
ШтстШо С указ на президента Нй 
СФРЮ иосип Броз Тито от 
14 февруари 1?75 година из
дателство „Братство" е удо
стоено с Орден братство и 
единство със сребърен венец 
за особени заслуги в област
та на информативната и гра
фическа дейност и за при
нос в развитието на братст
вото и единството между 
нашите народи и народности

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТАНАРОДност В СФР ЮГОСЛАВИЯ #

ГОДИНА XXIX -ф БРОЙ 1348
#15 АПРИЛ 1988 Г. # ЦЕНА 100 ДИНАРА

РЕШШЯ НА^ГРУиТ7Г'ТбЕЛГРАД МИНИСТЕРСКАТА КОНФЕ-
ОБЩЕСТВЕНАТА СОБСТВЕНОСТ

СМЕЛ ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО Кражбите
претекоха
инфлацията

В началото на седмицата в 
Конгресния център „Сава”в Бе 

Министерска 
конференция на „Група 77” за 
глобалната система

първото конкретно 
споразумение между 
щпте се страни, председателят 

Председателството 
СФРю подчерта, 
пата му сила ще укрепва поли
тическото единство и солидар
ността на членките на „Група 
77",
глобалните отношения и в ди
алога с развития свят. С опо
ра-върху собствени сили раз
виващите се страни ще стаиаг 
по-сериозен икономически пар
тньор на развитите страни. 
Спирайки се на проблема с дъл
говете, Мойсов констатира, че 
страните-длъжници за съжале
ние станаха износители на ка-

глобалио
развива-лград започна

на нана търгов
ските преференции. Откривай
ки конференцията, председате
лят на Председателството 
СФРю Лазар Мойсов

че кохезион-

на
Обществената собственост е 

все по-застрашена и. затова е ва
жно да бъдат подкрепени пред
ложенията за промени в Консти 
туцията, с които се утвърждава 
и отговорност, а не само права 
към нея-

Стопанската престъпност, ка
то остър вид посегателство сре
щу . обществената собственост, 
напоследък е все по-широко явле 
ние. През 1987 година в Югосла 
вия са разкрити около 40 000 пре 
стъпления от областта на стопан 
ската престъпност, за които са 
виновни 29 570 лица. Броят на 
престъпленията, както и броят 
на виновните за тях лица е по- 
гол ям с около 7 процента в срав 
пение с по-миналата година. Мате 
риалните щети възлизат на 62,7 
милиарда динара и отбелязват 
по-голямо увеличение от инфла
цията.

между както и позицията им вдругото изтъкна:
— Споразумението за гло

балната система на търговски* 
те преференции, което ще бъ
де подписано в Белград е коро 
на на дългогодишните усилия 
на нашите страни. От нас зави
си ще стане ли то мотив за 
самочувствие п смел поглед в 
бъдещето.

Говорейки за характера на

Лазар Мойсов

питал в богатите, промишлено 
Необходимиразвити страни, 

са общи усилия, за да се съз-
дадат условия, при които стра
ните-длъжници ще , получават 
средства за ускоряване на раз
витието си.

В НАЙ-ГОЛЯМАТА ДИМИТРОВГРАДСКА 
СТОПАНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВО 

ДСТВОТО ВЪРВИ ПРЕД ПЛАНОВЕТЕ
Ш а-

■м:>:Л\Тримесечен бум 

на ТО „Димитровград“
/• 1;Г11

а%
(Аценти от последното. засе

дание на Съвета на Съюза на 
югославските синдикати)

т—-•«*. 1.а • г:ИВАН ПЕТРОВ: Отличните резултати 
се дължат, преди всичко на новата систе
ма от стимулации, която въведохме през 
януари т.г. Чувствува се висок интерес на 
работниците за работа, заработките 
увеличиха, намаляха
съствия

,

се

ЧЕТЕТЕ В БРОЯ:видове отвсички

той, което ще рече, чс и служ 
бата ио поддържане също та
ка работи добре.

В Сурдулншка и Бабушншц- 
ка ббщшш 'приключиха ра
зискванията по проектоаман- 
дманнте
САМОУПРАВЛЕНИЕ, СПЛО
ТЕНОСТ И ОТГОВОРНОСТ
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През третия месец са нроп 
132 000 чифта обувки

Какво се случва в трудова 
„Димитровгр- 

който лапи
зведени
или с 4,6 па сто над плама. Из 
I/есени са 81 000 чифта. Това 
количество е пад 91 на сто от

та организация 
ад”? Колективът, 
работи сравнително успешно, 
направи истински бум през пъ 
рвите три месеца на настояща
та година. Физическият обем

— Отличните резултати се 
дължат преди всичко на нова
та система ог стимулации, ко
ито въведохме през януари т.г. 
Чувствуаа со висок интерес на 
работниците за работа, заработ 
кито се увеличиха, 
всички видове отсъствия, 
го ио-добра е трудовата днецн 

— открива „тайната” па

цялата мартоиска продукция п 
е 9 процента е по-голямо

обем па износа.
от

запланувания 
Добре работи и трудовата еди 

„Технически стоки”, коя- 
с 23 топа месеч

на производството, износът и 
останалите компоненти на сто 
папската дейност вървят да
леч пред месечните Планове. 
За отличните резултати 
януари и февруари вече писа 
хме. През март и в началото 
на април резултатите са 
по-добри.. Падат всички /досега 
шии рекорди.

Към КОНФЕРЕНЦИЯТА НА 
СЮКмица 

то преизпълни
пия

намаляха 
мно
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производствоси план за

на профили (121 срещу 98 т). 
‘ от началото па го-

през
В органите на управление го 
в Босилеград
КОНКРЕТНА ПРОГРАМА ЗА 
РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

млина
успеха па организацията си те 
XI ш чес кият директор 
П ЕТ РОВ.

За разлика 
дината, 
али 
махнати са

снабдялапето с матсри 
по-стабилно. Прсоще

с много ИВАН
почти всички зас- стр. 6

Димитровград
ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ
ИДЕИ

Високият производствен 
темп бс запазен и в началото 
па второто тримесечие. През 
първата седмица на април про 
изводствепият гшаи с преизпъл 
пси с 2,6 па сто, а 94 процента 
от продукцията са продадени 
па чуждестранния пАзар.

РЕКОРДНА ВАЛУТНА ПЕЧАЛБА

В деловата единица на ” ГИГ1’1!1ш[б„тката от Износа 
тровград” получихме сведение, че Р 0т продадените
март е двойно по-голяма от заплл у обувки и гумено-те
ФРГ, Италия, Холандия, фРа"'(”» ц ,,'Р1ара. В предстоящия 
хнически стоки са заработени 700 000 я Р. брой сдсл.
риод ТО „Димитровград" трябва да Р® Италия. На 4 април 
хи с партньорите си от Франция, 1 ь" ддд чифта „Снупи"
на партньор от Франция бяха доста 
кецове.

ТО „Димит- 
през 

въ»
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Подготовка за Деня но мла
достта
ВМЕСТО ПРЕГЛЕД — ПРЕ
ДСТАВЛЕНИЕ

пе-

стр. 10*
Предраг Димитро»



*-
Г по СВЕТА.

ЛБУ ИЯД, ЧЛЕН ИА РЪКОВОД-ИЗ ИНТЕРВЮТО НА 
СТВОТО НА ООНБРАНКО МИКУЛИЧ СЕ ЗАВЪРНА ОТ УНГАРИЯ

Нужни са нови крачки
Детантът е универсален, а мир* неделим. Затова яните ко.ахо минавах ГРа

и малкихе и средните страни трябва да имат "“™ по- 
роля В изграждането на по-добри международни от 
шения

Народът продължава 

се бори
обменят дина- 

фор М11 ТИ. Микулмч
цицата да
ри за
е подчертал, че този въп- 

Югослаиия е иолу- 
бслег

рос в
чил и политически 
п чо ненужно обременява 
бплатералиите отношения 

трябва да се прсма- 
дпевем ред. Упгар- 

остаиала

секретар Джордж Шулц 
етапи

По време на двудневно- 
(на 10 и П х.м.) офи

циално и приятелско 
сещение в Унгария/ пред
седателят на Съюзния из
пълнителен съвет Бранко 
Микулич води разговори 
с домакина си, министър- 
председателя Карол Грос.

- В подробните разговори е 
подчертано, че застоят в 
стопанските билатераяни 

главно

Планът на американския
„а близкоизточната криза в четири

палестинския народ, чисто въстание
-ТО

за решаване 
е неприемчив за

не може да се спре.

МО-

п че

I®: XI10 ОТ
ската страна е 
па становището си, че то- 

„случай" трябва да се 
тълкува изключително от 
икономическа гледна точ-

вече

Ако след толкова жертви 
къмНай-новите събития на 

окупираните територии и 
инициативи за ре*

бъдем присъединени 
Йордания палестинците 
няма нищо да получат.

ц зи

' Ц I ювитс
шаване на близкоизточна
та криза бяха тема на ии 
тервюто 
сти" и 
Абу И яд, член па ръково 
дството на ООП, за кого-

, •
начинанието е 

го ле
ка и че
предприето поради 
мия натиск на шопинг-ту- 
рПсти от Югославия.

Палестинското въс
тание трае дълго и полу 
чи широк размах. Дали 
същото започна спонтан
но -или ООП е от начало 
на челото му?

което на „Ново-
на Тапюг дадеотношения идва

поради обективните обстЪ 
ятелства в двете страни, 
но че добрата политнчес- 

- ка воля и възможност те 
на икономиите предлагат 
реална основа за разшир
яване на сътрудничество
то. Оценено е, че 
граничният стокообмен не 
представлява само стопам 
ски контакт, но че подти
ква и културни, образова- . изтъкнали 
телни и други връзки в 
крайграничните области.

Бранко МикулиЧ Микулич води разговор 
и с генералния секретар 
на Унгарската социалис
тическа работническа пар 
тия Янош Кадър и с пре
дседателя на Председател 
ския съвет Карол Немет. 
И в тези разговори е под
чертано,, че отношенията 
между Югославия и У ига- 
рия положително се раз
виват.

то инак често се казва, че 
е „втор човек” в палестин 
ската организация-

0 На въпрос как оцен 
ява иай-иовия план на 
Шулц, според когото ре
шаването на близкоизточ

Говорейки за национални
те малцинства Грос е под
чертал, че Югославия в 
това отношение е постиг
нала най-големи’ успехи в 
света и че Унгария ще 
следи този пример.

Двамата премиери са 
становищата 

на правителствата си за 
задължението на югослав-

— Отговора на този въ- 
бих започнал с въп-прос

рос — защо започна въс
танието? След 1982 година 
и след оттеглянето на бой 
ците на ООП от Ливан, 
нашите сили бяха разпре 
делени в седем арабски

мадо

ната криза да стане в че
тири етапи ИЯД отгово
рил: — Американците в
своя план са изоставили 

Организа- 
освобождение-

страни, а след това после 
дстваха нападенията сре
щу палестинските 
ри. Големи надежди бяха 
полагани в изхода на пое 
ледната среща на Рейгън

участието на 
цията за 
то на Палестина и това е лаге-АФГАНИСТАНСКАТА КР ИЗА
първият недостатък на 
този план, когото впро-Прието съвместно изявление чем те не ни предложиха 
на нас, но само на Сирия и Горбачов. Американска- 
и Йордания. та стР-»на бе против дис-

© Считате ли, че САЩ 
с лансирането на Шулцо-

Горбачов и Наджибулах на срещата си в Ташкент 
на 7. т.м. са оценили, че е премахнато и последното 
препятствие за сключване на споразумение за реша
ване на кризата. Оттеглянето на съветските сили би 
започнало на 15 май, а след това ще се формира 
коалиционно правителство от представители на режи- жески' цели срещу СССР, 
ма и въстаниците. _ както ни срещу Китай,

Индия, Пакистан и Ирак. 
Подчертайо е, че СССР да

държава ще определят са 
мите афганистанци и „ни
кой друг”. Почвата на Аф 
гаиистан никога няма да

кусии за това, което пов
лия върху нашия народ 
да дойде до убеждение че 
сам трябва да потърси ре

вия план желаятчда спрат 
народното 
на окупираните 
рии, с което на Израел 
да се даде възможност да

въстание
терито шение за палестинския въ 

прос. А сега да отговаря 
на въпроса кой ръководи

бъде използувана за вра-

се съвземе .и повторно да с въстанието на окупнра- 
превземе контрол върху иите територии. Това са 
тези области? ,Дл Фатах , Демократич

ният фронт за освобожде 
нието на Палестина и Па
лестинската КП, които 
представляват ООП и пре
дставляват единствено тя
ло.

— Доколкото в Женева 
Афганистан и Пакистан 
подпишат споразумение за 
прекратяване на граждан 
ската война в Афгани
стан,. тогава Съветският 
съюз ще започне да отте
гля войсковите си части 
от афганистанска > терито
рия на 1*5 май т.г. СССР 

" и Афганистан оценяват, 
че ;е премахнато и „по- 

■ следното препятствие” за 
сключване на споразуме- - 
нието и за ^регулиране на 
афганистанската криза, 
казва се в съветско-афга
нистанското изявление, 
което е прието на среща
та на генералния секре
тар на ЦК на КПСС Ми
хаил Горбачов и президен 
та на Афганистан Наджи
булах, устроена на 7 т.м. 

съветски# град Таш-

ва подкрепа ма ориентаци 
ята на Афганистан за въ
веждане на повечепар- 
тийна система и за създа-

СССР и САЩ СЕ СЪ
ГЛАСИЛИ? — Същината и целта

на този план всъщност е 
. да се помогне на Израел 

да се избави от задънена-

Пакистанският пре
зидент Зия Ул Хак 
оповестил, че женевско 
гС споразумение за Аф
ганистан може да се^ 
подпише „всеки мо
мент”, защото СССР и 
САЩ се договорили за 
спорния въпрос — сна
бдяването ца „съюзни
ците си” в Афганистан 
с оръжие, по-точно 
СССР да не' помага ре
жима, а САЩ въстани
ците. Ул Хак з паки
станския парламент за
явил, че за споразуме
нието на Москва и Ва
шингтон е осведомен 
посредством „неофици 
ални канали”.

ване на „смесено стопан
ство”, в което да действу 
ват и обществен и частен 
сектор.

В изявлението е изтък-

та улица, в която се наме
ри. Още повече ако се
има предвид, че сегашно 
то развитие на събитията 
пряко-засяга и израелски 
граждани... Ако американ
ците наистина се застъп-. 
ват за решаване на близ
коизточната криза тога
ва трябва да знаят, че то
ва не могат да постигнат 
без ООП. От началото на 
въстанието всекидневно 
средно загиват от два до

ф Как оценявате отно 
шенията между. Югосла 
вия и ООП?

— Известно е, че отно
шенията между ООП и 
Югославия са твърде до 
бри и приятелски и че ус 
пешно продължават и сл
ед смъртта на Тихо. Твър 
де сме доволни от това, 
че Югославия през 
налия месец председател- 
ствува на Съвета за сигу 
рност на ООН. Мисля че 
Югославия може да изи
грае значителна роля, не 
само в движението на не
обвързаните, но и по-ши-

нат и проблемът с афга
нистанските бежанци. Го
рбачов и Наджибулах 
съгласили те да се

се
вър

нат в страната и да имат 
същите права както и ос
таналите граждани. СССР
ще окаже помощ на Аф
ганистан възможно по- 
ефикасно да възобнови

ми
шест палестинци. Досега 
загинаха около 300, а ня
колко хиляди са ранени. 
Почти всяко палестинско 
семейство има

ощетеното през .войната 
стопанство.

в
жертви.тсент.

Горбачов и Наджибу
лах се • съгласили в Афга
нистан да се формира ко
алиционно правителство, 
в което както е изтъкнато 
ще влезнат и представите 
ли , на въстаниците. В изя
влението. е особено под- 
чертано> .йе бъдещия ста
тус на. афганистанската

• , ’• .ЦТ-»

Унищожени ракети лата година подписаха Рейгън и Горба
ЧОЕ роко в процеса на търсе

нето на решения за близ 
коизточната

— оповестява в-к „Красная звез
да”. Този вестник на съветското Мини 
стерство на отбраната съобщава, 
първите шест ракети са унищожени в 
областта на Казахстан. Преди 
тях са премахнати ядрените „матери
али”.

криза и в 
подготовките за провеж- 

, дане на международна мт
СССР е започнал да унищожава яД' 

рените си ракети със среден и кратък 
обсег. С това е започнало да се реали
зира все още нератифицираното спо
разумение, което през декември мина

че

това от |:4Р°ва конференция, каза
на края на разговора Абу 
Ияд.
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СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ:

ОТЧЕТНО ЗАСЕДАНИЕ НА МЕЖДУОБЩННСКАТА 
КОНФЕРЕНЦИЯ НА СКС В НИШОТ КРИЗАТА 

ЗАЕДНО За по-сплотен и 

дееспособен СЮКкомунисти51 имасмисъл само° акоЛАпррКИТЕ 
ЖИ КОНЦЕПТ ЗА ПРЕОДОТ^ВАМ НА КРИЗАТДЛ0" 

Голямото предстоящо ще, по-голЯМо трудоустро 
яване и по-голяма произво

1 ^омУнистите търсят единство' в СЮК. Критически 
се отнасят към неговата федерализация и тенденци
ите националните да надделеят класовите цели, което 
може да доведе той да се приклони към етатистичес- 
ко-бюрократическите интереси — заяви Властимир 
Потич в

Зоран Митич, делегат от 
Пирот счита, че Между- 
общинската конференция 
на СКС на Нишки регион 
е действувала като стаби
лизиращ и координиращ 
фактор в региона, а осо
бено положително е това, 
че се е ангажирала непо
средствено в онези сре
ди, където проблемите са 
били и най-големи. Коча 
Савич, председател на Ак 
ционната конференция на 
Съюза на комунистите в 
„Тигър” посочва, че е за
ден час да се мине от 
описание на положението 
към неговото качествено 
изменение, понеже работ-

- ническата класа е засите
на от обещания — тя тър-. 
сй акция-. А председател
ят на Университетския 
комитет на СК в Ниш 
Зоран Ранджелович е про
тив еуфоричните обеща
ния, че от кризата може 
бързо да се излезе. Дълго 
време навлизахме в кри
зата, каза той, а още по- 
дълго време е нужно от 
нея да се излезе.

От името на Председа
телството на ЦК на СКС 
конференцията ' привет- 
ствува Светислав Трайко- 
вич, изпълнителен секре
тар в Председателството,

- който между другото из
тъкна, че изборните акти
вности в Съюза на кому
нистите в Сърбия показа
ха, че идейното и акцио- 
нното единство в СКС е 
на високо равнище и че 
цялата тази активност ще 
даде особен принос на 
предстоящата Конферен
ция на СЮК.

събрание на югославски
те комунисти — 
ренцията на СЮК/в кри
зисно време има смисъл, 
само ако предложи 
цепт за нейното- 
ляване. Затова нейната за 
дача би била преди всич
ко да приеме програма за 
преодоляване на кризата.

Това между другото 
тъкна Слободан Милоше- 
вич, председател на ЦК на 
СКС, участвувайки в рабо 
тата на заседанието 
ГраДския комитет на СК 
в Белград. В този дух той 
добави, че и Централният 
комитет на СК на Сърбия 
ще извърши свои подго
товки за Конференцията 
на СЮК, и ще даде изоб
що принос към програма
та за преодоляване на 
кризата инсистирайки, че 
на този план да се изяви 
и белградската партийна 
организация. Тя е длъж
на това и поради концен
трацията на огромен тру-

Конфе- дителност на тРУДа, но
както опитът 
мените в

показва, про 
и кономическия 

и стопанския живот 
могат да се направят без 
промени

доклада пред делегатите на МОК 
ф За председател на МОК е преизбран Властимир По
тич, а за член на Председателството е избран Влади- 
мир Станкович, когото Председателството избра 
свой секретар

СК.на
кон- непреодо-

и заи в политичес
кия живот, в сферата на 
науката, 
шформпрането.

образованието, Анализирайки обстой
но дейността ма организа
циите и органите на СК в 
Нишки регион, В. Потич 
подчерта, че в усложнени
те условия, мнозинството 
от тях успешно осъщест
виха водещата си идейно- 
политическа роля. Но има 
и такива организации, 
особено в сдружения 
труд, които са обремене
ни с много слабости или 
които се намират на мар- 
гините на събитията и не- 
представляват, решаваща 
политическа сила. Члено
вете на СК търсят да се 
изостри отговорността на 
всички равнища, каза 
той, но с интензитета на 
идейно-политическото раз
граничаване не може - да 
бъдем доволни. Въпреки 
че има някои начални ре
зултати, все още същест
вуват силни съпротивле
ния.

лучиха безрезервна под
крепа, понеже те откриха 
процес на още по-дълбо
ка демократизация на от
ношенията в СК и цялото

I култура- 
кадровата политика. 

Всичките трябва 
паралелно, да 
вят заедно. Затова

та,113-
да текат 

се напра- 
според

: ЩЯна

г
1Ш

У -Ч*
Ш*'А

Слободан Милошевичдов и научен, интелектуа
лен н образован потен
циал. Тези супериорпи 
предимства на Белград — 
образована работническа 
класа

Властимир Потич

думите на Милошевич, е 
необходима обществена, а 
не само стопанска рефор
ма, такава, която ще ме
ни обществото като цяло, 
не довеждайки под въп
рос основните определе
ния на нашето общество 

-— обществената собстве
ност, Югославия, незави
симостта, братството и 
единството.

общество, но и изисква
ния -— за много по-голя
ма лична и колективна от
говорност в провеждането 
па обществените задълже 
пия- Това положително 
въздействува върху по-го- 
лямата мобилност на ко
мунистите и техните орга
низации, което създава 
условия за по-ефикасно 
действие.

Университет и
дават възмож-друго

ност, но и задължават 
белградската партийна ор 
ганизация и трудещите се 
на Белград към огромен 
творчески принос по пътя 
на преодоляване на кри-

И в отчета за досегаш
ната работа, й в доклада 
за предстоящите задачи, 
Осмото н Деветото засе
дание ма ЦК на СКС, се 
посочват като събития от 
решаващо значение за де
йността на Съюза на ко
мунистите в Нишки реги
он. Становищата и кур
сът па тези заседания по

зата.
Оценявайки, че белград 

ската партийна организа
ция през изтеклите месе
ци има твърде интензив
на и тежка активност, по
неже поведе борба срещу 
бюрократичния дух и на
чин на работа в собстве
ната среда, преди всичко 
в ръководството' на Град
ския комитет, Милошевич 
добави, че тя с това пра
ктически започна една по- 
голяма и по-значителна 
борба в цели# Съюз на 
комунистите на Сърбия, 
борба срещу политичес
ката бюрокрация, социал
ната стагичност и духов
на приспивност. Това е, 
според оценката па Ми
лошевич, същевременно и 
началото на борбата за 
големи промени, които в 
Съюза на комунистите на 
Сърбия и в тази реиубли 
ка изобщо трябва да се 
направят. А тези промени 
се отнасят до с'ьвкугшия 
обществен живот, те пре
ли всичко, се отна
сят до стопанството, да 
дадат възможност нараст 
нане на жизненото равни

За да останем при те- 
определения

В разискванията по от
чета и доклада бяха под
крепени преценките и ста
новищата, изнесени в тях.

зи основни 
трябва да направим таки- 

всичкива промени във 
области на обществения 
живот, които ще дадат 
възможност тези основни 
определения и да осъщес
твим. А тъкмо тези опре
деления по-дълъг период 

особено

В. Димитров

СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ ЛЕСКОВАЦ И КЮС ТЕНДИЛ (НРБ)

Потвърждение на приятелските отношенияса застрашени, 
последните месеци, 

собственост
през
Обществената
и като идея, и като прак- 

подложена па ос- 
и спънки, 10го- 

като обща родина 
под въздействи 

силен натиск, ико-

впте организации се пре
движдат вече през мац. В 
стокообмена ще се вклю 
чат „Машинотекс”, който 
па селскостопанската орга 
иизация в Кюстендил ще 
продава машини, след то
па текстилната фабрика 
„Рссорт” и „Фатекс” от 
Вучйе. Очаква Се обемът 
на стокоомбена да дости
гне сума от около три ми
лиона долара.

• В ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ ИЛ СК В ЛЕСКО
ВА Ц Е ПОДПИСАНА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕС
ТВО ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА ГОДИНАтика, е

норвания
славид

\
зи документ подписаха Бо 
жпдар Вучковпч, секре
тар па Председателството 
па Общинския комитет* 
и Лесковац л Димитър Ми 
ленкон, първи секретар на 
ОК па БКП в Кюстен
дил.

Неотдавна в Лесковац 
пребивава делегации 
Общинския 
БКП от град Кюстендил 
(НРБ), оглавявана от Ди
митър

се намира пасто па
номически, политически и 
културно да се

КОМИТСГ ]Ш

разбие.
все но-мал- 
тежко се 

Затова следова 
необходими про- 

каквито и да 
далечна иер- 
такива, кои- 

развиват Ю'°- 
сопйализма, неаа-

има Миленков, първи 
па Общинския

Братство
единството секретар 

комитет. При това е под
писана програма за сътру 
динчество за настоящата 
годила между двата гра- 

13 присъствието па , 
председателите иа общест 
иемо-политнческите орга- 

н Общинската 
п Лесковац то

ка,
поддържа.
телпо са 
мени, но. не 
било, и не в 
сиектива, но 
то пазят и 
славил, 
иисимостта.

Сътрудничеството меж
ду двата града досега гла
вно се изчерпваше па кул 
туриото п спортното по
ле, а.от гази година тежи 
щети се пренася п в сто
панската дейност. Първи
те контакти между трудо-

Гостнте от НР Бълга- 
рня посетиха „Летскс", 
„Машинотекс” ч гърделп- 
шката трудова организа
ция „Дапцло Бошковнч".

М. Момчилович

да.

шпации
скупщина
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обсъжданеими публичнотоПроектоамдндманите

ТУЦИЯТА НА СФРЮ

ВНА ССТН В БАБУШНИЦАЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ

Висока съзнателност и отговорност Самоуправление,
отговорностОт друга страна дава 

се пълна подкрепа на пре
дложените промени, регу
лиращи избора на 
пето па Председателство
то па СФРЮ, председате
лите на съюзната и репу
бликанската скупщина и 
Председателството 
СФРЮ, определяйки се за 
мандат от четири години. 
Прието е становището па 
Съвета па сдружения труд 
към ОС да сс избере съо
тветен съвет-прп скупщи
ната.

• В ПУБЛИЧНИТЕ РАЗИСКВАНИЯ ПО ПРОЕК- 
ТОАМАНДМАНИТЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА НА СФРЮ 
СА УЧАСТВУВАЛИ НАД 7000 ГРАЖДАНИ И ТРУДЕ
ЩИ.СЕ

сплотеност н
ЧЛСМО- Отражение па този стре 

са предложенията 
закони да се при- 

терито-

Общинската конферен
ция па ССТН в Сурдулица 
в миналия Ьетък сумира 
разискванията по проек- 
топромелите в 
цията па СФРЮ, които се 
водиха в общината през 

седмица 
Ето и основиа-

меж
С оглед че Бабушнпшка 

община е на надморска 
височина от 600 м (полу
планински район), пред
лага се землищния макси
мум да бъде по-голям от 
150 дк,а п да не се огра
ничава, а при наследява
не на имоти, от не селско
стопанско население _да • 
сс ограничи на 3—5 дка.

Обща е оценката, че на
шата избирателна систе
ма е доста сложна и х в 
тази насока трябва да се 
опрости. Консензусът ка
то форма на решаване да 
се премахне при урежда
не на вътрешни въпроси, 
понеже и на междунаро
ден план се застъпваме за 
това.

Търси се: прецизно и 
ясно да се дефинират от
ношенията в СР Сърбия, 
както и статусът в СРС в 
СФРЮ), да се дадат по- 
големи пълномощия на 
Федерацията, от които 
ще произтича единството 
на народите и народнос
тите, както и тяхното ра
вноправие. С отделен ама- 
ндман да се определи мя
стото на бройната катего
рия, декларирали се като 
югославяни. ясно да се 
регулира употребата на 
химна, знамето, езика, ар
мията. Предлага се в Юго 
славия да се употребяват 
само държавно и партий
но знамена.

На заседанието си от 11 
Общинската

юзните
галат па цялата

СФРЮ и за прове
април т.г. 
конференция на ССТН в 
Бабушница сумира резул
татите от, публичното ра-

рия на
ждапего им да бъдат ком 

съюзните орга
Конститу-па

петептии
да се създаде единензискване по проектоамаи- 

дманите. В период от 5 
февруари до 31 март в 
трудовите организации и 
местните общности, труде 
щите се и гражданите все 
странно обсъдиха предло
жените изменения в Кон
ституцията на СФРЮ.

пи,
югославски пазар, да се 
въведе единна образовате 
л I ю-възп игател и а система , 
в с/граната, да се прилага 
единна данъчна политика, 
Скупщината иа СФРЮ да 
избира членовете иа Пре

на-СФРЮ

март и първата
на април, 
та оценка за тази лолити- 

дейпост: добра ор 
приет»

чсска
гапизация, масово 
ствис па гражданите и 
трудещите се, коиструкти 
вма атмосфера и 
брой предложения- 
е к гоа м а и д м а и ите са обсъ-

Преобладава мнението, 
че Конституцията е доста 
обширна (пренормираиа) 
н че е написана па висок 
и неразбираем стил. Не- 
ведпаж и ме иа едно мя
сто е изтъкнато, че е не
обходимо пб-свобдмо и' по- 
бързо да се 
промени и да 
всичко, което в практика
та не е добро.

голям
дседателствотоПро-

работата 
Сурдуличани пред- 

Конституцията

и да оценяваОбща оценка е, че е из
вършена навременна и за 
дълбочена подготовка. В 
резултат на това разис
кванията са били плодни, 
конкретни, с чувство на 
висока съзнателност и от
говорност.

Сумирайки сега резулта 
тите от публичните разис
квания ОК на ССТН из
тъкна следните въпроси, 
доминирали на събрания
та на трудещите се и ме
стните общности.

Преди всичко по-преци
зно да се формулира по
нятието обществена соб
ственост и определи кой 
е нейният носител, за да 
се пресекат явленията на 
посегателства. Изразен е 
боязънът и въпросът: да
ли с влагания на чужде
странния капитал не съ
ществува потенциална опа 
сност по- нашата попити- 

, ческа. система.

им... 
лагат от

дени във всички местни 
общности и в по-големите

навлиза в 
се мени

Обобщавайки 
те ОК на ССТН изрази за
доволство, че гражданите 
активно са се 
в разискванията, прояви
ли са пълна политическа 
зрелост, няма пито една 
отрицателна проява от по 
зициите на национализма

оценкк-

вкл-ючили

и сепаратизма, а хода ма 
публично

Сурдулица
двумесечното 
обсъждане е пронизвала на СФРЮ да се изхвърли 

решаването с помощта на 
консензус, да се въведат 
непосредствени избори чр 
ез тайно гласуване за 
всички органи от община 
та до федерацията, Скуп 
щината на СФРЮ да има 
и Съвет на сдружения ТР 
уд, да се премахне Съве
тът на федерацията, да 
се изхвърли землищни
ят максимум (въпросът 
да бъде уреден в Закона 
за наследство), по-пълно 
да се уреди положението

стопански организации с 
изключение на „Власина- 
продукт”. Само три събра 
ния в местните общнос
ти са отложени —две по 
ради лошо време и едно 
(в местната общност Сур 
дулица!?) поради липса 
на кворум.

мисълта как да се осъще
стви по-висока степен иа
единство, съдружие и юго 
славство.

Ст. Н.

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА КАНДИДАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ В СУР
ДУЛИЦА

— Дискусията по пред- 
амандмани об 

хвана твърде широк кръг 
актуални обществени в-ьКандидати са досегашните функционери л ожените

проси — напомни доклад
чикът РАНГЕЛ ТОШЕВ,— 
Сред тях има и

Те са предложени на всички събрания в м 
общности и трудовите организации

дина развойни и други за 
дачи са осъществени с ви 
сок процент. Създадени 
са реални основи да бъ
де направена още една 
крачка напред преди вси
чко в стопанското разви
тие на общината. През 
май трябва да започне 
строеж иа цех в рамките 
на „Пети септембар”, а 
до края на годината в 
Сурдулица трябва да бъ
де положен основен ка
мък на още един цех. На
влизат в заключителен 
етап разговорите - за по
строяване на малки цехо
ве в четири по-големи ме
стни общности (една от

естните
въпроси, 

които не са засегнати в
на трудовата организация 
и основната организация 
като при това се предви
ди възможност за пазарен 
и оборотен субективитет 
на ООСТ, имащ икономи
ческо

На заседание в мина
лия петък Общинската ка- 
ндидационна конферен
ция в Сурдулица утвър
ди кандидати за отговор 
ните постове в Общинска
та скупщина за предстоя
щия двугодишен мандат. 
Тъй-като на всички съб
рания в местните общно
сти и трудовите организа
ции бяха предложени са
мо досегашните функцио
нери в ОС, ОКК „вписа” 
само техните имена в кай

за подпредседател на ОС, 
Душан Костов за предсе
дател на Обществено-по-

предложението на Пред-ч 
седателството на СФРЮ, 
понеже гражданите . смя
тат, че е необходимо и те 
да бъдат по-добре форму 
лирани в конституционни 
те разпоредби.

Доминантна характерис
тика, на дебатата

литическия 
Иван Ранджелович за пре 
дседател на Съвета иа 
сдружения труд и Воис
лав йованович за предсе
дател на Съвета на мест
ните общности.

съвет, д-р
оправдание, да се 

условия за съ- 
влияние на ра 
върху свобод

ния обмен на труда.
Отношенията в СР /Сър 

бия мотивираха 
ните в общината да пред
ложат следното: в Конс
титуцията на СФРЮ тряб 

самоУпРавите ва да се внесат разпоред-
лна и необвързана Югог- • ~ ^е- п_,гос ОИ' въз основа на които лавия, за задълбочаване СР г^пк.,и един- т(Г права^както и останали

Готтовор™ СН ГУбЛИКИ на Цялата
на Вон^=’ ^ 'обществе

ват лл пт,пп ' ОПИТ' ио-политически общнос- 
основи РЯ НеГОВИТе ТИ без атРибути на държа

К. Г.

създадат
ществено
ботиика

по про
ект о а м а н д м а н и т е е стре
межът на трудовите хора 
и гражданите в Сурдулиш 
ка община да допринесат 
за укрепването на социа
листическа

В конкретното и лише
но от политическа фразе
ология уводно изложение 
председателят на ОС Ми 
одраг Ристич изреди пос
тиженията и проблемите 
на общината и слабости
те на общинската админи 
страция през изтеклите 
две години. В заключение 
то,й изтъкна, че заплану
ваните за 1986 и 1987 го-

гражда-

дидатската листа за отче
тно-изборната сесия на 
Общинската 
която ще се състои на 21 
април т.г.

Следователно

скупщина, тях е Божица). Тази годи
на трябва да започне и 
изграждане наМио-

драг Ристич е единствени 
ят кандидат за председа
тел на ОС, Драган Ристич

туристиче- киско-гостилничарски ком
плекс на Власина.

к. г. ва.
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—Ъ М КОНФЕРЕН Ц И Я Т А Н А СЮКбабушница

Какво се очаква?КОНКРЕТНО ВЪВ ВСЯКА СРЕДА „Конференцията на СЮК трябва да даде при
нос в разясняването на идейните дилеми, премахване
то на причините на колебанието 1и съпротивите 

реализиране на решенията
конгрес на СЮК и на Дългосрочната програма за ико 
комическа стабилизация. Тя трябва да предложи гла 
вните насоки на акциите и задачите за промяна в Съ
юза на комунистите и в обществото и върху 
нова да издигне идейно-политическото 
единство на СК.

към 
на 13

В първичните организа 
ции на СК в трудовите ор 
ганизации и местните об 
щности на състоялите се 
събрания, на които 
де отговорно и конкретно 
е разисквано по Тезисите 
за подготовката на 
ференцията на СЮК 
название „Укрепване 
дещата иДейно-политиче 
ска роля, единството и ог 
говорността на СК в бор
бата за преодоляване 
обществено-икономичес
ката криза”, комунисти
те от Бабушнишка общи 
на критически и самокри 
тически са оценили своя
та работа, изразявайки об 
що недоволство от сегаш 
ното състояние в своите 
среди. При това от пред 
стоящата Конференция 
се очаква сериозен завой 
в работата на СК. Във 
всички първични органи 
зации е изразена готовно 
ст становищата и заклю 
ченията, конто ще прие
ме Конференцията да се 
претворяват в конкретни 
дела. Инак на всички съ
брания на първичните ор 
ганизации на СК в общи
ната е дадена единодушна 
подкрепа на становища
та, изнесени в Тезисите.

т.м., комунистите изтъкна 
ха задоволство, че във вс 
яка среда, относно 
чна

последователнотовнос да се намали и изра
вни във всички среди в 
страната.

Първичните 
ции на СК в местните об-

първи
организация, е разис- , 

квано конкретно по 
росите.

организа-твър въп-
вълну-

тази ос- 
и акционнотокоито ги ЩНОСТИ пък 

спират на 
то на 
проблеми в техните

главно севат.
разрешава пе- 

комунално-бптови
Кон- Конференцията трябва да посочи насоките за 

по-крупните промени в начина на осъществяване на 
водещата идейно-политическа роля _на^СЮК. Трябва 
да подтикне инициативите, на членовете, първичните 
организации и органите на СК за обединяване на вси
чки творчески и прогресивни сили 
на такива промени, които 
собността

Така например
организации кому

нистите в първичните ор 
ганизации на преден план 
изтъкват нестабилните ус 
ловия на стопанисване •— 
високи цени на 
зводствените материали, 
високото облагане на до
хода („Метилклнрат/, „Пд 
астика”), нуждата от на
маляване на режийния и 
административен персо 
нал на всички равнища 
(„Горското” в Звонци), на 
маляване броя на деле 
гатите в скупщините на 
самоуправителните общ
ности на интересите, об
щинските съвети и Общ
инската скупщина, по
добряване на възнаграж
дението според резулта
тите на тфуда („Текстил- 
колор”), повече критично 
ст и самокритичносг („Та 
ламбас”), необходимостта 
от по-гол ямо единство 
(ПТТ и банките), издига
не на отговорността на то се дава конкретен при 
всички равнища (земко- нос за съблюдаване на об 
операция „Ерма”) и пр 
В редица ПО на СК в тру 
дов.уте организации е из 
тъкнат искът членският

под в стопа II сели
ща, относно необходимо 
стта в тази област Да се 
действува по-рационално

во- ските

за осъществяване 
ще укрепят доверието в спо 

на СК, който съществено да допринася за 
премахване на икономическата криза и да откриват 
перспективи на развитието на социалистическото са
моуправление”.
Из Тезисите

и навреме, понеже това съ 
здава известно недоверие 
сред хората и деморали
зира хората. В ПО 
СК в Нашушковица нап
ример осъждат нередовно 
то идваме ма членовете 
на СК на събраиня и на
рушаване на моралния 
лик ма комуниста, в Дър
вена Ябука се застъпват 
за по-голямо съдействие 
между ОК на СК и 110 на 
СК, в Звонци изтъкват не 
обходимостта ог открива
не на цех, за да се спре 
миграцията и т.п.

На заседанието на Об
щинския комитет па СК 
бе прието заключението- 
всички предложения, сю 
гжестии, забележи и иско 
ве автентично да се дос

па
възпроп

на

за подготовка на Конференцията на СЮК

ДНЕС В БОСИЛЕГРАД ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ 
ДАНИЕ НА ОК НА СК

ЗАСЕ

Анализ на
публичното обсъждане

Днес (15 април) в Боси- нтни лица ще бъде обсъ
ден и отчета за двугодиш. 
пата работа на Междуоб 
щинската конференция на 
СКС в Лесковац, а очак
ва се членовете на ОК на 
СК в Босилеград, да да- 
дат свое мнение и за най- 
отговорните постове в 
аЮК на СКС в Лесковац 
за предстоящия изборен 
период.
^Предмет на обсъждане 

ще бъде и информация
та във връзка с материа- 
пно-финансовите резулта ,

леград ще се проведе раз 
ширеио заседание на 06- 
щинския комитет на Съ
юза на комунистите. Спо 
ред утвърдения дневен 
ред членовете на Коми
тета ще разискват върху 
Гезисите за предстоящата 
Конференция на СК. Всъ 
щност, те анализират и ще 
обобщят резултатите от 
публичното обсъждане по 
Тезисите в първичните 
партийни организации в 
общината.

На заседанието, на кое
то ще присъствуват

тавят до висшестоящите 
партийни форуми, с кое-

Сумирайки резултатите 
от публичното разисква
не, на състоялото се засс 
дание на ОК на СК на 11

щото настроение на кому 
пистите в общината.

Ст. Н.

ти на стопанските органи- 
11 зации и организациите от' 

представители на МОК на обществените дейности 
*.Л\С в Лесковац, члено
вете на Комисията по ус-

ЬЕЛЕЖКИ ОТ ЕДНО ПА РТИЙНО СЪБРАНИЕ В „ДИМИТРОВГРАД”

през изтеклата 1987 годи-

На време да се изленват въпросите на, с конкретни мерки за 
подобряване на състоя
нието.

тавни въпроси и члено
вете ма контролната ко
мисия при Общинския 
комитет и 'други компете- М. я.трябва да се 

още някои допълнителни 
проверки, макар че пред 
ложепмте хора са се зас- 
видстелствувалп с дела, а 
имат подкрепа и от стра 
на па младежката 
инзацпя. Този 
шс отложен за следващо 
то събрание на първична
та организация.

НА ДАВИДКОВА на при- 
/аер изтъкна, че в иай-ско 
)ю време би трябвало да 
СС извърши 
нане с ония членове 
СК, които са сс пасивизи- 
рали.

извършатТези дни първичната ор 
ганизация на Съюза 
комунистите в „Димитров 
град" ЮОСТ „Обувки”) 
проведе събрание, на ко 
ето обсъди показателите 

бала

ма

За повече отговорностразгранича
ла Разискванията по Тезисите за предстояща

та Конференция па .Съюза па комунистите в Ди
митровградска община е в пълен разгар. Както 
ми уведоми секретарят на Председателството на . 
Общинския комитет па Съюза на комунистите 
Душал ЛАТЕС до края на настоящата седмица 
трябва се изготви и своден материал от разисква 
пи ята в партийните организации на по-големите 
трудови организации в общината.

Основно ударение — както изтъкна Латес

орга- 
въпрос беот заключителния 

мс за 1987 година, Тезиси 
Кон- — Те мс идват па съб- 

не идват на трудо
те за предстоящата 
ференция на СЮК и прие 
мането на нови членове в

раиия,
пи акции, никъде ги ня
ма... Време е да се поста 
ВИ въпрос за тяхната без

СК. Имаше и — текущи Под текущи въпроси 
ее развиха оживени разис 

във връзка е стн
въпроси.

дейност квапия 
муланимте. Мнозина дис- 
кутаптп изнесоха, че 
рид отсъствие от 
(или два) по оправдател- 

причипи, губят право 
па стимулация за целия 
месец. Затова беше ирис

— в разискванията ц направено върху проблеми 
те, конто измъчват трудовите организации, като 
естествено се набелязват мерки и начини за пре 
одоляването им за да може по-скоро да се над
делява кризата, в която се намира нашето об
щество. В този смисъл се очаква — както посочи 
той) да се кабелязат и предложения за промяна 
в метода и работата в СК.

Показателите от заклю 
чителния баланс за 
юдииа обоснова ПЕТЪР 
МИЛЕВ, завеждащ плано
ви отдел в „Димитровгр
ад ", а Тезисите обоснова 
ДАНКА ГЕОРГИЕВА.

Партийният секретар в 
„Обувки" Васил СТЕФА
НОВ добави, че е ударил 

се сложи грани- 
и лентяй 
акция —

подчерта той — 
з трябва да бъ- 

първите редици.

1987 ва
дена

часът да ни
на между труда
си вото. А в тази

кокакто 
муииститс 
дат в

то заключение в иай-ско
— Тезисите — посочи Латес — не се раз

работват по стария начин, а ,се нрави стремеж иу,Ь време да се 
събрание, на 
въпрос да се изясни.

проведе 
косТч) тозиПървата точка мина 

чг и без въпроси и разис
квания, а във връзка 
висите бяха направени пя 
колко изказвания- БОЖА

по
усилие да се свързват пряко с живота във всяка 
конкретна среда.Във връзка е предложи 

членовес Те нпте па трима 
•>а приемане в Съюза

се оказа, че

М. А.па \
М. А.

комунистите
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ОБЩИН СКАТА СКУПЩИНА Ва ОРГАНИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО КЪМ 
БОСИЛЕГРАД РАБОТА ЗА 

8 ХИЛЯДИ ДУШИКоинретна програма 

за рационализация
ред тази програма тряб- 
ла да бъде намален е 2 
работника. От общо 15 

а двама ще заминат п пен 
еня. В отделните органи 
понастоящем еа заети 6 
души, от- които едни ще 
замине и нелепи. 

Запланувано е вакантни

неразвитите краища ще сеПрез тази година за
311 милиарда динараза стопанство и финанси 

броят от 23 ще бъде на
мален с 6 души — един 
ще замине в пенсия, 
останалите пет (един с по 
лувисше и 4 с виеше об
разование) изразяват же
лание да работят а пронз 
водствени организации. В 
1еодетското управление >с местна да не се поиъл-

Провеждайкн в нракти 
ка заключенията и стано
вищата от Единадесетото 
заседание на ЦК на СЮК, 
Осмото н Девето заседа
ние на ЦК па СКС, както 
и Четиринадесетото засе 
дание на Общинския, ко 

на СК в Босилег
рад, за намаляване броя 
на административните ра
ботници, Изпълнителни
ят съвет на Общинската 
скупщина изготви и прие 
програма за рационализа
ция. Според пея, до сре
дата на настоящата годи 
на броят на работниците 
в органите на управленн 
ею, къдсто понастоящем 
без заетите в Службата "А 
.на вътрешните работи, 
Общинския съд и Тернто 
риалната отбрана, работ
ят 99 души ще бъдат на
малени с 15 души.

отделят
намали числото на 

в не
що се
нструдоустроените
развитите общини Фон- 

,цс обезпечи 311 
арда динара.

от тези средства —

В неразвитите краища 
ма Сърбия (без САП) в 

на тази годинаначалото 
в ход на изграждане са 
260 различни 
обекти. Според проекто-

мили 
По-гол яма

дът
стопански

част
299,6 милиарда е предна
значена за изграждане на 
пови и за реконструкция 

цехо-

митет имсметките, цс л ок у п п ата 
стойност надминава 
Милиарда динара, 
кумците тези средства Фо- 

с 85,5 ми

207 
В цело

на съществуващи 
вс. Останалите 
(безвъзвратно) ще се

за геоложки проу-

ГУП•ч средства 
пол-пдът участвува 

лмарда. След завършава- 
на тези. обекти в тяхи.. да*

ТОр?*
Ш **!•! ч> зуват■ у пето

работа ще намерят иад 
осем хиляди работници, с 
което до значителна част

/ за обезпечаване 
па кадри за работа в 
развитите среди.

чвания и
не-

ЯнИ, '§|
НА ОК НА ССТН В ДИМИ-ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО

ГРОВГРАД
к Як.1 *

’ Доверие на досегашните 

челни хора в скупщината
« : '• •<*;'.•••>

Според приетата прог
рама в Секретариата за 
общо управление и обще
ствена дейност, където 
понастоящем са заети 34 
души броят им ще се на 
мали с 3-ма работника. 
Един ще замине в пенсия, 
а за двама ще бъде обез
печено работно място в 
други 
зации.

Босилеград
ияват с пови работници, 
а техпата работа да бъ 
де преразпределена в рам 
кпте ма съответния орган. 
Доколкото се пък- окаже 
погреба за приемаме на 
нови работници съгласие 
за това трябва да даде 
11з1 1ълI штел11нят съвет.

М. Я.

от 11 души 1 трябва да 
бъде пенсиониран, а в Сс 
кретариата за народна от 
брана от Ю заети, броят 
им трябва да бъде нама
лен с 2 — едни в пенсия, 
а един в друга организа 
ция. В Службата за 
ществени приходи също 
така броят на заетите спо

Само за председател на обществено-политическия 
съвет нов кандидат

председател Слава Тодо
ров, а за заместник (под
председател) Йован Елен 
ков. За председател на Съ
вета на местните общнос
ти Симеон Костов, на Съ
вета на сдружения труд 
Драган Златков и за Об
ществено - политическия 
съвет Небойша Иванов. В

Сумирайки резултати
те от публичното обсъж
дане на отчета за двуго
дишната работа на Общи
нската скупщина в Дими
тровград, Председателст
вото на Общинската кон
ференция на Социалисти
ческия СЪЮЗ и Координа
ционна отбор за кадрови 
въпроси при ОК на ССТН, 
на съвместно заседание 
на седми април констати
раха, че отчетът е приет 
от трудещите се и граж
даните на общината. В 
подкрепа на това е ц фа
кта, че трудещите се п 
гражданите са изказали

об-
трудови органи- 
В Секретариата

БОСИЛЕГРАД: ДВУДНЕВЕН СЕМИНАР ЗА ПАРТИЙНИТЕ РЪКОВОДСТВА

Изнесени са шест теми
разискванията единстве
на забележка е отправена 
към досегашния председа
тел на обществено-поли- 
тнческия съвет на Скуп
щината. Става дума за 
Боривое Чирич, който ка- 
кто бе изтъкнато успеш- •

тора на Политическата 
школа към Междуобщин- 
ската конференция на СК 
в Лесковац изнесе две те
ми. Две теми изнесе и 
Божидар Стоянович, сек
ретар на Председателство 
то на МОК на СКС в Лес
ковац, а по една Милан 
Янкович, секретар на Се
кцията за политическа си 
стема към РК -на ССТН 
на СР Сърбия и Борис Ко 
стадинов, председател на 
Комисията за оплаквания 
към РК на ССТН на СР

В рамките на идейно- 
политическата . подготов
ка и марксическото обра
зование на секретарите и 
членовете на секретариа
тите на първичните пар
тийни организации, неот
давна в Босилеград се 
проведе двудневен семи
нар. Председателят на Об 
щинския комитет на СК 
ь Босилеград, Иван Васи
лев подчерта, че става ду
ма за идейно-политическа 
подготовка на ръководст
вата на Съюза на кому
нистите за успешно прео
доляване на затруднена
та обществеио-политичее 
ка обстановка и последо- 
вагелно осъществяване на 
предстоящите задачи. На 
семинара — първ от този 
рид •'идейно-политическо 
издигане-^ и марксическо
образование в настояща- циалистическия съюз в
та година — бяха изнесе- Босилеград на проведено-
ни 6 теми от единната 'го през миналата седми

ца събрание, анализира 
подготовка и ма резултатите от публичното 

образование, . обсъждане във връзка с 
страна на предложението за най-от

говорни функции в Об
щинската скупщина, 
утвърди кандидатите за 
гези функции. ' Както се 
и очакваше,
на Общинската изборна

Сърбия. Изпълнителният 
секретар ма Председател
ството па ОК на СК в Бо
силеград, Иван Евтимов, в 
къси четири присъсгвува-
щите на семинара запоз
на с Тезисите за пред- 

Коиференциястоящата 
на у СЮК и задачите на 
първичните Партийни ор

но е изпълнявал длъжно
стта, посвоето доверие към хора

та намиращи се' на отго
ворни постове в Общин
ската скупщина. За пред
седател на

поради партийно 
наказание, което му е на
ложила първичната му ор 
ганизация и факта че се 
намира на специализация- 
Председателството и Ко- 
ординационият отбор прие 
ха забележките^ като "Ъп- 
равдани. За нов 

-за "председател' на обще
ствено-политическия
вет

ганцзации във връзка с 
предстоящото 
разискване върху същите.

И този път, семинарът 
бе добре посетен.

публично

Скупщината 
ще бъде издигната канди-

М. Я. датурата на досегашния
кандидатОТ ОБЩИНСКАТА КАН ДИДАЦИОННА 

СИЛЕГРАД КОНФЕ РЕНЦИЯ НА ССТН В БО
съ-

на Общинската скуп
щина е предложен Небой 
ша ИвановУтврдеин кандидати за иай-отговорин постове в ОС

секретар на 
Самоуправителната общ-, 
пост на интересите за . ко
мунална, жилищна и път- 

дейност.
Кандидационата конфе 

ренция на ССТН в Дими
тровград, на която ще бъ 
дат, 'уточнени

Общинската кандидаци 
онна конференция на Со-

коиференция дадоха под 
крепа на предложението, 
досегашният председател 
на Общинската 
на в Босилеград, Васил 
Такев, да бъде преизбран 
на този пост и през след
ващия
риод: Пълна подкрепа да 

'• бъдат преизбрани на досе 
гашните постове получиха, 
и Данка Стоянова 
дател на Обществено-по
литическия съвет, както 
и Крум Велинов, председа

тел на Съвета на местни
те общности. Кандидаци- 
оииата конференция пр
ие и утвърди предложе
нието за председател на 
Съвета на

маскупщи-.
програма за идейно-поли
тическа 
рксическо 
изготвена от 
Марксическия -

сдружения тр- 
\д да оъде избран Иван 
Христов,двугодишен пе- кандидатите 

за посочените постове, е 
насочена за 14 април.

На заседанието бе обсъ
ден и пуснат на публично 
обсъждане и 
двегодишна работа на Об 
щинската 

. на ССТН.

ръководител
Дървообработвателния цех 
ма Горската секция в Бо
силеград, който 
бъде и

в
център 

към ЦК на СКС и Коми- и
ведно ще 

подпредседателсията му за идейно-теоре
тична работа.

Стоян Петкович, дирек-

предсе на
Общинската отчета заделегатите скупщина.

конференция
А. Т.М. я.
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ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ1комунист
Орган на Съюза на югославските комунисти Шш 4 к . ут V

на Съюза на комунистите в Съпбио Бр°и 1616 г°Дина
р ^ Белград, 15 април 1988

и

Животът и законите
огато за стачките се 
на съобщаваното

ствата за масова
съди въз основа много ■привърженици навред из страната) и 

констатира, че трябва да се 
стачките като облик за регулиране на об
ществените отношения и че име трябва да 
признаем работническото 
което имат всички днешни „цивилизирани 
страни”!

ния в сдружения труд и в обществото ця
лостно без освобождаване на сдружения 
труд от държавно-административното опе
кунство и дирижиране и без дебЮрократи- 
зация й радикална трансформация на вси
чки обществено-политически организации, 
включително със Синдиката.

за тях чрез сред- 
информацпя (особено въз 

време 
екрани

помирим СЪС
основа на зачестилите в последно
предупреждения от телевизионните право на стачка,за „заканите с генерална стачка в отделни 
дейности”, например в здравното дело, „ 
въз основа на повишената активност на 
„ръководните активи" в Съюза на синдика- 

в Словения върху формално-правовото 
регулиране на това 
получава се само впечатление, а дори и 
убеждение, че „стачките” са станали всеки
дневно и масово явление

Макар че в Конституцията и Закона за 
сдружения ТРУД изрично не сс говори за 
„стачката” или „правото на работниците да 
стачкуват” и в двата обществени 
признава конфликтността на интересите в 
сдружения труд и в обществото и уважава 
се възможността за възникване на спорове, 
които не са могли да бъдат разрешени по 
редовен път и на недоволните работници се да 
ва право и длъжност да решават спора чрез 
синдикална организация, 
се право и длъжност на синдикалната орга
низация че по искане на работниците или 
по своя инициатива да раздвижи иницати- 
ва за решаване на възникналия спор и .т.п 
С измененията и допълненията па Закона

Голяма илюзия е вярването, че работни
ците са жизнено заинтересовани за „легали
зиране на стачката” и за това, с тоя (спо
ред природата на нашето обществено ус- 
тройевто) извънреден път осъществяват сво
ите конституционно загарантирани права и 
длъжности. Когато това би било точно, то
гава бихме, — с оглед на обстановката — 
имали далече повече „стачки”, отколкото ги 
имаме (миналата година в Словения в „стач
ките” и така наречените изнудени събрания 
са участвували към 30 хиляди работници 
или около 3 на сто от общия брой на зае
тите в стопанството и извънстопанските де
йности),

тите
„деликатно ялвение”.

акта 'се

в стопанските и 
извънстопаснките организации на сдруже
ния труд и че работниците са „жизнено за
интересовани”, че „правото на стачка” и 
формално-правно „да се признае” и норма
тивно да се санкционира (регулира). относно дава

Изглежда, че в една такава „заинтере
сованост на работниците” са повярвали и 
синдикалните функционери (или се касае 
за нещо друго, може би за стремеж да се 
смекчи недоволството на работниците от 
работата на отделни синдикални ръководст
ва?), пък затова така голямо внимание (вре
ме и енергия! посвещават на „нормирането 
на стачките”. Най-напред (през 1986 и пър
вата половина на 1987 година) те взеха ини
циативата за интензивна работа по изграж
дане на предложенията за изменения и до
пълнения на съответните членове на Закона 
за сдружения труд и по тези въпроси орга
низираха публични разисквания- След това 
в началото на настоящата година формули
раха и обнародваха обширни проектоправи- 
ла за стачките и по тях също така органи
зираха публични разисквания, 
продължават.

Това ще рече, че работниците не са за 
това своите проблеми и конфликтни поло
жения да решават със стачки, че те стачку
ват само в крайна нужда или когато 
ката бива дирижирана от бюрократизира
ните структури и техните нечисти побуди, 
относно че предимно заинтересованите за 
решаването на всички въпроси пък и на 
споровете по редовен път, то ест за по-ус- 
11Сшпо и по-ефикасно функциониране на 

. самоуправлението цялостно.

за сдружения труд процедурата за решава
не на споровете, които не са могли да се 
решат по редовен път е детайлно разрабо
тена. Между другото обновения член 620 от 
Закопа за сдружения труд на недоволните 
работници дава право и длъжност да тър- 

Смиднката да свика извънредно съб-

стач-

сят от
рание, относно самите работници да го ор
ганизират ако Снндикатат не го свика вед
нага и т.и.

От нормативен аспект, следователно, про- 
лппсата па конституционни 

в това, че трудовите
само-

За едно такова премахване на причините 
първепетвено трябва да се борят и обще
ствено-политическите организации, разбира 
сс п Синдикатът, а не толкова да се зани
мават „с нормирането на стачките, относно 
на последиците” и да живеят с илюзията.

блемът не е в
п законни норми, по 
колективи, които в своите общи или 
управителни актове (например, в статута), 
уважвайки п своите специфпчпостн, са де- 
фииирали достатъчно демократичен и сфи- 

път на решанапо па споровете и кон-

които още

новата инициа- 
репу бли

ка синдикатите 
па СФРЮ сред

Тези дни бе оповестена 
гива ло същата тема, то сст чс в 
кансйия съвет па Съюза 
смятат, че в Конституцията

свободите, правата и длъж нос- 
гражданите трябва да ое 

стачка" и това веДпа- 
труд. А

че по-ппакъ» текст за синдикатите в основ
на Конституцията би дало 

възможност да станат „същинска работни
ческа организация” и „мотор в делегатската 
система", а с внасянето в текста на Констн- 

на стачка" нашата

каееп
фликтпите положения в случаите когато съ- 

моглн (поради различни прнчи- 
блокади и т.н.-

те начала
щит е не са

,мък и бюрократнчееки||И редовен, самоупраннтеленначалата за 
тиге на човека и

да сс решат но 
ит т 13 такъв случай едни такива нравила 
на поведение, коиго работниците биха сами 

би ........... о-ефикасни

туцнята на „правото 
страна би се наредила сред „цнвнлнзиранн- 
те държави”! Причините за неефнкасиостта 

нашите обществено-политически органи
зации и осъществяването на конституцион
ните нрава и длъжности на работниците — 
своите членове, пък и иа Синдиката, не са

сложи и „правото па 
га след началото за правото 
осъществяването на това право, косю 
споменатата инициатива по важност сс 
точно до правото на труд, тря ,)а 
реп/лира със закон.

Това, както с обяснено, търси корекция 
на член 47 от Конституцията па Ссш <<->>

на дефинирали, н приели 
от какинто п да е „други нравила

бп представлявали „изиъпре- 
” капал, по и слу-

II ПО СНО; на
ята същина пс
ден” или „пзнъиснстсмсп
чай на тяхното активизиране индикатор, чс 
редовният начин е блокиран п че трябва да 
се деблокира или да се приспособи към 
ново създаденото положение и потреби■ е.иа 
самите работниш

такива или по-ипакви конституционни и за
конни разпоредби, защото вече съществува
щите дават много повече права и длъжно
сти, конто те практиката реализират, но в 
нещо съвсем друго, което горе долу е по
знато п което не е тема иа тази наша

ма спора, кой- 
• път 

по нейна
който говори за решаването 
то не е могъл да се реши по редовен 
чрез синдикалната организация, 
инициатива или по искане иа раон •

случаи па ш 
има прано

I.

се 1е^Ггъ^спето'1ш''ш>-^бР" порматтш-
включвайки и разглеждането 

за изрично сапкциопира- 
стачка” и Кон

статия-че впри това се подчертава, 
къ« спор синдикатът .трябва да 
и длъжност да поведе и Ръководи Р V 
рата за решаване на СМЦИЯ 0 » и Гс1М.а 
и длъжност Синдикатът , ”“‘ютитуцияТа) и

(относно да ор- 
се /

ни решения
предложенията

чс правото па 
ституцията

Поправи, това е
чс пормативизъм м
мс-прекадено много н че е така наречената 
Формално-правна „легализация па стачката 
, о образец на капиталистическите 
ПС може да се променят реалните отпише

ла работниците „па
Закопа за сдружения труди 

само предупреждениеII В

според посочения член от 
дори да подготви стачката

стачката!) щС
сипдм-

т.п. п тази област нма
ш

инизира
разява съмнение, че тази 
мине глатко през всички югославски 
кални форуми (като чс ли се касае 
каква съвсем нова „работа ,

системи
Йовпн Пйевнчза пя- 

която . има

/
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основитеЗастрашаване на
сс доизграждат,, а ие да се нару
ша пат и подценяват. Югославия и 
нейните признаци (химн, герб и 
знаме) и за мас, както и за дру-

бъда г
югославянството,

. бъде „табу-тема" 
Публичността в труда и 

отговорните хора е оо 
авгоритета г- затова не е 

нашите хора 
много подробнос-

и не-ие смее да 
известно, 
живота на 
нова па

вестна година и югославянството 
(като определение па младите хо
ра), се обвиняват че дават съпро
тива на по-ускореиото сразя ваш:

централизъм-^ 
социалистически 

патриотизъм и югославското кул-

общсствено-поли- 
и икономическа криза

Сегашната
тическа
постави много сериозни въпроси, 
отнасящи се Д° безопасността на 
'страната и ние трябва да ги раз- на държавния 
решаваме трезво и с пълна поли- Югославският 
тическа отговорност 
Жежду другото адмирал Бранко турно пространство често сс на 
Мамула на Деветото заседание на падат че"уж са измислени, а бра 
Комитета на организациите на тството и единството на народите 
СЮК в ю.НА. ТеЗи думи на съюз
ния секретар чза народна отбрана за отживяла стойност:

Във времето, когато чрез сред 
ствата за масова информация и

за порицание дсто 
искат да знаяттрябва^ дароди,

„свещени", а 
югославският социалистически па 
триотизъм, Югославската народ- 

армия, братството и едииство- 
меобвързапата вьишиа поли-, 

социалистическа самоун- 
система — като фуида- 

стойности на общество-

гите на
Доколкото това, кактоти зд тях. 

в досегашната практика се про- 
частна „табу-тема"изтъкна

възглася ва за
не бива да сс очудваме ндпа тогава

много приказки за някакъв си 
„свърхчовешки" жирот на наши
те дейци, или за това всички 
да са „крадци". Прикриването 
истината създава общо недоверие 

отговорно из-

то,
тика ина Югославия се провъзгласява1 равитслиа 
метални 
то имат и твърде голяма цена, ко- 

платили

те
на; достатъчно предупреждават за се

риозността и застрашаването на
нашето общество. То- други маши трудещи се и граж- ято през историята са 

машите народи и народности, .за 
, да ги оставим така леко иякомс

към хората, които 
пълияват своите задачи. Оьщевре- 
менно, това оставя иодраствощо- 
то поколение в твърде незавидно

основите на 
ва застрашаване, съзнателно или 
несъзнателно, продължава от по- 
дълго време, което ие може да се 
премълчи, нито пък да се скрие. 
В стремежа си да бъдем по-рево- 
люционни и нашата държава „по- 
скоро да отмре", с години наред 
не зачитахме многочислеиите об
стоятелства,'често не се избираха 
ни средства, с които да „рушим" 
държавата. Пренебрегнахме, ма
кар че е пролетарска, държава 
на работническата класа, макар 
че не е идеал че това $ „нужно 
зло", което да продължи да жи
вее, колкото се може по-малко, а 
държавата като най-голям винов
ник да я нападаме, 
искаме. Започна „надпревара" в 
нападките на нея, без да се изби
рат средства. И естествено, в то
ва неконтролирано и неотмерено 
нападение върху държавата се 
стигна и до застрашаване на ос
новните стойности на нашето об-

дани започват да говорят с „ези
ка на жизнената истина", както 
умееше да каже Ленин, по време
то когато кризата напълно пи 
схвана, се боим изхвърляйки мът
ната вода да не изхвърлим и „де
тето с нея". Това идва от там. 
защото сред комунистите, инте
лигенцията и отговорните функц
ионери в обществото често се чу
ват изявления, които смущават й 
изненадват и водят към помисъл 
защо и откъде такова действува- 
не?

да сс играе с тях.
Не бихме смели наш функци

онер във Федерацията да позна
ел ед първото изречение, да

положение и нанася големи щети 
на нашата система.на престижаваме

го познаем, чии интереси защища
ва. Защото, както казва Толстой, 
„думата е израз на мисли и може 

- да съединява и разединява хора
та и затуй трябва внимателно да 
боравим с нея". На практика 
нашето политическо действуване

Би било много добре ако в 
предстоящия период (и с 
туционните промени и с промени- 

стопанското развитие

консти-

нате на
страната) приемем добре известно 
то правило на рационална яснота 
във всички области на ло-нататъ- 

живот. Необходимо е зато- 
всичко СЮК да уста-

в

често пъти думата не е израз на 
мисълта, защото прочетена а не 
е промислена (а касае се до ми
сли, които и той сам на практика 
не следи). Такова двойство на мо
рал е честа отличителна черта на 
една част другари ша отговорни 
постове. Само не зная докога те
зи другари ще се държат така 
и докога трудещите се и граждани 

де само произведение на средата) те ще имат търпение да им оказ- 
ако те са .съществени), но и ак- ват доверие, 
тивен фактор, който мени усло- Народите на Югославия искат страната, ооразованпето, прекале- 
вията н‘л своя живот, сходно на в политиката и културата и сто- ното изразходване на средства за 
своята цел. Човекът е единстве- панството да бъдат хора и над строеж на религиозни ооекти, из- 
ното същество, което не е опре- всичко да обичат Югославия, да тъкването на чужди символи, ра- 
делено само от материалните ус- увеличават благата й* Това са згромяването на съществените 
ловия на съществувание (макар преди всичко“ хуманни, скромни единни качества иа системата,

и добри хора! Техните морални, страната — информации, съобще- 
научии и трудови качества тряб- Ння, език, образование и възпи- 
ва да бъдат основен критерий в танпе< енергийна система' и вси- 

които е създал в своето действу- подбирането, а техните стойности 
ване. А тези блага, които трудно трябва да се потвърждават

всяко отношение, от крупните до 
най-дребните неща. Всеки човек в доляване.

шния 
ва преди 
нови контрол над числените со- 

незаетостта,

В критиката на все и вся от
делни хора „губят глава", често 
се подават и се приобщават към 
неразумните, чужди мнения- Та
кива хора не знаят какво точно 
искат от живота и з какво наис
тина вярват.

Като творческо битие на пра
ктиката човекът не може да со

циални ситуации: 
стачките, прекомерното изразход
ване на обществени средства от 
„силни на деня”, разслояване, 
в/ьрлуване на цените, застраша
ване на човешката среда, изсел
ването при натиск, застрашаване 
на свободата в някои части на

колкото си

щество.
Нападките не останаха само 

върху централизма и бюрократиз
ма но се разшириха и върху фун
даменталните общес!вени стойно
сти. Така се нападат, или се -из
бягва да се спомене, често името .че е от голямо значение), но оч
на Югославия, а под удар се на- идеалите, целите> предназначени- 

герб и ето, следователно от стойностите,мериха и нейния химн, 
знаме. На множество научни съб 
рания отделни хора '„доказват",
че Югославия е изкуствено съз- и кърваво са осъществени и кои- 
дание на буржоазията, а не ома- то са свързани за нашата социали- 
ловажава се вековния стремеж на етическа Югославия трябва доб- нашето. общество) без оглед дали 

^народите. „Унитаризмът", до из- ре да се познават, постоянно да се касае за най-отговорни дейци)

чко друго и навред да се опре
делят пътищата за тяхното прео-

във

М-р Слободан Манойлович

АКТУАЛНО Шовинистично разпределение
В неделния (3 април) ТВ-днев- а това означава да бъдат само нито „Будакова „независима” — 

ник (Загреб) гледаме и слушаме: числящите се към хърватската трябва да остане стъписан. 
Дружеството на словенските пи- националност. Импликаците на 
сатели е поканило на разговор този критерий могат да бъдат с 
делегацията на Дружеството на. необозрими последици и .може да 
писателите от Хърватско, при ус- се предположи, че вие сте съзна- 
ловие в него да участвуват само вали положението, а все пак сте 
хървати! ДПХ е приело това ус- отишли в национално чист със
ловие (!?) и е изпратило делега- тав. Защо?”. На този въпрос Ду- 
ция — писатели от' Хърватско, шко Арежона получи отговор, ко- 
Разговорът се е състоял.

се случва, но и с елементарните 
цивилизирани норми, които поне 

писателите трябва да бъдат из 
вестни. Затова е чудно още пове
че, че това правят оиези, от ко
нто хората очакват човечност и 
демократична широта, а не наци
оналистическо, примитивно тесно 

предста- гърдие, което

Допълнителното обяснение на на 
представители па Дружеството на 
писателите от Словения („Кркви- 
то и да било инсинуации, че се
касае за „чисто национална пока
на” до дружеството на писатели
те от Хърватско, чиито 
вители са били наши гости, са 

йто трябва да тревожи всеки приемливи и нямат
в случая драстично

не- се. прояви.
Дали поканващите се помислили 

за своите сънародници, които в 
миналата война на същия начин 

стяпя „„ . -И споРеД същите критерии са
.- за покана и нейното приемане своите^"5™ " пРопъждани ОТ 
- недопустим от морално и об- ли си Ща‘ а поканените, да-,
ществено становище. Това не е Къвлежя 

Когато човек се обърне и по- нищо друго, освен шовинистично Ърлежа 
гледа в коя епоха това става, на разпределение и етническо чие 

радоксален е искът, или критери- кой простор, в коя страна — и гене" Да писателите от една 
ят на . Дружеството на словенски- види, че не е епохата на „мюн- публика, което е в остпо пппт Р<?" 
те писатели делегацията от Хър- хенските бирарии”, нито четири- речие не само ’ с об^ Вогив°- 
ватско^ да бъде чисто национална, десетте години на „бели гвардии”, битие на страната в ^ственото

никаква- реа-
югославски писател и патриотич- лна основа") не може да издържи 
— настроен гражданин. Защото бремето на фактите, па затуй е 
за другарката-председателка всич- и неприемливо, 
ко е било нормално („Няма вред
ни разговори") и нищо необикно
вено. Според нея, разговорът е

Коментаторът на ТВ Загреб с но
основателно изнудване е попитал 
председателката на ДПХ Мария 
Пеакич— Микулян: Какво озна
чава такъв състав, който изпра
ща Дружеството, в което не се бил полезен.

Понеже

спомниха' за Горан, Назор, 
и други'великани на пи

саната реч в Хърватско, конто 
пееха, блянуваха и се бореха за 
по-йнакъв свят от оня, който би 
искал да ни натрайи етнически 
чисти „делегации"! 1

намират и писатели на други на
ционалности в Хърватско?! „Па-

| Саво КържаваП



Комунист 3
ПРЕД КОНФЕРЕНЦИЯТА НА СК

Д-р ВЛАДИМИР ЩАМБУК

Настоящите и бъдещи интереси
АВАНГАРДНАТА РОЛЯ НА Г-ътт-щд ц. -ч*

ВИНАГИ ПРОИЗЛИЗА ОТ СЪШЕ СТВЕНИТР ™ *°МУНИСТИТЕ т< 
ПРОМЕНИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОТН питки т? 0С'ЬЩЕСТВЕНИ 
ШНОТО РАЗВИТИ Е Н Д СОЦИ А 1шгпшгг,п'' ')Т ПО-НАТАТЪ- ТЕЛНО ОБЩЕСТВО СОЦИА ЛИСТИЧЕСКОТО САМОУПРАВИ-
Основният източник на иконо

мическата и обществена криза 
югославското общество

то или югославско културно про
странство, европейското или не
обвързаното и пр.

ПОЛОЖИТЕЛНА ПРОГРАМАда се забрави, че явленията, за 
конто говорят в по-голяма степен 

произли- представляват последствие а не 
за от несъотвените отговори, кО- пгтчиня гтгмг ' нг ^ ^ причина. през петдесетте ю-11ТО Съюзът на коунистите

в
Революционната роля на Съю

за ма комунистите като' авангард 
преди всичко се манифестира в 
раздвижването, активизирането 
на обществото за реализиране на 
промените, за излизане от криза
та. СК има задача да оформя и търсят свой съответен самоупра- 
реализмра определенията и инте- вителен модел зарад успешността, 
ресите на работническата класа, хуманността и социалистическите 
непосредствените производители определения- 
на нови обществени стойности.

Идейните определения на Съ- ЦЕЛТА НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ-

в по
следното десетилетие даваше за 
себе си и за същността на обще
ствените противоречия в югослав
ското общество. Съсредоточен 
голяма степен, най-напред в пре
небрегването на икономическата 
криза, а след това погълнат от 
нейните манифестни аспекти, Съ
юзът на комунистите 
степен не настояваше 
двигателна сила за' насочване на

дини със своето ясно становище 
за ускорено индустриално разви
тие и развитие на самоуправле
нието, с точен а на., из из 

до обществени противоречия, свърза 
ни с това определени в многоиа-

езхмте

ционалната общност, е насочил 
югославското общество към 
тинска,

ис-.
класова, структурална, 

производствена, стойностна, куд-до голяма 
да бъде юза на комунистите ,неговите по- ТА 

турна и идейна трансформация- литически и акционни действува- 
С това радикално менеше и са
мия себе си, развиваше се п Съю
за на комунистите

СЮК и СК в Сърбия днес с 
дейността си в твърде изострени 
и противоречни обществени, кла

ния са насочени към създаване и 
реализиране на положителната
програма на обществените проме- сови, идейни к стойностни усло- 
ни, към по-нататъшното съще- вия създават идейна и акционна 
сТвено и ефикасно развитие ,на основа за успешна авангардна де- 
социалистическото самоуправите- йност. Съюзът на комунистите в 
лно общество. С развитието, мо- Сърбия ясно се определи за па- 
дернмзирането на своите идейни зарно-планови основи на иконо- 
определения, а те днес се изказ- мичееката система, за смесеност 
ват в развитието и заякване на на собственическата система, в 

рически г» твърде чос.гъч срок демокргггичността, отговорността, която обществената собственост 
успя да развие нндустркаг ш о'.- икономичността, обществеността, приспособена към съвременните 

теоре- лик но прон.-.родство, да иззърши СК обезпечава идейно единство и обществени и икономически про- 
необход*дллч класова рекоисгрук- революционно действуване на все цеси представлява основата, сър- 
ция, да постигне „зрял" инду- ки член и Съ1рза на комунистите цевината, опората на обществено- 

обще- триален облик на обществено 
възпроизводство. Гезч успехи.
струва се, съЗЦадоха в общество- терпост на авангардната роля на 
то и СК илюзия за безконфлик
тен, линеен напредък, който се 
състои само в
разработка и реализиране на за
етите становища.

Обществената реалност, обаче, 
в значителните свои части заема-

обществото,
налГалй неговата авангардна роля.

което значително
демократи

Съсредоточен върху финанси- чпа, авангардно, класо.м ор1аниза 
рането и поддържането на систе- цпя от индустриални р.вхлшши, 
мата, поради което в някои с нова, оригинална ри опи*'»' к'ч 

цеппция - с: циалнсгическ1 само 
управително общество

Реализирайки това определе
ние, югославското оби;сство м-:о-

не-
гови части и аспекти твърде мно
го беше свързан с властта, укреп
ваше философията па живуркане, 
вместо на революционни проме
ни. Съюзът на комунистите по то
зи начин загубваше идейната си 
и акционна способност, а 
тически се залъгваше с постоян
но повтаряне на вече открити въ
проси, опити, решения и 
отвени възгледи на развитие. Не- 
достатъчната ориентировка към 
същността на самите обществе
ни процеси и техните промени, не 
изпълнявайки поради това доста
тъчно своята аван-ардна роля, 
според много мнения като послед
ствие се явяваше федерблизация- 
та в СК, заякване на национално
то, а пренебрегване ъа класовото, 
неефикасността в икономическа- 

на мате-

то развитие.
- Няма политика на Съюза на

като цяло.
Поради това важната харак-

комунистите нито негово идейно 
СК днес се вижда в това, че въз единство ако и-двете не се изгра- 
осиова на своята Програма, по- ждат въз основа на днешните и

бъдещите интереси на ония, кои
то със своята работа и творчест-

последователна литическите определения на съ
ществуващите обществени проти
воречия, реализираното обществе во произвеждат материална и ду

ховна база за живота и развитие-мо развитие, опитите и съзнания-
то на обществото като 
Идейното единство в СК обосно-

цялост.та, до които се е стигнало, ця
лостно да формулира и ясно иде
йно да. посочи целите на своето . вапо върху тази и такава практи- 
гю-пататъшпо действуване. Богат-

по-инакви развойни процеси.
със се-

ше
Бързата индустриализация 
бе си не донасяше само успехи и

нови ствого от мисли, становища, ар- 
Те преди всичко се гументп, теоретически

само основа, с помощта па 
СК с креативип, синтетични уси
лия изгражда и реализира своя- кн отношения, ще укрепва влия

нието па производителя, трудовия 
както в СК така и в само-

ка ще подтиква творчеството, де- 
производителността, 

като последица по-богат
та система и процесите 
риалното възпроизводство, безси
лието на политическата система 
към конфедерационнше тенден
ции ~ с една дума казано, от
слабване и несъответно развитие 
на социалистическата самоуира- 
вителна обществена система.

ловитостта,значителнирешения, а и 
противоречия 
манифестираха в противоречиво- 

политцчсско

концепти е ще има
която материален и обществен живот, 

ще води към ио-хуманни човеш-
то икономическо и

настаналата индус-положение на 
триална работническа

най-благоприятните „нани- изказва в
за индустриали- нататъшната революнцоппост,

пяпето па структурата на самата 
па производителите, струк- 

иронзвод-

та авангардна роля- Тази роля се
необходимостта от ио- човек

ме- управителните обществени про
цеси.

класа из
между 
опалим" условия

потребите на сониалистп- 
самоуправлепие,

и действувамето
Демократизацията на СК и об

ществото се реализира като до- 
мннантност на класовия интерес

.зация и
ческото 
та насоченост

УСПЕХИ И ИЛЮЗИИ класова- класа
па съзнанието,

ИОСТО Я П1ЮТО раЗВИТ! 10
па турата 

съвкупност ствого —омрс|Вда- 
стаиовища, не смес

Не оспорвайки тези 
по критични

катоСК, изказвани
11-1 ОСВОЛЮЦИОПНО' изменение„а рснолю й „ дейстиу муцмстическото

■ иар'[ И действуваме — съзнателното;
соченото, активното и креатнвно

СК Към общество- то па разните аргументи,
впща, идеи, конто явно, демокра
тически, аргуменитнрано'ое изна
сят за да се обогатяват основите, 
върху конто се изгражда полити
ката на СК, а с цел да укрепва 
идейното единство и аваитарднос- 
тта, акиноииото действуване на

на съвременните преки . пропзво-което е същност на ко-
определеинс ч днтелн и на новите обществени 

па- стойности. Демократизацията не 
е сама за себе сн цел. Съпоставяне-

па па онова,
обществото
нането си и усилията между тези 

основните общсст-
На 6 април в организация 
на Марксическия 
КЪМ ЦК на СК в Сърбия и 

„Комунист , 
СР Сърбия, в

център страни стаполадве
вени противоречия.
комунистите не

„ наложи определението, че 
е л доминацня

отношение на
ните противоречия, класата, 
производството и развитието, па 
социалистическото 
тел по общество.

Затова- основното стратешчес-

Съгозът 
успя да формулн-

па
ВЪ 1-редакцията на

издание за 
Белград се състоя дебата на
тема „Осъществяване на во-

идейно-политическа 
комунис-

самоуправи-ра
СЪЩИНСКИ
та па работническата

това и развитието

въпрос
класа, та 

на со-дещата
роля на Съюза на 
тите”. Повод за разискваии- 

подго-

ведпо с
диалнстичсското
но общество, в

ДУСТРИАЛНА фаза па развитие. 
Д Объркани от „зклчитслиостта 

индустриално произ- 
общество, 

МИСЪЛ

самоуправнтсл- ко "-юравлелше днес с^нсторпче-

глелешла^НЕИН- па съществуващия облик на про- 
„следили нз подет во го от промишлен тип,

движение
към пони неироммшлеии основи

щ,зироизводство на общество- днешните условия
ществяване па демокрацията в 
СК п в обществото. Демократиче
ския'!' централизъм — демократи
чността вън формулирането, 
ворпостта и единството н реали- 

нолитнката на Съюза 
па комунистите — поради това е 
основният принцип в реализация- 

(Нп 4-та стр.)

на изяваСК е истинският начин
Демокрацията. Политиката на 

СК се създава на откритата аре
на, аргументирано, отговорно, а в 

това е н осъ-

ята бяха Тезисите за
Йонфереицията

присъс-
нанатовка на същевременно иноСЮК. На срещата

твуваха мнозина ”ауч,,ИР „а даденото
ботпици, .политици и «Р<-Д |)(адс, ио,
датели на акционни ^ теоретическа I а
ренции на СК в големите ^ са сс движили мокду
стопански колективи, а У»о Харидби па класово
Дно изложение изнесе *тг ^ат1^о, статистичното^ 
димир Щамбук, ИЗ / самоуправМтелпого, ;юр.
леи секретар в Председател и 1|(.дОГМатич1Ю, СК ™го пи
егвото на ЦК на СК в ТИя или движение, "а,’ Р пш,и!ГГа
бия. Предаваме ко-го я и|ШСТративпото, А р '

изложението на ко„федерацията, шшионалп

заюгославското , създаване структурата 
класата па преките пррнзводите- 

цялото иропзиодстпо. Оба-

иапо- то

ли, на
чс, така както бързата индустри
ализация може успешно и хумап- 

да се изведе само с помощта 
рамките па даденото рапии-

отго-

зацпята нано
и I)
ще па самоуправлението, така и 
новите облици ма производството

част от 
м бук



4 Комунист

Хроника
Иван 

Цанкар
Настоящите и бъдещи интереси

, на съзнанието 
начина: чрез облици 

оспопсобя- 
на съ-

Формпранетопапско пространство чрез иконо
мическа конкуренция да се обез- става но два 
печи обединяване, но и пропада- па идейно-политическо

на обогатяването
им трябва да

(От 3-та стр.)

та на идейните определения и
единството на СК. не на ония колективи, които ме

Съюзът на комунистите не е са икономически ефикасни. Не държанието
може и не бива да имаме социа- светят още по-голямо 
лизация на загубите, а особено средства, ентусиазъм и усилия- 
не на национална и териториална Съзнанието, обаче се формира и

така, че стратегическите опреце- 
СК за обществени про

ва пе, а ло-
виимаппе,

партия на власт, но организация 
на единомишленици, които съзна
телно, определено и активно дей
ствуват върху формирането и ре- основа. Отбраната на 
ализацията на политиката на СК. ш|те и териториалните интереси ления
Личният йример, творчески кри- и икономическото затваряне неиз мени.се определят като основа за 
тичното, но и самокритичното от- бежно води към ' пационалистичс- 
ношение в първичните партийни ски деформации, така както и от- 
организации, но и на всяко дру- ричането. и иренебрегаването па 
го място, освобождаването от другите културни среди и на юго

славското културно единение има 
същите негативни последици.

национал
на

анализ, раз-преценка, критичен 
бирапе, по и за акциоппо и поли
тическо действуваме. Стратегиче
ското определение па СК за до-

опортюнизма при себе си и при 
другите, конфронтирането с лич
ните, груповите, местническите и 
всеки друг частичен интерес съ
чиняват основа за действуването ЛЪЖЛИВИ ДИЛЕМИ 
на всеки член на СК и на СК

вършаване па промишлената и за 
създаване на условия за непроми- 
шлепа основа на производството 
и за възпроизводство па социали
стическото самоуправително об-

Две са основни искания, кои
то СК като авангард трябва 
изпълни. Първото е: чрез дей
ствителна и ефикасна реализация 
на своите все по-ясно изразени 
определения днес да обезпечи по- 

трудещи се. Тази борба в себе^си бързц и чувствителни промени в 
съдържа. и борба за всички дру
ги облици на еманципация- Зато
ва е лъжлива дилемата за наци
оналната еманципация срещу кла 
совата. В югославските условия 
няма класова еманципация ако 
тя не е и национална, така как
то няма национална еманципация 
в социализма, а същата да не 
бъде и класова еманципация. В 
многонационалната общност пре 
димство на „класовата” еманци
пация над националната води 
към изостряне на националните 
конфликти, докато предимството 
на „националното” на класовото 
исторически има за последица на
ционализъм.

цялостно. щество, заедно с развитието ща 
,ца съвременните облици и съдържа

ния па общественото самоуправ-
Развитието на социалистичес

кото самоуправително общество 
е борба за еманципация на ра
ботническата класа и на всички

ление, представлява двигателна 
сила на цялостта на обществени
те и структурните промени. Това 
е основа за революционна, класо
ва, производствена стойностна,

Цанкар е един 
югославски .писатели, който свое
то творчество съзнателно е свър
зал с работническата класа, един 
от първите наши социалисти, ко
йто в обединяването на нашите 
народи видял тяхното освобожде
ние и напредък, а във федератив
ното устройство пълното им рав
ноправие.

Макар че е починал още до 
време на Първата световна вой
на, той предвидел и предчувству- 
вал това което ще стане през 
Втората световна война. Най-вече 
е постигнал в демасгшрането на 
кперикалците, които своя същин
ски образ показали по времето 
на фашизма. И не без причина 
една от бригадите па нашата На- 
родосвободителна войска носила 
името на Иван Цдинар . . .

Драголюб Влаткович, по по
вод 70-годишнината от смърт
та на Иван Цанкар

първите

материалното положение на пре
ките производители, в цялостта
на материалното и икономическо
то възпроизводство на общество идейна и културна реструктуа- 
то. Това търси вече днес да се ация на югославското общество, 
почувствуват промени в ефикас- Авангардната роля на Съюза на 

. комунистите тогава произтича отността на стопанисването л про
изводството, в материалното по
ложение на ония, които създават демократическите, 
нови обществени стойности. Зато • ните, на обществената обстанов- 
ва трябва да се преодолеят реди-

аргументира-

ка съответствуващите и на обще
ствената арена извоюваните полица лъжливи дилеми, отделни, ме

стни, групови ,отраслови и тери
ториални интереси. С една дума, тически определения. А неговата 
СК трябва коренно да измени съ- авангардна същност произтича от 
ществуващите 'структури в пропз- действителните, съзнателните и
водството, в процесите на реша- осъществени^ промени на обще- 
ването, и в идейното съзнание, отвените отношения, от по-натагъ 

социалистическата структура, шното реално развитие на социа- 
Определенията, които и ние Има- листическото самоуправително об- 
ме в СК в Сърбия дават възмож- щество. 
пост за това. Трябват ни акции, 
единство и определено комунис
тическо действуване.

Национализмът и антикомуни- в 
змът днес са главните идейни си
ли за противопоставяне и отрича
не на социалистическото самоуп
равително общество. Затова все
ки член на СК трябва непосредст
вено и безкомпромисно да се про
тивопостави на всички облици на ’ 
национализма, национално нераве 
нство, подчиняване, затваряне. На 
ционалната еманципация в юго-

РавновесиеВторото искане се отиася до 
постоянно обновление на знания
та, аргументите, на синтезите за 
това какво са Истинскотославските пространства може да 

се реализира само като еманципа
ция, равноправно развитие, бога- тиворечия-и какво 
тство на културни и исторически потребно, както сред 
характеристики на всички наро
ди и народности. С развитието на

единство между 
класовото и националното не мо
же да се обезпечава с

обществените про- 
съзнание е някакво 

но самомеханично равновесие, 
ако

комунисти
те така и сред непосредствените 
производители на йовите матери-

самоуправително организира
ните работници и трудещи се 
формулират и класовите и наци
оналните интереси.

самоуправителните социалистиче 
ски отношения СК трябва да 
даде възможност, че на единното 
югославско икономическо и сто- . воречия.

ални и духовни стойности за раз
биране и промяна на тези проти-

съз-

Видое Жаркович,
ет° на Съюзния съвет на СЮС

на заседани-

<ПИЯ»М1ИМ1 ни»
ХНИННН»»

Комунист на в-к „Комунист'' Влайко Кривокапич, замест
ник главен и отговорен редактор Борислав Ву 

_ з™4’ главни и отговорни редактори на репуб-
С указ на Президента на Републиката' от -шкаиС1<-Итс и покрайнннеките издания: Зия Ди- 

22 декември 1964 година „Комунист" е удостоен 3Даре>мтч (Босна и Херцеговина), Момир Бър- 
с Орден народно освобождение, а с указ от 15114 (Сърбия), Реджеп Хайрулаху (Косово) Ри 
30 декември 1974 година с. Орден братство и сто Лазаров, Славко Герич (Словения) Мирно 
единство със златен венец. _ Михалевич (Хърватско), д-р Новак Йованович

Директор на НИРО „Комунист": Витомир Черна гоРа). Коста Тоджер (Войводина).
Сударски, главен и отговорен редактор на вси- Председател на Издателски.'™^чки издания на „Комунист": Влайко Кривокапич. „ани?то ю Издателския съвет на из-

' ■ данието на ,Домунист’ за СР Сърбия: Мило-
Урежда единна редакционна колегия: гла- мир Петрович, заместник председател те™, 

вен и отговорен редактор на всички издания дан Йованович. Д Слобо-

Г Е™“
Издава НИРО „Комунист".

се всекн четвъртък на сърбо-
липя 103 Т° еС%Т На хърватск°-сръбски (кири- 
«иаа и латиница), словенски, македонски и ал
бански езици, а съкратени издания на българ-
™ГГаРСК”' Словашки- Румънски, русински в италиански езици.
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В БОСИЛЕГРАД ПРИКЛЮЧВА ИЗГРАЖДАНЕТО 
КОНФЕКЦИЯ НА ЦЕХА ЗА СПОРТНА „УСЛУГА” СТЕНЕ ОТ ПРОБЛЕМИ, А...

Трудностите се решават попътно у/не виждат 

слабостите сн
Обществената грижа за 

по-ускорено развитие на 
икономически 
лите краища в Босилегра- 
дска община се потвърж
дава на дело. Строещият 
се цех за спортна конфек 
ция, чиятоСтроителна ча-

Върху поскъпването
извършените 

изменения и проекта. Всъ
щност, въз_ основа стано- ителната част 
нища на специалисти 
Памуковия комбинат 
Враня обектът е 
чен с нови 450 м2. С

са
повлияли и От необходимите 2,44 ми

лиарда динара за стро- 
лце се из-

изостана-

разходват 1,35от милиарда, 
а 638 милиона за набавка 
на машини

ВЪВ От по-дълго време състоянието на комунално-услу- 
организация „Услуга" в Босилеград е крайно 

незадоволително. Почти през цялата 1987 година ор
ганизацията стопанисва с дефицит, а годината бе за
вършена със загуба от 47 798 366 динара. Положение
то е също и в настоящата година: недоимък на ра
бота, липса на съоръжения и материални средства и 
редица субктивии слабости, които с години обременя
ват организацията.

Тук личните интереси „ме признават" обществени
те. Това се потвърди и на проведеното през минала
та седмица събрание на. трудовия колектив, на което 
бе обсъдена програма за премахване на миналогодшщ, 
чата загуб а и мероприятия за успешно стопанисване 
през настоящата година. Изненадва обаче фактът, че 
и на това заседание липсваха откровеност и самокри- 
тичност. Повечето от участвуващите в разискванията 
посочваха безотговорността на други, а съвсем малко 
говориха за съобствените пропуски и грешки. Но и 
при това ясно може да се заключи, че основни при
чини за отчетената - миналогодишна загуба, която е 
компенсирана със средства от револаризацията, ме
жду другото са: крайна безотговорност на заетите, ло
ша организация на труда, нестимулативно възнаграж
даваме, некачествени усулги, пропиляваме на сурови
ни и материали и пр. За тези и редица други слабо--- . 
стп от субективно естество съвсем срамежливо гово
риха заетите, и вместо изхода да търсят в премах- 

I ването па тези причини, те предлагат увеличение це- 
I ннте на услугите.

увели- и съоръже
ния (516 за вносни маши
ни). За обучение на кад
ри са запланувани 55 ми

жи ата
ИЗ

ОТ приключва, е. още 
едно потвърженйе на ши-

менението е създадена въз 
можиост да се увеличи и 
числото на работниците лиона, а за квартири

специалисти 53 
185 милиона -динара 
предвидени за оборот.

роката солидарност. В та
зи инвестиция, която през 
по-миналата година (кога- 
то бе положен основен ка
мък) възлизаше на 1,09

.за
вместо планираните 

300 към 400 души.
— Считаме че най-голе- 

мнте

милиона.
са

трудности са зад 
нас. Сегашните и предсто
ящите попътно ще реша-

мнлиарда динара, а за ко
ято сега са необходими

във връзка със започване
то на работа на цеха. За 
такова производство в Бо
силеград няма опит и в 
това отношение съществу 
ва една неизвестност. За 
това Такев казва:

* вц

— Този въпрос е нали
це п затова обществспо- 
полнтпческнтс сПли в об
щината полагат усилия за 
пзнамнранс на организа 
цпя към кочто да се 
присъедини или да се 
сдружи босилеградският 
цех. Понастоящем за цел
та се водят разговори с 
представители на Памуко
вия комбинат и на 
КОЛ от Лссковац.

и и-
ваме — подчертава Такев. 
Машините от домашно 
производство пристигна
ха. Пристигна една част 
машини от внос, а оста
налите (пак вносни) щс 

края
месец. Очакваме це- 

през

2,44 милиарда. Република
нският фонд, за насърча
ване развитието на иконо
мически изостаналите кра 
нща участвува със 74 на, 
сто.

М. Я-В. Б.

Е ТРУДОВАТА ЕДИНИЦА НА „СИМ 
ПО” В БЕЛО ПОЛЕ

ОТ МОДЕЛАРСКАГА РАБОТИЛНИЦА 
НА „ДИМИТРОВГРАД”

на Колекция за СССРпристигнат до 
този
хът да бъде готов 
септември.

Кои са причините за по 
скъпването на цеха? — работни места
Повлияха няколко момен
ти, казва Васил Такев, 

ОС вБо-

Трудовата единица на „Симпо" от 
Враня в Бело поле наскоро ще офор
ми още една производствена единица. 
До края на месеца трябва да бъде пое 
троено хале, в което ще се върши ла
киране на компоненти за мебели. Една 
част от средствата за построяване и 
оборудване на лакировачницата е от
пуснал фондът за насърчаване разви 
-тисто на недостатъчно развитите кра
ища, а другата част е обезпечена от 
собствени източници.

Предвижда се в началото да бъдат 
приети, на работа 20 нови работника 
дървопром!пилена специалност.

органн-Моделарпте на трудовата 
зация „Димитровград”, подготвиха коле 
кцпя обувки, която посредством „Цен 
тротекстпл” от Белград ще бъде пред-

Съветския

Заплануваният брой ра-председател на 
силеград. „Чегър" от Ний/ ботници с голял» шанс за 

Текс-нетрудоустроените. 
тилни работници, т.е.

списъците

не устоя на поетото си за
дължение да е носител на 
капиталовложението.

да . формираме 
в изгражда-

ложена па партньори от 
съюз.

кон
фекционери в

СОИ .за трудоустроя- , 
Този

На-
съставеиа от 12 моде 

детски и дамски ботуши, 
имат топла подплата.

Колекцията е 
ла, предимно .

паложи се 
организация 
не, с което дойдоха и тру
дности, явяващи се в таки
ва обстоятелства.

валс все пак няма.
решавапроблем ще се

преквалифицираме.
необхо-

повече от конто 
Заедно с колекцията ще бъдат изпра- 

отделни модели спортни обун- 
(кецоие), конто според мнението па 

„Димитровград”
за съветския

чрез
За една част от 

брой
щс се публикува

„Юго тепи иработницидимия
конкурс 
през май, които едно вре
ме ще проведат 
за конфекция- Свързан с 

въпрос е и въпросът

кнбанка" с неплатежоспосо
бността си също така за- 

изграждането.

мо-специалистите от
да бъдат интереснига т 

пазар.в цеховетруднява 
Разбира се, инфлацията К. Г.П. д.

тозиси взима своята част. Офанзивиа приватизацияМНЕНИЯрасте независимо от ренлпою 
увеличение ма производството и 
производителността на труда. А 
стопанската обстановка >

износът и

ИНФЛАЦИЯТА
то и проличи па натрупания капи 

Сега искат икономическа, а 
искат и политическа

Направим ли задълбочен ана- 
отпоше-Тънък лед тал. 

сетне ще 
власт.

обществените 
пия, щс видим, чо у пас е създа 

социална структура,

лпз па
сс увеличава

снабдянането па въз 
се ха 

ностабил-

рски че 
че е добро депа пови 

която 
та и

Различните видове частна соб 
ственост и капитал—отношения 
сс фаворизират като изход от 
икономическите трудности и ка
то формула за обществен прог
рес, макар чс и голям брод неев 
ронейскн капиталистически стра 
ни очевидно опровергават 
„теория”.

е носител па приватизация 
обезценяването па общество 
собственост в най-широкия 

Тази група е

и пазара — 
голяма

производството
рактеризира с

Доказателство
че в януари и февруари 

се е

паРешението за замразяване 
Цените е нарушено с цели 9 про , 
мента. Интензивно се определя»

за това с п пата
пост. смисъл па думата, 

станала собственик па големи ма- 
богатства и до известнав прилагат така наречените „см- Факи>|' производство

ВИ” цеми с помощта ма разми ви- Промишленото Р
нарушаване увсЛичавало е 0,з ма сю

и същия период

термални
степен се е хомогенизирала

сила ма обществото.
по-багшо, като

дояе обуславяме и 
на предписанията.

Растат всички видове

тазина • материалнаотколкото 
миналата година.

позицията сн, тяЗа да узакони
ио-гласпо иска нормативни пр 

Става дума за слой. който

погреб 
основни- 

Лич
все
оменн.
е забогатея (без работа) и който 
има действително влияние, какво

лепне.и това е една от 
ге причини за инфлацията.
«ото, а особено Общото и съвме ||Ителе1< съвет 
стно потребление следи иифлаци 
вината логика и продължава

(Д-р Игна Крплевнч, председател 
на Съвета по правни въпроси на 
СР Хърватско)

Съюзния изпъл
ви стопанското

(Из отчета на но

страната)да ложение в
СТРАНИЦА 7
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* допеела ?гу село *.
ПРОЛЕТНАТА СЕИТБАБАБУШНИЦА: ПРЕДПРЕДСЕДАТЕЛ НА СКУПЩИНАТА НА МЕ 

СЕЛО ЖЕЛЮША
РАЗГОВОР С ВАСИЛ РИ ЗОВ, 
СТНАТА ОБЩНОСТ В Навременни

подготовниС по-пълно единство 

ще се разрешават проблемите
по-лесно

800 тона сметен тор и 
сени торове.

Досега са 
27,5 топа хибридна царе
вица, 7 т. смесени треви, 
3 тона люцерна, 0,5 тона 

детелина и 0,15

С акционнйта програма 
сеитба наза пролетната 

територията на Бабушни- 
шка община тази пролет 

да бъдат 
25 100

Пирот във връзка с реше 
името на Изпълнителния 
съвет, защото считаме, че 
той е решавал без да се 
допита и чуе мнението на 
местната 
шето решение вече запоз
нахме и най-отговорните 
обществено-политически 
ръководители в общииа-

осигурениСело Желюша, най-гол- 
ямото село в Димитровгр 
адска община в момента

сеност мелница да не 
строи в центъра на село
то, все пак възникнаха не 
доразумення. Именно под

се предвижда 
засети с царевицас в центъра на вннмани 

. сто недоразумението във нечий натиск „Сточар" ка
то собственик на това мя
сто —* въпреки негативно 
то мнение на професпома 
.тпата служба за урежда

ечемик 3000 червена 
тона звездан. С тези колидекара, с яра 

и с овес 
площ. Освен това предви
жда се с тютюн да бъдат 
засадени 250 дка, с карто
фи 4500 , и с останали зе
ленчукови растения

общност. С ла- 14 000 декар!навръзка с изграждането 
електрическа мелница на 
(лаври Маноилов. Има об

чества могат да се засеят 
(3 500 декара царевица и 
3000 дка фураж. Както 
личи семена за хибридна 
царевица и за фуражи са 
обезпечени с нещо повече 
от 50 на сто от необходи
мото количество. С оглед 
че сме на прага на про, 
летната сеитба спешно 
трябва да се търсят оста
налите необходими коли-

аче и други въпроси, ко 
ито трябва да разрешава че на землище — Изпъл- 
тази общност. Затова се 

ВАСИЛ
Об

щинската скупщина в 
Димитровград на 28 март 
се произнася, че може

ннтелннят съвет па та. 300
НУЖНИ СА УЧИЛИЩЕ, 
МОСТ ИА ЛИШАВА...

Село Желюша има и 
други неразрешени про
блеми. {

— В най-скоро време тр 
абва да строим училище 
— казва Ризов. Всеки ден 
рано сутрин пълни рей-^ 
сове с ученици отиват за 
Димитровград.

За местните общности 
Желюша и Белеш такъв 
обект е крайно необхо
дим. От 1987 година има
ме от местно самооблага
не 3,3 милиона динара.
И в 1988 година ще се 
наберат към 300—400 ми
лиона...

— Трябва да строим и 
мост на р. Нишава. На де 
сн«я кряг на Нишава има

отнесохме към 
РИЗОВ, председател на ме 
стната общност, да .споде

декара.
С програмата се предви 

жда също така засяване- 
иа на фуражни треви: 
смесени треви на площ 
4800 дка, люцерна на 1200 
дка и останали треви на 
500 дка. Общо с треви та
зи пролет на територията 
ма общината трябва да 
бъдат засети 6500 декара 
площ.

Посочените площи са 
частна собственост. На об

ли за нашите читатели по 
гези въпроси.

— Желюша като мест
на общност няма нищо 
против мелницата да се 
построи в това село. Оба
че не сме съгласни тя да 
се построи в „Каракаше- 
во”, относно в центъра 
на селото — започна Ри
зов. Именно ако би се 

сериоз-

чества семена.
По отношение на изкус

твените торове досега са 
осигурени 460 тона азо
тен и 320 тона смесени то 
рове. Недостатъчните ко
личества изкуствени торо
ве няма да създадат труд
ности, понеже в настоя
щия момент се търси до
ставката и на останалите 
количества и те ще бъдат 
осигурени. С оглед обаче 
на високата цена търсене
то на изкуствени торове 
намалява.

Снабдеността с горива 
за селскостопанската ме
ханизация е редовна. Не- 
достигат обаче смазочни 
масла ЗАЕ 90.

Средства за защита на 
растенията от растителни 
болести и вредители, как-

построила тук 
но би се застрашила чове ществените пък площи с 

овес трябва'да бъдат за
сети 610 дка, с ечемик 50, 
със силажна царевица 
О00, с фий 100, с картофи 
30, със смесени треви 710 
и с люцерна 100 декара. 
Общо на обществените 

- площи с пролетни. зърне
ни култури и треви тряб
ва да бъдат засети над 
2200 декара.

За изпълнението на пла
ма на пролетната сеитба 
е запланувано да се оси
гурят следните възпроиз- 
водствени материали: 30 
тона хибридна царевица, 
20 — високодобивни сор
тове овес, 20 — високо до
бивен ечемик, 20 — 
сени треви и люцерна, 20 
— сортови картофи и 20 
тона апарджик. Също та
ка е запланувано да се 
обезпечат 1200 тона азо-

шката среда, а от друга 
страна тук планираме да 
строим други обекти.

По този въпрос още от 
начало мнението на мест
ната общност е ясно. На 
21 март на събрание на 
гражданите в Желюша — 
не се даде съгласие за 
въпросната локация- Сет 
не, на 25 март се проведе 
съвместна сесия на Скуп 
щината на местната общ 
ност, в която взеха учас 
тие и представители на об 
ществено-политическите 
организации. И този път 
се прие същото заключе
ние.

Васил Ризов

да се построи мелница в 
центъра на Желюша и 
се съгласява „Сточар” да 
продаде въпросното • ни 
място на Маноилов.

— На 5 април в Желю
ша се проведе заседание 
на Изпълнителния съвет 
на Скупщината на мест
ната общност с присъст
вието на представители на 
обществено-политически 
те организации. Също бе 
ше заключено, че на тър 
сеното от Маноилов мяс
то местната общност не 
е съгласна да се строи ме 
лница. Решихме тогава — 
продължи Ризов 
се отнесем и към общест 
зения правозащитник в

много имоти и при пъл
новодие трудно се мина
ва до тях.

Местната общност в 
Желюша със своите 500 

2000домакинства и над 
жители сигурно ще мо
же да се справи с тези 
проблеми. В последно вре 
ме имаше известен зас
той, но вече се води 
сериозна акция за осъ
ществяване на по-пълно 
единство и сплотеност, ка 
то необходимо предусло- 
ьие за разрешаване на на 

д лежащите проблеми.

то и селективни пестици
ди има в достатъчни ко
личества. Накрая да -ка
жем, че наличната меха
низация (трактори и дру- 
т прикачни съоръжения) 
напълно задоволява нуж
дите.

сме-
ИСК ДО ОБЩЕСТВЕ

НИЯ ПРАВОЗЩИТНИК

И покрай ясното стано 
- вище на местната общ- Ст. Н.М. Андонов

IПИСМА НА ЧИТАТЕЛИДОЛНА ЛИСИНА

Да се поправят махленските пътища Оставихме земеделието...
Преди 60 70 години, земеделец който купува 

хляб се взимаше на подбив. Синовете
дно си намираха невести __
отиде за

Неотдавна в село Долна 
Лисина се проведе 'отчет
но-изборно събрание в 
местната общност. Изне 
сен беше отчет за досега 
шната работа, в който ме 
жду другото се изтъква, 
че покрай постигнатите 
резултати е имало и реди 
ца слабости. Долнолиоин- 
чани не са доволни 
постигнатото в областта 
на комунално-битовото из 
граждане.

На събранието, на кое
то Сава Николов, секре
тар на Общинската скуп

Борис Митов, а за предсе 
дател
съвет — Глигор Петраки- 
ев. Избран беше и

гцина даде пояснения във 
връзка с изборната актив 
пост, беше отчетено, 
снабдяването не е добро. 
Долнолисинчани имат за
бележки и във връзка 
изкупуването на добитък.

Сред набелязаните

на такива тру
пе искаше никоя мома да 

1 ях Враочанско, Скървенищно и Драговит- 
ско поле хранеха три села. Днес 
ни три семейства.

Когато

на изпълнителния
че

, нов
и помирителен съвет с пред 
с седател Борис Христов, 

съвет на потребителите с 
председателка Силвана Ва 

«ачи се намират и попра- сева и самоуправителен 
вка на махленските пъти- контрол, комитет 
ща, ограждане на двора 
на основното

тази земя не храни

купуваме цветни 
защо не купуваме 

земеделски машини. Полето 
гаргите, защдто нямат 
доведе дотам да си 
беше вкусен, а-днес 
ява 5—6 души.

телевизори и модерни 
и повече съвременни 

напуснаха и мишките и 
с каквито да се хранят. Това 

купуваме бял хляб, който някога 
е „горчив ', ако семейството набро

автомобили
за-

за всена 
родна отбрана и общест- 

самозащита. 
скоро

от
училище. вена 

Избрана беше и нова 
скупщина на местната об 
щност и изпълнителен съ 
вет. За председател на 
скупщината бе избран

В Затовавреме нова- 
1а скупщина на местната 
общност трябва да 
ви и приеме план за ра
бота.

предлагам да се обърне 
ние на селското стопанство. по-голямо внима- '

изгот
Стефан Гюров 
Димитровград 

ул. Маршал Тито № ПО
Владимир Мицов
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ДИМИТРОВГРАД

Градоустройствени идеи
Димитровград постепе

нно мени лика си, но гра
жданите искат промените 
да бъдат коренни, да се 
вършат възможно по-бър
зо. Разбира се, това зави
си не само от желанията 
на гражданите и добрата 
воля на компетентните за 
разрешаването на градоу
стройствени; проблеми 
града. Идеи има много, 
реализацията им зависи 
преди всичко от матери
алните възможности.

Ако за център на града 
вземем растоянието меж
ду двете железопътни ба- - 
риери, тогава може да се 
рече, че дясната страна 
на главната улица, от пло 
щада до ж.п. линията,
80—90 на сто. е разреше
на илЧ разрешаването е 
в ход. Остава краят на та 
зи част — ъгълът между 
главната улица и улица 
„Нишава”. Тук са частни 
къщи, а има и празна 
обществена площ. На съ
ответно равнище тези дни 
бе изнесена идеята мал
ките къщурки, някои от 
тях са построени оттте 
през турско време) да бъ
дат срутени и на тяхно 
място да се построи ед
на или две жилищни сгра 
ли с делови помещения в 
партера предимно за та
ка наречените чисти за
наяти. Именно, димитров
градските занаятчии вина 
ги изтъкват, че не разви
тието на дребното стопа
нство най-много пречи не
достигът на съответни по
мещения- И всички искат 
локации между двете ж.п. 
бариери. Тази възмож
ност най-сетне им се пред

ОТ 17—23 АПРИЛ В ДИМИТРОВГРАД

Седмица на чистота
лага. Ако са По инициатива на Общинската конферен

ция на Съюза на социалистическата младеж в 
Димитровград и при съдействие на Общинската 
конференция на ССТН и Общинския синдикален 
съвет от 17—23 април в Димитровград ще се про 
веде СЕДМИЦА НА ЧИСТОТАТА.

До началото на акцията „Комуналац" ще 
прави план за всички участници. Освен комунал
ната организация, това са: основното училище 
"Моша Пияде", образователно-възпитателната 
организация „Йосип Броз—Тито", съветите в жи 
лищните сгради, трудовите организации, и граж 
даните на Димитровград. В края на акцията спе 
циална комисия ще провъзгласи най-хубаво уре 
ден обществен (фабричен) и частен двор. Пред
видени са и съответни

заинтересова
ни могат навреме да се 
организират и със собст
вени средства да участву
ват в строежа на 
помещения. Това .най-мно 
го се отнася до фотогра
фи, часовничари, 
и други занаятчии. Тези 
дни трябва да се потърси 

в мнение от трудовите ор
ганизации дали са заиите-

ИДСя
ЙОТО

се отнася до праз- 
пространство на мя

стото на сградата на „е го 
чар", коятоделови преди някол- 

опожарена. 
има решение

ко години бе 
Именно, тук 
па Изпълнителния съвет, 
което бързо може да

на-
шивачи

се ре
ализира, да бъдат помес-

всички будки за про 
вестници, тю

тюн, малките сладкар!ди

лемиресовани за квартири 
бъдещата сграда за Свои 
работници, за да може по

в
дажба на

награди. Най-интересна 
е наградата за най-неуреден двор — черна метла.

А. Т.

ЖИЛИЩНОТО ДЕЛО В БОСИЛЕГРАДш
Нови строителни парцели::

*

I, '2 11ИР Заедно с комуналното уреждане цената на един 
квадратен метър площ ще вълзезне над 8 хиляди ди
нара

Както подчертават в Об 
щинската скупщина в Бо
силеград конкурсът за да
ваме на една част от фор 
мираните парцели ще бъ
де публикуван в началото 
на май. Понастоящем се 
оперира с „една част”, 
понеже значително число 
от новоформираните 99 
строителни парцели ще 
останат на бивсшите им 
собственици, които имат 
предимство при изграж
дането на семейни къщи.
Въпреки това е създаде
на възможност на едно 
число хора без покрив 
над глава да решат щи- 
лшцния си проблем.

Делегатите на Общин
ската скупщина на после 
дпата сесия определиха 
цената на парцелите. На

■

собствениците на имотите. 
ОС ще заплаща по 3,5 хи
ляди динара за квадратен 
метър. Ако на площите 
има овощни дръвчета или 
обекти тази цена се уве
личава. Това е повлияло 
и при утвърждаването це
ната на строителните пар
цели, която относително 
взето не е низка — 7 хи- 
лядш динара за един ме
тър квадратен. В тази це
на са засметнати и раз
носките за прокарване на 
улици. Това обаче не е 
крайната цена.. Инвестито 
рите — и тези, които по
лучат парцели чрез кон
курс, и тези, които ще 
строят на свои площи — 
ще заплащат по 3139 ди
нара за един квадратен 
метър ползваема жилищ
на площ. Семейните къ
щи средно ще имат по 
150 м2 долзваема площ. 
Тези средства ще бъдат 
изразходвани за комунал
но уреждане, т.е. за про
карване на водопроводна, 
канализационна и елек
трическа мрежа. Според 
решението на ОС инвести 
торите за комунално уре
ждане обезпечават само 
50 па сто от необходими
те средства. Защото, спо
ред изготвената проекто
сметка за уреждане на 
строителните площи в ква 
ртал „Магурка" и от две
те страни на Добродол- 
ския поток (където са но
воформираните парцели) 
са необходими 93,3 мили
она динара. ^ •

кол кого $ Когато съе касае за бъ
дещите инвеститори и за 
комуналното уреждане на 
площите ето още една но
вина: тези, конто строят 
в неурбаннзнраната част 
на Босилеград, в Ранчнло- 
внн н в Добри дол зана
пред ще заплащат но 1883 
динари за едни квадратен 
метър ползваема жплнщ- 

В. Ь. па площ. В. В

ж

Ще се строи ли тук жилищна сграда с делови по- 
мещания?

ци, зарзавтачийници) и 
прочие. Разбира се, че 
пространството предварм 
тел но трябва да се уреди 
и да се направи проект 
как и къде да бъдат по
ставени будките. Както уз 
нахме от компетентните, 
това е вече в ход и до 
началото на туристичес
кия сезон би трябвало да 
се реализира.

този начин да се обезпе
чат достатъчно средства 
за строеж. На собствени
ците ма къщите, ако иде
ята се реализира, ще бъ
дат дадени съответни ква
ртири на същото място. 
Имайки предвид нуждите 
на трудовите организации 
от квартири, (също и мит
ницата), може да се ка
же, че идеята е реална.

Друга, много по-реална А. Г.

административните олуж 
би ие ще приемат пози 
работници.

В БОСИЛЕГРАДСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И КОЛЕК ТИВИ

Трудно за стажантите Изнсканията и потреби
те за намаляване броя на 
адми 111 тстратнвните рабо
тници обаче ме. бива бук
вално да се тълкува и 
прилага. Сигурно е, чс е 
необходимо съгласно ма-

бяха потърсили Общин
ската скупщина да ги ос
вободи от’ това задълже
ние, други това нс нипра- 

ОС обаче нс ги ос-

През миналата година организациите на сдруже-

зации. Според потребите на организациите тази годи- 
школуваните кадри. виха.

вободи. Без оглед това тру 
дио с да търся Да иРие' 
мат
заплатят, с което ще се 
създават условия 
организации 
повече кадри. Просто ка 
зано, повече от посечени
те организации са в без
паричие.

термалните възможности 
на стопанството да се ор- 

целокупппят 
Едни от

на ще бъде по-трудна за

култура, фишче- 
култура, детска и со- 

Глашшта

гаппзнра 
сдружен труд. 
критериите всъщност е 
всички да се оспособят за

напие 
ска
циална защита, 
причина за 
„ето па задължението 
чти пъп всички тези ор
ганизации и Общности е 
лошата материална ситуа
ция- В Детската градин
ка па пример стажант е 
приет, по 
трудпепия 
боти.

През миналаза 
организациите на сдруже
ния труд в Босилегракска 
община са приели повече 

е би-

годииа стажанти или пък Д“

други 
да приематнеизпълиива-

изпълпяпане 
Този

качествено 
иа задълженията.

„о-
етажанти отколкото 
ло запланувано. Девет ор
ганизации обаче не са 
приемали стажанти, а сно
ред законопредлисанията
трябва да приемат 
един млад 
1 Центърът за 
нт-ьрът за социална рабо
та, Детската градинка, Оо

критерий е на страната 
„а иетрудоустроемите. От
общото число, 
търсят работа в община
та (на 31 март т.г. 1414 
души), 650 са квалифици
рани, ипсококвалпфнцОра-

по-Сморед изказаните 
треби па организациите п 
общината, тази година за 
школупамите кадри ще 
бъде още по-трудна — те 

само 23 души! В 
често из-.

40 поради тези за
пее още не ра-специапист: 

култура, Це
ци и със средно учили
ще, и дори .60 е полувис
шо и 26 с виеше обраао-

една страна 
труднос- 

са законо- 
Общин-

Докато на
са материалните
ти, на друга

търпят
организациите
тъкиат, че съгласно стаио 

па Осмото засода- 
пи ЦК па СКС в об- 

I п в

Ве-разователният център, 
теринарната станция, 
щите служби в 
силеград", ООСТ 
га", Аптеката и 
служби в СОИ за обра.зо-

Об- ваште.
ГО „Бо- 

„Уелу-
Общмге

нищата 
пие
ществепите дейност;
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» в БОСИЛЕГРАД-

ПРЕД „СРЕЩИТЕ НЛ СЕЛАТА

Подготовките в 

заключителен етап
всички области зата-До тазгодишното общи- 

състезание „Срещи 
селата" в Босилеград- 
община остават ощо

пи
нанувани в критериите 

състезанието. За това най- 
добър, показател са дълго
трайните и силни аплоди
сменти в лрепълната за 
ла в училищната сграда 

зрители. Със 
ръкопляскания бя-

нско
па
ска
няколко дена. СслаГа уча
стници в манифестациятаПОДГОТОВКА ЗА ЧЕСТВУВАНЕ НА ДЕНЯ НА МЛАДОСТТА

последните си по-вършат 
дготовки. Всички желаят

силаВместо преглед - представление лни
ха възнаградени изпълни
телите ла стари народни

да се представят с ло-раз- 
качественанообразна и 

програма, да привлекат 
вниманието и симпатиите 
на зрителите и да се кла
сират на първо място, а 
с това и обезпечат „виза"

инструменти:музикални 
цигуларите Петър Зарев 
и Владимир Спасов, как- 
то и старият но все още 
крепък гайдарджия 
Богданов, както и изпъ-т- 

на вече забра-

фронт — казва Лазович. — Също така 
, завършен е проекта на конкурса на 

Съюзния комитет, въз основа на кой
то тази година щ'е се пристзждат 
Гради на най-заслужили творци и 
ватори.

Приключват и преговорите с юго- 
Младежкия

канал (който до известна степен ще 
замести Щафетата).

И покрай малкото време зарад про- 
' дължителните разисквания свързани 

главно с премахването на Щафетата, 
подготовката за чествуване Деня на 
младостта приключват и няма място 
за догадките, които тук-таме се чуват, 
че уж тази година ще се отмени че- 
ствуването на този велик младежки 
празник.

иа- Васепо
за участие на регионално
то състезание. нителите 

вените стари народни хо
ра „селското" и „ръчени
цата".

славските ТВ-центрове и
В рамките на подготов

ките тези дни екипът на 
село Райчиловци и офиди-Това заяви Милан Лазович, секре

тар на Съюзния комитет за чествува
не на Деня на младостта, по повод 
неотдавнашния протест на Съюза на

Слове-

Съответни 
се вършат и в селата: До
лна Лисина, Горна и Да 
лна Любата и Долно Тлъ- 
мино, докато участвува- 
нето на останалите все 
още е под въпрос.

подготовкиРазрешени са дилемите и във връз
ка със заключителното тържество по 
повод Деня на младостта. Изготвено е 
сценариото за него. Написано е. 
поръчка, от страна на четирима авто
ри и според концепцията си, предста- ки изменения ще се пред- 
влява голяма новина.

ално се представи пред 
своите зрителите с подб- 

културно-забавнарана
програма, с която с мал-

посоциалистическата младеж на 
ния „зарад недопустимо бавната рабо
та" върху подготовката за чествуване- 
то на младежкия празник и някри пре
дложения тази година Съюзът на со
циалистическата младеж на Югосла
вия Да се откаже от майските акти-

стави и на общинското
състезание.

За отбелязване е, че- иВместо физкултурен преглед на Ста
диона на ЮНА — на 25 май ще се 
даде художествено представление, 
него не ще участвуват младежи и де
войки от цялата страна, както досега, 
но само от Загреб, Белград' и Скопие 
и Югославската народна армия, общо 
към 4000 изпълнители. ТТТе участвуват 
и 200 професионални членове на балет
ни групи.

Да кажем и това, че да
тата на общинското със
тезание все още не е уто
чнена. Според плана оба
че трябва да се проведе 
след няколко дена.

тази година, както и до
сега това село което вече 
има опит в състезанията 
на тази културна манифе
стация подготвя съдържа 
гелна и качествена прсч - 
рама, в която са застъпе-

Ввности.

— Изготвени са концептите на 
„Младежкия форум" — това е нача
лен подход към тазгодишните майски 
тържества, които ще. се проведат на 
7 май в Нови Сад и Мирния излет до 
мястото на пробива на Сремския М. Я.

БОСИЛЕГРАД:
Шампионат „Тито-революция-мир“

На 9 април т.г. в Боси- Основното училище, най- ум Анастасов, 
добри резултати показа 
ха учениците: ЕЛИЗАБЕ- 
ТА МИТОВА от VIII клас,
БРАНИСЛАВ ДЕСПОТОВ 
от VI клас и Горан Хри 
'-тов също от VI кдас 
всичките от босилеградс- 
кото основно училище, а 
Л1сжду учениците от Об- 

В групата ученици от разователнид център: Кр-

гПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ
Алексан

дър Димитров и Гордана 
Кирилова. Тези ученици, 
като два отбора, ще бъ
дат представители на учи,

Неуязвима леград се състоя шампио
ната „Тито—революция 
—мир”, в което участву
ваха ученици от Основно 
то училище и Образова 
телния център. Състезани 
сто се проведе иа тема, 

’ „Титовото дело — наш пъ 
тспоказател".

Мрътвешка самота
лището си на регионално 
то състезание, което ще 
се проведе на 23 април 
най-вероятно във Враня-

през отчаяни нощи 
искаше да ме рани 
нейна покойница да стана.

Спокойна и съгласна 
съзнателно се предавах. 
Стълкнових се с действителността. 
Превъзмогнах силите си — . 
неуязвима съм.

М. Я.
СРЕДНОШКОЛЦИТЕ В АКЦИЯ ПО ЗАЛЕСЯВАНЕ

Засадени 14 хиляди фиданки
Учениците от Основно лища по този начин се 

включват в акцията на об 
щинската организация на 
движението на гораните,

- които тази година са пое

Отделно младежката 
трудова бригада „Братст 
во и единство” от Димит 
ровград ще проведе мест 
на трудова акция п0 зале 
сяване в течение на три 
седмици.

Акцията започва на 18 
април също в района на 
Боровско поле. Бригада- 

. та ще бъде съставена от 
младежи и девойки от 
трудовите организации и 
младите незаети от Димн- 

А. Т.

то училище акция по за 
лесяване проведоха на 
втори април. Средношко

Прекъснах тайните на играта: 
бях влюбена, но защо още страдам? 
И паякът, когато му развалят паяжината, 
изплита си нова.
На птицата, когато разтурят гнездото, 
наново се гнезди.
Изпепелените чувства имат кълнове 
за разцъфтяващи Се пъпки.

лците това направиха в 
събота на девети април. ли задължение да залесят 
Около. 250 ученици от об- над 450 хектара голини

Димитровградска общи
на, като свой принос в ак 
цията на гораните „Сър
бия до 2000

в
разователно възпитател
ната организация „1^осип 
Броз—Тито” от Димитро 
вград в един преди обед 

- , в района на БороиЛко по 
■ де засадиха над 13 500 бо 
рови фиданки.

у/ Учениците от двете учи

безгодина
Освен училища

та, и трудовите организа
ции ще вземат участие в 
акцията.

голини”.
Деница ИЛИЕВА

V- Л • •. тровград.
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физическа култура &УТБОЛ — МЛАДЕЖКИ СЪСТАВИ

Канонада от голове
РЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ —

НИШ ФК „А. Балкански” — . ФК „Единство” (Пирот) 
7:2 (2:0)

Димитровград 9 април 1988.Ней-сетне победа при гостуване Във втория кръг на про 
летния дял на първенст
вото'за младежи футболи
стите на „Асен Балкан
ски" нанесоха високо по-

кият състав на „А. Бал
кански" показа, че няма 
равен на себе си в диви
зията. „ -

И в есенния дял на пър 
венството спечелиха всич
ки мачове с изключение

ФК Раднички” (Трупале) _ ,;д. Балкански” 1-2 ,0 И 
Трупале, 10 април 1988. Теренът тревист времето 

слънчево, зрители 500. Голмайстори- Зоран 
30 минута и Емил Иванов в 71 минута за д‘ к?, " “ 
ски”, а Жарко Николич в 81 минута _ за ^аднички^ 
от дузпа. Жълти картончета - Деян Спасим (Раднич- 
кн). Съдията Владимир Цветкович от Ниш — добър.

ФК „А. Балкански": Ми
лко Соколов 8, Любиша 
Таков 7, Зоран В. Хрис
тов. 8, Жика Тодоров 8,
Александър Станков 8,
Драган Дончев 6, (Емил 
Иванов 7), Милован Тодо 
рович 8, Зоран Ц. Хрис
тов 7 (Петар Йовановнч),
Новица Костов 7, Синиша 
Димитров 6.

В следващия ще игра
ят: Единство (Пирот) — 
Палилулац, Ястребац —

ражение на „Единство" от 
Пирот дори със 7:2. 

Домашните
Задругар, Слога — Борац, 
Куршумлия — ОФК Ниш- 
Прогрес — Будучиосг, 
Младост — Слобода, Еди
нство (Бела паланка) — 
Раднички и Асен Балкан
ски — Рудар.

футболно на „Лужница" от Бабуш- 
тите бяха по-добри във ница (с който отбор иг- 
всички елементи на фут- раха с 9 играча), 
болната игра. Особено се 
прояви Горан Ненов, на-

Димитровград да „вземат” 
средата на терена и след 
няколко успешни

На 17 април младежки
ят състав на „А. Балкан
ски ще гостува именно на 
„Лужница" в Бабушница.

падател от отбора на „Ба 
лкански”, който отбеляза 
3 много хубави гола.

С такава игра

контра 
дваатаки — отбелязаха 

гола. В края на мача и 
домакините вкараха, гот и Д. С. д. с.младеж-

така беше поставен и око
нчателнпят резултат 2:1 в 
полза на „Асен Балкан
ски".

СПОРТЪТ В ТРУДОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ „ТИГЪР"

Турнир по футбол на малка врата
Най-сетне и футболис

тите на „Асен Балакнски" 
взеха две -точки от Трупа
ле, като с по-добра игра 
се наложиха на отбора на 
„Раднички" с 2:1.

Общо взето, димптров- 
градчанн заслужено взеха 
двете точки от този мач.

Започнаха спортните ра на „Обувки", който 
имаше по-слаба голова ра
злика. След тях- се наре
диха: „Технология", „Тех
нически стоки и на послеД

„Тигър-Димитровград”- и 
комисията за работничес
ко-спортни игри и Изпъл 
нителния съвет на синди
калната организация в 
ТО „Димитровград". Рабо 
тническо-спортните игри 
във всички дисциплини 
ще започнат към края на 
април. Дотогава в ТО „Ди 
митровград” ще се прове 
тат турнири и в останали 
те дисциплини.

активности в трудовите 
организации. Първи стар- 
туваха спортистите в най- 
гол ямата трудова орга
низация в общината „Ди . по място се класира „Под 
митровград". На 6 и 7 ап дръжка”. Първите три
рил се проведе турнир отбора получиха дипло-
г;о футбол на малка вра-

На 17 април „А. 
кански” играе срещу 
бора на „Рудар" от Алек- 
синац.

Бал-
от-

Футболистите на „Руд
нични" нападаха' доста не
организирано което 
възможност на гостите ог

1. Прогрес
2. Ястребац
3. Слога
4. Палилулац
5. Рудар
6. Слобода
7. Единство (Пирот)
8. ОФК Ниш
9. Асен Балкански

10. Задругар
11. Будучност
12. Младост
13. Куршумлия
14. Единство 

(Бела паланка)
15. Борац
16. Раднички

Ето и табелката след че 
- твъртпя кръг.

ми и грамоти и кристал-даде
пи вази. Отборът на „Те-. единици.та по- т рудови 

\гова фактически беше пъ Чхннчески стоки" получи и 
рвото стъпало на работим51:13

36:16
25:10
38:20
31:18
28:29
34:29
28:28
29:40
29:26
24:31
22:36
18:33

27 •3519 11 купа за спортсменство.266 319 10 ческо-спортните игри и 
подготовка за общинско269 8 219 В СОСТ „Тигър” през 

настоящата година ще 
се организира и дивизия 
по футбол на малка вра 
та, в която ще участвуват 
9 отбора от Пирот, Бабу 
шница и Димитровград. 
Същата ще стартува по 
системата пролет—лято 
от 25 април.

Най-добър голмайстор 
беше Радован Златанов 
със 7 гола от отбора на 
„Обувки". За най-добър 
вратар беше провъзгла
сен Васил Илиев от отбо 
ра на „Технология".

Турнирът беше орга
низирам много добре от 
страна на работническо
то Спортно дружество

____ ВЪЗВАНИЕ ,

2528 919 състезание в раоотиичес- 
игри. Учас- 

отборн на шест 
единици с около

235 519 9 го-спортните 
твуваха 
трудови 
60 състезатели.

207419 8
1874819
1892819
1876619 Първата част на турни 

ра се шрае на пресейва- 
пс, а във втората част от

1785619
15103619
1595519 поборите се състезаваха 

точка—система. След ин- 
оспорваич над

Д. Ставров1587419
гереспи и 
превари първо място сп 

отборът на „Метали 
Пя цех”, следвай от отбо-

1423:44
20:46
27:44

4 10519
14 Верзарцн, обадете се!96419 счели
11123419

Пътят от Лукавица до Невля вече получи 
асфалтова настилка на 
тра, а тези дан продължава до заставата край 
Всрзар и ще продължи до Невля- От главното 
шосе до Всрзар остават още километър и по 
ловииа. Считайки, че сега е удобен момент и 
този участък да бъде направен, местната общ
ност във Всрзар търси помощ от всички вер- 
зарип — преселници да помогнат с пари. За 
тази цел с открита джиро сметка при служба
та за обществено -счетоводство в Димитров
град 62802-645-502 — местна общност Верзар,

А. Т.

дължина от два киломе

31 март 1988 година взе решение да публикува

КОНКУРС
ЗА ИЗБИРАНЕ НА

ПИОНЕРСКИ СЪСТАВИ

на
доманнните тосектор на1 Ръководител на комерческид 

„Инекс—Сточар" в ДимитровградФК „Синджелич” — ФК 
„А. Балкански” 5:0 (2:0) образование (селскостопа 

опитЗавършено полувисшо 
или икономическа специалност) с трудов

мостове. Нсоб-1 *йш, 10 април 1988. В 
третия кръг на пролетния 
дял на първенството за 
пионери в . регионалната 
Футболна дивизия димит 

претърпяха

иска 
от 2 години па ръководни комерчески 

в досегашната си работа да сас кандидатите
показали интерес за развитие „оказал. к^кто и да г,р„тежапа

па самоумравнтолмпте
необходимите мора ВЪЗПОМИНАНИЕ

отношения»
/шо-иолитическн

На 23 април (в събота 
1988 година в 10

качества.ровградчани 
те:\» о поражение от 
бора на „Синджелич” от

чаед.:№ 
гробищата в Днмнтррв-

каидидатите трябва да 
511 па Зако-

от-
Покрай другите условияпредвидени с член

изпълняват условия
сдружения труд.

град ще дадем 
ЧЕТИРИДЕСЕТДНЕВЕН 
ПОМЕН на

5:0. Може би резултатът 
е и много висок, защото 

има

на за
стаиа „а пср-Д-Д,райето муИзбирането

Конкурсът е открити димитфовградчаии 
хн шансове, по не успяха Василка Ивановаи мечата.

необходимите документи се преде- 
„Инекс-—Сточар — Дп- 

Тито № -103-
ненавременни заявления няма да се

да ги- реализират.
В следващия кръг пио

нерският състав па „Асен 
.Балкански" ще играе сре 
щу отбора на ястребац от 
Ниш.

Заявления с
следния аДРес; 

Ул, Маршал
ТО от Димитровград 

Опечалено семейство
тавят на 
митровград,

Непълни и 
взимат в предвид,Д. Ставров
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сатиРа * забава
ИЗ „БЛЯСЖЦИ НА ОСТРОУМИЕТО"НАШЕНСКИ НСТОРИЙКИ I

ТърпениеНамерили му 

цаката
0 Търпенето е добродетел ма слабия

и украс на силния.
Древноиидийски афоризми

Епа не може па сио нарои!изслушва упреци такаф Никой ие
търпеливо, както онези, които заслужа-Деда Методия от Селище (махала на 

с. Борово, под „Басара"), имал 
твърде стиснат човек, истински скъпер
ник, или „циция”, както му казват по 
нашенско. За всичко водил сметка. Има
ли адет есени, когато се пече ракия, ДП 
се съберат край казана и често пъти 
се случвало да изпият ракията, а вкъщи 
да се върнат с празни съдове. Обикнове
но дома казвали, че някоя свиня им я е 
разсипала.

Събрали се така една вечер при скъ 
перника, ама предварително се договори
ли и всеки си понесъл „пръздерка" (тръ
бичка от конопе) и когато протекла ра
кията (а било мрачно) насядали около 
котлето и заразправялп селски работи. 
Щом скъперникът се обръщал към един, 
другите чрез тръбичката пиели ракията. 
За да не предусети, започнали да го под
канят: „Хайде бе, давай от ракията!". 
Той им отвръщал: „Още малко^ още 
малко...".

Кажу ми: „Бре Манчо, дай удари рабуш 
за нещо убаво, оти и тека ни йе лрицърие 
ло пред очи!". Я речем, еве че оратим за 
нещо убаво, наредим га кико требе и гюс- 

дска кри/икуйем. Ако ви и

ват похвала.комшия Плшшй Млади
във всякаф Търпението ис расте 

градина. ле пак излезие 
това изгледа тека — да му буде.

Еве толкова пути съм ударил рабуш за 
уМ'ьрсотийуту и боклукат ло Цариброд. Овия 
дни общинарете и комуналното решили ис- 
тиисБи да прае град оди Цариброд. Арно — 
тека и требе!

Йеднуш ли смо завикували и 
кико иемамо условия да очистимо градат, 

будуйе за нищо,

Т. Фулер

ф Чакай и ще, дочакаш.
Д. Дефо

ф Търпението е втората храброст па

им

човека.
А. де Солис

ф Способният да търпи е спосебен 
да добие всичко, каквото иска.

Б. Франклин
ф Търпението е изкуство да се над-

.затакали

кико комуналното га не
общинарете'им гледайу през пърсти, 

кико саиитарацат не гони никога... Човеци
кико и

решили — и напраили.
Първо купите големи сандъци. Е, сандъ 

били големи. Онб истина засмърде- 
од по-рано докига боклу 

си беше. Белйим за юва тека инатад-

яваш.
Воневарг ците ни

вуоше се повечко 
кат
жийсБи палеомо. Мнслейемо щом Би пали- 

комуналното по-бърже че Би изпразнуйе. 
Они сандъците изгореше, начисто Би упро-

ф Направил си много, ако си се при- 
чул на търпение.

Гьоте
МО

...първото и единствено условие, от 
което зависи успехът, е търпението...

Л. Н. Толстой
Когао смятал, че дошло време 

„пресече", подигнал котленцето и останал 
учуден защо вътре няма ракия.

„Е, трябва да си подържал 
огън, та е „изпарила"! — казали му съ
селяните и си тръгнали доволни, че и на 
негу му намерили цаката.

да пастимо.
Човеци пак се заузеше. Набавише нови 

кантенери, „градсБе канте”, асъл кико у Бел 
град. И камион набавише. Кико су Би наба
вили у сегашнюту немотпйу и скупотийу — 
они си знайу. Истина — алал им вера! Па 
и мънечБе канте на железни колци натура 
ше. Ка до народ распраиппе абър (писме
но) дека не требе повече да сипуйемо жар 
и да палимо убавете канте. Чак турили и 
това дека ако се некой инати, че има дебе
ло да плати: цели 28 милиончетия! Све уба 
во, ама...

- Не мйнуше се ни двадни кико натура- 
ше кантете по градат, кика погледа на ши- 
ринуту дека беше некига околийското, йе 
дън кантер се пуши. Излезе йедън комшия 
суну две—три канте воду да угаси огънят 
— ама нищо не помага. Нищо по-арно не 
минуйУ и кантетияга по железните колци: 
сваку ноч Би некой пообара, а за колци-

ф Въоръжен ли си с търпение, раз-
силен ширя ваш гледището си.

Ст. Михайловски
ф С търпение може да се утешава 

животното, а не и человека...
Записал Владимир Ивацав П. Ю. Тодоров

ЕПИГРАМИ Обикновена случка
Неотмерен СКОК ЗА НЕГО всички тука

бе безпределено ясно: 
небето — постижимо,

вселената — позната,
' но както спеше сладко,

' безгрижно, безопасно, 
в съня си се препъна

и падна на земята.
Л. 3.

Макар че неговата цел бе много ясна 
той не отмери верно своя скок! 
копнееше да стане връх висок 
ала основата му беше много тясна.

те нечу и да оратим...
Са си мислим: убавоД. п. напраише момче

тията що оди Цариброд сакайу да напра- 
йе град. Ама да буде йедпо место град, тре
бе да има и' грацаше за йедну ноч не се пра 
йе. Требе човек да знайе дека тая мука на ■ 
общинарете и на комуналното не йе мъни
чка и доста йе скупа.

КонтейнеризацияШШт&Фтж]'
Мислим си. -Виж, колко нови контейнери''

-—.з^ 1з<оттль/к‘" регшил е сля вя 
X ли ни прлви ГРЯРЩЯНИ/ У

и за това дека тия що че се 
вате че плачайу. Ама и със плачагье 
же работата да се опраи. Къв 
род и това че праимо: че плачамо и пак че 
сипуйемо жар! - Затова 

Епа не

/СГ,ще: ггиив/ъЪ. 
РИР/1А! Ще? , \ не ма

емо инат на-‘Т 4п п
и кажем: 

може народ да смо —"1 Р П
и това<Г) ти йе!

И съга видите ли: немой да кажете не
чу да повалим убавото. Убавото си йе уба- 
во и не тражи да га валите. Дай нийе мал
ко повече да будемо човеци, та и градът ни 
да стане град!

V
V
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