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ОЦЕНЯ ПРОЛЕТ НА БАЛКАНИТЕ Горчиви са 

изневерените 

надежди
Направихмен

Вместо да бъдат „група малки, нестабилни и слаби 
региона, в който не се съвпадат и не могат да сеголяма държави

съвпаднат нацията и държавата, където всички страни имат 
териториални претенции и етнически малцинства, страни, 
които са били въвлечени в краткотрайни и нестабилни съюзи, 
страни, които са искали помощ от външни сили, а те, външ
ните сили, манипулирали с тях в полза на собствените си 
стратегически интереси" (така прочутата енциклопедия „Ла- 
рус" обяснява понятието „балканизация"), балканските стра
ни решиха да теглят черта под негативното историческо на
следство и да разхубавяват общото си бъдеще.

крачка напред“ • Конференцията на Съ
юза на югославските комунис 
ти най-вероятно ще се състои 
в началото на май • Критични 
изказвания за работата на Цен 
тралния комитет и Председате 
лството му

На тринадесетия си пленум,, 
кейто се състоя в началото на 
седмицата. Централният коми
тет на Съюза на югославските 
комунисти обсъди тезиси за 
Конференцията на СЮК. мею, 
да и съдържанието на работа
та на ЦК и Председателството 
му. класово-социалната струк 
тура на СЮК и осъществяване 
то на заключенията от плену
ма на ЦК на СЮК за Косово.

Макар че първоначално бе
ше предвидено да се състои в 
март. Конференцията на СЮК 
ще бъде проведена в начадото 
на .май. а тезиоите ше бъдат на 
публични разисквания до 15 
април.

Ф Румънският външен мини
стър ЙОАН ТОТУ оценява, че на 
Кон фе рен ш гя та е направена гол
яма крачка в по-нататъшното 
35 и ти е на отне тенията 
олаканските страни. Тей изрази

ра
между

увереността си. че неговата стра
на и занапред ше се застъпва за 
езъдазане на зона на мира и сът 
рудничестзотс на Балканите, кря 
то ще служи за пример.

Ф ПЕТЪР МЛАДЕНОВ (Бъл 
гария): ^.Договорихме се да про 
дължим по пътя. по който тръгна 
хме. договорихме се по редица 
конструктивни идеи. 
ое да развиваме многостранно съ 
трутничество между нашите стра 
ни и по този начин направихме 
твърде важна крачка напред, ме
га да кажа 
в духа на н?5?тг> политическо ми 
сленг и новите тенденции в Езро-

съгласихмз

и голям напредък

па и света".
• Шефът на гръцката дипле 

КАРЛОС ПАПУЛЯС смя- 
прист възможно най-до"

СНИМКА: външните министриИСТОРИЧЕСКА
на балканските страни

мация В многобройните изказва
ния във връзка с втората точ
ка от дневния ред бе остро 
критикувано ияейно-политцче 
ското неединство в Съюза на 
югославските комунисти и 
несъгласията в Централния ко 
мнтет и Председателството му.

На тридневната конференция 
на външните министри на стра
ните от Балкаския полуостров 
(от 24 до 20 февруари в Белград) 
това бъдеше получи ясни конту
ри. Предстоят години на много
странни и гириемствепи усилия за 
развитие ма язаимоизголно. п«\в- 
лоправно и многостранно сътруд
ничество между балканските ста 
•ни и пароли като основа за от
делна и обща
спокойствие. активно съвместно 
съществувало, лобросъоелстпо и 
ускорено всестранно развитие па 

„МЕ-. щпички балкански напали.

които' ни овръаплт Разбира Се. 
тази велика за всички ни цел има 
свои пое пипета гж, и: уважаване на 
принцпитг за доброеъогдетв-о. .не
намеса във вътрешните работи, 
нснлрушимост на суверенитета, 
териториалната цялост и досто
йнството па веоки нароя и стра
на." С идентични или подобни 
попове се отличаваха и изказвани 
ята на Йоан Тоту. Петър Младе
нов. Рейс Мадале. Каролое Па- 
цуляс и Месут Йилмаз. ..Балка
ните принадлежат само на бал
канските пароли” — тази едино
душна констатация на шестимата 
външни министри трябва ла бъ
де един от девизите на по-ната
тъшните междубалканоки. отио-ше 
мия и постоянен показател за 
решимостта на Албания. Бълга
рия. ГьРЦ>ИЯ_^УМЪМИЯ. Турция и 
Югославия да се «рогодаопоста- 
ият на всички външни стратеги
чески ..игри" и калкулации.

та. че е
бър заключителен документ на ис
торическата първа среша на вън- 

мняистри на балканскитешните
страни. ..Съществуват и оплеле- 

проблеми. добави той. по
трябва да намерим

лени
сочихме ги и 
решения за тях."

• „Дойдохме в Белград с ис 
■крено желание да Укрепваме ми
ра и сигурността на Балканите 

РЕЙС МАЛИЛЬ (Алоа- 
Разбипа ос. проблемите

(На стр. 3)

заяви
мия). —
не са нито-малки, пито лесни, но

мнения
ОШ*У 1)1 ГОСТ, МИР1. РОЯ:обменът на

министри може 
основа за разля

смятаме, че 
межщу външните

ИНФОРМАЦИИ ОТ ОТЧЕТ
НО-ИЗБОРНИТЕ ЗАСЕДА
НИЯ НА ОБЩИНСКИТЕ 
КОМИТЕТИ

РАЙКА ЕЖЕДНЕВНО ГМРЕ- 
'ИЗПЪЛНЯВА НОРМАТА СИ 

СТР. 7

„СМУЩЕНИЯ" НА ВРЪЗКИ- 
СТР. 8

НОВИНИ В ПРОГРАМАТА 
ПА „МАЙСКИТЕ СРЕЩИ"

СТР. 9

иа послужи като 
шаването им."

• Според мнението па 
СУТ ЙИЛМАЗ. министър .па вьи 
шиите работи на Туриия белград 
ската конФсрстшия е го / 
тгех в рамките на усилията 
зрешаване на проблема^^^

СТР. 4—5
„Дълбока е увереността ни, 

подчерта мредоулателят на Прел 
на СФРЮ Лазаросла.тслството 

Мойсов. 1К>ТД пан Я::Л1Й'!<'И ВЪПШИШ- 
тс министри., че балканските стралуха на 

Хелзинки.
ките /шава в 
нията в ТЕотделно и всички зами. всяка 

едно. могат ла отговорят на тота
среша, дод

ей реч0 Белградската
заключителната предизвикателство

секретар ' 0(щдр осп ме". А топа наше поеме — опо- 
по-лоб- рея думите па домакина на бел

градската министерска конферен
ция Будимир Лоичар — .изиокшл. 
„да се обърнем е лице към бъде
щето си. ла гч> изграждаме и по

на-нашето в,ос-чсрга в 
съюзният 
работи БУДИ-МИГ
ен че е първа та"Ка ,,’<11даиЧсп 
ло стгоразумяванс и сътРУ^ ^ 
по, е и значителен п Паяка

напрежението иа ьш
Европа и света „
ое смята за историческа

ИМА ЛИ ЦЕНА ОБРАЗОВА
НИЕТО?(Съвместното съобщение 

пп министрите помества
ме па 2-па стр.)

СТР. 10

лява.не на 
ните. е 
може ла

този качиш ла намираме нишки.



НА ДИПЛОМАЦИИТЕ НА БАЛКАНСКИТЕ СТРАНИ
СЪВМЕСТНО СЪОБЩЕНИЕ НА ШЕФОВЕТЕ

ОСНОВИДОВЕРИЕТО УКРЕПВА НА РЕАЛНИ
възможностите 

обла
обсъдятРазвитието на стопанското сътрудничество е съвместен интерес на 

страни. — Препоръчено е първото редОцно заседание на високите ФУ"К1^ 
да се проведе в София. — В Турция би Се разисквало за стопанството, в 
вия за съобщенията, в Румъния за сътру диичеството в областта на иидустр , 
а в България за запазване на човешката среда. — Предложено е в типа Д 
се формира институт за икономическо сътрудничество на Балканите.

В миналия петък-, -ко- 
гато завърши тришневна- 
та среща на шефовете на 
дипломациите на балкан
ските страни бе прието 
-следното съвместно съоб- 

' щение: •

за сътрудничество в
индустриалнотостта на

производство, включвай- 
трансФера на т-ехно-ки и

легията. Също така 
предложили да ое прове
де вт-о-ра среша на екопе-р 
ти на правителствата, на 
съответно равнище, за за
пазване на човешката, сре 
да която да ое проведе в 

1988 го-

са

те лаком V н и ка 
среда.

панстао.
цтите. човешката 
здравното дело. култура
та. спорта и информаци-

ха .че тази среша пред- 
ста1влява значителен при
нос в намаляването на 
напрежението и в създа
ването на приятелска ат- 

диалог :на 
Балканите което също 
така е от интерес за ми
ра и сигурността » реги
она. Европа и в овета.

Изхождайки от тгоинци 
па за строго уважаване 
на разликите в политиче
ските. обществените и 
икономическите системи 
на балканските страни, 
тяхната независимост, су
веренитета .териториална
та цялост, неповюедимост-

също така дадо-ха принос 
на положителната атмо
сфера на срещата.

,,Министрите на външ
ните работи на балкан
ските страни, по инициа
тива на СФР Югославия. ХУМАНИТАРЕН

АСПЕКТ
и те. България поез 

дина. Министрите са под- 
ползата от Фор- 

Ат.ина. ла Ин- .

устроиха среша в Белград мосф-ера за 
от 24 до 26 февруари Подчертано е значение 

то на хуманитарния' ас
пект на 
то в балканския регион.

чертали 
мир а не. в1988 година. Министрите изразиха 

своята готовност по-ната
тък да укрепват мира и 
сигурността -на Балкани
те. На срещата бе посве
тено внимание на предло
женията Балканите да 
станат зона на’безядрено 
и химическо оръжие. С 
оглед различните подхо
ди към този въпроси .не
обходими са по-нататъш-

сътруд ничоство-
-изследване 

балканското
СЪТОУДНИ-

стане
оперативна тази идея по- 
нататък ше се 
на първата среша на ви
соки функционери, доко- 
лкото е възможно до 
края на първата полови
на на 1989 година.

вПредседателят на Пре
дседателството на СФРЮ 
пвиветствува 
Приети са 
поръчения от 
на държавите или прави
телствата на балканоките 
страни и от 
секретар на Обединените 
нации.

ститут за 
областта на 
икономическо 
ч-ество. С пел да

станови- 
националиите 

балкански-

. И з раз ре но е 
шето. че

срещата, 
приветствени 

шефовете малцинства в 
те страни .на чиито теои- 

съшествуват. тряб- 
бъдат Фактор ва

обсъжда
тори,и 
ва да
свързване, стабилност и 
приятелски отношения и

генералния

сътрудничество.
На срещата участвува

ха: министърът на външ
ните работи на Народна 
Социалистическа Репуб
лика Албания Рейс Ма- 
лиле. министърът на вън
шните работи на Народ
на република България 
Петър Младенов, мини
стърът на външните рабо
ти на Гърция Каро-лос 
П.апуляс. министърът на 
външните работи на Со
циалистическа Републи
ка Румъния Йоан То-ту, 
министърът на външните 
работа на Република Тур 
ция Месут Йилмаз и съ
юзният секретар на въкш 
ните работи таа 
Будимир Лончар. 
бе избран за председател- 
стш-уващ на срещата.

Подчертана е необхо
димостта от сътруднич-ест 
го в борбата срещу теро
ризма и незаконния обо
рот на наркотици и оръ
жие.

БЛАГОДАРНОСТ КЪМ 
ПРАВИТЕЛСТВОТО НА 
ЮГОСЛАВИЯ

Давайки подкрепа на 
балканското сътрудниче
ство• на неправителствено 
равните, министрите са 
преп-оръчили да ое дава 
подкрепа на контактите 
на хора от гсички сФеои 
на живота, между парла- 
ментьори. академици, жу
рналисти. Това ще стане 
чрез съществуващи коми
тети за разбирателство на 
Балканите, 
има такива, или на някои 
други съответни начини.

Министрите са ое дого
ворили да контактират с 
цел да дават съвместен 
принос на мултилате-рал-' 
ното сътрудничество меж 
ду балканоките страни — 
за доброто на всяка от 
страните —; както и за ук 
репване на взаимното до
верие. добро-съседството 
и приятелските отноше
ния межщу техните стра
ни върху, реални основи и 
с ориенти ро-з-ка към бъде
щето.

НЕОБХОДИМОСТ ОТ 
РЕДОВНИ СРЕЩИ

ь - Из.разрен-о е общо же- 
1 . лание и готовност за п.ро- 
| дължав-ане на ин-ициати- 
- витс, които са оаздвиже- 
I ни на сое-шата. В този 

, смисъл министрите прин
ципно са се съгласили 
среши на министрите на 
външните работи на -бал
канските страни ла се шх> 
веждат периодично.

доколкото
СФРЮ
който Белградската среща на министрите на външните ра

боти на балканските страни приключи 
разширяване на сътрудничество

с договор за

Мин-ист.рите са подчер
тали необходимостта от 
превеждане на редовни 
срещи на наименовани 

. високи функционери на 
своите министерства — 
доко-лк-ото е „възможно 
първата ореша да бъд-е 
п ров-е дена преди втората 
половина на 1988 година 
в София — да ое обсъдят 
всички предложения и да 
ое координират по-.нататъ 
шиите активности във вси

та-на границите, еднакви
те права и ненамесата 
във вътрешните работи, 
както- и от съвместните ин 
т-ереси
съгласиха да положат но
ви усилия за укрепване 
на всеобщото мултилате- 
валнс- сътрудничество, ка- 
жт-о и за взаимните отно
шения между балкански
те страни.

В конструктивна атмо
сфера. министрите обме
ниха мн-енид за идеите, 
пътищата и възможности
те за развитие на мулти- 
латералнот-о сътрудничес
тво на Балканите във вай 

, чки -области, в които- съ
ществува подобност на 
интересите на балкански-

ни разисквания.
Разисква ое върху пре

дложението за провежда
не на среша на шефовете, 
на държаните -или прави
телствата на балканоките 
страни и. когато се съз- 
дащат определени усло
вия. предложението ше се 
-обсъжда по-нататък!

министрите се

те страни и където съще
ствуват .съвместни нужди 
като- ое имат предвид по- 

. литшч-е оките, икономиче
ските. културните, хумани 
тарните и други димен- 
зии.

Министрите посветиха 
особено внимание на въп
росите за икономическо
то сътрудничество между чки области, включвайки 
балканските страни. Кон
статираха, ч-е съществу
ват съвместни интереси 
за разширяване на ико-но- 

.миче-скстб 
тв-о-.

Те изразиха убеждение
то-. че прогрес в развити
ето- на мултилатералното 
сътрудничество и п-од-обр-е 
ние на билатерадните ог-

На срещата Югославия 
е о-пъл номощена да оов-е- 
доми Организацията 
обединените нации 
зултатите на срещата.

и възможността за праве
наждан-е на втора соеша на 

министрите на външните 
. работи. Министрите са 
препоръчили да ое свика 
среша на министрите за

за ое-Изхождайки от обекти- рошения м-о-же ла се по
стигне само чрез в-е-отдай 
на работа, по-стоянни уси
лия. с постепенен и реа
листичен -подх-ош на .всич
ки балкански страни- -има 
йки предвид, че подобря 
ван-ето на билатералните

вгште -интереси и нужди 
на балканоките страни за 
укрепване на всеобщото- 

сътруд-

М ини ст.рите 
ли благодарност 
на на който е насочвана 
работата на балканската 
среща на министрите .на

сътрудничес- са изрази- 
за на-чи-Министрите особено по 

дчертаха необходимостта 
от по-го-лямо ползуване 
на възм-ожностите за оаз-

мултилатералн-о- 
ни-ч-ество в регио-на. 
ха на укрепването на взаи 
мно-то уважаване, разби-

стопанство или външна 
търговия, която би се 
п,р-о-в-ела в Турция през 
1988. Също така те са 
по-епоръчили да се свика 
среша на министрите за 

която да • се 
-проведе в Югославия 
пр-е-д изтичането на 1988 
година. Те са поетгооъчи- 

оелекото ли ла -се свика спеша, з 
стопанство и водното сто- Румъния, на която да се

В ЛУ-

отн-ошения ше има поло
жително влияние върху 
в с ебалканскюто 
нич-ество. В

витае на сътрудничество
то- в областите на търго
вията. включвайки размя-

външните работи и са за- 
благодарили 
ството на СФР

оателство и доверие, ми
нистрите изтъкнаха инте
реса и готовността на 
своите страни да дадат 
принос в разширяването 

сътрудничеството- 
варел балканските 
ни. Министрите изтъкна

та правител- 
Югосла- 

вия за гостоприемството, 
което е. оказано на уча
ствуващите делегации 
работата на срещата".

-съгоуд- 
то-зи кон

текст. констатираха с осо
бено удоволствие, м неот
давнашните 
ни резултати в би-латера- 
лните отношения между 
отделни балкански страни

ната на стоки и услуги и съобщения, 
оборот.кр айгпаничдия 

транспорта, индустрията.
банкаротвото. 

енергетиката, науката и 
технологията.

положител- тури-зма.на в
стра-

(Танюг)
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ТРИНАДЕСЕТИ ПЛЕНУМ НА------------ЦЕНТРАЛНИЯ комитет на съюза на югославските комунисти

ГОРЧИВИ СА ИЗНЕВЕРЕНИТЕ НАДЕЖДИ
• АКЦЕНТИ ЬТ УВОДНИЯ 
ГАЧИЧ ДОКЛАД НА РАДИША ИЗПАДАМЕ ВЪВ ВСЕ ПО-ДЪЛБОКА ОБЩЕСТВЕНА. ИКОНОМИ 

ЧЕСКА И ПОЛИТИЧЕСКА КРИЗА. ЗА КОЯТО ПОЧТИ НИКОЙ НЕ к 
ПОДВЕДЕН ПОД ОТГОВОРНОСТПринципноетта 

сато »скровнще« Подчертавай»<и това. 
И ЕО КАРАМ АР КО заяви, 
че за тежката обстановка 
и бавното преодоляване 
на кризата най-отговоо- 
ни са ръководства от СК. 
■които
отоотюнизма си пасиви- 
зипат и смущават члено
вете на СК в базата.

Обстановката, в която се 
намираме изисква един 
вид „преврат" в Партия
та. с помощта на който 
да се постигнат няколко 
съществени цели: функци 
оналпо и финансово раз
граничаване на Партията 
от държавата; сплотява
ме на Партията около 
програма за единно раз 
витие на страната: възоб 
новяване на работничес-

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА ЦК НА СЮК НЕ 

ОСЪЩЕСТВЯВА РОЛЯ
ТА СИ

За Централни
може да се каже. чеКСогГпътПРеДСеДаяТеЛСТВОТ° МУ 
яние да изграждат ясни пгтр~ '* ™е Са ®или в съст0_ 
крупните въпппги идеини становища по най-
ят простор за ппоме разреШат Дилемите и да откри- 
рТ„яПР™ЗД Промени « затова са бягали в лошата 
практика да дават предварително 
ка парциалните

За тежкото обществе
но положение не можем 
да обвиним цялата пар
тийна база — 2 милио
на членове и 69 000 пар
тийни организации., а то 
яйва да обвиним органи
те и ръководствата на Съ 
юза на комунистите, меж 
ду другото подчерта ВИ 

ко-класовия характер на НКО ХАФНЕР. Най-гол 
Съюза на комунистите и яма е отговорността на
_____  -_______________ републиканските и покра

йни1 коките комитети. Ко 
митета на организацията 
на СК в ЮНА' и особено 
на нашия Централен ко 
митет... Когато става ду
ма за ПК на СЮК. ясно 
е. че не можем да меним 
Устава следователно и съ 
става на ЦК. Все пак мо
жем и тоябга да проме
ним състава на органите 
му. особено на Прелеела 
телеггвото му. Не оспорва 
йки усилията на Поешсе- 
дателството и условията, 
при които работи. Хаф- 
нео добави, че с досегаш 
ния метод. външните

с несъгласията и
принципна подкрепа 
мръднат по-далече.мерки и да ни

Това е един 
, ните акценти от 

доклад на секретаря 
Председателството на ЦК 
на СЮК Ращиша Гачич 
във* връзка с метода 
съдържанието на работа- 
та на ЦК на СЮК. Гачич

от оонов-
УВОДНИЯ

РАЗДЯЛА ПА ПАРТИЯ 
ТА С ДЪРЖАВАТА

на

п Твърдейки, че отдавна 
сме престанали да се за
нимаваме с революцията 
като п редмет на акп ията 
ни и ■ вместо това на пре
ден

и нституц йона лизанията 
й. РАДОВАН РАДОНИЧ 
;каза:

подчерта и следното: 
..Комунистите и труд-е- 

пзди-ихите се правилно 
гат въпгюса за идейно-по 
литическото и 
единство на СЮК и ръко
водството му като съще
ствена

план изтъкнахме Острата обществено- 
икономическа криза и 
;тагнацията на социалис 
тическата ни революция 
са сериозно -оедупрежде 
ние. че Съюзът на кому 
пистите е в опасност да 
се превъпне в своеобра
зен съюз на владствуващи 
те структура и управлява 
щите слоеве, в един вид 
коалиция на ония. които 
се борят за запазване на 
съществуващите отноше 
ния и мощ, за социален 
мир на всяка цена.

акпионно

Радиша Гачичпредпоставка 
осуетя в а нето на не бл аго- 
приятните тенденции воб 
шеството. Очевидно е. че 
от това единство същест
вено зависи отговорът на

— В последствие на то 
ва изгубихме Съюза на 
комунистите като органи
зация. Той се разложи на 
повече самостоятелни ор
ганизации. А след това и 
нашите политически оъ 
•коеодетва се ..©градиха'' в 
системата. така че стана
ха средство за манипула 
пия на бюрокрацията, 
която успя с безспорната 
си способност ла създаде 
и запази илюзията, че па 
птийните комитети все 
още са по след й ата и пета 
нц-ия на решаването.

за

че ок а дейност, която ве
че си е изборила партньо 
рство към СЮК и социа
листическите сили. В мно 
го соеди събранията и довъпроса можем ли да 

сплотим и да мобилизира 
ме за творческа акция 

^ всички прогесивни сили 
в борбата за преодолява
не на обществено-иконо
мическата криза.

Идейно - политическа
та обстановка в общество 
то и СЮК се влошава. В 
обществения живот поч
ти се легализира олозини 
опната и антисопиалисти-

кументите не ..произвеж
дат" акции, които да лрс- 

неблагоприятнитесекат
процеси. Поставя се въп
рос дали става дума само 
за несъответен метод и 
слабости в дейността на 
СК в тези- сроди или пък 
причините са по-дълбоки, 
относно не става ли дума 
за стютношението на си
лите в СК.

на политиката му и връ- отношения и настоящия 
шаие към забравените си състав Поедседателст- 
елементи на класическата ©ото неуспешно осъшесг 
партийна дисциплина. вява ролята ои.

и единствената стра-СФРЮ. която преди приемането на реше
ние трябва да ос изясни по повод станови
щето на конференцията.

Трябва да ое обсъдят сегашните реше
ния за времетраенето па мандата. Утвърдс- ,

СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ НА ПРОЕКТО- 
КОНСТИТУЦИЯТА

данъчната - политика 
тегия в техноложкото развитие, предложени 
са и решения, отнасящи се до доизгражда-АМАНДМАНИТЕ В 

НА СФРЮ (4) нето па системата в планирането.
С оглед, че цялостното и последовател

ното осъществяване на конституционната 
концепция на югославската федерация (и 
отношенията върху, които се обосновава 
единството и съдружието в СР Сърбия пре
дполага цялостно и последователно осъщес
твяване на конституционното положение 
на СР Сърбия като държава и социалисти
ческа самоуправителна демократическа об
щност и осъществяване конституционното 
положение на САП като автономни ооциа-

За по-силна
но е мандатът па председателя та подпред
седателя ма Скупщината на СФРЮ и иред- 

Съвета на Скупщината на 
същите

федерация
сслатсля тга

Ми ле ИЛИЧ, член на Прсдссдател- 
МОК на ССТЦ в Ниш

СФРЮ да трае четири падини и
могат, да сс преизбират

Пише: 
ството па калял и!дати да не 

на същите постове. Предлага се лочгьлнс-

постой създават се условия за успешно и 
трайно осъществяване на съвместните ип- траино иьш чрез непосредствено

републиките и автономни-

пие. с което се осигурява по-нататъшна ,де-
члоноветемократичност в избирането на 

на 11р<1дсолатслството на СФРЮ. Утвържда- 
,ва се чигеи па Председателството да се из
бира въз остана предложение па ССТЦ в 
съответна република, т.е. САП, коото оетне 
■ое доставя па

листичеоки сл1\к>У1П1равителни демократични 
общности в състав на СР Сърбия и съста
вен елемент на югеьлаоижата Федерация, 
предложени са определени промени в нор
матива гата част на Конституцията на 
СФРЮ. Целта е последователно, съгласно 
принципите на Конституцията на СФРЮ. 
ла се изрази коиститущкяшото положение 
на СР Сърбия и на социалистическите авто
номии покрайнини в състава й. С нредложе- 
питс промени сс премахват трудностите и 

Конституцията ага СР

съ-
тереси в 
трудничество на 
те покрайнини.

В прооктоама.гдматитс е ^ъкнато
„анието.=1:=»С-Га^

сдружения труд.
обпЮТО ЧИ-

скуп.шииата ла републиката, 
автономната покрайнина. С това

своеобразен механизъм. който сега
ос ус-т.е.

таногояша
не'съществува в Конституцията на; СФРЮ м 
коиституините па решубликите.

публиките и
на делегатите от

родовит г а та отчислото
т/', 7 Ш Й-МЛЯКО ТРУД. Предлага сс 

на самоушави- 
■дслс-

П Р0ЛЛОЖ1СНИТС щ ромон и в об ласата на 
отношетията лъв Федерацията изхождат ог 

КОНСТИТУЦИОННИ

сдружения 
конференциясло да са от 

да се учреди формират 
Тя може да обсъ- 

сл Ли*ия

се, създават условия с 
Сърбия и с конституциите па САП. съгла
сно разпорелбте в 
СФРЮ. по-пълно да се изрази конституци
онното тюлажашие ига СР Сърбия и ага САП;

(СЛЕДВА)

да' юазно-която утвърдените тече 
редби. Предложените; сега конституционни 

имат за цел да обезпечат предно- 
зя успешно действуваше на, единния

основи

телите.г —
П Ш "сто си на Омуншината на

Конституцията ма,Ш1
1ЮШСИ1И и 
.стаиш
югославски пазачо. Покрай слип мито 
,л данъчната шетома и общите ос поим иЛ

‘V

югославски
ственото и
ката. 
цм ята дава
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ОТЧЕТНО — ИЗБОРНИМЕЖДУОБЩИНСКИЯ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ В ■ -»ЗАСЕДАНИЕ НА 
НИШКИ РЕГИОН

БОСИЛЕГРАД

И нритина, 

и анция
ване на синдикатите

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МЕЖДУОБЩИНСКИЯ 
СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ В НИШКИ РЕГИОН Е 
ПРЕИЗБРАН НИКОЛА ДЖОКИЧ

Обсъждайки двугодиш ще стве но- иконом и чс ок и 
ната дейност на Междуоб отношения. ■ шхжзвоиство 
шинския синдикален съ- то. създаване и оазцоеде- 
вет в Нишки регион, чле лоние на дохода, сониал 
новете на съвета и поел- ната политика и .укрепва 
седателите на общински не на позициите на ра!бот 
те синдикални съвети, .кипите с разполагане на

Общинската партийна организация ще положи
стопанско ра- 

ОК на СК е 
секретар на Пред

усилия в борбата за по-ускорено 
па общината. За председател на

нови
звитие
преизбран ИВАН ВАСИЛЕВ, а за

ЛЮБИНКА ВЕСЕЛИНОВ.ссдатслствсто

Ппи това се налагаОценявайки с 
телиа оценка досегашна
та двугодишна дейност 
па ОК на СК. неговите ор 

членовете 
ОК на СК в Босилег

рад на 26 Февруари под
чертаха. че осъществява

но дож и и пр.
момкоедно да се посочват 
носителите на отоицател-

полвжително оцениха де дохода и средствата на 
йността му. но ,ед навреме обществено възпооизвош 
нно изтъкнаха необходи- ство. посочи Джгоиеич. «а 
мостта за още по-енеоги то добави: — Обаче не 
чно действмвйне на син- успяхме широко да акта 

. дикатите в разрешаване вираме членството и по
ла жизнените проблеми ефикасно да разрешава

ме икономическите и дру 
.,— През изтеклия пери Гц проблеми. Промените 

од най-важната насока 
на дейетвуване на орга
низациите на Съюза на 
синдикатите е била в ре 
шаването на въпроси от 
областта на развитието 

. на еамоуправителните об

ните прояви.
За някои аспекти в па 

на о-З шината 
ВАСИЛ ТА-КЕВ,

гами и тела.
зюитието
ГОВОРИ
председател на ОС, като

на
Никола Джокич

на трудещите се. отнася с пълна сеоиоепо
ст. тъй като исковете на 
работниците главно са 
основателни.

сили 
със ред ото- 

пеализирането на

и подчерта чс всичкипето на становищата 
заключенията на Осмотч> трябва да сев усъвършенствуването на 

методите и съдържанието 
на работа, лееспоообност 
та и ефикасността в дей
ствува не в голям 
ПО е недостатъчен, до
пи и в ,.някои общински 
организации. ■

' Със среден личен до
ход от 118 .хиляди дина
ра. с 43 хиляди безработ 
ни. с над пет хиляди за
регистрирани 
на работа в чужбина и с 
наш 61 на сто заети, полу 
чаващи лични доходи пол 
средното равнище, в Ни 
шки регион синдикатите 
се стълкновяват със ост
ри проблеми, които търс
ят сериозно захващане с 
основните жизнени проб
леми на трудещите се.

В разискванията бяха 
изтъкнати и редица дру 
гй изисквания: синдикати 
те да не бъдат на второ
степенен коловоз в обшес 
твения живот ”я се нама
ли облагането на стопан
ството. да се подобри ма 
териалното положение на 
строителството', синдика
тите да се застъпват за 
намаление на трудовия 
стаж. а към проблемите 
.на стачкуващите да

и Деветото заседание на 
ЦК на СКС. и ведно с то 
ва създаването на усло
вия за по-нататъшното

чат в
развойните планове , и че 
средствата от 
немия Фонд за насърчава

РепубликаВ някои изказвания мн 
брой ото хю-пенгително ос тъп 

си провеждане на приети не развитието на икономи 
чеоки изостаналите краи
ща и занапред, както и 
досега, трябва да ое пол

развитие на икономичес
ки изостаналата обшина 
— чрез ообствени потен
циали и чпез одружаване 
с икономически развити зуват твърде рационално, 
среди — ще бъдат пентоа . ВИНКО АНДОНОВ гово ■ 
лни въпроси в действува- пи за необходимите уси

лия за развитието на се- 
следва- лата и за спиране на ми

грацията. а ИВАН БОР- 
СКИ за младите в селата.

те прще::;:д: да г.е намали 
р.лм и н иет пати в и и я пе р со- 
нал. неспособните ръко
водители да отстъпят мя
сто1 н.а способни и пр.

ЖЕНИТЕ В НИШКИ 
РЕГИОН ЗА ОЗНАМЕ 
НУВАНЕТО НА 8 
МАРТ В своето изказване Но

вина • Филипович. пведсе- 
Републиканок-

на времен. лето на комунистите в 
общината през 
шия двугодишен период.
— Не е обаче достатъч
но само да критикуваме

Семейството в 
центъра на 
активността

дател на 
. ия синдикален съвет, опи

райки, се върху задачите, 
които трябва да решават ' като изтъкна че им е не

обходима помош в рабо
тата. След като каза. че 
в действуването на ня
кои общински инспек
ции има слабости СПАС 
КО СПАСКОВ потърси за 
напред СК в общината 
по-често да обсъжда как 
се осъществяват паотий- 

| нитс заключения. ЧЕДА 
: МАРКОВИ Ч.

синдикатите, изтъкна ме 
жлу другото и при цено
образуването да няма лв 
оен морал: трудещите ое 
трябва да знаят с колко 
се покачват цените и ос
нователно' ли е това. да 
се пресече пътят на опада 
не на личните доходи, ко 
ето е най-ниско равнище

Ще:,

Тази година основна 
га тема на разговори
те, акциите и активно
стите. които ще се ор
ганизират по повод 
март —- Международ
ния празник на жена
та, трябва да бъде се
мейството в сегашните, 
но много основи, кри
зисни условия. Следова 
гелно много въпроси, 
отнасящи се до семейс 
гвото от областта на 
жизненото равнище, 
ще се озоват в центъ
ра на дейността на ос 
чомадтовските праз
ненства. Това станови
ще е заето на неотдав 
яащното заседание на 
Секретариата на кбн- 
френцията за общест
веното положение и де 
йност на жената в Ни
шки регион, по повод 
ногОвора за ознамену 
зането на този праз
ник. Предупредено е, 
че пари и средства не 
грябва да. се изразход
ват за подаръци и чес 
гвуване.

На заседанието ста
на дума и за активнос
тите върху промените 
на : Конституцията и 
необходимостта жени 
те не само в сдруже
ния труд. но и в мест
ните общности, да се 
включат в разисквани
ята.

Л'■л. :

ш8

?
и прочие.

В продължение ма заое 
данието бе приет план за 
работа на МСС през 1988 
година, а накрая Никола' 
Джокич. досегашен пред
седател на МСС бе преиз

изпълните
лен секретар в Прелеела 
телета о-то на МОК на 
СКС в Лесковац покрай 
другото подчерта, че пър 
вещните партийни орга
низации трябва да актуа
лизират всички въпроси 
от значение за премахва
не на ггообл.емите ,и за по
нататъшното развитие.

; •

Иван Василев

бран за председател и в 
слепващия мандатен пе

се риод.
пропуските и слабостите, 
но е политическа акция 
да ги премахваме в 
ществено-икономическ.о- 
то развитие. Защото. се
га е създаден благоприя- 

климат

Ст. Н. об-
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА МОК НА ССТН В НИШ

Протест срещу 
нападките на ЮНА

Присъствуващите на за 
седанието най-остро осъ 
диха нападките на някои

тен политически 
да се изборим за едно
от основните определе
ния на Осмото заседание 
на ЦК на СКС всеки срещу ЮНА и концепция 
да има в предвид собстве 
ните сили и възможност на и потърсиха да се пре

дприеме 
пия срещу

средства за масово инфор 
миране в СР СловенияНай-о-стпо осъждайки ПЬедоедателств.ото 

най-новите нападки сре- МОК на ССТН търси от 
шу Югославската народ- трудещите ое и 'г,ражда

на

та за всенародната отбрана армия, които напосле- ' ните в средите, където ое 
пък зачестиха , на страни
ците на отделни списа
ния.

явяват нападките, най- ти и да се извърши широ 
ка мобилизация 
ки субективни сили за из 
меняне на сегашното тру

енергична ак- 
носителите 

на неприемчивите прояви 
и становища.

На заседанието бе Фор 
м прана работна .група, 
която опоред предложени 
ето на първичната орга
низация на СК в местна
та общност'в Босилеград' 
да изучи някои ..Факти 
във -връзка с поведението 
на Цоне Тодоров, преди

енергично да осъдят и 
Председателството дайтосат статиите, в кон

на Междуобщинаката кон то' грубо се напада Арми- 
Ферелция
Ниш на' заседанието 
от 28 февруари т.г. пой

на всич

ССТН в ята и нейния ръководенна дно положение — казва
Иван Василев!, поедоеда
тел на ОК на СК. който 
на' този пост бе преизб- 
пан и за следващия дву
годишен мандат. В този 
смисъл, каза той. трябва 
да ое хванем «а борба сре 
щу | чувствуващият се 
известни среди опордзони 
зъм. пасивност, съпроти
ви. не спазването на демо 
кпатичеония централизъм

ри кадър.
Председателството на 

становища МОК на ССТН в Ниш секрепи яоните 
на Председателството на 
СФРЮ и Съюзната кон
ференция на ССТНЮ 
тези въпроси.

Имайки предвид загри
жеността на

застъпи соещу креатоои-
те на посегателствата сое- 

пю- щу ЮНА. които са в поо- 
' тиворечие с Конституция

та. на СФРЮ,, покрай по
литически да се предпри
емат и съответни законни 

анти- мерки, 
кампания.

втрудещите 
ое и гражданите от Ниш
ки регион пооади 
армейската

всичко за неговия статус 
на член на СУБНОР".л. г.

- е- Т]ч --------, Д.:.;(Танюг) /В. Б.
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димитровг^Р^^^^А-ОБЩИНСКИТЕ комитети НА СКС

™™*ИТИИА оценка за
ДОСЕГАШНАТА РАБОТА

БАБУШНИЦА:

АКТИВНОСТТА - НА 

ЗАДОВОЛИТЕЛНО РАВНИЩЕ
На състоялото се на 29 февруари т.г. изборно 

заседание на Общинския комитет на СК в Бабушница 
е разгледан и приет отчет за работата на Общинския 
комитет и неговите органи и тела за период март 
1986 — януари 1988 година, поднесен е реферат за 
предстоящите задачи на общинската организация на 
СК. За председател е избран Александар Панчич, 
преподавател по математика и помощник-директор на 
ОВО „ВУК КАРАДЖИЧ", за секретар е преизбран 
Славко Златкович, а за делегат на Конференцията 
на Съюза на югославските комунисти Томислав Ста- 
ноевич.

В отчета за двугодиш
ната дейност на ОК меж- 
лоу другото се посочва, 
че на П заседания са 
разгледани 51 въпроси от 
всичюи области и,дейност 
на СК. Председателство
то на ОК е провело 16 
заседания, на които са 
разгледани 67 въпроси.
Състояли са ое и няколко 
заселан ия на П редоеда- 
телството с изпълнителни 
те органи .на останалите 
•обществено -. политически 
•организации и Изпълни
телния съвет на ОС. .

Между по-главните въп 
роси са: стопанската дей
ност и трудоустрояването 
в общината, относно осъ
ществяването на самоуп- 
оавително обществено- 
икономическите отноше
ния; актуальгите ' въпроси 
по изпълнение на консти- 
туциюнността. законност
та и социалистическия мо 
рал; идейно-политическа 
та и акиионна оспособе-

На изборно 
Общинският 
Д;им»ит роагращ 
руари даде 
оценка на

заседание, 
комитет в 
на 26 сЪев-

Положителна 
досегашната 

работа и предвести 
начин в

Да допринесе 
те х нлгче ско-т ехнюлоги че с 
ки напредък, а ~ 
мен но да обезпечи 
татъчно

за по-бърз лага се да се намалява 
числото на оежистите. ко 
сто както изтъкна ДУШ- 
АН ЛАТВС и до сега е 
трябвало и е могло да се 
направи.

Предлагайки в бъдеща 
та раб ота много по-м а л 
ко заседания на Форуми
те, О б щ инският коми
тет ще прави завой, кои
то- ще бъде от значение 
за па-ефшсаша и плодо
творна дейн ост. ' Тоюа в е 
ч-е се потвърди в работа
та на Пред се д ат-е лствюто. 
чрез съвместни заседа
ния с първичните партии 
ни организации.

Взимайки участие В' ра 
зискванията ПЕТ АР ВИ- 
ДАНОВИЧ 
е.н секретар в МОК на 
СКС в Ниш каза. ,че осо
бено внимание трябва да 
се обърне на класово-со
циалната структура в СК. 
Той също така положите 
лно оцени двугодишната 
работа на ОК на СК.

За нов председател на 
Общинския комитет в Ди 
митров-град е избран до-се 
гашният оскпетао на Пре 
дседателството Никола 

Стоянов, а за оекретао на 
Председателството Ду- 

шан Латес.

съще1вр-е- 
дос-

сцелетва и за 
и зв ъ нстопа: н-ск и те д е й н-о с 

инфраструктурата и
нов

съдържанието и
, метода на работа. Прие

майки оценките на 
свете в първичните 
тийни

ти.
V-,"чл-ен 

пар-
ор г анизац ии з а 

(н е)а ктивността
'

на някои
членове на Съюза на 
мунистите. Общинският 
комитет за-почна безком
промисна трудова и

ко-

иде
иненполитиче ока д и ф ере- 
нциация най-напред в св .V

лите редове. сменявайки 
с допълнителни избори 

главно неактносем свои.
®ни членове, както и той 
в Председателството 

В доклада за предстоя
щите задачи, секретарят 
на Председателството НИ 
КОЛА СТОЯНОВ изтък
на, че както' и досега гла 
вна задача в ра&отата ше 
бъде обществено-иконо-

изпълнител-

Никола Стоянов

АЛЕКСАНДАР ПАН- 
1. XI

1948 г. в с. Драгинац.
Член е на СЮК 

от 1976 г. Бил е чле_н на 
изпълнителните тела на 
обществено - политичес
ките организации и само- 
управителни органи в об
щината. Командир е от 
запаса. Носител е на реди
ца признания, межд^ ко
ито и медал на труда 
през 1984 г. Активен е 
обществено - политичес
ки деец.

по. Това. както подчерта 
Стоянов налага се безсгл 
агане да се започне с пре 
устройство на стопанство 
то. с въвеждане на нови 
произведения които се 
търсят на пазара.

ЧИЧ е роден на

мическото развитие на 
общината. Досегашните 
усилия в тази насока са 
дали вече положителни 
ефекти. Въпреки това. до
ходът. който се осъщест- 

' вява в димитровградското 
стопанство не е достатъ
чен да задоволи нуждите 
в трудови организации.

Пряко-свързано с това 
е и кадровото оспосс-бя- 
ване в трудовите колек
тиви. Имайки пък пред
вид Факта, че над 50 на 
сто от дохода се отделя 
за о-бшо потребление, на А. Т.

Единство краси акцията наСУРДУЛИДА комунистите ност организационни об
лици и начина на действу 
ване на СК,- процесите , и 
промените в клаоовсъсо- 
циалната структура на 
СК; кадровата политика и 
цж+юрмирането и пр. От
чита се. че са постипнат 
сравнително добри резул
тати и че комунистите в 
общината са били дейни 
в разрешаването на вси
чки наболели въпроси, из 
мъчваши трудещите се и 
гражданите.

общинд се насочва в три 
основни насоки: укрепва 
нс на стопанската дейно
ст намаляване на нзвън- 
етопанокоФО потребление 
и повишаване качество
то на социалната полпти 
ка В уводния доклад и 
разискванията бс подчер
тана високата готовност 
па организациите, органи 
те и членовете на СК да 
чащат голям собствен по 
■износ в реализацията на 
заключенията от Оомото 
и Деветото заседание на 
ИК па СКС. Въз основа 
па положителната оцен
ка. за досегашната им де 
йност СТАМБНКО ЯНКО 
ВИЧ ,и РАДЕ МАРАВИЧ 
бяха преизбрани за прел 
оедател и секретар 
П пеигосдателството на ОК 
на СКС. За делегат .в Коч 
Фсренцията ш1 ОЮК бс 
избрана МАРИЦА МЛА
ДЕН ОБИЧ, работничка в 
трудовата . единица па 
ДОмко".

мандат. ОбщинскиятПрез изтеклия двугодишен 
комитет на СКС в Сурдулица е успял да сплоти и мо
билизира членовете на СК. работническата класа и 
останалите социалистически сили около стратегичсс 
кото определение на партийната дейност: по-нататъш- 

обществено-икономическо развитие на община- 
преодоляване на кризата.ното

та е истинският път за
приспособявабързо се 

кз,м острите условия, та- 
стопамеките опгл- 

нямат ле Ф и пит

товаБлагодарение на 
Сурдулишка обшина има 
стабилна икономическа и 
политическа обстановка. 

Подкрепяйки тези оне. 
нюи от уводния 
СТАМЕМКО ЯНКОВИЧ.

участник в яиску 
състоялото се на 

т.г. отчетно- 
заххманис на 

ОК на СКС. КОСТАДИН 
М ОМ Ч И Л О ВИ Ч привс- 

я колко внушителни

ка че
низан-ии 
в годишните си панноомс 
тки. Добри са пи и резул 

електрификация
В предстоящия период 

ОК неговите органи и 
тела и първичните орга
низации на СК ще насо
чат дейността си към оаз 
решаване на най-актуал- 
ните ндейжмтолитическн 
въпроси .раздвижени в 
първичните организации 
в хода на изборната дей
ност. В приетия оператп-

татите в 
та. пътното 
®мюснабд я'ва Iгето « села-

етОнанстно.първият
сияха на 
25 февруари Стамепко Янковичта...
изборно иостиже- СС«1 (иая и етиче ските СИЛИ I. 

Топ гею подчерта отлични 
те межлупапиоиалпи от
ношения и приноса 
първичните 
на СК :в комуналните ак
ции по селата.

В немалките
обшината » отчетпия па 

пия период, изтъкна ме- 
Р АНГЕЛ на.лс н ДРУГОТОЖПУ

ТОШЕВ, доминантен с 
приносът на общинската 
партийна 
която ос отличава със огг 
оообност да насочи воич- 

пай-съшест 
въпроси и ппобле-

Презпоказатели, 
бяха построени 
чнати 34. а миналата

43 обекта на ооша 
5 милиарда 

иачало-

организации наи;ги зато пен план със срокове м 
обшест.вено-носители. 

икономи че оките задачи н
организация..

дина
стойност над 
динара. В тази и

1989 година шс
35 мили

елмоупоати ггел нитс отно 
тения, както и реализа
цията на становищата к 
заключенията на Оомото 
и Деветото заседание шо 
бъдат в центъра на .вни
манието на бабушнишкп- 
14; комунисти .

В предстоящия период 
можем и трябва ла осъ
ществим МНОТО по-добри 

на общината и със за резултати — заяли Стаме 
вилно акиионпо сшшст- ико Янкович и напомни, 
во оказващо благородно че с приетата програма 
влияние върху дейността дейността на опгашюаии 

ССТИ като Фронт ля ята иа ОК в Сурдулишка

,ки аили къмбъ
то на 
лат вложени /гал

мените
миа ода динара и стонашжо- 

то. аграрно и ж**™**" 
развитие иа обши ■
Сурдулшпкото ст<и,^ч
-во. лоба-ви Момчилови».

Ст. Н.К. Г
па
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БОСИЛЕГРАД

ПРЮБЕМНА АДМИНИСТРАЦИЯОСМОМАРТОВСКИ МИ НИ—ПОРТРЕТ

Влюбена в
своята
професия

Службата на вътрешните 
Обшинокия

В Босилсградска община има 2200 работници, от 
които 1800 в обществения сектор. В обществения сек- работи и в

работни места работят 380 съд) и вече са изготвени
просто програми. т.е. пла
нове за реализирането на 
партийното
По този въпрос се пред-

тор на административни 
души. Как това число да се намали?

адмимистрЯ" 
тивен работник обслужва 
4,7 други работници. Ако 
оо приложи стадовишетю 
на Осмото заседание 
ЦК ,на СКС за намалява
не броя на администра
тивните работници до сос 
дата на тази година поне 
с 10 на сто. тота на пре- 
обемцзта администрация 
ще ос намали с 
пика.

становище.пи, чс един. На последното заоода- 
ОК на СК ,в Боои,-ние на

летрад бе изтъкнато', 
в органите ма управление 
■по. самоупотвитслните об 
щиости на интересите, об

приемат определени ак- 
СОИ за Оснод-

че
тивности в 
но образование. • култура, 
детска и социална заши
та. но програмите все 
опие це са конкретизира
ни, което налага задача
та да' се разбере по-сери
озно и отговорно.

В организациите на 
сдружения труд и в ко
лективи из областта . на 
материалното производ
ство все още няма кон
кретни активности. Число 
то на админиистоативни- 
те работници в тях е раз

наПравейки избор на коя ж-ивявам. да не съм 
жена да дашемпортретно шила. Старая се обвине

ното лице само да оазбе 
ре. че 'е направило греш
ка. а съдът и съдията са 
тези който само трябва 
да по-оочи наказанието 
за грешката.

— Вашият съпруг съ
що е правник. Кой с ..пое 
пседател" в къщи?

— В къщи сме равно
правни. още повече че 
професиите са ни същи, 
така че много често с не 
го се консултирам.

огое

шествеио - политически
те организации, оргамиза

повод празника, тръгнах 
от една лшея: професия
та й да бъде необикнове
на. Не занемарял,айки из 
общо техните професии 
и постижения, това са вое 
пак да кажем воекишнев 
ни и най-много разпрост
ранени сред жените, 
по-полемите среди има 
жени—водачи на трам
ваи. рейсове, шлосери... 
Най-поеле оеших — же
на—съдия, по-точно пое 
доеДател на Обшинокия 
съд. Доксмжото ми е поз 
нато в ОР Сърбия жени 
съдии има. но поедседате

1гч|ите иа сдружения труд 
и трудовите общности в 
Боеиле гр ад,ока общин а
понастоящем работят 380 

оабот-
38 работ-

а дм ин ист,патил н и 
нищи. Имайки предвид не В органите на управле- 

Общинскаталоюупното число заети в 
обществения сектор — 
1800 работни,ти — 
се до статистически

В ние то към 
скупщина работят 102 ду
ши (без работниците

стига
дан- в

В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА СЛЕД ОСМОТО 
ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА СКС

ли.чна-локато в едни 
шото е съвсем малко в 
други е доста голямо. 
Ето един пример: в ТО 
..Босилеград" работят 282 
работника, от които 49 в 
администрацията (1:6). а 
в ТО Автотранспорт съот
ношението е 1:10. В. Б.

съ-

Становищата са приети 

във всички среди
лки на. съда само, в два 
или то.и случая.

— За мене моята про
фесия е нешо съвсем оби 

веднага започ- заседание на ЦКНепосредствено след Осмото __________________
на СКС, Председателството на Общинския комитет
на СК в Димитровград прие оперативна програма за ДИМИТРОВГРАД 
реализация на становищата му. Ведно тогава бе дого
ворено реализацията на програмата да се обсъжда

кновено. 
на да ое ..брани" Опаска 
Митровз. председател на 
Обшинокия съд в Димит

Осъдени 

ловджии - 

бракониери

ровград. Може би за на 
шия град е необикнове
но- но аз това изобщо не 
съм почувешудала. От ко 
летите мъжете съм прие
та и уважавана.

— Значи това е оше еа

всеки трети месец.
ми. Основната задача 
във всички планове и пра 
грами е борбата за по- 
висок доход и насочване 
на стопанството към из
нос и производството за 
пазара. Най-вищими са 
резултатите в „Циле". къ 
дето проблемът със зале-

Дредседателството на 
ОК на СК в Димитров
град на 24 февруари об
съди подготвената в то
зи смисъл информация, 
и както е констатирано 
на заседанието станови
щата на Осмото заседа
ние са приети във в,син
ки среди в общината, из
готвени са ообствени опе
ративни програми и реа 
лизацията им е в ход. Ра 
збиоа се. някъде по-бър- 
30'. някъде по-бавно. В 
своите развойни плано
ве първичните партийни 
организации са в,градили 
становищата от Оомо-то 
заседание. конко-етизи па 
ли собствените пообле-

Спаска Митова
Остава на края да ка

жем някои основни све
дения. за другарката Ми
това. Рошена е през 1949 
година в село Градинье. 
Гимназия Учи в Димит
ровград. следва в Ниш 
където 1971 година дип
ломира право. Тринадесет 
месеца ра боти в съда в 
Гнилане. след това годи
на и половина в ..Свобо
да". пет месеца и полови 
на работи като секретар 
в Общинската скупщина, 
а от 1974 година минава 
в Общинския съд. От 1985 
година е предоедателка 

А. Т.

но доказателство за пъл
ното равноправие на же
ната?

— Да. в професионал
но отношение, но в къши 
ирахта все оше остава са
мо на жената, независи
мо от това колко нашите 
съпрузи ни помагат.

— Трудна ли е вашата 
професия?

— Ако обичаш профе
сията си нишо не е труд
но. Аз съм обичала още 
като ученичка тази про
фесия и това следвах. Но 
да не е това само фраза, 
ше ви кажа и следното-: 
нашият съд е малък и аз 
като председателка на 
съда не съм изключена от 
дежурства, от отиване на 
мястото на терена. Чес
то път,и ми се случва при 
злополуки и ц-ошем да ме 
извикат. Ставам без дуг 
ма и отивам. Да ли това 
е трудно за жена. майка, 
преценете гами. Но чо
век. свикне .на всичко. Та
ка и аз.

— Казва се, че жените ■ 
са по-сантиментални от 
мъжете. Отразява ли 
това на присъдата която 
трябва да ..сдоежете" ня 
кому?

Съдебното вече при 
Общинския съд в Дими 
тровград на чело със съ
дията НОВКО ЙОТЕВ, 
произнесе на 19 Февруа
ри присъди срещу лговд- 
жии—бракониери. които 
на 28 и 29 октомври ми
налата година са убили 
две сърнета и една сър
на в местността ..Густак" 
при село Сенокос на Ста-

жалите стоки е почти раз 
решен. Конкретно ое ана 
лизират в-ъзможн остите 
за намаляване на админи 
страцията с 10 на сто от 
Общинската скупщина до
всяка трудова организа
ция. Тази работа трябва 
да бъде завършена до 
юни тази година.

ра планина.
На 4 месеца затвор е 

■осъден САВА ДИМИТР
ОВ от' Пирот, докато МА 
РИН ПЕТРОВ, и СЛОВО 
ДАН СИМОВ, съгражда
ни на Димитровград, ка 
то съучастници в делото 
са осъдени на глоба от 
по 100 000 динара, пет
ров и Оимо-в се опитали 
да укрият Димитров, оба 
че били осуетени.

По същото дело са се 
провинили и ДОБРИВОЕ 
ВЕЛКОВИЧ и ГРАДИ- 
МИР ЯНОШЕВИЧ (също

на съда. А. Т.

БОСИЛЕГРАД: ПРЕД МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ЖЕНАТА

БЕЗ СКЪПОЦЕННИ ПОДАРЪЦИ
И тази година, както и 

досега. Международният 
ден на жената в Босиле- 
градока обшила ще бъде 
тържествено
Според думите на Боян
ка Йорданова, председа
телка на Конференцията 
за обществена дейност на 
жената, подготовките за 
ч-ествуването приключват, 

се Запланувано е

изобщо за приноса им в 
укрепването на социалис-

динка „Детска радост”.
В районните центрове,- 

Д-ошна и Горна Любата, 
Додно Тлъмино и Горна 
Лисина. както и в

тичеекого самоуправите- 
лно общество, ше изнесе 
Йорданова. В продълже
ние на събранието уче
ници от соедно-профили- 
рамото и основното- учи
лище в Босилеград и чле
нове на самодейното ку
лтурно-художествено дру 
жество „Младост", 
•действие с числящите се 
исьм Ю!НА ще ое предста
вят с подбрана 
но-забавна програма. В 
програмата ше 
участие и най-малките — 
деца от предучилищната 
възраст от детската

отбелязан. още
няколко други села. 
случай празника щ-е бъ
дат проводени

по \
съответни

тържества 
културно-з а б ая ии

с подбрани
прот- _

рами. Подбрани манифе-с от аи1К>т). като Велкович 
таили ще се проведат и е гло’бен с 300 000 и Яно- 
в трудовите организации. шевич с 500 динара. По 
Очаква ое те да бъдат в слолните помагали на Ди 
рамките на икономическа 
та стабилизация — без го, 
ле-ми и скъпоценни

навече
рието на празника в голя
мата зала на- Културния 
дом в Босилеград аа ое 
проведе тържествено съб
рание. Доклад за значе
нието на празника, за 
приноса на жените в ра
звитието на общината и

в в съ-

митгоов при клането и. дра 
«ето на сърнетата и сър
ната и също ое опитали 
да му помогнат в прикри 
ването на делото.

КУЛТУР-
— Според някои мои

съзнания аз съм най-стр
ог съдия в нашия 
Но мога да кажа. че вся-

вземат пода-съд. ръци.
ка присъда след това пре гра- М. Я. М. А.
СТРАНИЦА 6
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ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ!Комунис
и на Съюза на комVмм' ° слав ските комунисти Брой 1610 година ХЬУ

на комунистите в Сърбия Белград. 4 март 1988
г

РЪКОВОДСТВО И КРИЗАн якак си на половин 
те и -
Феоемции 

в пепублипсите 
ганизации се 
актвштоспи и
то се

път от последни-
конгоеси и кои- ведствата ма ОК да се обърнат към члено- 

и . комунистите ©ете, те биваха обърнати към органите на Изходът е да се слезне в базата, да ое по-
'Краинините в повече ор- влаетта. Това. от своя страна неминуемо во разговаря с хората и така да се решавт про 
ат обичайните изборни деше към прагматизъм. 01порт1он)изъм, а ко блемите. Мандатът не може да се прекара 

почне ох СЪгледа:ва постигнатото, ка- лато се касае за отковоцтството на разпише в сън, в удобни кресла. Кризата, искали то- 
ОК ттгъ ггтлотх лъ^вичните орга1низации на то на СЮК и с недостатъчното' единство 
^ до Председателството на ЦК на СЮК. 
и иаи-повръхностният наблюдател 
бит,пята в СЮК

Вместо в условията на кризата ръко- Днес ръководството не може да мобилип редстоящ ите
на Съюза на зира члено-вете само- с директиви и апели.

в ва или не, все повече го довежда във връз-
ръководенето с пелия Съюз на комунисти- ка с резултатите, с промени състоянието 

на съ- те. Полице1нтриимият етатизъм отслабваше да стане по-добро. Трудно може да ое прй-
път __ може да заключи, че и този дойстшуването на ръководството- на ..липи- еме — макар че може да ое разбере — че

гт^т? в- навечерието на конференцията ята на цялостта на движението''. Последва схващането и поведението и страхът къде 
на Съюзът ата комунистите
мава сам със себе си

се зами- намаляване на авторитета и престижа на след краткия мандат — пречи на ръковод
ството или отделни негови членове. В кри-с осъществяването' на ръководствата, 

своята ролята в кризата, в ко-ято се нами
раме. зата няма възможност за отлагане на про 

Времето и кризата, в к-оято се намира блемите. Днешните ръководства нямат та-
В този контекст особено_ внимание се ме показаха, че ако не комплектните ръко- Зц ..привилегия” и поради това не могат да

ооръща на ръководствата в СЮК. На всич- водства. а то- отделни техни членове нямат бъдат само ...пошапи". не може само да 
ки равнища и не без причини. В практика- способност да общуват с масите. Може би информират висшите ръководства. Ръко- 
та все по-често се чува. че кризата, която и нямат какво да кажат в една такава обс- водстаата трябва да ое оценяват не само 
захвана СЮК всъщност е криза на ръко-зод танзвка. Свикнали сме 
ствата или на ръководенето в СК. Общото

да повтарят това, тю т-ова което правят но и по това. което 
което идва от висшите органи, без да раз- са пропуснали да направят Обаче, не сами 

недоволство от състоянието' у хората се мислят критично и градивно да провеждат и н.е и ад. но в системата. Засиленият кон- 
трансФормира в недсволсв-о от ръководст- акциите на собствен терен, седейки само в трел на членовете над работата на ръковод 
вата. Мнозина, например, м но гоб пойните своите кабинети, а в контакт с масите по- ствата и преценяването на тяхната работа 
прекъсвания на работата смятат за пряка вече са бивали незабелязани стколкото да не може днес да се пренебрегнат. Има все 
критика против ръководствата. Наистина, цм е ръкопляска но. 
не само към ръководствата в СЮК. но и в 

обществено-по литич е ски орга н и-

п-овече примери и на п ре временно отиване, 
да не се чака краят на мандата.

Как да се обясни явлението, че в раз- 
кон фликтни положения работниците.другите

зашш. Мо-ралният образ на члена на ръководлични
пък и членовете на СК. почват ла „посека- ството изпъква до крайни предели. В кри- 
чат” своите ръководства и търсят да дойдат зата най-силен адут е моралът Да ое гово- 
(или сами отиват) на й-в ис шито ръководства, ри в името на работническата класа, а да не 
Беше потребно- много врем-е за да ое раз- ое оподеля нейната съдба, да се говори за

принципите, а същевременно да се погаз-

Кахва е същността на тези критики?

Преди всичко критиката е отп,равена 
_ ръководствата от
общуване с първич- бере. че пренебрегването и без достатъчнопротив отчуждеността на

базата, недостатъчното
ните организации. Малко са въпросите, по слух не може да ос отхвърлят исканията на маго-гия бива веднага прочетена.

органи приемат становища отделни среди .ръководството да слезне в 
и заключения след широки разисквания в базата”, просто да разговаря с хората. Тол- 
първичните организации на СК. Изключе
ние бе познатата общопартийна лсоата в 
СЮК, в която действително дойде ло изяла 

членовете. За жал. ха

лат същите, една такава хмпокризия и д-е-

които висшите
В ръководствата има много способни и 

-млади хора. Някои и с научни титли. Все 
пак. нещата трудно се помръдват от място. 
Очевидно пробива към нов начин на дей
ствуваме и към нозн решения опират други 
сили. По-право, отношението и разпределе
нието на ония. конто са за промени и на 
ония к-о-нто- са против. Силите на по-теони- 
те интереси, а не на обшоюгославския. кла
сов интерес. Тук някаде е и границата на 
силата и безсилието на днешните ръковод
ства.

кова пъти е повторено- досега, че живата 
реч с незаменима в политическата работа.

творческата сила на 
зи енергия бе недостатъчно насочена към 

СЮК. Ръководствата до
Някои ръководства па терена действу 

пат напълно двойно като наблюдатели па 
събитията или като .лтожапн-икаои". Изпо- 

заключения. преобладаха ин- литиаиранитс нарушения, -които по ,-прави
на раб-ота. Днес 

макар амбициозни в

промени в самия
степен си направиха оглушки въвголяма 

връзка с тези 
ерцията 
самите

и старият начин ло са грижа ма други органи и институции, 
се плм-сриха «а дневен реш па някои парти
йните ръкршоиепва. Причина: жагато не реа
гира никой •— обезателно реагира партий
ното ръководство-.

ръководства.
своя мандат, констатират, 

напълно пито стаию-яачадяия етап на 
че не са реализирани

задачите от Тринадесетия конвитата, пито 
грес на СЮК.

Зоран САВЕСКИ У
V.

ктшшшт Без предварително избрани
сти за едиото или другото, както 
и зачитайки качеството нл кадри 
■IX1, които са ос аФадомирали в -своя 
та среда с труд. последователно
ст. принцщшост; способност, чес
тност. залагане за по-нататъшно 
то развитие и -решаването на 
всскгаднсттите проблеми, труде
щите се н иажданмте сами 
предложат 
товарни
чававдо обстоятелство е сюгжес- 
т.иита на Общинската конферен- 

ОСТН на функцията да 
ос предлагат хора от съществува

(На 4-та стр.)

сс отива без предложения на кан 
л плати за най-отговорните Фувк

кандилапредка-ндидационпите -и 
пиоштитс събрания ла ..ладат под 
крона" на -другарите, шито пре
дложила 
я-итсли. нр-сд-ставл-яплла локор на 
.1Я-0М01К рати-че оката"

Тази година няма ла бълс та-

няколко месена ло 
нефор-Оше прели

крагуовчани но някакви 
маяли канали пристигна^ ^

Общинската
досегашният

двугодишния си мандат ня- 
бъде избиран па га- 

Мнозима помиели - 
повтаря оби- 
иредетавле- 

най-от-
избраии

утвърдели предварително в 
общинския

иии.
гостите кръгове па 
връх. На парола бе дадено само

ин-
г-рупата челни пък-шю-

за топаформацията 
нов председател

зашото
на ноещложоиието за досегашните 

носители па най-отгавотдаи длъж 
пости в Общинската окувщииа 
и в сл-моуноал-ителнитс общнос
ти ма ипторсоитс. с обяснението 
кой от тях по статута има право 
отново ля бъде избран на емна 
та функция. Давайки преценка 
за стореното и носторсното през 
последните две гоншш -и прино
са на хората па. челните длъжно

стите дула.
окупшииа.

ка. Впрочем, показа сс. ч-с юсстта 
от началото на този текст ме с 
точна. Попраад» Общинската кон 
фспошшя на оста в Крагусващ 
преди десетина дни -ирис задачи 
за организиране па изборите за 

най-отговорните Фумк-

след 
ма -право да 
зи функция, 
ли. че и 
чайното

ще
кандидати за най-от- 

Функнин. Едно ограни-този път се 
изборно 

- носители «а 
функции -са.ние, в което 

говорните
самия а1кт на 

„отгоре", 
които неволно

ц-п и нахора на 
иии,
предна вд ид-ащиои пмитс събрания

к-аияидатираие-
Мали ината гра- 

■ -идвали па
-и съгласно с тези задачисъс 

то им
жлагни
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2 Комунист

ФОРМУЛАТА НА УСПЕХА

Да не завладяваме завладяното
Как във вранска „Кощана" — колектив, обвзет с бързо при

способяване към изискванията на пазара и при постепенно овлад- 
1 яване на качеството — режийните работници са намалени с 10“/»?

Кои граници трябваше да бъдат махнати в името на технологичес
кото и самоуправителното единство?
Модната промишленост ,,Мей ци-онната конференция на Съюза 

ин Югославия'' през последните на комунистите и ЗОРАН ЙОВА 
години е в оч еб пеш а експанзия. НОВИЧ, помощи их-гене пален ли 
Полъхът на мощните хитове не ректор за обши и сам-оуправ-ител 
стига само от парижките салони, ни работи, 
от нюйоркска Пета агаения и ста
ра Флоренция, но и от южната тересува върху каши самоупра- 
част на нашата република — от вителшг основи с организиран жи 
Враня. На журналистите, които вотът и работата в колектива? 
посетят този град. не може да Не с никаква тайна, че в ,, Кае на
не остави хубаво впечатление сто на" освен технологията сътцест- 
ланистането на тукашното сто- в-ува и висока степен на трудова 
ланство. трудолюбието и пестели- .дисциплина. Че самоупра.илснно
востта на неговите жители. Тази то не е никаква тайна, казват на 
съвсем обикновена картина на шите събеседници, може да лос
тови град тези дни — както и лужи и отворен© изправяне на
другаде V нас — съдържа и своя ‘ ръководството на колектива поещ 
друга страна: големи даждия. за- работниците. А Драгиша Цветко
^бележки на честите изменения на вич обяснява, че на всеки 10 в дина режийните работници 
условията на стопанисване, нез- меоеца в „Кощана" изплашат ли- ,,Кощана" са намалени с 
начително увеличение на личните Ч!ните доходи на заетите, а 11
доходи. А за всичко това. естест- или 12 главният директор 
вено. съвсем са достатъчни обяс сътрудниците влиза в цеховете и облекчено положението на оабо- казва, че в колектива е проникна
ненията. основаващи се върху на на събрания с работниците да тешите в производствените не- ла идеята .оснсва на техиологиче

изнесе състоянието на баланса: х-сое.
В разговор с ЧЕДО МАРКО- реализацията на домашния и чу-

ВИЧ, изпълнителен секретар на ждестранния пазар, набавянето
Председателството на Междуоб- на суровини, състоянието със 
щинската конференция на Съюза склада, месечния брак (разбира 
на комунистите в Южноморавс- се. разисква се и за отговорност--

' I .: ■ -

Над всичко, напомняме, ни ин

ята и коепкостта на ..Кощана".ООСТ.пост и ..рабошичеоки"
От 1 г/1уари настоящата го- Обръщайки ни вниманието на

в това. Благое Митич — известен 
10"/», по това. че от поста председател 

или с други думи казано, за 40 на Общинския комитет на СК 
със служещи, като по- такъв начин е „слсзнал" в производството —

малено-то натрупване. окото и самоуппавително органи 
зирани да бъде Финалното поои 

че звед-ение. Преди е имало някои
Как е направено това? 
Зоран Йованович казва.

други стремежи. Настоявали сатук няма нищо опектакулятано.
Защо-то фабриката за обувки и ла се разбере, че е трудно инену

жно да се разграничава техноло 
гически единно производство. 

Затова, като интересно, зали

спортни реквизити за р-екреация 
ки регион, за модата и около та за не-ро). След неговите думи (..Косимод" възникнала следствие 
нея не говорихме; не зарад това, работниците започват да задават 
че тава не би било прието, но за въпроси или да търсят обясне- 
.рад-^ова че вероятно на лоуга ния. За ония въпроси, на к-о-ито 
сшана и разговорите за успехите 
във иранското . стопанство биха

съвместно влагане на капитал с
италианската фирма за произвол свам-е и следното: при изгражда- 
ство на спортни обувки из Па- нето на цехове в Сурдулица. на

не може да се отговори веднага. дуа). от януари миналата година помни Йованович. 
се подготвя отговор за друг път. 

излезли прекадено ..гакономичес- като ое потърсят и по-подробни 
ки". ..Онова, което искате да за
бележите за намаляването на ад
министрацията". изтъкна

се знаеше, че
работи като отделна организация, те ще бъдат насочени само към 
Новата трудова организация ня- две производствени фази; следо 
маше комерческа слуяШа. С дру- дателно.сведения.

Изправени пред моделите на 
той. ..Кощана" по-лесно можем

няма да дават комплек 
ти думи казано, комеоческите ра тув-ана продукция. Ком-плектува- 

па боти в ..Косимод" бяха поети от ната продукция остана във Вра- 
..би трябвало да се отнася до ко- разберем изненадата, в която се работещите в трудовата общно- .ня И зат-о-ва я-сно 
дективи. които не куцат. Такъв: ва оказва случаен гост при първото и откровено ка

ст на „Кощана". Така не бяха захме: ..другари, не се залъгвай-
риант на трудово и самоуправите си посещение на този колектив. п,ои,ети нови служащи Същевре те че с построяването на 
ляО организиране можете да на- На входа, вместо фабрична пор- менно бе оформена обща служба 
мерите в колектив, който е обв- та се намира обикновена бавие- за .Кощана" и Косимод" 
зет от бързата промяна на кран- ра. Целият фабричен двор и ка
ките в приспособяването на изи- т-о на длан, бе безпрепятствено бяха 
скванията на пазара и постепен- чист. Казват, уе. винаги е така. а 
но овладяване на качеството на не зарад .ид-вянето на журнали- 
производството това. което във 1 ст.и".
Враня имат в „Кощана".

ФАБРИКА БЕЗ ПОРТА

този
цех ше ви решаваме някои кадро 
ви проблеми". Така и остана: не 

След пр-емахването^ на ООСГ хът работи добре, с нищо не бе 
така да -кажем, о-ткрити као нарушено единството на колек- 

тите. Затова не е случайно, че тива.
слещ това по-лесно се съгласува
ха плановете и амбициите, съкра 
шаваха се финансовите 

за по-добре ое следеха

Митич навярно не крие. че 
технологическата организирано
ст на колектива е повлияла и

ДО ГОРНАТА ГРАНИЦА
За да създадат условия пътеки, 

разходите. върху организационното устрой- 
там. където се правят. По-малко ство на Съюза на комунистите 
са директорите и

В колектива, известен по про
изводството на дамски обувки
кецове, ботушки и др. видове дам към широки коренни промени от
ски обувки на високата мода ни досегашните. Множество реше- тъй като тук очитат че 
посрещнаха трима мъже: ДРАГИ мия. които не са концип-гаоани с малява-нето т 
ША ЦВЕТКОВИЧ. председател развойните планове ше трябва да ,,|Кощана" и Косимол" 
на Работническия съвет. БЛАГО- отстъпят, както и д-еденията на 
ЙЕ МИТИЧ. председател на Ак „интелектуална" трудова общ-

още по-силно проникване на па
зара. в Кощана" са тръгнали помощниците Именно. Кощана" работи 

смени. Това обстоятелство 
на- накарало да обмислят

в три 
ги е 

и за акци-
онното единство на комунисти- 

е „поза- те. Досегашният опит п-оказва че 
вършена работа . миндаат на но- не са сгрешили Потърсен е отго 
ва задача

мм...

в

нов пшводгник за еоо на Фундаменталния въпрос: 
въз награждаване. за да бъде още кои граници трябва да бъдат пре 
ио-стимултивно разпределението, махнати в името на техиологиче 
Затова усилено се подготвя нова окото и самоуптавително единег- 
систематизация на, работните ме во. без 
ста, напомня Цветкович. '

Спорел новия правилник раз 
между най-високия 

най-ниския личен доход трябва 
да бъде 1:3,75. По този 
ое насърчават
най-напред креато-р.ите и новато- 
рите в производството, след това 
работниците, които

Причина повече
Вече десетина години във Враня се прави безуспешен 

опит за интеграция на Химическата промишленост Враня (ХИВ) 
и „Кощана . Всички условия, напомнят тук, са налице, а такава 
крачка изискват и всички икономически причини. Защото в 
цеховете на „Кощана" дълги родини се вграждат в обувките й 
полупроизведения на ХИВ ('пластмасови гьонове, токове...). По
лучава се впечатлението, казват събеседниците ни, че идеята е 
стигнала само до ръководителите.

Не става дума за политическа 
Благое Митич, понеже действително

което колективът не бил 
това. което, е днес.

От тази стратегия 
и кла и днешната насока:

менна развойна програма и лро 
начин ще изводотво на 220 чифта обувки 

и възнаграждават

е произте- 
съвре-ликата

само в една смяна, без разправии 
и вътрешни напрежения. Потвър 
ждение за световната делова 
мунмкативност е Фактът, че ..Ко 

териа^те " иконсмиават ма; “мна" изнася 36 на сто от про
дукцията си на западните и също - 

НЕНАРУШЕНО ЕДИНСТВО толкова на източните пазари. Сре
дната запаботкавторият. също така важен пре 

лом е започнал по-оано. За .него 
се говори по-малко, но може би 
не е несъществен за Физиономи

интеграция, категоричен е 
съществуват природните

условия за това. Съвсем нелогично би било „Кощана" 
такъв цех, |когато ХИВ е по-малко от километър оттук.

Да работим за известен купувач — това остава да бъде 
делови девиз на „Кощана". Затова сътрудничеството с „Обуча" 
и „Центротекстил" от Белград, което е гарантирано със „сигур
ни самоуправителни споразумения", се подчертава с голяма гор
дост от всички в „Кощана".

дават по-ви
да строи

на зетите мина
лата година надхвърли 200 хиля
ди динара.

О. Кович 
Й. Маркович



Комуиигт 3

НА КОНФЕРЕНЦИЯТА НА СЮК~~>)
освен текстовет/*на°яНа Конс1)с1,енЦията на СЮК редакцията на „Комунист" реши
разгов>(^риеСкоитоСсаДзаш^Е^а*”а^В™1^"Я^аД"аа*а^а “ - “ тцуГ' ПоредицТа'

„Цървена застава" » вп/Н',Вани в повече тРУДОви колективи започна в Заводите 
— Какво очаква Уе^аци-На ДеСеТ"На рабо™ици поставени два въпроса: 

какво трябва да реши? * °Т Конс,,еренцията11а СЮК. с какво трябва да се занимава и 
— Как Съюзът 

и разпространеното 
Отговорите 

ДРАГАН БОРОВИЧ:

1уГноро е важна и акцията, която сега 
води Съюзът на комунистите в Сърбия за 
.намаляване на администрацията. Убеден 
съм. че © цялата страна може да се намали 
апарата и по рационално да се харчат сред 
ствата.

на комунистите трябва да напоавлява обществените 
недоволство да превърне в творческа акция? 

са записали
ДУШАН ДЕЛОВАЦ:процеси

Край на летаргиятажурналистите М. Стоилович и М. Томашевич.

Що се касае до начина, на който СК 
трябва да направлява обществените ак
ции и тук Конференцията трябва да после 
два примера ;на споменатите заседания. Ако 
заключенията са конкретни, ако във връха 
почне разчистване, тогава и във всяка ак
ция на СК сигурно ще се включат и най- 
широк кръг членове и всички хора, които 
обичат нашата партия и страна.
РАЙКО ГВОЗДЕНОВИЧ:

Да почнем с 

днференцнацнята
Основна цел на Конференцията на 

ОКЖ трябва та бъде да се сложи край на 
летаргията, в която само ое констатира ка
кво е положението и кои са проблемите в 
обществото. С години вече 
нища, от общината до Федерацията, се кон 
статира, че сме в криза, а никой няма си
ли и мощ след тези констатации да превзе 
ме и конкретни мерки за промяна на поло 
жението. На последните няколко конгреси 
бяха приети извънредни резолюции за 
всички области на обществения живот и 
изрични искания да се пресекат негативни
те обществени процеси. Състоянието в об- 1 
ществото наистина коренно се променяше 
— в отрицателен смисъл. Никога не ни лштс 
ваха заключения, договори, анализи и по
добни формални начинания, но затова по 
правило най-слабата точка ни бе онази, 
която трябваше да бъде най-силната: осъще 
ствяване .на договореното.

Зат ова най-гол ям а отговорност поема 
ръководството, което съществува за да под 
тиква и осигурява условията за реализация 
на договореното. Затова е и разпростране
но недоверието в нашия най-висш държа
вен и партиен връх. по точно- в отделни 
личности от този ВРЪХ.

Конференцията трябва да има силата 
на извънреден конгрес. Тя трябва да нап
рави анализ на основните причини за от
слабване на водещата роля на СЮК. Поне 
же вече е констатирано, че сме попаднали 
в морална, икономическа, политическа, съ* 
купна обществена криза, съвсем е ясно кои> 
би трябвало да бъдат основните въпроси на 
Конфе.ре н ци я та.

на всички рав-

М но-жество. 
ни събрания, не 
ботниците.
'казвам колко тази

досега проведени партий- 
излълниха належдитс на ;ра 

и затова не би могъл да предс- 
Конференция ще из- Всеки да отговаряпълни очакванията. Но. зная. че на пред

стоящата Конференция на СЮК окончате- 
лно би трябвало да почне диференциация 
в целия Съюз на Очаисвам Конференцията да раздвижи 

решаването на ключовите въпроси. Според 
мен. тези въпроси са: утвърждаване на от
говорността за състоянието на Съюза на 
комунистите и обществото и за осъществя
ване на Програмата за икономическа ста
билизация.

За сегашното състояние в Съюза на ко
мунистите трябва най-отговорен да бъде 
ЦК на СЮК. Познато е. че той се среща 
с многобройни препятствия в своята рабо
та. Но и в него сигурно не е всичко- както 
трябва. Защото могъл би поне да посочи 
виновниците, и тогава с подкрепа на всич
ки членове, или поне на болшинството чле
нове на СК да промени всичко което не 
■струва в СК. Първо условие затоза. раз
бира се е членовете на ЦК на СЮК да се 
погледнат в очи и в този орган да създа
ват атмосфера в която всеки негов член 
би отговарял за своя дял от работата и за 
своите постъпки.

Следователно. Конференцията на СЮК 
освен анализа за работата .на всеки, члено
вете на Централния комитет трябва да по
сочи по име и виновниците за все по-дъл
боката икономическа криза, то ест. ония 
които пречат за осъществяване на Дълго
срочната програма за икономическа стаби

югославските комунисти.

Членовете на СЮК. след общопартий
ната дебата по повод Заключенията на Три 
яадесетото заседание на СЮК и след пар
тийните конгреси, които не изпълниха 
очакванията на работниците, просто бяха 
разочаровашг. Вярата в Съюза на комуни-, 
стите връщат Деветото заседание на ЦК на 
Съюза на югославските комунисти и Ос.мо- 
то заседание на ЦК на СК в Сърбия. На 
тези заседания се видя. че и във връховете 
на Съюза на комунистите има хора. които 
са готови да се борят.

Делегатите на Конференцията на СЮК, 
подобно на членовете на централните ко
митети на СЮК и на СКС на посочените 

заседания, би трябвало откровено да 
обществени

• ■ •. ч чЦ ' ' " ' ...

лизаци я.
На Конференцията трябва да сс сло

жат основите на по-успешния начин на ра
бота на Съюза ма комунистите. Общест
вените процеси би могли да сс направляват 
само така ако сс осигури всеки да отговаря 
за постите задължения.

За да се постигне това. трябва преди 
всичко да се обезпечи публичност в рабо
тата ма всички партийни и държавни орга
ни. И тогаиа хората да видят причината 
за неешииството и кои спират напредъка. А 
не от пай-важн-ите заседания — където се 
решава за съдбата па страната — да четем 
неясни съобщения, които повече объркват 
отколкото помагат па човека в работата.

Конференцията би трябвало окончател 
то и да счупи отпорите на конституционни
те промени. Обезателно трябва да премах
не о-шоритс, па опия. които 
доведоха в такета положение.

две
най-важнитепроговорят за 

проблеми и това преди всичко за морала и 
Не е. разбира се. достатъч- 

ппоговорят, но на тази среща
отговор ността.
но само да 
би трябвало да почне и чистене на върхо
вете на Съюза на комунистите и държавата 
от отделни опортюнисти, които опъват нсоб 

на СК, от ония които не 
работят и да уловя 

местата, ма които

Конференцията трябва да реши вътре 
шиите проблеми на СК. каншгго са неединх 
твото бездейността. карпериамът. опортю- 
ниамът, прекаденото национално изтък
ване.

ходимите акции 
искат или не знаят да

изискванията наетвооят
ое намират сега.

На конференцията, 
бвало да сс разчисти с

Несдинството се вижда и в работата на 
Председателство на ЦК на СЮК.

разбира ое. би тря 
основните дилеми, 

за иолити-
само-то
Пример за тава бе неотдавнашното заседа
ние на ЦК на СЮК. когато огчетът на пред
седателя на работната група, която работе
ше па утвърждаване на политическата отго 
верност на Фла,ил Ходжа, получи третман 
на обикновено изказване.

чувствуващи се » разискванията 
чсската и икономическата система.

ЮшФеРвн-цията би трябвало да
' окончателно ше по

=.== 

--лмтаанз
Крагусиаи е само един ' автомобила
такъв работник, които «тюла ^ иа_
на съшия, ^"огорс" за един трудо 

"Д*ТХшГ». воекиму е ясно, 
които ВЛЯЯ Я I ВЪР- 

изхол ОТ К.РИ- 
въз награждаване 

би трябвало 
КЪМ

бъде
обществото и

На Конференцията би трябвало да »е 
разгледат и възможностите за реорганиза
ция иа СЮК. Вероятно, някои облици н* 
действуването на СЮК са непотребни кат* 
например някои малки общински орпашта- 
Ш1И. 1КОИТ0 те могат и да ое финансират, 
като: Книч, Баточина. Рача. Роковац, Топо
ла и М1Н014) други, шито имат двойно по- 
малко комунисти бу Заводите „Цървена за
става". обаче имат множество ноофесиона 
лии ръководители и чиновнически апарат, 
а. в Заводите нямаме нито един пооФесиома 
лен партиен работник.

теяиият и

пример и
час получава

изглежда па ония(У( ,М'/11
ху най-важните решения 

без съответно
Конференцията

, че
зата няма 
според труди
ла раздвижи и

отношениетопромени
труда.



41 Комунист
Затопя са погрешим мненията, 

че тези облици на организиране 
не са необходими, ..зашото мно
зина членове на ОК на СК и от 
останалите органи са съшо оабо-

АКТИВИ ОТ РАБОТНИЦИ—КОМУНИСТИ

МЯРКА НА ВЛИЯНИЯТА тници". Погрешни са.'струва ни 
и мненията, според които в 

на производителите би
се.

орпалгизиране в об-

Активите са незаменим фактор за публичност, демократич
ност и последователност в действувансто на Съюза на комунис
тите. бе казано на заседанието на Комисията за развитие на СК 
в Централния чкомитет на СК в че това е 

политическо 
шеството. в което социалнонкла- 
оовата принадлежност, т.е.. поло»

Сърбия създаването на дохода. И то не 
поради това за да се запази из
куствено деление на непосредстве 
пи .и ..останали" производители, 
а зарад това. 
работниците от Фабричните зали 
би било още . повече намалено.

митет.ите. а преди всичко ръково
дителите в ОК на СК. «акта каза 

Драган Йокич. 
п редееща тел на Комисията, 
настояват' така. че активите да 
работят", тогава и ме може да се 
очаква хората от Фабричните за
ли, «рай производствената лента, 
сами да водят актива. Помощта 
на ОК на СК затова е необходи
ма. Но. тази помощ не би тряб
вало да бъде много' голяма,. ОК 
ла прави повече от необходимо
то: да определя по' кой повод 
активът ще се събере, върху кои 
теми ще се разисква и пр. В та
къв случай този облик яа орга
низиране става, както каза Жи
вота Петкович, секретар на Ак
тива в Пожалевац. е ..удължена 
ръка на комитета".

Действувансто на активите за
виси и от отношението на пър
вичните организации към своите 
делегати. Получава се впечатле
ние, а това бе казано и в инфор
мацията. подготвена ма заседани
ето на Комисията, че първичните 
организации на този облик на 
организиране не придават голя
мо значение, което е и разбирае
мо. че първичните организации 
често не успяват ла установят ко
муникация нито с много по-влия
телни общински органи. Но. ак
тивът е специфична форма на 
аействуване на Съюза на комуни
стите. В него са делегати работ
ници от непосредственото произ-

Когато и да става въпрос за 
активностите на Съюза на кому
нистите непосредствени произво
дители винаги се има предвид 
съвкупното влияние на работни
ците върху партийната политика.

Така беше и на заседанието 
от 23 февруари яа Комисията за 
развитие на Съюза на комунис
тите на Централния комитет на 
■ОК в Сърбия. За заседанието бе-

на заседанието че влиянието наГ<в«#**и*««**«**«***«***»»««*в***вввввв*в“,вв,*вв*..ИС

Няма да мине Поради това
на досегашните слабости в рабо- 

Работниците комунисти преди тата на актива трябва да се тър- 
всичко трябва да 
иска да държи открит чадър на кадрови промени. В СК в Сър- 
великодържавис в СР Сърбия и бия трябва да се търсят преди 
открито да кажат, че „Гласът на всичко в рамките «а 
черквата" нито е глас на сръб- промени в действуването на Съю

за на комунистите. Почти всички

надделяването

разберат кой си извън тези организационни и
ше подготвено изчерпателно' из
ложение за работата на активи
те. в Съюза на комунистите в 
Сърбия, въз основа на което мо
же да се съди, че споменатитеоб- 

СК в

сегашните

ския народ, нито иа неговото ми
нало, настояще и бъдеще. Глори- секретари на активите .участни- 
фикацията на мрачните оценки ци в разискването на заседание - 
за социализма, неговото уеднак- то на Комисията, във връзка с 
вяване е тоталитаризма, уеднак- това споменавах Осмото и Деве- 
сяването иа черната и червена ин тото заседание на ЦК на СК в 
тернационали — няма да мине. Сърбия, и първите положителни 
Това е идея на камата и колячи- промени в работата на Съюза на

лици на организиране на 
много общини слабо работят.. В 
някои, наистина неразвити общи
ни. делегати за активи за изми
налия мандат не са нито избра
ни. а в някои са избирани, но ак 
тивите за две години не са ое 
събирали. По-голяма част активи 
през това време свиква само. ня
колко заоедания. а малко е чис
лото на онези тела,- за които мо
же да се каже. че успешно осъ
ществяват ролята си.

В Комисията за развитие на 
СК казват, че действуването на 
тези специфични облици на орга
низиране в Съюза на комунисти
те зависи от ангажирането на об
щинските комитети от една стра
на и основните организации в 
производството ог друга.

• Ролята на комитетите при то
ва е твърде значителна. Ако ко-

в комунистите, което създава услостврто.. която не минавз нито 
името на неисторическото свето- вия и за по-успешно действувате
савлие. нито в името на литерату- на активите, т.е.. за много по-го
рата на ..атеистическите" преда- лямо присъствие, па и съживява- 
тели, какъвто е Вук Драшкович. Не на определенията и станови- 
Сръбските комунисти няма да щата на работниците в Партия- 
строят държава с националисти, та на ролята на работничиските

активи, каза Милко Весич. секре- 
Д-р Драгомир Драшкович тао ма крагуевашкия Актив, за-

тоиа би трябвало да бъде отра->ммм««мм»>

жение на съвкупните промени в 
жението в производството е осно- действуването и на общинските 
впият критерий за избор, което комитети, и първичните органи- 
е от голямо значение за изразя- зации, но и на по-висшите орга- 
ване становищата на работни- ни в Съюза на комунистите. Ко-

гато политиката .излиза на явна 
сцена, копато се повишава отго
ворността в СК и обществото, съ
здават се и условия за по-значи
телна роля на активите (проф. 
д-р Александар Ивич).

ците.

Без предварително избрани
(От 1-ва стр.) ват бюрократичеоко нетърпе

ние към участието и влиянието 
на работническата класа, труде
щите се и гражданите върху об 
ществените процеси". Изхожда 
йки от тези становища Общин
ската конференция на Социали
стическия съюз в Крагуегвац не 
само предоставя на народа да 
предлага кандидати за най-отго- 
зО'Рни ръководители без задълже 
нието това да бъдат някаде вече 
.закръглени" имена.

Един такъв подход пои свиден 
ти ранете, канд идатирането и из
бирането на челните хоюа в де
легатските органи и тела предс
тавлява несъмнителен демократи

честа пробив в кадровата поли- Затсива тези облици на органи
зиране. каза проф. Драгомир 
Драшкович, са незаменим фак
тор в борбата сюещу бюрокоа-

тогка .и сериозен опит. че декла-
щия състав на делегатските тела. 
зашото това все пак са ..полуиз- 
ботхи".

.,-Публичността и по-нататъш
ната демократизация трябва да 
заместят це рядката практика на 
частни договори ог -предишния 
период, на надменното натрапва 
не на някои хора. които вярват и 
мислят, че знаят повече от Фору 
мите. органите и институциите. 
Откровеността и демократично
стта в работата трябва да заме 
стят възможните частни ком-би-

ратишните определения от много- 
боойните документи да ое пре
несат в живота. До това не се сти 
гна лесно и безболезнено; тряб- тизамията на СК. фактор за пуб- 
ваше да се отстои в борбата със личност, демократичност и после

дователност в действуването назаговорншите на старата прак
тика. Най-вече охрабрява позна- Съюза на комунистите. Засилва-
нието. че нарастват силите, кои
то на линията на програмните 
определения на Съюза на кому
нистите се бооят за промеки 
тази бо-рба уопяват да сломяват 
все още чувствуващите се и с;ил- оки промени в работата на Съю- 
мите бюрократически и технокра 
т.ически отпори.

не ролята на активите и по-голя- 
мо уважаване становищата на 
производителите следователно е 
един от показателите на същин-

и в-

за на комунистите.нации и политиката на ..посвете
ните" личности, които ппоявя- М. Стоилович Б. Радивойша

♦М1 •4*

Комунист „Комунист" В лаико Кривокапич, замест-на вдс
ник главен и отговорен редактор Борислав Ву- ^ГГРаД' Ш°ЩаД
четич, главни и отговорни редактори на репуб- „Д ТД П> телеФони: централа

С указ на Президента на Републиката от ликанс.ките и покрайкннеките издания; Зия Ди- Д° и Нови Белград Булевард „Лени-
22 декември 1964 година „Комунист" е удостоен здаре°ич (Босна и Херцеговина), Момир Бър- на” № 6, телефон 627-793. 
с Орден народно освобождение, а с указ от кич (Сър®®1), Реджеп Хайрулаху (Косово),. Ри-
30 декември 1974 година с Орден братство и сто Лазаров, Славко Герич (Словения), Мирко Издава НИРО .Комунист”,
единство със златен венец. Михалевич (Хърватско), д-р Новак Йованович

(Черна гора), Коста Тоджер (Войводина). Печата се всеки четвъртък на сърбо-
тд хърватски, то ест на хърватско-сръбски (кири-
Председател на Издателския съвет на из- лица и латиница), словенски, македонски 

даиието на „Комунист за СР Сърбия: Мило- бански 
Урежда единна редакционна колета: гла- мир Петрович, заместник 

вен и отговорен редактор на всички издания дан Йованович.

Директор на НИРО .Комунист”; Витомир 
Сударски, главен и отговорен редактор на вси
чки издания на .Комунист”: Влайко Кривокапич. и ал-

и езици, а съкратени издания на българ
ски, унгарски, словашки, румънски, русински и 
италиански езици.

председател Слобо-



самошавпвнне
ПРЕДПРАЗНИЧНА СРЕЩА С ДОБРА РАБОТНИЧКА

"•йна ежедневно преизпълнява нормата ек
РАБОТНИЧЕСКИЯТ СЪВЕТ НА „СВОБОДА" ОБСЪ 
ДИ ОКОНЧАТЕЛНАТА РАВНОСМЕТКА ЗА 1987 
ГОДИНА

Райка Тонева 
работнички Има и 

тринадесета 

»заплата«

е една от по-младите и пЪ-добрите
легнал ТТ„Р,ВлпеХа 33 произвОДСтво на чедапи в Боси- 
един лен не месечния си трудов стаж, в цеха, нито 
за пабптп гт * СЪСТвувала и никога не е закъсняла
за работа. Понастоящем обслужва
гато трябва, радушно работи 
сто, най-много

за пюотобцява-' 
зашита

дпавител. 
не на здпалната 
и възпитате лно-обоазова 
Т€лн;ия пооцес. ..Ооми ма
ят трябва да бъде поовъ 
зтлаюен за ударен дфн" — 
добави' тя.

Танева е гющена тшез 
1965 по® и на в село Г.румн 
ци — Боеилегоадока об 
шина. Завъошила' е соед- 
но ппосЬилиоаво учили-

10 машини, а ко- 
и на Друго работно мя-

в отдела за доработка.
Отговорните в цеха Ми 

ле Андоноз и Арсена В а 
силова, ни казаха, 
кър и млада. Тонева 
вно преизпълнява 
та си с 20 до 30 
Редовна е

че ма- 
оедо 

нопма-
Стачката в димитровградската конфекция за

върши, машините отново работят. Работническият 
съвет на ООСТ „Младост" отново започна да се за
нимава, така да кажем, всекидневните си задачи, и 
към края на февруари обсъди окончателната равно 
сметка за 1987 година.

Стопанисвайки, както В 
и цялото стопанство, при 
затруднени условия, ди- 
м итоовгра доките конфек 
ционеои през миналата 

от година са осъществили 
общ доход от 3 584 522 
811 динара доход от 
1 616 578 839 и чист до
ход от 1 192 880 696 дина 
ра Спазвайки приетото 
съотношение от 82:18 за 
лични доходи и общо по
требление са разпределе
ни 978 162 171 динара, а 
за разширяване на мате
риалните основи на тру 
да 214 718 525 динара. За 
акумулация са отделени 
259 513 271 динара. Тряб 
ва да се каже. че в обща 
та сума на личните до
ходи са зачислени и сред 
ства зя тринадесета ..зап
лата". Това са средства, 
които всяка година се из 
плащат въз основа на око 
нчателната равносметка.
Благодарение на това сое 
дният личен доход в ..Сво 
бода" е 90 406 динара, в 
ООСТ .Младост” около 
85 хиляди, в трудовата 
общност 100 хиляди и в 
търговията около 110 хи
ляди динара.

Такива резултати са 
осъществили 668 заети, а 
броят им е .изчислен въз 
основа на трудочаюаве. В 
производството обаче ра
ботят 780 души което зна 
чи. че в течение на ми
налата година 112 произ
водствени работника не 
са работили. Между дру
гото и това е една от при 
чините за жалките лични 
доходи.

Когато става дума за 
личните доходи, на заое- 
данисто на работничес
кия съвет бе изтъкнато, 
че средните лични доко
ви за янулои в сравне
ние с миналата година 
са увеличени. На равни 
ще на трудовата органи
зации са били 120 хиляди.
•в трудовата общност 156. 
а в производството без 
новия цех за лека консЬе 

М. Андонов 4 кипя 125 хиляди динара.

ще техник за упоавЛе 
ноки работи. Една година 
след завършване .на. сред 
ното

на сто. 
•на работното

си място, и грижовно ое 
отнася към машините и 
суровините, като при то
ва полага

училище е на ши 
съка на нетрудоустроени- 
те. а към средата на 1985 
година постъпва на рабо
та в цеха за производство 
нп чорапи. Две години ра 
боти в отдела за доработ
ка. а понастоящем обслу 
жва Ю плетачни машини. 
Казва, че е доволна 
работата, и от личния си

усилия, чора
пите с грешки да бъдат 
възможно по-малко. присъединения към * 

■Свобода" тъкачен ( цех 
средният личен доход по ' 
ез януари е бил 120 хиля 
ди. док-ато в новия иех 
само 78 хиляди динара^ 
Това е и разбираемо, им 
айки предвид, че заетите 
все още са неопитни ка
то конфекционен и.

Колкото и да се настоя 
ваше стачката да бъде за
бравена като нещо. кое
то не е било нужно, тя 
все пак ..присъствува" на 
заседанието. Както е из
вестно. на извънредното 
заседание на съшия оабо 
тнически съвет, по време 
на стачката, бе отхвър
лен искът на стачкуващи 
те за пскарване на начал 
ните основи, понеже ня
ма средства за това. На 
редовното заседание, поо 
велено на 25 февруари, 
бе изтъкнато че личните 
доходи сигурно ше бъдат 
покачени през април, сл
ед като мине периодична 
та равносметка. Ако се 
покачат по-пано. същес 
твува опасност периодът 
януари—март ща бъде 
завършен със загуба, ко
ето значи изработка на 
глчашюна програма и 
всичко, което върви с 
нея (минимални лични до 

х ходи поели всичко).
На заседанието бе да

дена VI информация за 
работата ва Формирани
те работни групи за пре
разглеждане на нормите. 
Както бе изтъкнато ня
кои особени грешки ня
ма. но сигурно е. че оаз- 
пооделението нп опера
циите по групи (които са 
с различни стартни осно
ви Уне е найчподхшящо и 
затова се случва някой да 
заработи и 45 на сто по
вече от нормата, а някой 
да не я изпълни ки с 60 
на сто. До заседанието на 
Работническия съвет ра
ботните групи не бяха за 
вършили предвидената оа 
бота.

— Намалението на бра 
ка и постоянното повиш
аване качеството на про
дукцията. за всички 
трябва да бъде 
задача. Впрочем, това е 
и една от основните мер
ки за провеждането 
икономическата 
зация и за по-голям ли
чен
тази усърдена работнич-

Райка Тонева
тично отношение към пра 
зничните подаръци и го
щавки Така например за 
предстоящия 
жената, тя предлага

се купуват каквито и 
да е подаръци, а тези сое 
дства да бъдат насочени 
за други цели: подобрява 
не условията на жената 
— производител и самоу-

нас 
основна

доход. макъо че съшият 
все оше е по-малък от 
гледния личен поход , в 
региона и републиката. 
На мнение е. че произ
водственият труп все 
още не се възнаграждава 
стимулзтивно.

празник нана дастабили :не
доход подчерта

ка.
Райка Тонева има кри- м. я.

НА МИТНИЧАРЯ ЙОВИЦА ДИМИТРИЕВИЧ

Високо признание за хубав успех
Йовица Димитриевич. който работи ва гранич

ния пункт Градини от 1 ноември 
на 16 ноември открил в колата на турски поданик 49 
кг хероин на стойност от 80 милиона западногерман- 
ски марки. За този голям успех Димитриевич тези дни 
получи високо признание от страна на американската 
Служба за борба срещу разпространителнитс нарко
тици.

миналата година
На 25 февруаои на гра 

ничния преход Градини 
край Димитровград — 
нов. голям ..лов" на хе
роин.

В два турски автомоби 
ла е имало от този нар
котик ПО-1 ГОЛЯМО количе
ство': в единия 20,5 кг. а 
,ч другия 3,5 кг. Също та
ка. в една кода със окоп 
ока регистрация били на 
мерени жълтици, водещи 
потекло от Турция.

Управителят ма митни
цата I* Димитровград Ми 
лорад Чирич ми уведоми, 
че от ноември миналата 
до март настоящата го
лина са конфискували ок 
оло 165 кг хероин.

ЙОВИЦА ДИМИТРИ 
ЕВИЧ, млад митнически 
работник, който дошъл 
на граничния пункт Гра
дини на 1 ноември мина
лата голина тези дни по- 

високо признание.

Холандия от почивка в 
Турция. След рутинния 
преглед, нещо ми стана 
съмнително, макар че път 

съвсем споциците бяха 
койни. Направих по-ща- 

преглед. В специал 
направени бункери на 

кесийки с бял пр 
Хероин: 49 кг. Тур- 
запази самооблада

телецлучи
ПИТЕР ДЕВИЧ. прсдста- 110

американската мерих 
ах на 
чинът
ние. като повтаряше ста
рия трюк. че уж не зна
ел какво се намира в ко-

вител на 
Служба за борба срешу 
разпространителите ля па 

МУ ВРЪЧИ високо 
за открйванс-

ркотици 
признание 
то на 49 кг хероин.

лата...16 но- ******************************Това станало на
деня на мнтни- 

колегите
УС-Тона ле е първият

Йовица Ди.ммтриеември. в контрол на товарни ками 
опи. финансиран от Обе
динените нации и който 
се произнесъл, че опитът 
на граничния пункт Гра
диш за борба срещу кои 
т раб ай чата е наркотици 
се прилага и другаде м 
света, е нова насърчение 
на митничарите .в Димит
ровград за оше по-изиока 
тел на и по-уопешна рабо
та занапред.

пех ма 
вич. В почти тринадссет- 
годищния си митнически 
стаж с имид. и досега ху 

резултати. Прели

Докаточапя. Смялата 
ка кто и

му празнувал, 
на Димитриевич. 
обикновено, зорко следя
ла пристигането на пътни 

порта
бави
да дойде па Градили, ра 
бодил на Шентил в СР 

на няколко
източнатаци на .) 

на нашата страна. Словения, и 
пъти
ноботкаджии.

ка- и там разкривал чер— Около 22 часа 
зва Димитриевич
гна
с холандска 
в който се намираха ' • 
жена и две дена. сув ^ 
поданици. Връщаха

приети 
100"автомобил ..ауди

регистрация, пит-Признаиието на 
НР ДЕВИЧ. който обигоо- 

пункта на Градини м 
се обект

лил 
строящия А. Т.за

се в
СТРАНИЦА 7
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ИМАМЕ БЕРИКЕТИА ГОДИНА?ДАЛИ ЩЕСЪДРУЖИЕТО В АГРОПРОМИШЛЕЦИЯ КОМБИНАТ „НИШ"

ПШЕНИЦАТА ЗАСЕГА 

СЕ РАЗВИВА ДОБРЕСмущения“ на връзките55
разликата в 
технологическата обоюу- 
деност на организациите 
и броя на специалистите, 
и ЙР.

техническ-о-® Постигнатите резултати потвърждават пълното 
оправдание за създаването на система „АИК Ниш", 
но същевременно е ясно и това, че недостатъчното 
съдружие е пречка за по-ускорсн вървеж 'напред_____

ечемик, а в скоро време 
сеитбата на 

Необхо-
Топлото зимно време

въздейству -ш-е започне и
захарно цвекло, 
димо е да се извърши по
дхранване на пшеницата 
с комплексни минерални 
торове, особено там къде- 

засята ..смесена" 
пшеница. Съшата трябва 
да се нахрани с 
торове. На- един хектар 
тглош трябва да се хвър-

блатоириятно
развитието нава върху 

пшеницата и другите есе-
Както изтъкна и глав

на АИК
вата и Финансовата сЬунк 
ци-я относително доб|»с пият директор 
действуват. Има забслеж- ,,Н|иш" Владимир П-стро- 

във връзка с преобем- »и-ч съществуващите все 
ността на органа на уп- оше еснафски отноше- 
раиляване. което е после- лия пречат на по-пълио-

иоиия.

Преди три години бе
ше създаден агоопромиш- 

. ления комбинат ..Ниш" 
,с обединяването на сел
скостопанските оогатгиза 
ции в Нишки регион, с 
цел да се интензтгБида 
селскостопанмсото произ
водство в този край. По
стигнатите в посл ед но вре 

' ме резултати потвърдиха 
оправдаемостта от създа
ването му.

Построени са 12 обще
ствени Ферми, няколко 
хладилници и цехове за 
сушене на овощия , и зе
ленчуци. износът поез из
теклата година :е увели
чен с 50*/» а от общия 
брой уредени селокосто-

пиици, които поради по- 
зокъснялата есенна сеит
ба. не обещаваха много.

Пшеницата сега се ра
звива много добре.

то е■ки

азотни " .Г1РО'Ос лскостоп а ноките 
изв-о-лители обаче са заг- 
рижени за овошките лозя

защото поради хубаво ли по 250 кг азотни то
рове.

то заживяване па 
комбинат. При това тряб
ва да сс преодоляват су
бективните слабости, ко-

дствис на териториалния 
принцип на организира
не. а като причина за 
спадане па ефикасността 
и рационалността в рабо- . одто- съшо са налице, зала

та,
то време могат да ..побър
зат" с развитието си и 
ако надойдат студове и 

могат да бъ-

Селско-стопанските . спе-.
препоръчваттата. кдкто и големите, може понуокорено ла ос 

средства за работа на. са- изгражда пошъл,но съдру-
циа листи 
производителите да бъ
дат нащрек и 
посевите -а не бъдат на-

мразове 
лят сериозно засегнати. . 
’.Сслскостопаснките спе-

моуправитрлните о-пгами. жие. което ше е от полза 
Подлагат се на критика за развитието па селското 
тг натрупването па второ- стопанство в този край. 
степенни дейности в ня- 

низамии. както и

да пазят

циалисти казват, че ово- палнати от разни иноек- 
шките не могат да .шьф- ти. за които благопоият- 
,тят поез Февруари, но ствува хубавото време. В 
поради топлото воеме. нъ селскостопанските апте- 
фтенето им може да ста- ки има достатъчни коли

чества ..суминидин" ..де- 
цис" и ..лебайиид" за 
унищожаване лавните на 
вредните насекоми по 
пшеницата. Ако се окаже 

настояща- нужда! трябва навреме и

(Н. С.)
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не по-пано с двадесетина 
ини и вместо поез април 
— да цъфтят към среда
та- па март.

Ако по утрото се поз
нава денят
та година би трябвало да бързо да се реагира, 
бъде берикетна. Макар 
че в почвата нямаш© 
сняг. в почвата* има- до- ч 
статъчно влага за започ
ване на пролетната сеит
ба — казва Дорибвое Ми

лански парцели в Сърбия. 
40°/о -отпадат на Нишки

-МП
регион.

Съдружието обаче не е 
на завидна висота и пред
ставлява ..тясно място” 
по пътя на по-доброго ор
ганизиране на' системата 
да устои на все по-затруд 
нените условия на стопа
нисване.

Какво пречи за по-доб
рата връзка между ■ чле
новете на тази сложна ор
ганизация на сдружения 
труд?

В АИК ..Ниш” оценя
ват. че развойната, плано-

01ВР : • у
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ДОСТАТЪЧНО ТОРОВЕ 
И СЕМЕНА

За подхранване на пше
ницата и за пролетната 
сеитба, която в нентрал-. ' 

Сърбия-';!

: ■

лкович. агоо-метеоролог в
завод в ната част на СР 

трябва да 
В някои краища в пъ- 1 105 000 хектара 

лен разгар е сеитбата на ше бъдат 
---- ----------------------------------  360 000

X идроложкия 
Сърбия.шшм; Т, стане на 

площ, 
необходими 

тона изкуствени 
торове. Домашните произ

Необходима е щателна подготовка за пролетната 
сеитба

ОТ ОТЧЕТНО-ИЗБОРНОТО СЪБРАНИЕ В МЕСТНАТА ОБЩНОСТ БРАНКОВЦИ — БОСИЛЕГРАДСКА 
ОБЩИНА / вощители могат- да доста

вят необходимите количе
ства торове, но както в 
предишните години, има 
застой в д-оставката, за- 
шото поради високите пе 
ни на торовете, произво
дителите неохотно оключ-

Откровено по всички въпроси
За председател на Скупщината избран -Саве Иван- 

чов, а за председател на Съвета на местната общност, 
Митко Николов.

-която наброява 15 души 
и Съвет от 7 души За ват Договори за доставка, 
председател на Скупщина 
та бе избран Саве Иван
чев. а за .поедоед-ател на 
Съвета Митко Николов.
Избрани

нето пък е -отделен въ
прос.

Обезпечени -са и доста
тъчно семена за пролетна 
т.а сеитба. В момента- и-ма 
към 10 000 тона различни 
хибриди, а има и достатъ
чни количества на фураж 
и др. растения. Неизвест
но е обаче дали ще бъ
дат обезпечени 
21 000

Освен това. на -събрани
ето стана дума за пред
стоящите задачи в мест- 
.иата общност.' -като- при 
това доизграждането на 
-махленските пътища ое 
изтъкват в преден -план.. 
Още повече, че пътища
та до махалите: Деда Пе
трова махала. Козар ник. 
Стули-че. Чуклец. Балин- 
ни. вое оше не са годни 
за движение. За тази цел 
в местната общност вече 
имат обезпечени 300 000 
динара, с възможност и 
за събиране на нови сред
ства.

През изтеклите четири 
години местната общност 
Бранковци е отчела види
ми резултати, обаче с по
стиш атот-о вое о-ще не са 
доволни, преди всичко- в 
областта на комунално- 
битовото устройство на 
селото. Има-не малко ра
здвижени . въпр-оей. които 
поради една или други 
причини не са реализира
ни. Това между другото 
бе изтъкнато на проведе
ното през миналата сед
мица отчетно-изборно съ- 

. брание, на което присъ-с- 
твуваха и председателят 
на Общинската скупщина, 
в Босилеград. ' Васил Та- 
ксв и председателят на 

' ОК -на ССТН Симеон За
хариев. Може би. поисъс- снабдяването.

твието на Т-акев и Заха
риев. бяха -повод за от
кровен и критичен разго
вор по отделни въпроси, 
които- вече пондълго вре
ме обременяват населе
нието- в ■ тази местна об
щност. като -пример здра
веопазването-, 
нето и изкупването. То
ва са въ-проои. които по
вече .пъти са били пред
мет на обсъждане, обаче 
както бе, изтъкнато .на съ
бранието. в местната об
щност не са били в със
тояние сами да ги раз
решат. Амбулаторията въ 
го-ежи че е готова и обору

са и нови чле
нове на Помирителния 

. съвет. Съвета на потреби
телите и Комитета за об
ществена самозащита.
«то и чл-ен-ове на самоуп- 
оавителн.ия конт-рол.

ка- навр-еме
снабдява- ' тона- ср-ешства за 

защита на растенията, за 
Що-то производителите им 
нямат достатъчно в-алуга 
за внос на 
тези дни са -се 
за -помощ към 

■ изпълнителен съвет. По
край това

На събранието бе в-зето 
решение. новоизбраните 
членове на Скупщината 

конкретна
суровини и 

отнеслида направят 
-програма за всички акти
вности в местната общ
ност през настоящата го
дина; а за реализирането 
им да ое ангажират всич
ки субекти.

Съюзния

поискано е * 
повишение на цените от 
Съюзния 
(от 50

завод за цени 
до 80 на сто) по- 

несъответствието на 
цените на-готовите произ 
веления и

На събранието съглас
но изборните документи 
в местната общност бе 
из,брана но-ва Окупшина.

дена все оше не работи. 
Не рядко

таиш
им-а засечки в 

а изкупва- вносните суро-м. я. вини.
СТРАНИЦА 8
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Годишните .майски срещи' в Димитровград

Новини в програмата?
П1>ез месец Февюуатш 

т.г. Изпълнителният 
митет на ..Мамените 

. Щи и младежката

РАЗГОВОР С ИВИЦА МИЛАНОВ. ПРЕДСЕДА
ТЕЛ НА ОК НА ССМ В ДИМИТРОВГРАД

I

Заемането 

главен
на работа 

проблем
чи в рамките 
пата програма 
културни събития ще бъ 
лат отбелязани 
шето. което заслужават. 
М:акао че програмата на 
,, Майоките срещи” все 
оше не е уточнена, тряб 
в.а гга се има предвид, че 
теслите

на култур- 
тези две

тази година Димитровгр- 
. ад пак ше живее със и 
за „Майските среши", със 
и за своите гости, участ 
ници и програма Не е 
късно ла се обмисли и 
върху това—какво ново 
може да се внесе в тях?! 
Защоро освен културните 
юбилеи.• които ще се оз
наменуват дали и още ня
кои ново-съдъпжателни 
Форми трябва да бъдат 
застъпени в тях? Разбира 
ое че тъкмо младежката 
организация трябва да 
бъде тази. която върху 
своите плещи да превзе
ме бремето в организира
нето на майското търже 
ство. Вое пак „Майските 
среши” са гъстаина част 
от ежедневието на лимит' 
ровтрадчани и затова оп
ресняването на програма 
та им само ше допринесе 
в стойността и значение
то им. >

ко-
спе- 

оогаии. 
запия в Димитровград са 
разисквали за концепция
та и съдържанието 
като са заели становище 

рошите и ’ по-нататък 
да си останат със 
съдържание, като според 
възможностите се 
и някои новини. За ..Май 

, ските соещи" е

на оа1вн.и

им,
цишт или домвалифика- 
цщ>ат и т.н. с аиш петите 
е трудно. А работа няма 
достатъчно.

Има се

същото малко познават 
нашите културни обсто
ятелства и че трябва да 
се постараем на време то 
в а да им коиткотр можем 
по-достоверно доближим. 
И досега с културните 
изяви в рампите на спе
шите са били на съотзет 

но м и-

впечатление. 
че има и хора които не 
искат да помогнат в ос-

внесат

излишно
знаем вобождава н ето на паве че 

рабртни места зя млади
те хора. Ето. има хора. 
които могат да отидат в 
пенсия, а не искат, а и 
техни синове и дъщери 
чакат работа . ..

—Коя акция плани
рате в момента? »

— Налага се в скоро 
време .да извършим и ор
ганизационно укрепване 
на някои младежки ор
ганизации. с цел зана
пред да бъдат по-дейни.

— Как върви с добро
волния младежки труд?

—- Когато се касае ' за 
съюзни акции 
проблеми. Обаче трудно

да се говори като 
каква име целта и роля
та. колко са уважавани и 
почитани от гражданите 

идват ви гостите. които

Ивица Миланов, който 
тези дни беше избран за 
председател на Общин
ската конференция на 
Съюза на социалистичес
ката младеж в Димитров- 
гбад по-питахме кои са 
най-важните задачи поел 
които се намират пред 
младите в общината.

Имаме много въп
роси. за разрешаване 
сподели Миланов. Преди
всичко-, ще трябва да по- върви с местните трудови 
търсим начин как зана- акции. Затова и; в тази 
пред да се намери рабо- наоока ше трябва да изу
та за младите хора в обш 
ината., А те не са малко
— към 250 души със сре- шото на местните трудо- 
Л.чо и 50 с виеше или по- ■ ви акции отзивът не е за- 
лувисше образование.

Ако за сред пистите 
могат па се поеквалифи-

3. Тодорова

ДНЕС В БОСИЛЕГРАД
нямаИзборна в

ОК нз ССМГ . .,Ф-- чим причините и да ви
дим какво да появим, за-Майските соещи" се нуждаят от новини

Димитровград. каква ше 
им бъде и занапоед поля
та и по. Интеоесуват ни 
обаче допълненията и оп
ресняването на „Майски 
те среши” като се има 
поел вид. че със старото 
си съдържание са стана
ли доста стереотипни. Та 
зи година не тоябва да 
се изпусне от ппелвил Фа 
к%а. че на полето на кул
турата в Димитровград се 
празнуват два велики юби 
лея 
деен
Градско читалище.
БЕЛЕЖ(КА _______

Съгласно изборната по 
■гсоама днес в Босилеград 
ще се проведе отчетно-из 
бооно заседание на Об 
щинската конференция 
на Съюза на социалисти 
чсската младеж.

На заседанието, след ка 
то бъде вооифициоан из 
бора на новоизбраните 
делегати на Общинската 
конференция, която ше 
наброява ?11 делегат, от 
всяка първична органи
зация по един. ,ше обсъд
ят отчетите за изтеклия 
двугодишен период на 
Конферсици ята. 11ей ните 
органи и тела и ше прие 
мат нова ориептанионна 
ппограмп за работа през 
предстоящите лее годции. 
Освен тона па заседание
то ще бъде избрано Пред 
сепатслството от 11 души 
и председател па Обший 
оката конференция ма 
ССМ. Ще бъдат избрани 
и делегати в Междуобщи 
коката конференция на

налат‘а година, когато се 
отбелязваше 200-годиш- 
нината на Вук както и 
промоцията на две книги 
ст книгоиздателската лей 
ноет на издателство „Бра 
тство").

Разбира се. че може би 
младежката организация 
ше изнамери сили и въз 
можности. майското тър
жество малко ла се поло- 
кара с оше нови съдържа 
ния и Форми, като напус 
не клишетата и с 
други нови идеи му запа
зи реномето. Защото и

доволителен.

М. А.

Поетична антология
ВАНЧЕ БОЙКОВ

Край на 

начало
оше— 100 години Само-

театър и 100 години 
З-па

Злочести бури, 
блестящи сълзи, 
потънал кораб, 
а преживял моряк!

Не искат в училището...
На неотдавна проведеното отчетно-изборно 

събрание на Общинската конференция на Съю
за на социалистическата младеж в Димитровград 
младежите от Куса врана изнесоха, чс .> селото 
нямат помещения. В една стаичка, намираща се 
до кооперативния магазин в която притежавали 

взел” Търотжооо" за склад, макар че мла- 
" преди десетина години я уредили за овои

. . .алчни погледи, 
димни завеси и 
престояло кафе — 
ФРАНК, без каймак!

I

им ... изтривам бавно 
одрите сълзи 
в безкрайното море — 
.ЧЕРНО, с мъртви риби! ,

лите 
потреби. ССМ в Леоковац, както и 

делегат на Републиканс
ката конференция на 
ССМ в СР Съпбця. Съгла 
ско изборните докумен
ти.. ше бъдат избрани и 
моди членове па съотпет 
пито комисии, а на отиел- 
тр заседание повоизбра-

настростгие сред 
впечатление, чесъздава лошо 

подТова пешо 
тях, и те 
никой не иска да

изтъкват, че са
им помогн е. ... събуждат се 

паяци с крило, 
сутиени боз вина. и 
,,димни" с червени — 
КЪРВАВИ, петна!
... и реят се думи без дела — 
вярва в механа.

кооперацията е сгра- 
чети-метра от

дата на ™1(Г^адратпГ метра
Никой обаче не иска дакооперативния

са близо до

ри, деца. 
свободни помещения, 
отиде там, затото е далече от
магазин, а младежите оби пи да 

. особено когато разисква г по
мото Председателство ше 
избере нов секретар..текущи въп-

М. А. м. я.него
роси" . . -

СТРАНИЦА 9
БРАТСТВО • 4 март I»88



-кмлтущ ъ тт&вб&гт * и-%к*/<ш6&*

СКУПЩИНАТА НА НИШКИЯ УНИВЕРСИТЕТПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА В ОВО „ЙОСИП\,БРОЗТОМИСЛАВ ТАКОВ 
ГШТО" В ДИМИТРОВГРАД: Удължени години на 

следнанеИМА ЛН ЦЕНА ОБРАЗОВАНИЕТО
голини са били

и(ггоез 1984/85 —
гю-все пак знаем, че ггообле

мите не се разрешават от
веднъж и па улицата. Но 
сигурно с. че дисципли
ната е напуснала, че не 
се • бърза за час. че има 
бсзвшис. Къде ла търсим 
мотив и рамката за пабо-

Неотдавна Скугяци па
та на Нишкия универси
тет разгледа няколко от 
чета: за успеха на студен 
ти те през учебната 1986/ 
87. състоянието па аеис- 

кадър. за работа 
обшежи 

..Добрила Стамбо- 
план

те
уопешн 
49,44, а през 1985/86 г. — 
50,37 на сто).

Няй-гг.губъп 
забележили

Напоследък все по-често се говори за лошо
то материално положение на заетите в ^образо
ванието, особено в средното. Какво е действите
лното положение в средното образование в Ди
митровград, потърсихме отговор от председателя , 

ОВО „Йосип Броз Тито" Томислав

успех са 
студентите 

Факул- 
(срсдна бележка 7,81).

на медицинския 
тет
слея това студентите по 
химия (7,65). на електрон 
мия Факултет (7,44) ,и т.н.

тенекия 
та студентското

на съвета в 
Гаков, преподавател.

та... тис
лич". издателския 
па Университета, както и 
план за работа на Скуп-

— Какви мерки пред
приехте за да се подобри 
материалното 
ние?

Материалното подоже- 
гу. ние на заетите в нашето 
77 училище е направено ка- 

тастрофално. Средният 
'г'“ личен доход през минала 

та година е бил само 176 
900 динара. а 80 на сто 
от заетите имат виеше об 

.3- оазование. Самоуправите 
лната общност за насоче
но образование в Нишки 
регион едвам намери сре 

5-Г? летва за покачване с 20 
на сто на личните доходи 
за януари .Етиката на 
нашата професия ни учи 
да бъдем скромни и тър
пеливи. Но нашето търпе 
ние с години наред се 
злоупотребява, така че ве 
че се изчерпва.

— По ваше мнение

: д?#
~7'.‘• Общинската

Подобно е било положе- 
гт елитните го

положе
нието и ъ 
дини.

И"ак обучението на ,ни 
шките Факултети са про
веждали 447 преподавате- . 

338 сътрудници. Ме

шината за период октом
ври 1987 —
1988 година.

В анализа на успеха на 
студентите се посочва, че 
през учебната 1986/87 са 
следвали 9299 редовни и 
7810 задочни студенти 
или общо 17 109 студен
ти. като при това е има- 

оше 3109 абсолвенти. 
От 1 октомври до 30 сеп 
тември 1987 г. са дипло
мирали общо 1149 — 925 
редовни и 223 задочни 
•студенти. Редовните сту 
ленти от записването на 
следването до дипломира
нето средно са следвали 
по 6,87. а задочните 8,08 
години. От това поколе
ние на дипломиралите са 
■мо 17,02 са завършили в 
редовния срок.

Студентите на Нишки 
университет през изтек
лата голина от обшия 
брой по-малко от полови 
.ната обадили се успешно 
са издържали изпитите 
(48,45). което тревожи, с 
оглед че в предишните

— Алармирахме всич
ки обше ствено-по л итиче- 
ски структури от община
та ло региона. Неотдавна 
в училишето се проведе 
среша с председателя на 

скупщина 
Слава Тодоров, председа
теля ■ на Изпълнителния 
съвет Крум Величков, се
кретаря на 
самото равинелн а

септември

ли и 
ЖДУ
на науките и 191 магие-

тях 422 са доктори-•Ш'!
три.

През настоящата учео 
Нишкияна година на 

университет се школуват
ло

Регионалната 
обш- общо 15 928 студенти, от 

копито 9849 редовни, и 
6079 задочни.

пост за средно насочено 
образование Мирко Як- 
ш,ич от Ниш. На среща
та е прието заключение 
да. се намерят средства 
за покачване на нашите 
лични доходи със 76 на 
сто от февруари т.г. На 
регионално равнище съ
що е прието такова за
ключение. Но оттооед из- 

нашето

Ст. Н.
Томислав Гаков

ПОПРАВКАте" ни са намалени с 10 
кои са причините за лошо на стч>- Значи ли това. че 
то материално положе- нашата „продукция е 
вие на насоченото образо второкдчествена. второс- 
Еание? тепенна по значение? И

че ние оме само потреби
тели. .. готов анков ши" на 
плещите на производите
лите? Безсмислица, коя
то е противна на Консти 
туцията на СФРЮ. зашо- 
то тя не ни числи като 
работници от втор раз
ряд. Кой създава 'квали
фицирани работници, ин 
женери. лекари.... без кои 
то днес съвременното об
щество ие може да ое 
движи напред. Разбира се 

, просветните работници.
— Какви последици мо

гат да се очакват в резул 
тат на така поставеното 
материално положение на 
образованието?

В миналия брой на 
зестника в статията 
.Пиротският говор ме
жду корици" е допус
ната печатна грешка. 
Написано е. че „реч
никът съдържа 800 ду
еш...". а трябва да 
стои. че съдържа 8000 
(осем хиляди) думи! 

Молим чнателите и 
автора за извинение

Две са най-съшестве: 
ни: първо, това е лошо 
утвърдената политика за 
Финансиране на средното 
образование. В нашето 
общество отдавна се го 
бори. че трябва на самоу 
правителни начала да се 
уточни реалната йена на 
образованието. Днес все 
оше административно ое 
отделят 2,6 на сто от бРУ 
то дохода на трудовите оо 
ганизаций. Стопанисва
щите пък със загуба са 
освободени от облагане
то. Така Самоторавител- 
ната общност в Нишки 
регион. като няма сигур
ни изтрчници на средст
ва. доведе срещното обра 
зование на нивото на со- 
циала. Ние просветните 
работници считаме, че 
никой няма
грубо да разпродава ав
торитета на средното об 
оазование и затова тъп- ■ случи 
сим коренни промени 
Закона за Финансиране.

мисленията на 
счетоводство анотацията 
за февруари, която вече 
пристигна 
с 68 на сто. 
пак се разминават думи и

•е увеличена 
Изглежда

дела.
А. Т.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА СОИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ КУЛТУРА, 
ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА, ДЕТСКА И СОЦИАЛНА ЗАЩИТА В БОСИЛЕГРАД

Приети миналогодишният и финансовият 

план през настоящата година
През изтеклата година вия Финансов баланс за 

— Последиците са неиз за задоволяване на свои- 
мерими за обществото и ТС потреби. Общинската 
за просветлите работни- само-управителна общ-' 
ци. Какви травми ще пое- мост на интересите за об- 

тгоаво така живее един преподавател оазование. култура, Физи- 
ако получи еднократна го ческа култура, детска .и 
циална помощ? А'това се социална' зашита в Боси- 

миналата година.
Ако днес един препода
вател ое пенсионира с ва: за основното образо- 
пълен трудов стаж пенои- вание и възпитание оа 
ята му ще бъде унизите- изразходвани 478 580 633

динара, за' потребите на 
културата 33 471 641 ди-

378 динара и същите по 
■отношение ха миналото- . 
пищните са увеличени с 

ха че не е имало пилеене 83 на сто, За потребите 
•на средства и че във вси
чки области средствата са

изтеклата 1987 година, ме 
жду другото констатира

на културата са заплану
вани 60 842 603 . динара, 
увеличение с 82‘ на ото 
Средствата за потребите 
на физическата- култУРл 
по' отношение- на

изразходвани в рамките 
на икономическата стаби
лизация и резолюцията. 
Охрабрява обаче Фактът, 
че и със скромни средст
ва заплануваните задачи 
и активности успешно са

легнал е изразходвала 
856 753 020 динара. От то- мина-

логодищните отчитат ръ
ст от 62 ,на сто и възли
зат на 13 674 698 динара, 
а за потребите на детска-’- 
та защита са "увеличени 
с 85 нд сто’и възлизат на 

хиляди динара. За 
потребите потребите

НЕ СМЕ „ГОТОВАН- 
КОВЦИ"!

лно малка. реализирани..
Делегатите на Скупщи- 

Физическата ната обсъдиха 
и Финансовия

— И а на шето тешко 
•материално положение НЯМА СТАЧКА, НО НЯ- 
влйяе още една според МА НИ МОТИВИРОВКА 
мен неправшина. която 
много ни боли. Тсова е. че 
ние (науката и образова
нието) сме сложени в об
щата кошница, на т.н. 
непроизводствен труд. 
което в старта, ..заплати-

нара. за 
кущтура .8 012 298, за дет
ската защита 280 149 068

и приеха 
план за за- 423

дстоляване на социалната 
защита са запланувани 
81 498 868 динара и същи-

— Разнасят се слухове 
(дори и на отговорни ме
ста). че в средното обра-

и за социалната' защита 
56 539 407 динара. Делега
тите на ' Скупщината на

зование има „тиха стач- проведеното през 
с ка". Истина ли е това?

— Стачка няма! Ние обсъждайки

(през настоящата година. 
Според него за потребите
на основното образова
ние и възпитание през на
стоящата година те бъ
дат изразходвани 878 760

те в сравнение с минало
годишните са увеличени 
с 45 ,на сто.

мина
лата седмица заседание

заключиггел- м. я.
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Комисията за трудоустрояване при основната 
организация на сдружения труд „НАПРЕДЪК" в 
Босилеград даваШизичеоа кудтура Л^О.р.Т ЗАВЪРШИХА ЗИМНИ 

ТЕ ОЛИМПИЙСКИ ИГ 
--------------------------------РИ В КАЛГАРИ

Над очакванията
Обява

За приемане
1. Пазачи на добитък, 6 изпълнители.
2. Откупчик на жив добитък в Долнотлъмински 

район изпълнител 1.
3. Двама трактористи и
4. Един водач на моторно превозно средство 
УСЛОВИЯ;

Под т. 1.: неквалифицирани работници.
Под т. 2.; орешно образование, селскостопанско 

училище, III степен на проф. подготовка, занятие 
отглеждан на говеда, свине, птици, или IV степен,

•1МсДиДАдостоВйноР1ниРпщсг™Аха бронзова> нашите

Имаше много изненади 
в Халтави, но най-добри- 

— най-доб- 
ри. Т-022. е основният 
вод от зимните олимпий
ски игри в Калгаои 1988.

В скоковете

Финландия Норвегия. Че 
хословакия. Австрия и др. 

I Освен това спечелихме и 
две четвърти места.

В гигантския

Те си остават
из-

животновъден техник.
Под т. 3: даден съответен изпит за правоуправ

ление с трактор и оел'окостопаноки машини, III сте
пен на професионална подготовка., занятие водач 
на моторно превозно средство с трудов опит от 6 
месеца.

слалом 
Матея Свет се класира на 
четвърто място, което съ 
що е успех. Лоша участ 
сполетя Боян Крижай. ко 
йто се повреди на трени
нг. Ако добавим и това, 
че имаме още пет девети 
места, едно десето и ед-

със оки не
постижим беше Мати Ни- 
кенен (Финландия), 
чели таи медала. В

Спе-
хокей

на лед съветският отбор 
победи

Под т. 4: Шофьор ,,Ц" или „Д" — категория, 
III степен иа професионална подготовка, занятие 
водач на моторно превозно средство с трудов опит 
от еи*на глина.

За воинки работни места трудоустрояването

всички свои 
тилници. Също беше 
ва и

про-
ПЪР

в Саоагво. В сЬигуц- 
но пързаляно победи Ка 
тар.ина

ио единадесето, можем да 
бъдем доволни от постиг 
натото в Калгари.Вит из ГДР, в 

лъозалян-е шведът 
Густавсън. в алпийско пъ 
шалян-е швейцаогцът Цу 
рбщтген. В

става за неопределено време.
Заявления за изпълнението на предвидените 

условия от обявата, удостоверение от местната 'Кан
целария по гражданско състояние, удостоверение, 
че не е под следствие и удостоверение от евиден- 
цията за лица търсещи работа, ое изпращат на 
следния адрес.- ТО „БОСИЛЕГРАД", общи служби 
в Босилеград, в срок от 8 дни от деня на публи
куването’ на обявата.

Непълни и закъснели заявления няма да се 
взимат в предвид. ____________

Строителна занаятчийска кооперация „Градже- 
винар" ТО Босилеград обявява

Конкурс

_________ (М. А.)
СЪСТЕЗАНИЯ ЗА ЮГО— 
КУПАТА
БОСИЛЕГРАД

Матея Свет
на второ място в слало
ма. Матяж Дебелак в ска 
чане от 90 м зае трето мя 
сте. Съставът на Югосла

слалом и ги
гантски слалом — италиа 
кецът Томба. а Шнайдер 
за жени. Имаше Победи „Младост"

вия в тази дисциплина ■■
(Улага. Зупан. Дебелак и ОТ П0/10ШНИЦЗ 
Тспсш) също така прият
но изненада, заемайки вт 
сго място,
след себе си отборите на

и таки
ва. които разочароваха —-
преди всичко 
па ЧССР. алшгйскитз 
ори от САЩ и 
от ГДР, Австрия

Матея Свет се класира

хокеи ст и те 
ски 

СКИОРИТЕ 
II Т.Н. В рамките на състеза

нието за Югснкупата във 
Вранска футболна диви
зия на 28 февруари та
зи година в Йелашница 
край Сурдулица играха 
(Йелашница) и ..Младо
ст" от Босилеград 

•След интересна и хуба
ва игра ое наложи отбо
рът на ..Младост" от Йе
лашница с 1:0 (0:0).

като остави

За приемане;
Ръководител на Трудовата единица в Белград
УСЛОВИЯ;
висша, полувисша или средна професионална под
готовка строителна специалност с една година тру
дов опит.
Заявки с доказателства за изпълняване на услови
ята на конкурса се подават на СК „Граджевинар" 
ТО Босилеград в срок от 15яни от деня на публмку

ВЪЗПОМИНАНИЕ
В неделя на 6 март 1988 година се навършват 10 го
дини от смъртта на нашия съпруг, баща, дядо и 
свекър

Симеон 3. Илчов
от Дебри дол — Босилеград

влнетз на конкурса.
Решение за избор ше ое приеме в законнияВремето минава, но неговия бла 

городен лик, човечност и благоро 
дие няма никога да 
Нека му е вечна слава! На 6 март 
1988 година (неделя) в 11 часа 
ще дадем 10-годишен помен 
гроба му. в босилеградските гро- 
биша.
Каним близки, роднини и прия
тели да присъствуват на помена.

М. Я.
ЖЕЛЮША
.ПАРТИЗАН" ИГРАЕ НА 

6 МАРТ

срок. ____________
ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ „УНИЯ", БЕЛГРАД 

Трудова единица мотел „ДИМИТРОВГРАД" 
Мотел „Димитровград" в Димитровград чрез 

публичен търг
Обявява за продажба

основно средство комби 435 К. „Застава". произ
водство 1979 с начална цена 600 000 динара.

Търгът ше стане в мотел ..Димитровград" на 
15 март та301 година.

забравим.

..Партизан" от село Же 
люша ше открие тазгоди 
шния футболен сезон с 
мач в Юго—купата. На 
6 март в Димитровград 
желюшаии ше играят сос 
иIV отбора на ..Палеж” от. 
Пстровди край Пирот.

Да напомним ;и това. 
че . Партизан" в първата 
гоеккна от основаването 
си опечели купата на те
риторията иа Пирот.

на

ВЕЧНО СКЪРБЯЩИ;
съпруга Пенка, син Стоян, дъще
ря Митра, снаха Ерина, зет Рат- 

Петър, Симеон и Ане- 
многобройни род-

Прлво д,а участвуват в търга имат правни и фи
зически лица. които внесят кауция от 100/» от на
чалната цена. Купувачът е дължен да плати по
стигнатата цена след извършения търг. а сетне да 
вземе возилото. Данък-оборот и други 
поема «угпвачът.

За справки се отнесете на тел. 610/63-280.

ко, внуци: 
та и останали
НИНИ.

разноски

ТЪЖЕН ПОМЕН ПЕТ &1988 година сс извършават
■■ -ЖЯМГ5 ^

I ЯжжЪ
СКРЪБНИ ТоДИНИ от смъртта на нашата пик» 

майка, свекърва и баба
На 19 март 1988 годила 

сс навършват три тъжни 
години от смъртта на на
шата мила и непрежалима съ
пруга, майка, тъща, свекърва и 
баба

га непрежалима съпруга. ______
СТОЯНКА МИЛЕНОВА

__ Босилсградска общинаМилевциот село
мчйип и бабо, вече пет години , 

Скъпа съяРУ - „разно. Но такава е била 
твоето място сред » ^ пт нас. Без тебе дните Ш

и мъчителни. Ти ни остави веч- 
лик. И след «ет 

никой от нас

Катерина
Кръстевасъдбата, та рано

са ни неутешими
гкъябим за твоя скъроим занапред,

а така шс б Д ^ обряз твосто благород-
грижа, майчини съвети, твоето трудолю-

благороден
но да

В този ден ще посетим не
йни гроб, ще Положим цветя 
и ще го залеем със сълзи.

ВЕЧНО ОПЕЧАЛЕНИ:
съпруг Марин, дъщери Зорица, Горица н Свпленка, 
син Боян, внучки, внучетй, зетьове н снахи.

години,
ноМсър«еМбгяа„йтаТТпружническа

бие и доброта.
На тоя ден ше

гробищата, със сълзи да залеем вечнотоизлезнам на

ВЕЧЖНОИГкЪРБЯЩИ= СЪПРУГ
та и добринка. внука Светлана^

синове; Тошо и Янко, снахи: Елисаво- 
останали многобройни роднини.

Миле,

СТРАНИЦА И
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сатиРа * забава
МОЛЯ, БЕЗ ДОКАЧЕНИЕ

И инспектори 

безпомощен
Мушйн празникПо време ш ежедневното меня- 

ване на цените гражданите никак 
да ..хванат" кое колко струва. Зато
ва не са малко оплакванията до 
инспектора по пазара, че магазиие- 
р.итс често пъти взимат от клиен
тите повече от цената.

Нямайки съответен начин да 
.опре тава. инспекторът по пазара в 
Димитровград, за да се защити ка
зва:

Я не знам защо Ооми март окайу ,,жен 
сби празник"! Ка погледнеш и све събереш 
и све одузнош. гго-арно йе да га окайу „муш 
би празник".

■Еве гледам о-нуя вечер при синатога се 
събрали набурлийе и се договарайу кво че 
купе на женете за Осми март.

— Я на мойуту съм решил. че вой ку- 
пуйсм латгче...

— А бре. малко ли си вой ланци нату- 
рал — пО'че друг. — Йедън ланацщцо ар- 
ната дебел: три депа на рубе, а „четвър
тото" — ти си вой виенул. Друг ланац: 
куйла и потвегье и месеше... Сае да почис
ти. да зготви. да тури. па да помери оди 
маеуту... А трет: да се дигне сабале и да 
иде на ра&оту.. Ем ти паре доноси, ем ти 
върти дом. ем деца ти гледа. Оди тия лан
ци има ли ло-големи?

— Какво да правя дори и на 
мене ми се случва да ме крадат в 
.някой магазин.

Чести са оплакванията до същия 
инспектор и поради това. че магази- 
яерите не опазват предписаното ра
ботно време. Засега единствено ле
карство против това са наказанията 
на магазимерите и трудовата орга
низация. Но когато инспекторът на
пише решение за наказание, почти 
.винаги се случва магазинерът да 
заплати глобата за себе си и за тру
довата организация.

•— Това е много по-евтино за 
магазннеца. отколко ла го наказват 
в организацията или на друг начин 
да го тормозят, казва инспекторът.

А. Т.

АФОРИЗМИ
— Чекай бре. кво си залел — умеша 

се трет. —- Я ли че раца.м деца и че чувам. 
Оди памтивека йе тека. Кой върти дс-м. а? 
Жената! Нали сака да буде равноправна с 
мужетг?

— Я зарежете тея ооате. Говорите ко 
да сте на «оверештийу.:. Дай да видимо кой 
С 1КВО
ну. йутре че се съберу. па че почну да си 
орате и после тежко си на нас: целу годи- 
н-У има да ни търляйу нос кико тия по-до
бър пошаоък донел на жену си. ко смо ни- 
йе скръндзе... Затова и оратимо съга.

— Бре я мислим да че минем с битку. 
Доста вой йе да види да не съм бу забева- 
рил за празникат.

— А я па мислим — поче йедън бър-

3 жената
• Жената има три главни оръжия: сълзи, 

език и мъж.
• Докато жената говори трябва да я слу

шаш, когато замълчи трябва да я послушаш.
• Жената е високоцивилизирано човешко 

същество, което при това е красиво, модерно м 
многоезично.

• Адам е бил най-щастливият човек на све
та — не е имаш тъща.

• Горко на еня. който вярва на жена, -а 
оше по-горко е на онзи. който не вярва.

• На жената е по-лесно, да бъде гола пред 
света, отколкото мокрена.

• Венчавката — това е тържествен отказ 
от свободата.

• Ако мъжът е става на къщата, жената — 
врата, каиво тогава е домашният приятел?

• Щом на мъжа гордостта спадне — жена
та дига глава.

• Ако на жената признаеш само един грях 
— цял живот ще мисли, че ои развален. Ако 
пък не признаеш — ще мисли, че си шушумига.

• Няма стари жени на света. Има: твърде 
млади, млади и не така млади.

йе решил да заралуйе свойуту же-

НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

Свирджия
Заженил един погановчанин си

на ои. па отишъл в Борово да паза 
ри овирджия. Намерил го. договори 
ли се и за цената, а тогава попа нов- 
чанинът казал:

— Бре Стоянчо. хубаво да ми 
свириш .недей напразно да ми взе 
меш париците. Недей да ме изло
жиш пред шатбарите.

— Недей да се грижиш — от
върнал свирджията. Досега никъде 
не съм ое изложил. Където и да 
съ.м свирил — не съм получил рек
ламация. Досега никой не ме е ви
кал да си .лтреовируйем".

Записал: Владимир Иванов

калия, аги а съглам муж — дека природата 
ни йе дала с кво да би зарадуйемо...

— Айде не плямпай — умеша се си- 
нат мщ — Еве я съуг си накупил пийен>е, 
че купим и тооту тия пут да не меюи. доне
сете и вийе по нещо па че си чапраммо гу
ляй кико му йе редат. Може да купимо и 
по йедяу саксийу. А 
че забов-аре и скъпи подаръци и све дпуго.. '

— Е, баш све друго, само саксийе да 
не купуйрлмо. Оная моята од главу че ми 
бу строши. Ланц ка вой донеоо йедну сак
сийу. а о;на ка ме загадати: ..Еве деоет го- 
дине ми поносиш саксийе. оди станат 
праимо .гращинче. А кой би посипуйе 
да после целу родину — пак я!"

Гледам депата рааправляйу.

ка пину и оне с нас

Симеон КОСТОВ

Математикапетров Г1з ш$)1й Фмтм на
ет гле-

муче се,
не зн<а>йу кинд. да згоде. та женете да зара- 
дуйу. Вадим кико шишето празнене 
сде по ое ошуштайу и накраят 
одреза:

-е го тчг сегл'... 
и ние очяк&чМе 
тоидяни

отворчи?!■'!

-мялччггтн' 
г/чиш ли / - Ч-ЯЖИ ми тюглвнр' 

колЧго ся-цесег и,це- 
сет„,МУ1лиярця? у

они 
моят син

— Овак да купуйе кикво си оче. Нема 
да се съби.рамо дома. а че би одвеиемо на 
„Компас". Ем оне немя да ни служю. 
после нема да мийу судове. а и за 
да 'бущ.е лоше....

„■Брей, мислим
март етанул мушби празник.
неделю дъна преди това ое договарайу кк> 
че га елаве!"

ем
нас немаN

ои я: истина йе Осми
щом ^уж ете

•?
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