
Ерд-тстЧк) С указ на президента на 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство” е удо
стоено с Орден братство и 
единстро.съо сребърен венец 
за особени, заслуги в област
та на информативната и гра
фическа дейност и за при
нос в развитието на братст
вото и единството между 
нашите народи и народности
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ЦЕНТРАЛНИЯТ комитет НА СЮК ЗА ПРОЕКТОАМАНДМАНИТЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА НА СФР ЮГОСЛАВИЯ

На 13 ПРОМЕНИТЕ - ЗРЕЛОСТЕН ИЗННТянуаш в. Белг- 
оад се проведе заседание 
на Централния 
на Съюза

на социализма и в осъще 
ствяването на солидар
ност на тсудешите се и 
•братство и единство меж 
ду наредите. и народнос
тите 'на Югославия, става 
внедрител на политичес
ка активност за .защита 
на по-нататъшното раз
витие на революцията, 
В основите на такива те 

Пълномощията на съю зиси са стремежите за 
зни органи, утвърдени с връщане на колелото на 
Конституцията от 1974 го историята и за въвеждане

комитет
на югославоки- 

ттосветено 
проекто

те комунисти.
на пускането на 
ама няма ните за конститу 
ционните промени на пу 
блично обсъждане. Уво
дно изложение 
ВИДОЕ ЖАРКОВИЧ. 
ен на
го на ЦК на СЮК.

• КОНСТИТУЦИОННИТЕ ПРОМЕНИ СА ГОЛЯМ ШАНС, НО И ЗРЕ 
ЛОСТЕН ИЗПИТ НА ПОДГОТВЕНОСТТА И ОТГОВОРНОСТТА ДА ОБЕЗ 
ПЕЧ ИМ УСЛОВИЯ ЗА ПО-БЪРЗО И ПО-УОПЕШНО ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА 

КРИЗАТА — ПОДЧЕРТА В УВОДНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ ВИДОЕ ЖАРКО 
ВИЧнаправи

чл-
Председателство- р абатнмчеоката ,класа и 

трудещите се .ако в така 
важна обществена рабо-— Трябва да призна

ем. че ни то в Съюза 
комунистите, нито в рам
ките на целия фронт на 
организираните субекти
вни сили бяхме ефикас
ни в конкретното раздви 
жване и провеждане на 
процесите на промени в 
политическата система.

на та. каквато -е промяната 
на Конституцията, ние, 
комунистите не излизаме 
последователно с ясни ид 
ейно-политичеоки стано
вища. определения и кр 
итории и доколкото за 
тях не се борим решител 
но в демократично пуб- 
лично обсъждане.

дина не са и не могат да на политически плурали 
бъдат неприкосновени, зъм и реставрация на 

защото и. Конституцията многопартийната систе
ма. а при стремеж 
СЮК по всички важни 
въпроси, пък и по кон-сти 
ту ционните промени, да 
•сс изтласка на маргините 
на събитията. Такива те 
зиси не смеят да останат 
без ясен и принципен от 
говор от страна на кому„ 
нистите по време на пуб
личното обсъждане., Съв 
сем е ясно. че по време 
на успешното изпълнява
не на тази важна общест 
тена задача, каквато е 
конститу ционн ите п роме 
ни. ще има съпротива и 
затруднения. Пооткрито 
ще' се огласят и ония. 
чиито цели и интереси 
са противоположни на 
■интересите на работни-

се ..учи" върху опита.

• ОБСЪЖДАНЕТО НЕ 
Е ФОРМАЛНОСТ

И в тези тежки време
на СК не иска публично 
обсъждане само като Фор 
малност. като празна де- 
кларативност без делот- 
ворност. Комунистите не 
желаят да преюдицират 
отделни конституционни 
решеща, нито да уверя 
ват себе си и другите в 
това. че конституционни 
те промени, които се 
предлагат, са- крайната' 
най-висока точка. Комуни 
стите в публичното обсъ 
ждане не шс потвърдят 
своята принадлежност 

към революционния ава 
нгард само яко се закле 
ват в принципните ста
новища и определения на ' чеоки 
СЮК. но преди . всичко 
в зависимостта от силата 
и убедителността на аргу 
ментите и яснотата на ид 
сите за отделни конкрет
ни решения, за 'които с:с 
борят в равноправен ди
алог.

пък и на конституционни 
те промени, все от 11-ия 
конгрес до днес. Липсва
ше и навре.менна и за
дълбочена разработка на 
приетата развойна стра- мена. нито пък на систе- 
тегия на социалистичес
кото самоуправление и не 
йното непрекъснато ос
мисляне и допълване. Ба-

Предл ожените проме
ни не се стремят към изг 
раждане на конституцион 
на система за всички вре Видое Жаркович

да разрешимата, която 
всички проблеми — 
щото Конституцията 
ма по себе си. не може

варят на потребите на1 
съвременния етап от раз
витието на. социализма.

Всекидневно се среща
ме в нашата обществе
ност с две елнакво непри 
емливи видове критика 
на нашия концепт на Фе
дерацията. Едни в него 
виждат опасност от от
слабване на кохезията на 
югославската общност и 
нейното развитие по по
сока на слаба конфедера 
пия от класичен тип. а 
други в този концепт ..ви 
ждат" някои зародиши 
на централизъм, който 
ря по или късно шс сс раз 
пипат м ще доведат под 
л-ъ]трос всеки вид самосто 
ятслпост па републики
те и покрайнините и тях-

за-
са-

вно и непоследователно 
се предприемаха конкрет 
ни мерки за преодолява
не на противоречията в 
обществото 
Жарков-ич.

да даде отговори на всич 
ки въпроси, нито пък да 
преодолее кризата.

Новите решения в об- 
щ естве но-иконом и ческо- 

то устройство са основа

подчерта
чееката класа и. широко 
п р: г е.т и те иде йно-п-ол ити- 

опр е деления на
СЮК във връзка с по-на 
татъшните насоки на раз 
витие на политическата 
система на социалиеткче 
ско самоуправление.

Много дълго трая рабо за по-голяма самоуправи- 
телна интегрираност на 
сдружения т,руд и обще
ството. Укрепвайки свои 
те непосредствени връз-

тата върху Критичния 
анализ, а сетне и върху 
подготовката яа проекто 
амандманите. много дъл
го се изтощавахме в над- 
преварването около то
ва дали причините на пр 
облемите се намират 
самата система, или в не
йното осъществяване, да 
ли сме за конституцион
ни промени и с какв-а цел.

ки върху целия, ютослав 
сдружени -оки простор

те работници шс станат 
в онази обществена опора 

изтласква раз- Копституционните про 
мени са наш голям ша^с. 
но и зрелостен изпит, по

която шс 
нит-с дезинтеграаиоини те 

делби, които С прооктоам а нямани
те не сс предвиждат пронденции и 

ни натпарва 
ч.ния статизъм.

полинелтри дготвеност и отговорно
ст, шанс чрез тях да обе

пата отговорност за раз мени па конституционна 
питието па Югославия. та позиция на оргагшзи- 
Хрябва да бадем наясно, раните субективни сили. зпечим условия за по-
чс и по в-рсме па публич Но свидетели сме на все ускорено и 
пото обсъждане шс има по-често лансиране на тс- 
опит.и за демодиране па зиси за неприемливостта 
основните пришили па . и недемократнчността на 
нашата политика в между конституционните разпа
ша ц попадиите отношения родби. които потвържда 
и развитие на Федераци ват. че СК —; като двига 
ята,
ре шиите са'МОупра:витсл- 
1ти принципи — а тара бя

IIай-сегне, стиг
нахме до конкретни лре
дложеяия за предложения ог

конституционната I- общестпсззонкоио
Проектоаманя- тчоскитс отношения ос|) 

ЗЯ ПУ орми въз основа на мсо
• Ка степен на съгласие, и

Сега. Комисията за конститу 
въпроси всички 

област-
по-уюпешно 

преодоляване на кризата 
и откриване на перспек
тиви за по-стабилно раз 
витие па нашето общес
тво. Те представляват и 
голяма отговорност, пре
ди всичко за комунисти
те. за обезпечаване на

не на 
система.
маните са основа 
лично обсъждане, 
може 
вито, ако 
предложения 
Защото не смеем повече 
да оставаме на критиката 
на съществуващото 
жсцие и в изявяване 
недоволство.

което
да бъде плодо- 

дале конкретни 
за промени.

едно предложение 
формулирано

Но това нс

пито основано върху ко чел и организатор на 
ИОБ и социалистическа
та революция и съзиате- 

ха становища на сената леи вендг.итол на- стоемс- 
тцзма и .«ласичиия зеонфе жиче и интсресиче на 
дерализъм. ог който щете работническата класа — 
ъгъл. умитаризма и цечЕт със законността на исто- 
г-алнзма. От комунисти
те с право се очаква да 
бъдат подготвели да раз
личават и аргументирано 
да отхвърлят такива оз!и-

в ал-нс с
герзштизш. 
значи'. въи- 

най-до 
. Напротив, 
.публичното

че за всички
намерени,роси са 

бри решения 
по време на 
обсъждане,,сс очаква 

обозяти.

континуитет в полите про 
бшиз в рлзвззчнето на по» 
литическата сиотема на 
001 и гал 1 зетичеезко оамоуп - 
тавление и на нашата се 
полюция згзобшо — на

1ЗОЛО-
зза

да
ричеикюто развитие ста 
на организирана воде
ща сила зза работническа 
та класа и та всички тру 
лещи се в изграждането

раз-
коринира тези пр 

съдейст-
лолзъяии. 
шири и
едложепия и да

за изработката иа
коззетитуциозшо-тзраззови^
решения, .шито ла ог.о

• КОНСТИТУЦИЯТА 
НЕ Е ВСЕМОГЪЩА

СЕОК ззе може да пред- 
гта влята водеша 
нотолитйчоока сила

(На 3-та сги.)ти.
ка

I
1



НАС |И УЖ[ПО СВЕТА
ОТ 24 ДО 26 ФЕВРУАРИ В БЕЛ 
ГРАД

Министерска конферен
ция на балканските 

страни

ГРИЖАТА ЗА МИРА И ПЕРСПЕКТИВИТЕ НА СВЕТАРАСТЕ

Съвестта възстава срещу силата
дент, който заявил, че Фондът е „ново 
вление, никнало в началото- на демократи
зацията ца нашето общество .
НОБЕЛОВЦИТЕ ТЪРСЯТ „НОВИ РЕШЕ
НИЯ”

яв- Дого-вор-ената конференция на 
външните рабо 

страни ше 
24 до 26 февруари 

Белград. С този термин са

В СССР Е ОСНОВАН „МЕЖДУНАРО
ДЕН ФОНД ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕ НА 40- ■
ВЕЧЕСБВОТО'' В ПАРИЖ ЛАУРЕАТИ НА 
НОБЕЛОВА НАГРАДА ВОДИХА РАЗГО
ВОР ЗА ЗАПЛАХИТЕ И НАДЕЖДИТЕ 
ПРЕД ПРАГА НА XXI ВЕК, В СТОКХОЛМ 
ЗАПОЧНА ТРЕТА СРЕЩА НА „ИНИЦИ
АТИВАТА НА ШЕСТ НАРОДИ ЗА МИР И 
РАЗОРЪЖАВАНЕ'-' ...

министрите на
ти на- балканските
се състои от
т.-г. в
съгласни всички стр-ани-участнич 

на пресконференцияОколо 80 лауреати на Нобелова награ- 
литература, икономика, медици- • ки — заяви 

официалният представител на 
Съюзния секретариат на външни 
т-з работи АлекСандар Станич.

В -резултат на досегашните ко 
нсудтации — каза Станич — са 
излъчени го-ля-м брой идеи и сюг

да за мир,
на, технология, химия... от 18 страни 
събраха в началото на седмицата в- Париж 

заплахите и надеж- 
XXI век и да

се

-Наред с усилията на голям брой дър
жави и на ООН и останалите официални 
международни организации в- света все по

да поведат разговор за 
дите _на света пред прага гм 
потърсят „нови решения за огромните про
блеми на съвременния св-ят". 
ред на тридневното им заседание бяха пет 
теми: разоръжаване и мир, човешки права, 
развитие, наука и технология и култура и 
общество.

вече се явяват нови видове грижа за- мира 
и перспективите на света. Основават се раз
ни фондове и фондации, създават се нови

-инициативи.

В дневния же-стии за сътрудничество в отде 
лни области, например в иконо
миката, промишлената- коопера
ция, транспорта, туризма, еко
логията. науката и технология-

организации, раздвижват 
организират се срещи, които си задават за-

се

дачата да- се борят срещу военната заплаха, 
въоръжаването и масовите заплахи за чо
вечеството и да откриват нови възможно
сти за по-справедлив, по-опокоен и по-хубав 
свят. Воичките са с международен харак
тер.
„НОВО ЯВЛЕНИЕ В НАЧАЛОТО НА 
ДЕМОКРАТИЗАЦИЯТА"

В Съветския съюз е основан „Между
народен фонд за съществуване на човече
ството'', който с влиянието си и средства, 
събрани изключително от доброволни да
рения на членовете му, ще действува за

ТРЕТА КРАЧКА
Шест страни — Мексико, Танзания, 

Аржентина, Гърция. Индия и Швеция — 
о-снова-ха п-реди няколко години „Инициа
тива за мир и разоръжаване", а от 20 до 
22 януари т.-г. проведоха третата си среща 
в Стокхолм, за да кажат погледите си в-ъв 
връзка с по-нататъшните крачки за консо
лидация на неотдавнашния напредък в об
ластта на разоръжаването, прекратяване на 
надпреварата във въоръжаването и укреп
ване на мира и сигурността в света.

Представителите на „Инициативата" 
особено се ангажират в две области. Те 
решително подчертават, че въпросът за 

’ ядреното разоръжаване 'не може да бъде 
егесклузивно право- на ядрените сили, поне
же той засяга интересите и на всички ос
танали страни и затова и т-е имат правото 
да предлагат мерки за предупреждаване на 
опасността от ядреното оръжие. Страните- 
членки на- „Инициативата" се борят енер
гично за забраняване на ядрените проби.

та, културата и ед-орта.
Оп-оред думите на официал

ния говорител на ССВР очаква се 
на срещата да бъдат съобщени

бъдеи нов-и идеи, с които ще 
обогатено съдържанието на кон
ференцията.

ПАЛЕСТИНЦИТЕ ОТДАВНА 
ИЗБРАХА СВОЯ ПРЕГОВОРИ 
ТЕЛ

Само ООП!■ опазването на мира в света, моралните и 
културните ценности и да се бори срещу 
замърсяването на човешката среда в гео
графско ц духовно отношение. „Фондът ра
боти самостоятелно и вън от правителстве
ните институции" — заявил Евгений Вели- 
хов, съветски академик и председател на 
Фонда.

Във Фонда членува и Андрей Сахаро-в, 
известен съветски учен, лауреат на Нобело
ва награда и доокорашен

„Израел никога няма да . на
мери друго ръководство на .пале 
стишжия народ, освен ООП. Оа 
мо Организацията за освобож
дение на Палестина- може да бъ
де представител на палестинския 
народ в бъдещите преговори с 
Израел" — за_явил градоначални 
кът на Витлаем Елиаз Фр-едж, па 
лестинец.

Това е и отговор на израелс
кия министър на отбраната Иц- 
хая< Рабин, който зая-вил, че „Из
раел трябва да създаде такива 
условия в Газа и\иа западния бр 
яг на Йордан, за да ое появи таъТ 
н-ово палестинско ръководство, 
к-оето може да ое приеме -като 
партньор за преговори".

съветски д-иси-

ПЪРВО ПОСЕЩЕНИЕ НА ЕДУАРД ШЕВАРНАДЗЕ ВЪВ ФРГ

ТЪРГОВИЯТА ЗАМЕСТВА »КАВГИТЕ«
• СЪБИТИЕ ОТ ГОЛЯМО ЗНАЧЕНИЕ ЗА 

СЪТРУДНИЧЕСТВОТО И -СИГУРНОСТТА В 
ЕВРОПА

Ш'•V.
№!р

Три лоши постъпки в 1986 година на офи
циални западногерма-воки представители начело 
с канцлера Кол разхлабиха разведряването на 
отношенията между Федерална република Гер
мания и Съветския съюз. Канцлерът сравни 
Горбачов с Гебелс, неговият външно-политичес
ки съветник Хо-р-ст Телчик обвини ССОР в 
„офанзивна во-енна стратегия и натрупване на 
оръжия", а упоритият опит на Бон да запази 
на територията си американските ракети със 
среден обсег цасмалко не „взриви" америка-нско- 
съв-етокото споразумение. След това бонаката 
дипломация положи големи усилия да поправи 
„общото впечатление". Усилията й и готовността 
на Москва за сътрудничество дадоха -голям ре
зултат: в началото на седмицата на първо (дву
дневно) посещение във ФРГ пристигна съвет
ският външен министър Едуард Шеварнадзе.

В центъра на бо-нокия диалог Геншер — 
Шеварнадзе бяха проблемите на разоръжава
нето и актуални въпроси на билатепалното съ
трудничество. особено фактът, че през послед
ните дес години търговският оборот между ФРГ 
и СССР е намален -с 25 на сто.

СРЕДНА АМЕРИКАI V Рецепта за мир
|МЙ В I! .. ..& Мирният процес в Средна 

'Америка направи още една кру
пна крачка. На конференция в 
Сан Хосе президентите на Ника
рагуа, Гватемала. Хондурас, Сал
вадор и Кост ар щ< а тези

Шж
дни при

еха документ, в който е записа
но задължението на страните ио 
дйионички да възобновят 
ворите с

/
С най-добри намерения; Шеварнадзе и Геншер

'сигурността в Европа. На прего-
опозщгионните и въста- 

ничеоките сили. да провъзгласят 
обща амнестия. да обезпечат 
бода

западното]: майската 
страна се говори за „нова динамика в източна
та политика" и при това се споменават 
станали и бъдещи посещения. През подминалата 
седмица Геншер посети Полша, Хорст Телчик 
пребивава в София, до края на месеца Хелмут 
Кол ще замине В1 Прага 
с Горбачов във ФРГ. Добавя

някои
сво

на печата и информациите 
и да премахнат военните 
жения, .там, където са въведени.

Петимата 
задължението^ да не оказват по
мощ на

поло
и се надява на среща 

се още, че неот
давнашното посещение на Ерих Хонекер в Бон 
е имало ..стабилизационни ефекти", 
нията.с Унгария са твърде 
бонокото посещение 
скЪто правителство.

президенти поели

въетаническите сили, да 
им откажат гостоприемство 
лзуване на територии за бази и 
нападения на съседи и накрая 
да ооезпечат свободни избори.

а отноше- 
добри, особено след 

на председателя на унгар-
Пооещението на външния 

СССР в Бон може да даде
министър на 

голям принос и за 
по-нататъшното разведряване и укрепване на

и по
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ПРОМЕНИТЕ - ЗРЕЛОСТЕН НЗПНТ
От 1-ва стр. самото начало на обсъж 

дането с безрезервната по 
дкрепа на предложените 
промени на конституцион 
ните амандмшш изцяло.

-дат носители на икономи
ческата и политическата 
власт — тогава няма ни
що логично те да бъ-

линията на Програмата 
на ОЮК и становищата и 
решенията на 13-ия 
грес на СЮК — 
та между другото ВИДОЕ 
ЖАРКОВИЧ.
• ПРОТИВ 
ЛЕМИТЕ

кон лат създатели на един та
или на отделни части, за- ,къв документ.
Щ-с-то с това в името на 
членовете би се оценява- .

подчер-

• ПРОМЕНИТЕ НАЛА 
ГА ВРЕМЕТОло качеството, или пък 

историческия досег наПСЕВДОДИ
С. Милошеяич под чер- 

та, че дългогодишните пс, 
отагонисти на бюрократи 
чното съзнание .имат забе 
лежки и на самия на
род, когато той се дръз
не да ги критикува. Но, 

• «аЗа той, не трябва да се 
плашим от критическите 
мнения, дори и ог коре: 
ннитс искания на труде
щите се и гражданите, но 
трябва да се боим за ко
равия отпор на бюрокра
цията. ..която е свикнала 
винаги да се цени нейна 
та дума, нищо да не се 
мени, или поне да не се 
меки нищо по-съществе
но. Затуй СК трябва да 
даде възможност в пуб
личното обсъждане да 
дойдат до изява всички 
мнения. Дълг на- комунис 
тите не е да защищават 
всяко предложено сло
во но да се борят за ре
шения, основаващи се 
върху придобивките от ре
волюцията. но които .на
лага времето, тук преди 
всичко, имам в предвид 
решения, които ще дащат 
възможност Югославия 
да просъществува и да 
напредва.

онова, което още не е 
думала в ра било в дневния ред в 

зискванията АНТЕ МАР- първичните организациикович
Взимайки

изтъкна, че сми- Това ведно би означало 
предложените подценяване на възмож- 

и-менно се със- постите за доизграждане 
той в премахването на 
ефикасността-. Той напом
ни, че и настоящата Кон 
ституция не пречи на по-
голямото действуване на стоящото разиокване не 
пазара, а същият е сус- би трябвало 
пендиран изцяло. ФРА- към началните ггаляриза- 
НЦ ТЧЕТИНЦ посочи, че Чии и лслбу и затуй е не 
Конституцията- не е нар- приемливо 
таен документ и че тря
бва да го приема СК. за- 
щото той еднакво засяга 
всички трудещи се. вей 
чки народи и народности 
Н затуй ' трябва да проя
вим смисъл за предложе
ните премени, които до
пълват отношенията във 
Федерацията въз осно- 
Еа на равноправието на 
наредите и народностите.

сълът на 
промени

на предложените 
н!ия но време на -публич 
мото обсъждане. Според 
Ц. Рибичич СЮК

реше-

в пред
СКУПЩИНАТА НА СФРЮ ПРИЕ РЕЗОЛЮЦИЯТА 
ЗА РАЗВИТИЕ НА СТРАНАТА В 1988 ГОДИНАда се връща

ДОГОВОР НА НЕДОВОЛНИделение 
ония, които са за рестри 
ктивни. промени и други, 
които са за по-широки и 
по-дълбоки промени:

на

Хърватско и Словения не са доволни от валутния 
закон, Сърбия от диспаритетите в енергетиката. Чер
на гора, Македония и Косово от помощта на техните 
банки и стопанството...

Най-важният планов документ на Югославия ~в 
текущата година бе приет с 12 дни закъснение. Пред
виждат се следните увеличения: промишлено произ
водство и обществен продукт — 2, селскостопанско 
производство — 4, производителност на труда и зае
мане на работна ръка 
2,5; жизнено равнище —- 1,3; износ — 5, внос 9,3 
на -сто :и т.н.

Резолюцията е приета, но задоволството от за
вършената (макар и със закъснение) .задача е по- 
слабо от боязънта — -ше се сбъдне ли запланувано
то? З-ащото резолюцията съдържи много компромиси 
относно —е пластично казано — тя е договор на не
доволни.
• КОЙ ОТ КАКВО НЕ Е ДОВОЛЕН

Сърбия се противи на либерализацията на цени
те, застъпвайки се за премахване на диспаритетите в 
цените на- електрическия ток и въглзяцата още в пър
вото тримесечие на годината. В нашата икономика 
не се е случило диспаритетите да се уреждат с на
маляване на цените. Словения се застъпва за проме
ни във валутния закон, с които да се стимулира из
носът. От „приетото в Скупщината на СФРЮ не са 
доволни нито делегатите, на тази република, нито де
легатите на Хърватско, а.до известна степен и деле
гатите на останалите републики и на покрайнините. 
Затова този закон ще има временна сила, най-вероят
но само три -месеца.

Хърватско не ое съгласи с бюджета на федера
цията от 5700 милиарда динара, понеже тази сума 
не може да- се събере без допълнително обременение 
на стопанството. Съюзният изпълнителен съвет „до
пусна" и заплануваният бюджет бс намален с (недо
статъчните) 110 милиарда динара.

Черна гора се застъпва за финансова консолида
ция на- банките и стопанството н-а собствената си те
ритория. и в Македония и Косово. Македония иска 

- стопроцентово -покритие на курсовите разлики при 
дола-реките кредити за „Фсни". Косово търси повече 
средства- за Финансиране на обществените дейности 
в ггоир ай,мината.
• МАТЕРИАЛНИ ИНТЕРЕСИ, А НЕ 

ПРИНЦИПНОСТ
Рс:публ1ика:н1ако-по;крайшшоките искове са в тясна 

връзка с конкретни материални интереси на федера
лните единици. Затова са небудителнн опитите, има- 

. щи за цел да представят споменатите искове като 
принц,ип;н,и ,решения за заздравяване на икономиката.

Накрая всс пак трябва да се каже: макар че са 
скроени като компромиси, заплануваните цели не са 
нереални. Между другото и затова, че заплануваните 
размери на увеличение са твърде скромни. Осъще
ствяването на резолюцията обаче най-много ще за
писи от отговора на въпроса: ще използуваме ли пе
риода на1- шок-терапията за приемане на действител
но добри мерки.

Ц. Рибичич изтъкна че 
в досегашните разисква
ния често е имало и яв
ления на недоверие в ук 
реггванетр на сам ©упра
вителния характер на ре
публиките и покрайнини
те и тяхната отговорност 
за общото развитие и 

НИ промените могат да функциониране на Фсде

1. капиталовложения —

Според СИНАН ХАСА-

се оценят като похват от 
извънредно значение, но 
той също напомни че ба 
вното съгласуване, на ста 
Чрзишата между някои 
републики и 
ни. и главно поради кли 
мзта. който беше създа
ден предварително със за 
тварянето в свои 
което води към национа
лни конфронтация.

рацията.

• ПОПАДЕНИЕ В СЪР 
ПЕТО НА КРИЗАТА

— Трябва да бъдем ре
ални; защото предложе
нието за промяна на Ко 
нститунията изниква в 
сърцето на кризата и пре 
лставлявз по-напред из
раз на настоящето поло
жение и резултат на сте
пента цд доверие, откол- 
кото отговор на потреби 
тс на обществото и всич е — посочи той -— по-ма- 
ки негови граждани. За-

покрайни-
В заключителната 

реч Бошко Крунгеч изтък 
на, че дългогодишната бо
рба за социалистическо- 
самомправление ,и за де
мократическо 
вително развитие ни нау
чиха добре да различава 
ме нещата. Наша задача

си

мери.

самоупра-

В днешното твърде тс 
жко обществено поло
жение СЮК не може да 
си позволи да има същин 
ски разлики във връзка 
с конституционните проб 
леми, изтъкна между лру 
гото БОГДАН ТРИФУНО 
ВИЧ като добави, че по 
такъв начин ни най-мал
ко не се довежда под въ 
прос същественото -и ва
жно разискване, но СЮК 
трябва да изгради и да 

идейно-по 
литическо отношение з& 
промените, основано вър
ху неговите .възлови оп
ределения. Според 
фунович трудно изобщо 
може да се говори за 
СЮК като единна 
низания, ако в него съ
ществуват разлики 
връзка с идейно-чюлити- 
ческата съшила на пред
ложените конституцион
ни промени.
• КЛАСОВОТО ПРЕД 
НАЦИОНАЛНОТО

Не би било добре 
напомни ЦИР-ИЛ РИБИ- лов и ята, 
ЧИЧ _ цк на ОЮК »

лко да критикуваме тези 
тенденции, а повече датова проектоа-мандманите 

не трябва да схванем ка- критикуваме собствените 
то кпцен досег на възмо 
жни промени.

грешки. Ако повече, или 
пито като поне еднакво ни загоиж- 

в-а собственият бюрокра-огггима-вече постигнат
израз на съвместните тизъм. приносът към де 

като добра формациите, спъването 
ко- па развитието на истинс

ко самоуправление, тога
ва това ше бъде залог, 
че можем като СК успей.: 
по да влияем върху пром 

по яиата на положението.

леи
интереси, но 
основа за дискусия. 
ято трябва да даде възмо 

знанието и лридожност
битият опит в досегашно 
то развитие да произведат 
по-добър, резултат —

Слободан Мило-

изяви единно

д-черта
шевич.

П | юектоам а пдма:: ите 
оигуг по не са последна 
дума по конституционни
те промени, 
от нашата организирано 
ст и инициативност ще 
зависи в каква степен то
зи период ще бъде изпъл 
Мен с демократични ра
зисквания ;в рамките на

Три-

Ако в една страна
Милошевич — 

трябва да 
- то това

Н айнмпотоорга- продължи
Конституцията

във приема народът
трябва стане в наша
та която по своя харак- 

: I рои з Бедствените 
иай-дсмокра-гег- на

отношения Ако- Социалистическия съюз. 
Навлизаме във фаза на 
широк и п р еобр азовани я 
и демократизация на об-

замислсна.т-ично е
:» характера па латата

__ п-рамта и за
ла трудеши-система 

дълженията ществения живот — под
черта между другото Кру
IIИЧ.

ус-ла решават за
средствата и тру 

резултати да бъ-
тс се

довито
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КОМИТЕТ В БОСИЛЕГРАД ЗАОБЩИНСКИЯТ 
ДВУГОДИШНАТА СИ ДЕЙНОСТОРГАНИЗАЦИЯ НА СК В СЕКРЕТАРИАТА ЗА 

ФИНАНСИ КЪМ ОС В БОСИЛЕГРАД
В ПЪРВИЧНАТА 
СТОПАНСТВО И

ПРИНОС 1 ПРЕМАХВАНЕТО 

НА ТРУДНОСТИТЕ
БЕЗ КОНКРЕТНА ОТГОВОРНОСТ

проектзаплащането на. 
за сграда на ОС м на гпа 
.доустр ойстве н и 
на общината и на Босиле 
град, Глихоров казва: — 
Договорите меяодУ ОС и 

на работа

Членовете на ,СК в Сек- тата на секретариата има 
' ретариата за стопанство, трудности, слабости' и про

пуеки, но че те не са от плановефинанси, урбанизъм и 
комунална дейност към субективно естество и че

не трябва да се търси марксичеокото образова
ние на членовете на 
ОК.

На състоялото се презОбщинската скупщина в миналата седмица разши 
рено заседание Общин
ският комитет на СК 
Босилеград разисква за 

дейно-

отговорност от никого, в 
случая от най-отговорни 

станови- . те. т.е. че не трябва да 
се оменяват от постовете 
—; подчертава Глигор Гл

Босилетерад през декем
ври миналата година еди 

. нодушно приеха 
щата и заключенията 
на Оомото заседание на 
ЦК. на СКС. Непосредст
вено след това. кргато ра 
зискваха за заключения
та на Общинския коми
тет на СК, според които 
в работата на този секре 
тариат са направени ела 
бости и пропуски, те рази 
екваха потинак и на из
вестен начин се противо 
поставиха на усилията за 
изостряне на отговорно
стта.
КОНКРЕТНИ ЗАКЛЮЧЕ 
НИЯ

Обобщавайки резулта
тите от публичното рази
скване в първичните пар
тийни организации в об
щината върху станови
щата на. Осмото заседа
ние на ЦК на СКС. Общ 
ниският комитет на СК в 
Босилегррад на 11 декем 

. ври миналата година ме 
жщу другото подчерта

изпълнителя 
(ЮАРТ от Белград) са по комитет.Общинският 

неговите 
през изтеклия 

, щен период.
та но в разискванията, от-

в
органи и тела. 

двугоди- 
бе подчеп-

дписани и нашият секре
тариата задължен да се- 
старае около 
то им. но никой не ни по 
пита дали сме в състоя
ние това да изпълним. 
Проектът за. сградата ча 
етично е изготвен, плано 
вете, също така и не мо
гат да служат за целта.

двугодишната си 
ст. Бе изтъкнато. чче въп- 

неблагопоиятните
изютвяне-игоров. секретар на пър 

вилната партийна органи 
зация в този секретариат.

реки
обшеств ся оиикономиче с- внимание' са пределно

гощавали и върху укреп 
ването на

ки и стопански условия 
Общинският, комитет и 
Председателството му. ка 

негови

Организацията има ,,ко 
нкретни отговог-и" 33 вси 
чки раздвижени въпро
си. За работата на инспе
кциите и за неизготвяне 
на програмата за дребно 
то стопанство е подчер
тано. че неажурнюетта 
идва поради малкото чи
сло кадри и липсата . на 
най-необходими средства 
за работа. За непозволе
ното строителство (през 
последните две години 
са изградени или се стро 
ят седем семейни къщи) 
е изтъкнато, че секретари 
атът е предприемал . нео 
бходими мерки, но че е 
бил безсилен докрай да 
премахне това явление.—- 
Непозволеното строител
ство не е толкова разши
рено като по-рано. Пре 
дпоиемахме мерки, но 
не успяхме докрай. На

материалните 
катооснови на'труда, 

кри това своята 
ст са
по-нататъшното 
свързване на труда и сре 
летвата, както й целесъо 
бразно осъществяване на 
мерките за 
ка стабилизация. В това 
отношение в трудовите 
организации ..Изгоадня" 
и .Автотранспорт" са из-

активно 
насочвали върху 

доходно
кто и останалите 
органи и тела. през изте

пери-клия двегодишен 
од са отчели положитер 
на дейност. Полагали са 
усилия и' давали свой пъ 
лен принос в разрешава
нето на проблемите от 
всички области. Отделно 
внимание, както подчер-

Договор за проект за 
страдат^ на .ОС е склю
чен без решение на Общ 
адската скупщина и йзпъ 
лнителния й съвет За пе 
лта са заплатени 2,16 ми
лиона динара. Платежен 
налог за заплащане на те 
зи средства е ’ подписал 
секретарят на този секре 
тариат. — Този момент 
не сме имали в предвид 
и по този въпрос не рази 
еквахме

икономичес-

та в уводното изложение 
председателят на- ОК на 
СК в Босилеград. Иван 
Василев, Общинският ко
митет и Председателство 
то му. както и неговите 
органи и тела. през отчет 
ния период, са посвещава 
ли върху последователно 
то оживотвосяване на за
ключенията на партийни ■ роси от областта на здра

вното .дело в общината. . 
в ъзп итате лно-обр азовате 
лния процес, в . областта 
на социалната защита, 
информирането и' пр.

Разисквайки върху дву 
годишната работа на Ко 
митета. неговите органи 
и тела Глигория Спасов, 
Васил Такев. Стаменко 
Пенев. Видое Маринко- 
бин. Цоне Тодоров и дру 
ги. освен положителната 
дейност, изтъкнаха, и из

вършени кадрови проме
ни. които дават положите 
лни резултати:

На проведените 14 за 
■седания на Общинския 
комитет и 29 на Предсе
дателството му. през тоя 
период, предмет на об
съждане са били и въп-

казва Глиго
ров.

Очаква се наокосо вър
ху посочените въпроси 
да разисква и Конфеоен 
цията на първичните ор 
ганизапии па СК в ОС. 
Дали тя ше има всичко в 
предвид й дали ше се 
потърси конкретна отго 
ворност. за слабостите е 
въпрос който заслужа
ва внимание.

няколко пропуски и сла
бости в. работата на този 
секретариат. Глайно те 
се отнасят до изготвяне 
то и заплащането на про
ект за сграда на ОС и на 
градоустройствени плано Глигоров. Когато се ка- 
ве на общината и града. ■ сае за ..слабостите", във 
(през 1985 г.) непозволено

те конгреси и становища 
та на висшите партийни 
органи и тела. върху ор
ганизационното и социа. 
лно-класовото укрепване 
на Съюза на юомунисти-

,\
истина, не взехме нито 
едно решение за рушене 
на тези обекти — казва

те. както и на идеино-по- 
литичеокото издигане иВ. Б.връзка с изготвянето и

то строителство в граиоу 
стройсггвената част на гра 
да. неефикзяността в ра
ботата на инспекциите на 
този орган и до неизгот- , 
вянето на програма за 
■газвитие на дребното сто 
панство в общината. Да 
припомним.

ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ В 
ДИМИТРОВГРАД

ШИРОКО ПОЛЕ НА АКТИОНОСТИ >
|вестни нешостатъпи в ра
ботата им. преди всичко ' 
косато става дума за це
лесъобразно реализиране 
на отделни приети закл 
ючения отнасящи се. гл 
авно до реализирането на 
обшеств ено-ико момиче с- 
ките и стопански развой
ни програми.

В продължение на засе

ОК на СК Необходимо е много стта на труда ,и дохода, е рни субекти трябва да 
повече отколкото досе- по-ефикасно, използуване се ангажират върху пога 
га органите и организа на съществуващите мощ сване на загубите и оспо 
ци-ите на синдиката в Ди наети и максимално ан- собяване на организаци- 

община пажиране на съществува ите да,_станат на здрави
основи. Становищата от 

Осмото заседание на 
да . ЦК н,а СКС отнасящи се 

до намаляване на режис- 
тите както и намаляване - 
на разходите за реп.резен 
тации. реклами и про

пиели п,р_2 години прие ст 
анов-ище за изготвяне на 
въпросната програма.

Изхождайки от стано
вищата. ои. ОК на СК е

митровградока 
да водят конкретни ак- цдате кадри а ако е нео 
тивности върху засилва бходимо да дойдат и но- 

по- ви кадри, способни.
организират производст- 

Ооиента во за пазара и за износ.^ 
Приемайки отчета за 

работа на ОСС през изте 
клия период и доклада 
(без разисквания), присъ- 
ствувашите на изборното 
заседание приеха и праг 
рамата за работа на Съ
вета. В предстоящия пе
риод Общинският оин-

предложил комунистите 
в ОС да оценят работа- . не на материалното 

. та на секретариата и да 
предприемат мерки за 
премахването на слабос
тите. Покрай, необходи
мостта <зт кадрово укреп
ване ОК на СК е потър 
сил най-отговорните се

ложение на заетите в сд
ружения труд. 
ция на синдиката и вси 
чки най-отговорни .субе
кти в трудовите органи 
зации трябва да бъдат 
обезпечаване най-напред 
на лични. доходи от чис
тия доход, а сетне за вси 
чко друго. Това е впро
чем и становище на Ос
мия конгрес на Съюза на 
синдикатите на Сърбия, 
изтъкна в доклада, си до 
сегашният председател на 
Общинския синдикален 
съвет в Димитровград Ад 
ам Георгиев, който на та 
зи длъжност бе преизб
ран за още един мандат. 
Но. за да може това да 
се осъществи необходи
мо е значително увеличе 
ние на производително-

-данието. на което пр.исъ- 
ствува и Славко Костич, 
.изпълнителен секретарчие. са задачи и за чле

новете на синдиката. Ако- в Председателството на
МОК на СКС в Леоковац, 
Общинският комитет на 
СК в Босилеград, утвър
ди кандидати за най-от
говорните Функции — 
Иван Василев и Любинка 
Веселинов да бъдат преи
збрани на

в някоя хРУШова органи
зация се случи, - същата 
поради загуба да бъде ра 
зформиоана .синдикатът 
е пръв. който трябва да

коетасиатд па се сменят 
от постовете. К>Л> носи 
тел на тези задачи е по

сочена Конференцията
на първичните организа
ции на СК в ОС. Конфе
ренцията все още 
разисквала по въпроса. 
Дооега това направи пър 
вичната организация в се 
ко етапната.
ИМА СЛАБОСТИ — 
НЯМА БЕЗОТГОВОРНИ 

— Разиоквахме открове 
но за посочените и. др.у- 

въщюси и стигнахме 
до заключение, че в рабо

дикален съвет и първич
ните синдикални 
зашш тряб-ва да насочат 
своите

помогне и да търси въз- 
органи можности за настаняване 

н? останалите без ра боне е досегашните 
си дължности и през сле 

В областта на култура- дващия изборен период, 
та. образованието и оста
налите обществени дей-

активности към та работници, 
реализация на започнал
те интеграционни проце 
си като- при това се има 
предвид ..Циле" и ТО 
., Б ратство''. В трудовите 
организации стопанисва
щи със загуба синдикал
ните организации заедно 
с останалите най-отгово-

Да кажем и това. че 
отчетът
на обсъждане 
вичните 
низации.
до края на Февруари.

понастоящем е 
в пър- 

лартййни орга- 
което ще трае

ности,- задачите за синди 
ката сигурно не са по-ма
лки. .разбира се от друга
гледна точка за разлика 
от производството.ги

А. Т./ м. я.
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ви™ЕтоЕсипо-рЕмноВотарвдиИШКА ОБЩИНА (ЩЕ) ПЛАНИРАТ РАЗ- ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОБ 
ЩИНСКИЯ ОТБОР НА СУБНОР В БОСИЛЕГРАД

Планове, Успешна активностне по-дългн от „чергата"
• Председателството на ОК на ССТН настоява

т»!!!Те ” • л2?стните общности да не бъдат списъци 
от желания • Примерът на МО Кострошевци

Местните общности 
Сурдулицжа община 
вят планове за
през настоящата година, малки и големи пр-обле. 
я разлика отпреди тази ми на местната общност 

важна обществена зада- без да се държи ометка 
ча се осъществява в ат- за обективните възмож- 
мосфера на повишено съ пости за- разрешаването 
ооразяване с 'реалните въ 
зможности. С други думи 
— съществуват добри из 
гледи да ое изготвят пла 
вове, не по-дълги от ..че 
рга-та". които ще бъдат 
добра основа за 
тни акции.

За тази'
просияна. най-заслужно е 
миналогодишното енер
гично становище на Об
щинската конференция

не бъдат списъци от же
лания , Това 
не е ..апел от канцелария 
та". Отиваме на селските 
събрания, обясняваме на 
хората значението и пре
димствата на реалния пл
ан. помагаме да се оцени 
какво обективно може да 
направи местната общно 
ст и каква помощ може 

. да получи от обществото.
Като положителен при 

мер в това- отношение То 
шев посочва местната об 
щност Кострошевци. Там 
са запланувани само 2 ак
ции: заместване на дър-ве 
ните електрически стъл- 

Оухи
дол и поправка на пътя 
до Костро-шевци на дъл
жина 3 км.

настояване. Изборната активност в местните сдружения на 
СУБНОР в Босилеградска община приключи. Симе
он Пейчев предложен за 
Тодоров за секретар.

на ССТН в Сурдулица да 
не се правят планове, 
които се набутват всички

в нов председател, а Цонегот в
развитие

Председателството на 
Общинския отбор на СУ 
БНОР в Босилеград, на 
заседанието си състояло 
се на 13 този месец ра
зисква за изборната 
тивност в общинската бо 
рческа ортравизация. Бе 
подчертано, че в местни
те. сдружения изборната 
активност е успешно (и в 
рамките на утвърдените 
изборни .срокове) приклю 
чила. Избрани са нови ръ 
ководства, приети отче
ти за досегашната двуго 
яишла дейност и са ут
върдели акционни прог
рами за работа през сле 
дващия двугодишен пе
риод. Информация за 
изборната активност в 
местните сдружения, из 
несе Цо-не Тодоров, пред 
седател на ОО СУБНОР, 
като подчерта, че отчет
но-изборните събрания 
в местните сдружения и 
този път потвърдиха, че 
членовете на Съюза на 
бойците, въпреки. че 
п-с-вечето от тях са с на
рушено здраве и в нап
реднала възраст дейст
вуват с неспираш темп. 
А-ктивно ое включват във 
всички области на об
що ств енечп-олитическия. 
стопански и комунално- 
битов живот. На събра
нията освен въпроси, пр 
яко свързани за дейност 
та па борческата орга

низация..- материалното 
положение на участвува
щите в НОБ, климатич
но-балнеоложкото лече
ние ипр. са изнасяли и въ 
проои и проблеми свърза 
ни със развитието на .сел 
окото стопанство, снабдя 
ването. изкупването, кому 
нал но-б итовото устройст 
во и други въпроси от 
ежедневието.

На заседанието Пред 
седателството утвърди кд 
ндидати за най-отговорни 
те функции на Общинс
кия отбор на СУБНОР. 

-За нов председател е пре 
дложен Симеон Пейчев 
от село Милевци, а за се 
кретар. Цоне Тодоров. 
За предложените канди
дати тези дни ще разиск
ват и местните сдруже
ния, като при това дадат 
и свои мнения.

Инак, отчетно-изборно 
то събрание на Общинс
кия отбор на СУБНОР, 
на което освен избиране
то на председател и сек
ретар. ще бъде обсъден 
и отчета за двугодишната 
дейност на борческата ор 
ганизация и ще бъде при 
ета акционна програма 
за работа през следва
щия двугодишен пери
од ще се проведе в нача 
лото на Февруари тази 
година-.

им. ак-— Това становище 
бег.на съдбата

из-
на много 

други становища и заклю 
чения относно не бе за- ' 
бравено- — казва Рангел 

резулта То-шев.
0.2 на ССТН в Сурдули
ца. — Председателството бове с бетонни в 
на ОК на ССТН настоява

председател на

положителна

за практическото му при
ложение. та -плановете на 

общности ламестните к г.
ДИМИТРОВГРАД

Приемането иа нови членове в СК 

важна задача
В отчета за двугодиш 

ната дейност на Съюза 
на комунистите в Димит
ровградска община зна
чително внимание е пое 
ветено и на приемането 
на нови членове. Отчете 
но е. че от общо 70 пър 
вични организации — 
само в 16 са приемани но

Този про- 
се разви

о-ртанизации. 
цес, естествено, 
в а като всички членове 
на Съюза на комунисти 
те се потвърждават 
дела.

'нието със селскостопанс
ките производители е 
още по-неблагоприятно. 
Те са само 66 души. или 
4"/о. Все още малък е и 
броят на жените — 384, 
или 23% и на младежи и 
девойки — 188. или 110/о.

След Осмото заседа
ние на ЦК на СКС е съз
даден благоприятен кли
мат и за по-отговорно от 
ношение към укрепване
то на класово-социалната 
структура на Съюза на 
комунистите в общината.

М. А.

се

В този смисъд съществе 
но се мени и отношение
то- към въпроса за прие 
мането на но-ви членове.

М. Я

В ОРГАНИТЕ И СЛУЖБИТЕ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В ДИ 
МИТРОВГРАД

КАК ОТ МАЛКО ДА СЕ НАПРАВИ ПО-МАЛКО?
становищата от Осмото 
заседание на ЦК на СКС. 
В програмата е предв-иде 
но това да се направи 
по ма-рт тази година. 
Анализи на всички сабо 
тни места освен в органи 
те и службите на Общин 
ската скупщина, трябва 
па бъдат изготвени и 
във всички други трудови 
организации и общности.

Инак в Димитровградс
ката скупщина от 78 зае 
тн с виеше образование 
има 10 заети, с полувис- 
ше 16. със средно учили 

а останалите са

Съгласно становищата: 
от Осмото заседание на 
ЦК иа СКС за намалява
не броя на- администра
цията за десет на сто. 
Изпълнителният съвет на 
Общинската скупщина в 
Димитровград иа 15 яну
ари тази година прие опе 
оативиа -програма за осъ
ществяване на посочени
те цеди.

Приемайки плана, чле 
ковете иа съвета сс съгла 
сиха, че числото иа „рс- 
жистате" до голяма сте
нен обг сме няма тгове ч с 
трудови организации и 
общности. Що се отнася 
до заетите в службите 
-и органите на Общинс
ката скупщина, па при
мер иа лице е основната 
констатация, от която и 
приетата програма ще тр 
ъгн-е при реализацията — 
в Общинската скупщина 
та работят 78 души, а то

ва с само с осем заети 
повече от заетите в скуп 
щ-ината на Мали Зворник. 
която има най-малко за
ети от всички общини в 
СР Сърбия. Ка-кто изтък 
на председателят на Из
пълнителния съвет Кр
ум Величков, в Общинс 
-ката скупщина в Ди-м-ит- 
роогрзд и досе-га с воде
на сметка в приемането 
на нова ■ работна ръка.
В много- обшинрки служ
би бр-^зт на • заетите е 

предписани
те нормативи, -което си 
гурно ое отразява и вър
ху качеството на оказа
ните услуги на граждани 
те Но. това н-е пречи да 
не се направи всестранен 
анализ иа всички служби 
за да сс установи дали 
в Общинската скупщина 
има възможност за рани 
оцалиааиия в някои служ 
би или органи, съгласно

Съюза на комуниститеМалко работници в
секретариатитеИменно.

първичните организа- 
ще трябва занапред 

дей-

ви членове, докато в 54 
това задължение с ..забра 
вено".

на
иии
щателно да следят 
иостта на всички 
хора. и ония които 
«появяват в изпълнявапс- 

заиачитс. да пред
приемане в редн- 

СХ, не ка-кто ло-сс 
да става

Съшо така, в този пе 
Съюза

млади
риод редовете на 
на комунистите са напус
нал-, 102 члена, от които 
19 са изключени, 
лени са 12, 
ли са ое 2, а в други об-

сс

то и а 
ла-гат за

отчис -по-малък от
самоолъчи- -встс па

га. приемането
В7,з рсно-ва на пода 

молби. По такъв 
яа,чии би се подобрила к 
-класовочхжиал!юта стру
ктура. която ис е добра. 
Понастоящем, от 
1 г>75 членове — раоопш

42.ще
69 с основно училище.

Приетата от Изпълните 
лния съвет програма за 
рационализация ..сред ад 
м и гшетр атиац ите" ше се 
намери и пред делегати
те на Общинската скуп
щина на първата поредна 
сесия.

П1 ини са заминали 
души. Четирима са 
запи с последно и 1 с пре 
дупоежление.

След провеждането па 
Осмото 
Централния комитет на. 
Съюза на комунистите в 
Сърбия, в общината с за 
почнала диференциация 
и вече в някои първични

-само 
нане па

нака

назаседание
непосредственото

само 518,пи от
производство са

37п/» докато
А. Т.положе

или
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ИЗ ТО ..ГРАДНЯ" — ДИМИТРОВГРАД

СУРДУЛИЦА

Недостнгат работа 

и по-млади 

работници
* I Г9*»- —--------------

Ю1ЕТ0СШ - ВСЕ ПО-ОСТЪР ПРОБЛЕМ
■Е ЦНа списъка .на безрабо

тните. опоред сведенията 
на професионалната служ 
ба на самоулравителната 
общност на интересите 
по трудоустрояване в Су- 
рдулишка община към 
края на миналата година 
е имало 1417 лица. търсе
щи работа. Между лицата 
без работа най-числени 
са онези без каквато и 
да било квалификация — 
общо 746 души. Немалък 
е броят и на онези, кои-, 
то имат определени ква
лификации и средна про
фесионална подготовка, а 
напоследък ое увеличава- 
и броят на незаетите ли
ца със завършено полу- 
виеше и виеше образова
ние. В списъка на незае
тите в момента има 60 та
кива- лица. Обаче от го
дина на година числото 
на полувисшисти и висши 
сти постоянно нараства-. 
След-ствателно. и завър
шен факултет вече не е 
гаранция, че бързо ще се 
намери работа.

)|,Щ.; -Ц
4*' ]%

•0'бектив’ии причини е 
имало и субективни, ка
то-: неуплътняване на ра
ботното вс-е ме. недобра 
■пипан и зашия на работата 

по-тру , и др.. ср-ещу което
че са набелязани съогвет.

До<като големите стро 
ителни машини ..мълчат 
в трудовата организация 
..Градня" в Пимитро-вгр- 
ад търсят работа, която

Ег- т4

ве-от ден на ден все 
дно се на-мира. поради
вече известните причини: ни мерки. __
поскъпване на жилищно ВЛОШАВА СЕ ВЪЗРАСТ 
т-с- строителство, недои- .• ОВАТА СТРУКТУРА НА 
мъх на средства за капи- ЗАЕТИТЕ 
тално строителство.

— Снамираме се някак 
— споделя директорът-на 
„Градня" Трифун Дими 
тров. Търсим работа на 
време по страната, пък и 
в чужбина.
дина' една наша грура, 
в рамките на обединение 
то „Южна гг.адня"
Нищ. работеше в София,
НР България, а -вероятно 
ц през настоящата.

През изтеклата 1987 го щия период на 1986 годи
на въпреки че броят на 
работниците е намален с 
5°/».

■."V

Полагат се усилия да се смекчи незаетостта

то — изтъкна То-мисла-з 
Марков ич. озкретар на 
СОИ п-о труд-0'устр-о-яване 
в Сурдулица.
ще продължи такова по
ложение по отношение 
на трудоустрояването на 
лица с полувисша и вис
ша- професионална подго
товка зависи не само- от 
сдружения труд. но мно
го повече от по-доброто 
планиране на нуждите 
при записването на сту
дентите.

Налага се и необходи
мостта о-т по-широко 'Ра
зискване по тоя проблем, 
особено сега. когато са 
попети пазво-йните плано- 
Ее за 1988 година, за да 
ое пресече пътя на уве
личаване броя на незае
тите лица. ко-ето дооега 
не бе практика.

От г-оаинана година се 
възрастовата ст 

за-етите в 
Тази съ

женер по дървообработ
ване.

Още по-трудно- е с тру
доустрояването на лица 
със завършено пол увие
ше училище Почти .по 
принцип те чакат работа 
по-вече от две години. 
Най-трудно намират рабо 
та юристи, които- никой - 
не търси. В момента на 
списъка на незаетите има- 
9 юристи, двама машин
ни инженери, п-ет препо- 

Работа в момента ча- - давате ля за класово обу
хат 22 души с факултет
ско образование. Най-чи- 
сленни са дипломирани 
икономисти (6) и препода 
ватели в средни училища 
(5). Работа чакат и трима 
строителни -инженери — 
ниско строителство, два 
лекаря, два инженера по 
електротехника и по един 
агроном-животновъд и йн обходими на етопанство-

в лошава 
руктура на 
строителството1, 
дба не отминава и ..Гра
дня''. Възрастовата струк 
тура може би е и една

Докога

Миналата го
ст причините за увеличе
ние то на отпуските по 
-болест^ които през 
клите 9 месеца на

изте
1987

в

увеличени сгодина са 
6"/о в сравнение със съ

дина димитровградските 
строители 900/о от рабо
тите са. извършили извън 
Димитровград’. Имали са 
-строежи в Титова- Митро 
вица. Лесковап и друга
де. В Димитровград по 
настоящем ..Градня" стр- 
ои жилищно-делова сгра 
да '(П+4) с 16 двустайни

чение.
— В никои -страни — 

изтъкна Димитров — за 
насърчава-не на хората 
да се опоед-елят за строи 
тел сте отс- се дават реди
ца бенефиции. Може би 
ще се наложи след изве 
стно време да се обмисля 
по този въпрос и у нас. 
ако продължи да намаля
ва- интересът към този от
расъл

— Сурдулица. като- ико
номически недостатъчно 
развита- соеда. има много 
проблеми в трудоустроя- ' 
ван-ето. особено че съще
ствува несъгласуваност ме' 
жду специалностите, кои
то се изучават в училища апартамента .и 

ния за- магазин за самоо-б 
-служ аванс, 
щения на ..Дунав" и още 
«дин магазин

пом-еще-
та и специалностите. " не-

С. Микич делови поме

В ЦЕХА ЗА СУШЕНЕ НА ЗЕЛЕНЧУК И ОВОЩИЯ В БОСИЛЕГРАД

Произведени над 286 тона 

сухи изделия
През изтеклата 1987 го

дина от . цеха за сушене 
на зеленчук и овощия в 
Босилеград на домашния 
и чуждестранен пазар са 
пласирани 286 470 кило
грама различни видове су 
хи изделия. От това най- 
много. близо 140 тона мо 
ркови. 77 тона хорми-д, 
20 тона пащърняк. ^то
на праз лук. а останалото 
картофи, зеле. ябълки и 

Пц оизвод етве н и ят 
план е реализиран с 80 
на сто. В цеха подчерта
ват. че неизпълнението 
на производствения план. 
преди всичко, се ' дължи 
на неблагоприятните през 
изтеклата 
вия за отглеждане на зе
ленчук. преди всичко на 
кромид. От друга страна 
и оеавнително

му цена зле повлия вър
ху обезпечаването му.

В цеха ни 
че предприемат мерки за 
обезпечаване на суровини 
за преработка през наето 
ящата година. Казват оба

ния план през изтеклата 
година е по-голям с 35 
на сто. И през настояща
та гощ;*на най-много ще 
се преработват моркови 
около 142 тона. а след 
това кромид лук 
Тона и пащърняк около 
75 тона. Освен това и 
■през настоящата година 
ще се преработват зеле, 
праз лук. чушки, ябълки, 
магданоз и, пр, Ръководи
телят на цеха Сотир Со
тиров. споделя, че залла-

уведомиха.

120.
че. че състоянието и за
напред ще бъде твърде 
сериозно. Недоимъкът на
ОСНОВНИуе СУРОВИНИ: КРО; 
мид, моркови и пашър 
няк. до известна 
понастоящем

В първите девет месе
ца на изтеклата година 
„Градня" е имала загуба 
от 30 432 462 динара. Гла 
вната причина за това е 
новият начин на разпла

Инак неотдавна работ 
кичеокият съвет в „Град 
ня" е приел ново работ
но време.. През декември 

януари ще се рабс^щ 
по 7 часа. през март —ок 
томври—ноември по 8. а 
през останалите
— когато 
сезон е в пълен разгар
— по 9 часа. Годишната 
почивка

степен 
наваксватдр

със зеле и ябълки, но и 
тях няма в достатъчни нуваното производство от 

392количества.
Инак. в цеха вече имат 

изготвен производствен 
план за настоящата дело
ва година. Според него

тона различни видо- щане и ревалоризация 
за дребния инвентар, ре 
зервните части, авто-туми 
те и пр..

ве сухи изделия, от кои
то значително 
во ще бъдат

месеци 
строителният

количест- 
поедна зна

чели за износ, е реален 
и очаква същият да бъде 
осъществен

година, усло- възлизаща на 
сума от 96 600 751запланувано е производст 

во от 392 тона сухи из
делия и същият по отно
шение

дина-
ще се ползува . 

50°/« ггрез зимния, и 50%. 
■пр ез летния сезон.

оа: ревалоризация на 
амортизационните отчис
ления и пр. Освен

високата на тшоизвощетве- м. я. тези М. А.
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ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ!Лом унист
и на Съюза на комунистите в Сърбия Брой 1604 година ХЕУ1

Белград, 22 януари 1988

СПЪНКАТА 

ПРЕДМЕТ 

НА НАДЕЖДА
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ЦК НА СЮК
Конституционните промени са голям шанс, но и зре- 

лостен изпит за всеки комунист___________с ъгласно закона на Кацо, че хората 
постъпват разумно едвам тогава, когато се 
изчерпаят всички друга възможности, по
литическият естаблишмент пристана на то
ва, което обществеността . и разумът търсе
ха вече с години. И Централният комитет 
на СЮК, на заседанието си от 13 януари 
т.г, прие заключения за задачите на кому
нистите в промените на Конституцията на 
СФРЮ.

Върху тях трябва да се опрем, не да на собственост и работа, които да водят 
си отмъщаваме (макар че не би било гре- към активиране на човешките и икономи- 
нжа да им ое утвърди отговорността), но чеоки потенциали, премахване на блокади
и по лицето им да се види. че това не от процеса на решаването, демократичен 
са правили нито от комунистически убеж- синтез на самоуправителните интереси, по
ления, нито заради социализма, нито зато- рационална делегатска сисетма, по-ефика- 
ва-, че Конституцията им е била толкова сен начин за утвърждаване и осъщеегвя- 
мила. Но, най-вече от страх от това как- ване на общите интереси и пр. 
вато и да е промяна да не им засегне лич
ните привилегии, могъщество и |Не трябва обаче да имаме илюзии, че 

с влизането в процеса на промените в Кон
ституцията неопиращо оме тръгнали към 
най-добри решения и към изход от кри
зата. Конституционните промени не са ня-

опокой-
ствие.

По време на приемането. Конституци
ята на СФРЮ бе провъзгласена за недости- Върху такива трябва да се опрем и за

ради бъдещето — поне да можем да ги 
разпознаваме. Защото. работата по допъл- каква вълшебна лампа,- чиито дух автома- 
ването на Конституцията — с онова, което тично и веднага ще затвори всички дълбо-'

чини на кризата. Под формата ,на борба

жима декларация на демокрацията и сво
бодата и за акт, който на всички’югосла-вя- 
ни гарантира щастие и благосъстояние. 
Много години след това Конституцията на 
СФРЮ (често и не по своя вина) биваше

ще застраши лицемерите и ометкаджиите 
(впрочем, какво друго е живущият от чужд за демокрация и спасяване на социализма 
труд) а да се открива перспектива за из
вличане на народа и държавата от дълбо-

основната спънка и причина за смутове в 
Югославия. Конфликтите бяха така остри.

всяко споменаване на Конституция- 
по своя воля. бива нареден

по време на разискването сигурно ще се 
предлагат и различни опции, които нямат 
общо нито с едното, нито с другото. Да 
кажем — повече заради обикновеното пав- 

Макар едвам в- началото си, тази ра- новесие, па и отделни уклони, отколкото
че може да

има и ошгги да се натрапват решения, ко
ито да водят към многопартийна система, 
които всъщност би засягали някои основни

ката криза — още практически не е и поне при
та човек и не

партията на защитниците или нарушите
лите на Констиуцията.

чнала.
в

бота вече стана предмет на надежда 
мнозинството югослааяни. Седем години на , 
криза, много- изпуснати шансове и изневе
рели надежди, направиха хората много 
скептични и предпазливи. От променената 
конститугшця все пак, всички очакват по- класови и национални права-. Все пак осо-

за що мислим че имат шанс
Разискванията по отделни конституци- 

за правата и задължениятаонни решения: 
на Федерацията (в същност за разпре-деле- 

вяасгта между нея и републики-кието на
те), за отношенията между покрайнините и 
Сърбия, зя- употребата на писмата, езици- 

знамената. за компетенциите над ре- 
нз (без)отгбврността, за 

и класо-

мс да снеме от дневен ред синя почти все- бено трябва да се пазим 
кидпев-ни конфликти, престрелш и делби.
Ясно е, че в новите решения не може да 
бъдат предложени никакви съвсем нови ви- 
зии и дооога .непознати цели. Напротив, лям цех винаги ще заплати работническата 
целта и визиите са същи, „само" новите класа, 
решения трябва да бъдат по-реални и ефи
касни, за «а се прекъсне с отдалечаване от 
бшещето.

от договори на 
бюрокрацията, в които, без оглед колкото 
да са „полезни" за „мир в къщи" по-го

те и
ките, за сисемата 
отношенията между «националното

нормативното и действителното....
стопен, че селюто или

раздухваха страсти до тая 
губеше разумът, ДВНОЮ различно се гъл- 
куваше, а цели народи скарваха. Споршс 
те често се водеха само заради са ^ 
изглежда и от инат или от лично!иепдаю 
ние. Така се и случи, че общ и5гер и 
бързо намериха и се разбраха „ „
американците, отколкото ,.г>с V 
и „покрайнитгците" V нас.

Затова и считаме, че на кантара на
колкотореалните належиш -почти толкова 

и всички посочени струва- определението.
Че оптим-иешчеоките надежди са осно-

които като че публичното разискване за промените в 
Конституции ята трябва да има характер

вани показват определенията, 
наръчник за акция на комунистите прие 
Централният комитет на СЮК. Там се по- па Общоюгослашски референдум. Това зна- 
:во-ри за -непосредствените избори и се пре- чи, че онова за което мнозинството се оп- 
длагат значителни промени в избирателна- родели или вече се е определило (като на 
та система, предлагат се решения които да 
водят към кохезия на югославската -общ- _
пост. предлага се ..конференция на -само- премахването на блокади от процеса на ре- 
управителите" като постоянен облик иа шаването) трябва да ое внесе в Констгггу- 
оргаиизипамс —■ и влияние — на сдружс- цията и да се -спазва без оглед дали сс 
шия труд, заговаря се въвеждане иа пазар

но
Може би някой шс„ каи*' ' си, удобен момент Лсх

такива епизоди. Все па1* ) 
тъкмо е време (и потреба) 

които до вчера
даваха зла кръв и * всички срсдствд ^ ^
боно етикети) защитаваха всяка 
всяка запетая в текста на Кот^и-луцията В

(Конституцията) и 
__ фалшифицираха.

пример за непосредствените избори или зае нито място ии-со
спомняме за 
ва да кажем, че 
да се опрем върху оция.

съз

съвпада с нечия кадрова комбикаторика
■ни и други икономически закономерности 11ЛИ регио-палии планове, 
в стопанисването, по-рационално организи
раме на сдружения труд, различни облици Миливос Томвшевнчтази „защита" често и 

погрешно тълкуваха
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която трябва да бъ- 

конституциите на
годината, вактуалнА колонкаОткрит е пътят до промените 

на Конституцията на СР Сърбия.
Постигнато е съгласие между 
най-в-исищте обществени, полити
чески и държавни органи на 
САП Войводина и.Кооово и СР
Сърбия —" да се премине към про До този значителен лодитиче-
мени на републиканската консти- оки резултат — чиято стойност те и на единството на
туция въз основа на инициатива- тепърва трябва да се потвърди в ката. Имаше, не трябва да
та на Председателството на СР предстоящите активности по пътя скрива и , това. напоинципни
Сърбия. Тази вест зарадва всеки за окончателните ■ ковституцион- недобронамес-яи изкривявания и ^ ,заШ!0 трябва 'да бъде
добронамерен и патриотически ни решения — не се стигна така тълкувания на самата идея . принос и нов етап в демократи-
•настроен гражданин на нашата лесно, пито за мерение за промените, и • - чв0к<уго развитие на нашата об-
страна. тъкмо поради значение- •.»якои.'31йот-ла*&ий$й!..^щк напи-; догматическо твърдоглавие и върху основите на социа-
то. което това съгласие има за шат. Тйва е резулЙт на дъ^гсь,. сногрщша изключителност кое- ^управление и
единството и съвкупната стабил- годишни, търпеливи и изнуря в а- то през едни по-дълъг пср а ОПТ)ав,ието ВСИчки народи
ност на 'обществото. За полита- щи дебати, често и па сгтги стг.л блокираше всеки рационален ди- ■ н 0|ДНОСТИ ^ то,ва ше ое Съз-
чеокото значение на това съгла-. кноюения. най-напред на закри- алог и се закани със сериозна. • , ' съществени 
сие говори и положителната пре- ти, а сетне и ’на рнкрита заоеда- не само конституционна, но и по- актуалните икономи
ценка на Председателството на Ния на най-отговорните форуми дълбока обществена криза в ю- гтпоблеми и открият пъти-
ЦК на ОКЖ, съобщението непо- и органи р Републиката и авто- публиката и страната. Оттам и _ изход от кризата,
сред стаено след _ решението на номните покрайнини. Освен -нуж- голямата загриженост на наи-ши- —
Скупщината на. СР Сърбия във ните съпоставяния на- различните оокат^ общественост в автоном- всичко това когато
връзка с предложението за.про- гледища, на различните интереси ните покрайнини, в Сърбия и ' ' тази голяма
мени в републиканоката консти- и идеи и на необходимите актив- Югославия, която и оама извър- У = _ „лгяхо~ глаСу-
туция, с ударение, че „осъщест- ности, които съпътствуват всеки щи положителен натиск да се о< щ'ес™~та „ _ ' Съз
ряването на единството и съдр.у- значителен договор и съгласува- излезще от задънената улица и ваме_ _ уц пя зна_
жието в СР Сърбия има съще- не, в разискванията за отноше- потърсят решения, които ще зна- оия ще • Д 1
стаено значение не само за СР нията в СР Сърбия и търсенето чат общ»' победа й- обща полза та * кс>ето,
Сърбия и САП но и за. осъщест- на конституционни решения се за всички в интерес та здрава ^ т обезателно тряб-

намесиха и нежелателни участни- автономия на покрайнините и действително и оцеза
различни идеолопически лък единството на Републиката. »а Да означи прелом в търсенето

и политически ориентироики. чи-' Всичко това е ценен опит за на задоволителни конституцион- 
ангажйране повече вредеше.-: огромната обществена работа, ни решения.

дат приети
САП. СР и СФРЮ. Чака ни из
готвяне и формулация (и съгла
суване) на конституционните 
амавдмаки, а сетне и най-широ- 

автойомия на покрайнини- но демократическо обсъждане на 
Републи- същите, в което ше ое чуят мно

жество полезни идеи и предложе
ло крайните предложения 

на в сички конституции, което-в си
у нов

Отнрит път
оката

НИЯ,

условия за

вяване на- конституционната кон
цепция . на югославската федера
ция, за единството на СКЖ и за 
стабилността на цялата страна", отколкото допринасяше На иститг- която ни предстои до края на

ци с

ето Саво Кържавац

Помислете си за мостове, които никому не служат и шивачи на 
духовни костюми, в които няма място за диви мисли и храбри 
решения, специалиста „които ще станат в системата". Снабдени 
за живота с телевизионни политически знания, тези малчугани ще 
приличат на оная Фройщова'полярна експедиция, снабдена с лет
ни дрехи. Какво да правят в «комитета, окупщината, одбора, де
легацията, какво да правят е инфлациите, стабилизациите, валу
тите, износите, дълговете, без ония универсални културни, -худо
жествени морални и обществени стойности, които сегашната, не 
само тази новосадска школа им влива в главите. Зная, например, 
учителка която своите ученици учила как се употребява тоалет 
хартия. Учила ги как не е срамота ако се някой упгакае на час,

, търсила от децата само да кажат за това и. да отидат у дома да 
се преоблекат, което децат свободно, стеснявне и без подомех на 
другарите си й правили. Своите оомомартовеки подаръци заедно 
■с, тях носила в Червения кръст. Не зная как нейните деца ,,ще се 
оправят в системата". Но; зная, . че правила това, което Джуро 
Шушнич търси от учените и просветните хора: учила децата поне 
да мислят като хора, ако не могат да живеят човешки.

Това, което е общо на децата от 'Споменатите белградско 
и новосадоко училище преди всичко са техните родители: упла
шени и по-малки пред училището от своите деца. Школувани в 
същото авторитарно й репресивно училище, те в репресията над 
собствените си деца радушно участвуват. На родителските 
ги интересува само дисциплината и бележките, а едвам когато из- 
лезнат от учебната стая имат храброст, идея, право. Искала бих 
да вярвам, че техните деца все пок ще бъдат по-добри и когато 

родители, ще намерят сиди и доблест да отварят, ръждя
салите училищни, крепости.

■

УЧЕБНОТО ДЕЛО

Децата ви молят...
Разнообразните и многобройни забележки, които с години 

се отравят по адрес на училището биха. могли да ое сведат на 
следното: то на учениците не дава нито практически знания и 
умения за професията,. а учениците са много обременени. Първи
те две забележки лесно се доказват. По-тежко е да' ое отговори 
с какво са обременени учениците и какво учат в новото и рефор
мираното училище. В общия заговор на мълчание по този въпрос 
участвуват воички —; и преподавателите, и специалистите, и роди
телите. (Иначе, децата никой нищо. и не пита). .ДОкато под нати- 

обществеността попуакат много области на общественияок на
живот и се отварят и най-твърдите и найнпазените политически 
крепости, училището уапешно отстоява и свое реноме на затво
рена, авторитарна и репресивна институция дори — това би мо
гло успешно да се докаже — укрепва. Освен на юбилеите, за учи
лището главно нищо не се говори. Затова две пб-пресНи новини 
от едно белградоко и едно новосаиско основно училище привли
чат вниманието. Показват, между другото, какво в училището мо
же да се учи и как м/олсе да — не ,се учи.

В оредата на Белград няколко ученици в четвърто отделе,- 
ние не знаели букви и цифри, неколцина — професионално ка
зани — били едукатившо изостанали, още неколцина имали много 
'беден речник и не знаели нито елементарни правописни правила. 
Колато бил открит скандалът навидело излезнали множество' не- 
педагопически и морално съмнителни постъпки на учителя. Про
светните власти са слисани и не могат да разберат как, е могло 
нещо подобно да се случи и покрай всички отчета, протоколи, 
препоръки, актове. Сега се изследва и утвърждава отговорността. 
Страх ни е, обаче, бюрократичеоки ограничената отговорност не 
занемари — лицето. Лицето, без което няма и образование. За- 

, щото, „ако е учителят така издреоирал децата, че били в стра
хотна конвулсия", ако „училището е знаело за поведението на 
учителя и е скривало това", прибързаното и допълнително учене 
на буквите и цифрите и най-малко няма да намали пустотата в 
детските сърца и глави, нито ще опаси образа на техните препо
даватели и родители.

Що се касае до новосадоките ученици, те не са неграмотни. 
Те, едвам миналата година влезнали пръв 
порта, знаят повече от връстниците си. Учителката им задала за
дача: всяка вечер с родителите си да слушат телевизионния днев
ник и пишат доклад. В общата . тетрадка, която върви като ща- 
фегна палка всяко дете седем дни записва свои коментари за пар
тийните пленуми, • срещите на държавници, инфлацията, стабили- . 
зацията, договарянията, съгласуванията. Учителката обяснява, че 
така децата , от малки се запознават с живота, който ги обкръжава.
Трябва всичко да знаят. Помислете

срещи

станат
К. Миянович

път през училищната

си че с години мечтаят,
после разберат, че действителността е по-инаква." Замислете, 
истина, деца, които не смеят да мечтаят, помислете си деца, кои
то питат: „Какво е това комитет?’’ и които се по-добре справят в 
живота защото знаят, че това са „група хора", помислете си!!

на-

ЛГ-Жа
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НАУЧНА СРЕЩА „МАРКСИЗМЪТ И КРИЗАТА НА ЮГОСЛАВСКОТО ОБЩЕСТВО"

Изход от кризата
вя.Вневерието'1:^неподй^нТпТаАмИг^ която дожи -та се научи и който не е п0«-
РАНА НА ВСЕ ПО-ШИРОКИТЕ СТ ходящ за но&ихе условия на еман
ИСТИНСКАТА ЦИВИЛИЗАТТИо»^лС?ВШИ СЕГМЕНТИ - 
СЛАВСКОТО ОБЩЕСТЕО Р ГП ттм^п, АЛТЕрНАТИ®А 
ПРАВЛЕНИЕ ' ЩЪСТЕО Е СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО

Ш • Д-р ЙОВИЦА ТЪРКУЛЯ

Центърът за марксизъм при 
Белградския университет органи
зира на 12 и 13 януари югославс 
ка научна среща „Марксизмът и 
кризата на югославското обще 

ципаторен иваксис; схващане на схв0„ Един от докладчиците 
парламентарна система на бур 

САМОУ жоазяата дем«срация като един
ствена политическа рамка на в 

Държавата в стопанския и общес модерното общество, в Което мо
гат да се осигурят свобода и дюс 

на милитаризация тойнство на човека и чието осъ 
на обществото. Бидейки кризата ществяване е едно оТ основните 

югославското общество през условия на,- югославското обще- 
последните

наНА ЮГО срещата бе и д-р Йовица Тър- 
куля от Юридическия факултет 

Белград. От неговия доклад 
.Изпитания на кризата на марк
сизма и самоуправлението" пуб

Въз основата на конкретна 
тормчеежа обстановка, 
ние на силите и

ис- 
отноше- твения живот изобщо, 

б) Модел
/

тенденциите в 
югославското общество, поставя 
се въпроса: кои са това моделите 
на възможни посоки на общес 
твено развитие и изход ог криза, 
та. Съществуващите

ликуваме част, в която се говори
за пътищата за преодоляване на 
кризата. Обзор на тази среща 
ще публикуваме в следващияреволюционното рарот- _ 

и кул гоичеоко движение и приемане 
на закономерностите, системата

П

години вое повече ство; в) отстъпване от крайните 
се задълбочава. обхващайки вси цели на 
ч:ки обществени области 

изследвания, въ минирайки в събитията в Косове

=НЕ~ Е=Е1= ™
нал це .че. и ри идеал-типови мо вени сили към официалните ин-

на ститущщ и легалните политиче-

теоретич-
ни и емпирични

дневнето Случва се дори този
модел да отхвърлят и самите ра
ботници. Следователно онези, ко 
ито той най-вече разчита и чии- 

г) Социалистически самоупра- то интереси нормативно и декла
>сти.дели на възможни посоки 

глобални обществени промени.
а) Етатистичен модел. Про- тясна прогьусливна мощ за делр 

тиктувана от специфични исто- творци новаторства и постоянно 
ричеоки обстоятелства почвата, безсилие в решаването 
върху крито се явява социализ
мът (неразвитост, бела. м ало чис
лен а работническа

оки механизми, които проявяват вителен модел. Този модел, как- ративно жзразява. 
то* е известно, се явява като исто 2. Тъй като всеки от тези че-

на акут- 1)ич,е(жи ртговор на революцион- тири модела има опори в социал
ните проблеми на кризата ' ните изисквания на еманципато- ния реалитет на югославското об

Поради тези причини 'нанос- сното Движение в югославско- щество и съответна, горе—долу 
класа и ин- ледък споменатите слабости и то общество. Той решително се конзистетна политическа и теоре 

телигенция. неразвитост .на демо противоречия придобиват все по- противопоставя на отрицателни- тична артикулация. - стигаме до 
критичните институции, па от- остри и по-тежки облици и раз- те исоричеюки опити на ранния извода, че те представляват ре-^ 
тук и необходимостта за ицети мери, В такава обстановка идват (статистичния) социализъм и ал-ни. възможни алтернативи за 
туции в името на класите) по за- до изява екстремните сили, които особено на тенденцията за пре забележи, че тези модели в иде- 
кономерна тенденция се учред-' предлагат ращикалиетични реше- захване на' автономната револ- ално представената си форма се 
ява като етатисггичен «щнал-и- ния и конодпти за излизане от юционна практика на пролетарс явяват само в абстрактно-теоре- 
зъм. В югославското общество. кризата Едно от тези решения е «ата клеа. Самоуправлението из тични анализи и са абстрахирани 
въпреки генералния самоупра- т.н. югославски .вариант на „пол Д^а сериозно предпоставките за от конкретни исторически особе- 

„ „ „„„„ преминарлне от отношенията на ности. Те съдържат общи катего-. нителен курс. тази тенденция от окото решение . които би запо
началото присъствура в латентен чнал с установявак-то на военна 
облик. Коренът на потенциалната управа в Косово и постепенна- ми 
мощ на тази тенденция и безси литаризация на обществото, дал

доминация и експлоатация към рии, които нямат пряка връзка- 
такива обществени отношения, с реалното и конкретното в еже- 
при които хората, сдружени в сво |днев«ото наблюдение, а на висо- 

на бодни асоциации, ще управляват ко равнище на абстракцията от- 
с обществените процеси „при ус разяват конкретните историчес- 
;довия" които са най-достойни и ки обстоятелства и действител- 
най-съо-тветни на човешката при костта, „възпроизвеждат ги като

духовна конкретност" (Маркс). 
Обаче на конкретно историче

лие на самоуправителните меха възможност за надделяване 
низми ц институции да я обузда ключовите проблеми на икономи 
ят, преди всичко лържавно-собст чеоката- и политическата система 
венически .монопол (чияю обрат и обуздал антисоциалистичеок-ите

на и контрареволюционн-ие тенден- 
власт на нии.

роща" (Маркс).
на страна е наемен характер 
труда) и отчуждената 
държавно-партийната структура 
на съвкупната- обществена 
родукция. или само над условия- те ада модела на другия полюс 

труда, относно разпределе се явяват сили и концепти. които
перспективата на югославското 
общество виждат в изграждане
то на граждански (ззпащноевронс

Самоуправителният модел има
супериорна фразеология и идео- ско равнище, на което се върши 
летия и през последните три де- теоретично обобщаване на опи 
сетилетия като официална идео- тите от практиката на 
легия систематично институцион окото

развиван, анализ на конкретните
на чески събития, тези модели не .

се представят в чиста форма, но 
от в разни варианти на своеобразни 

.симбиози”: етатистичеоко-мшш 
таристцчен. етатистично-самоуп- 
равителен. псевлодържавен-соци- 
алпетичеоки, поевдо-граждански, 
кап-ита-л-истнче ско-п а р тицип атмв- 
нм м-оиели и тем подобни.

Когатр става дума за първите 
три М|0дела (етатистичеоки. мили 
тарисичен и граждански), същес 
твуват реални предпоставки за 
тяхна инаутурапия в югославско 
то общество. обаче смятам, че те 
не гше-дставдява-т истинска шшн 
лизацмомна алтернатива, понеже 
намаляват възможностите за де 
йствителна

в) Модел на гражданско обще- 
реп ство. Като реакция на предходни югослав- 

общество и критичеоки 
истори-та на 

н-ието.
алнс- и нормативно е 
така че е останал в рамките 
нормативен - порядък и политиче
ски програми и декларации, 
които- в действителност твърде

По този

В сегашната криза на югос
лавското общество статистични 
ят м-одел се представя като реше 
ние, зауй че обезпечава максима тичеока и 
лна мобилизация на разполагае
мите средства и тяхното иасочва-

к<2ито

йоки) молел на икономика, гюши- 
нравовд система. Спо- 
перопективата на юг-ос малко е осъществено, 

начин с създаден зей между све 
та на нормите и истинското със- 

обшествените отно-

ред тях
лаяск-отр общество е в реставра
цията на капитал-отношенията и 

политическият въох оценява ка- инкорпориране в 
то най-значителни. Това е мо система на ми- 
дел, чийто гръбнак съчинява сво ИД ™ ( с „ре взима не ма дсмок 
собпчзният държавнораотиен ■ .,,К!л:тш, и институ-

Гои е ооосноваг ции )Ш Гоаждашжого общество
стриктно прлзуване ма иар- 

мехапизъм,. гриж- 
заиазване на нолитичеокия 

и строго зачитане на 
свободи, Това стаио-

сектори.не към онези тояиис на 
тения, което е тежка реалност 

югославското общество. Но 
посредством репреоивна идеоло
на

тчхзпиндоктринациягичеока
зей е агрсмостен. па между сам-оу 
правителцата нормативна систе 
ма. и истинското състояние е ус- 
тапдае.но лъжсеп1цнство.

левиятан. 
ху държавно управление, 

р-ьководенс с гвсички при 
животсрелствено

области на обществения 
от страна на владстиувашата 
муиисичеока партия при значите
лно пренебрегване на ликономичс 
оките закономерности 
тен ико-н-оашчески

Обачеламентапния
на самоупра 

девиаитните.'
ливо . това израглгявамс 

вителния модел 'с
ко- млурализ-ьм 

ЛИЧ1ГИТС
пише се основава па идеята, чс 

буржоазна дс-

еманщ-ш-ащпя и в-облици на. практиката, като пос
ледица има компролгитация 
самоуправлението, което се из-ве- 

окамейка

на крайна сметка водят към нстори 
ческа 1ИНВОЛУЦИЯ. Защо?

а) Етатистич-еокият модел л
и съопж- съществулащатаволуптаризъм.

мокра-ция сшъ|>жа жцю. ш подет,димата
Социалистическите изследва- ,придобивки па емаиципаторнин, ,като гла,1С11 виновник за .актупл- оеал-социалистичеоките страда се

===== 

отричана от диктатурата ^ Чс самоуправителният мо- касна икономика. С ■ недеятеяно- 
дсл ие с повече съществена ос

на легитимността на обшс- но довежда под въпрос 
и илей- ст.вспо-икопюмтгчеоката и политк стич-оокия

■чеоката. система в Югославия, иго Зиачителиитс реФсмтант. които се 
недоверие предприемат в рамките на моде- 

Упгария, СОСР, Китай и !ГРУ 
показват, чс техните 

(На 4-та етр.)

ва крч.га на различните
вени сегменти., определящи се 10ЦИЯ и 
за т<гзи молел. Става ЯУМа на 
виегж процент на най-широки те 
трудови маси. младежта, интели- 
тенцията -дребните собственици 
и разбира ос т.н. професионални 
политици, които в „здравата 
«а виждат лекарство за ратните на 
кителавского общество", те се зае 
тъпват за

сто си -гоои модел дори еерисо- 
социали

пролетариата.
план таз» и по новаПа теоретичен иъоокт. в тези страни.цо-ситсли

я Пда аочр е станал извор „а 
,у«-ги1чаТел1Ю разкъсва- към адночодаитс социалиегичесжи ла .» 

а’ като теоретична самоуичрааителци постулати. кои- ги страни,
който' уж йяма какво то съвсем са отдалечени от всеки

геина 
ра със:
НС с 
система, от

ръ
маркюиз|МЛ

ролята наукрепване
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СЪЮЗЪТ НА КОМУНИСТИТЕ: ТЪРСТЕНИК

Изход от 

кризата
Най-голям принос

Плврчр /уг п»а месеца първия- заключения, в които говорим за 
ните организации на Съюза на последствията, а не за причините 

вЦТръста№иш.ка об- и за това, - отделни д=дъ 
шина участвувава в разискване- лто време заема 
то, върху идейно-политическите Функции. Вешковац се зае и з^ 

саздвижени на Осмото по-трезвено хар.юне
СК в Сър-' всички равнища, а организиране

мелагоманоки сп

самоуправлението, 
стратези са разбрали необходи- Обаче те не забелязват, че тази 
мостта от мрупни и

промени. Основната на на югославското общество нуж-

(От 3-та стр.) ативи на

радикални ..историческа среща” на сцената
въпроси,
заседание на ЦК на
-бия. Членовете на СК тук по то- то на .различни м г,
зи повод дадоха пълна подкре- ортни състезания. 
па на заключенията от това засе брания с които малко се поду 
дацие. за които беше 'казано, че ва, трябва един път за винаги 
са се появили в удобен момент да бъде осуетено. _ 
и че представляват важна крач- мото заседание

работа и за напредването на среднокачест 
вените кадри, с които лесно мо 
жеше д.а се манипулира. С така-

системни
сока на тези. промени е2 демокра но би имала мрачна, кървава 
тичеоко обновление, създаване 
на възможности за свободна цзя же да се вярва, че реставрацията 

творческата инициатива на на гражданското общество в

оценовраФия. понеже малко мо

ва на
най-шир смейте даоодни слоеве, ми твърде противоречивото и по 
наване от посредствена и посред много начини, разделено (нани

оналцр. религиозно, икономичес- 
демокрация, но- км, исторически, културно и пр.) 

закономерно- югославско общество ще се ре 
производст- ализиад чрез този модел като 

демократическо от западиоеврз 
внедряването пейоки тип. По всичко личи мо 

на статисти че ски модел ,.в югос- делът би се реализират като ав- 
л а лекото общество би било свое торитарен и в крайна ом</гка, с 
образен историчеоки анахрони- оглед на военно-стратегическите ’ 
зъм, който би изтласкал Югосла- интереси на великите сили на 
вид на маррините на световно-ис Балканите, би водил към създава 
торическия процес на социализ- не на оеларатни, противопоставе 
ма и наредил би я сред авторита ни една на друга държавици, и 
рните общестщ» каквото е албан (или) към „Балкански Ливан".

т) Затша социалистияеоки- 
б) От друга страна милитари- ят самоуправителен модел, ма- 

зирането на . югославското об- кар че е изпаднал в криза и е ко 
щество (така нареченото „полско мпрометиран, напук на неверие- 
решение") не ни изглежда съотве то, непривлекателността и отх- 
тно и резултатно, защото за ра върлянето, от страна на вое по- 
злика от Полша в Югосвавия съ широки обществени- сегменти —• 
ществуват съвсем по-инакви об- е истинска цивилизанионна алте 
ществено-исторически, културни, рнатива на югославокото обще 
национални условия както и по- ство, която му открива, исторм 
различно място и роля на ЮНА. чеежи перотектцаи за хуманизи- 
Освен това, от принципна глед- ране и еманципация.
,на ючка в едно демократичес
ко социалистическо общество правлението в Югославия е съ 
предприемането, на една такава воем очевадда. но тук не стазва ду 
мерка, каквато е милитаризация ма за „зд.раворазумно” разбира- 
та на обществото' и военната ди не на кризата като начало на 
ктатура на общ план, едва ли края. Противоположно на това 
може да се подкрепи със състоя- категорията криза трябва да се 
телни политически и теоретични разбере като категория движе- 
иричили. Тази обстановка може ние, импулс на процес и начин

Времето от Ос

ничеока към непосредствена со
циалистическа 
во отношение към 
стите на стоковото 
во и пр.

Следователно,

ка в по-нататъшната 
поведение на

на да бъдат заместени от способни.

комунистите. В по

вените орели, становищата 
пленума да се претворят в жм- ,,Бремето на стабилизацията 

ускореното развитие на „Пето- 
цялата страна върху 

би трябвало да по-

вот.
промените -и„Атмосферата на

вече се чувствува” — каза МИО летка и 
ДРАГ ПЕТРОВИЧ от ООСТ „Пне плещите си 
уматика" в „Петолетка”. „По то- емат младите, профеоионални ка

дри" — думите са на инжинер 
Мирослав Бинич.

„Време е да разберем, че са 
ни необходими най-споообни хо- 

а ра за челни функции. Затова учу
два явлението — казва Бинич —

по-нататък не можах-зи начин 
ме. приемахме заключения, кри
то никого не задължаваха, 
мавахме се.с разграничаване ср

итото.
Зани

е;д разносвачите и чистачите, 
не в ръководството”.

СЛАВКО ЙЕР.ЕМИЧ („Петоле че в отделни колективи за дирек-
избират хоратка”) остро разкритикува преко- горски места се 

временната- работа в „Петолет-- пред пенсия. Големите колективи
трябва повече да работят върху 
развойните работи, повече да на-

ка”, големите отделяния за ре-
презентация и останалите непот
ребни разходи. Затова се застъ гражщават и да уважават креатив 
пи да се прекъсне с купуването ните и. хората, които стопанство- 
на- скъпи служебни автомобили и то влекат напред. Заключенията 
с тяхната прекомерна Употреба, от Осмото заседание ще претво- 
което в „Петолетка”. често се ,рим в живот, ако първо в соб

ствената среда разчистим с без-

Навярно кризата на самоу

случва.
Причина за. явяването на апа

тия в партийните редове „ЛЮ- 
БИНКО ВУКЧЕВИЧ, секретар в 
•първичната организация на СК 
в „Кучище". изнамира в групи
ровките, оцортюцизма и кариери 
зма, Такива ■ явления повлияха 
в трудовата единица „Кучище”, 
където са заети- 350 предимно 
млади работници, ' никой да не 
се заинтересува за приемане в 
Партията. Доколното желаните 
промени, раздвижени на Осмо
то заседание, не се осъществят, 
може да се случи да няма рабо
тници в партийните редове. Най- 
голям принос за Осмото засе
дание ще бъде ако всеки в своя 
та среда работи повече, по-доб 
ре и по-качествено, ако повече 
се усвояват нови програми, а се 
осуети корупцията, митото и 
фамилиарността. каза Вукчевич.

ДРАГИЩА ВЕШКОВАЦ е на 
мнение, че трябва да се прекъс
не с практиката на приемане на

делието, недисцишшната, карие- 
ризма и с всички онези, които 
с поведението си нарушават авто
ритета на СК”.

В разискването в първичните 
.организации в Тръстеник, по по
вод заключенията от Осмото за
седание, бе казано че комунис
тите в тази община напълно при 
емат заключенията, обаче тър
сят по-голямо единство във връ- 
ха, разграничаването да продъл
жи от първичните организации 
ио ЦК на СЮК. От функционе
рите се изисква щ>-често да са 
сред базата и да не се отделят 
от членовете.. Положителните 
промени в тази община вече се 
чувствуват. Комунистите в колек
тивите вое повече се занимават с 
производство, залежалите стоки, 
износа и останалите 
проблеми, защото по този начин 
стопанство в Тоъстени.шка общи
на ще стане още по-успешно.

Ж. Николич

да ое търпи като инцидентна, но на. съществуване и промени. Та- 
не и като начин (принцип) за от ка- разбрана, кризата може 
браняване и защита ..на социали- има. както правилно забележи 
етическия строй

да

Карел Косик, „два. епилога: или 
в) Вое по-числени са агитато ще бъде попътна станция към но 

рите.за граждански мощел на по во равнодушие и рутина, 
литичеака и правова система ка пък революционните обществе 
то алтернативи в югославокото об ни и политически сили ще я раз 
щество. Те се вдъхновяват от на берат като ценен историчеоки мо 
истина големите еманципаторс- мент, в който е възможно да 
ки и цивилизащио-н-ни придобив- се създава и създаде нова поли
пи на гражданското общество, в т.ика. нови обществени отно- 
които са вградени най-важните шения, нов начин на мислене и 
резултати на революционната бо нови форми на политическо спло 
рба на . пролетарските маси. В таван-е. Следователно 
това те ппедчувсгвуват възмож- е абсолютна отрицателност ни 
поети за така, .наречената ради- то от обективен, нито от субек- 
кална демокрация ,— йсторичес- тивенаопект... Кризата 
ка среща И тези Придобивки на 
гражданското общество и авто-

или

коизата не

стопанские отваря
не на нов хоризонт за революци
онни решения във всички обще 

номните еманципатороки мници ствени „сектори!"
...........II »«»............мм»

ич .■

Комунист на в-к „Комунист" Влайко Кривокалич, замест
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единство със златен венец. Михалевич (Хърватско), д-р Новак Йованович

Директор на НИРО „Комунист"- Витомир (Черна гоРа). Коста Тоджер (Войводина). 
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хърватски, то ест на хърватско-сръбски (кири
лица и латиница), словенски, македонски и ал
бански езици, а съкратени издания на българ
ски, унгарски, словашки, румънски, русински и 
италиански езици.

четвъртък на сърбо-
съвет на из-

данието на „Комунист" за СР Сърбия; Мило- 
вен и ^ор^Гед^ГнГ^^да^. ГаТ йон™.3“1™ ПРЗДСедаТ“ Слобо-



Илко ДИМИТРОВ;
КОМЕНТАР

Ще мм лм достат чно месо?

РЕПУБЛИНДНСНД НАГРАДА! След недоимъка На мляко, живот-' 
новъдите навестяват недоимък на ме- пълно различните цени 
оо. Дали це касае за изнудване, ма
ниер всичко да се решава с повиша-

Като последица от това са и на-
на над 200

месни изделия. Така например шпеко
ва н салам, който се произвежда в поч

ване на цените, или за нещо друго?, ти всички републики., има' различни 
Най-добре е ако приведем конкретни цени. Този салам ъ СР Сърбия струва 
примери. За да се угои птица с един 2550. във САЛ Войводата 4340, в СР 
килограм е необходимо за петдесети- Хърватско 4510, а В' СР Словения 6548 
на дни да изразходва по 2,5 юг цареви- динара.. 
ца; за свиня за шест до осем месеца 
трябва да изразходва по 4 кг царевица, ва и с цените на добитъка, ,с полупго- 
за юне — за 15 до 20 месеца — по изведенията. като се създава ,.рай" за 
7 кг „златно" зърно и т.н. разни матра/пази. За начина, по който

В последното решение — цената се одобряват цените говори и факта, 
на свинското и юнешкото месо е по- че Съюзният изпълнителен съвет, как-
чти еднаква, а цената на месото на то изтъква Косанович, на. едни при-
птици е по-висока. А това е неприем- знават цена за сурова юнепгка кожа 
ливО', изтъкна тези дни Мирко Коеано- от 1400 динаря. на други от 2800, а на 
вич, секретар на групацията на Кла- трети- — не дават цена ни от 2400 ди

нара за килограм (касае се за 
Има и други диопаритети с цени- „Юхср"). 

те в тази област. Утвърдихме, посочва 
Косанович, че републиките и покрай- телите се търси попдобра^организира- 
нггните не ое осведомяват навреме за ност, а дали е възможно това, ако ста-
промените в областта на цените на ва пои различни условия?

Ако в Димитровград 
попитате кой е най-добър 
селскостопански 
дител във Висока — ще 
ви кажа: Илко Димитров

,10 000 динара облекче
ни I? Считам. че истински 
те производители трябва 
да имат по-толеми облек
чения. а да ое обложат с 
по-гол ям данък, 
ито са с единия 
промишлеността, с 
ги я в селското

ПРОИЗВО

Подобно „разнообразие" съществуАко попитате кой е най- 
деен млад обществено- 
политичеоки

ония. ко- 
крак в 

ДРУ-
стоп а н ет

или конто взимат

работник
там отговорът пак е 
шият — Илко- Димитров. 
И така с г&дини 
Илко Димитров от 
Брайковци. който не

съ-
ЕО-. зе-

наред,
село

се
знае дали живее в Брай- 
ковци или в Димитров
град, зашото там са съп
ругата му и двете им де
ца (те се учат. а във Ви
сок няма училище). А той 
снс-ве от града за Висок 
и обратно-.

ничната индустрия в Сърбия.

От производителите и прера-ботва-

(Според „Борба")месото-.
— Миналата - родила 

предадох 3300 кг агнеш
ко. На състезанието 
високи добиви в селско
то стопанство — спечелих

ДИМИТРОВГРАД
за НЕОБХОДИМО Е ПОДХРАНВАНЕ НА ПОСЕВИТЕ

Миналогодишната есен
на сеитба започна на 17 
октомври и бе завършена 
до 5 ноември. * Това зна
чително повлия състоя 
•н-ието на посевите през 
средата на януари да бъ
де добре.

казва, изтъква Предраг 
Кръстич. специалист в 
Нишава", че пшеницата, 

която е засета на 133,5 
хектара;.' все оше не е на 
пълно подготвена да по
срещне студената зима и 
мразовете. Кръстич напо 
мня. че пшеницата е 
най-устойчива когато за
почне да расте във вид 
на кичур а грахът кога
то достигне 8—10 санти
метра. Но благодарение

идеални за поява на раз
ни вцедители. досега ня
ма се опасност от тях. 
Затова е необходимо кол 
кото е възможно побър 
зо да се започне сподхра 
нването на посевите и 
то с 27 процентова тор 
КАН или с 46 процентова 
разтвор на УРЕА. В тази 
фаза на развиеше прихра 
нването трябва да се пр 
оведе с половината от 
предвиденото за тази цел 
количество. По-голяма

део пъреи регионални на
гради: за месо и 
Тази година се надявам да 
спечеля и републиканска 

споделя И.

мляко.

награда 
Димитров. Имам 113 ов- Илко Димитров
це и две крави. Имам

мя под закуп. организи
рат производство, а 
плащат съответно и данъ
ци върху това производ
ство ... >

Като напредничав про
изводител. Илко Димит
ров се е сбзаЕел с необ
ходимите 
ски машини: има 
с пемаоке. лрикачни. ма
шини, а тези дни трябва 
да получи и редосеялка. че с иарастнал до 5 сан- 

М. Андонов тиметра. Това ясно по

вече и двадесетина агне
та И тази както и мина- Както ни -осведомиха в 

съответната служба в 
ООСТ ..Нишава" в Дими 
тровград. пшеницата, коя 
то най-напред е засета 
вече изкарва третото ли
стче. Тази пък. която е 
засета по-късно сега из-

не
от овцетелата. _ повече 

ебагвзт по две. Лани 80°0
от овцете близниха.

Попитахме И. Димит- на хубавото време, особе 
но на слънчевите * дни,_ част от засетите площи 
пшеницата по^добре се

роз как се е устроил та 
може да отглежда, за 

обстоятелства 
голямо стадо, 

да обезпечи

селсксстопз ч-
трактор 'карва второто листче. Ес 

•синият грах. зас-ет на 
площ от 24 хектара, ве-

е засегната от плевел и 
затова е необходимо даднешните 

на село.
Как стига 
храна за тях?

пази от . мразозете на по
върхността на почвата. 
Въпреки че такива кли
матически условия са

се поведе сметка.
Положението в част

ния сектор е същото.
А. Т.

— Най-голяма помощ 
родителите.ми оказват 

Ваша ми пази овцете ма- 
години,

-гата Олга. Имот нямам 
много, но това не е пре
чка Взимам под наем от 

. Власина-продукт'>- и в то
ва отношение нямам про
блеми.- Впрочем от рабо
та не се страхувам. Още 
от малък съм свикнал на 
тази работа. Всъщност аз 
•само продължих традици
ята на добри животно
въди. И баща ми и дядо 
ми са били добри живот
новъди.

СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ пето на природна храна: 
мляко и всички видове 
млечни изделия, месо, яй
ца, вълна и други селско
стопански произведения е 
гее по-голяма. Цената им 
обаче не съответствува на 
цената на индустриални
те произведения.

кар че с на 77 
още добре сс държи. 
Инак през лятото всички

ИЗЛИШНА
СЛАВЧО СТОИМЕНОВ, 

от осло Божица. Сурдули- 
шка община, с одии <уг 
но- добрите животновъди 
в селото, И не само, 
с по-добър от 
но Славчо е и 
селско стои та нски произво- 

Със оелокоетапан;
„Вла-

об ще стве по-н конопите
комически и стопански ус 
ловия, ускореното разви
тие па селското стопа,нст- 
то е шанс за 
преодоля нане на труднос
тите, Оше повече, че шх> 
1Г31ШЩСТП0ТО па храна е и 
паша дългосрочна защача.

ое залавяме с подготовка 
на добитъка. 

Имам 10 хектара, предим 
но ливади, а оше толкова 

• взимам в закуп и навреме 
обезпечавам достатъчно 
сено. сетне засявам овес 
и ечемик — по 
кг. Считам, че землищни 
ят максимум непременно 
трябва ада надмине 10 хе
ктара. Това е малко земя, 
ако човек иска да сс за
нимава сериозно със сел
скостопанско

за храна

по-бързоче
другите.

Това нещо обременява 
селското производство и 
нсстимулативно се отраз
ява на пас селскостопан
ските производители — 
изтъкна Стоименов.

сдружен

6—7000 дител,
ската организация 
сина-продукт" е сдружил 

труд Притсжа 
мини-ферма.

Със Славчо Стоименов', 
■ съвсем случайно цосущав- 
ма сс срещнахме в Боси
леград. Беше дошъл 
някаква работа Захванах
ме разговор за всичко, а 
най-много за проблемите, 
с -които' сс срещат и кои
то спъват развитието 
ос ле кото стоп атютво.

Узнахме и това. че то
зи селскостопански произ 
водител през изтеклата 
година от добитък, вълна

средства и 
ва смесена 
Понастоящем

1-1 а въпроса ни как ус
пява ла обезпечи храна 
:\з толкова- добитък, събе
седникът ни добави: — С 
усилена и добра организа 
ция. От селското стопан
ство има печалба, обаче 
то търси и усилена рабо-

поотглежда 
7 крави.35 овце ипад

може да отгле- и мляко е имал чиста пе
чалба над 1 милион и 20П 
хиляди динара, а тази го- 

повече.

Казва, че 
жда и повече. Обаче всс 

в то-
ПР&ИЗВОД-

неразрешените паошество. проблемива отношение
— Имате ли данъчни |,,сстимулатишю 

облекчения, като добър 
произ-

дина очаква
Има добре обзаведена къ 
ща. покъщнина н други 
помощни сгради.

ос отраз-
Сслското стопанство.навъру развитието' 

дейност. Просто ка- 
и якои

яват
тази

има перспектива. И убс- 
злнанред

тд и това през цялата го- 
д.ица. Имам косачка, през 

помп-
сслскостопа 1 (оки 
водител?

— Малко. Какво е това 
на зооооо динара данък

ден съм. че и 
ще има. Градовете ни вс-

като че лиза мо,
ос страхуват от лятото лицата ни 

гат. инак сами със сънру-
богати сс- 
в затруд- М. Яневче са пренаселени. Търсс-д тъкмолянн.
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ОТБРАНА В БОСИЛЕГРАД-териториалната 
СКА ОБЩИНАФОРМИРАТ НОВИ СТРОИТЕЛНИ ПЛОЩИВ БОСИЛЕГРАД СЕ

ШАНС ЗА СМЕКЧАВАНЕ НА 

ЖИЛИЩНИЯ ПРОБЛЕМ
ВИСОКА МОРАЛНО 

ПОЛИТИЧЕСКА 

ПОДГОТВЕНОСТ— ОТВ ход са подготовките за формиране на 99 площи 
и без оглед, че на известно число от тях предимство 
ще имат собственици на имотите, очаква се повече 

чрез конкурс да си обезпечат основното усло-.

брояолския поток 
мястото където завърша- 

Т. Димитров до случайлязан нито един 
на злоупотреба или п>к 
какв-ото да е друго неза
конно деяние. 'Над 30 на

,, териториалните"
на Съюза на

ва ул
новоизградените две нови 
обществени жилищни сг- 

(към Добри дол).

В Босилеград ока о-бщи- 
терито-риалната 

брана, като една от важ
ните компоненти 
цепи и ята на всенародната 
отбрана и обществената 
самозащита ежегодно се 
развива и усъвършенству- 
ва. Постигнати са значи
телни резултати във воен
но-професионалното обу- 

идей 1-кнгго литаче с

от-души
вие за регулиране на жилищния си въпрос. ;на.

ради
Досега са завършени 

-необходими д ид- 
Общественият

е дал 
за из- 

на площите от 
собственици и

.в ,КО!Н-В Секретариата за сто
панство. финанси, гра
доустройство и комунал
на дейност към ОС в Бо
силеград подчертават, че 
понастоящем се реализи
ра задачата за формиране 
на 99 строителни площи. 
Същите са групирани на 
три места. Едни площи 
се намират между кла
ницата и " ветеринарната 
станция (над ул. ,,М. Ти- 
то"), други са дясно от 
тази улица и в околност
та на цеха за сушене на 
овощия и зеленчуци и 
новостроешия се цех за 
спортна конфекция, а 20 
площи са от лявата и дяс 
ната . страна на Кея на до

Общиноката скупщина 
в Босилеград напоследък 
започна да полага по-го 
леми грижи и усилия за 
решаване на жилищния 
проблем на онези боси- 
леградчани, които нямат 
покрив над главата. До 
известна степен това нало 
жиха две неща: първо, с 
развитието на промишле 
«о-стта тралът започна 
да се увеличава-, -което 
още повече изостри жи 

. лищния проблем в града 
и второ, това е едно от 
главните условия да се 
премахне непозволеното 
строителство в градоус
тройствената- част на гра-

сто от 
са членовеповече 

гоговки.
лгавозащитник

Този пре
увеличава. Брат-

комунистите.
цент се 
стве-то и единството ечн.а 
високо равнище. Терито
риалните не само. че да
ват пълна
всички усилия, които 
прдприемат за да се пре
одолее сегашното трудно 
положение, 
усилия същите и на- прак 
тика да осъществяват.

п-р-ед ложе и ието 
земане
сегашните 
имущоствено-прав-овата сл 
ужба тю-настоя-щем , во- 

разго-вори с тях. Оча
ква се на‘скор-о да ое из-

подкрепа- начение,
кого издигане и .матери
ално-техническото й укре
пване. Това между

сс
ди

ДРУ-върши преценка на пл-о но полагатгото & подчертано на не
отдавна проведеното засе- 

на- Общинския
щи-те. по-точно на някои 

обекти.съществуващи 
овощните и други дръв
чета и пр. След това ще 
ое изчисли, т.е. определи

дание
щаб по териториална от
брана. на което присъс- 
твуваха и ко-манширите на

Всичко това е сигурна 
гаранция за боеготовност 
та на териториалните еди 
ници в изпълняването на 
задачите, и въобще за ук- , 
репването на отбранител
ната система ва страната

цената на 'строителните 
-площи. Тук подчертават, 
че се полагат усилия вси 
чко това- да бъде готово 
в срок -о-т два месеца ко
сато ще бъде публикуван 
конкурс, чрез когото зна 
чително число хора б-ез 
покрив над главата да си 
обезпечи основното усло 
ви-е — строителна площ. 
Колко, наистина ще има 
^свободни" площи все 

ощ-е не е известно- поне
же. както изтъкват, в сек
ретариата. за и-звестно чи 
сло площи сегашните им 
собственици ще имат пое 
димство при изгоаж-дане-

териториалните единици, 
а предмет на разискване 
бе морално-политическо
то състояние на единици
те на териториалната от
брана. Това ое потвърж
дава с. Факта, че не само 
на военно-професионални 
учения, но и в трудовите 
■организации и местните 
общности, числящите се 
към териториалната от
брана са между най-ак
тивните и усърдни работ
ници. Досега не е забе-

»и_
За морално-политичес

кото състояние на едини-. 
ците на териториалната 
отбрана разисква и Пред
седателството на Общин
ския комитет на Съюза 
на комунистите, което съ
що така подчерта, че е на
високо равнище.

М Я.

• ДИМИТРОВГРАД щето че ли и на това 
дойде край.

Именно в току-що при
етата програма за- работа 
през 1988 -година на Са- 

общ-

„Чистотата 

е половин 

здраве"

Босилеград В. Б.

БОСИЛЕГРАД: РТВБ СЪДИ „КЛИЕНТИТЕ СИ" м е-управител ната 
ност на интересите за ко
мунална. жилищна и път-ГЛЕДАЛ, НЕ ГЛЕДАЛ на дейност ое предвижда 
в най-окосо време да се 

' набави специално возило 
за боклук. Предвидено е 
да бъдат набавени и 50 
контейнери за боклук, ко
ито да бъдат поставени

■ ■■
Радио-телевизия Бел- обаче е дтуга: в някои 

град към края на минала- райони в общината,, какъ- 
та година.посредством Об вто е Тлъм-инският и Ли- 

Бо-силе- синокият. къ-дето има 
най-много незаплатили 
абонаментите си. телеви
зионната програма н-е се 
приема изобщо или пък

Така казва нашият на
род и ако наистина е та
ка, тогава Димитровград 
чани не може да се 
похвалят с предпоставки 
за много здраве. Стара 
вече е приказката за кон
тейнерите в града, около 
които са направени същи 
нски депонии за боклук, 
понеже те се празнят от 
.дъжд на вятър". Но ка

пе иемдне на програмите 
й. тази организация пол
зува и други разпоредби 
в-Закона за информиране 
— ..собственикът на ра
дио' т.е.

-щишжия съд в 
град потърси от по-годя- 
мо число хора в община
та да заплатят абонамен
тите си. В този съд досе
га са зарегистрирани и ре 
ше-ни 1378 платежни нало

на различни о^е-ста в гра-телевизионен да.
апарат е дължен да запла 
ща абонамент все докато 

приема е некачествен. Ка- . не се откаже от абонира
но една от. п "ичините хо-

-Счита се. че с това чи
стотата на- глада в срав
нение със сегашното по
ложение значително да 
се подобр-и. .

не на апарата си" — тър
си абонаментите да си за
платят. Прилагайки това

га, т.е. на толкова д-уши 
е наложено да 
дълговете си. То-ва не е 
крайното число на онези, 
които не искат да запла
тя понеже, както ка-зват 
в Общинския съд. всички 
платежни налози вое още 
не са зарегистрирани.

Някои хора с години 
не заплащат абонаменти, 
някои това не са напра
вили няколко месеца. За
що?

Всред тези. който не 
заплащат сигурно има и 
такива които с безотгово
рното си отношение без 
каквото и да е основание 
затрудняват работата на 
РТВБ. Главната причина

рата- посочват честите де- 
платят фекти на -ппедпредавате-

А. Т.ля поради което не хва
щат програмите, особено 
втората програма. Също 
така считат, че притежа
ването- на телевизионен 
апарат не значи че тряб
ва да заплащат и абона
менти.

закон-оп-сбиги-сание Общи
н-окият съд налага дълго
вете да се измирят.

Повече от подсъдимите
не са съгласни с онази 
народната ..Пил. н-е пил 
ще си платиш!", в случая 
..-гледал, н-е гледал" ... и 

Тези причини, по-точно платежните налози обжал 
че не съществуват техни- • ват в Общин-ския съд. ’Да- 
чески условия за приема
на програмата отдавна 
са известни ,на РТВБ. По
настоящем тя полага'уси
лия тези трудности да 
премахне и на Лисинска 
планина строи по е-п пода
ватели. Но без -оглед, че 
не е създала условия за

ли :в ред-о-вната съдебна 
процедура ще докажат че 
тази поговорка не м-оже 
да стане, в сила. т.е. че 
не са ползували услугите 
на РТВБ е въпрос, който 
се очаква с голям инте
рес.

В. Б. Боклукът е само за контейнери
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и а младостта — да илм не? ИНИЦИАТИВА НА МОК 
НА ССМ В НИШ

КАКВО КАЗВАТ МЛАДЕЖКИТЕ ФОРУМИ

Много идеи, мално предложения
разискванията във 

достта, които започнаха 
като

„Рецепта“ за 

атзкранев
връзка с чествуването на Деня на мла-

в началото на декември миналата година,
празника Зе^ДеНЦИЯ е стРемежът на младите да чествуват
ства поотпкптги митингаРств°> нропиляване на обществени средства, протоколи и отживели форми

ждението на' Йосип Брод Ткто 
(що 1992 година).

Разискванията в Сърбия не са 
завършени, но някои общински 
ръководства вече казаха мнение
то си. Например чачани са за 
Щафетата.

Междуобщин-оката- конфе 
ренция на ССМ в Ниш пре
дложи на общинските кон- ' 
ференции да изберат по ед
на актуална младежка тема 
и да я обсъдят (с участието 
на .всички първични органи
зации на ССМ) в рамките 
на изборната дейност. Пред
ложението изхожда от пред
положението. че ро този на
чин ще се извърши завидна 
мобилизация на младежта в 
изборите и ще бъде даден 
принос за ускореното реша
ване поне на някой от мно- 
гобройните остри проблеми 
на младежта.

В това отношениемвпт ое изнасят предложението от Войводина,
" ГГоГ: сЬетатГ Председателството на ПК на

ва дума за Щафетата и мястото 1 а 11ря1рва да бъде запазена. ОСМ в Косово „гласува" за Ща-
и » празничните съдържания. . и ^-иоа!5 предлагат щафетната фета-та и предлага тя. да мине са-
Форумите се делят на две прупи: палиа Да се носи по досегашния мо през средите, в които се орга-

начия до 1 ОО-тодишнината от ро-

а

..за" и „против”.
Общинските конференции на 

ССМ в Босна и Херцеговина са 
се съгласили с концепта на ра
ботната група при Съюзния ко-

низират прегледи на културните, 
спортни и други младежки по
стижения. И централното търже
ство в Белград, според косо-вско- 
то младежко ръководство, трябва 
да бъде манифестация, която 
афирм.ира младежко тотворче- 
ство. .

| Л щмитст по чсствуване Деня на ■ 
младостта, в който с включена и 
Щафетата. Разлики се явяват във
връзка с въпроса как да се дви- |г 
жк (носи) щафетната палка. Има | 
предложения Щафетата да мине 
само през забележителните места ш^М 
от революцията.

Младежката организация на 
Хърватско

Младежта от Черна гора счи
та, че Щафетата на младостта 
трябва па бъде. запазена и на
стоява за осъвременяване на съ- 
пътствуващите я манифестации.

Дилемата „Щафета на младо
стта — да или не?" ще бъде раз
решена на заседание на Конфе
ренцията, на СЮСМ, което ще се 
състои 1у>м «рая на януари.

СТАНОВИЩА НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА ССМ В СУРДУЛИЦА

Инициативата ое е харе
сала на общинските младе
жки ръководства, след това 
и на ..обикновените" члено
ве на младежката организа
ция. Повишен, .е интересът 
на младежта към изборната 
дейност, младежката органи 
зация е живнала. Младите 
нишлйи са избрали за тема 
кадровата политика в ССМ, 
и организираността на без
работната младеж, в Алек- 
синац се обсъжда въпросът 
за трудоустрояването, в Пи
рот — Дом на младежта и 
делегатската система-, млад е 
жите и девойките в Дими
тровградска община разис
кват за развитието на край
граничните краища, млади
те в Свърлиг разглеждат де
йността на първичните мла
дежка. организации гго села
та и т.н.

мне е казала окончател 
за Щафетата, 

непгоните Риека, 
подкрепили

ното си мнение 
Младите от 
Сплит и Вараждин *Я 1 - V, ,

Председателството на Общ1шс . 
ката конференция на ССМ в Су 
рдулица застана на становището, 
че Щафетата на младостта тряб 
ва да остане, а да се въведат про 
мени в ..останалата част от конце 
пцията на манифестациите по 
„случай Деня на младостта.

Това становище е подкрепено' 
с няколко аргумента. Сега. кога 
то се преброяваме и делим. Ща
фетата- на младостта открива въ 
зможности ня едно място да се 
срешат, другаруват и сближават 
млади от много краища на Юго

Любим символ на 

стари и млади
ССМ във Войводина -концепции, 
според членовете на председа
телството на ОК на ССМ в Сур
дулица, изискват много по-голе 
ми материални и Финансови сре

\

д-ства в сравнение с досегашния 
начин на чествуване Деня на мла 
иостта.'Заради по-добро взаимно за-

Ръководството на младежта в 
Оурдулишка община има твърде

познаване на младите от всички 
краища на Югославия и поради 
общата ни история и минало, аз 
предлагам Денят на / младостта 
да се ознаменува с манифеста
ции, които ще се

критично отношение към двете 
проектоконцепции. защото „при 
изработката им се е изхождало 
от личното съблюдаване на чле
новете на работната група при 
Съюзния комитет и на Председа 
телството на ПК на ССМ във Во 
йвгодина. С.Рещу такива и поио 
бни концепции ос изказаха чле
новете на Съюза на югославска
та младеж и всички трудещи се 
и граждани на СФРЮ с масовото 
си присъствие на всички места, 
итрсз които мина миналогодишна
та Щафета".

организират 
през една седмица па май — каз
ва РОМАН ЙЕНКО, средношко
лец от Копар. — Тези манифеста 
ции трябва да се провеждат в 
местата, които имат почетно мя
сто в югославската история, на
пример в Титово Ужице. на ТйсЛ 
тище и Ловчен, н Крагуевац, в 
родното място на Никола Тесла... 
........................................ ««»«««»«« »ф«» «««»«■

Славия, от различни народи и на- 
Щафетата на младо-родности. 

стта е любим символ и манифег 
на младите. С тях Млапежии новини 

от Сурдулица
тация не само 
се отъждествяват и споделят ра
достта им и всички прогресивни 

от цялатрудещи се и граждани 
Югославия.
страна нз Съюзния комитет и 
П релседателството

ТРАДИЦИЯТА КАТО ОСНОВЕН АРГУМЕНТ

Предложените от
• До края на януари ще 

бъдат избрани кови ръко
водства в 41 първични мла
дежки организации в общи
ната. През февруари ще се 

тематично-изборно

к. г.на ПК на .
пи облици и съдържания. В трил 
отношение* Ае изнасят и. конкрет
ни предложения. Пътят на Ща
фетата трябва да бъде мцогемкъ 
кратък: от' 1 до 25 май да мине 
само през обшинитс. чиито мла
дежки организации постигат най- 
добри резулцати и това да им 
бъде своеобразно п-ривцанис за 
резултатната 
Стърле).

■В Деня на младостта — пред
лага Мирко Вуйович от Будка, 
младите трябва да се съберат в 
училищата, фабриките и на спор 

- -гагите терени, къдсто да сс състе
зават но знания -умения, пронз- 
'ВШ|ИГгел1ЮСТ на труда, спортни 
дисциплини. Такива манифеста
ции ци трябвпт. а не церемонии, 
които ни затъня ват-

брой) хубава традиция.
младите ог цяла Югославия и ук
репва братството и единството 
Подобно мислят и Сузана Абра- 
мич от
от.Осиск, Прсдраг Стрижак, На- 
дд Джушич и Славица Станкович 
ОТ 1<!рагуе!вац, Нсбойша Попович 

на от Титопрад, Илия Стърле от Ле
скова ц и ДРУГИ.

Те обаче добавят, че
щафетната рал-ка и чес-

1соято сплотява(Продължение от миналия
петък направихме 

опит да посочим аргументите на 
младите, ко-итр мислят, че Деня! 
на младостта трябва да се честву- 
ва без Щафетата, като използу-

в аи-

състои
заседание на ОК на ССМ.В миналия

• Председателствата на 
ОК на. ОСМ и ОК на ССТН 
започнаха съвместна подго
товка за тазгодишните ..Сре 
ШИ на селата". В няколко 
местни общности са прове
дени разговори с председа
телите на МО, първичните 
оргамиз-щни на ОСМ и ме
стните конференции на 
ССТН.

Валцово, Бранно Хорват

на участници
новости". Сс-вахме мнения 

кетата на ..Всчеоне дейност (Илия

палка съшо е „помошта г 
спици » споменатата _а!Ш<<-'| •

■ Младежите и девоикШ , 
то са за Щафетата, пшкреп^

носене
то на
-гвувзлето на младежкия празник 
трябва да бъдат освободени от 
помпозност. черни лимузини, окъ
пи манифестации застарели Фог- 

От досегашния начин ос умо 
пихме, казват младите, и затова 

организация трябва 
съвременни ппазиич-

• През зимната ваканция 
Младежкият клуб в Сурдули 
на щс работи ежедневно от 
10 до 22 часа.

главно с
аргумент.

Смятам, че шафстата на 
достта трябва да носим и ‘ 

Непал Бушкович от 
е сД"“

м нашето си 
та като основен ми.

младожлеата 
да осмисли

К. Г.
Щх7д, казва 
Титограл — понеже това СТРАНИЦА 9
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ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА ЦЕНТЪРА ЗА КУЛТУРАБОСИЛЕГРАД:КРАЯТ НА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ В ОСНОВНОТО 

УЧИЛИЩЕ В ДИМИТРОВГРАД Всичко зависи от средстватаПостоянни усилия за 

подобряване на успеха . До коя степен Центъ
рът зя култура в Бодалег 
оад ще може ла реали
зира заплануваните през 
настоящата голина зала 
чи и активности, ще за
виси от средствата, 
то ще бъдат обезпечени. 
Изпълняващ дължност- 
та директор на Центъра, 
Захари Стоянов.

Тази учебна година обу ..Януарските дни" на про
светните работници в Бел 
град ще отидат двама 
преподаватели, а на семи
нар в Ниш 62 преподава
тели. В 20 секции работят 
67 групи, в които дай- 

работеше. основ- активно са включени съ
що толкова препоиавате-

чението в основното учи
лище е организирано в 
една смяна, понеже сред
ното образование получи 
нова сграда отстъпвайки 
помещенията, в които до
сега
ного училище. С това не 
само редовното, но и. до- ли. 
пълнителното и добавъч
но обучение, както и кла 
совите общности и извън
училищни дейности се който за цялото училище 
провеждаха без затрудне- е почти много добър 
ния. Както ни уведомиха 3,48. В сравнение с успе- 
в училището, след гарове- ха когато училището не 
лените подготовки е въве- бе обединено (3,21) това. е 
дено обучение по избор значително подобрение, 
за учениците от оедми а Както изтъкват в учили- 
от следващата година и щето очаква се в края на 
ооми клас. Седмокласни- учебната година оше по- 
ците тази година най-мно вече да' се подобри. По 
го са се определили за традиция най-добър уопех 
информатика, а след това са постигнали първолаци- 
за фототехнижа и книто- те, които имат средна бе- 
везство. За информатика . лежка 4.11 а най-слаби са 
е оспоообен и един препо учениците от осми клас в 
давател по математика, а Ошловци със средна бе- 
еъщо така уреден е. и ка- лежка 2,64. От 1284 уче- 
бинет. За това са израз
ходвани 13 милиона дина 
ра. Шест милиона динара 
са употребени за обзаве
ждане ла останалите ка
бинети. така че днес в то
зи смисъл училището за
доволява повече от 70 на 
сто от предписаните нор
мативи. По този начин са 
създадени условия за съ
временно обучение. Още 
повече ако се има пред
вид, че до края на тази 
учебна година обзавежда 
нето на седемте кабинета 
ще стане 90 на сто.

Зачитайки съвременни 
те изисквания, както и 
желанията на родителите, 
от началото на тази учеб
на година в три паралел
ки на пети клас се учи 
английски език. а публи
куван е конкурс за педа
гог, който училището до
сега не е имало. От 29 
ноември в училището ра
боти зъбна амбулатория.
Ученическата кухня обез
печава всекидневно по ед
но ядене за всички учени 
ни. като при това те за
плащат само 50 на сто от 
цената. За 100 ученици 
храната е напълно безпла 
тна. Училището помага 
на определен брой учени
ци в заплащането на ква
ртири. превоз, купуване 
на учебници. Всичко това 
допринася успеха да се 
подобри. От друга страна 
и допълнителното усъвър- 
шенствуване на препода
вателите в никой случай 
не се пренебрегва. На

к-ои-

казва.
че заплануваните .спедст- 

43 640 000 динара.■ва от
които по отношение 
миналогодишните са уве култура. С цел книгата да 
личени с 44 на сто. не ое популяризира, заплану

вана е и една среша с 
писатели и начинаюши 
писатели от българската 
народност. Ще бъдат ор
ганизирани и изложби 
на книги.

Отделно внимание в 
програмата за работа пр- 
е? настоящаха година ше 
бъде посветено при изби 
райето на филми. Общо 
в Босилеград са заплану
вани около 100 к-инопред 
ставления. Далеч по-то 
лямо внимание ще бъде 
посветено на прожектира 
нето на филми в районни 
те центрове: Долно Тлъ 
мино. Долна и Горна Лю 
бата и Горна и Долна Ли 
сина. Не ше останат и 
другите села. които жела 
ят. Да кажем, че неогда 
вта- за пръв път са прооке 
ктирани филми и в Ми-

В резултат на 
това е и успехът на края 
на . дървото

всичко на
левии. Гложйе и Белут.
В центъра за култура под 
чертават. че и занапред 
ще продължат с тази пра 

, ктика.
В рамките на зктивнос 

та си. Центърът за култу 
ра и през настоящата го 
дина ще организира ня 
колко концерта на народ
ни и забавни песни и 3 
театрални представления. 
В областта на капиталов
ложенията . запланувано е 
ренс-виране и лриспоооб 
ява-не за културна акти 
внсет на кооперативните 
домове в селата- Бранков- 
ци и Горна Лисина. Запла
нувано е р-еализиоане на 
п-рограмата за крайграни 
чно сътрудничество меж
ду Босилеградока общи
на и Общинския народен 
съвет на град Кюстендил 
(НРБ) в областта на кул
турната дейност. М. Я.

полугодие,
могат да задоволят потре 
бите на културната дей
ност. Оше повече, че и 
досега заетите в това кул 
турно ведомство са с 
най-ниоки лични доходи 
и че потребите за култу 

ежегоярни активности 
но ое увеличават.

Инак. и през настояща 
та година библиотечното 
дело. работата на кино
то и самодейността са ос
новните на-соки в запла
нуваните задачи и акти 
вно-сти на Центъра за ку
лтура в Босилеград, 
библиотечното дело и та 
зи година е запланувано 
обезпечаване на нови кн 
иги. а средства за тази 
дейност ше бъдат обез
печени съвместно с Репу 
бликаноката общност за

ници в цялото училище 
397 са отличници, 
п-очти 31 на сто. 
добри са 306. а с незадо- 

■са 273

Вили 
Много

волите лен успех 
или 21,26 на сто. От т-ях 
с по пет и повече слаби 
бележки са 71 ученици

А. Т.или 5,52 на сто. .

— Най.-мно-ро — известният 
наш карикатурист Методи Пет
ров, гетне Тошо Боржович от 
„Вечерни новини" в Белград и

Повод да говорим с Перица 
Илие-в. наш редовен сътрудн-ик- 
карикатурист от Димитровград е 
повторната му покана да учас
твува на международната излож
ба на карикатурата в главния 
град на Япония, Токио. И мина
лата година Илиев е участвувал 
на тази реномирана изложба, а 
какво очаква от тазгодишната?

— И самата пока-на за уча
стие на една такава световна из
ложба е успех и голямо призна
ние за мене. Какво ше излезе, 
ще видим. Тазгодишната излож
ба е. на тема: ИЗМАМА. Конку
ренцията сигурно е голяма. Как
во ще стане, ще видим — спо
деля Илиев.

Не от вчера Перица Илиев 
се е определил за карикатурата. 
Повече ог десет години отпечат
ва карикатури не само в ..Брат
ство"., но и в други вестници и 
описания.

— Три-четири години1 непре- 
ато сътрудничех във вестник 

„Ехо-", като правех главно кари
катури на спортни теми. Освен- 
това участвува и на няколко из
ложби на карика-щиата V нас — 
в Славоноки Брод. в Зеница 
щругаще.

— Кой е оказал влияние вър
ху вас за да ое определите за 
карикатурата?

РАЗГОВОР С МЛАДИЯ КАРИКА 
ТУРИСТ ПЕРИЦА ИЛИЕВ

Без думи"—от 
Димитровград до Токио

п ДР.
Понастоящем Перица Илиев 

работи в конфекция „Свобода" 
като пазач.

— Докато дежуря — хрумват, 
ми идеи. които -по-късно се опит
вам да пресъздавам в карикатури. 
Моите карикатури обикновено са 
— БЕЗ ДУМИ — изтъква Илиев.

/7-V» *• '
/7 ;
\ \

1/

-5^ Инак Илиев следвал две го
дини журналистика, но се нало
жило за -известно време да пре
късне.

\
"V. )

V- ^ С. — Считам, че с карикатурата, 
като журналистически жанр. мо
же много да .ре каже. може сил
но да

■ Г \с 3 3»
се въздействува за 

реняването на недъзите й слабо
стите. — казва Илие®.

Докато след няколко години 
Илиев не завърши образованието 
си и започне да ое бори ..с ду- 
ми'\ тъй като следва журналис
тика. дотогава -ще се бори без 
думи (с карикатури). И

•изко-

.Vкъси

така си
гурно ще допринася към заклей
мяването на слабостите и пре
правянето на пътя на положител 
ните идеи и стремежи.

БЕЗ ДУМИ Перица Илиев М. Андонов
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Физическа култура^(п^АМТ) Човекът и жизнената среда
ДИМИТРОВГРАД Изчезнаха ли зелените 

площи в Димитровград?И Ружица Алексова сред
Тези дни председателят 

на Председателството На 
Социалистическа репуб
лика Сърбия ПЕТАР ГР 
АЧАНИН 
за спортистите, 
ли златни, сребърни и 
бронзови медали в 1987 
година.

За Димитровград мно- в крайна сметка зелени
на не ни трябва — може 
се и без нея. Достатъч
ни са ни асфалтираните 
улици и тротоарите и фа 
«та. че имаме възмож-

го пъти досега оме каз
вали, че е малък живопи 
сен градец, от всички ст
рани с гори. И наистина 
е така. Когато наблюда
ваме панорамата на то
зи град с възхищение неем"!!!

Но.

устрои прием 
спечели-

ност един ден да ..озеле
като се задържа 

с тях в едночасов сърде
чен разговор, 
вайки се за техните 
блеми и условия за рабо- 

Грачанин изтъкна го

можем да кажем — чуде 
еню прелестно градче! 
Във всеки случай най- 
много благодарение на 
гората. Обаче има гук 
и нещо друго. Всеки слу 
чаен пътник-намерник ще 
забележи нещо не мно-

едвам ли човек мо 
же да бъде равнодушен, 
когато наблюдава как 
на Площад освобожде
ние се зеленее една пл
ощ' (най-вероятно предна 
значено за паркче) обрас- 
тнала в плевел. И това- 
никъде другаде, но в са
мия център на града!

Единствена надежда за 
тази неизползувана въз
можност е частният соб- 
етвеник на кебапчийни
цата до него. който ако 
малко се заангажира мо
же би ще успее да нап
рави поне красива лятна 
градинка, сходна на она
зи пред Центъра за ку 
лтура.

интересу- 
про

та.
л ям ата заслуга на спор
тистите. като ги нарече 
..посланици'' на страната 
в чужбината. го приемчиво за един та 

къв ..горски" градец.
В града, особено в цен 

търа или извън него, все 
едно-няма никакви

Сред ..посланиците" от
всички краища на ре.пуб 
ликата се намери и Ружи 
ца Алексова от Димит
ровград. която миналата 
година спечели второ 
място в света в спортна 
стребла за инвалидни ли 
ца. Ето какво споделих
ме с Алексова след завръ 
щанетя- й от Белград.

— Възхитена съм от 
приема при другаря Гра 
чанпн. Той прояви огро 
мен интерес за всеки спо 
от за свени спортист. Ра
зговаря отделно с всяка ва ни се. като чели мал 
група спортисти. Естест
вено. задържа 
но време и при нас спорт 
ните — стрелци. Имах въ 
зможност и лично да го 
запозная с моето положе 
ние. Казах му, че нямам 
условия за тренировка, до 
ои нямам ни пистолет.
Другарят Гоачанин изтъ 
кна, че е необходимо вся 
ка среда да направи вси 
чко възможно за обез
печаване на условия за 
подготовка на спортисти 
те за предстоящата Олим 
пиада в Сеул '88 — изтъ 
кна Алексова.

Какво ще стане с под го 
товката на; Алекоова за 
предстоящата Олимпиа
да не е достатъчно изве 
стно. Още миналата го

ко внимание се посвеща 
ваше на подготовката на 
Р. Алексова за предстоя

сле
ди от зелено!? А всеки гр
ад ое гордее със своите 
паркове! И доколкбто им 
ахме възможност да за
бележим. и почмалки гра 
дчета от Димитровград 
имат много повече ако 
не паркове, то поне едно 
малко зелено миниатюр
но паркче. На мястото на 
днешния спортен стади
он имаше едно време сли 
вник и зелени ливади по 
които тичахме, на място
то -на които днес се зе
ленее не много използува 
ния зелен голям спортен 
стадион.

И това е добре.
Обаче от старото назва 

ние — ПАРКЪТ както го 
наричахме нищо май не 
остана. Не е достатъчно 
нещо малко да се зеле
нее и ние след това да се 
Iгордеем че имаме парк. 
Но. по-добре би било да 
се гордеем със зелени пл 
ощи, с цветя, с едри голе 
ми дръвчета, чиито коро 
ни летно в гюме засенча 
ват разгорещената глав 
на улица. Тъкмо те тря 
бва да бъдат израз на ет 
ремежа на човека към 
красотата и уважение 
към природата. За съжа
ление. уважения от този 
тип ми липсват, защото

ЩгОТО голямо спортно съ 
стезание. Като чели се 
забравя че тя надалеч ра 
знеое славата на Димит
ровград по света. Не ста 
в а се всяка .година виц е

дина тя изтъкваше. че 
няма пистолет (,.Файнер 
ба^7") а в Димитровград 
някак неохотно се пристъ 
цва към разрешаването - шампион (в който щете 
на този въпрос. Минала спорт). Затова би трябва 
.та. година например то ло да се побърза с изна- 
зи пистолет струваше

Й тъй като лека—поле
ка се приближава пролет 
та. а ' тази година 
снегът не можа да 
покрие тази за присмех 
на хората площ трябва 
да се изнамерят възмо
жности за някакъв миниа
тюрен ..зелен план" в Ди 
митровград. Защото хора 
та се стремят към краси 
вото. все повече се обръ 
щат към природата, коя 
то от друга страна трудо 
вите организации вср по 
вече замърсяват. Но сигу 
рно ше има начин и въз . 
можност да докараме ве
че модернизирания Дими 
тровград. Защото той е 
наш град в който като 
негови граждани имаме 
право да се изкажем и 
по въпроса на ..озеленя
ването му". Защото ис
тинската красота е неви
дима зд очите, тя е*'виж 
да със сърцето.

мигането на средства и 
400. а сега над 800 ООО ' Vсловия за подготовка на 
динара. Освен това. стру Ружица Алексова за Сеул.

М. А.

се извест ДИМИТРОВГРАД

Наскоро отчетно-изборно събрание 
на „А. Балкански"

Най-добрият и най-доб в ход са последните до- 
ое организираният спор- питвания. Но трябва да 
тен клуб в Димитровград- се отбележат че малцина 
ска община — футболни- искат да поемат бремето 
ят клуб „Асен Балкан- на отговорността за цред- 
ски" подготвя годишно от . оедател на клуба. Скупщи 
четно-изборно събрание, нята на клуба ще трябва 

в л_а приеме и план за ра
бота за следващите чети- 

отчети, ри години, както и състе
зателния календар за на
стоящата година, по-точ
но за пролетния дял на 
футболното първенство в 
Мсждуобщииска региона 
лпа футболна дивизия — 

известни. Ниш, което ще 
на 20 март.

което ше се проведе 
течение на идващата сед
мица. Готвят се 
анализ на резултатите,, а 
ще трябва да се предло
жат и делегати за новия 
състав на органите на 
клуба в следващите чети
ри голини.

Засега не са 
имената на челните хора.

ИН МЕМОРИАМ
На 29 януари. 1988 го- 

се навършават 2 
изпълнени

дина 
години, 
скръб и тъга, откакто с 
нас нс е нашата мила

започне
Д. Ставров

със
Зденка Тодорова

Не забравят остарелите хораХУМАННОСТ НА ДЕЛО

ли 50 килограма брашно 
и 5 килограма захар, ка
то първа помощ. Разбира 
се, ще им обезпечат и 
топло облекло и обувки.

— Благодарим ви. де
ца! Много ви благода
рим, но не е трябвало да 
се измъчвате . . 
съзли на очи изговорил 
Петър Динов, участник 
в Н а оодооовобод ителгпта 
борба, 22 дивизия.

'Недалеч от къщата на 
Димови живее и стари
цата СТАНА КОСТАДИ
НОВА. И тя живее в ру
хнала къща. Оовен соци

ална помощ от 26 000 ди 
нара. Стана Костадинова 
няма други средства за 
препитание, 
кръст в Суриулкна в ско 
ро време ще й окаже по
мощ и ще смекчи мъки
те й.

тарелитс съпрузи Цвета
на и Петър Динови. Ди- 
нови живеят при твърде 
лоши условия. стара и 
дотраяла къща. само с 
две стаи. Получават соци 
ална помощ бг 26 000 ди
нара и отглеждат шве кра 
пи. Това е цялото им 
имущество.

Че човешката солидар
но знае за границипост

най-добро свидетел ствувд 
и примерът на Червения 
кръст от Сурдулица.

Червеният

В тази гранична и не
достатъчно развита обши 
„а в Югоизточна. Сърбия 
„ последно време има все 

остарели сомсйст-
Подобни случаи в Сто 

дулишка община има 
още. Това са предимно ос 
тареди семейства по с-кло 
навете на Че,мерник. На 
лагга се обществеио-поли 
тическитс субекти .в об
щината ла подемат ак
ция за разрешаването им.

А. Д.

със

по-вече Живеят,.така да се ка
же, от днес до утре. Бол
нави, изнемощели, иеопо-

„ . »а. особено в планииски-Цветаика Алексова тс прсделист-го много от
робии за кагквато и да е 
работа. Дена нямат и са 
оставени сами на себе си,. 

Представителите иа Че- 
кръст им занес-

првдетави- 
Червения 'Кръст 

посетили в 
Вла-

от Петърлаш 
Времето минава, н<> и”' 

неи-
Неотдаина

тели на 
от Оурдулинакога няма да заличи 

вия благороден лик.
Нейните най-мили

Са1в.иини па
— Стойковичевамахала

сита
рвеиияос-
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* СаТи Ра «забава
МОЛЯ, БЕЗ ДОКАЧЕНИЕ!

Като свирджии
На почти всички заседания, съб

рания и подобно, журналистите от 
Димитровград седят в последните ре
дици или в ъгъла на залата.

— Като свирджии на сватба, на от
делна маса в, „кьоше" каза някой на 
едно заседание.,, . , '

— Да, ама кога за'свирят (напи
шат) нещо. направят „джумбус" — 
обади се един' друг.

А къде е истината — те самите си 
знаят.

"*Г?'
• НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

„Лековита" вола
години един 

вила в Звонска
Преди петнадесетина 

звончанец ои построил 
баня. Довел и студена, питейна вода от 
Асеново «алед Чиста планинска: вода!

Един ден дошъл млад мъж с жена 
си в (банята. Помогнал на звончанеца да 
разтовари цял камион цимент. От дума 
на дума — звончанецът се позаинтересуч 
вал каква неволя го е докарала тук. Ба-

Преди некой дън доби писмо от мойе- 
сват Ставрийу. Еве (кво ми пише: 
„Свате Манчо, минуше млого године 

рдкико съм ое иселил оди Цариброд, па ре- 
кекня да отидем да се видим с некоии

га

бушничанинът му отговорил, че е тук с 
бездетната си жена, че били в Ясенов 
дел при „вражалица", ако може и тя да 
й помогне...

Като разтоварили камиона 
да се почерпят. Понеже пътят за БаВу- 
шница станал непроходим (валяло сняг), 
иочерпушката потраяла доста дълго. На
ложило се бабуикничанинът да преспи с

ши
мойи приятели. Укачи се на вла-кат, та 5\ 
Цариброд. •

Първо отидо при набурлийу Ристу. Он 
дочека кмко брата- и ме покани да ос

танем на опаше. Беше малко незгодно, ама 
он беше запел здравата, навали: „Че оста 
неш, па че останеш!" и я остадо. Вечерту 
уз чаижу пооратимо си за това за онова-, 
а Риста поче па раопрая «ико у лрследн>е 
време Цариброд се млого 
реч-е: „Еве имамо, царину. гара-,-па старачйи 
дом, -обданище и да ни те ра-опраям млого 
— йугре че идемо да видиш!"

Я му о-еко: ,,Б,ре Ристо, що не пойдемо 
од тия старачйи дом оти може да ми дой
де до- главу и я там да сврем кршчине".

И тека! на йутре дън надигомо се с 
РисТу къмто стар-ачйият дом. Ама минумо 
оздоле из боровете, улезомо на капийу, па 
-пойдомо из некиквм басамацй — ем дълЬи, 
ем върли, йедва- се иокачимо. Риста се се
ти па рече: „Стани бре Ставрийо: нийо смо 
ггогреш-ил-и — това йе ногото обданжце...

Уд-аримо на една врата 
джам, по-бутнумо и она се отворите,. ка 
оно пред нас се изпружмл йедън коридор 
и ;нигде жива душа. Видомо отворена вра
та и ое мун-умо унутра. Удари ни мирис на 

' запорел васул>. „А това им йе -куйна, ама- 
.нема никой — реко. Сигурно йе аутомат- 
ска па сама си готви".

отишли меА. Т.

Поделили работата
Един от най-добрите оелскостопан- 

оки производители в Димитровградака 
община и не само в общината, в про
изводство- на- агнешко месо. е Илко 
Димитров от Брайковци. На шегите, 
че силата му е с баща му, дядо Ни
кола.. казва:

— Ние оме си поделили работата. 
Понеже той е стар (роден 1911 годи
на), той пасе -овцет-е. Аз пък пррдавам 
агнетата ш -събирам парите, защо-то- 
той с ми-ого- пари не може да се 
сгераи!

жена си в интерната.
Понеже били на градус — звончане 

цът дал на жената от хубавата- планин
ска вода, като се пошегувал и й казал, 
че тя е „лековита". Трябвало да пие 40 
утра на ще сърце. Какво е ставало сетне

Само

изградил, па

казва звончанецът.— не знам, 
през есента'жената роди мъжко дете!

На звончанеца зарад „лековита" во
да му донесли подарък черга. _

Записал: Й. Миланов
Квасец

•Преди години в Поганово имало две 
сирачета — Милан и Васко. Милан бил 
понвъзрастният и той се грижел за семей 
ството. Една вечер замесил квасец и го 
сложил на- полицата над кревата. Легна 
ли -си и Милан забравил квасеца. Пр-ез 
нощта той се надигнал и започнал да 
пада на (кревата. Тъй като- по-малкият В-а, 
око спал откъм цтената квасецът се овля 

- къл на него. През. нощта Милан искал 
-да провери дали чергата не се е смък-

А. Т.
Нов проблем

Проектантите си бяха оставили ръ 
цете, та. хотел „Сърбия" в Сурдулица 
бе построен с равен покрив на толко
ва сняг и дъжд в този планински кът. 
Наказанието пристигна бързо. За две 
—три - години хотелът протече „до дъ- ' 
мото-". 1 , ' ■ .

Сега- -ое върши санация на „не-спо 
лучливата инвестиция" и хо-телът полу 
чава съвременен стръм покрив.. За ра
ботещите в него обаче възниква нов 
проблем: кой ще -полива цветята в 
стаите и останалите хотелски поме
щения?!

железна със

После отворимо друга врата:, а вътре 
. куп дечища върляйу играчйе, йедно цвър

ка, друго сърка. И она сама. На трета вра
та чуйе се жюнока ората. кока йе пазари
ще... Отцло до последната врата. Пише: 
„Управа".

Ка отворимо врата- од чур нищо не се 
види. У пушакат йедва црепозна човеци оди 
одоровокуту задругу. „Чекай Ристо, да не 
смо погрешили, да не -йе това канцелария 
на одоровокуту задругу?". •

„А бре деца ама това ли йе управата 
на одоровокуту задругу или -на обдан-и- 
щето?"

нала — и залепил пръстите си в квасеца. 
Ударил плесница на Васко-, понеже по
мислил, че.:.

—: Ама брате, тов-а- е квасец! —. из- 
хъленчил (Васко.

— Ще ти дам аз „квасец"!
Е. после видял грешката си, но ста 

нало е станало.
Владимир Иванов

V.. к. г.

ШШтйквшзш Командировка .„•На обданището йе. ама тува кншго- 
водство им води (колко да им помогне) 1 е 
онова момче оти су слаба задруга,, па не 
може да си плате кгь-иговоЬу.

А оно Манчо не йе (баш тека с .одоров
окуту. задругу. Това момче си им води кни
говодството за паре за, йедно и също вре
ме.. И това не йе лош е кита -може 
сааТа да върши

—/ шеф зяминя&л >\
& кон г^онг, ) -Отг^т.г.-ЗЯ

ГО О&МЯНЛ /07

за осам
две работе. Алал вера! А 

тия що ч-екайу да се залосле — 
чекайу, оки си немайу другу рабогу...

Е после пойдомо къмто ста ранният 
дом нали за.натам беомо пошли. Еве това 
ти нишем, а друг пут за друго'".

А у здравйе 
сват Ставрия

нека си

у-
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