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ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮ ОСЪДИ НАПАД
КИТЕ СРЕЩУ ЮНА

Действия от арсенала
на специалната война
Председателството на СФРЮ осъди нападките
срещу Югославската „чаровна армия и отбранителна
та способност на страната, които се появиха в някои
средства за масова информация и същевременно се
застъпи за конструктивни критични разисквания, с
които да се усъвършснствува развтието на всички
обществен и обл асти. включително и системата на
всенародната отбрана и обществената самозащита
и Югославоката народна армия.
В някол статии, се посочва в съобщението- от
заседанието ца Предоеда-телството на СФРЮ, се дове
жда под въпрос мястото и ролята не. ЮНА в полити
ческата система на социалистическото самоуправле
ние. готовноста й да пази и защитава независимостта,
териториалната цялост и конституционното усройство
на СФРЮ, общоюгославския характер на Армията,
принщшите на организацията й и начина на финансирането й. С методи от арсенала на специалната вой
на се цели нарушаване авторитета на ЮНА и старши
ните й в обществото.
Председателството на СФРЮ с-цени, че тези нападки са съставка на усилените нападения на придо
бивките от нашата революция, на утвърдената с Кон
ституцията обществено-политическа система, на федерацията. и са част от опита да се дестабилизира обстановката в страната и да се наруши международният
авторитет на Югославия.

Заключенията се реализи
рат, обстановката е сложна
Осъществяването на Заключенията от- Дсвстия пленум на ЦК на СЮК започна отговорно,
навреме и организирано. Въз основа на операта
вната си програма Председателството па ЦК па
СЮК през изтеклия период предприе редица мерки. Обстойни организационни и идейно-полити
Заключенията бя. чсски мерки за реализация на
ха предприети прели всичко в СК в Сърбия и
- СК в Косово, а значителна дейност па:м ърнаха и
“■
станалите републики и Войлодина. организаци
ята на ОК в ЮНА и органите и организациите
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на федерацията.
Политическата. обстановка и сигурността в
сложна, което изисква по-иитенКосово обаче е
дейност,
особено
в Косово, за да се резли
зивма
ва IX
Заключенията
задачи
от
зират жички
ЦК
на
СЮК.
пленум на
Председателството на ЦК на
(Съобщение на
СЮК)
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па СР
Изпълнителният съвет на Скупщината
Просктап рог рама за съзСърбия тези дни прие
услов-и я за строене па
даване на спимулатшши
изсол шиите ос които искат
жилища- в косово за д
1<ю ито искат ла живеят
обс
г
^ Предвижда сс ла бъдат
федеративно равнище 90 милиарда
зпе.чони
дарражщането па 2500 жилища
динара за
трябва да се решават
Жилищните въпроси
при
Жилищата трябва да се дават
ефикасно.
най-късно за л®"
на
работа
или
постъпването
трябва ла бъдат с една стая
години,
по-ролеми оп'
V

С указ на президента на
СФРЮ Йосип Броз Тито от
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство" е удостоено с Орден братство и
единство със сребърен венец
за особени заслуги в област
та на информативната и гра
фическа дейност и за при
нос в развитието на братст
вото и единството между
нашите народи и народности

СКУПЩИНАТА НА СР СЪРБИЯ ДОПЪЛНИ ГОДИ
ШНАТА СИ ПРОГРАМА
• КАЗАХА

Лианите
ие са
неприкосновени
Как да дойдем д-о- найдобрите решения? Някои
от тези решения са ш>одл оже ниви роектоам андм
анлте. Един от основните
политически акценти на
последното заседание на
Централния комитет на
СЮК бе сложен върху
становището, че псоектоамандмамите не могат да
се смятат за предел и не
прикесновен текст, който

Предписанията
разредяват
писарушките
Скупщината на Социалистическа република Сър
бия тези дни допълни годишната си програма със за
дачи, произтичащи от становищата на Осмото и Деве
тото заседание на ЦК на СКС. Общ знаменател на
новите задачи е определението на Скупщината да съз
даде законни предпоставки за намаляване на админи
стративния апарат и за по-ефикасно . действуване на
държавните, самоуправителеи и други органи в защи
та на обществената собственост.
Ще бъдат преразгледа
ни всички републикански
закони, които благопоия
тствуват за избухването
на администрацията и не
работпроизвел ств е н ите
ни места, законите и пое
описанията за ограничава
не на общото и съвместно
системата
потребление.
и нв а ли д но-пе н си
на
енно с-сигуроние. Тази го
дина
Скупщината на
СРС ще поеразгледа и ин
див идуалните права, мре
жата и дейността на- инс
титуциите в здравното де

I

ло. както и начина на раз
полагане със средствата.
Предстои преразглежда
не на териториалната ор
ганизация на общините,
функциите на междуобшиноките оегио-нални об
щкс-сти. правосъдните ор
гани. самоуп р авител ните
общности на интересите
и органите на управлени
ето.
Делегатите приеха конкретни документи за оа
ционализации в областта
на културата и трудбустр
ояването.

Четете в броя:
Ревизия на развойната програма

Б. Трифунович
с събрал цялата мъдрост
и комуто трябва само да
сс ръкопляска.
В публичните разисква
ни и ше ос оцен и предло
женото и ше се излъчат.
уверен съм в това. редицанови и по-добри ГОРОЛЛОлоения Важно е обаче «а
кво отношение към просктоамандмапите ше им
ат непосредствените учас
шини в подготовката им.
преди всичко и република
нсиситс и покрайиилкжитс
скупщини и техните коне
т иту 11 йон ПИ КОМ исии.
Ц-слта ни е ие само да
разискваме за конститу
ционните промени, но и
да ги приемем тази г-оди
иапрана. Затрия мока
в им всичко за обогатява
ИСТ10' им .н публичните ра
зиоквяния с нови идеи и
и подложения.
Богдан Трифунопич. председател па РК на ССТ11
п Сърбия, пред политне
ски.ч актив на Белград.
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БЕЗ ПЛАНОВЕ, БЕЗ СРЕДСТАВА И
БЕЗ ОТГОВОРНОСТИ
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КООПЕРАЦИЯ НА РАЗДОРА
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Двуаневиа стачна в „Свобода“
го-лемюта
Втората по
в
трулова о рга и из аш I я
конфекДимитровград,
ция ..Свобода". която чс
сто изтъквахме за гшимер. па 17 и 18 февруа-

ри преживя най-голямотр състрееение в слоя чеживти риде сетголишон
от. Двеете и шестдесет оа
ботници стачкуваха. Как
Ша 6-та стр.)
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В БЕЛГРАД НА 24 Т.М. ЗАПОЧНА ПЪРВАТА СРЕЩА НА МИНИСТРИТЕ
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА БАЛКАНСКИТЕ СТРАНИ

а

НАСП

I В МАДРИД СЕ ПРОВЕДЕ 12-ТИЯ КОНГРЕС НА ИСI ПАПСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

ПРЕД НОВИ

Между балканските страни днес съществуват мно
го -разлики и недоразумения. Срещата в Белград си
гурно не ще ги премахне, Тя обаче може да открие
нов процес за укрепване да доверието и сътрудни
чеството.
Месут Йилмаз и БудиНа 24 февруари т.г. в мир Лончар. Срещата огбелградския „Сава цен
тър" започна пъовата-историческа ореща на мини
стоите на външните рабо
ти на балканските ■ стра
ни. за чието провеждане
инициатива- даде СФРЮ.
На нея участвуват всички
шефове на дипломациите
на страните в този регион
— Албания. България,
Гърция. Румъния. Турция
и Югославия: Рейс Мали
ле. Петър Младенов, Као
лос Папуляс. Йоан Тоту,Будимир Лончар
ЮГОСЛАВСКА

/

СОЛИДАРНОСТ

Помощ зз палестинците
В началото на седми
цата от пристинащето
в Риека замина кораб
с 21 тона храна, лекар
ства и санитетски мате
риал, които ще бъдат
предадени на палестин
ския народ, който на
окупираните терито
рии се противопоставя
срещу репресията на
израелския режим.
Сегашната помощ е
изява на солидарност
на югославските наро

ди и народности с бор
бата на палестинския
наред. В съвместна ак
ция тази помощ обез
печиха Отборът за по
мощ на освободителни
ге движения. Съюзна
та. републиканските и
кон
покрайнинските
ференции на Социали
етическия съюз. Черве
ния кръст и Съюзът
на югославските синди
кати.

г СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ НА
АМАНДМАНИТЕ
НА СФРЮ (3)

В

ПРОЕКТОКОНСТИТУЦИЯТА

ПОЛИТИЧЕСКАТА
СИСТЕМА ДА СТА
НЕ ПО-ЕФИКАСНА
Пише: Миле ИЛИЧ, член на Председател
ството на МОК на ССТН в Ниш

дай Лончар. а представи
телите на дипломациите
на срещата 'поздрави пре
лоепателят на Председа
телството на СФРЮ Лазар Мойсов.
Срещата, ,ше трае до 26
февруари. Дипломатичес
китс представители на ше
стте страни щс положат
усилия чрез откровена
размяна на мнения да до
коснат онова, което всич
ки оценяват като крайна
цел: ма Балканския полуостров да сс създаде подобра атмосфера. Темите
за разговор, според дого
вора на „шестимата" не
са прецизирани. На тази
среща без дневен ред ак
центи се слагат върху сно
ва. което е от значение
за всички. Никой не очак
ва на срещата да се пре
махнат
съществуващите
ра.злики между балкански
те страни. Но. ка.кто пре
ди срещата изтъкна Лон
чар. обоснована
върху
онова, което - е с-т инте
рес за всички и което съ■ответствува на най-новите
европейски процеси, тя
може да открие нови въз
можности и пътища за
укрепване на доверието и
сътрудничеството.
Очаква се на днешните.
приключителни оазговори да бъде прието и съв
местно съобщение.

Задължения
I

За нов генерален секретар е избран Хулио Ангита
След „три ани и .но
щи" :в понеделник завър
ши Дванадесетият конг
рес на Испанската кому
нистическа партия. За ге
перален секретар на ИКП
е избран Хулио Ангита.
На конгреса с манифести
пано пълно единстЕо в ст
ановичцата във връзка с
основните въпроси и за
дачи на партията в пред
ете яшия период, каквито
са: по-нататъшното укоеп
(Еане на партията, укрепва
нето на Фро-нта на леви-

цата в страната и по-,ната
тъшната борба за единст
ео на всички комунисти
в Испания.
Застъпвайки се за един
стео на всички комунис
ти. новият генерален сек
ретар е подчертал, че то
ва единство трябва да се
засилва чрез единство в
акциите, а не чрез някак
во си единство между оъкесо Летвата на КП с оъостанали
кзподствата
те две групи комунисти в
страната.

ПОЛОЖЕНИЕТО В НИКАРАГУА И ЗАНАПРЕД
Е НЕИЗВЕСТНО

Преговорите са
прекъснати
Преговорите за мирно
решаване на кризисната
обстановка, в Никарагуа.
крито бяха започнали
в
Гватемала, са прекъсна
ти. Председателят на Ни
карагуа- ДАНИЕЛ ОРТЕГА в началото на тази
седмица за прекъсването
<на преговорите е обвинил
контрите. Те не са заин
тересовани за мир. ка
зал той и подчертал. че
по този начин контрите

споразумение за сдружаване на основните
организации в трудова организация и самоуправително споразумение за съвместните
основи и мерила за разпределение на до
хода и на средствата за лични 'доходи. В
Конституцията на СФРЮ досега не бе .ут
върдено' кои ■ са1МОУпра'в'ителни документи
■се приемат чрез референдум. Сега покрай
тези три въпроса е предложено, че работ
ниците сами мотат в своите устави да ут
върдят и по други въпроси да ршават чрез
референдум.

РАЗШИРЯВАТ СЕ КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА
Целта на промените в областта на об РАБОТНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ
ществено-политиче асата система е по-ната
тъшната демократизация на отношенията и
Предложени са и други новини. Самопрактиката при взимането на решения на
управително споразумение на равнище на
всички равнища, особено в процеса на под
готовките и реализирането на решенията. трудова организация на примес е прието
Това отделно се отнася Д1> самоуправител- ак-о- го приеме болшинство' от работниците
всяка основна ортанизация на сдруже
ното организиране ла самоуправителните във:
ния труд. Значително' ое разширяват ком
интереси, доизграждането на делегатската
петенциите на работническия съвет. Той
система и изобщо на делегатската скутцинможе да приеме решение за въвеждане на
ска система, и доизграждането на избира
„време,ни мерки", да приема всички само-утелната система.
'лразителни общи актове. ко,ит0' не се прие
'В проектоамандманите в областта на мат чрез референдум или чрез друг облик
обществено-политическата система се пред
лагат няколко, конкретни решения. Във връ лично изясняване. Утвърждава се. че работ
ническият съвет в трудова, относно сложна
зка със 'Самоуправмтелното решаване, на
ттример, е утвърдено'.’ че работниците чрез организация взима решения жогато за него
са две трети от всички членове'н.а съвета,
референдум приемат три самоуправйтелни
с което до изява идва определението на
общи актове: устав на основната оюгаиизаболшинството’ работници в трудовата, т.е.
^ция на сдружения труд, самоуправително
сложната организация. Устава. пък на тру-

всъщност желаят да обе
зпечат допълнителна ма
териална помощ от САД.
Сътцеврем-енно. контрите
са оповестили че за пропължазане на мировите
преговори ще потърсят
специални условия.
П р еловор ите м ежду са
н д ин исксто
поавителст* ,
ьо и контрите са прекъсна
ти без каосьвто и да е ус
пех. даже и без съгласие
за патата на- нова среща.

девата, относно на сложната организация
той приема ако ,гр приеме болшинство от
членовете му. Сега .ое премахва 'конститу
ционното непозволяване. според което в
работническия съвет не можеше да ое изби
ра работник, който' самостоятелно изпълнява ръководеща Функция. Сега не може да
се избиоа само оня който изпълнява дело
ва функция. С предложените решения
~
се
разширява кръга на ръководните работни
ци, които- могат да бъдат избирани в тру
довия съвет, което ще диш е принос той поуспешно и по^каче1Ств«ено да- изпълнява фун
кцията ой.
ч УтвъРЖдава се по-широка ко-нцепция
на общината като само-управителна и оенов на оощественонполитич-еска общност, в ко
ято трудещите се и гражданите непосредстегиО' и с разнообразно сътрудничество' и .
свързване с други общини и с по-широки
обществе нонп'0'Литиче ски общности, създа
ват и обезпечават Условия за живот, рабо
та и обществено развитие. По-прецизно се
■определя, че в общината се подтиква самоуправителното’
сдружаване на труда и сво
я.
бодния оборот на средствата за обществено
възпроизводство, свободната движимост на
научните, професионални и технически по
стижения и се обезпечават условия за са
мостоятелен личен труд.
Предвижда ое правото общественият
п.р авозащитник на 'самоуправлението на
държавните и самоупрашителни органи да
предлага те да предприемат превантивни

СТРАНИЦА 2
БРАТСТВО • 26 февруари 1988

НА МЕ-

НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО е
НУЖНА СПЕШНА ННФУЗНЯ
® в ЦЯЛАТА РЕПУБЛИКА
ЗДРАВЕОЛАЗВАНЕТО Е ЗАТЪНАЛО В ПРОБЛЕМИ
ВЕРОЯтно В
НАИ-ТЕЖКО ОСЪСТОЯНИЕ гр
ОБСЪДЕНО Е И ТРУп.игл^СЕ ИАМИрА НИШ •
средното образование °иПпРЕадлдИвЕ НА
СКИЯ КАДЪР в НЕГО
1 ПРЕПОДАВАТЕЛЗдравните
■организа
ции в седем общини в
Нишки р-егио-н в края на
миналата година отчитат
загуба 18 милиарда дина
ра. Същевременно' се посочва твърде ло-шото състояние на основните соедства на . труда, а- медицинският персонал все помалко изпълнява трудови
те си задачи. Следовател
но Нишки регион, според
пашште. е в най-неблагоприятно положение 'от
всички региони в Репуб
ликата.

оборудване, и гна други ра
зход-и. тъй като нито пол
зуващите. нито оказващи
те здравни услуги, никога
досега не са били в понезавидно положение.
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Двупосочната комуникация
повеля на времето
Посрещането на първа
та Нова година след окон ,
чателието освобождение
на родината (1946 г.) бе
първото събитие преко
предавано от Радио Ниш.
Уюлотаия за това осигуриха група ентузиасти. оспоеобявайисй пленената
от окупатсоите р.адиоуре
дба. За рожден ден на
Радио Ниш се смята оба
че 21 февруари, датата.
|на която преди пълни 42
гсндини официално бе за
регистриран като дтщжавна радиостанция.
Макар и наченало пета
та десетилетна. РадиоНищ и днес е младо, за
щото постоянно- обогатя
ва програмите си. кактопо обем. така ,и по- съдър
жание. с цел да бъде ск-.
ъп гост във всеки дом. даинформира з.а събитията
и да мобилизира трудо
вите хора и гражданите
за реализация целите и
задачите, възлагани от
силите на обществения
прогрес начело със Съю
за на комунистите и ед
новременно с гго-ва. с под
брана музика да предлага
и духовна наслада.

С почти -същата сериоз
ност на проблема бе разгледано и състоянието в
средното
образование,
Търсят се решения и за
тази дейност. Низките ли
чни доходи и спадане на
моти ров ката за работа,
както и в здравеопазване
то .е довело много кодективи в училищата до- ръ
В опита да се търсят ба на стачкуване. За уте
бързи, но и състоятелни ха. тук визията- за реша
решения, нишката СОИ ване на проблема. без до
по здравеопазване е пред пълнителни облагания ,на
ложила въвеждане на за стопанството, значително
дължителни санационни е по-осезаема. Разбира се
облагания за здравеопаз при условие становищата
ването за цялата Републи за освобождаване от ..те
ка. понеже както бе каза хнологически излишък",
но. това не е възможно помощен персонал, разли
да се реши на общинско чни освобождения и друравнище. Предложени са - го бързо и докрай да се
и редица други улесне реализират. Оценено е. ч/;
ния. които да дадат бан е необходимо за стабил НОСИТЕЛ НА РАДИОките и други институции. но финансиране облага ИНФОРМИРАНЕТО НА
Следва да се извърши и нията да бъдат върху лиБЪЛГАРСКАТА НАРОД
рационализация в здраве чните доходи на заетите НОСТ
опазването: в трудоустро в стопанството, а не вър
В радио-дифузната си
яването. инвестициите, по ху дохода.
(Н. с.) стема в Републиката Ралзуване на медицинското
мерки за запазване на самоуправителните
права и на общественото имущество. По
този начин ще се премахват причините, ко
ито довеждат до тежко нарушаване на самоуправителните права и на общественото
имущество.
ДА СЕ ПРЕДЛАГАТ ПОВЕЧЕ ДУШИ
Има няколко нови решения и във връз
ка с делегациите. За да се утвърдят по-ши
роки основи, на пример, за формиране на
делегации на трудови хора. занимаващи сс
■ със селскостопанска. занаятчийска и подобза
на дейност, предложена е възможмостта
Формиране на делегации, не само когато
тези трудови хора сдружават своя труд и
в косредства- в кооперации, но и » случаи юърху
ито осъществяват сл,ТРУД ПИЧ ество
г ,>я.
трайни основи или от време 3
тсзи ра.
ботяици в сдружения пача._
атокитс съ
ботници бяха застъпени в
СКУ
ис
пщипи само оторед м^тож^^ |Мредлоспоред това къде работят.
избижените решения те мога
с-ьветите 71а сдрурани и в делегациите за
жения трудОСТ в състав на съща
Две или повече
могат да формират
организация
трудова
условие ла .ос намират на те-,
делегация при
обшика. Трудовите хора и
ритория на една
труд и мести ито
сдружения
гражданите в
могат ла утвърдят
общности в уставите си
да ос довери на
функцията на делегацията
БРАТСТВО • 26 февруари 1988

ГОДИНИ

дио Ниш заема особено
място-, зашюто е единст
вената радиостанция, ко
ято освен на сърбохърва
токи. подго-твя и излъчва
и програма на езика «а
българската народност в
Югославия. Благодарение,
именно, на Радио Ниш
народността ни получи
първото продаване на ма
йч-ин език оше през да-л-е
чната 1951 година, няко
лко години след изгрева
на свободата,
краоно
сечиво доказателство за
пълното равноправие на
воички нар-оди и народно
социалистическа
сти в
Югославия.

в домовете, в които това
досега не б-е възможно.
Тоя Факт налага допълни
. телни. усилия за обогатя
ване на програмите, така
че да могат да задоволят
взискателността на пошироката аудитория.
СЛУШАТЕЛЯТ — АКТИ
ВЕН УЧАСТНИК

Развитието на радио-те
хниката предлага изклю
чителни възможности за
двупосочено комуни ци-ра
не по радио—^вълните, ко
ето поставя слушателя в
качествено по-нова пози
ция, да не бъде само консумент на информации, а
-След известен застой, едновременно с това и
от началото- на 70-т-е годи градивен Фактор. Пора
Радио ди това. с концепцията за
ни. вълните на
Ниш отново разнасят из тая година е запланувано
ефира речта на нашата
удвояване времетраене
народност. Почти 17 го то на предаването за бъл
дини не секва тази реч. ■ гарската народност. В та
като помага всички ак- ч кива условия микрофони
ции. които се организи те на Радио Ниш по-чес
рат в средите, в които то ще навестяват тр-ущови
живее нашата народност, те колективи, училищата
под ръка с другите наро и културните ведомства,
ви и народности строи полята и нивите — тези
Фабрики под открито не
по-щастливо бъдеше.
бе — ще бъдат там. къС пускането във функ лето животът бушува. А
ция строешата се емиси това е основната предпо
онна техника, през тая го
дина. чувствително ще по ставка и по радиовълните
добри качеството на при да има повече жизнени
ема на програмите, така теми.
че да могат да влезнат и
В. Богоев

•грудовия съвет. т.е. на съответния орган в
местната общност. Сега се утвърждава и
конституционно задължение, според което
ое формират конференции на делегации
или на друг облик на свързваме на деле
гации заради изграждане и утвърждаване
на съвместни становища за работа и реша
ване на делегатите. Като ново конституци
онно задължение се въвежда за делегати и
— по принцип да ое утвърждават повече
кандидати отколкото се избират и избира
нето става чрез тайно гласоподаване.
ЗА НЕПОСРЕДСТВЕНИ ИЗБОРИ
От значение е ла сс подчертае, че за
•отделни съвети па окуцщипите на обще
ствено-политическите общности сс предлага
/ непосредствен начин па избиране на деле
гати от страна на трудовите хора и граж
даните, локато за отделни съвети си остава
съществуващият начин па делегиране. Пре
длага ос непосредствено да се избират де
легати в съветите па сдружения труд »
екупщииитс па републиките, относно на
САП и в Съюзния съвет на Скупщината на
СФРЮ. За избиране в съветите ма цдружемия труд и в съветитс :иа местните общности па общинските скупщини са дадеш»две
възможности. Предвижда ос трудовите хо
ра и гражданите в тези: съвети да избират
делегати иеиоородклиецо чрез тайно гласо
подаване или чрез делегиране из гъстата
па делегациите тъй като около начина на

избирането определения се уточняват в
конституциите на републиките и покрайни
ните. Съществуващият начин на избиране
за съветите на общините в републиканските
скупщини и занапред си остава. Запазва се
и сегашният начин на избйране на деле
гати в обществено-политическите съвети на
общинските акушцинн.
Значителна новина, която се предлага
при избирането на общесгаено-политическите съвети е при утвърждаването на лис
тите на кандидати — те трябва да са чле
нове на рбществежнполитйчеоките органи
зации. Меня се конституционното решение
за избиране па делегати в обществено-поли
тическия съвет на окушцмните на републи
ките и САП като се утвърждава избрали
тела на обществено-политическите органи
зации. а не общинските окупщини. да из
бират делегати в тези съвети.
Необходимо е да сс увеличи числото
на делегатите от сдружения труд в Съюз
ния съвет на Скупщината ,на СФРЮ. Утвър
дено е най-малко една втора част от деле
гатите в тоаи съвет трябва да бъдат из об
ластта на материалното производство. При
това ое предлага в процедурата на избира
нето за този съвет на Скупщината на
СФРЮ да сс формират „по-тесни” делегат
ски избирателни единици. С това ще се
създаде възможност за по-силно свързване
на делегатите на този смет е тяхната де
легатска база.
(Следва)

у
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РЕПУБЛИКАНСКИЯТ ФОНД ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗОСТАНАЛИТЕ ■
КРАИЩА

Ревизия на развойната програма
Поради дълготрайното стагниране в развитието на 30 общини, не
благоприятните миграционни процеси в крайграничните и планински регио- /
ни и намалената инвестиционна активност, предлагат се нови стимулативни
мерки и облекчения.
Въпреки вложените досега големи предстоящите три години? Най-значи
средства в икономически изостаналите телни са онези, които се отнасят до
общини в СР Сърбия, икономически „мерките и механизмите в политиката
те противоречия в тях се увеличават. за насърчаване икономическото разви
Вече дълго време 30 общини стагни- тие". Това значи по-голяма сЬинанро
рат или изостават в развитието си. не ва, кадрова и програмна помощ от
са прекъснати твърде неблагоприятни Републиката. По този начин Фондът
те миграционни процеси в крайграни за пръв лът стопроцентово’ ще учас
чните. полупланинските и_в общините твува азъв финансирането ма студиите,
със семеоен национален състав. Вложе програмите и проектите в яай-иеразните досега средства не дават очаква вититс общини. Той ще участвува във
ните резултати и поради недостатъч финансирането’ на изследванията и
ното число кадри.
развойните програми на ОСТ в разви
тите региони, които ще изграждат
Тези и подобни предупреждения, обекти в неразвитите общини. Освен
които изтъкнаха делегатите на всички това ще оз увеличи участието на
осем региона на заседанието на Ре Фонда от 50 на 55 на сто за капита
публиканския фонд за насърчаване ловложенията в 20 общини, които
развитието на икономически изостана имат предимство- в ползуването на
лите краища на 17 т.м. заслужават ог тези републикански средства. Предло
ромно внимание. С цел да не се вло жено' е ОСТ. които ще откриват цехо
шава положението’ необходима е спе ве в общините с предимство, а които
шна обществена интервенция. Затова са из областта на първичното' селско
бяха предложени и мнегобройни из стопанско производство и които се от
менения и допълнения на съществу криват в селските местни общности,
ващия петгодишен план т.е. в разви кредитите да отплащат в срок 6т 12
тието' на неразвитите общини до края години, а лихвата да бъде 14 на сто.
на 1990 година. По повод тези пред За всички други, които • влагат сред
ложения, както'бе подчертано, ведна ства в неразвитите и крайгранични об
га ще оз проведе публично разискване щини кредитите ое връщат в срок от
във всички региони, а през март ще осем години, а лихвата е 25 на сто
ги обсъди Скупщината на този фонд. ГОДИШНО’.
Кои промени са предложени за
(Т. М.)
ПРЕД ИЗБОРИТЕ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ

Нови предизвикателства
Общинските конференции на ССТН утвърдиха
сюркове за избори: в местните конференции те ще
приключват до края на април, а в ОК на ССТН до
края на май
I
Социалистическият съ па приключи. Те - приеха
юз в републиката през
и конкретни програми и
следващите няколко ме срокове до когатода при
сеца. особено през март, ключи изборната дейно
април и май ще бъде
ст — в местните конферен
пред нови задачи и преди чии на ССТН тя ще при
ч звикате летва. Главни са.
ключи до края на април,
НЯКОЛКО:
ВЪЗМОЖНО ПОв общинските конферен ‘
добое да организира пу ции до края на май. а в
бличното разиокване вър междуобщинските конфе
■ ху п оое ктоамандмая ите
ренции до, 15 юни т.г.
в Конституцията на СФ
В рамките на изборна
РЮ. което трябва да при та дейност организации
ключи до края на април, те на ССТН ще обсъдят
да организира и да про отчетите за .двугодишна
веде избори' в „своята"
та си работа и след като
си организация и заедяо- критически оценят рабо
със Съюза на синдикати тата си. ще приемат п.рог
те да организира и прове рами за действуване за
де поедкандидационни и напред
Имайки пред
кандиданионни събрания вид въпросите, които на
за утвърждаване и изби лага всекидневието и оол
ване на кандидати за Фу ята на Социалистическия
нкции в скушшшите на съюз налага се по време
общество но-подитически
на тази дейност да се
те общности,
обърне вниманието на
Изборите в-социалистиче повече въпроси. Всъщ
ския съюз е задача, от чие ност чрез критична оаен
то осъществяване доста за ка трябва да ое даде отвиси действуването на фр говор на въпросите какви
онта. Затова’ Републиканс то са: как да ое п-одобри
ката конференция на СС методът и съдържанието
ТН. междуобщинските и на работа на ССТН. как
общинските конференции действуват оилите на този
на време предприеха мер Фронт. може ли и как
ки тази задача успешно да се подобри оекцион-

ният начин на работа,
как по-добре да ое .орга
низира маоова идейнополитическа работа в Со
циалистическия съюз. ка
кви са възможностите
за рационализиране рабо
тата на органите и обли
ните на действуване. как
да ое рационализира и
същевременно да ое по
добри качеството’ на ра
ботата и пр.
Когато се касае за из
борната дейност в ССТН
не бива да се забрави въ
поосът за кадрите. В се
гашните трудности този
въпрос заслужава обаче
далеч по-го-лямо внима
ние . Ватов а Соци ц а листи
чешкият съюз сега тряб
ва да създаде възможно
ст и на най-отговорните
постове да избере налети
на онези, които с морал
ните си и професионални
■качества могат да тлас- ■
кат народните маси нап
ред Всъщност, изборите
са момент последователно да ое приложат партии
ните определения и ста
новища за ■преодоляване
на трудностите в общест
вото. Кадрите, всякак тр
ябва да бъдат в първите
редове.
В, Б.

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК
НА СКС В ДИМИТРОВГРАД

Няма място за
бездейните
Председателството на Общинския комитет в
месец и половина бе на публично обсъждане в първичните партийни организации. Димитровград прие
проектоотчета на ОК на СК, който проектоотчет
днес ще обсъдят и членовете на ОК на СК.
По време на публично
то обсъждане не е има
ло никакви забележки нитО' нози предложения или
изменения. Шо се отнася
до програмите за' работа
на Общинския комитет и
Продседатслството му. ка
кто е изтъкнато са видиизискванията Форум-

тивиост да ое сменят чле
новото му Лиляна Нико
лова. Алекси Пешев и
Йордан Алекоов и вместо
тях
предложи Десанка
Велчева. Димитър Гюров ,
и Миролюб Георгиев. Понеже активността на чле
новете на ОК на СК с
била на дневен ред във

ШШ-'

Димитровград

. ната работа да се намали
колкото е възможно по
вече. В този смисъл е и
следният факт: заплану
вани са само пет заседа
ния на Комитета и 11 на
Председателството. Това
ще даде възможност за
по-сериозна
подготовка'
на всяко заседание, за
включване на повече чле
нове на Комитета и Пред
седателстЕото в подготов
ката на същите.
Изхождайки от становй
щето, че личният пример
е и най-добър. Поедседа• тзлетвото прие предложе
ние. с което поради неак-

всяка първична организа
ция е потърсено и ооем
членове на Комитета да
се заменят с нови. Товаса Никола . Костов вместо
Карол Макюш. Шефко
Башич вместо Милан Жи-.
вулович. Миряна Ненова
вместо Светлана Велкова.
Иван Петров вместо Дра
ган Тошев. Румяна Истаткова вместо Лиляна Нико
лова, Васил Милев вместо
Йордан Алексоз. Вукадин
Марксвич вместо Стана
Пешева и Миладин Си
мов вместо Глитор Гъргсв.
А. Т.

БОСИЛЕГРАД

Сказка за международ
ните отношения
В миналия петък в Бо
силеград пребиваваха д-р
Мома, Стойкювич. предое
дател на Комисията за
■международни
отноше
ния при Централния комитет на СК на Сърбия
и Райко Коцч. секретар
на Комисията за образо
вание. наука и култура
също пои ЦК на СКС.
В голямата зала на Култу
ония дом в Босилеград
пред членовете на общестБено-политичеокия и сто
папски актив секретарите
и членовете на секретари
атите на първичните пар
тийни организации в тру
ловите организации и по
осветните работници от
основното и средно об
разование и възпитание
те изнесоха сказки. Стой-

кович изнесе сказка „Актуаляите идейно-полити
чески въпроси във връз
ка с международните от
пощения в света. Европа
■и на Балканския полуост
ров. При. това отделно вн
има-ние порести на меж
дународните отношения
на СФРЮ със своите съ
сеци. Коад говори за
..Промените' в образова
телно-възпитателна сис
тема- и материалното със
тоя ние на основното и
с ред нс-н аоочено образо
вание и възпитание. в .СР
Сърбия".
И едната и друга оказ
ка предизвикаха голям ин
теоес, което се потвържщ
ава с факта, че отзивът
бе извънредно голям.
М. Я.
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ДНЕС В БОСИЛЕГРАД
СУРДУЛИЦА: РАБОТНИЦИТЕ И СИНДИКАТЪТ

Отчетно-изборно
заседание на ОК на СКС
ф Според утвърдената,
изборна активност дн-ес
в Босилеград ще се про
веде отчетно-изборно за
оелание -на Общщпжлд
комитет на Съюза- на
комунистите.
На заседа
нието членовете на ОК
. на СК ше анализират про
велената изборна актив
ност в първичните парти
йни организации, ще оази
окват върху отчета на
Комитета. неговите органи_и_тела- защгзтеклия
период от две го-дини и
ше приеме^ ориентацио
нната програма за работа

ноез следващия изборен
период ол две гощийи.
На заседанието ще бъ •
дат избрани. пр-ед-оедател на Общинския гаомитет и ссиоетар на Предее
дателството му. Ще бъде
избран и делегат за пред
стоящата Конференция
на СКЖ.
Инак. предложено • е
И-ван Василев и Любимка
Веселинов да бъдат пр-е:и
збпани на досегашните си
Функции и п-рез следва
щия избо-рен период. Пр
едде-жението подкрепиха!
повечето партийни орга
низации.

РАБОТНИКЪТ НЕ
ОБИЧА ПРЕПИСКИ
Защитата на сам-оуправителяите права на ра
ботниците в Оурдулишка
община е била една от
най-важните дейности на
Общинския
синдикален
-съвет през изтеклите две
години. Тази дейност е
била особено интензивна
миналата година. поне
ж-е -в ОСС са получени 10
писмени жалби на работ
ници. недоволни от реше
ния -на самоулравителн*те органи по въпроси за
личните доходи, жилища
та и трудо-устрея-вамете.
Но писмените жалби не
дават истинска -картина
на явлението, тъй като
многократно с по-голям

броят на работниците, ко
ито са идвали в Синдика
та да се оплачат най-неп-р
ервдетв-ено.
Зачестилото идван-е на
работниците в канцелар-и
ята на Общинския син
дикален съвет е доказате
л-стео за доверието -им в
ОСС — но то същевре
менно е и доказателство
за недоверието на труде
щите се в собствените пъ
рвични синдикални орга
низации. Вината за това
-е до първичните орган-иза-ции. к-о-ито в-се още. не
са станали истински фак
тор на зашитата на само
управителните права на
К Г.
работниците.

ПОЛИТИЧЕСКИТЕ
ШКОЛИ НА ОБЩИН
СКИТЕ СИНДИКАЛ
НИ СЪВЕТИ

Босилеград:
ПОСЕЩАВАТ Я
23 КУРСИСТИ

Т-ези дни Политическа
та школа на Общинския
синдикален съв-ет в Боси
леград започна с работа.
Това е втори випуск на
идейно-политическо изди
гане и маркоическо обра
зование. което организи
ра Общинският синдика
лен съвет. Директорът на
Школата. Г-оне Глигоров
ни уведоми, че поел кур
систите ще бъдат изнесе
ни 24 теми. главно от че
тири области: ОиндикалНА 11 МАРТ Т. Г.
н-ото движение в света и
в Югославия. Обществе
ната роля и организира
ност на Съюза на синди
катите. Съюзът на синди
катите в -политическата
система- и Синдикатът и
развитието на -социалис
На 11 март т.г. в Сурду спекции.
тическо - само-управител
лица ще се състои сесия
Запланувано е да бъдат
ни и обществено-икономи
на Общинската скупщи обсъдени и отчети на Об
че ски отношения.
на. на която ше бъдат ца щинския съд. общинския
Инак. втооият випуск
згледани отчети за двуго поокуосо. общинския по
на Политическата школа
дишната дейност на Из- авозащитник на самоупоа
към Общинския синдика
пълнителния съвет на ОС.' влението и на Секретатжлен съвет в Босилеград
общинските
секцетациа- ата на вътрешните оабопонастоящем“ посещават
ти и управления, както и ти.
23 курсисти, преди всич
к.
г.
отчети на общинските ин
ко млади работници, пре
димно от новооткритите
БОСИЛЕГРАД: ПО СЛЕДИТЕ НА ЕДНО ПАРТИЙНО И СКУПЩИНСКО ЗАКЛЮЧЕНИЕ
произвол ствени цехове.
Да кажем и това. че
лектори и този път са
Делегатите на ОС в Босилеград на 10 юли ми- оглед това договорената цена — 2 160 000 динара — просветни работници от
Средношколския образо
налата година, а сетне и членовсте на ОК на СК по- -е заплатена.
търсиха компетентни общински органи да утвърдят
Между ОС и ЮАРТ започват „гу-до-разумения и вателен център и активис
причините и евентуалната безотговорност във връзка взаимни обвинения". ЮАРТ обвинява ОС, че тя не ти от отделни области
с въпроса: защо не са изготвени градоустройствени изпълнява всички задължения от договора и ползу на обшествено-пол ит-ическия н стопански живот
планове на общината и на Босилеград, за която цел вайки това само ча-стично. даже не изготвя планове в общината.
М. Я.
те. Проектът също та-ка е н-скс-малектуван. Проведе
през 1985 година са заплатени значителни средства?
Без оглед че изминаха почти осем месеца отка- ни са няколко разговори. Представители на ОС, и
кто делегатите на Общинската скупщина и члеисяве- -нейните органи търсят до-говооите (и за плановете и ДИМИТРОВГРАД:
те на ОК на СК в Босилеград потърсиха да узнаят ис- за проекта) да ос реализират, а тези на ЮАРТ търсят
тината във връзка с (не)изготвянето на пространствен нова цена. През първит-с месе-ци на миналата година
детайлен градоустрой ЮАРТ о-свсдомява, че пс ще продължи р.а&отата вър
план на общината генерален и
проекта за ограда на ху плановете и проекта.
стоен план на Босилеград и на
и държавни слуОС, досега компетентните общински
изпълниха задължснис- ВОДИ СЕ СЪДЕБНО ДЕЛО
Слея два месеца, на
жби и органи само частично
защо н-с
то си Отговор обаче на главния въпрос
На Ю юли миналата година делегатите задъл- осми февруари приключи
са изготвени плановете.
дани в тава
г е жихл Изпълиителиия съвет па предприеме мерки за с работа шестият випуск
безотговорност? — делегатите на обезпечаване
на средства и на изпълнител за изготвя на Политическата школа
оН нГ ОК на* СК все още не получиха.
на Общински Я; синдика
не на плановете, както и да изучи въпроса и да пред лен
съвет в Димитров
мерки за утвърждаване на евентуалложи
конкретни
град. Ш-колата започнаха
ДЪЛГА Е ИСТОРИЯТА НА ВЪПРОСА
па лична и колективна «гговориост. При това те по- да посещават 34. а я за
датира от 30 търсиха общест»сиия|Т прапозашитп-ик. прокурорът
вършиха 27 курсисти. Ос
Историята на въпроса е дълга и
кбгато делегатите, в тогаш-а-ш- и Секретариатът на вътрешните работа да предприе таналите. които я започ
декемв-ри 1983 година
за Босидоградена мат мерки от к-емтегеп-цията си. Какви мерки са предния състав на ОС са ваели
а за Босилеград -пписти и ка-мв-и са- резулта-ш-ге засега официално не наха поради различни
причини я напуснаха (по
община да ос изготви простр
. '
план. Скуп- е известно. Но. до-като отговорността не се търси на
генерален и детайлен грш<*/
т и за изготвдне- общинско равнище, ОС полага усилия да докаже, не един от ..Нишава". ,.Костарческия
шината е задължила
Сокг>стариаг,,.г ;)а сто- ЮАРТ е виновен за. настаналия проблем и чрез съд ■ мунала-ц".
то на ш.швс“'‘а тадоустройство. Изпълнителният търси ла й върне ещии милион динара. В Окръжния дом, гумарата- и Здравния
панство, финанси и 1тоал V р ублш<у,ва обя1М за изш съд в Белград делото един път с разглеждано. Ново д-о«м и двама от ..Бал
кан"). На края .на школу
миране нГошанизания. която да изготви плановете . разглеждане е насрочено на 7 март т.г.
ването » Школата курси
Как и кога ше -приключи делово не е известно.
стите издържаха изпит
Една година- и ло»»
Не е известно как, кота и дали ще се търси-отговор (чрез тестиране), с което
с ЮАРТ от Белград с подаисан дог
■
_ за тези ност от онези които са участвували в -създаването потвърдиха оправдасмовзаимните
Даване “
па -пробл-сма. В цялата тази . работа може би и няма сгга на съществуването
'
ада, бед решение па да има безюпгоаооми. особено ако се чака времето па този вид идейно-поли
три плана 5 84Н осю н
заплатени
подписан -договор и за изгог- да заличи -пропускитеI ! I Едно е сигурно: ОС ня- тическо издигане на ва
«
^ общи,га<ата- скуп- -ма сродства за изготвяне на плановете, за което .рега болниците.
ОС а тази орланизация
Лектори бяха общество
ъяне на проект за нова
1КОИ средства е пяаиира- са необходими около 30 милиона динара. А това е цека
к
и
с
щина. Не е известно ИЗ»ЪИСТО«№И<ЖИ обект. За- проак- пада (па-ричиагга сума) на протакалото ц-роме и цеут- I ю-политичсски с аботници от общината
А. Т.
а. в.
но ла се строи този
рчделни средства, но без върдешата (бсз)о'пгошо-рноет.
били
обезпечени
та не са
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Свеня на Общинската
скупщина е Сурдулица

БЕЗ ПЛАНОВЕ, БЕЗ СРЕДСТВА И БЕЗ ОТГОВОРНОСТ

ПРИКЛЮЧИ
С РАБОТА

—стопанство
ДВУДНЕВНА

пптвошвпидсампуправлешщди
ТЕ „ПЪРВИ МАЙ'" В БАБУШНИЦА

СТАЧКА В „СВОБОДА"

МАШИНИТЕ ОТНОВО ЗАЩРАКАХА
(От 1-ва стр.)

стана това? Оше на 16
февруари 110 работнички
■ и работници от втора смя
на прекъснаха работата
си. издигайки искане за
преустановяване на нор
мите и повищение на ли
чнитс до-холи. На утреден в стачката ос включи
ха още 150 души от пър
ва смяна, също в ООСТ
„Младост". Всички опи
ти проблемът да бъде <азрешен в трудовата орга
низация останаха безре
зултатни. така че и вто
рата смяна, която преди
шния ден започнаха да
стачкува, отказа да работи.
Затова нз, 18 февруари
в производствените хале
та се пров-еде извънредно
събрани-е. на което присъ
ствув-аха-. п-охрай глав
ния директор Бранко П-е
йчев и до
ръководите
ли на ..СЕ-о-бо-да". и пред
седателят на Общинска
та скупщина Слава Тото
по-з. председателят на ОК
на СКС Младен Димов,
председателят на ОСС Ад
ам Георгиев и др. най-от
говорни обш-ествено-политич-ески дейци в общи
ната.
Три основни въпроса
са причина за стачката в
- „Свобода". Първо, търси
се ревизия на индивидуа
лните норми, начадните
осн-ози (стартни основи),
върху кс-ито се изчисля
ват личните доходи, и сп
ос-с-бнс-стта на ръководни
те хора. осо-бено на тези
в непосредственото поои
зводство — техническо-те
хноложката служба.
Вярно -е. че личните до
ходи в ..Св-о-бода" са нис
ки. В цеха на ..Младо-ст".
където и стана стачката,
миналата го-дина те са би
ли средно- 48 172 динара.
д-ока-то средният личен
доход в- димитровградско
то стопанство като цяло
е бил 53 842 динара, или
в то-зи цех са били с 11%
До-малки.
След четиричасови ..из
поведи" и разяснения, на
моменти с излив на горчи
вина и п-ри повишен тон.
общ език не се намери.
На края ое взе решение
след събранието раб-отни
ческият съвет на ООСТ
„Младо-ст" да обсъди ис
канията на стачкуващите
и решението да бъде опо
вестене- по падиоур-едбаба.

След продължителни и
изчерпателни разискван
ия работническият съ
вет прие становище, че
СТРАНИЦА 6

в момента няма възмо-ж
ност за по-вишение на
стойността на точките и
личните д-охоли и че това
не може да стане, ако не
съществуват материални
възможности.
1 Прието беше искането
да се извърши спешно
ревизия на индивидуални
те норми, като не се ме
ни съвкупното време, не
о-бходмо за изработка на
определен модел, тъй ка
то времето е същото, както и в другите конфекции

разпределят без да ое ча
ка краят на годината.
От изнесеното на извън
редното осъбрание. а покъсно и на работничес
кия съвет, беше явно. че
е необходимо да се подо
бри организацията- на па
ботата, за-щ-ото има мес
та. където тя ..понакуцв-а".
прекратяваното
Сл-ед
на стачката и съобщаване
то- на решенията на рабо
тническия съвет — машииите отиово защракаха.

Скромно преизпъл
ненне на плана

Трудовата единица (ТЕ)
„Първи май" в Бабушн-ица. въпреки че е млад ко
лектив. по-стига ооавнител
но добри резултати. Миналата година планът за
физическия обем е преиз
пълнен с 2,7 на стр, а сре
дното пг)сизп'ьлненис 1 на
нормата е 3 на сто. Про
изведени са общо 470 хи
ляди бройки мъжки и
дамски лънки „Пиргоси".
За отбелязване о,' че 40
на сто от тази продукция
е йз не се на на пазарите
във Федерална република
Германия.
Швеция
и
САЩ. Само в Съединените американски щати,са
износени около 70 хиляди
бройки.
Изпълнението на плана
е осъществено благодаре
ние на редовното снабдя
ване на тази трудова еди
ница с материали (разкро
йки). к-о-ито д-о-ставя ..Пър
ви май" (кро-ячница) от
Пирот. Пласмента също
у нас. За целта бяха съз
Тези дни трябва да се осигурява ..Първи май".
дадени
работни, групи намери решение и как
Известно затруднение
(в двете смени), с к-оит-о да се навакса загубеното
в дейността на тази тру
па ръководи шефът на те в ре-м-е. зашо-то тъкмо пре дова единица представля
хнол-о-ги че ската п-о-д г-отов ли избухването на стачка- ; ват малките мощности на
ка. Ако с-е установи, че за та в „Св-обода" пристигна пералната. ч ко-ят-о се Фи
някои операции, нало.
голяма- поръчка за изра нализират пънкит-е „Пиоушиване на ръкав, джоб ботка на молели за Ка госи". па затуй известно
и др. нормите са несъ-о-тве нада. ГДР. ГФР. Либия и ■количество е изпращано
тствуващи. тези работни ■още ия-ко-и страни. Няна д-о-работка в Белград и
ци да бъдат обезщетени,
кои доставки са с кратък
Субо-тица. В тази насока
Така предложената реви срок — до- 1 или 15 март. трябва да се предприемат
зия на нормите трябва да . Спазването- на: сроковете мерки, за па се осигури
стане до 10 март. При-есега ше бъде най-важната ..Финализ-ипане" на про
т-с- б-еш-е също- и решение задача на к-р-нфекцисн-ери дукцията в собствения
те на ..Свобода", защо-то цех.
след в-сякс- тримесечие
В трудовата единицада ое дели осъщественият д-сбре е известн-о. че с не
спазването им могат мно считат, ч-е техническо-тех
до-ход в
съотношение
го- да загубят.
нологическата дисципли90:10 и ако о-станат нераз
А. Ташков на е доста висока. Опре
пр-еделени средства да се
• М. Андонов делени забележки има по
ОЩЕ ЕДНА СТАЧКА В „НАРОДНА РАДИНОСТ"В СУРДУЛИЛЦА

отношение на трудовата
дисциплина — по различ
ни причини от обшия
брой на заетите работни
ци (360 души) 19 на сто
са отсъствували от рабо
та. Заплануваните отъствия -от 17,6 на сто са „пре
изпълнени" с около две
на сто. Половината от тези о-тсъствия са отсъствия
по майчинство. Другите
отсъствия са по болест,
платени и по.
Чрез системата на възнаграждаване обаче неос
кователните отсъствия се
лестимулират. Така напри
мер работник, който отсъствува два-три. или по
вече дни. мс-же да загуби
дори 50 на сто от личния
си доход. А ако се има
предвид, че средният ли
чен доход е около 105
хиляди динара (през де
кември 168 хиляди), тога
ва сумата-, която се губи
наистина не е малка. К-огато гс-в-ооим за личните,
доходи, необходимо е да
изтъкнем, че някои рабо
тници получават и двой
но повече. Така- например
30-тина работника през
януари т.г. са заработи
ли над 200 хиляди, а Бра
тислава Андрич дори 280
хиляди динара, което е
почти три пъти п-свече от ч
средния личен доход.
Липсата на собствени
оборотни средства в кон
фекция ..Първи май" —
Пирот и взимането на
краткоо^о-чни
кредити
пои неблагоприятни усло
вия снижават дохода и
до половината.
Ст. Н.

цределение. Всяко закъс
нение и отсъствие, а те
не са рядко явление и най-често са проди-ктувани от семейните задълже
р-о-дна радин-о-ст"?
Въпросът не е лишен ния. отнасят стимулите и
ст основание понеже ра- откъсват го-ля-ма част от
ботничка в този цех мо- личните доходи,Така ое е получила
ж-е да заработи от 250 до
..пат-позиция" : критери300 хиляди динара- на
сеца, а това изобщо не ит-е з-а разпределение- ува
е малък личе н доход за жават икономическата ло
обстоятелетва в Сурдулм- тика и като такива не
шка община. Такава заоа трябва да ое м-еняват. ,а
ботка обаче изисква твъо работничките не могат
де големи усилия: пълна да заработят по-големи
лични доходи, въпреки че
редовност.
максимален
им дава та- '
труд и качество, а голям . правилникът
кава
възможност. Това
^брой работнички. разпъ
пр-отиво-реч ие не може да
нати между големите се ое разреши със стачка, по
мейни задължения и стро неже проблемът е на дру
гите- (икономически) изис го място —1 в обществе
кЕания на работата в це ното отношение към же
ха. не могат да се ..опра ната-майка и домакиня и
жената- р а ботничка.
вят" с правилника- за оазК. Г.

Лнчннте доходи (не) са причина
Работничка в цеха за дообработка може да заработи от 250 до 300 хиляди динара, но такава заработка изисква
ТК7пл„
„„
големи усилия. Затова може да се
рди. че не личните доходи, а строгите критерии
а разпределение са истинската причина за стачките
П реди няколко дни око да бъдат удвоени стартни
ло 60 работещи (болшин те основи на личните им
ството са жени) в цеха за доходи. Искът им обаче
дооб роботка.
стопани не е удовлетворен, поне
сващ в рамките на ..На же сЬинаноовите резултародна радиност" в Сурду- ти на колектива,
макар
лица. организираха три- че не са слаби.
не допу
дневна стачка. Това е вто скат такава възможност.
рата стачка на работни Следователно
ците от този цех. които сила правилото: остава в
за първи път стачкуваха доходи могат да селичните
увели
през ноември миналата
чават само в зависимост
година. Повод за тази. от общите
резултати на
както и за първата стачцеха.

ка са ниоките лични до
ходи. Работниците пекат

Защо всъщност стачку
ват работничките в ..На
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Майтап на страна
„Скупщината на републиката, относно на автономната нокрайнияа избира член на Председателството на СФРЮ по пред
ложекие на Социалистическия
~ °™о«»
се дава
след „провеждане на предварителна процедура по изсняванс за
кандидатите за членове на Председателството на СФРЮ в Социа
листическия съюз на трудовия народ в Югославия.
С това предложение (амандман) се въвежда модификация
в съществуващия начин на избиране на членче на Председател
ството на СФРЮ и не може да се каже, че не представлява общ
стремеж към по-нататъшна демократизация на политическата 'Сис
тема. Но с право може да се постави и въпросът колко това е
приспособено към ролята която ръководството на страната трябва
да има в премахването на кризисните огнища с оглед на широ
ките пълномощия, които според Конституцията има Председател
ството на СФРЮ. Обаче, явен отговор на този въпрос все досега
липсваше.
С други думи, в досегашната рабо-та върху конституционни
те промени, в резултат на което бяха изготвени амандманите за
позицията и ролята на-Председателството на СФРЮ се обикаляше
като около гореща каша. Поне така бе на разискванията, открити
за обществеността. Така споменатото предложение излезна на
видело, а и не се чуха- аргументи от теоретическо и практическо
естество за неговата промоция. В обяснението на конституцион
ните амандмани анализ от този вид няма. както почти го няма и
в познатия „Критичен анализ . . ."
От друга страна, в неодавнашната дебата в Скупщината на
СФРЮ по проектоамандманите се чуха и мнения, които оспорват
това предложение. Според тях по-удачно би било за отношенията
във (Федерацията и за целите на конституционните -промени, чле
новете на Председателството на СФРЮ да избира Скупщината на
СФРЮ чрез тайно гласоподаване, по предложение на републиките
и покрайнините и с участието на ССТН както се предлага в амандманите.
За едно така формулирано предложение бе застъпването и
в Организацията на СЮК в ЮНА. Това чухме от най-висшитс ръ
ководители в Армията на неотдавнашния разговор в редакцията
на Комунист", които недвусмислено ни казаха, че споменатото
решение би им отговаряло повече. Защото. в ЮНА съществува
и една специфична причина за това: Председателството на С 1 РЮ
с и върховен комендант на въоръжените сили в СФРЮ, поради
което най-естествено е да го избира Скупщината на СФРЮ.
Без оглед на деликатността на темата и па очевидните разлики, които илюстрирахме, точно затова, чс тя с иеизоставаша в
настоящия момент за всеки, пък и за този разговор трябва да -се
обезпечи основното лредусловис — публичен диалог. Досега за
избирането на Председателството - СФРЮ това повече прилидекларации тук малко помагат.
чаше на разговор между глухи, а
Плпз-яв всичко това трябва да се изнесе и размислянето.
ползЛш вече изнесеното контралредложение. при което
което е в полза на
и това, че се изнася в момента, косато с
трябва да се има прдвид
функции в делегатската система ще бъдат
ясно казано, за кои
прилага-ни преки избори. на СФРЮ с опецифичен самостоятелен
Председателството
още опадат Скупщината на
орган във Федерацията, където
Югославия, и вече самото -му
ГФР1Л „ Конституционния СЪД нл
СФРЮ и коне ^ У>рга^ на Югославия като държава, който израиме говори,
суверенитет и да не носючвамс. а ле на
зяпа нейния интегоитст и
на взаимното им договаряне и
републиките и покрайнините и съчинява държавата,
споразумяване за '^^юс.тГС позицията и ролята на ПрсдеедаПРаМТе,шп
са определени е Конституциятателството на СФРЮ из
,което също изключва възможността
1|а СФРЮ и «лозн1ТСс3Ха само го^яадат интересите на Фадеза „тълкуването , чс с
ЪТ на Председателството идва.
ралната единица, от която
ц определени обстоятелства всеки
изВпрочем, какво би “
вско ръководство би бил дълже.н. ...
член на най-шисшето
ре1СИте на средата, която го с избраключително да застъпва^сла»йя? Ето защо, майтап на страна,
ла? Разпаднала би се
ого на СФРЮ, все пак, в Скупщината
Членовете на Предоеда
■
поемат дълг, между другото, че
на СФРЮ дава йокгва.^с ^
общите интереси ,на трудещите
ще ое борят за осъшесгм - ^ ^ ще опаз,шт Конституцията на
ое и гражданите на*
СФРЮ и съюзните
титс „а Председателството на СФРЮ
Но, правата и дль*™-

са дадени в мащаби според конституционното определение, че
Скупщината на СФРЮ е най-даиош орган на властта в рамките на- ■
правата и длъжностите на Федерацията.
Вече и това говори къде би трябвало да се върши избор
на членовете на Председателството на СФРЮ. С това много лоясно би се опрещелйл и институционалният механизъм на отговор
ността за членовете на най-висшето ръководство. затцото те досега
по принцип отговаряха. п;реи всички трудещи ое и граждани, на
роди и народности, което значи на нито на една институция във
Федерацията конкретно. А това би трябвало да бъде само Скуп
щината на СФРЮ.
Впрочем, никому в -Югославия не би трябвало да бъде в
интерес някой да ое избере за член на Председателството на
СФРЮ а да няма авторитет и подкрепа в Скупщината на СФРЮ.
Д. КАБАДАИЧ

В НАВЕЧЕРИЕТО НА КОНФЕРЕЦИЯТА НА СЮК
ТОМИСЛАВ ЯНТОЛ

Фактори на блокадата

Конференцията на СЮК трябва да даде две програми:
начин за напускане на съществуващия концепт за класов авангард
и трансформация в модерна демократична ораганнзция на комупи стигс II — положителна програма на общественото развитие
със съответна стратегия на нейното обществено осъществяване
Въпросът, с който пъзнамерявамс тук да се разясним гласи
как Съюзът на комунистите в ссгалилите условия може и трябвл
да наточва обществените процеси
и изявеното критическо съзнание
и недоволство ма пренасочи в
творческа акция? Изкушавам се
ма първата част на въпроса- да от
говоря следното:
Най-добрият начин за наеечванс на обществените процеси в
юегаш и ите у слон и я със .същ-ествувашия Съюз на комунистите е
— к-олк-офо ое може по-малко на
сочване. Причината за такъв отговор с във факта, че Съюзът на
комунистите е участник » рогулативиата практика- на властта, (политичочжп). която е в ттрогивоосчие с обектшвните, промоси па
общсс'ме1ш.я жиот. Че наистина
е така. най-добре сш-мгетелствувп
обществената криза и безсилието

на политическата оегулатива да
я надделее.
Разколът между подитическата рс-гулатщва и реалните обществени процеси не е в този смисъл
нещо като злокачествено мнение,
нк> това е обективен обществен
факт. Тъкмо от този Факт трябва
да ос тръгне. Считам го за мето
дическа изходна основа на какъвто и да е по-сериозен разговор за
Съюза па комунистите. Защо се
.дойде до посочения разкол между политическата оегулатива и
съществуващите обществени продеен?
Просто затова, че СК остана
» рамките па един начин па дейступано, който повече не отговяря .па реалните обществени \’словия на- живота.
■Начинът на действуваме. за
конто става дума. с: яолунтаоюо
(На -» та сгр

2 Комунист
БАЛКАНИТЕ ПРЕЗ 80-ТЕ ГОДИНИ

Освобождаване от хипотеките на миналото
БАЛКАНСКИТЕ СТРАНИ ДНЕС НЕ СМЕЯТ ДА ДОПУСНАТ СЪСЕДИТЕ НИ МОГАТ ДА СЕ сили не е лишено от взаимно
ото-разуменяване за сметка на
ЛОШИТЕ ОПИТИ ДА ИЗТЛАСНАТ ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ СТОЙ- ИЗБИРАТ ,
’ трети по-малки страни. В това се
НОСТИ, КОИТО БЯХА ОСЪЩЕСТВЕНИ В НАШИТЕ ОТНОШЕ
В течение на XX век бе уста-, корени интересът на балканските
НИЯ В ТЕЧЕНИЕ НА ИСТОРИЯТА
нсшено фа-рмалио или фа-кги-чес- страни за мир в Европа и съсед
В съвременната межщунврод- доверие и сътрудничество въз ое- ко еъюзничество между групи ба- ните региони, който е интерес за
на политическа терминология се ноза .на природната не-обход и- л конски страни, предизвикани от неделимост на св-етозния мир при
употребяват ругателните терми- мост едни на други да бъдат о-по- вътреш,но-рс,гиюдгални консЬликти собствено активно участие като
ни „Балканите — буре с барут” ра-, За съжаление тези светли мо- и съгласувани с интересите на субект, ко-йто трябва да се уваи ,,балканизания''. Тези широко менти често бледнеят пред нас, съншни сили. Обаче онова, кое- ж,ава,. Същевременне- всяка полоприети термини сами по себе си отстъпвайки масто на агресивни- •> тг.ябва на Балканите, е тясно- жителка -крачка в отношенията
прозаично отразяват цялата на- те епизоди на недоверието и тра- сътрудничество ‘ мелоду всички на Балканите мс-же да повлияе
следна сложност на отношенията -гиката. Балканските страни днес балкански страни и на-р-о-ли като като насърчение и принос В ИЗг
на Балканите, където историчес- не смеят да допуснат лошите опи осмоза, за укрепване' на соб-стве- граждането на по-широкия свекият процес по формиране на ти да изтласнат положителните н-ото самоуважение, с това и н.а тс-в-ен мир.
националните държави започва стойности, ко-ито- бяха с-същест- общата о-шо-рност -срещу всички
Въ-п,росите за малцинствата в
по-късно, отколкото в останалите вени в нашите отношения в теч-е- външни сили, готови за поое-гателстга- сруши тези същи Балка- своеобразен аспект засягат интечасти на Евро-ца. Като при все- ние на историата.
,ни. Истинските дългосрочни ин- -р-есите на всички балкански страки недовършен процес, за онова,
Отно-шенията между балкан- тере-си на балканските страни ни- ни и са неделима от неотчуждим
което се емг*» за борба за осъ
ществяване на националните ппа- агите страни през XIX ,и XX век, -кога не м-о-гат да ое осъществяват ите права на човешки и национа
ва'. се търсят опори във вънщни- в историческия период на форми -с остава на други, вън от ре-гио- лен идентит-ет. който не може да
те фактори и по този начин още ран-е и развитие на новите съвр-е- на, а само- със. сдружаване въз ос- бъде даден на едни. а отнети на
повече се усложнява сложната менни балкански държави, напук ню-за- на съвместните интереси в други. Равноправното положе
обстановка.
-на мн-ото трудности и бариери. региона, в ко-йто живеят и ще ние и свободното развитие на
Твърде поучително би било не останаха без положителни-опи живеят. .Всяка балкан-ска страна националните малцинства и об
да се. направи подробен анал/чз, ти. тенденции и визии. Те бяха има сво-й лял от отговорността за ществения живот на страната, в
въз основа на немалък брой кон- насърчавани о-т стремежите да се укрепване мира на Балканите, а к-с-ято живеят, е културна придо
.кретни примери, на пазарлъците осъществяват по-лесно съвместни най-голям принос в това отноше- бизка на съвременното човечес
на великите сили около отделни те им интереси и да укрепва от- ние може да се даде чрез разви- тво. Това е -един от основните въ
бадкански страни, в които тери- чорнсетта им ср-ешу външните тие на добро-съседските отноше- гю-с-си. к-о-йто изисква при-емстветориите на една са предлагани фактори чрез по-широко- вза.им- ния и основаващо се на тях пре- но и дългосрочно сътрудничест
за услугите на друга страна, на но свръзване. В историята на от- мах-ване на местните - прогиворе- во. не премълчаване, а откровен
тайнцте преговори и обещания, но-щ-енията м-ежду отделни бал- чия. Съществуват достатъчно при диало-г по този и други спорни
-които са реализира-ни или нереа- кански стра-ни могат да се ддме- мери. ка-кт-о в историята ,на бал- въпроси. понеже само с откро
лизирани е мирните договори рят достойни аа помнене приме- канокит-е страни, така и в разни вен диалог може да се създава
през XIX и XX век.
ри. От историята на югославски- региони на света, които доказват благоприятен политически клиБалканските страни, терито т-е народи не могат да се заличат ксехкостта и временната трай- мат и предпоставки за постепен
-риално разграничени и с между- връзките межщу Караджо-рдже и ж>ст на решенията на национал- но преодоляване на отрицателно
народно - положение, утвърдено тръпката Хетерия,- с българския -ните Проблеми с опора на външ то исто-ричеоко наследство. Таки
на Берлинския конгрес 1878 го- народ ни свръзват личности, ко ни сили -вместо със собствено ва въпроси не могат да се решат
дина; продължават националното, ито са разбрали дълбоките инте- -приспособяване към реалностите за една нощ. В някои моменти
си събуждане, борбата си за по реси на приятелството между два- на съседството си. Съседите не могат да бъдат оставени настра
пълно национално освобождение та народа- като например Геор- мо-гат да се избират, те са исто- на. но не мо-гат да бъдат забра
при избуяване на национални ги Раковски, Александър Стамбо оичеаки предопределени и е н«- вени. Винаги трябва да същест
страсти. Този процес е съпътству- лийски, Димитър Благоев и Геор- изб-ежно взиамн-о при-опосо-бява- вува двустранно съзнание за- при
ва-н от стълкно-в-ения около наеде- ги Димитров; с румънците — н-е към този факт..
Вековната нужда на -балкан- съствието- и значението на таки
-дя-ването и разграничаването на Стар>ч?.а Но-ва-к и връзките межва проблеми, за необходимостта
териториите на османското цар- ду княж-еств-о Сърбия -и княжест- оките страни да имат опора ед о-т усилия за
неизбежното им
ство в етапа на разпадането му. -во Влашко; с ал-бакците — връз- ни в други подобният начин на разрешаване..
Така се взимаопроникват инте р-е - ките между Цътрноевичи и Ск^н- жив-е-ене, близостта на ла-зарите
сите на националната афирма- дербе-г; пъу истурците — съще- им. -компле-ментарно-стта на стопа- ОТКРИТИ ПЕРСПЕКТИВИ
Пия на балканските народи и ин- ствуващите и днес исторически н-ствата и ми допирните елемен
ти
в
традицията
на
исторически
Тересите на външните сили. кои- връзки в културното наслудстдо.
-Историческата Фама за Бал
то в този стратегически твърде На тези основи са- изра-стнали по- те им опити са- солидна основа
каните като арена на стълкнове
важен за тях регион ое явяват в, гледите и -становищата на Овето- за преодоляване на тесногърдияролята на техни защитници. а зар Маркович, Димитрие Туцо- та' К,°|ИТ01 ое натрапват на някои ния и на-стоящсто определение
всъщно-ст с интересите си защуш- вич и други социалдемократи на стагши от привидя на .национал- на Балканите като най-изостанал а
отношение ча
ват истинската еманципация на югославска поч-ва. на Марко Ми- ния им интерес или пък от вънщ- вст икономическо
в Ещро-га могат да се премах
балканските на-ро-ди. дори и на лянов с доверието си в човещи- НИТ€ блокови интереси. Това изионези, които ътрсяТ запгита от на-та на алба,висите съседи на'' сква ипй-широк подход към осъ- нат само с разширяване на воетях.
ществяваието на всички видове балканското сътрупни-чество и с
Че,р-на гора.
двустранно и многостранно съ- п-сьомело и интегрално включване
Необходимо е па ое полагат
ДОСТОЙНИ ЗА ПОМНЕНЕ
трудничеетво м-еждч балканските на това сътрудничество в науч-ноприем-ств-ени
усилия
за,
реафирПРИМЕРИ
страни. От взаимоотношенията технол'°*®?1Ч©оките процеси в Евмаци-ята на тези опити и тенден
да си опо
ции в -отношенята между балкан им до голяма степен зависи и ООТ1а' Пви ™®а трябва
занапред щ-е зависи уОп-ехът на МНИ1М- че живеем в период на все
Отношенията между балкан
ските страни и о-т това да се поските страни все още не са ос
амбициите на външните Фазсго- по"голяма международна взаим-о
вободени от бремето на минало- черпват вдъхновения за наооки ри. -които не се отказват от наме зависимост, когато на ш-сиики стто. Днес. към края на XX век. ос на по-нататъшните акции към ренията си па оказват влияние оани на з€М|Н-ото кълбо животьт
новен е въпросът -историческа ли сближение и а-фирмация на р-е- върху отношенията на Балкани- юи<жва и налага да ое създават
е нужност да влезнем с тях и в ално възможните пътища за кон те. но- с резултата, зависещи от п-о-широки или по-тесни р-е-гиона
XXI век или съществуват възмо- структивно сътрудничество.
това щ-е намерят ли на местна ляи механизми, без които не м-о
жности, че и тази европейска
Само на тези осно©и на Бал п-оч-ва насърчения за проникване же да 06 ®ЪПВ!И в крак със съвречаст да закрачи в бъдещето си
каните може да се изгражда ат- или о-тлорнос. която ще ги спира. М€И|Ш1Я икономическо-технологи
по-смело, с но-ви над-ежщи.
Изо-стрянето на междуна- ч'вс^и прогрес. Това е валидно и
м-о-сфера, която
в отношенията между балкан бъдещето на вгмчкТ иятевес за Родните отношения винаги е има за Балканите. които при уаловиоките нар-о-ди е имало моменти и народи. Добро-съседа™^^,?1И
отпицателно отражение върху ята та все по-интензивната хомопериоди на изпитания. взаимно ния като основа и зя
ноше- обстановката в балканския пети- гел1,гзация могат да имат по-добстълкно-вени национални амби- гурността и мирното гтх 33 ОТ' он' та|ка също “ намаляването на 00 ^ЯСТО в авгт-а от полза за вся
ции, нед-среоие и нетърпимост, но ство без страх от " “'СУД|Ниче* напрежението между великите сибалканска страна отделно.
тази съща история ни остави в разорения еднакво са ж»,!!!™
е благ0|Ппиятс'шувало за атмонаследство и светли моменти на терес на всички балканокм' т Н сф?,:>а на доверие и на Балка-нивзаимоекгношенията. примери за ни.
■шъ-ин.ки стра те. макар ч-е намаляването на
напрежението между великите
д-р Александар Демайо

Комунист 3
ФОРМУЛА НА успеха

скокът

11

Как в този пиротскн колектив
направиха обрат след деловия фияско преди четири години?
...Преди четири
шиноки шок предизвикай банКро_
тството на западногеомансгата
фирма „Раисен Хесе" . продавач
на „Тиг.ро-витг" гуми
на този пазар. Оценено бе. че този банкрот отнесе на пиоотча.нчщ около
420 милиона долара.
СТРАТЕГИЯ НА НОВИЯ КУРС
..Тигър" действително тс-гава- бе тежко- ранен. Макар че до
случая „Хеое". според мнозина
се е стигнало поради незнание и
буквално приложение
гч мчнок ш
, На, ло?''н"
РОТ бяха п-чпрнт
ЦеНа вЛ1и"
пот бяха рошени ла успеят. Насспешни промени. Прекъс
.пилеене на енергия, ФикТИВНИ СД€ЛКИ надминати методи
на работа с — с незнанието. За
губите сплотили и солидаризира
ли хс-рата в общината и по-широ
ко и загубите били бързо навак
сани. Истина гаранция за по света и дни и по-пол яма крачка нап
ред била и новата делова полити
ка на ..Тигър" с нови хора наче
ло. храбро и честно да излезнат
пред работниците. И така се тръ
гва по новия път...
На й-гол ям завой в работата
и резултатите са постигнати в на
чалото на миналата делова ТО"
година. Това потвърждава и за
местник-председателят
на Дело-д
^
^
-гт^лт?™ттт
вия отоор на ..Тигър ЛЮьишл
МИТИЧ: „Мнозина ни ритат ка-х
сме успели да увеличим продук
цията. Преди всичко с възнаграждаването. Тоза бе разработе
на система на мерки, които у :псредно превземахме за да се ст.:гне до увеличение на произвопетвото Въведохме повече технологическа и трудова дисциплина.
по-гол ям контрол над неоетравда
но отсъствуващите. Суспендирах
ме „боледуващите", които ра&отеха частно. В началото мнозина
работници недоверчиво гледаха
на тоза все до момента, когато
някои, ксито добре работеха
почнаха добре и ла заработват
Всички разбраха, че няма майтап и числото- на добрите работ
ници от ден на ден ставашс вее
по-голя.мо".
с работниците
От разговора,п произведе
в пиротския ;
"„ „ убедихтво на гумени изд
ме. че сега е ноо_
пъти
бстник ла зара
искат да
повзче от друг. й„л.л _„ас се
постигнат най-добро .

какво, трябва да направят:! да про
изведат определено количество
стоки с високо качество.
На друга страна, така както има големи разлики в способ
ността на работниците, има раз
лики и между инженерите, ико
номистите. правниците. Добре
знаят, че един инженер струга
три пъти повече от друг. обаче
разликата в личните им доходи,
поне за сега. е само пет процен
та. Затова решили да приложат
по-стимулативен подход във въз
награждаването на новаторите и
рационализаторите. Сред тях. пи
ш« във фабричния вестник, е и
СЛАВОЛЮБ МАРИНКОВМЧ. квалисЬициран работник. Работнице
окият съвет на ..Авто-гуми” му
присъдил тъкмо установеното
признание — грамота за най-доб
ри работници — новатори.
,.До-сега дадох три ценни ре
шения. от които най-важното е
решението за сваляне на редук
тори от пресите за вулканизация
във Ф-та за радиални гу1ми. Бла:
пода ре ние на това застоят от
седем е намален само на един
ден при замяна на редукторите.
И не само това. Намалиха и фи
зическото напрежение при мон
таж и демонтаж, а чувствително
са подобрени и трудоз-ите усло
вия. Мило ми е. че най-после във
фабриката почна да се цени този
Вид работа" — казва наградени-*
ят Маринкович.
И в други среди — казват в
Тигър" през последните месеци,
работата на новаторите доживя
ва същински разцвет. Особено се
изтъкват работниците в произвол
ството.
ПЕСИМИЗМЪТ ПРЕРАСНАЛ В
ОПТИМИЗЪМ
Това желание било налице и
и началото на миналата делова
година. Може би затова в ..Тип.р" се питали колко е реално
да влезне в план дневна продук
ция от 9023 броя гуми.
Н а истина в началото ма миналага година с много пес им изъм започнахме елин такъв план.
Обаче, новата политика със системата на възнаграждаваме и поголяма грижа за трудовия човек
дадоха тези резултати. От август
насам, всеки месен производствопият план с 'все по-гол им. Това
и допринесе ла увеличим износа.
Дневната продукция с две ж> три

По-голям износ

. -гикгя: угтгггьг

Успешният
вече първите

П»«Г”
рни и по-качествени гуми.
„Тигър" увеличил производството
От 1983 до 1987 година
от .... гто я числото на работниците намалил с 9,3
на авто-гуми с 87 13
' чувствителното увеличение на производипо-нататъшната развойна ориеитона сто. Това сведение за
телността на труда, "'пирогска трудова организация.
пия на иай-голямата

г

и

.

хиляди повече гуми ни помогна
да ги пласираме на чуждия па
зар. Затова имахме и увеличе
ние на износа с 63,4 на сто. найпо-л ямо- в Сърбия, Постигнахме
един обем от 37 милиона и 324
хиляди долара, което ни нареди
на седмо. осмо място по износа
в Републиката — казват в ..Ти
гър" с не-окрита гордо-ст.
Беседвахме и за но-вия прое
кт на валутния закон. То-зи лр-се
ктозакон от определен аспект и
в определен момент изглежда пр
иемлив. Но. малко е неясно че
открива възможност на ония. на
които не са потребни валутни сре
Д1СТВЛ да почнат с шицунг" (чер
на борса'), печалба, която няма
основание. Инак. тук има лва под.
хода и в страната и V нас. Един
е дали всички големи износители
да бъдат насърчваня или само
активните износител". Ние като
„Тигър" миналата година бяхме
в почдруго положение откешкото
сега. Например 1986 на конвер
тируомия пазар изнесохме стоки
на стойност от 22 милиона 1 860
хиляди долапа. Значи, бяхме гол
ям износител, обаче „пасивен”.
за1щ)фо повече сме внасяли, Сега и,мам<, суфицит девет милиона
долара..."
„От общото количество валутпк средства потребни на „Ти
гър" само 26,26% са получени от
валутния пазар. Бяхме прннудсни за около 74 на сто да сс зад<ьлжим При вноса на рспроматеП;иали Дори и до средата на годината нс ое знаеше дали ще
,]ОЛуЧИ|М :и това количество валу
тш средства. Получихме само
250 хиляди долара. Тези допълие
• ния „а ДаКопа за. валутната систс
ма, въпреки че не задоволяват
пашите желания цялостно., все
пак са крачка напред, попе попали това:, че сега сс знае от
какво зависи това. което ще поду
чим" — каза на коля Митич.В'сич1ки тези успешни и в нос
лшно гарвм-с внушителни оезултати на,„Тигър" до голяма стенен
са осъществени и с активността
на комунистите. Числото им е
1070, организирани в 20 първични организации и четири ноНфереиции и Авджишп конференция
ла равнището ма пялата организашия.

ВИНАГИ ОСТЪР ДИАЛОГ
Та-ка както откровено говор
ят за актуалнмте производствени
проблеми, признават, че сред тях
има и малодушни комунисти.
Внедрила се някаква депресия,
мълчание на заоеданията. пора
ди убеждението, че разисквания
та не допринесли за решаване
на някои негативни явления в та
зи среда, а още • по-малко в пошироки размеои. Партията налу
скат главно преки произволите
ли. поради това чувство на без
силие или липсата на перспекти
ва. а и високия партиен членски
внос. Същевременно интересът
за приемане в СК е вое по-малък.
В ..Авто-гума" например през по
следните две години СК напусна
ли 70 членове, а приети са само
пет нови членове.
Това е един вид диференци
ацияе но не и същинска идеоло
гическа. диференциация сред чле
новете. така че въпросът дали чо
век може да плаща висок член
ски внос трябва да се осъди и
смята, че с неговото изключване
ще постигнем единство на идеи
те и акциите — бе казано на ед
ното от заседанията на Акционната конференция на СК в „Авто—гума.".
Тези оправдания за напуска
не на СК поради членски внос си
гурно не са най-аргументирани.
защото в ..Авто—гума" заплати
те са най-подеми. Значи, трябва
пешо да ре мени в партийния жи
вот...
Нашият народ има обичай
да каже: „кроткото агне две май
ки бозае". Така и „тигровци" ®
ко'нта1кта с американски „Гудрич"
успели да обезпечат високо ,.фун
даментално качество” на гумите.
Същевременно формирали впоо
кокачестаени професионални кп
лри. който знае приложна техно
логия ла доведе <ч> съвършенст
во и с това- да спечели опия ре
шаващи точки на чуждестранния
пазар.

В. Митич

4к Комунист

ФАКТОРИ НА БЛОКАДАТА
(От 1-ва стр.)
точно прилагане на монополната
политическа мощ за регулиране
,на основните обществени процеси. преди всичко на процеса на
ВЪЗПРОИЗВОДСТВО.
материалното
Такъв начин на действуваяе ма
СК е тържествен .с бюрократичния волунтаркзъм на етатазма в
рамките на политическата' система на власт. А политическият волунтаризъм е в противоречие с
новата структура на икономичес
ките отношения, производителнитесилии основната мотиви ровка на производителите в съвременного югославско общество.
РЕШАВАЩ ВЪПРОС

Към новите обществено-исгоричебки условия Съюзът на комун петите трябва да ,се приелособи или ще бъде изтласкан на
ръба на историческите процеси
на общественото развитие. Той е
застрашен наистина това да му
се случи.
Въпрос е. разбира ое. как да
се приспособи към новите условия. Считам, че-това е решаващ
въпрос, на който засега отговор
трябва да даде Конференциятана СКЖ. обаче не съшествува ни
минимум съгласие за това как на
несло да се отговори. Че този тезис не е петористична измишльо
тина показва ..Концеота за подготовка и съдържание на работата
на конференцията на СК на Юго
славия." Този концепт изброява
обществените проблеми и назначава безсилието на Съюза нд комунистите да осъществи робствените си становища, но не посочва факта кои са ключовите проблеми и защо СК е безсилен. Може би най-характерно е становйщето на пета страница: ..На войчки тези въпроси трябва решително да се прави идейно-лолитическо разграничаване и да се укрепва класово-социалната структура в редиците на СК, членовете
на СК готови и опособни за лействув&не в днешните условия от
първичните организации до найвисшите органи на СК. Тук особено е важно да се засилват демократичните отнюшения в СК и
да укрепва ролята и мястото на
членовете .на СК в тези процеси",
Фраза до фраза. Серия абстрактни забележки, които нищо
не говорят за това, с кои проблеми ОК се стълкновява и как мисли да ги реши.
В другото приложение пък забелязваме пълно заместване на
причините и последиците на обществените и партийните лоши

обстоятелства. Онова, кюето е
причина, ,се нарича последица., а
онова, което е последица, се нари-ча причина Това са само подробности йа пълната обърка
ност на партийното' съзнание в
стълкнавявансто с фактите, че не
успяваме да надделеем икопомичееката крива и други ббшествсни проблеми,
'Спорел мое съждение, основпият проблем е тъкмо в регула
тивната практика на бюрократичния волунтаризъм. .който не дава
положителни резултати нито в
развитието на производителните
сили на социалистичекжото обще
ство. нито самоурпашителните об
ществени отношения. Състоянисто на производителните .сили и
мотироиката на основните ооциалйстически сили на нашето социалистичоско общество изиокват
пазарно стоково производство в
сферата ма материалното възпроизводство и демократизация на
политическите отношения ш общоствената сфера на властта. На
истина някои основни обществени документи, приети доста от
давна. това са установили, но
струва ни се, че никому от вояещит.е политически органи ни при
близително не е , ясно именно
кои хоноегевенци от това произ
тичат.
НЕ СТАВА ВЪПРОС САМО ЗА
КОРЕКЦИИ
Например, дали някой мисли.
че въвеждането на пазарно стоково производство -е предпоставка не -само корекция на някои
вторични механизми на политиче
оката система на социалистическото самоуправление (както е
предложено в конституционните
амандмани). а основно изменение на тази политическа система? Преди всичко деетатизацията на материалното възпрежзвшство подразбира изменение на
основните отношения на силите
между политическите Фактори -и
системата на материалното юьзИкономическата
производство,
регулятива на държавата битрябвал-о ща бъде ограничена върху
намаленото, пространство на кла
.синеоките функции, които не навушават основните процеси на
материалната
репродукция. и
второ, в рамките на функциите,
които държавата трябва да из
пълняла, е необходим иемократически контрол на нейните . орга-ни. за да не попаднат на поедизВ1икателстаото на голяма концентрация на политическа сила. Ефи
каеен контрол за носителите на

функции на властта не е възможек без някои «ласически механизми на демокрация. както е
критичегасата общественост и непосрадствените избори. Освен това. от значение е премахването
на кадровия монопол от страна
изпълнително-политическите
на
органи, преди всичко партийните
и останалите обшествеио-политичеокй организации.
Демократизацията и още как
представлява промяна в начина
на действува,не на Съюза на комуииститс. а това не значи само
промяна на метода на действува
ше. а процщна както мл вътреш
нопартийните отношения, така и
на отношенията на СК към общоствената среда, в която лействува. Припомням, че СК за се
га действува в рамките на историчеоки изживелия концепт на
класов авангард. Съществуващите вътрешнопартийни отношения
създават възможност за бюрократизация на политическия жи
вот. защото ръководствата имат
идейноиполитичеоки
абсолютен
«монопол върху партийната база.
която личи си. е умъртвена, а от
такива отношения произлиза съв
сем безотговорна политика към
обществената среда
С други думи казано, всичко
сечи върху това. че вътрешните
г'
отношения в Съюза на комунистите >са един от възловите фактори за блокада в неговата акция
за положително решаване на обществените проблеми.
Емпиричните изследвания по
казват, че. разликите измежду пар
тайните членове и партийното ръ
козодстбо са почголеми отколкото между членовете на СК и без
партийните. От друга страна, гру
па лингвисти неотдавна предста
ви изследвания в политическия
език, които сочат, че той е затво
рен' и неразбираем. Съдържателният анализ на този език говори
за доминацията на идеологичес
ките формули за разграничаване
на политическите приятели и политически врагове, същински или
измислени. вместо положително
да се заеме с обществените проблеми. В рамките на тези Форм-ули беше подготвян и така нареченият идеологически пленум на
ЦК ка СЮК. От такава практика Съюзът на комунистите тряб
ва да се освободи, както и от
онези, които в нея го блъокат.
Страхувам се. че и преистоящата Конференция на ОЮ)К няма да донесе прелом; върху това
сочат досегашнйте подготовки,
Доколното Конференцията желае
да заобиколи стеснените рамки
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Комунист
С указ на Президента на Републиката от
22 декември 1964 година „Комунист” е удостоен
с Орден народно освобождение, а с указ от
30 декември 1974 година с Орден братство и
единство със златен венец.
Директор на НИРО „Комунист”: Витомир
Сударски, главен и отговорен редактор на вси
чки издания на „Комунист”: Влайко Кривокапич.
Урежда единна редакционна колегия: главен и отговорен редактор на всички издания

ла досегашните партийни събрапия и сержхзно ое изправи пред
причините на собственото безсилис в преодоляването на общест
вените проблеми, тогаяа трябва
съвсем по-инак да бъде подгот
вена. Мисля, че е необходим не|юсротствен избор на делегати
да Конференцията в първичната
,овганизац.и,я, Инак>- избирането
трЯд!ва Д1а бъде с открити листа,
с повеч,е .кандищати. еледователно. с тайно гласуване.
По-нататък, за КонФеренцията тпя^ва да 0с направят две програми, в които биха се посочили
,<онкс.стизирани положителни оПпеделения на Съюза на комунистите. В първата трябва да се усот
танови начинът на излизане
с.ьшгстауващият концепт на кла
авангард, за да се трансформира 0 модеона демократическа
организация на комунисти. Във
втората програма трябва да бъде
дефинирана положителната програма на общественото развитие.
икономическото, социалното, по
литическото и културно развитие,
със съответствуваша стратегия
на нейното осъществяване.
Без това. страхувам се. Конференцията няма да отговори
на задълженията си.
Предположих, че не трябвавече на никой да доказваме кахво е това политичеоки плурализъм в модела на самоулравител3
демо1шацИя Става дума за
на1а
опи
само-управителен плурализъм за
плурално ..кадрово предл г
на изборите, за плурализъм наконкретни програми за акции за
превъзмогване на обществените
проблеми, все до там. че пои из
бирането на правителство, делега
тите на Съюзната скупщина или
членовете на Съюзната конферен
ция на ССТН да имат възможпост да предложат, т.е. да изберат алтернативна програма- и алтернативен състав на правителстзото.
Нищо от това не е противно
на самоуправлението, а напротив. представлява предпоставка
за неговото развитие, политиче
ския плурализъм не зн-ачи плурализъм на партии. Такъв плурализъм не ни е нужен, но вторият
е необходим. Когато Синдикатът
и Социалистическият съюз бяха
осъществили съществената си ро
ля и. се освободят от поданинеската роля към Съюза на комуни
стите, тогава биха .превзели функции. които осъществява многопартийната система. Бдно е ситурнос-измина времето на политичеокият монопол и Съюзът на
комунистите това трябва да прео
долее и към това приспособи.
14 М ЧМ»«1«1МН д

на в-к „Комунист'* Влайко Кривокапич, заместник главен и отговорен редактор Борислав Ву- ,Л1арк^Г^гелс''ПЛ°ЩаД
четот, главрш и отговорни редактори на репуб- ^гЖ]
* елеФони- централа
Л1жанскит^и покрайнинските издания: Зия Ди11 Нови Белград Булевард „Леииздаревич (Босна и Херцеговина), Момир Бъртелефон 627-793.
кмч 4СъРбия)» Реджеп' Хайрулаху (Косово), Ристо ЛазаР°в- Славко Герич (Словения), Мирко
Издава НИРО „Комунист”,
Михалевич (Хърватско), д-р Новак Йованович
Печата се всеки
четвъртък на
сърбо
«Черна гора), Коста Тоджер (Войводина).
хърватски, то ест на хърватско-сръбски (кириПредседател на Издателския съвет на из- лица и латиница), словенски
македонски и алданието на „Комунист” за СР Сърбия: Мило- бански
езици, а съкратени издания на българ
мир Петрович, заместник председател
Слобо- ски, унгарски, словашки, румънски, русински и
дан Йованович.
италиански езици.
иимникн
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недоразумения п
„СРЕДОРЕК" в д стрижевацВАНЕ на зсмеДескатл кооперация

КООПЕРАЦИЯ НА РАЗДОРА
® Новоформиращата
в Д. Стрижевац поляризира6 селяните"'# ок^"
на СКС
и ОК на ССТН
операция. „0 протщ ^ТтВа°4,с°,ГаИРа,ЦаТа се не
организация и начнио
- у
а самостоятелна
Селяните желаят своя коопераци ”Т° УЧреждаване *
Още в зачатъка си новосЬормиоащата се земе
делска кооперация ..Средорек в Долни Стриже
вац. Бабушнишко. изора
първата бразда- на раздо■ ра. Копията се чупят око
ло един съществен въпрос: легална ли е тя. илч
е нелегална? И както би
ва силите се поляризи
рат: не само между селя
ните в Д. Стрижевац (и
още седем нему близки
села), но и в общината
като цяло. Това потвърди
и конференцията за печа
та. свикана по по-чин на
ОК на СК, за да се изясни
доколи въпроса кому (не)
пречи създаване, на една
такава земеделска коопе
рация при в'че същеетву
ваши още четири земеде
леки кооперации в общи
ната.
— Преди всичко Общи
нският комитет , на СК не
решава дали ще се създа
де една трудова соганпзация или не. Нашето
мнение, а мнението и на
съюз
Социалистическия
е, че при сегашното оога
устройство
низационно
на земеделските коолерации (от преди две години
•обединени в една зем.
..Бабушникооперация
ца") не е удачно създава
не на сше една. която съ
им ще се занимава с изДИМИТРОВГРАД

Агнета
за чужбина
Чрез „Стокопромст" в
Ниш в Димитровград тези дни ще бъдат откулени 1500 кг агнета. първо
качество, за чуждсстранпредимно
ния пазар
за Гърция и Италия.
Както е оповестено по
обместнитс общности в
къчсство
шината първо 16 килоагнета с тегло изкупуват
грама, ще
второ, с
по 3600 динара, 22 килотегло от 16 до заплащат
грама — шс сс
качестпо 2500. и трето
25 килограма
во. от 22 до
по
— ще се заплашат
килограм.
2000 динара за
М. А.

Очевидно е. че и ..две
те" страни имат свои до
води и аргументи. Дали
личните цели са надделе
ли за формиране на нова
кооперация
трудно е
да ое каже. Отстояването
купуваие на селокоетштан на ..твърди" становища
ски излишъци и търпа- от другата страна — съвия. Защо не се сформи що трудно може да ос
ра ката основна органи-- твърди. Засега е яоно ед
за ци я п о зе мелел и е към но: силите безпричинно
съществуващата земеде- се поляризират. И. стру
лека кооперация в Бабу: ва ни се. безполезно изшница? Налице са други черпват по чисто ..фор
тежнения.
подкопаващи мални'' въпроси, въпреки
акцията за организацион не създаването на една
кооперация
но преустройство на ця земеделска
лото селско стопанство, не е Формален въпрос.
която водим сега-. Акци Още повече ако се прие
ите за нейното- Формира ме. че е вървяло извън

ГТилисав Тодорович от Братишевац
не са волс ш извън обществено-полигическитс ор
ганизации. ь'се пак пие
шс зачитаме волята на
гражданите — а основни
черти заяви С. Нелкович.

— Начина на ф.нтмиоа
нс на „Срсдорск" е легален ■— възрази Лазар Костич. директор на копнепанията в пропее па Фон
мирянс (инак бивш пи
ректоп на зем коошераПИЯ „Будучност" в Бабушнина). — Селяните са
загубили доверие в бабуш нишката коопераиия и
тъпя от С В о я коопспация. Имаме, подкрепата
на Регионалния и Рспубликажжия кооперативен
съюз. и съгласието па ОО
на СУБНОР. Инспскциите дадоха съгласие но Об
шип ските служби ме дават. С над 90 вече записал и ос коопооаитл (ако
бяхме я регистрирали можс да разчитаме иа 400
коопериращи), с налична
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мехапизация и площи тя
може да допринесе за ра
звитие па селското стопа
нство н този край па об
щината . . .
коловозите па общоприе
тите обществени норми
па повеление.
Ст. II.

СЪЮЗНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ УТВЪР
ДИ ЗАЩИТНИ цени на селскостопан
ските ПРОИЗВЕДЕНИЯ

За царевицата - 166 динара
Съюзният изпълнителен съвет утвърди на 18
февруари тази година защитни цени на селскостопанските произведения от настоящата рекелта.
Нова защитна цена за царевицата е 166,30
динара;, за захарното цвекло г— 46,20 дин., за
слънчогледа и своята — 462 дин.. за несушен
тютюн 2 217,60 динара за килограм и т.н.
Защитната цена за угоени юнета е 1 570,80
динара, за свине за месо и овце — 1 383 дин.,
за птици — 1 238,20 и за вълна — 2 792,30 ди
нара. По-рано бяха коригирани защитните цени
на пшеницата и млякото.
В съобщението се посочва, че новите защит
ни цени няма да окажат влияние в настоящата
цена в продажбата на дребно.
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В
БОСИЛЕГРАДСКА
община

ИЗВИРАТ САМОУПРАВНТЕЛНН
ОРГАНИ
Понастоящем в местни
те общности в Босиле
град ска община ое про
веждат избори за самоуппавителните органи в тях.
Избират се член-з-ве на
окулщините. пемирителните съвети, съветите на
потребителите.
членове
на контролната комисия
и комитетите за общест
вена самозащита. Органи
затор на тази важна обществена задача е Социалистическият съюз.
Според утвърдената из
борна програма в 37-те
местни общности в общи
ната изборите трябва да
приключат до първата по
лов и на на март. В Общинската
конференция
на ССТН в Босилеград,
ни уведомиха, че съглас
но уставите на местните
•общности, членовете на

скупщините. помирител
ните съвети, съветите на
потребителите.
членове
те на контролната коми
сия и комитета за обще
ствена самозащита се из
бират от редовете на из
бирателите. а избран е
оня кандидат за когото
гласуват над 50 на сто от
присъствуващия брой. От
редовете на Скупщината
след като същата се учреди се избират членове на
съвета на местната общ
ност. както и председател
на съвета на местната об
щност.
На събранията на из- .
бирателите. освен че имат
изборен характер, досегашните председатели да
ват отчети за досегашна
та работа през изтеклите
четири години.

м. я.

ПЕТЪРЛАШ

УВИТ вълк
За последните няколко години овчарите в
село Пстърлаш .изгубиха" тридесет овце. По
точно толкова заклаха вълците, конто започнаха
да се доближават все повече до селото. Само
през последните два-три месеца са страдали де
сетина овце и кози.
Преди десетина дни Властимир Иванов от
Пстърлаш, който в селото има най-много кози,
а сигурно и в общината, пуснал своето стадо на
паша в местността ..Занога". След известно вре
ме към стадото се приближил едър вълк и хва
нал една коза. въпреки че Иванов бил със ста
дото си. ЕДвам успял с камъни да изгони вълка,
който оставил вече закланата коза. Три дни
след случилото ое Иванов отново изкарал ста
дото иа същото място, но този път взел със
осбе си и пушката. Не напразно, зашото изглад
нелият вълк. за който хората считат че с ,.вълксамотняк" отново дошъл. Но този път вместо
■ каза получил — куршум.
Така петърлашаии се спасили от този вълк,
който досега удавил и няколко кучета. За Уби
тия вълк, иа тегло около 80 килограма, от
ловджийското дружество, следва награда на
А. Т.
■ Властимир Иванов.
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БОСИЛЕГРАД: ПРИЕТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДРЕБНОТО
СТОПАНСТВО

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ЩЕ „ИЗЧЕЗНАТ" ОЩЕ
105 ХД ГОЛИНИ

Край на стихийното „развитие"?

Не без основание се казва, че Босилеградска об
щина разполага с големи природни ресурси. Между
тях дървесинното богатство заема едно от челните
места. Над 30 на сто от общата повърхнина е по
крита с гори
Без оглед на това субе
ктите по поддържането и
развитието на горското
дело чрез систематично и
планово изсичане и възоб
неявяване не само запаз
ват, но и полагат усилия
да се увеличи дървесинна
та маса. Като резултат
на тези определения пло
щите с нови гори. ежего
дно се увеличават с по
десетина хектара. Само
■през настоящата голина

те, ни уведомиха, че 75
ха от заплануваните за
тази родина площи ше бъ
дат залесени в село Ду
кат. а останалите 20 в
село Милеви и.
Горската секция навре
ме предприема мерки за
обезпечаване на посадъ
чен материал не само за
собствени потреби, но *
за други. Именно-, разсад
нннитс в Бистър. Долна
Любата и Горна Любата

Голините „отстъпват" пред залесителната офанзива
е запланувано залесяване
на 105 хектара голини.
От това 95 ха в обществе
ния и 10 ха- в частния
сектор. Освен това е за
планувано и попълване
на 162 хектара и мелио
рация на 36 хектара ста
ри и деградирани площи
с гори. Запланувано е и
почистване и окопаване
на 83 хектара.
В тор оката секция в Бо
силеград. като най-голям
експяоататор на дървото
в общината, следователно
и най-голям носител на
възобновяването на гори-

вече имат над 1 000 000
млади Фиданки, готови за
залеся-вале: бор. смрикаи молика. От това 400 000
са със защитен ко-оен, го
дни за залесяване и през
лятото.
а
останалите
600 000 са за пролетно и
есенно залесяваме.' Рефе
рентът по възобновяване
и защита на горите То
дор Стойков, ни уведоми,
че за погребите на Гор
ската секция са необхо
дими 500 000 фиданки, а
останалите ще бъдат про
дадени на други.

м. я.

Имайки предвид числото на населението в общимата и нуждите му, очаква се Да се намали числото
на работниците в услужните дейности в частния сек
тор. За сметка на това ще бъдат по-организирани
дългогодишното
След
безпламЮво .т.е. стихийно
развитие «а дребното сто
панство в общината, леле
гатите на Общинската
скупщина в Босилеград
на последната сесия прие
ха програма за развитие
на това стопанство до- кр
ая ма 1995 голина. В нея
са набелязани няколко
мероприятия всред кои
то и: да се откриват оабо
тилници на занаяти, кои
то изчезнаха или са леел
изчезване, калето и за оне
зи услуги които налага
съв ременността.
Понастоящем в общи
ната с дребно стопанст
во се занимават една ОО
СТ, една занаятчийска ко
операция пункт на. дома
шно ръкоделие, а има и
341 самостоятелни занаят
В
чийоки работилници,
това стопанство работят
543 работника ,т.-е. 26,6
на сто- от целокупното чи
сло работници в община
та В чаютния оектор ра
ботят 313 работници (25
услугите, които са ог ин
терес за населението- изо
бщо. 13 в услугите за по
требите на домакинство
то. и 275 в областта на:
строителството. До -края
•на 1995 година е заплану
вано числото на тези ра
ботници почти тройно
ла се намали, т.е. на око
ло 115 души. Особено ще
. се намали числото на ра
ботниците в областта на
от
жилищното дело
275 на .56 души. За смет
ка на това се очаква иоголяма организираност.
В това отношение чрез

МЕНИ СЕ ОТНОШЕНИЕТО НА „КОМУНАЛАЦ"
КЪМ ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ ГРОБИЩА?

НОВА ПРОГРАМА ЗА „СТАРО СЕЛО"
За заплапуваното уреждане на гробищата са не
обходими 10 милиона динара
Много пъти димитров
градските гробища бяха
повод за остри критики,
защото дълги години ни
що не бе предприето за
урожшането им. И денднешен покойните се погрибат почти безразбор
но. Гробовете и пътеките
са обраснали с бурен и
търнаци. Новопостроена
та капела не ое ползува,
нито е включена в елек
трическата мрежа.
Комуналната
трудова
„Комунаорганизация
лац". която е длъжна да
се грижи за гробищата.

най-сетне е решила да ра
зхубави
картината на
..старо село". Тези дни е
приела програма за уреж
дан-е на гробищата, в ко
ято са записани конкрет
ни мероприятия. Предви
жда се гробищата да бъ
дат очистени от бурен и
търни. За начало това ще
стане на 500 м2, които ще
бъдат използувани за но
ви гробове без разширя
ване на ^ общата площ ог
13 000 м\ За целта са за
планувани 4 милиона ди
нара. За разширяване на
пътя под гробищата са

необходими 2,1 милиона
динара. Ще бъдат прока
рани две бетонни пътеки
във вид на басамаци на
дължина 120 и широчина
1 метър. За това ще бъ
дат изразходвани 1,68 ми
лйона'динара. За насип
ване с чакъл на пътеки с
обща дължина 150 м ще
трябват 525 хиляди дина
ра. Прибавим ли към то
ва и включването в елек
трическата мрежа и дру
ги работи, тогава за уре
ждането на Димитровград
оките гробища са необхо
дими общо 10 милиона
динара.
А. Т.

съответна данъчна политика особено ше се лодти
кват дефицитните заиаятчийоки услуги,
За по-нататъшното раз
витие на дребното стопан
ствю в общината са необход ими и делови помеше

,ния, които сега са огратги
наяат Фактор. В селски
те центрове нхе се ползу
ват' кооперативните домо
ве и други обществени об
е-кти. Освен разширява
нето на обществените ою
ганизашии в областта на
дребното стопанство в
Босилеград е запланува
но да ое построи занаят
чийски център.
В. Б.

ТРИ КРАЖБИ РАЗВЪЛНУВАХА СУРДУЛИЦА

КРАДЦИТЕ
ПРЕДПОЧИТАТ ДЕНЯ
Откраднати са златни
В кратък срок в Сурдулица са разбити къщи
те на трима' тю-замажни
сурдуличани. като са им
откраднати златни предмети и валута. И трите
кражби са извършени по
един и същ сценарий, от
което може да се напра
ви извод, че те са дело
на едно и също лице или
група лица. Досега не е
утвърден идентитетът на
крадеца или крадците.
Секретариатът на вътре
шните работи в Сурдулица е разгърнал широка
акция с цел да разкрие
крадците (предполага се.
БОСИЛЕГРАД

Две отчетни
заседания
• Днес в Босилеград
се провежда отчетномзбо
-рно заседание на Скупщи
ката на Съюза на пенсио
перите на което ше бъде
обсъдел отчет за работа
та на купщината. нейни
те органи и тела през из
теклия двугодишен пери
од и ориентац пойна гапог
-рама за- работа през след
ващия мандат. Членовете
на .Скупщината ше избет
чат председател и секре
тар.
Ш На отчетно заседа
ние .на общинската орга
низация на Червения кр
ъст. което ше се състои
също днес. ще бъде раз
гледан отчет за ецщогоди
шната дейност на тази ху
манитарна организация
и оперативен план за ра
бота през настоящата година.
На заслужили членове
и активисти на Червения
■кръст ще бъдат връчени
грамоти, благодарствени
писма и други'-признания
М. Я.

предмети и валута
че кражбите са извърше
ни от група липа) и да
осуети престъпната им
дейност. Задачата му из
общо не е лесна, понеже
за- противник има лукави
и нахални крадци, които
добре обмислят акциите
си и ги извършават без
да оставят следа, въз ос
нова на която могат да
бъдат разкрити. За нахалността им достатъчно го
вори фактът, че кражби
те са извършени по бяло
видело — между 10 и 12
чака. Предполага се. че
криминалните са внима
телно изучили семейните
•обстоятелства ла въпрос
ните граждани и ..домаш
ното разпределение" на
членовете на семействата
им. така че винаги са ус
пявали ла намерят интер
вал. когато в къщите не
е имало никой.

к. г.

ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ
В БОСИЛЕГРАДСКА
ОБЩИНА

Вън от
данъчната зона?
До утвърдения срок
(31 януари 1988). а и
след това, нито един
гражданин в Босилегаадска община не е
декларирал личен докод за 1987 г. над „гра
яйчните" 4 767 156 ди
яара, за да плати пред
видения данък.
Мария Якимова. ди
вектор на Управление
го за обществени при
годи към Общинската
скупщина в Босилег
рад, ни уведоми, че тя
сната служба върши
щоверка. след която
■Це се знае има ли или
1яма лични доходи за
«благане с данък.
М. Я.
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ТИТОВИЯТ ФОНД в
СУРДУЛИЦА през 1987 ГОДИНА

*

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА МЕЖДУОБЩИНСКАТАКОНФЕРЕНЦИЯ НА
СЪЮЗА НА МЛАДЕЖТА ЗА ВКЛЮЧВАНЕТО НА МЛАДИТЕ В РАЗИСКВА
НИЯТА ПО КОНСТИТУЦИОННИТЕ ПРОМЕНИ

Стопроцентово увеличение Отговорност за по-добро бъдеще
на средствата

• Броят
7 на сто • Пе^ ЧЛнощ1еТстипен °НДа 6 увеличен със
1987/88 година • Съществуват възможностиГзаТо“
вече членове, и за повече средства
С оезултатит-е. които по
стигна през последните
няколко го-дини Титовият Фонд в Сурдулица заслужи епитета ..един от
най-добрите в Южномора
веки регион и в СР Сър
бия". Във Фонда члену
ват всички трудови ОГьг
низации и 4729 от общо1
5769 работещи в община
та. През изтеклите 14 го
дини са отпуснати 82 сти
пендии на ученици в сред
ни и на студенти в полубисш и висши училища.
От досегашните стипенди
анти на Титозия Фонд тр
има имат трета степен об
разование. 24 четвърта. 8
пета и 47 оедма степен.
Континуитетът на добрите резултати е запазен
и в 1987 година Средст
ва на Фонда са увеличе
ни с над 100 процента и
възлизат на 8 938 897 ди
нара-. Със 7 на сто е уве
личен броят на индивид!"
алните членове от редодете на работниците в сд
ружения труд. За учебна
та 1987/88 година са отпуснати 5 нови стипен
дии. така че броят на нас
тоящите стипендианти е
10. СТОЯН АНДЖЕЛКОВИЧ от Сурдулица следва
прилолси изкуства. МИОМИР МАРКОВИЧ
от
Бело поле е студент в
Икономическия факултет
в Ниш. СТАНЧЕ СТАНКОВИЧ от Масурипа сле
два -селско стопанство в
Скопие, СУЗАНА ПАВЛО
ВИЧ от Сурдулипа е сгудент в съшия факултет
(споменатите дотук стипендианти са апсолкенти).
ГОРАН ПЕТКОВИЧ
с/г
Йелашница е четвъртокуреник в Електрогнния.
Факултет в Ниш. ДРА!АН ЙОВАНОВИЧ от Су-Р
лулипа слепна машиностроене в Ниш. ЛЮБИША
СТАНКОВИЧ от Дугоини
па е второкурсник в Техничеокия Факултет в Ско
пие. РАДМИЛО АНГЕ
ЛОВ от Счрдулипа е сту/шит във втори куос на
Ветеринарния факултет
в Белград. СРЕТЕН РИС
ТИЧ от Суодулипа мина
лата година се е записал
в Електротехническия фа
култет в Пришива и ВЕНА ЦВЕТКОВИЧ от СУР
дулипа с ученичка а 1
клас на Педагогическата
БРАТСТВО • 26 февруари

академия във Враня.
На състоялото се неотлав-на отчетно-избо-рно за'
седание на Скупщината
на Тлтовия сЪонд в Сурлулица- бе изтъкнато, че
при сегашните -обществе
но- и кон-ом и ч-е оки • трудно
сти и намалени семейни
възможности за школува
не Титовият Фонд вое
повече изтъква като инс
титуция.
която обезпе
чава значителни средства
за школуване на кадри,
пряко необходими на сд
ружения труд в община
та. Затова в предстоящия
период органите на фон
да трябва да настояват
за увеличение броя на
членовете и средствата на
Титовия Фонд. Възмож
ностите за това «е са мал
ки. Във фонда не члену
ват 1040 работника от
сдруж-ения труд. нито ед
ин самостоятелен занаят
чия и селскостопански по
оизводител. мнозина пея
сионери и твърде голям
брой (?) ученици. Едни
работещи отделят за Ти
товия фс-нд по 0,2 на сто
от личните си доходи, а
други по 0,1 */• Органите
на- Фонда са на становище. че при всички заети
гт-оцентът трябва да бъде 0,2. Това е малка раз
лика. по голяма възможнсст да се увеличат сре
летвата на Фонда.
К. Г.

Тъй като промените в
Конституцията са в съзву
чие със създаването на
условия Югославия да се
развива като модерно, де
мовдатичеоко
социалис
тическо общество, те тоя
бва да представя в ат огва
ря.не на съществуващите
и създаване на нови ра
звойни перспективи. И
младите в региона имат
задача сериозно да се вк
лючат в публичните рази
сквания по конституцион
ните промени. Този извод
е направен след проведе
ното на 18 февруари за
седание на Председател
ството на МеждуобЩинската конференция на Съ
юза на социалистическата
младеж в Ниш. на което
е приет оперативен план

за водене на разисквани трябва да се води сметка
ята по същите.
разискванията да отидат
— Считаме, че Съюзът на заден план. защото ед
на социалистическата мла новременно приключва и
д-еж има твърде отговор изборната дейност в орга на и важна задача, защо низациите на Съюза на
то от това какво влияние младежта.
сега извършим върху де
На заседанието бяха
финирането на Конститу приети и изменения и до
цията. ще зависи и какви пълнения на Обществеобществено - икономичес ния договор за заемане
ки условия ше изгражда- ® Социалистическа репубме занапред. Това най- лика Сърбия и утвърди
пряко засяга младежта и структура и броя на деленейнсто бъдеше — заяви гатите в Междуобщинска
между другото Драган Ву ' та конференция на' Съюйчич, секретар на П редее за на социалистическата
дателството на МОК на младеж и нейните органи
Съюза на социалистичес- и тела.
ката младеж.
Също така. бяха приеПриемайки опера-тив- ти и задачи на. младите в
ния план за действуване областта на основното и
Председателството изтък- средното насочено обра
на. че във всички среди зсвание и възпитание. Р.С.

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА ССМ В БОСИЛЕГРАД

Изтъкнати кандидати за най-отговорни постове
Свеждайки
изборната
активност. Председателс
твзто на ОК на ССМ в Бо
силеград. на състоялото
се в миналия четвъртък
разширено заседание, из
тъкна възможните канди
дати за най-отговорни
функции в младежката ор
ганизация.
За председател, от евидентиоанитс - четири. Пр
сдсе дателството даде съгла-сие на двама: ГЕОРГИ ТОДОРОВ, досегашен
председател и на МИ ЛЕ
АНАСТАСОВ, зает в цеха
за произволство на ч-о-рапи. За секретар първични
те младежки ооганизапии предложили седем, а
Председателството даде

съгласие също на двама:
БОЯН АНГЕЛОВ, селско
стопански производител
от село Горно Тлъмино
и БОРКА ТАКЕВА. уче
ничка от Средношколск
ия сбразогателен център.
За делегат в МОК на
ССМ в Леекс-вац. ведно
и за член на Председате
лството е предложен ИВ
АН БОРСКИ. а за деле
гат в Републиканската ко
нФеоенция на ССМ ДРА
ГАН ДОНЧЕВ.
Евидентирани са и въз
можи и кандидати за чле
нове на Председателство
то. За отбелязване е. че
и тук са евидентирани по
вечето (15) отколкото се
избират (И).

ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА
СЪЮЗА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ В ДИМИТРОВГРАД

За авторитетна младежка организация
• За нов председател
Ивица МИЛАНОВ
На ,22 февруари 1988
Димитровград
годи па и
се провело годишно отче
тно-изборпо събрание на
Общинската конферсппия на Съюза на ооциали
етическата младеж, в РДботата па което взеха уча
стие и СИ НИША МАКСИМОВИЧ член на Прс
д седатс л строго па Рспуб- ■
ликан ската конференция
на Съюза на оониалисти
чепката младеж. предетавители на обшественогтю
литичсския живот в обши
„,ата, делегация па гра
да—побратим Алсксани-

В кооперацията членуват
90 младежи и девойки.
Постигнати са добри ре
р-овац—Жупски И МНОГО
зултати и в акциите по
Л1ГУГИ гости
залеся; ане, както и в уча
В отчета за лосегашна- сти-сто на младежки, тру
та, работа са изтъкнати дови акции.
'
резултатите, които, младо
Общмноката крнфепен
жкатд организация .» Ди
митровградска община е пия ма Съюза на младеж
постигнала през изтеклия та избра ново Председа
пар йод. както и олабое- . телство от 11 души. деле
гати в Републиканската
титс и проблемите с кон конференция на Съюза
то с е с оп радяла. Отчете - на социалистическата мла
но беше. че с откриване п еж.
междуобщинската
то па клон на младежка конферопция на Съюза
на млайежта. органи и ко
та ор па низания ..Пирот
значително са разширени мисии. За нов председа
възможностите на дими- тел на ОК па ССМ беше
младежи избран Ивица Миланов.
тропградокитс
А. Т.
за изпамирлпе на работа.

па ОК па

ССМ

избран

Според изборната про
цедура. за предложените
кандидати повторно свое
мнение трябва да дадат
първичните младежки оо
ганизации. а след това Ко
мисията за кадрови въп
роси и Председателството
ще утвърдят окончателни
те предложения.
М. Я
ОТЧЕТНО -ИЗБОРНО
ЗАСЕДАНИЕ НА ОК
НА ССМ
Изборната дейност
е Съюза на социалисти
ческата младеж в СуР
тулншка община ще
приключи на 4 март
г.г. с отчетно-изборно
заседание на Общинс
ката конференция.
На заседанието ще
Зъде обсъдена дейно
стта на младежката ор
ганизация в общината
през изтеклия период
и ще бъдат избрани
председател и секретар
на ОК на ССМ,
К. Г.
НОВ

РЪКОВОДИТЕЛ

Нов ръководител на
клона на младежката
кооперация „Пирот" в
Димитровград е ДРАГ
0ЛЮБ ПЕЙЧЕВ, койго и досега работеше в
нея. Досегашният ръ
ководител на коопера
цията ИВИЦА МИЛА
НОВ е избран за пред
седател на Общинска
та конференция на Съ
юза на социалистичес
наш младеж.
СТРАНИЦА 9
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ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ В СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА ОТ НИШКИ РЕГИОН ПОЛУ
ЧАВАТ РАЗЛИКА ЗА ДВА МЕСЕЦА

Утешителни пликове

Материалното положе
ние на средното насочено
образование стана почти
постоянна тема. Неотдав
на по този въпрос разис
ква и Председателството
на скупщината на Между
общинската
регионална
общност.
Заключено е
до края на месеца да се
заплати разлика до 76,5
на сто за януари и сЬевру
ари, понеже това е поз
волено със закона. На
практика средният ли
чен доход в средното об
разование тогава ше въз
лезе 260 хиляди динара.
За незавидното положе
ние на просветните рабог
нищи говори Фактът, че
средният личен доход на
преподаватели (със сравПОЛУПРАЗНА КАСА
НА СОИ
Причината, че прос
ветните работници на
средните училища са
получили малки лични
доходи през януари е
в обстоятелството, че
з Общността по обра
зование приливът на
средствата не е редо
вен. Разнообразието ме
жду отделни училища
в заплащането е после
дица. че някои от тях
са заплащали и от ре
зервния фонд. докато
\ други не са. Очевидно
в. че полупразната ка
са СОИ не гарантира
съответно
заплащане
на труда на просветните работници.
дълъг трудов
нително
стаж) в средното образо
вание е бил поя 190 хи
ляди динара!
Заключено е оамоуправителната общност на ин
тересите за насочено об
разование от Нишки ре
гион да заплати разлика
за януари и Февруари и
то до 76 на сто по отно
шение на миналата годи
на. Такъв доход, относно
процент от 76,5 на сто
ще важи за първите три
месеца на текущата годиДИМИТРОВГРАД

ма. а след това ше ое съгласуват личните ДО'ХОДИ
със личните доходи и стопанството.
Просветните
работници търсят да се
изравнят със стопанство
то. Техните лични дохо
ди и региона миналата: го
дина са били зад стопан
ството с 22,6 на сто..
Прието е да се напра
ви всичко, за да се пости
гне съгласие в Република
та на средното образова
ние да се ваше възмож
ност основата за изчисля
ване на личните доходи
да бъде заплануваното, а
не осъщественото погреб
ление в миналата годи
на. Такова заключение по
твърди п Председателст
вото на МРО (Междуобщкнека регионална общ
ност), тъй като такъв. иск
има от в-сички общности
за образование в- регио
на. Заключено е също та
ка. да с-е внесат промени
в зак-она и средното об
разование да се финанси
оа от чистия доход, а не
от дохода. Тогава и по-

Накрая бе казано, че
цената на образованието
не е реално преценена.'

В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ"
В БОСИЛЕГРАД

Помагала за 10 милиона
шести и оешми клас. как
то и комплект езикова лабаоатория. За целта са из
разходвани над 10 мили
она динара. 'Стоименов,
подчерта и това. че учи
лището предприема съот
ветни мерки и за обезпе
чаване на нови мебели и
различни видове помага
ла. В това отношение в.
училището голяма по
мощ очакват от родите
лите. Именно, неотдавна
Съветът на родителите
взе решение и родители
те да пбмощуват със сое- ■
летва за купуване на ме
бели. Акцията е в ход и
първите резултати дават
надежда.
По. решение на учител
ския съвет през второто
полугодие далеч по-голямо внимание ще бъде ,по, светено на допълнително
то и добавъчно обучение,
■както и ,на всички видове
извънучилищни
дейнос
пездина. Членовете на Пр ти. По-толямо внимание
ограмния съвет също та ще бъде посветено на оне
ка се съгласиха и с пред-. зи ученици които изоста
ложението да се ознаме ват по отделни предмети.
нуват две забележителни
По-голямо внимание ще
годишнини: 100
години се посвети и върху диоциот създаването на само- плината:
С
това подейния театър и 90 годи вече
ще
се
позани от създаването на гра нимаят
клаените
рълеката библиотека. А. Т.
ководители.
м. я.

От началото на второ
то .полугодие в основно
училище ..Георги Дими
тро®" в Босилеград със
тоянието е мобилно. Пре
дприемат ое мерки за по
добрение на уопеха и по
ведението' на учениците.
Директорът на училище
то Владимир Стоименов
ни уведоми, че покрай ре
дица мерки за .подобре
ние съдържанието на обу
пението, се полагат уси
лия и за обезпечаване и
въвеждане в процеса на
обучението нови и съвремени учебни помагала.
Тези дни училището' обез
печи 14 радиокасетофо
на. 5 микроскопа и ком
плект звукови чит.а,нки за
първи, втори, трети. пети.

Ознаменузане на юбилеи
На 15 февруари т.г. в
Културния център в Ди
митровград ое състоя за
седание на Програмния
съвет при центъра, на ко
ето за председател е изб
ран Зоран Георгиев. Съве
тът след това прие поог•рамата .за работа .на Кул
турния център през 1988

стъплеиията за. средното
образование биха били
по-редовни.
Въпреки че заключени
ята са реални, и те ябва
па ое очаква тяхната осализания, много въпроси
на просветните работиици остават без отговор.
Например: кой ше отговаря за несполучливата
реформа? Дали опоеделе
иията за образованието,
записани в конгресните
стават дейдокументи.
ствителгюст? Защо обра
зованието' още ,п:ри стар
та (въпреки че се окаче
ствява като' от особен об
ществен интерес) е зад
стопанството? Защо ра
ционализацията на учили
регион не е спазена ,и да
■ое съгласува с броя на
учениците и нуждите настопанството? Кой ще от
нетата мрежа в Нишки
това пя за училищата без
ученици?

нови книги

Пиротският говор
между корици
(НОВИЦА ЖИВКОВИЯ: „РЕЧНИК НА ПИРОТОКИЯ ГОВОР", МУЗЕЙ НА ПОНИШАВИЕТО
— ПИРОТ, 1987 Г.)
В поредицата .-.Културно наследство" на Музея
на Понишавието в Пирот като издател, в края на
миналата година излезе „Речник на пиротския го
вор" от авто ра Нов и да. Жи вкович, гимдазиален
преподавател в пенсия. Публкуването на това осо
бено и значително произведение е посветено на
ознаменуваното.на 200-годишнината- от рождението
на Бук Стефанозич Караджич.
Речникът на пиротския говор съдържа повече
от 800 думи, които по своето значение, фонетични,
акцентни, морфологични или други особености от
местно значение,, относно своята употреба- са вързани за пиротокия езиков район. Инак пиротският
го-вор принадлежи към тимошко-лужнишката гово
рна зона, която заедно- със сврълижкочзапланската
и южномо-равската зона, съставяват част от призренеко-тимошкото нафечис, този най-архаичен. ези
ков обор на щокавокия диалектна сърбохърватския
език.
Живковия е направил усилие да забележи, по
дреди и обясни думите на речта от Пиротския
край, този най-изт-0'Чен район на сърбохърватския
език. Забележително е. че всички думи имат свои
граматически определения — вид. род, брой, глаго-лен вид — и тълкуване на значението, които са
в описвателен или синонимен характер, и според
потребностите и в единия, и в другия. Думите са
записвани в Пирот и околните села от живия на
роден говор, както и от народните умотворения и
писани извори — статии и книги с научен, литера
турен или друг характео и съдържание, от които
за целта са намерени материали.
Към отделни думи са дадени примери и из
рази, които цлюстрсиват тяхната употреба в народ
ния говор, а за обяснението на значението поня
кога са ползвани и цели изречения. Речникът съ
държа и чуждици, най-често турцизми. които по
значението или облика си до известна степен се
различават от чуждите от други райони на на
шия език. Към чуждиците, където е било възмо
жно', са дадени данни за тяхното потекло.
©синки думи и определения и примерите са
акцентувани, при което ударението означава само
мястото в думата, а не и неговото естество. В ду
мите, където ударението не е сложено, то се нами
ра на полугласната, обозначена с апостроф ('). Тря
бва да се напомни, че за разлика от четириакцентната система на литературния- език. в пиротския
говор съществува само един акцент с експираторен
характер, без дължина и мелодични възходящи и
низходящи движения. Ударението може да стои
да всяка сричка. включително и на последната.
Да изтъкнем и това:, че в Речника няма думи
под буквите х и ф, понеже патриархалния говор
на Пирот гласът х не е употребяван, а.гласът ф
■се замества е глас в. Още една характерна особе
ност на този говор е съществуването да' глас дз,
получен със сливане на д и з, а който в Речника
е обозначен е латинската буква 8 (паланка звери
се (чуди ое), озебне, зид и т.н.). Авторът на Реч
ника детайлно и професионално е обяснил и всички останали особености на пиротокия говор с при
мери, което има оообено значение, особено за читателите извън този говорен район.
Безспорно е. че този Речник ще обогати пиротгасото културно наследство, и ше допринесе за
съхраняване част от лексиката и фразеологията на
Пиротския край. Тази по много неща ценна книга
не е крайно четиво. Напротив може да послужи
като основа и насърчение за по-нататъшно съби
ране и публикуване на лексикален материал който
да се запази от изчезване.
Тугомир Костич
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КН н атлитическн клуб
„Асен Балкански"

Расте спортното семе
йство на „Асен Балканс
ки" От 19 Февруари към
футболния и баскетболния отбор ое поиобщн
-ош-е един член __ атлети
иеахият.
-Създаването''
.
на този кл
уо дойде в резултат
на
повишения интерес към
атлетиката в Димитр-овгр
ш. а по предложение на
СОФК-а в. Димитровград.
Истина. Димитровград
някое а се славеше с до-бри атлетици. които учас
твуваха на големи атлети
че ски състезания в р-епу
бликата и страната,
после този спортен отрасъл позатихна.
Имайки в предвид
бавата традиция и голе
мия интерес сс-ед млади
те за този спорт, създава
нето на такъв клуб беше
само въпрос на ден кога
ще стане.
БАСКЕТБОЛ:
КАНСКИ"

Още през зимата в -рам ЦИ1ПЛИНИ (хвърляне на гю
ките на СОФК-а ра-ботеле. и до.) обаче засега за
■оакие. в което- участвува тях няма достатъчно: тре
ха към 20 делегати и м.н-а ньори.
ш-е атлетическа оекция.
На учредителното съб
н абоолв аш е над 60 члено
жество гости, беше при
в'2. Т,оеки1оаха паедимню' ет Устав -на клуба и изб
състезатели на средни и : ^пкз ръководство и само
кратки разстояния.
управителен контрол. За
Затова занапред ще
председател на клуба бе
се настоява да се въведат ше избран
ДИМИТЪР
и други атлетически д и-сМ(ИТОВ. зает в ..Ниш-екопрес". а за секретар АЛ
ЕКСАНДЪР МАРКОВ, па
боти ик в ТО ., КомунаП!»В"

Димитър Митов

Избрано е и Г1 редеелателство' на клуба от 9 чле
;нспе.
Тъй като тренираха пр
ез зимата има значител
но' число подготвени със
тезатели. които за пръв
път ще опитат сили на
28 Февруари в Белград,
на- крос-състезанието в Съ
обия.
Д. С.

ГОДИШНООТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА „А. БАЛ

Да се възвърне старата слава
спорт
Баскетболният
има дълга традиция в Ди
митровград. Баскетболен
клуб съществуваше ведна
га след освобождението и
нерядко пре.мерваше сили и с отбори, каквито са
.Партизан". ..Червена зве
зда" и до. от първа бас
кетболна дивизия. Но по
коленията ое сменяваха- и
в родния град не винаги
внимание
най-адекватно
ое посвещаваше на този
отвргме-яавреме.
спорт
ту се съживяваше, ту за
глъхваше.
В последно време бас
кетболният клуб запада.
Спадна на най-ниско равнищета лета ое казва.
Дълго време беше оставен сам н.а оебс си и тази
участ беше неминуема.
Като чс не струваха много усилията на неколнина баскетболни ентусиасти. На проведеното ма 12
Февруари годишно отчетжьизбооно стбрание бец/е обсъдена досегашната
■дейност и работа, на клу
ба. всичко с.н-сл .да ое паз
движи и тръгне от МРЪТвата точка.
На скуггшииата присъствуваха човечето делегати. които приеха отчета
за изтеклия период и до
за•клад за прелстояшите
Лач.и.
За председател иа кДУЗоран
ба беше избрая

Тричков, за секретар Иви
ца Миланов, а за касиер
— Делчо Гигсв За деле
гат е- Баскетболния съюз
в региона бяха избрани
Зоран Тричков и Зоран
Геров, като последният
беше предложен и за бъ
дещ председател на съюза.
Иначе клубът се състе
зава в Регионална баскет
болсна дивизия, пабро-яваша 1° членове. П рез
настоящата голина тази
дивизия ш-е бъде много
по-с.илна от лапи. защото
от по-висш оа.нг на състеЗГ1НИЯ са се върпали отбори те на ., Весна" от Бела
паланка ..Куршумлия" от
Куршумлия и други.
Баскетболното първом
през
ст го ш-е започне

■ ■ ■

втората половина на ап
рил. Значи оше има вре
ме за подготовка. Тре
ньори на отбора са Ва
сил Милев и Зоран Геров.
Постигнат е договор към
отбора да се формира и
пионерски състав, от кой
то по-късно ще се подго
твят състезатели за пър
вия отбор. Шс се развива
и пс-тяено сътрудничест
во с баскетболния клуб
Пирот” в Пирот, от кой
то ос очаква материална
и кадрова подкрепа. С
исл да се създаде, колкото сс може ято -е иден от
бор. към клуба вече се
приобщават и ошютяват
всички сили. Трябва да
■дойдат и двама високи иг
рачи от ..Пирот”.
Д. Ставров

ВЪВ ФУТБОЛНИЯ КЛУБ „АСЕН БАЛКАНСКИ"
ЗАПОЧНА

Подготовка за пролетния сезон
Уреж-дат сс постепенно
обстоятелствата във Футболния |<луб ..А. Балкан
ски". Слей неовдадамото
отказване на Гюоо Гюро»
_ г поста гш€Д'ССдател на
от
клуба — тази отговорна
длъжност пое Йордан ДИ
МИТ РОВ. ра-ботеш в ,,Ко
М!Г1ДС—Балкан" в ДИМИТРОВГРаД.
Започна и нрдрофо««н
та на. футболистите ог 0
Февруари. От 20 до 26 фе
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в>р>уаои се проведоха съв
местни тренировки.
Пролетният лял иа пъп
вжетвото ще започне на
20 март. а- за пионерите
— на 27 март. докато мла
дежкият състав шс заиоч
не от -април......................
В началото на март фу
Т&о-лнстите на ..А. Балкан
ски" ще одитраят, пяи<олко юонзроли мача. за да
могат по-добре да се пои
Д, Ставров
готвят.

Хубав шанс за
младите
Съюзният секретар за народна отбрана, лич
ният състав, тези дни публикува конкурс за прие
мане на кандидати за пилоти и военно-учащи наВоенните академии в 1988 година. Ще се приемат
кандидати за военните академии на сухоземните
войски, род: пехота .артилерия, бронирани и меха
АБХ—защинизирани части, инженерни части,
та, електронно разузнаване, и противоелектронни
действия; Военнр-техничеока академия на сухозем
ните войски, въздухоплавателната военна акаде
мия. военната академия на Военното въздухопла
ване и противовъздушна отбрана и Военноморската
академия.
Право да конкурират имат само младе
жи, поданици на СФР Югославия, изпълняващи сле
дните УСЛОВИЯ:
а) Общи. условия:
— да са здрави и способни за в-оенна служба,
да не са наказвани и да не са под следствие; както
и да не са оженени.
б) ОЛ*цпални условия
—: Кандидатите тряб:за-да са родени през 1967
година, или по-късно, като тези. чието школуване
трае четири години — да са в Ш или IV клас и в
първото полугодие на 1^ клас в средно насочено
образование да са завършили най-малко с доб?,р
успех. Кандидатите, чието обучение продължава 3
години: да са във II или в I полугодие на Ш клас
на средно насочено образование да имат най-мал
ко добър успех, относно да са постигнали най-малкс добър успех в Ш клас.
Могат да конкурират и войници и военнбучащи от състава за резервни старешини. при същи
те условия; Също могат да конкурират и военноу
чащи от четвърти курс на средните военни учили
ща и активни млади офицери и т.н.
Обучението започва на 1 септември 1988 годи
на и продължава, както следва: във Военната ака
демия на сухоземните войски — четири години.
Във военнотехническата академия на сухоземните
войски — 5 години, във Военното въздухоплаване
— четири години, във Военната академия на воен
ното въздухоплаване и противовъздушната отбрана,
свръзката и електронното разузнаване и противеле
ктронни действия — четири години; във Военно
морския флот — пет години. По дреме на обуче
нието учащите сс ще живеят на интернат за смет
ка на Съюзния секретариат за народна отбрана,
като имат право да ползват: жилище, храна, обле
кло, обувки, учебни помагала и пособия, учебници,
здравна защита и парично обещетение за .превоз от
къщи до учебните заведения и назад, както и па
рично обезщетение по време на ползуване на оеместралиа и годишна ваканция.
Слад завършено училище во-енноучащите се
произвеждат в чин на активен офицер със съответ
ни и рои и са. длъжни да останат -на служба в ЮНА
воеме. колкото е утвърдено със Закона за служба .
във въоръжените сили. Слей завършено обра-зование воеиноучаШ)ИЯТ, който завърши военна акаде
мия. чисто школуване е 5 години получава профе
сионално название: дипломиран инженер к съот
ветната -отециалност. Молби с необходимите документи се подават
до 1 април 1988 година. За по-подробни сведения
интересуващите трябва да се отнесат към общинс
ките органи на управление — отдела по народна
отбрана.
Избирането на кандидати
всештоучшци ще
вършат- комисии към военните академии, което за
■взетото решение ще -севе^мят кандидатите до
края ма юли настоящата година.
Този [конкурс е хубав шанс за младите, жадува■щи за наука и знание. зашото ще имат отлични
условия за. всестранна изява.
СТРАНИЦА II
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Голям бойлия

:
•
■
в
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■

В центъра на село Божица веднаж се скарали
някой си токущо възмъжал боокиченин и негов мио
го по-възрастен съселянин, известен в селото като
голям майтапчия. Кавгата им се разгорещила дотам, че „младишарат" търгнал да „пречука" стар-ьца, за да му докаже, че се е намерил на юнак.
— Спри, дете! — опитал се да го вразуми старият. — Внимавай, може да пострадаш...
— Аз ли да пострадам, бре? От кого? От тебе
ли? — пламнал младежът. — Ей вета ще те пребия
като куче, че друг път да не ти течене да ..зафърка
раш" дечурлията...
Възрастният божмманин успял да избегне от
първото нападение на младежа и отново му дал ,полезен съвет?
— Не задявай се с мен, сиико, на1 времето си
бях голям бойлия. Много пъти съм се бил и с по
двадесет влаеинчани и винаги съм — ял бой!
К. г.

;
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«забава

мтчоиие

Че се сецаме...
Преди двадесетина години, магазинерът от оело Дра1По ,
®ита бай Симо дошъл в Димит
рошграп в кооперация ..Стокар" нещо да, си урежда ометкитс. Нещо се съвпадало, някъде имало ла.се поправи, но
за някакви яйца и месо. смет
ката никак не излизала.
Шефът на счетоводството
— едно момиче държало една
страна, а бай Симо — друга.
По едно време бай-Симо се
ядосал и казал:
— Е. п,а знаеш какво де
войче? За месото и други рабо
ти че ти простим, ама за яйца
та че се сецаме!
И бай-Симо остана док
рай при твърдението си. че е
прав.
М. А.

Лоялен

Споделя един гражданин от Стрижевац:
— В нашето оело има два магазина — еди
ният на земеделската кооперация, а другият на
търговското предприятие. Аз съм лоялен и към
двете организации. Ако купя един сапун В' еди
ния магазин, отивам и купувам още един и в
другия. Сега съпругата ми е доволна: винаги в
къщи има двойно повече .артикули.
— Е, това съвсем не е лошо. правиш си за
паси. а цените как растят— пестиш...
— Истина е. Но знаеш ли. сега ое формира
земеделска кооперация. А аз като лоялен ще
трябва и там да купувам. Бюджетът ми е танък
за троен запас...

Кооперации
По адрес на сегашния директор на земедел
ската кооперация „Бущучност" в Бабушница на
неотдавнашната конференция за печата сел
яните от Стрижевац се изказаха доста ®дшо: из
купвателните цени ниоки, нередовно снабдяване
и прочие.
— Хора, недейте само да го сменявате! —
каза един ог присъспвуващите. — Нали виждай
те: щом сменим някой директор — той веднага
се заеме да формира нова земеделска коопеСт. Н.
рация.

Афоризми
• Докато малко говореше
— малко грешеше. Когато за
почна да говори много — мню
го грешеше. Най-много погре
ши. когато престана да говори.
• Докато се познавахме
мимоходом — рещозно се поз
дравявахме. Прекъснахме да
се поздравяваме, когато добре
се запознахме.
• Да имаме ръж .колкото
лъжа. светът не би гладувал
— това няма връзка с нашия
„Зелен план".
• Ако някой те удари с
камък — ти него с хляб: раз
бира се ако го имаш.
• Какво искате? И мечка
та половин година преспи, а
все пак яде мед и носи ..бунда".
С. Костов

Метаморфоза

000
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Слезни Мурто, да
се качи Курта!
Изога. ме о-нядън Тодор ЛужниПи с
писъмще: „Майно. да дойдеш у Лужницуи
да удариш йедън рабуш и за наше задруЬ" ■ ■ ■"

Вати аутобусат V Бабушн.ицу. „Айде
■реко си — да видим и това чудо!". ,.
У ошцинуту се сретоше тия що оче
но1ву задругу да поайе и ония шо не давайу. Ка Ьи слушаш че си речеш: „Брей
и йедните и друЬите су прави!".
Йедви кажу: що че ни йе нова задруга кита си имамо йош четри. а и оне не
оу се претъпнуле оди работу. Гледайу куде
има теленце или шилеже. ла га узну пойевтино. па после да га продаду по-скупо.
А онова шо говоре за орагье. сеян>е, жетву,
.вършитбу — селякат да му мисли. А и кико да не мисли кита горе-доле свете гьиве
су при ььега.
Другите одма одвърчайу: е нейе баш
тека. У съгашнуту задругу има трийесе службеника, а V новуту че има само тройица.
Па после че орга низирамо това. па че организирамо онова. Оди обещания дом не се
■растура.. .
Иди съга па вати краят кой лъже, а
■кой маже. Мене ми се чини дека и двете
стране и лъжу и мажу. . . Реко че питуйем
бай Тодора, он е тукаша». знае им прескакалата, па че ми каже истинуту.
— Бре Манчо. кво да ти кажем. Нали
знайеш онуя народну: Сритала се ... Я
знам само йедно: самара/г че буде на нашу
гърбину. Не су се претъргнуле задру^ете и
досъга: чекайу оди оелякатога да произ
веде нещо за пазар и те ти Ьи ощма да га
одкупе. И све гледайу да му заЬину; и на
кало, и на влагу. и на не знам кикво.
А я погледни нашата села: у н>и оста- нули по десетина старци, йедва нобе преплитайу. они ли че производе ко га тука
оасайу: ..на светско ниво". После — говоре
за потоп ривреду, а мисле за Търговийу. И
съгашнете задру^е да Ьи опнеш само на
потопргавреду — одма че уиаре катанац. А
тека малко търговия, малко одкуп и накраят —• „позитивна нула".
— Киква кула. бае?
— „Позитивна" Манчо. Тека му казуйу
на онова кико кина идеш по йедну греду
преко реку, а она ое клати, а ти са че плюснеш у воцуту, а са че се измъкнеш и ми■ пеш по гредуту.
— И съга кг> ти ое чини?
— Кво има да ми се чини? Знам дека
пак че се стовари на селякагога. Че си бу
де ко шо йе било. Че .слезне Мурта, а че
ое уками Курта .. . Само не знам ко че се
ока мат.рапазкнът . ..
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