година ше 
се преведат избери за 
ръководства на 
ките организации, 
пите в Общинската кон
ференция ще се проведат 
през февруари.

мео з газрешаването- па 
проблемите. Верни защитници на братството и единството

Ведно, с изборите в 
п ървич н ите о р га н изаци и 
на Съюза на социалисти 
че ската младеж ще -ог . 
посведат и избори в ©р 
ганизациите. които са 
колективни членове на 
младежката орган изац-

И Я : И 3 В И Д Н И ШКИ Я Т ОТ|>
яд. Движението на го
ра нитс. Червеният кръст 
и Клуба на младите лите
ратури.

тези дни в -казармата .,Фи 
лип Клаич" в Ниш.

Като основа за разиск
ване на -ръководството 
на младите послужиха за 
ключенията на та-зи те
мп от 1985 годиш а. как
то и п-одт отвените тези

историческите условия 
на нейното наставане и 
^звитие. поради маркси- 
че ската идейна на соче
не!; г на командирите, ечи 
та Мирослав Май-кич. но 
поради кси«-ко затова, че 
Армията по устройството 
см -е многонационална...

И другите разискваш 
потвърдиха, че ЮНА е 
истинска ковачница на 
братството и единството. 
И че върху темата: брат 

Недоволствието на мла ство и едщьство и занап- 
дпте от нашата общест
вена действителност не кза.

младеж
Избо си по тоя повод. А.мне- 

бяха йзне-мията.
осни па заседанието, 
м-о потвърдиха 
дълбочина и 
на темата. IIай-добре то-

■ които
са

цялата
актуалност ред трябва да се разме-

Д. Т.
Изборите в младежка

та организация са шанс
В СРЕДНОШКОЛСКИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР „ИВАН КАРАИВАНОВ" В БОСИЛЕГРАДое-за- истинско кадрово 

поозбяване ,л а ръководс
Общнн- Младежката политическа шкода започна с работа<угделно в 

конференция. Най- 
места тряб-

твята, 
ската
отговорните 
ва да заемат 
и отговорни

СЧ СЖ'И И НОВИ ИЛ СИ.
които с личния си при
мер щс вдъхнат свежест 
в работата на младежка 
та организация. Разбира 
се при тава трябва да

образовани
младежи.

В срал наш кал ок ия <>б - 
ЦСНТЪР

области, преди всичко от 
областта на социадистиче 
оката самоупргшитежга и 
дтатогатока система, -вес- 
кар'0'Диата отбрана и об
ществената самозащита, 
международните отмие 
пия. положението и роля
та па СФРЮ » снета, ро
лята ил обществено-лоши 
тнчсскитс 
маргасичсската теория. рс 
лоомоциоткуро минало и 
1истот.,ията на Съюза на 
юто-сл ашсас: пе момуи шеп I 
и пр.

Да 1кл,жом и тона. че 
■носен младежката политн 
чоока нцсодп, » Срслмо- 
шкгокжия образователен

център в Босилеград. де
йно работи и марксичес- 
--Г<та секция /а която уче 
ници с помощта :на пре
подавателите изнасят до
клади за отделни обще
ствено- икономически I 
1П.ояитичеоки събития.

ННГЧ, ни уведоми, Ч'С 1Ю- 
цш-стоящем 
ссщанат :иа-д 50 момичета 
и момчета, иред-имно уче 
цици от трети и четлър- 
ти -клас.

школата ио-разователен ,
„Ивал Караиванов" в Бо
силеград, 
образование за-сма. о-схибе- 
но мясТО във 
възпитате лтю 
тслен процес, 
но-шилие. покрай редовно 

маркои-

маркоичеокото

всеобщия
- обралова-
В това от- ' Инак, младеж-ката по

литическа школа, «а-кто 
подчерта директор!,т ма 
среда юиак-олскня център' 
Ганиче Василов,- работи по 
У'пгъ'р'д-е1ю от страна иа 
|1гь'Ш1мч11гата партийна о-р- 
га...иламия, програма и 
гащата се осъществяла с' 
около 20 учсбцги часа (по 
шила часа седмично). При 
това щс бодат обработс- 

Мл,ядено- пп Iн теми от |ра:1ли|ч,и,и

п

се спазват критериите — 
'кандидатите да са се изка
зали с ясна определеност 
за програмата па

Няма съмнение, че и 
'Школата, л секцията имат 
отделно значение за нде- 
ймочполитическото и маи- 
ксичооко образование на 
учениците и за подготов
ката на младите за опге- 
сняоанс редогютс на Съ- 
Юза на комунистите.

то - обучение по' 
зъм. I :емал-вк брой уче- 

СЮК,' ил и по сещават мя ашеж-
школа,

о-рганизации.

подита-чоока 
вече няколко папи,- 

която
Сь ката

.която
и определенията на 
*оза на сол иа л-истиче с- ра-бсугиШ'И пороя

твърде уалсимо. тези дни 
работа. 11 ред-

ката младеж, да са нос- 
1 ас на ли 
зулта-ги

определени ре- 
в акциите иа мла 

организация, 
са лали личе-м при

започна с
соиатояят иа с,шдио.пкш- 
оката коп-ФеРснн-ия па 
ССМ, /Канелиш

лежката 
Т'С. да м. я.

СТРАНИЦА Я
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Двоен юбилей на детската 

градина „8 септември“

за-ноември 1982 година 
почва с раб-та първата1988 ДИМИТРОВГРАДВ навечерието на

посетихме детска 
в Димитров-

г-рупа • на 
една 

с бъдещите 
и средно

предучилищна 
село. Тук работигодина

та градина 
гоад, за да видим как се 

ведомство да 
двойния юб*

възпитателска 
първолачета
годишно има от 20 до 25 

Идеята, за открива
готви това 
ознаменува 
лей. Събеседник ни бе 
опец. просЬ. Йордан Ан 
дреев, директор на детс
ката градина ,.8 септем-

дена.
не ка подобни отделения 

Гоиндол й Лукавица невда приеме приблизител
но 100 деца. от които 60 
са шестгодишни.

нясе реализира-, по-неже 
ма деца.

Онова, което е най-съ
ществено за работа на де 
токата гс-ад-ина е. че на
режда Димитровград на 
първо- място в региона и 

СР Сърбия по процен
та на обхващане на де

• В Новата 1988 година единствената дет
ска градина на територията на Димитровградска 
община „8 септември" ще ознаменува двоен 
юбилей: 55 години от създаването на първото 
предучилищно отделение при основното учили
ще и 20 години от формирането на самостояте- 
лно предучилищно заведение

впи".
— Двойният 

що ознаменуваме 
всичко
Т3'й.
ПЪРВАТА ЗАБАВАЧКА

юбилей 
преди 

делово-, сподели ДОИЗГРАЖДАНЕТО НА 
ГРАДИНКАТА — ИМПЕ 
РАТИВ НА ВРЕМЕТО

Доизграждането -на пра 
д-ииката с тю-ви 230

площ е завърш-е-
П-исани -и -официални 

първата забавач 
Цар-и-

вкв.
данни за метра

■но набързо — през 1972 
година. Така сега тя раз
полага с п-ет работел ст-

ца-та от всички въз-расто- 
-пон-еж-е това -об 
възлиза на 95

■ница в тогавашен 
брод датират от учебна 
та 1932/33 година.

г-одина. но- широко- ра-зтва 
ря врата «а най-малките 
жители на Димитровград 

1 септември '1969 год. 
Т-о-ва важно събитие съв- 

св-на-менуването гна

СЪЗДАВАНЕ НА ДЕТСК 
АТА ГРАДИНКА „8 СЕП 
ТЕМБРИ"

Еъпреки че Общинска 
та скупщина в края 
декември • 1966 
приема- решение за съз
даване на детска градин 
ка,, 8 септември", до реа

ви грутти.
При хв-ащан-е 

на сто. В трите обекта -са 
б-отят сам-о 24 заети.

Държавнотогавашното
народно 
ва в
една от възпитателна пр
едучилищна, в която бро 
ят начената е бил с» 40 
др 50. За първата 
тателка ое зна-е само тол 

се наричала БОГ

канцеларии,
и•ДРУГИ

на кухня.
хол. санитарни 
обекти с с-бша пл<дц 
550 к-к. метра.

а-и, отучилище започ- 
старата , .Сокол?, и а” на ох Тях — 8 възпитателни игодина. палл с

,25-годишнината на осво
бождението на Димитро-в 
град -от фашизма.

5 медицински сестри.
Интересно е. че с деца 

та ре' работи на българс 
ки и сърбохърватски ез- 

одо-брението

Благодарение н-а доиз
граждането -през 1973 го 
дина се идва до Формира 

я-слена

възпи
Само след няколко- го

дини работа, по-ради бу 
р-ното
мишлено-стта в 
оовград и засилената миг 
С-ащ-ия оел-о — град се 
идва до заключението. ч-е 
градинката със скромни
те 320 кв. м-етра с малко

лизадията на то-ва -реше
ние се и-д-ва почти след 

Толк-о-ва е 
строителст-

-ик, според 
на Просветния съвет 
СР Сърбия. По този 
чин -вече се работи шест 
години и резултатите

нето ка отделна 
група. Тогава -са приети 
и първите -медицински ое 

се грижат

накова, ч-е 
ДА-НКА и че е била съп- 

ня-к-ой офиц-ер-
ра-звктце на про- 

Димит-д-ве години, 
пс-одължилр 
го-то- на- нов-сто предучи
лищно здание, понеже не 
-д-остигат материални ср-е 
летва. Сградата е завър
шена към края

на-
пуг\ на 
гракичарин.

Вто-рата световна 
на само закратко прекъс
ва работата на забавач
ницата. понеже тя про
дължава да работи и в те 
ч-е-ние на в-о-енните 
ни. събирайки 
и и-о 35 деца.

стри, които 
за децата от 
раст. Че са 
мцо-го по-добри условия, 
-о-собено за приемането на 
деца от шестгодишна в-ъ 
зра-ст рвидетелствува фа
ктът, че групите посто
янно -ся нараствали, п-о

са
вой -с-анна въз

създадени извънредни.
ПРИЗНАНИЯТА

За досегашните забе
лежителни резултати ко

па 1968
и шШ. 1$Ш лективът на детската гра 

динка .8 септември" е по 
■бройни -п-ризна- 

■между които отдел

Г-ч' Г < •1Ю-ДИ- 
годишно ■

У- -.II ЛУЧИЛ
ния.
ям е: ..Септемврийска наг 
рада" на ОС в Димитров 
град, ,,1 май” на Общинс-

■

неже деца и от съ
гещ(нит€ оела. особено- о-т 
Градини, Лукавица и ое 
лище Белеш.

След освобождението 
през 1944 година забава 
чницата работи и погната 
тък. но в рамките .на ос- 
'годното. училище. Едва

освобождението е 
възможност

1%
ш -кия синдикален съв-ет. 

..Благодарствена грамо
та" на ОК на ССТН в Д-и 
митр-о-в-град. ..Сребърна 
значка" на Движението-

ЖЕЛЮША — С ПОДВЕ 
ДОМСТВЕНО ОТДЕЛЕ 

ЛЕНИЕ
За ла се намали натис

кът на децата от съсед
ните села. особено 
Желюша и Гоиндол. сл
ед дълги -подготовки 
адапта-ция ка старото учи 
лище в Желюша, на 26

след 
из-нам-ерена

да работят 
груп-и забавачници

паралелно-
на гора-ните и най-нозо- 
т-о.. Емблем на републ-и - 

от -кадаската" СО-И за детска

д-ве
за децата от българока и 
с-ръбска 
Групите -са наброязал-и о-т 
25 до 40 деца. Така се е 
раб-с-тил-с Есе до 1968 го- 
щета.

националност.
защита за постижение в 

и грижите за децата.
Миодраг ЯНКОВИЧВсе повече грижи за най-малките

СОЛИДАРНОСТТА НЕ ПРИЗНАВА ГРАНИЦИТЕ

Н)гошвско-швейцарска„художешена" помощ на Копаоник
ф Със средствата от състоялата се през декември изло- 

лидардостта не признава грани- жба на трима югославски и четирима швейцарски художници 
ците" намери прекрасно.потвър- ще бъде обзаведен компюторски център в едно училище в Брус 
жденме а., малкото -градче Флили 
в централна Швейцария. През 
дг-ке-мври там ое е състо-яла де
сетдневна съвместна изложба- на 
трима юрселавюки художници .
(Сл-з-бодан Сотиров. Александар 
Луковия и Ра-нко Белинац) и че
тирима техми колеги от Швейца
рия. а с по-годяма ча-ст от сред-

Хубав-ото старо правило ,,Со-
С Флили, алпийско град

че с около 2000 жители, ме 
свръзват скъпи спомени — 
казва. Слофодан Сотиров, 
който тези дни посети ре
дакцията на в-к „Братство". 
Там нарисувах публикува
ния в „Монографията" пор
трет на Ерика Хес, известна 
световна ски-шампионка по 
алпийски дисциплини.

стс- ще ое ин-ста-лирд к-омпюто-р- 1000 ученици -о'т Флили .и окол-
ежият център, допълнително ще нит,е места, а художниците 
бъде определено от Ре-публикан- им устроили своеобразни чаоо-ве 
ския комитет по- солидарността по изобразително- иокуство. 
с пострадалото от земетресения

са

Благородната манифестация
ще тъма и две свои продълженияпо-дкопаонишк-о население.

Хуман-ната акция на юго-слав- — по едно- в Югославия и Швей- 
скйт-е и швейцарските художници цар-ия. В началото на май -в на-
е получила изключително голям ша-та страна ще пристигнат швей

ствата, които са осъщ-е-ствени о-т публищ-итет а средствата за масо- 
продажбата на показаните' на 
изложбата художеств-ени произ-

цароките художници, за да посе
ва информация в стра-ната-дома- тят училището, в което ще бъде 
кин на изложбата. Всички вест- сбзавед-е-н кемиюторокият дел
ници са публикували обширни тър. и да направят оби-ксцгка на 

подко- информации за манифестацията. I /заветните -манастири ..Студени- 
в общииа Централната телевизия е излъчи- ца" и „Жича" и ' жьзпоменател- 

ла десетминутен репортаж от из- ния парк „Шумарице" в Крагу- 
Реализац-ията на проекта е до- ложбата, гарниран" с беседи с евап. Със себе ои ше поведат 3 

всрена на Електронната промиш- художниците и посетители. Из- швейцарски депа, ч-иито имена 
леност от Ниш. Училището, в ко- ложбата са посетили и около са теглени на специалната ..ло

тария" в рамките на изложбата 
вт,в Флили. На връщане в Швей
цария щ-е поведат на няколко
дневен престой 3 югославски де
ца. Швейцарците ще поемат вси
чки разноски на престоя ои в 
Югославия и на престоя на юго
славските деца в Швейцария.

К. Г.

ведения. ше бъде обзаведен ком- 
пютороки център в едно 
паонишко училище 
Брус.
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щ РАБОТНИЧЕСКИЯТ СЪВЕТ НА ТО ,ИНЕКС— 
„СТОЧАР"
ООСТ ,,ТЪРГОКООП" Димитровград на заседанието 
ои о-т 29 декември 1987 година взе решение за пуб
ликуване :на

Физическа култура 4 5<д5
Конкурс

•за избиране на
ПРЕЗ 1987 ГОДИНА

„Сините" спечелиха 110 световни 

и европейски медали
ДИРЕКТОР НА ООСТ; „ТЪРГОКООП"

Условия:
— (виеше (или лФлувисше образование,
— трупно® 'Оиит от 3 1ГОД.ИНН на ръководни работни 

места,
— притежаване на моралночполитнчески качества,
— да нма изявена готовност в досегашната си рабо

та за развитие на самоупрпавителните отноше
ния,

— 1иро®е|рени 
ността, организационни 
носни.

ТОВА Е- НАЙ-ГОЛЯМ УСПЕХ НА НАШИТЕ 
ТОВНИТЕ И ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПЪРВЕНСТВА 
ДИНИ

СПОРТИСТИ НА СВЕ 
В ПОСЛЕДНИТЕ 15 ГО резултата по отношение на специал- 

и други трудови отоооб-
Любителите на опорта 

у нас могат да бъдат до
волни от резултатите на 
.националните през изте 
клата година, макар че 
в няк<а*. области имахме 
и неуспехи.

Нашите спортисти спе
челиха на световни и ев- 
осгюйски шампионати об 
що 110 медали — 27 зла
тни. 46 сребърни и 37 
бронзови — и така висо
ко се класирахме в меж
дународното сазпределе 
ние на трофеи. Този ус
пех придобива още по-го 
лямо значение като. се 
има на предвид 
на населението, броят на 
спортистите, както и сто
панските и финансозите 
възможности. развитие
то на научната мисъл и 
използуването на нейни
те постижения, особено 
в тази- област.

Така 1987 година бе
ше ел.на от най-успешни
те в последните петнаде
сет години. Но място за 
самодоволство няма. 1988 
година е олимпийска го-

йк-о-вич (възи пистолет) ; 
футбол, младежи; Югос
лавия — Д. Антоним. 3. 
Бобан. Б. Бъ-рн-ович, С. 
Джур-к-ови-ч. Р. Зиросзич, 
С. Янкович Р. Ярн,и, Д. 
Лекоиич, П. Миятович, 
3. Ми-юни-ч М. Павлович, 
Д. Павлович. Г. Петрич, 
Т Петлица-. Р. Прооине- 
чки. Т. Ш корим, И. ПТи 
м-^ Д. Шукер.

Милан Тадич. Ивица Ту 
цак, Дарко Удрвчич, Де
ян Уд-сш-чи-ч. Душан Чир-
КОНИЧ.

БАСКЕТБОЛ: (кадети) 
—• Югославия — Живко 
Ба1джим, Непал Гърму- 
шд, Обпая Игнятович, 
Ариян Комазец, Мария-н 
Крзлевич. Борис Орцев, 
Мирско Павлович. Анте 
Перица. Боян Попович, 
Оливер Попович. Жан Та
бак. Растко Цаеткович

ТЕНИС НА МАСА: -(пи 
оне ри) — Сл-об-одан Гру-

— да -не е осъждан за углавни -дела -според член 511 
на- Закона на сдружения труд.
Избирането ще стане на срок от 4 години.
Заявления с документи за образователния ценз се 

представят в срок от 15 дни от публикуването на 
конкурса в „Народне н-оиине”, на следния адрес: 

,ТО ИНЕКС—:„СТОЧАР", ООСТ „Търгсжооп", Димит- 
■ро!впрая, ул. Маршал Тито № 103, като ое посочи, 
че_ документите ое пращат до конкурсната комисия.

Въд основа на член 9 на Закона за трудови 
отношения и член 7 и чл. 38 на Правилника за 
трудовите отношения в ТО „Автотранспорт" в 
Босилеград, Работническият съвет на трудова
та организация „Автотранспорт" в Босилеград 
на своето заседание от 14 декември 1987 година 
взе решение отново да се публикува

Конкурс
ЗА НАИМЕНОВАНИЕ НА ШЕФ НА СЧЕТО
ВОДСТВОТО НА ТРУДОВАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

Освен със Закона предписаните условия, 
кандидатите трябва да изпълняват и следните 
специални условия:

— да имат виеше, полувисше или средно об 
разование, икономическа специалност,

— трудов опит от 3 години.
Избирането става в мандатен период от 4

ЕВРОПЕЙСКИ ПЪРВЕН
СТВА

АТЛЕТИКА: (младежи) 
— Снежана Пайкич (1 500 
метра V

ВОДНА ТОПКА: (мла
дежи) — Югославия — 
Раде Бегбаков. Младен 
Делим П ре драг Зимоиич, 
Том аж Л а ш и ч. Ви томи I-) 
Падоьан. Душан Попов
ич. Никола Рибич. Васо 
СУ-ботич. Драган Стругар,

•И)Ч.
Сп-срт на инвалидни ли 

— Над а Вуксанович 
(хвърляне на полле). Над а

броят па

Вуксонович (хвърляне на 
диск, слепи); Анте Пехар 
(скок на дължина, 
пи) Анте Пехар (трос-кок, 
слепи).

сле-

М. А

години.
В СРЕДНОШКОЛСКИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕН
ТЪР В БОСИЛЕГРАД

Със заявлението за конкурса кандидатите 
трябва да представят и следните документи:

— диплома за професионална подготовка,
— удостоверение за трудовия опит,
— удостоверение от съда да Д|) са под след-Шахматистите 

ней-дейни
дина.

Ще изброим носители 
те на златни медали 
отделни спортни 
ллини.

СВЕТОВНИ ПЪРВЕН-

ствие.
— удостоверение от книгата по гражданско 

състояние.
Заявления за конкурса се подават в срок от 

15 днн от деня на публикуването на конкурса 
във в. „Братство" и „Вранске новине" като се 
назначи „за конкурса", на следния адрес: ТО 
„Автотранспорт", Босилеград, ул. Георги Димит
ров № 13а, 17540, Босилеград._______________ __

в
гисци-

СТВА:
ПЛАВАНЕ те от отборите -на Сред

но нтъ-р. На
В сре-дношколокия об

ае нтър
(младежи) 

Мирко Коциянчич, Желко 
Планинш-ич Каяк кану: 
Иван Щабиян. Баскетбол 
(младежи) Югославия: Са 

Авдйч. Теоман Али- 
Влаае, Диван. Ра 

Алексан- 
Небо-

I ю-ш юлския 
тюеиюдния -шахмато® тур
нир посветен -на Деня на 
ЮНА — 22 декември -от
борът ла Центъра меж
ду осемте отбора- зае со- 
л-цдиото трето мя-сго. Те-

разователн-ия 
„Иван Караиванов" в Бо
силеград, дейно работи и 

Р'Ь1<0 
секцията

ув-сл-о- 
у челици те

Почина Кръста 

Мнлошев, 
„Горският"

шахматната секция, 
-водителят на 
Крум Милков нимир

бег-о-вич. 
денко Дс-браш.
дар Джорджев-ич, 
йша Илич, Зоран Калпич, 

- Сланата Когаривина. 
ни Ку-коч. Лука Па-виче- 

Миоослаи Пецароки,

ми, ЧС МСЖ1ДУ 
има интерес за- играта на 
шахматната дъока. И не

зи Д'1-ви започна учили
щен турнир по шахмат, в 
1КЮ1ЙТО УЧЛ1С'11ВУВаТ от доени•по сред 

със-
тава.самоГо- а•клаю тю трима души. 

най-добрите след това ще 
ос борят за пъпно място.

съществува итях
тезателек лук- Нш!астоя- 

наброява
% Преди няколко седми

ци, на 67-годишна възраст 
Мнлошев, 

Ракита.

,1"ч. щем -секцията 
-над 30 д-уши.

че броят им

Запланувани -са и д;ва тур- 
ЕСПУ „Неофнт

Д-ин-о Рагя.
ИГРА НА КЕГЛИ (мла 

дежи) — Дамиг. ДунИ-ич; 
двойка — Предаат Со*пко 
и Богдан Xрибар. Ханд
бал (младежи): Д. Брай- 

Б. Гу-

Милкоз ка- печнна Кръста 
„Горският" в село

■и-и-ра с 
Рилски" от град Кюстен
дил (НРБ) -в рамките на

можезш
да бъл-с и по-годям

подходящи усио- 
работа, преди вси- 

пом-иДс-пи-е и повече

ПО
Кръста Мнлошев е роден в с. Ясенов дел, в бедно 
селско семейство.

Още като твърде млад е работил в мина Аран- 
джеловац в Шумадия. След освобождението 
връща в родния край където първо във Ветрен ра
боти като дървосскач, а сетне става и „горски".

К. Мнлошев като горски пазач се зае всеотдайно
Дерскула. Добре си

гр аз 1-ИЧ ното сътр УД I ги-чс-с- 
тк-о, както и шру|ги турни
ри:. вдито ше бъдат орга
низирани по случай 
държавни празници и о-б- 
ндонски манифестации.

да има 
т я за 
чк-о
шахматни -дъски.

се за-дич. И. Бутулия.
Дел В Йелчич, Д. Кукич, 
Т. Фсржич. С. Ма-глайлия 
А. М-илошевич, А. Начи- 
дович. И. Пуц. И. Обър- 
ван, р Том лен-одаи ч, Ж. 
Хррнжк.

РАКЕТНО МОДЕЛАР 
СГВ0: м. Чуден (С-1— 

*)• Югославия: М. Чуден, 
ь- Шемшихат) 
чевич. Стрел,ба.. Ясна Вра

па

понастоящем
само -е четири 

Но -и покрай това 
ма- за-деюю- 

Това

Секцията
разполага 
дъски
резултатите са

, равпише.

със залесяването на голините в 
живееше с хората, но беше строг към бракониерите

изсичат безразборно.
Накрая да кажем ч-с 

между най-активните шах 
матисти са: М-исвдраг Ми
то»,
Йо;в-о- Й-ов-с-в.

и нс позволяваше горите да се 
И днес хората в този край много новосъздадени гори 
наричат „Кръстини гори". Те като негово дело ос
тават и за тях ще се разказва от поколение

Й. Миланов

Весна Велинова >илителн©
1П-отвърЖ-да1в-а.т само

шахмат-
местата

ис.
на1 НИКОИигрите на

ни турми-пи. 
които заемат с

но иъстсзатели- М. Я. поколение.и М. Ста н-

СТРАНИЦА 11

БРАТСТВО * 8 ЯНУАРИ 198»



сатиРа * за5ава
АфоризмиКарикатурен екран

• На лъжата са къси кра- 
— зависи кой ти взима Прекараме гаката

мярката.
ф От онова, за което ум

ният се срамува — глупавият 
с дни дискутира и хубаво жи
вее.

■ ■ ■

Ела одо йе млого - 
чуйем насважуде
поокупело, плате мън ■ __ истина му
Ка 5и слушаш че си речеш

тойф Който рано става — 
успява да прочете всички ве
стници в работното, време, 

ф Горко на нивата, която ^ “ на народ не требе да се зерУ**. 
А еве защо: Гога од Строшену чешвд чглУ 

ме си жали кихо порезат.
За Нову годииу узе шише рейииу 

и реко да видим кво тграи, да II|И^I^°,' 
да му разбийемо мукугу. Улезо и само М»
не се онесвести: Гота.изтьркалял прасенце
на масугу а на маоуту «вр ли нечеш 
пълнене шушпе, задушено, вариво, торта, 

.реНия . ..

оре дискусията.
е Недей на работниците да 

приказвате за по-хубаво утре 
— дайте им вашето настояще 
и те ще бъдат доволни.

ф Изгоря в борбата — за 
щитове.

ф И най-красивият ден

годану
голем.

свършва. с мрак.
• Да убиеш човека в себе 

си — това е злодеяние, за ко
ето няма параграф.

ф Жената има три главни 
език и мъж.

'К'0“ четай брТ гого, па нали целу «>- 
- немаш паре да си лла- 
съга тука си натрупал ко

Перица ИлиевБЕЗ ДУМИ ,дешу кажеш кико 
тиш п ор сз.-т, а
за свад бу ?

__ Е, Манчо, кукааето йе за пред на-
йедене йе за нае. А нали видиш 

малко се

■III■1111 оръжия: СЪЛЗИ,
ф Професионалните диску- 

танти са убедени, че ако 
всяко събрание не кажат поне 

— обществото ще обе-

ИЗ „БЛЯСЪЦИ НА ОСТРОУМИЕТО" род, а това 
дека три дни 
пошраимо. .. 

Нищо:

на па.че славимо.

Вражда нещо 
днее.

Ф Не е важно колко — ва
жно е за кого работи.

#ч Мнозина работейки гре
шат, з немалко благодарение 
на тези грешки вървят напред.

ф Отделни хора считат, че 
на малкия човек никога не са 
достатъчно обещания.

# От него не очаквай мно
го — ще те продаде за един

пинумо чашку две и я р еко 
Сгав/рийу и он йе зака-дека че идем при 

сал — мънечка му платата. Узе си шише- 
п-ойдо при Ставрийу. Потрюпа на вра- 

цъвнул ко' лале,
Никога враждата не се унищожава с вражда 

само с липсата на вражда.
Древноиндийски афоризми

то и 
тата и Ставрия— тя се унищожава отвори.
търснул малко и оче да ме прегърна:

— Улази Манчо и добре ми дошъл ... 
При ГО!гу и имаше — и немаше, ама 

при Ставрийу акъл ми стану: и прасенце 
ягаьенце. И .. . ма кво .да ви рас-

Лошият съоед е злощастно, добрият съсед е 
истинско съкровище.

Хезиод
Трябва да наблюдаваме неприятелите си. за- 

щото те първи виждат нашите недостатъци.
Антистен

опекъл, и
правям — само оди пиле млеко нема.

— Бре Ставрийо, па кво ор_ати .целу 
толкова паре за теквуяглас.

Симеон Костов годииу, одека ти 
богату търпезу?

— Е Манчо, онова йе за пред народ, 
йе за Нову годину, а она йеднуш

Нашият най-лош неприятел .се «рие в сърце:
то ни-.

Публий Сир
СЪОБЩЕНИЕ! а това

дооди у целу годииу. Па чекам и децатаКавгите не биха траяли толкова дълго, ако 
виновна беше само -едната страна.. Поради покачване це

ните на печатарските 
и до.уги услуги в-к 
„Братство" от Нова го
дина струва 100 динара.

да дойду...
- Със Ставрийу убаво си пинумо, узе си 

я шишето под мишку и реко дека требе 
да идем и при Ве«е у Босилеград.

Отидо си дома и реко че обърнем 
първо тешивон. За чудо одма ми ое яви 
Вене. Чуйем. преко жмчкуту и тамо об птийе 
й пойе ...

— Дойди Манчо, дойзди. Имам све, па 
•и йедяу полутку съм ои поприкрил у за- 
мързивачат...

Опуши слушалицуту и стану да ое 
дзверим: кво йе ютацуло на тия народ. Сла
ви тридни и четири (ко шо се каже у 
народнуту песну). Расиишто1ьил ое, тъпче 
се кока йутре че буде потоп.

— Къв ти потоп, бре Манчо, каже ба
бата, Нова година йе и евак оче йеднуш 
да се весели, ига кво буде да буде после . . .

—- Арно, арно, ама одека му толкова 
паре? — цитуйем ЙУ Я- .

— Я не се завутуй. Одавна се знаме 
дека тия що кукаю най-вече — имайу най-
млоро.

— М-оре нега ли попрекарамо — пи-

Ла Рошфуко
-Вероломният приятел е .най-опасният враг.

Г. Филдинг
Съжденията на враговете н.и за нас са по- 

близо до истината, отколко®) нашите собствени.
Ла Рошфуко

ПесимистШШт&сртт]

там я.
Ега ми некой одровори.
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