
ВртсМо \

С указ на президента на 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 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 БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ"

ГОДИНА XXIX а БРОЙ 1336 а 8 ЮЛИ 1988 , Г. ♦ ЦЕНА 100 ДИНАРА

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА 
ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА ЮГОСЛАВ
СКИТЕ КОМУНИСТИ

ПЕТНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КО 
МИТЕТ НА СЪЮЗА НА ЮГОСЛАВСКИТЕ КОМУНИ 
СТИ

НЕИЗБЕЖНИ СД СМЕНИ РЕФОРМИД-р Стнпе Шувар - председател на 

Председателството на ЦК на СЮК
Доколкото в СЮК не надделее определението 

на преден план да бъде борбата за здрава пазарна 
икономика, рискуваме да направил! отклонение, да 
бъдем неефикасни и да се занимаваме с второстепе
нни въпроси — изтъкна във встъпителната си реч 
Бошко Крунич, председател на Председателството 
на ЦК на СЮК /

Състоялата се неотдавна Първа конференция 
СЮК постави пред Централния комитет на СЮК 

съвсем конкретни задължения за изнамиране 
приемливи политически решения, та обществото час 
по-скоро да се избави от кризата. В унисон с това 
задължение Централният комитет на СЮК тези дни 
обсъди оперативна програма за осъществяване на 
становищата на Първата конференция, документ, ко 
йто ще бъде своеобразен списък от задачи, техни 
изпълнителни и срокове, което досега бе редък слу
чая в домашната партийна практика. Встъпително 
слово изнесе БОШКО КРУНИЧ, председател на Пре 
дседателството на ЦК на СЮК. След разискванията, 
в които участвуваха 26 членове на ЦК единодушно 
бяха приети становищата на Конференцията на
•сюк.

• ЗА СЕКРЕТАР НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК 
НА СЮК В ПРЕДСТОЯЩИТЕ -ДВЕ ГОДИНИ 
Е ИЗБРАН ЩЕФАН КОРОШЕЦ

Щефан
Корошец

на
на

Председателството на 
ЦК на СЮК на заседани
ето си проведено след про 
веждане на Пленума на 
ЦК на СюК на 29 юни 
т. г., чрез тайно гласопода 
вале от своите редове из
бра д-р Стипе Шувар за 
председател на Председа 
телството на Централния 
комитет на Съюза на юю 
славскнте комунисти с ед 
ногодишен мандат. Втори
ят кандидат Ивица Рачан 
е получил по-малко гласо-

От 1974 до 1982 година 
е бил член на Изпълните! Новоизбраният секре

тар на Председателството 
на ЦК на СЮК Штефап 
Корошец е роден през 1938

ния съвет на Събора 
СРХ и председател на Ре 
публиканския комитет за 
просвета,

на

култура, физи-

На заседанието бе обсъден и приет отчет за 
едногодишната дейност на Председателството на ЦК 
на СЮК, чиито основни характеристики изнесе Г'А- 
ДПША ГАЧИЧ, секретар на Председателството.

Реформата на е сборник от радикални изиск
вания и някакви обещания, а е открито изправяне 
лице срещу лице пред трудностите, изпитанията и 
потребите за тяхно ефикасно разрешаване.

След това Бошко Крунич се спря на ролята, 
задачите и отговорността на Съюза на комунистите 
в сегашните кризисни времена, предупреждавайки 
съществено какво трябва да се прави, та някои гре
шки от миналото да не се повторят.

— Трудната стопанска обстановка и неефикае 
ността, конто перспективата за излизане от кризата 
правят неубедителна, застрашават да компрометират 
политическата система, хората не вярват на институ

ве.
Председателството на 

ЦК на СЮК избра, също 
така, чрез тайно гласоно 
даване Щефан Корошец 
за секретар на Председате 
лството, който ще изпъл
нява този пост в следва
щите две години, до 14 ко 
нгрес на СЮК. Щефан КорошецСтипе Шувар

След като досегашният 
председател и секретар на 
Председателството Бошко 
Крунич и Радиша Гачич, 
от свое име честитиха на 
Шувар и Корошец, нови- 
забраният председател на 
ЦК на СЮК изрази благо 
дарност и подчерта, че то 
зи избор за пръв път е 
станал чрез тайно гласоно 
даване. ,

година в Търбовле. Слове
нец е. Член на СЮК е 
от 1957 година. Дипломи 
рал е клинична психоло
гия, в магистри рал иконо
мически науки.

циите на системата, на демократическата черупка, 
под която няма действително съдържание. Затова са 
неизбежни смели промени — промени без сантимен
талност и илюзии. Да повторим, че всяко отсрочва
не е фатално, каза Крунич, напомняйки, че рефор
мата и па стопанската, и на политическата система

ческа и техническа култу
ра. През 1972 година е бил 
кооптираи в Централния 
комитет на Съюза на ко
мунистите в Хърватско и 
изабран за председател на 
Комисията ма ЦК на СК 
за идейно действува!ю в 
областта на културата.

могат да изнесат па плещите си организираните са- 
моуправителп по собствена мярка и в съгласие с 
потребите па демократическия живот. А в ССТН е 
най-широкият простор на демократическия съюз на 
трудещите се върху платформата, за която се застъ
пва Съюзът па комунистите.^

Корошец девет години е 
бил пмло.т в ЮИА, след ю 
ва помощник генерален 
директор в „Ковинотехма’' 
в Целе, секретар на Коми 
тета па СК в Целе, сетне 
директор па „Ковимотех 
па". В периода от 1975 до 
1980 година е бил член па

Бил е член на Предсе
дателството на Градския 
комитет на СХК в Загреб.
За член на ЦК па СКХ е 
бил избиран на Седмия,
Осмия и Деветия конгрес Изпълнителния съвет ‘ па 
па СКХ. ЧлсЙ! на Предсе СР Словения, а от 1980 до

Централният комитет па СЮК единодушно
прие становищата па Конференцията на СЮК, пре
ценявайки, че те представляват идейно-политическа 
основа за активност иа Съюза па комунистите 
XIV конгрес па СЮ.К.

С оглед па предложенията за допълнение на
за осъществява-

Стипе
Шувар

до

предложената оперативна програма 
не па становищата на партийната Конференция. Цен 
тралппит комитет упълномощи . Председателството 
еи да извърши подходящи промени в текста на про

ЦК на 1986 година е член на Пре 
дседателството на Съюза

надателството
СКХ е бил от 1982 до 1986

на комунистите в Словен-Стипе Шувар е роден 
в Загво-

година. За член иа ЦК па 
СЮК е избран иа Трима- ия. След това бива избран

за член на Председателет-
грамата.

С преценка, че Съюзът на комунистите 
ко* случай не -ще превзема задълженията на само- 
управителните п държавните органи, Централният 

комитети на СК в републиките н 
и Комитета на СЮК в ЮНА и

през 1936 година 
зд, община Имотски, СР 
Хърватско. По национал- 

хърват ин. Дипло-

в ни-
копгрес иа СЮК.десетия

■ вото на ЦК па СЮК.
Удостоен е с Орден иа 

заслуги със сребъ-
комнтет задължипост е

мирал е на Юридическия 
факултет в Загреб през 
1960 година и доктор ’по

За извънредни заслуги е 
отличен с Орден Републм

родни
рни лъчи, Орден ма труда

сребърен венец и Ор- ка с бронзов венец и Ор
ден па труда със златен ве

покрайнините, както 
останалите партийни органи критически да нреце- 

собствепите си програми за работа и да ги съг-
Копференннятапят

ласуват със становищата
СЮК-

със
деи братство и единство

нана
е станал презсоциология 

1965 година.
псц.със сребърен венец.
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НАС |И УрПО СВЕТА

КОНФЛИКТ МЕЖДУ РУМУНИЯ и УНГАРИЯ
ОТ ЕКСПОЗЕТО НА -БУДМИР „ПОНЧАР В СКУПЩИНАТА НА СФРЮ

Причина е
унгарското малцинствоПредимство на добросъседството

„Мис, имаме исички пр 
ИЧИИИ от нолитичсско-стр 
атегически характер и пра 
ктпчпи, а да не говорим за

и сътрудни-„ Сегашното състояние оиошенията 
на' международните огно чесвото.. Белградската по
щения открива възможно нференция на министр 
ст за 'До-голдма сигурно нте па външните 1 работи 
СТ" — заяви. съюзният сс внесе нови димензин в от 
кретар на външните рабо ношенията пи с четирите 
ти Будг.чпр Лончар в ек 
спозето пред Сйоания съ;

Скупщината. на 
СФРЮ, на сесията състо 

29 юни т.г.

Тези дни станаха реди фрата от 2,5 
събития официалните

източници говорят за 1,7

милиона,
румънскинеприятни

Румъния и Унга-
цаисторическия опит — да 

даваме пълен принос към 
МсждуОал 

доверие и сътр 
По за това

между
рия във връзка С решени световна

ли населението от унгар война спорната днес те 
националност в облас ритория, която дотогава 

гта Ердсл в западната държала Унгария бива да 
част на страната. Инфор дена на Румъния. Също 
мационните средства ос то е повторило и 1947 го 
ведомяват за закриване дина, когато е Парижкия 
на унгарския конзулат в договор Трансилвания (Ер 
Клуж, на унгарския аул- дел)■ бива дадена на Буку 
турен дом в Букурещ, за 
тежките обвинения от ед 
пата и другата страна и

развитието па 
камекотосъседа.
УДИИЧСВТВО.
трябва — мисля па всич 

страната — да
„Познато е, че още- 

има наследени проблеми 
и че има трудности в тя 
хното решаване. Посо-

вет на ска
ки пи в 
имаме п достатъчно мъД 
рости достатъчно търпен
ие. Сигурно е, че пе бива е

яла се на

„Понякога се поставя 
въпросът — припомни ме 
жду драгото Лончар — 
дали затворените прего 

” вори между великите си
ли действително донасят 
надеждата в по-хубави вр 
емена. Искам да кажа, 
че необвързаното движе 
ние от създаването си тъ 
рееше от великйте сили 
от конфронтация да ми 

зна

емоционални подходи — 
колкото тези чувства, по 
радм историята н настоя
щето — могат да сс раз 
берат — да нарушаваме 
това, което представлява

рсщ.
Двете страни имат по 

този въпрос съвсем проти 
становища.воположени 

Николае Чаушеску на ко 
нгреса на румънската КП 
1984 заявил:

под.
Точни сведения за броя

очпгледеи дългосрочен ин
терес на страната 
цялост."

на унгарците в Румъния 
няма. Докато унгарските 
източници споменават ци шата страна веднаж зави

наги
ния въпрос
ите на маркейзма-лениниз 
ма и върху принципите на 
научния социализъм!'. То 
ва ще рече според практи 
ката в някои източноевро
пейски държави 

една

„Ние в пакато

решихме национал 
върху основ

нат на преговори— 
чи, движението възмож КОНФЕРЕНЦИЯ НА КПСС В МОСКВА

Будимир Лончаррискове за отделни 
преговори съзнателно пре 
дпоставяще на евиденти- 
те опасностие и рисковете 
от липсата на преговори.

ните Внедряваие на
чил бих като такъв въпро 
оа за г/ложението на час 
тите от нашите народи в 
някои съседни страни, но 

В новите международ- бих и подчертал, че този. 
ни обстоятелства, в движ въпрос е интегрална част 
ението на необвързаните На нашите акции и тежне 
страни предстои търсене Ния към добросъседстзо- 
на нови пътища за укреп То като предимство в на 
ване на неговата призна шата външна политика.”

— една 
държаванация

или по-конкретно заличавафункцията на генералния 
секретар и на председа
теля на Президиума на 
Върховния съвет, то ест 
ръководителят на партия
та и държавата да бъде 
една личност.

Тези дни в Москва се 
проведе Конференция на 
КПСС на която бе манифе 
стирано съгласието с пе 
рестройката, за която спо 
ред доклада на генерал
ния секретар и разисква 
нията няма алтернатива.

" Лончар посочи и на из Делегатите критически об
Говорейки за нашите вестните процеси в наши' съдиха досегашните уси- 

отношения със съседите, те отношения с Албания, лия на партията за корен- 
Лончар заяви, че сме като припомни, че в то ни реформи в обществото 
постигнали различни, рб- ва отношение не сме. към и за пълна демократиза- 
аче цялгостно взето за края, но в началото ' на ция. Една от темите бе да' 

- доволителни резултати в пътя-

не на малцинствата.
— Ние смятаме, че ун 

гарците,- които живеят в 
• чужбина представляват

част от унгарската нация. 
Те за Румъния представ
ляват вътрешен въпрос, 
но понеже са част от на 
шия народ, 
представляват 
въпрос — казват офици 
алните личности в Будапе 
ща. Дали ще бъдат раз 
селени унгарците от 8000 
села в Ердел или спорът 
ще се реши с преговори

Агенциите съобщават, 
че Конференцията е проте 
кла в атмосфера на крити 
чност, оккровеност и твър 
де смели предложения, ка 
квито отдавна, от времето 
на Ленин, не са забетяза- 
ни.в СССР.

та международна роля. те и за нас
вътрешен

ди пак трябва да се слее — остава да се види.

СЪВЕТСКИ АВТОР ЗА РЕЗОЛЮЦИЯТА НА 
ИНФОРМБЮРО

Един от ръководителите в Инстцтут& за 
стопанство в световната социалистическа 
система към Академията на науките на 
СССР, д-р на философските науки Юрий Но 
вопашин в статията си за съветската аген
ция „Новости" пише, че Сталииовата догма- 
тизация и извращането иа марксизма—лени 
низма довели до деформации в активности
те на Комиитери, разпуснат в май 1943. Хе- 
гемонистките тенденции и претенции на Ста 

, липовото ръководство д'а играе ръководна 
роля в световното революционно движение 
се изявяват в първите следвоенни години, 
особено при формирането на Информбюро 
1947. От трите съвещания иа това тяло, две 
са посветени на съветско-югославския кон-

ТЕЖЪК УДАР СРЕЩУ КОМУНИСТИЧЕС
КОТО ДВИЖЕНИЕ

Ръководството 

на ЮКП
' След резолюцията на Информбюро под 

заглавието ,ДОКП под властта на убийци и 
шпиони" проработва машината за намеса 
във вътрешните работи на независимата дър 
жава, за груби клевети от сталинистите сре 
щу ръководителите на ЮКП, осмелили се 
да изразят съмнение в непогрешимия „ге- 
ний на всички времена и народи".е Според съветския автор в тогавашната 
резолюция на Информбюро се твърдсло, че 
в Югославия владе е„антикомунистически по 
лицейски режим от фашистки тйп” и оцен 
явало, че „борбата против Титовата клика

фликт, който избухва по вина на Сталин и ная на шпиони 11 наемници — убийци" е интер-
на близките му сътрудници — Берий, Жданов ' 11ац11^нален Дълг на всички комунистически

^ тт - • . и работнически партии",и Суслов. Целта им била да интернационали

нападнато
Един съветски автор тези дни докрай от 

кровено осъди хегемонистката политика 
Сталин към Югославия по време на Информ 
бюро и даде честна хронология на събития
та, които ще останат записани в работниче 
ското движение като пръв успешен отпор на 
сталииовата политика на диктат в междуна
родните отношения-

зират този конфликт и в него да въвлекат В изключително почтения и откровен
другите партии и европейските социалисти текст Новопашин казва, че'през 1948 _ 49
чески страни и по този начин ЮКП и Югос ''година е извършен опит да се въведе съвет

ският модел и ръководната роля на ВКП(б)лавия да поставят в пълна изолация-
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' ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СКУПНТИНАТД 
НА СР СРБИЯ ЗА ЮНСКИТЕ НАВОДНЕНАЯ ЗАСЕДАНИЕ НА МЕЖДУОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА СУБНОР

Помощ на Републиката за ОБРЕМЕНЕНИ МЕЖДУ-
НАЦН0НА/1ННТЕ ОТНОШЕНИЯпострадалите общини

^ ' нШ§?
По трети ПЪТ за последна п0 30, а на Църна трапа ' от' края на 
та седмица Изпълнител и Владичин хан по 20 ми ГЛедаха 
ният съвет на Скупщина лиона динара. От постоя 30пасН0Т0 
та на СР Сърбия разгле нните резерви на Репуб Региона- 
да обстановката на тери ликата община Пирот ше 4енята 
торните, засегнати от ката получи 50 милиона дина- Паметнцтс от НОВ-а. Уво 
строфални наводнения. ра общините Рековац и дни изложения 

Най-новият рапорт :ла- Лесковац, по 20, 
си: 1500 домова все още. щина Голубац 15 
са под кода, 3977 хора не сна динара, 
мотат да се върнат по
своите домове, 67 селища федприети са необхо 
нямат питейна вода 38 Димите мерки за рсдов- 
са, без ток, 36 -колективи - но снабдяванс на населе 
с 8392 работника още не Нието ^ьс стоки от жизне 
работят. Най-тежко е по- на необходимост и лекарс 

. ложението, във Власотин ТВа’ след“ се епидемиоло 
це а големи материални *ДаУа -обстановка, прсд-

- щети са претрпели и об- "Риемат се необходимите
щините Бабушннца, Буя, 33 ««иране на

- новац, Владичин Хан. ата' мостовете и
Църна трава и Пирот. ^афопостовете. На зает
Очаква се, че общата вре Ра^ватс™»я завод „Ду 

^ н нав е препоръчано да
ускори преценката и за 
плащането на застрахо
ваните -имущества.

От наводнените терито 
рии бавно се отстраняват 
загиналите животни и пти 
ци, па съществува опас 
ност от епидемии, въпре 
ки че засега хигиено-еии 
д име логическата обедно 
вка е на задоволително 
равнище. Някои повреде 
ни пътища временно ще 
бъдат оспособени за съоб
щения за десетина дни, а 
някои до края на месец 
юли. Съобщителните връ 
зки ще бъдат поправени 
(при условие да се обезпс 
чат средства) до средата 
на октомври.

яда е изтъкнато, че мора вод изпрати протесен те 
лно задъл,ение е на бой- кст до републиканския и 
ците днес, както вчера съюзния отбор на СУБ- 
във войната, да бъдат ре НОР, 
шителни и откровени в 
означаването, йа носител-

както и на други 
организации и органи в 
СР Сърбия и Федерация- 

ите на националистически, та. В текста между дру 
сспаристични и други яв 

по подържане на ления, чужди на нашата 
система. Обстановката не 

гподнссо- е добра, бе казано меж- 
ха Иован Баняц, прсдседа ду

юни т.г. раз- 
политическо-бе- 

положение в 
както и заклю гото

кой
се изтъква, че ни- 

няма правото и не 
смее да оскревнява с кр 
ъв завоюваните придоби 

другото, понеже е вки, оприличени в нова
I тел' и Светозар Стойчич, „изпусната" още преди .15 Югославия. Най-остро ос
I секретар на Междуобщин години. И тогава бе со ъждаме хулиганските на

ския отбор. чено за опасността от ал падения срещу ЮНА.^се
Паи-много думи бяха банския национализъм, 

исказани за проявите, об- но за съжаление нищо не - лно въставаме

а об- 
мили

казва по-нататък, решит е 
срещу си

е предприемано. лите, чужди на нашия со
отношения, осо Особено внимание бе циалистическои порядък 

бено в общините Преше- посветено на събитията в търсиме от ръководството 
во, Буяновац и Медведжа, Словения. Бойците от Юж на СР Словения и СФРЮ 
както и за всички --Други номсравски регион осъж безкопромисно да се поо 
явления, които внасят х

рсменяваши междунацио 
налиитб

дат масовото движение, 
смут и застрашават при а отделно нападките сре 
добивкте на НОВ-а и ре щу ЮНА.. Междуобщин 
полюцията. В разисквани ският отбор по този по

тивопоставят срещу вейч 
ки, които искат да ни ска 
рат, разделят, разпокъсват 
и отчуждават.

Разикваяки по паметни
ците от Първата и Втора 
та световна война. Между 
общинският отбор прие за 
ключение, че е необходи 
ма далеч по-голяма актив 
ност в таченето и поддър
жането на тези извори на 
патриотизма.

Договорено е, че юлски 
те празници да се ознаме 
нуват скромно и достой 
но в присъствието на тру 
дещите се и гражданите, 
а преди, всичко, на млади
те. Членовете на Междуо 
бщинския отбор приеха и 
информацията за проведе 
ните изборни скупщини на 
сдруженията на бойците 
от НОВ-а, както и инфор 
мацията за балнео-клима 
тичните лечения на воен 
ните инвалиди и -носители 
те на „Споменица 41”.

М. Момчилович

да ще прехвърли десет 
на сто от националния до 
ход на тези общини.

На последното 
.ние на 
съвет на Скупщината на 
СР Сърбия е решено от 
републикански 
на общините Буяновац, 
Бабушница, 
и Църна Трава да се из
пратят по 500 тона браш- 

олио,

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА МОК НА СКС В ЛЕС 
КОВАЦ

заседа 
Изпълнителния За социално-класовото 

укрепване на СК
резерви

Една от най-важните то 
чки на заседанието на 
Председателството 

МОК на СКС в Лесковац, 
което се провежда днес 
(на 8 юли т.г.) е приемаме 
то ма нови членове в СК 
и социално-класовото ук
репване на Съюза на ко
мунистите в Южиоморав- 
ски ^регион. Тази точка е 
подготовка за предстоя
щото заседание на Меж- 
дуобщипската конферен
ция на СКС.

Освен това Председател
ството обсъжда изборите

в първичните организа
ции на СК и изборите на 
председатели и секретари 
на председателствата на 
общинските комитети и 
МОК на СКС.

Власотиице
на

50но тона
изахар

пет хиляди тона храна за 
добитъка (царевица). По
ловината от тези количе 
ства е безвъзмедна, а вто 
рата половина е дадена 
под комерциални условия.

От средствата на солид 
арност на община Власо 
тинце ще бъдат дадени 
200 милиона, на общини 
те,Бабушница и Буяновац

тонасто

Председателството об
съжда^ п работата на По
литическата школа на
МОК на СКС през учебна
та 1987/88 година както и 
проектопрограма за рабо 
та па Междуобщинската 
конференция и нейното 
Председателство.

Сг. Н.

на тези принципи още не е значило, че съ
щите се автоматически приемат във всяка 
обстановка. Във връзка с това той спомена- 

. ва аити югославските отдели в доклада на 
Хрушчов на 21-я и 22-я конгрес, както и 
тогавашната Програма на КПСС. Следващо
то ръководство на Брежнев — Суслов също 
не бързало явно да отхвърли миналото и за
това е имало „осторожност, подозрение, недо 
перне н обиденост”.

Тъкмо за това Михаил Горбачов е счи
тал за прпшчцпно важно да говори за 

чтия сложни въпроси при неотдавнашното си 
посещение в Югославия- В новата югослав
ско-съветска декларация е изразено новото 
мнение, което изхожда от факта, че никой 
няма монопол над истината, страните изяв
яват, че нямат никакви претенции да натрап 
ват собствените си предстдвн за обществе
ното развитие. Успешността на всякого по 
път и към социализма сс проверява в общес 
твсио-полнтичесКата практика н сс потвър-

Пишсйки нататък за тази тема, авторът 
казва, че новото съветско

при безусловна подкрепа на компартиите в 
света и във връзка с ,/югославския случай • 
Това бил тежък удар срещу пялото комуни 

По-нататък авторът ни 
кампания срещу ЮКП и

ръководство, 
смъртта на Сталин" се отказало от та- 

посочва 1955 година, ко-
след
кина претенции и 
гато Хрушчов и Булгапим отиват в Белград с 
цел на югославското ръководство да изразят

етическо движение.
ше за жестоката 
Югославия, за чудовищните монтирани про 
цеси в страните на народната демокрация, 
погубваме па „Титови шпиони" и под. При

печат'ьт в СССР

официално извинение и да сс договорят за 
нормализация на партийните и държавните 
отношения- Така постъпиха и мнозина дру
ги водачи на комунистическите партии. В ре
зултат на топа била подписана Белградската 
декларация, в която е формулирано изклю 
чително важното становище, „ненамеса във 
вътрешните работи които и да с причини— 
икономически, идеологически или иолитнчес 
км”, понеже „въпросите па вътрешната орга 
пизация»
стсми и конкретните 
на социализма са изключително дело на на
родите в отделни страни".

това особено бил ангажиран 
и останалите източноевропейски социалис
тически държави.

,3а това трябва откровено да сс говори, 
в интерес на цялата историческа истина и 
за очистване на собственото съзнание

оловната отвратителност
и па са

мия социализъм от
на сталинизма". Това е потребно не само

осъждане ма каквито и
различията па обществените си 

облици в развитиетоно
ради безусловното 
да е опити за намеса в работите на братски 
те партии и страни в миналото и проявата 
на хегемонизъм в съветската външна полита 

непоколебимата решеиос! ПРИНЦИПИТЕ НЕ СА АВТОМАТИЧЕСКИ 
ПРИЕТИ ждаип с конкретните резултати — изтъква 

Юрий Новопашнп, в текста, който предаде 
съветската агенция АПН.

ка, но и заради 
никога вече в 
лобни антисоциалистичсски явления

бъдеще да не се позволят по- 
под Действително — забелязра съветският 

научен работник — самото провъзгласяване (По Танюг”)
чертава съветският учен.
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БОСИЛЕГ
НА 1 ЮЛИ БЕШЕ ПРЕДАДЕН НА УПОТРЕБА НО 
ВИЯГ ГРАНИЧНО-ПРОПУСКВАТЕЛЕН ПУНКТ ПА 
ГРАДИНИ

ИМА РЕЗУЛГАТН, НО Н НЕЛО 

СЛЕДОВАШНОИ, И СЪПРОТИВИ
„Източната7' порта 

още по-модерна
на заминат в пенсия* В този 

смисъл говори и СЛАСКО 
СЛАСКОВ, който подчер
та, че акциите които се 
водят са далеч под очаква 
ни ята. При това той се 
за стъпи далеч но-голямо 
внимание да се обърне на 

не отговорността и поведени
ето в изпълняването на 
доверените задачи. Припо 
мняйки, че Осмото засе
дание трябва да бъде под 
тик и инспирация във все 

-кидневното действуване 
ГЛИГОРИя СПАСОВ под 
черта, че и планираното 
чис;ю работници в общин 
ските органи на управле
нието (88) с голямо, поне
же до него се е стигнало 
въз основа критериите за 
общините, имащи до 25 
хиляди жители, а Босилег 
радска община има двой
но по-малко.

И. Василев: — Не съществува пито един сегмент 
обществената режия къДето да не може да се извърши 

се придава всс по-голямо | рацИОИализацИя. в. Андонов: — Не само че трябва да 
внимание. Той изтъкна, чс ' сс намалява ЧИСЛОто на административните работници, 
с успешното разкриваме и 1 но е 11СобхоД|1МО работник от едно да минава на друго

място къдсто ще дава по-добри резултати. В. Такев: 
Липсват законопредписаиия, които да дават подкрепа 

партийните становища за намаляване на администра 
цията. С. Спасков: — Водиме акции, но резултатите

Г. Спасов: — Осмото

този въпрос от ден на денСлед четиригодишна у- 
порита работа приключи 
изграждането на новия 
гранично - пропусквателен 
пункт на Градини. Така на 
речената „източна порта“ 
на нашата страна стана 
още по-съвременна. Полу
чи 12 входни и 10 изход
ни трасета, на които с по 
мощта на електронни у ре 
ди ще става контрол на 
пътници, багаж, тежки ка 
миони и рейсове.

пресичане на капалите па 
наркотици на Градини, сс 
спасяВ1*т много млади жи ца

Iвоти навред по света.
очакванията, 

даде силен тласък напред, трябва да
1 съотвстстиуват па 

заседание, което 
ни бъде инспирация във всекидневното действуване.

Пр1 шетствувайки присъ- 
ствуващитс — МИЛУТИН 
МИЛОШ Е В И Ч, по дп редее 
дател на Републиканския 
пзпълпителен съвет нзтък

пия, която ще трае само 
до края па тази година, 
че някои смислят някак
ви си ефективни реше
ния за Да ,,с приложат 
партийните становища.

Обц ;ествс1 ю-пол ити чсс- 
ките организации в общи 
пата са намалили, обеди-

На състоялото се в 
петък заседание па Пред
седателството па ОК па 
СК в Босилеград бяха об
съдени досегашните резул - 
тати в осъществяването 

! па становищата на Осмо
то и Деветото заседание 
ма ЦК па СКС и бс под
чертано, че па практика 
са постигнати известни 
положителни ефекти. Те 
обаче ме са 'достатъчни. 
Още повече ако сс има 
предвид, чс се чувствува 
непоследователност, неп
равилно тълкуваме на 
значението им, дори и съ
противи. Затова се нала
га Съюзът на комунистите 
в общината да поведе още 
по-решителна борба за 
промени в материалното 
производство, за рациона 
лизиране на обществени
те дейности, за намалява
не числото на администра
тивните работници във 
всичкц сфери, за изостря
не на отговорността, и за 
осъществяване на най-но 
вите мероприятия на соци 
алната политика.

пили или премахнали ня
кои тела и облици на дей 
ствуваие, секретарите па 
председателствата на ОК 
на СК и на Общинския си 
идикалем съвет не подуча 
ват волонтерски добавъч
ни. В органите на управ
лението към ОС няма по- 
значителни

Покрай необходимост
та за намаляване на об
ществената режия, на 
заседанието бяха прие
ти и няколко други конк
ретни становища: да се 
намали числото на члено
вете на ИС на ОС, да се 
обединяват администрати 
вно-технически служби в 
малобройните колективи, 
функциите в СОИ (секре
тарите) да се изпълняват

резултати в 
намаляването числото ма 
работниците. Сега тук ра 
ботят 100 души и това чи 
сло трябва да се намали 
с 12 работници. На засе
данието бе изтъкнато, че 
Общинският съд не е ни-

От тържественото предаване на употреба на модерни- 
зирадния гранично-пропусквателен пункт „Градина”

на, че с разширяването 
гранично - пропусквател- 
ния пункт Градини се съз 
дават още по-добри усло
вия за по-успешно комуни 
цйране между двете съсед 
ни страни СФР Югославия 
и НР България- Това съ
що е принос към задълбо 
чаване и укрепване на доб 
росъседските отношения- 
Граничният пункт — посо 
чи Милошевич не е само 
граница между двете стра

По този повод на 1 юли на
на Градини в присъствие- 

представители на фето на
дерацията, републиката, 
съюзното митническо уп
равление, гранич ните слу 
жби, митническата служ
ба на НР България, регио
на, Димитровградска и Пи 
ротска община, този обект 

начин бе-

що предприел за да чама- волонтерски, да се преразг 
ли числото на работници леда числото на функцно 
те си. В СОИ за основно нерите на постоянна рабо 
образование, култура, фи та в обществено-политичес 
зическа култура, детска ките организации и ОС, 
и социална защита и в об 
ществените дейности, ко 
ито той финансира стано
вищата за намаляване чи 
слото на работниците до 
сега не са реализирани, 
пито пък са изготвени пла 
иове за рационализация- 
— Съществуват труднос
тите при намаляване чие

по тържествен 
ше. предаден на употреба.

"Управителят на митница 
та в Димитровград МИЛО

да се намали 
съдиите поне с един (се
га има четири), а комунис
тите в ТО „Босилеград” по 
следователно

числото на

най-Слсд като посочи 
актуалиите стопански про
цеси и резултати (на три
месечието от седем органи 
зации пет отчетоха 
ба) и акциите които 
предприемани и които се 
предприемат за укрепване 
на стопанството (за реор
ганизираме на сегашната 
ТО „Босилеград”, сдружа 
ванего на автотранспорт
ната организация с някои

да се анга
жират и да дадат принос 
в очакващата се наскоро 
реорганизация- Едно от 
конкретните заключения 
се отнася и до ползуване- 
то на обществените, сред
ства. В този смисъл мото

През изтеклите десет години на гранично-про 
пусквателния пункт Градини са били разкрити и 
осуетени 399 случаи на контрабанда с 
5 00 кг разни наркотици.

Градини е „световен първенец” по разкриване 
то на наркотици. Миналата година в една колана . 
турски поданик били пленени 49 килограма ха
шиш. Само от октомври на 1987 до края на май 
настоящата година на този пункт са разкрити 17 
случая, като са конфискувани 200 килограма хе
роин. >-

загу-
саоколо

лото на администрацията, 
каза ВАСИЛ ТАКЕВ. Сто
панството не е в състоя- рните возила занапред тр 

ябва да се ползуват съгла 
сно с нормативните доку
менти и изключително за 
— служебни цели.

ние да прнемне прекомер 
мото число, а не съществу 
ват. законопредписания,

въз основа на които да се 
наложи на работници да

икономически силна орга 
низация и пр.), председа 
телят на ОК-на СК ИВАН 
ВАСИЛЕВ в уводнотб си 
изложение изтъкна: —Не 
съществува пито един сег 
мент на обществената ре- 
жия където не може да 
се извърши рационализа
ция- Обаче конкретни кра 
чки малко има. Това 
отнася до общинските ор 
гани на управлението, об
ществено-политическите 

организации, обществени 
те дейности, СОИ, за ад
министрацията в самото 
стопанство. Той подчерта, 
че съществуват различ
ни спекули, уж че се ка
сае за някаква си кампа-

В. Б.

ДИМИТРОВГРАД

Празникът на свободата 
— всяка пета година

Съгласно
на републикански органи . 
и Общинската скупщина в '
Димитровград на сесията 
си от 24 Ю и и взе решение 
занапред чествуването на 
Деня на освобождението
— 8 септември да става де 
лово и трудово. Само 
гато са кръгли годишнини
— ще се организират- по- 
-големи тържества.

Така тази година Дими

РАД ЧИРИЧ, говорейки за ни. Той ведно е и мост на 
значението на този обект, дружба и сближение и ще 
изтъкна, че с него се съз- даде свой принос към ук- 
дават условия • за още по- , репването на мира на Бал 
успешна работа на грани каните и в Европа, 
чно-пропусквателния пу
нкт Градини, който досе
га е един от най-известни- съюзното митническо уп- 
те не само в страната, но равление в Белград ЗВОИ 
и в Европа.

препоръката тровград няма да органи
зира по-големи тържества 
и празненства, а догодина, 
когато се навръшват 45 го 
дини от освобождението 
—. празнуването ще има 
тържествен характер. По 
такъв начин се пестят и 
средства и време, защото 
големите празненства вся
ка година изискват и голе 
ми материални средства.

М. А

След това директорът на се

КО ПОШЧИЧ връчи на за
служили трудови органи- 

Както подчерта Чирич, заций и отделни лица в 
и покрай създадените усло изграждането на гранично 
вия, човекът и занапред -пропусквателния пункт 
си остава като един от благодарствени грамоти, 
най-важните и незамени
ми фактори и затова на

ко-

М. А. — А. Т.
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ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА ССТН В БОСИЛЕГРАД НА ОК ОБСТАНОВКАТА СЛЕД КАТАСТРОФАЛНИТЕ НАВОДНЕНИЯ В БАБУШНИШ

КА ОБЩИНА

В предстоящия 

период по-ефи 

касно действуване
ЦЕНИТЕ НАДХВЪРЛЯТ 

ПЪРВИТЕ ПРЕЦЕНКИ
• БАВНО ПРИСТИГА ПОМОЩ ОТСТРАНИ ф ОТ ДЕН НА ДЕН ЩЕТИ 

ТЕ ОТ КАТАСТРОФАТА. НАРАСТВАТ

Общинската скупщина селата Радинце, Раков'дол 
всестранно е обсъдила оп -Радоеви, Цървена ябука, 
сративния плам за преодо Бердуй и Лесковица. 
ляване последиците от ка 
тастрофалн-ото 
ние, засегнало Лужнишк- 
ия край. След Общинска
та скупщина плана е об
съдило и приело и Пред
седателството на Скупщи
ната на Междуобщинека- 
та регионална общност в 
Нищ.

С операвния план пред

Инак шест планински сеНа проведеното на 1 
юли т. г. заседание на Прс 
дседателството на Общии 
ската конференция ’ на 
ССТН в Босилеград на дне 
вен ред бяха 
твърде важни 
Орентацнонната 
ма за организационно пре 
устройство на Общинска 
та конференция на ССТН, 
нейните органи и тела и 
намаляване броя 
те съгласно със 
щата на Осмото хи Деве
тото заседание на ЦК 
СКС, Орентационната про 
грама за работа на Пред 
седателството за настоя
щия период от две годи
ни, информация за прове 
дените изборна активно
ст в Общинската органи
зация на Социалнстичес-

следващия двугодишен пе 
риод се подчертава, че въ 
преки с намалено число в 
отношение на изтеклия пе 
риод заседания, Предсе
дателството на ОК 
ССТН в Босилеград ще ра 

върху всички ва 
жни обществено-политиче 
ски и стопански пробле
ми, и ще дава инициативи 
за тяхно решаване.

па са откъснати: Дърве
на ябука, Раков дол, Радо 
син, Лесковица, Бердуйи 
Тирело и в тях на ръце се 

..^рренесят стоките. Инак 
които \2 моста (а не първонача

лно, както бе казано 5) ка

ВЕ ПАК ПОМОЩ ПРИС
наводне- ТИГА

йяколко 
въпроса:

Между първите, 
предложиха помощ на пое 
традалата Бабушнишка об 
щина са братските общи
ни Плевля от Черна гора, 
Севнице от Словения, Ни
шка община и отделни тр

на
програ- лълно са отвлечени и ед

ни, който само частично 
се ползва. Затова снабдя
ването повече е ръчно, с 
животинска тяга и на ко-

зисква

удови организации. 
Бабушнишка

на заети 
становп

не.
община 

са посетили и председате 
лят и секретарят на Репу 
бликанския червен кръ
ст и като първа помощ са 
отпуснали 250 милиона ди

имство се дава на оспосо 
бяването на пътищата, пр 
ед им но 
път Пирот — Бабушница 
— Лссковац, който до 1 о- 
ляма степен е унищожен, 
както и на моста, чиято 
санация е в компетенция 
на Републиканската общн 
ост за пътища и регионал 
ното предприятие за пъти 
ща в Ниш. Местният нът • 
Цървена ябука -— Любе- 

нст

Ток нямат още две села, 
а електропроводът е уни
щожен на дължина от 32 
км (нискоразпределителна 
мрежа). Вода с цистерни 
се доставя на пострадали
те села, понеже също са 
унищожени селските водо 
проводи и в тях водата е

Що се касае за проведе 
Ттта изборна активност в 
местните конференции и 
Общинската организация, 
бе изтъкнато, чс с изклю
чение в 8 местни кбнфе 
ренцни, където изборите 
все още не са завършени,

на на магистралния

пара.
От 5 юли т- г. механиза 

цията на Югославската на 
родна армия е пристигна-

ОТКРИТА ТЕКУЩА СМЕТКА
раджа, съединяващ 
местни общности, ще са- За пострадалите селища на Бабушнишка об

щина е открита специална текуща сметка, на ко
ято помощ могат да изпращат всички желающи 
да помогнат на тази община и пострадалото й на- 
неселие. Текущата сметка е:

сР§й пира общинската общност
вза пътища, а мостът 

Любераджа, трябва да са 
пира Югославската народ 
на армия, чисто инженер 
не единици вече усилено 
работят.

Тъй като в пострадали
те 32 села в Бабушнишка 
община са 
всички запаси храна, твъ
рде важна задача е възло 
жена на местните търгов
ски организации да уско
рят снабдяването на пасе 
лениецо 
митс продукти от жине- 

нсобходимост. Затова 
с потърсено от Републи
канския изпълнителен съ
вет
ви 50 тона брашно, също 
то количество захар, 100 
литра петрол, 1200 чифта 
обувки и 50 ногва фураж 
и трещи за частните сел
скостопански произволите 
ли и 30 тона сено и

трйци за опцеферми-

62801-655-42
при Службата по обществено счетоводство — 

филиал Пирот с обозначение „за премехване на 
последиците от наводнението’'.

унищожени

ла. Механизацията на път
ното предприятие е прис
тигнала в Бабушница н сп 
оред приоритетите е разп
ределена в най-пострадали 
те села Радининце, Стол и 
др. В събота пристигна н 
информацията, че мостът 
в Любераджа, която е ра 
ботнл половината, се е сру 
тила и тази част, напълно 
е негоден за употреба, а 
връзката,е прекъсната, та 
ка че механизацията, изпр 
атепа в Стол, Стрелац, Ка 
мбелевац н други села, ко 
нто по местна преценка са 
по-малко пострадали, но 
и в тях има* доста работа:

С общинска механиза
ция пътят до Радининце е 
прочистен до срещу село
то, понеже бетонният мо
ст с отвлечен, едни будо- 
зер се с пробил до самото 
село, разчиства улиците 
до магазина, за да могат 
да се доставят стоки от 
първа необходимост. От 
чига се, че положението 
тук е най-трудно, но хора 
та ръчно и ‘с помощта на 
мехаиицазця организира
но работят да се стигне 
до училището и магазина. 
Засега стоките се пренес- 
ят ръчно през импровизи
ран моОт.

замътена и негодна за упо 
,треба.

Регистрирани са още ок 
оло 400 свлачища, които 
застрашават селата, особе 
но Радининце, а 20 от гя>- 
пряко’ са тръгнали кьм 
жилищните сгради. В Ст
ол е твърде лоша обстано 
вката, понеже е откъснат 
пътя и три-четирн семей
ства са преселени в учи
лището и се очакват сне 
циалисти от Белград, кон 
то да преценят какво ще 
се направи с тях.

Последните новини съо 
бщават, че помощ приети 
га от Нишка община в па 
ри, от Алексинац в браш 
но, а както казахме и от 
братските общини Плевля 
и Севнице.

Изказана е и забележка 
но адрес на някои инфор 
матнвнн средства, конто 
не са съобщили съответни .. 
информации за действител 
чите размери на природно 
то бедствие в Бабушинш- 
ка община.

Накрая трябва да ка
жем и това, че тепърва 
пялата трагичност на при 
родното бедствие в Бабу 
шпица и размерите на ще 
тнте ще се установяват.

Ст. Николов

Босилеград

ус с най-необходи-в останалите същите 
пешно са завърешпи.

моречето 
тпи конференции е даде
но доверие на досегашно
то ръководство, което го 
вори, че досегашната им 
активност в-ьв фронта с би

кия съюз, проектопрогра 
мата за провеждане 
згодишната акция 
ки в отбрана и самозащи
та” и пр.

на га- 
„Всич- В мес на

пай-спешмо да доста
Провеждайки в практи

ка становищата ог посоча
ните заседания 

комитет
ла па задоволително рав- 

На всички избор
на Цснт-
на СК па нища.

ни събрания са приети поралния 
Сърбия, членовете па Прс 
дседателството 
тенис да се I

ви акциоппи прог рами за 
работа през настоящия 
дугогодишеи период.

взеха ре-
15намали броя 

Общии- топана делегатите на
конференция и те.ската

членовете па Председател-
На заседанието, члепо- Прсдставитслитс па Ре

гионалната общност за иъ 
тища и пътното предпри
ятие „Ерозия” за постра
далите райони готвят съо
тветна прюграма за прео
доляване на последиците.

чете па Председателствотосе намали чиството, и да ОК на ССТН в Босилег 
взеха

накоми-слото па отделните
секции и коордииаци-

решепие да се 
инициатива в

рад,
раздвижи 
местните конференции и

сии, 
онпи 
ва членовете на

отбори. Покрай то- 
Предсе- 
ведиаж организациите па сдружс- 

труд за събиране па 
за нос

Необходимо е, както сс 
ц . Цивилниядателството още констатира 

щаб, Изпълнителния сьв- 
ст и Общинската скупщи 
на, кадто и от ръководст
вото на юбщсствено-гюли- 

оргаиизации

пиянеобходимост-изтъкнаха 
та на обединяване на слу

доброволна помощ
от неотдавна катрадалитс 

тастрофалните \тводне!ш я 
Власотинци, Дърпа

жбите в обществспо-поли-
органязации втичсски 

общината.

В акционнага програма 
за работа на Председателс 

ОК на ССТН за

във
трапа и другите 
южната част 
бия.

тичсскитс 
час по-скоро да сс рсагн-мсста в 

па СЕ Сър-
I

ра от страна па всички 
компетентни, 31а да сс ус
тановят пътни дръзки доМ. Я.

твото на
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ПРЙИЗВОДСТРПЯВЖЕМУШВЛВШстопанство г:*5.

V
.ДИМИТРОВГРАДНА 2 юли В СУРДУЛИЦА ВЕ ПОЛОЖЕН ОСНОВЕН КАМЪК НА НОВ ЦЕХ НА 

„ПЕТИ СЕПТЕМБАР" Най-добри в региона 

и РепубликатаТакива начинания са „лек“ 

срещу кризата обши в печат л 
г;зглсд, чистота и

Б с г 13 и и о стат щ и я та ., Г Р а ртимента, 
сиия.• Основният камък бе положен от Славко Петко-

на Рабптннческня почне потушаване
ефекти, достатъчни да за- 

огии-
икоиомическата

дина" край гранично-нро 
пускватслиия пункт ,,1 ра 
дина” в Димитровград по 
трети път 
уреат па Им бл см, 
топ присъжда Съюзът за 

качос 
в СР

Друго.
Необходимо с да се 

фактът, че та 
обс- 

брой ту 
през,

вич, ВКВ работник и председател 
съвет на ООСТ „5 септембар”

ф Новият цех е най-голямата инвестиция в югои
зточната част на Републиката и една от най-големитс

„ЮГО-ФЛО№ДАн

щата на 
и обществена криза. Това 
е основната причина за оп 
раидателното исзадоиолст 
во на работниците, 
сс манифестира чрез стач 
ки и протести. Но от

по този

изтъкне ипоред, е ла- 
;сой- зи бензиностанция 

лужва голям
минаващи

инвестиции в рамките на програмата
ф На тържеството говори Томислав Миленкович, 

председател на Съвета на Съюза на синдикатите в 
СР Сърбия

което ристи,
граничио-пропускватслн

,,Градина“. Пр

усъвършсистнуване 
тното и стандардта 
Сърбия, а по повод нкци 
ята „Месец на .качество
то". В тази акция между 

избрани от повече от

ма- ия пункт 
сз миналата година оен-нифсстирапото 

начин работническо неза- 
по-голя-

е продала 
хиляди

На 2 юли т.г. в Сурдули ще започне на 2 октомври 
ца бе положен основен ка т.г., а новият цех ще зара 
мък на нов цех на основ- боти след този срок, — 
ната организация на сдру-. изтъкна па прескоифереп- 
жения труд „Пети сепгем ЦПя преди Полагането па 
бар”, която работи в рам основен камък СТАМЕН- 
ките на Заводше „Църве КО яНКОВИЧ, директор

на ООСТ „5 септембар” — 
нне предприемаме мерки 
да произведем необходи
мите начални количества

зинсстанцията 
5 милиона и 800 
литра петрол, а през пър 

шест месеца от го

доволство много 
ма опасност за бъдещето

сто
500 бензиностанции в СР 
Сърбия, бензиностанциятана нашето общсстпо 

апатията, пасивността, ли 
мотиви за труд и

са гитс

псата на 
творчество, поверието, че 
могат да сс разрешат 
руиалнтс се обществени 
проблеми и противоречия- 
На тази опасност

нат-застава” от Крагуевацна
Цехът. ще бъде построен 
непосредствено до сегаш
ния цех на „Пети септем
бар” и в него годишно ще микромотори: за това воли 

около

можем
да сс противопоставим 
не с хубави думи и обеща 
пия. становища и заклю
чения. ? с конкретни 
цип и резултати, 
щс вдъхнат у хората реал
на надежда, че утрешният 
ден ще им бъде по-хубав 
от днешния-

ле г съществуващия цех-се' произвеждат 
850 000 микромотора за 
около 60 000 леки коли 
>>ЮГ0—ФЛОРИДА”. Кога- 
то заработи новият цех. 
ООСТ „Пети септембар” 
ще произвежда около 1,5 
милиона микромотори го
дишно и многократно ще

На устроеното по слу
чай полагането на основен 
камък ма новия цех тър
жество прнсъствуващите 
бя-ха прпветствувани от 
СЪРБОЛЮБ ВАСОВИЧ, 
директор па фабриката за

ак- 
които

С тържеството в двора на ООСТ „5 септем
бар” бяха ознаменувани юлиските празници, 135- 
-годишната на Заводите „Цървена застава”, 
-годишнината на автомобилното производство у 
нас и 25-годишнината на ООСТ „5 септембар”, в 
Сурдулица.

На тържеството присъствуваха многобройни 
представители на Републиката,. „Цървена застава” 
и Крагуевац, Южноморавски регион, съседните 
на Сурдулица общини, обществено-политическите 
и стопанските организации в общината.

количество„Градина” е спечелила, 
заедно с още осем бензи 
ностанции, 
брой точки — 100, което 
е било достатъчно за пър 
во място в първа качеств 
ена група, като единстве 
на от Нишки и Южномо 
равски регион. Инак, ос
новни условия'за включва 
не в тази са високото ка 
чество на услугите и "асо-

дината 
вече е увеличено с 20 на 

Покрай продажба

разшири производствения 
си асортимент. 60 на сто 
от продукцията ще се из
нася на чуждестраните па
зари. Производството на 
микромотори в бъдещия 
цех ще се основава на де
ловото сътрудничество на 
сурдулишката организа 
ция с великобританската 
фирма „Лукас”.
Изграждането и оборудва 

пето на цеха ще струва 
около 27 милиарда дина
ра, които са обезпечени от 
Републиканския фонд за 
насърчаване развитието 

на изостаналите краища 
(10,8 милиарда динара — 
10,3 милиарда са отпусна
ти във вид-, на кредит и 
500 милиона са безвъзвра
тни средства) „Югобанка” 
от Лесковац (1,3 милиар
да), чуждестранни креди
ти (7,36 милиарда), креди
ти! на организациите, кои 
то ще строят цеха и -на 
организациите, които ще 
"доставят съоръженията 
(5,7 милиарда) и собстве
ни средства (1,5 милиарда 
динара).

Запланувано е обектът 
на цеха да бъде готов до 
29 ноември 1988 година.

35- максимален сто.
та на бензин и нефт та
зи бензцостанция на мо 
торизирания пътник-тур 
ист предлага и допълните- , 
лен асортимент необходи
ми артикули.

I
к. г. А. Т.

автомобили в Заводите : :
„Цървена застава” и от в ТО „ИЗГРАДИЛ” В БОСИЛЕГРАД ТРУДНОСТИ ТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ
ДЕЙВИД БОБЕН, предста 
вител на лондонската фир ,
-ма „Лукас”. След това реч 

произнесе ТОМЦСЛАВ 
МИЛЕНКОВИЧ, председа 
тел на Съвета на Съюза 
на синдикатите в СР Сър
бия, който между другото 
изтъкна:

— Изграждането на та 
зи фабрика е още едно до 
казателство че и при усло 
вията на кризата могат и 
трябва да се правят крач 
ки напред, крачки, които 
ще ни избавят от криза
та, и че творческата ини-

(заработените им пари
Босилеградските строители получават загаран- 

тиран личей доход, възлизащ около 88 хиляди ди
нара. Нямат обезпечена работа. Напоследък 
изправени още пред един проблема инвеститори 
им дължат 367 милиона динара.

чните доходи значително 
не ще може да се подоб- 

са ри и занапред, казва дире
кторът. По-точно казано, 
личните доходи на тукаш
ните работници са „под 
удар” на закона за ограниНа строителната органи 

зация „Изградня” в Боси
леград понастоящем гор
ското стопанство от Вра
ня Дължи 237" милиона ди 

циатива на хората е глав- нара, за'сметка на която 
ната двигателна сила на 
борбата срещу кризата.

Миленкович, се спря. и

юли ще се наложи ц полу 
го длето, както и първото чаване на личните доходи 
тримесечие да приключим а директорът 
със загуба — казва дире- под удар ще бъдат и зана- 
кторът на ; „Изградня” —
Митко Рангелов.

казва, че

пред понеже миналогоди
шните през това време ли
чни доходи са били срав
нително низки.

организация босилеград
ските строители- изгради
ха обекти за бригадирския 
стаи в Босилеград още пре 
ди един месец. Не са йч 
заплатени и 130 мцлиона

Ако заработените сред
ства не им пристигнат, за
напред ще бъде под въпр- , 
ос материалното 
ние и на

Един от главните пробле 
положе- ми нД тази организация 

организацията, все пак е недостигът на 
и на работницците.. Заети- работа. Трудностите в об- 
те тук понастоящем полу- 

загарантиран
доход, възлизащ едвам ок-

ТТТе го построи строител 
трудова организация 

„Бетон” от Скопйе. Как- то общество.
то вече писахме в мина- — Стопанските проце динара за завършени ра- 
лия брой в новия цех от- си в първото тримесечие боти в строещия се в Бо- 
начало ще работят 215 ра на годината не излъчиха силеград цех за произво-

положителни промени. дство на спортна конфек- 
Очевидно е, че предприе ция. — Ако тези средства

на някои аспекти на акту- 
алната обстановка в наше-ната

ластта на капиталовложе
нията пряко се отразяват 
и върху ' дейността й —‘ 

оло 88 хиляди динара. Без засега обезпечена работа 
оглед, че се чувствува 
вестно недоволствие поло
жението във връзка с ли-

чават личен

ботника.
няма нито във вътрешно
стта, йито в общината.

из-
— Тъй като производст

вото на „Юго-флорида”
тите мерки на икономиче не ни заплатят до опреде 
ската политика не дадоха В. в.ления срок, т. е. до 15
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промени"). В Марибор нямаше такива лозун
ги, обаче исканията бяха ясни: работниците 
търсеха по-големи лични доходи, по-малко 
облагания на стопанството, по-добра, органи 
зация на труда и уважаване на работничес 
кото достойнство в нея- Когато по-дълбоко 
се съгледа същината на лозунгите, няма 
всъщност никакви разлики, освен че едни 
с тях изразяваха своята, а другите по свой' 
съответен начин своята действителност. И 
едиият и другият случай показаха къде и ка 
кво е влиянието на работническата, класа 
и кой поправо плаща сметката за всички 
колебания и живуркане.

Тогава се затвориха кръговете, обаче 
останаха някои открити въпроси. Първото 
и основното се отнася до информираността 
на работниците в изготвянето на реформа
та и нейното провеждане. Този път работ
ниците останаха вън от тази насушна пот
реба, а това не бива да се повтори. Осведо
меността на работниците е основно предус- 
ловие нещата да тръгнат от мрътвата точка 
и обратно; тяхната слаба информираност 
представлява опасност за различни манипу
лации, особено на технобюрократическите 
структури (и не само на тях, но и на други), 
които никога и за нищо не са виновни и ви
наги и всякаде имат право. Логиката на ед
но такова поведение може й знае да мъти 
водата. Очевидно е, че нито една реформа 
не може да се проведе без създаването на 
твърда опора и истинска акция- Тук подраз
бираме ефективните финансови, човешки 
и' материални резерви, а що се касае за ак
циите предприемане на мероприятия, така 
че негативните ефекти на директните и 
страничните влияния да се сведат па по 
п-осима мярка, благодарение на първо мяс
то на инициативите па плана, по солидарност 
та и взаимността. Това този път, също така 
липсваше.

Съдбовен въпрос
К олко имат право ония, които твърдят, 

че у нас главен и основен проблем е 
стопанството и неговото развитие по

казаха събитията в Белград и Марибор. Въп^_ 
рос над въпросите, вече по-дълго, е поло- 
жението в стопанството, което 
по-малко ражда всички други „продукти" на 
кризата.

Ето защо с съдбовен въпросът как съ
щото това стопанство в колкото е възмож
но по-кратък срок да оспособим и му дадем 
възможност да, стане основа за всички други 
обществени възходи. В арсенада на идеите, 
които могат да се ползуват за тази цел най- 
често се наблягаше върху няколко крупни 
основни начинания, които са предусловие за 
променете. Касае се за преустройство на сто 
панството,
намиране на съответно мйсто

посредствено ехо, а техните мотиви и иска
ния да отразяват почти същия колорит как 
то и стачките от пролетта на 1987 година. 
Именно за две най-големи такива събития в 
Белград „Змай” и Марибор ТАМ (и неговите 
съседи от мариборския жилищен комплекс 
Тезно) свободно може да се каже, че основ-

повече или

ните им искания са сведени на личните дохо 
ди и намаляването на личния стандарт 
работниците, които са засегнати от интервен 
тните мерки, или по-добре казано от зачатъ
ците на стопанската реформа, в която паза
рът играе (и още по-вече ще играе) неотмеин 
ма роля в общественото развитие.

на

Свикнали сме в такива случаи компетеп 
тните (това са главно политическите структу 
ри) да се отнасят като арбитри, които мо
гат всичко да направят, само да обещаят (а 
често се така и. поставяха). Досега главно 
успяваха да издействуват временно увеличе
ние па личните доходи или на някой друг 
елемент на стандарта. Но този път искът в 
това направление не бе съвсем услишен, тъй 
като мерките объркаха „арбитрите”, пък вм- 

. есто обещания за своя и чужда сметка в 
един ден да увеличат своите личим доходн- 
проработи разумът с обяснение, че това би 
представл я вало 
стопанството, 
които представляват моторната сила па раз 
витието. Работническото съзнание, което ви 
наги беше и винаги ще бъде па равнището 
на схващането на историческия момент, ра 
збра за какво се касае и пристана да свърз 
ва двата края в обстановката какваго имаме, 
а за мнозина това е почти невъзможно. Ней 
мият колективен дух, бързо намали напре
женията и върна самосъзнанието и реално
стта на хората там където то е иай-продук- 
тивно — в процеса па труда и производство 
то. С това, попе привидно- се затвори кръгът.

внедряване на нови технологии, 
в световната

технология, пазара и пазарната ориентация в 
освобождаване огстопанисването, относно

„опекуни". Разбира се, тогава 
по-висока мотива-

статистиките 
би могло да се говори за 
ция за работа, за увеличение на дохода, на 
жизнения стандарт, с една дума за функцио

икономически ме-ниране на всички ония 
ханизми, които понастоящем са съществено 
нарушени.
на проекти и тук се не е много отишло на
пред.

Касае се, разбира се, за проекти още една меча услуга па 
относно тъкмо па тия хора,

Едвам от май тази година, това което се 
предчувствувашо (а тук таме и ясно свежда

лега-искания и предложения) получи
почна да действува като норма и

ше на Трет въпрос е въпросът, който показва, 
че по може да се^ променя само проведенне- 
го па работниците и на работническата кла
са, по и на ония, които се смятат нейни пред 
стапнтелн или авангард, между конто спа
дат Съюзът на комунистите и Съюзът 
синдикатите, но н ръководната структура в 
стопанството, които вече не могат нищо да 
постигнат със старите лозунги и обяснения. 
Те просто трябва коренно да се променят.

лизация и
предписание. Но и това не бе прието радуш
но във всички части на страната и във всич 
ки стопански и други среди. Свикнали с вер 
бализма в ръководенето на стопанството и 

с неспазване на договоренотодържавата и 
и стопанството и държавата и с неспазване 
на договореното и стопанската дисциплина, 
множество проекти във връзка и с юва се 

без никакъв положителен резул- 
големи нега

на

Обаче, в този кръг останаха различни пе 
доумепия, аналитиците — нещо поради крат 
кото време, нещо поради собствената неспо
собност и недостига па класов усет — не 
успяха спешно да направят анализи на всич 
ко тона, което в тези кръгове (както в Бел
град така и в Марибор) ставаше. А ставаха 
много работи. Преди всичко, и едната и дру 
гага работническа колона тръгна с портре
та па другаря Тито начело. С това, поне за 
наше разбираме, манифестираше своята при 
надлежност на историческото помиеиие и 
живеене, не позволявайки Никакви спекули 
за сметка на нейното класово и политичес-

ировалиха
тат, оставявайки същевременно

Касае се за бързото и 
на всяко социтивни последици, 

иепринципиелно задушаване 
ално налягане, което се явяваше 
ледица на каквато и да било икономическа 

който винаги биваха в дълбок раз- 
Така стопанството

— „отрова", която, още 
в болно състояние.

като пос-

мерка и 
рез с тях. 
терапия получаваше 
повече го хвърляше

вместо

Първото действуваме майските столан 
ски мероприятия ле издържаха и един мс 

почна се „старата лесен". Прекъсва
ло нятие лодраз

ко определение. После е изтъкване на знаме 
то показаха къде това става и от какво този

сец, а
ния та на работата (под това
можтюст'заЧгтмосферата"настачкувало и IIро 
тести) почнаха да се манифестират Като

протест се ръководи. След това се чуваха ло 
(в Белград: „Искаме хляб", „Искаме Влпйко КРИВОКАПИЧзунги
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ческото стопанство, този вид ква
ртири с и най-добре продаден до 
края на сезона. Но, когато вече 
споменахме туристическите аген
ции, не бива да забрави ме един 
важен факт: за сега единствено 
са ни сигурни гостите, които ид
ват с тяхно посредничество.

В тази насока

наМоже би па председателя
МиСъюзния комитет за труиизъм 

одраг Мировпч, който па журпа- 
преди няколко дена дс- 

за та-
лпетите

съвети, понастоящемЛСП1С
зи област да пишат само хубави 
поща, а лошите „сложат в чекме 
джето, за да през октомври 
зц, които заслужават оземат пари 
тс — с лихва", това звучи пссими 
етично, по все пак няма причини 
за да не се съобщи. Защото фак
тът (не за пръв път), че туристи
ческите работници, особено

между Дикаран и Улцин, сега 
в навечерието на главната част на 
сезонът, много по-малко са опти-

състоялата Председателството, това е разпск-
откровено и демократично

Колко неотдавна
се Конференция на СК в Косово ване 
ще допринесе за подобрение на ме (подчерта С. К.). 
ждунационадните отношения (то 
ва бе темата) в тази покрайнина, 
остава да се провери в бъдещата откровено н демократично, а Пре 
обществена и политическа прак- .дседателството на ПК на закрито- 
тика. Известни тонове и акценти
които се чуха на самата Конфе- манията" и поставяйки 
ренция, па техните непосредстве- Конференцията, по недембкрати- 
ни отзвуци в обществеността за

на оне пак води
най-голяма и най-силнанашата

агенция „Юготурс", която нався
къде, където работи, добре пласи 
ра аранжманите за почивка в на
шата страна. Много, и което мо
же би е по-важно, навреме влага

Следователно, разискването е

оне-то заседание е съставило „ипфор- 
се над зи в пропаганда и успехът трудно 

може да изостане. На трудния па 
зар във Великобритания, където 
и за малки пар/; могат да се полу 
чат аранжмани за определени ме
ста в Испания, тази агенция да
же един месец и половина по-рано

чеи начин реагира на дискусията
мисти по отношение на посещени 
яга в летовищата, отколкото то
ва беше в началото на пролетта 
И не без причина. През зимата и 
в ранна пролет бяхме във върха 
на „топ-листата" на най-търсени- 
те страни за почивка, а настоящи 
те информации от нашите предс
тавители в чужбина засилват убе 
ждението, че все повече ставаме

съжаление не дават основание за на един делегат, 
оптимизъм. Онова, по което тази 
среща на косовските комунисти 
ще остане' запомнена са думите 
на Али Шукрия и начина (демок- за начина и селекцията, която е 
ратичен), на който е „отговорено" направил делегатът от Косово по- 
на разискването на Павле Й°ва- ле. Обаче това е трябвало да се 
нович, който от името на Комуни направи на самата Конференция, 

4 стите в Косово поле, чийто е де- там, където делегатът е съобщил 
легат, потърси да се открие въп- своето становище на политическа- 
роса за отговорност на няколко та си база. Тогава би могло да се 
другари, които през 1981 година говори за опортюност на провер- 
са изпълнявали отговорни функ- ката „по списък", зад което може 
ции (някои и сега се намират на да се прикрива или „изравняват" 
*гях) в -Косово, Сърбия и Югос- своята отговорност с други исти-

Не твърдим всячески, че 
може да се сложат забележки и

не

отколкото .миналата година, е про 
дала 265 хиляди така наречени 
„пакети" за нашата страна и по
чти е известно, че оттам ще дове
де повече от 310 000 туристи. Ме
жду другото, агенциите имат го
ляма заслуга за солидното посе
щение от януари до май, което

резервно място, интересни сме ко 
гато се попълнат и инак по-мал
ките по обем туристически капа
цитети в Мароко, Тунис, Републи Югославската народна банка вне 
ка Кипър (миналата година "за 45 се ЗЗД млн. долара или 45 на сто

повече отколкото през същото вре 
ме миналата година.

хиляди легла за чужденци е инка 
сирала 600 милиона долара) и Тур 
ция, която може да бъде и „хит” 
това лято» в Средиземноморието.

меки виновници за положението 
в Косово. Принципната критика и 
търсене на отговорност — това и 
със Статута е ясно прецизирано 
— подразбира зачитане на всеки 
човешки и политически интегри- 
гет, което никак не означава, 
някой с функцията си може да се 
защити от критика. Отговорност-

лавия-
Но (винаги съществува едно 

НО), туризмът най-много ни до-
Али Шукрия говори искрено, 

комунистически за безаконието в 
Косово. Каза, че това, което прав
ят албанските надионалисти не е 
никакъв „натиск”, това е терор, 
който се провежда над сърбите и 
черногорците в тази покрайнина. 
Жалко, че това не каза през 1981

нася през двата главни летни ме- 
Това, че вече ставаме „резерв”, сица и когато идват така нарече- 

без недомлъвки даде оценка на ните „индивидуалци", които пред- 
Конгреса на нашите туристически ставляват даже и две трети от 
агенции през декември в Будва гостите. И сега това е главният 
председателят на Сдружението в проблем. Все по-късно решават 
ГФР за организаторите на пъту- къде ще ходят на почивка, а Юго 
ване. Под въпрос е най-напред то- славия, според информациите от 
ва, че нашите цени се публикуват 
във валутите на страните, от кои особено привлекателна. По този 
то ни идват туристи, така че от начин (макар, че и техното отри 
нашата девалвация нямат никак-

че

та и всички права в демократич- 
година или поне три години, кога ното разискване и диалог са вза- 
то бе председател на Председател 
ството на ЦК на СЮК. Същите ду критикувах (при задължение, че 
ми биха имали по-голяма стойност

имни и еднакви и онзи, който
чужина, през това лято не им е

това прави принципно и аргумен- 
биха раздвижили и тирано) и критикуваният по същ- 

други албанци. Но по-добре няко- ия начин да се защищава или при 
Речта на еме критиката. За това е необходи

и значение,
цателно отношение не и за прене 

ва полза, докагб евентуално и най брегване) не би можало 
на стойността чко да бъдат обвинени

га, отколкото никога.
Али Шукрия има положителен оз 
вук в обществеността.

за вси- 
туристиче- 

Неизвестността
-малкото спаданемо да се обезпечи съответна де: 

мократична процедура и полити- на пезетите, лирите или драхми
те, (което за интересите 
зма се случва именно пред 
ният сезон) им донася 
полза. От друга страна,
'на западните , 
нта на отделните

ските робтници. 
по отношение посещението на оне 
зи чужденци, които самостоятел

на тури- 
глав-По-инак обаче ^ приета „Ин 

формацията на Председателство 
то на ПК на СК В( Косово и иско 
вете на комунистите от Косово по 
ле". След критическото изстъпле 
ние на делегата Павле Йованович 
Председателството на Конфе

ренцията на ПК твърде бързо се 
събра и излезе със съобщение (ин 
формация), в което между друго
то се казва: „Тук вчера е потър
сена отговорност от някои кадри

чески климат, което изостана в 
случая на Павле , Йованович. Той 
със съобщението на Председател-, 
ството на ПК просто трябва да 
мълчи, с което делегатите на Ко
нференцията и политическата ба
за, от която е отправена критика
та не основателно са съкратени 
за един отговор (без оглед какъв). 
Ако по този начин * (със съобще
ния, от закрити заседания) и в 
бъдеще се реагира срещу мнени
ето, критиката и дискусията,-кои
то се чуят на открити заседания 
— би било крайно обезкуражава-4 
що за комунистите и всички тру
дови хора, които желаят своето 
критическо становище да изка
жат публично. Остава ни да се на- 
яваме, че „информацията” от Кон- 
еренцията на СК в Косово е са
мо прецедент, който няма да се 
повтори.

не малка но пътуват, се явява като послед- 
интересът ствие на тяхната недоверчивост, 

агенции за пласме- предизвикани от неблагоприятния, 
страни е съгла- публицитет, както поради тру

пи13?^ ° ГяХ1юго Участие в капита дното икономическо положение и 
комппниитрИТе’ агенциите и авио мерките на Съюзният изпълните- 
-компаниите, в тези страни, което лен съвет, така и (което досега не 
у нас нямат. Но, не че те не искат, се случваше), по повод на някои 
се п.глЯг-,™ятП?е«ПкС®Н-Ия трудно политически или изполитизирани 
казаните !тп 63 Р°И ПЪТИ из~ .случки. Тези чужденци, в чиито 
стпа ши вляга?еЛеНИЯ За Чужде' страни ръстът на инфлацията се 
ГГ, “Я В НаШ“ °беКТИ’ изчислява' с число .по-малко от

ш^а 1кумЯулавдяДОСТаТЪЧИ° Д°Ма' ПРЪС™Те На еДНаТа р*ка' К*М
у 4 я* штата страна трудно могат да от

правят информации за това, че 
скетипа „ ™ Т°ПИ Начин се ди‘ V нас Цените ежедневно се уве- 
каме1^ все по? ”НСКаме ~ неис" личават и че не могат да’знаят 
главната част 06 заборчваме- («акто за останалите страни) кол- 
сезон дочакпя\ 3 туристическият ко ще струвати определените не- 
гв то »,™ С П°ЧТИ пренебРе ща по време на тяхното, възмо-Т
ристцчески населени м^ста В с “° За ПРЪВ ПЪТ “ ОНеЗИ’ * 
шествуват„нте ^ Места' В .Съ- много години ни идват, разбират,
значи много гт'„,1 ЯНуари до май> 11 възприемат това. Стойността на 

р ди лятото; число- нашият динар намалява, тав(а че 
за същата сума от своята валога 
получават повече.

а че нашите

който е правен в пяна начин, 
кои предишни обстановки, тенден

И докато поциозно, паушално, и неаргументи 
рано и по някаква чудна селек
ция”. Тази аиформацид свърша с 
изречението „Това е информация 
във връзка с представката, която 
в името на две~ акционни конфе
ренции изнесе делегатът Павле 
Йованович, а не сме навлизали в 
някои части на неговото разисква 
верне, което са неприемливи и не 
верни, но това не е работа на

го на 1-Ющуванията е увеличено 
даже със завидни 50 

според информациите на
на сто, а и 

туристи-
I

Саво Кържавац Д. йованович



Комуздиг^ 3
НА КУРСА НА РЕФОРМАТА

Д-р Михаило Църнобръня

Две идейни битки Съвсем е сигурно, че ще бъдат 
засегнати някои димензии на са
моуправлението, 
точки на онази визия на самоуп-

по-точно някои

равлението която изграждах! те 
през последните 15 години. Обаче

С Д”се^угрозява самоуправлението™ш

и останалите субективни сили ще трябва да се създадат някои от- 
се отълкновяват

се премахват някои неща, които 
кувания интендантско - снабите- със самоуправлението всъщно ;т 

в процеса на делни условия за формиране на лен концепт да се нещо работи 
лполоГДаНеТ° На реФ°рмата' пре' пазара, а едвам тогава пазарът би пак за „по-широк обществен инте доколкото като компензация

я„1,?аТ3аНе'В ДВ6 ЗНачите" можал Да се пусне спонтанно и са рее”, а измерва в килограми, то- получи необходимата, непосредст- 
тки. ^ битка с надминатите мостоятелно да действува. Кога- ми, метри и т. н. 

идеи и идейни схеми, и битка с то това би било така, когато, сле- •
онези,' които с всички сили ще дователно. би съществувала няка- Петнят фронт на който цяло- 
настоят да запазят придобитите ква такава сила в обществото, ко- то общество, а отделно Съюзът на 
си позиции, колкото и да разби- ято е в състояние предварително комунистите трябва да се' ангажи 
рат необходимостта от реформа- да уреди отношенията, па тогава 
та. Доколкото тя не е докрай в да превземе пазара — тогава дей- 
техен интерес- било да се ка- ствително би можал да се поста-

нямат преки връзки. Това особе ю

вена материална връзка, така че 
ст шаь ските субекти сега имат пря 
ко отношение с материалните нро 
цесн на общественото възпроиззо 

" дството и .пряка отговорност за 
и това. Следователно и отговорност

та на ръководещите органи, но и 
отговорността на самоуправителни 
те органи съществено укрепва, по

ра е внедравяне, поддържане 
развитие на флексибилност^ и ка
то начин на мислене и като на
чин на действуване. Дълги годи-сае за отделни лица, или колекти ви въпроса: защо тогава ни е не-

в обходим пазара? Нашият опит и ии се приспивахме в уверението,
не само нашия показа, че такива че крутостта на нашите решения обществена позиция. Не може да 

же би не публично и откровено, сили няма. Тази бъща бюрокра- е наше предимство. Днес в све- 
Поне поради тези причини моето ЦИя се показа напълно неспособ- 
дълбоко уверение е, че реформата 
ще върви бавно и трудно.

Първостепенна задача ще бъде 
освобождаването на стопанството

— те обективно ще бъдат 
позиция да се срещупоставят, мо-
ви ставяйки се в една по-различна

се говори за угрозяването на са- 
та, в технологически, научен, ико- моуправлениието. Напротив може 
номически и финансов смисъл, 
най-добре се справят онези, кои
то най-бързо и най-лесно се прис
пособяват към основните цивили-

на да урежда отношенията на тъ
рсенето и предлагането.

да се говори за довеждането па 
самоуправлението върху материал 
ните оснОви от които то и трябва 
да произлиза и по-нататък да 
развива.

се
зационни процес. През последни
те десетилетия ние бяхме изклю
чително галантни в променянето 
на нормите и предписанията, 
изключително нееластични в под- то една димензия на предрефор-

от бюрокрацията. Така веднага 
се идентифицира и онзи найтвърд 
материал, който ще окаже съп
ротива в провеждането на стопан
ската реформа, с оглед на фак
та, че на бюрокраццията в този 
процес се намалява ролята и зна
чението. При това не мисля само 
на държавата като бюрокрация 
макар че и на нея. Мисля, за бю-

И последният въпрос е въпро- 
а са за социалната издъжливост ка-

държането на основните продук- мното състояние и провеждането 
ционни отношения- Сега трябва на самата реформа. Именно, съв- 

тъкмо обратно, сем. сигурно реформата не можеда действуваме
Основната философия трябва да на всички да отговаря- Някъте 
бъде — един стабилен колет от нещо трябва и да се съсече, ня
мал ки и стабилни норми, в който къде нещо трябва да се постави 
вътре на стопанските субекти ще по-инак, с някои интереси съвс- 
бъде дадена свобода на действу- ем е известно, че трябва да се

стълкнови. Въпростът за социал
ната политика, като траен придру 

Разширяването и обогатяване- жителен на реформата е неттто за 
то на лепезата на мотивировка би което трябва да се държи смет- 
била шестата характерна черта на ка, така че тя да бъде поставена, 
нашето идейно действуване. Ние 
трябва да се освободим от тенде-

рократическия начин на разреша 
ване на проблемите, които после
дват — от това, че предимно се 
работи форумно, па до това, че 
с норми и хартии „от напътству- 
ващ характер" настояват да се 
решават актуелните проблеми: сто 
панисването, развитието, внедря
ването на технологии ... Вместо 
да се работи върху позицията на 
икономическия интерес, което 
инак новата реформа предлага ка 
то нещо основно, използува се из
вестната синтагма, че нещо е „от 
по-широк обществен интерес". Бю онази идейна платформа за соци-

каго безконфликтно обще-

ване.

че социалният амбиент и социал
ната тензия да постдви в процеса 
на нормалното развитие. Затоваицията на централизацията, тоест 

тенденцията на уравниловка. Си- трябва да се направи трислойна 
лите, които предлагат уравнилов- подялба на отговорността. Пред- 
ка са изключително присъствува- приятпята трябва да бъдат ото 
щи и мощни. Следователно тряб- ворнн за успешното собствено и о 
ва да се очаква, че' тази битка

Следващият значителен компо
нент на борбата за реформа е не
обходимостта от превъзмогване на

номпческо развитие, а тогава чрез 
това за решаване на социалнитеализмарокрацията твърде често предла

га тъкмо този дъждобран, давайки ство. Или доколкото се признава, 
по този начин оправдание за соб- че това е конфликтно общество, 
ствената си егзистенция- Обаче то 
ва не би „минавало" да няма оне
зи сили в обществото — и в сто
панството, и
— на които тъкмо отговоря така -

що бъде твърде ожесточена, а аз 
бих добавил, че това е една ог въпроси в техните рамки. Държа- 
възловите битки, на които трябва вата трябва да се ангажира пре
да се спечели реформата. Защо? ди всичко в областта на прерлз- 
Реформата е процес,

тогава превъзмогването се вижда 
в механизма на договоряпето и сп 
оразумя нането. Следователно в 
шият идеен проект трябва да вне
дрим понятието па конкуренция# 

ва позиция на бюрокрацията, с по 'като мощо, което е съставел 
оглед, че и те, под същия дъждо- елемент от верификацията на об- 
бран намират условия за собствс- ществеиите потреби ползуването 
ното си съществуване. И това е иа обществения и фонда па тру- 
сега една значителна конфереи- да и капитала. Следователно пеоб- 
ция. Затова ще трябва да редефи- ходима „и е ' като , ,е
нираме по-широкия обществен ин- гитимеи процес. Във връзка с ш- н ираме по-шицчлия ш трудно може да1 се замиели об-теоес а всичко, което бъде изпи- „^ пп го сия- стаповка в която някои дава под-зало извън, ще трябва да се спа д формата, а
мира и доказва на пазара! крспапротив конкуренцията.

който про- пределението: н върху основитена веждат хора, заинтересовани за 
пойното успешно провеждане, 
те ще бъдат заинтересовани доко зп политика. Субективните сили, 
лкото им се открие простор за 
заинтересованост. А той ще се от- ститге и Синдикатът, трябва да бъ- 
крнс доколкото действуват моти- дат този катализатор, който ня- 
ви— както положителни, така и ма да позволи, че всяка сочи л- 
отрицателшг. Положителни, в този на нетърпелнвост към промени-е, 
смисъл, че успешният отделен чо- конто са в ход, да прерастне 
век или колектив при минимални сксплицитии изяви на недоволст- 
огранмчепия ма може да осъщес- во, със съществени крачки от от- 
тш1 и съответна печалба. Огрйца- стъпването от основния курс. Сн- 
телни, в смисъл неуспехът ведна- гурмо е, че 'има и твърде опрад -а- 
га да се санкционира. Виждайки в дителни изискрания за корем 
лепезата иа мотивировката свои- но трябва да бъдем твърде вннма 
те интереси,. стопанските субекти телни че през социалната неиздър 
ще бъдат заинтересовани е дей- жимост на малки врата пак да не 
поспа си да, допринасят към об- се върне онази всеобща соцналн- 
Щото обществено усилие за увели- зац„я. Така пак бихме загубили 
чепие ма съвкупната ефикасност.

на соцциална политика и социал- 
А пата защита, като елемент на а-в изнъстопанството

преди всичко, Съюзът на кому! н-

в

сс бори

Втората точка1 на тази идейна 
борба се* отнася до тезйса, който 
твърде често така се чува: 
още не сме съзря ли 
Върху тази линия на размисляне 
първо е необходимо да се ст»зда- 
дат институционални 
вки, па едвам 
де пазар, 
проблем е това, че привърженици 
те на такова течение считат 
пазарът е цел, а не средство, 
зарът е все пак средство за задо
воляване на обществите интерес и 
и потвърждане на обществено пе-

Четвъртият простор за идейно 
действуване е свързан с премина
ването върху коицента па 
ба и финансова апаратура за ува
жаване

че ние 
за пазара. печал

на онова, което стопански 
те субекти направят. Като най-впу 

илюстрация за'този сег- 
идейпата борба бпх посо- 

мисъл от печата: че един наш

оеноипата насока.предпоста 
тогава да се вт»ве-

Слсдиаща опорна точка на на
шия идеен проект ще бъде Отговошителна

мент наКлючът на този идеен ра иа въпроса за угрозеиостта на (От уводното изложение на Коми 
Именно енгу- сията иа ЦК на СК на Сърбия за

отно
чия

че колектив осъществил големи .успе 
' Па. хи в производството чрез износ, 

все още не осъществил съотве 
Поега-

самоуиравлението.
рно е, че п процеса на провежда- обществсно-нкономическите 
пето на реформата ще се отвори шения за темата: „Цдейно-полнгн

ческн въпроси на реформата нано въпроса дали самоуправлението с 
реформата е засегнато нлн не е? стопанската система, 27 юнн 1988).фуиаисовй резултати.

какво значат тези
тии
вя се въпрос —
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С вкус на власшша
иии — пито рационалност, питомическата мощ, властта и пара

та. Кол кого банките стават слуги- способност (знание). Рационално
стта на западноевропейската бю- 
рократическа, политическа стру
ктура се корени в рационалността

голямо е богатството на някои наши
сегашните

Когато се знае колко
възползуват вфункционери и от какви привилегии се 

„беняшки” времена, напълно може да се разбере народният иск 
да бъде национализирано спечеленото по незаконен път богатство.

нки на децентрализираните цент
рове на политическа мощ, толко-

Понеже народната егалитарианска социалистическа идеология проя ва тези центрове стават ииструм- 
вява най-остра нетърпимост именно към големите социални разли ент за защита на новата финан- на икономическата структура на

сова олигархия- Създават се воде- обществото, относно повише-
произнодителност на трудаки.

пата
изисква рационална организация 
на производствените отношения, 
а те пък изискват рационална ор-

щп ядра, конто искат да се изску
През последните няколко месе- идеология проявява най-остра не бпат (Л. обществен контрол, да 

ца страниците не само на забав- търпимост именно към големите 
ните списания, но и на вестнците, социални разлики. Огорчеността 
които претендират на политичес- е още по-гол яма; понеде носители 
ка сериозност, безмилостно бяха на посоченият скстремум са по
напълнени с разни „случаи”. Най- литическпте функционери, чиято

имат монопол върху решаването 
и управляването със средствата и 
хората. Същевременно тези ядра 

социалната
ганизация на политическите отно 
щения* Способността и знаниетоискат да разширят 

опора па собствената си мощ, ка- са във функцция на тази рацио- 
то придобиват за себе си части 
от обществените слоеве,

-пресният случай от черните хро- политическа легитимация зависи 
пики безспорно е иеумскнят 
за вилите на „отделни функционе ство, а те разбират социализма 
ри”, които са израстнали кажи-ре „като система, която им дава въ- 
чи местериозно и макар че са на зможност за лична власт, удобен 
най-хубави места, с години са би- живот с малко труд, назначаване 
ли скрити от очите на обществе- на роднини и приятели на добре 
ността. Като от тъмна нощ' на платени постове, многобройии при 
бяло видело излезлха кражби, йз- вилегии и безгранично забогатя- 
мами, огромни финансови транса- ване”. Колко и да е важно да се 
кции, които са се влили в частни знае богатството на функционера 
джобове, злоупотреби, закони, ко
ито са валидни само за

налност.
от запосването на социално равен които

свръзват с тях моментален соб- Тъй като икономическата стру 
ктура на югославското общество 

слоеве. Абсолю- не се основава на рационалния ка
егвеи интерес, от интелектуалци
до висши средни 
гният контрол на националното питалистически модел, нито пък на 

за социалистическия, политическатабогатство дава възможност и 
абсолютен контрол над всички об- му структура не може да се гор- 
ществени процеси, от финансите дее с рационалност. Всъщност ста 
до културата и информирането.
Своеобразният
стта и парата действува не в со

ва дума за чуден смес на чиновни 
монолит на вла- чество и бюрокрация, който се

и по този начин да се осуети не
законното му увеличение, още по-

характеризира с алчност, разсип- 
ничество и медиократия и кому
то повече личи да се нарече ира-

една нощ
и само за „определени другари”, -важно е да се открие веществото 
Общо Взето, главните роли в те- на обществения модел, което на 
зи дого-крими-филми се изпълня- функционерите дава възможност 
ват от функционери на партийни- да забогатеят. Затова най-напред 
те и „световните” организации и трябва да се попитаме каква е ор- 
институции. Чудно хоро са заигра ганизацн-ята на обществото, която 
ри властта, престъпността и пара- е причина за такова състояние, 
та. Народът се обезпокои! Натис
нат от обществеността, дори и 
Централният комидет на СК в Бо- ри на незаконно забогатяване са- 
сна и Херцеговина си вмени в мо са последица на един парад иг- 
дълг да разясни случая с неумски мичен модел на власт, който с 
те вили. Но все още няма резул- цесетилетия съществува в нашата 
тата и затова започнаха получас- страна. Защото с разлагането на 
тни следствия и лов на функциб- старата етатистическо-бюрократи- 
нерски имущества. Разбира се, от 
такъв сафари не се отказаха и жу отнета силата на бюрокрацията; 
рналистите" така, че отведнъж за
почна да се увеличава броят на се формираха 
функционерите с „орехи в джобо- центрове. Вместо един строго цен 
вете” и богатството на заподозре- трализиран и всеобхватен

циален вакуум, а в живата тъкан 
на обществените процеси, в която
все още присъствуват революди- ционален, отколкото рационален, 
онните сили. Основният идеологи- Джемал Соколович дори смята, 
чески постулат на обществото ни че югославската бюрокрация (ус- 
кога не се довежда под въпрос; ловно) най-много напомня на еги- 
напротив, мнолитът на властта и 
парата доказва идеологическия и 
политическия сН легитимитет с ве 
рбална борба за самоуправление, 
демократизация, реворми.

петските чиновнически свещени
ци. „Общ знаменател им е ираци- 
онализмът. Така, както египет
ските свещеници искали за фара-Всички случаи, афери и приме
оните да се влага огромен човеш
ки труд в най-ирационални обекти 

Такъв модел, съюз на попити- —фараонски гробници и пирами- 
ческата мощ, банките и промит- Ди» югославското чиновничество 
лените корпорации нито е нов, харчи огромен човешки труд в 
нито е само наш. Той съвършено най-ирационалните паметници на 
функционира (наистина не в та- собственото си незнание. Разлн- 
кова „гола” форма) във всяко бю- ката е само в това, че техните 
рократическо общество, а особе- пирамиди са станали световно чу- 

в капиталистическото. Затова до, докато нашите несполуки ста- 
(доста неуспешното) повторение наха световни паметници на глу- 

този модел трябва да се раз- постта”. 
бере не като рецидив.

ческа структура на властта не бе

напротив, тя се увеличи, понеже
пови политически по

моно
пол, се създаде мрежа от много 
малки монополи. На тъй като в-ь- 

Богатите функционери са не са просът на властта отвмнагц е и сВРац,1я на капиталистически 
мо босенски (и херцеговски) спе- въпрос на богатството, новите цен отношени'Я» навярно в един суб- 
циалитет. Такова е положението трове на обществена мощ се из- лимиран облик« добре скрит зад 
почтгг в цялата страна, а боснен- правиха пред въпроса как да ста- маска,а ,1а идеологоческата риги- 
ско-херцеговският опит е най-пре- лиост.
сен. Когато се знае това и когато

наните.
а като ре- Всичко, ' което израстне от та

кова съзнание или полусъзнание, 
наистина не може да бъде изне
нада, но е въпрос как да се бо
рим срещу това.

пат господари на националния ка 
питал. Някогашните централни им 
вестиционни фондове са превърна

Но когато се 
твото на

разкрие вещес- 
модела, раставрацията 

па капиталистическото отношение 
и вината на бюрокрацията,- проб
лемът не е решен. Именно

се вземат предвид и останалите 
привилегии на функционерите, на ги в особен вид „национален капи 
пълно може да се разбере народ
ният иск (този иск бе изнесен и

тал”, с който разполагат центрите 
на политическата мощ, банките тук

започва разрешаването му. Нево
лята е там, че ние и нямаме бю- 

е рокрация (!); поне ,я нямаме в 
е класически (Веберов) смисъл. У 

се нас тя не притежава нито едно 
от двете основни нейни определе

на конференцията на СЮК) най- 
-сетне да започне проверка на иму шлени системи. Следователно — 
ществото и да се национализира старият модел на властта 
онова, което е спечелено по неза- променен Съществено, 
конен начин. Защото народната
игалитарианска специалистическа намериха политическата

ивърхушките на големите проми-

не
а само

реорганизиран. В голям възел
и иконо Д. Матиевич

•м

Комунист на в-к , Домунист'’ Влайко Кривокапич, замест- Алоес на с.___ тт
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Посевите в някои краища 

сериозно засегнати Съедтекието 
прави с^иата

© ОЧАКВА СЕ.В СЪРБИЯ ДА БЪДАТ ПРОИЗВЕ 
ДЕНИ ОКОЛО 3,7 МИЛИОНА ТОНА ПШЕНИЦА 
ЛОШОТО ВРЕМЕ НАНЕСЕ ГОЛЕМИ ЩЕТИ НА ПО 
СЕВИТЕ В ЮГОИЗТОЧНИТЕ 
ПУБЛИКАТА

Миналата есен в СР Съ 
рбия със зърнени растения 
бяха -засети 871379 хекта
ра (Сърбия без покрайни 
ните 397583), което е с 
41 05 хектара повече от 
есента на 1986 година.
Да напомним и това, че 
условията за есенната сей 
тба миналата година не 
бяха благоприятни, но. 
селскостопанските произ 
водители преизпълниха 
плана по сеитба.

Според преценки на 
специалистите от 'тазгоди 
шната реколта в СР Сър 
бия се очакват добри до 
биви от пшеницата — ок 
сло 3700000 тона. Плани
рано е обшо да бъдат 

-откупени 2315000 тона зъ

— Градушката 
овсте, нанесоха

т,ОЛ1тттта ттл ^ щети. Посевите на около КРАИЩА НА РЕ- 35000 хектара
значително

Съединението прави си
лата. Тази народна лого 
ворка напълно е в сила, 
когато се говори за орга
низирането па селскосто
панското производство в 
Бабушнишка община- кое
то тези дни ще се намери в 
дневния ред на Общинс
кия комитет ма -Съюза на 
комунистите. Именно, ка 
сае се за някои перазреше 
пи въпроси, които обекти 
вир са станали пречка за 
по-м ататъш I Юто обед и н я- 
ване на кооперациите „Сл 
ога", „Будучност”, „Ерма", 
„Любсраджа" в една коо
перация „Бабушница”, 

към която трябва да сс 
приобщят и пчеларската- 
,кооперация „Мая" в Звои 
ци, търговската органи
зация „Таламбас" от Бабу 
шпица и новосъздадената 
кооперация „Срсдорек" в 
Горни Стрижевац.

планиране, развитие. На 
мястото на сегашните ко
операции биха останали 
основни земеделски орга
низации, които да вклю
чат и приобщят към себе 
см всички производители.

Създават се условия за 
по-лесно преодоляване на 
стихийния внос на сурови
ни и машини, а взаимната 
конкуренция почти ц-е се 
изключи. Основните земе.

и дъжд 
големи

площ са 
засегнати.

делски организации пред 
лагат много по-изгоцпи 
условия за сдружаване, от 
колкото сегашните коопе 
рации.

И занапред основа на
животновъдното произво 
лство трябва да правят фе 

- р.мите в Църни връх. Ба
чов дол и във Велико Бо 
линци, както и новата фе 
рма, която трябва да се 
строи при основната земе
делскаI организация „Бу- 
дучност”, като поОбединяването на земе 

делските
такъв

— начин се използват и нали
риск

Ж.АОба\ ■ лошото 
което . тези дни 
повече краища в страна 
та, сериозно засегна и ня 
кси предели на Социали 
етическа република Сър-

кооперации
общината не е нова тема чннте възможности за пр 
— то продължава с годи 
пи. Ако се имат предвид

];време,
захвана

бия.
Жарко Секулич, 

седател 
селско стопанство и горс- 
ско дело в СР Сърбия из 
тъква:

Най-много са пострадали 
общините Блаце, Смеде- 
рсво, Свилайнац, Крагуе 
вац, Кралево/Рсксвац, Ле 
сксвац, Буяновац, и др. 
Тези дни същинска катас 
трефа сполетя Власотмн 
ци, Бабушница и Пирот и 
още някои места в тази 
част на републиката. Нш 
спицата в отделни райони 
е пострадала и 70°/о, а в 
Буяновашка община до 
ри от 70 до 1009(ь.

В някои райони жътвата 
с в пълен разгар, макар 
'нестабилното време пре
чи до голяма степен. Но 
повече безпокои ниската 
защитна цена па пшени
цата. Както изтъква Сску 
л ич, предложе11 о с за щи 
тната цена ма пшеницата 
да бъде 340 динара .за п ь 
рва класа, 290 за втора п 
270,2 динара за трета кла 
са и съгласно пея да сс 
утвърдят и защитните нс 
ни за другите по-важни 
селскостопански 
мия: царевицата, 
та и др.

пред
на Комитета за

оизводство на добитък и
в по-ниските предели в об 
щината.ясните насоки в по-нага- 

тъшното развитие ма сел 
ского стопанство у мас, на впя на високи л 
лице е необходимостта от кредитирането на 
създаването на една един- стопанското пропзводст- 
па кооперация. Преди вси во, удребнеността в който 
чко, създава се основа за и да е отрасъл коства мио 
по-смлиа кадрова база

При настоящите усло- 
ихвй при 

селско-
ДИМИТРОВГРАД

Да се прибере 

всяко зърно
М. Аго скъпо.

БЕЛЕШКА
При амбулатория — 
без амбулатория...
Долна Нсвля, като районен център от неотдавна 

има проблеми в оказването на здравни услуги. И пок
рай построената вече нова сграда на амбулаторията — 
същата но работи. В изграждането й са вложени не 
малки средства, а сега — нищо.

Здравният, дом в Димитровград е изправен-пред 
редица затруднения» преди всичко от финансов харак
тер, но би трябвало да се намери начин да се облекчи 
п положението на населението от района на Долна Не- 

.вля• II там, както в други райони на общината, са оста 
пали предимно остарели хора, па конто често е необ
ходима медицинска помощ. Ако се има предвид и 
факта, че и телефонните връзки на Д. Иевля е Димит
ровград пе действуват понякога, тогава би трябвало да 
се вземат сиещнп мерки за подобрение па здравните 
услуги п па връзките с този район.

Прибирането иа реколта 
та е задача, върху която 
са съсредоточили внима
нието си в „Сточар”.

* „Нишава” в обществения 
и „Кооперант" в частния 
сектор вършат трескава 
подготовка.

Неотдавна на този въп
рос посвети внимание и 
Щабът за изпълнение па 
селскостопанските рабо
ти. Ето какво ни каза 
КРУМ ВЕЛИЧКОВ, пред
седател на Щаба:

— Правим всичко под
готвени да посрещнем 
жътвата и сеитбата. В до
говор е „Нишава" и „Ко
оперант" засега се върши 
подготовка иа машините. 
Както сме' уведомени, до 
Ю юли, когато трябва да 
започне жътвата и вър
шитбата и в нашия край 
— всичко трябва да бъ- 
ле наред. Както сме уве 
Домени, изтъкна Величков, 
11 с частните комбайнери 
е сключен договор да се 
притекат навреме в лриби 
Райето па реколтата, уто
чнени са всички условия 
г,а тяхното участие в тази 
важна задача. Подготовка- 
73 приключва и по мест

ните общности.
Готови са и 16 комбай

на на „Нишава".
В тазгодишната .жътваВ

възниква и един сериозен 
Касае се за работвъпрос-.

па ръка. В „Нишава" 
тъкват, че поради 
тигането" па ксеитбата и

из
„със-

жътвата — щс е псобчоди 
МО да се ангажират

оби хествепо-1 юл итнчес 
сили. Направо казано, 

от „Нишава" апелират за

всич
ки
ки расте

ри и ка 
М Т.помощ.

Уведомиха ни, че па кои 
курса за набиране па ра
ботници по прибиране

има малко кан- 
тази 
пък

ДИМИТРОВГРАДма
реколтата
дйдати. Вярно е, че 
работа е трудна, по 

който наистина
от такава, не би

Започна
Засега е определена ако 

нтна ценз на равнище на 
трупанията, така че първо 
качество ще се заплаща 
две хиляди динара, второ 
хиляда н двеста и трето 
800 динара за един кило
грам. След реализацията 
па малините ще 'бъде до- 
платепа разликата в цена
та. Както и винаги до се
га „Кооиерапт" изкупува 4 
малините за сметка на 
„Джервпн" от Княжевац.

А. Т.

се- Всекидневните преваля- 
ОТ ДЪЖД В Димнт-

тор па. организацията , иа 
кОоперпптпте „Кооиерапт" 
всичко с готово за пзкупу 
вале па малините от площ 
па около 25 хектара. Офи
циално започване иа малц* 
побера е па 30 ю1Ш, а съ- 
1цо п па изкупуването. За
сега са определени три из
купвателни пункта в села
та Погапоио, Бански дол и 
Драговита, а най-вероятно 
що бъде открит пункт и 
в Борово.

ОПЯ/ 
нуждае
трябвало да избира..

Има и други 
Например, да се осъщес г 

но-тясно сътрудничеет 
клона на младежка,а

памия
ровградска община, конто 
пе позволя пат да, се при-мнения
бере сеното, което сигур
но -ще се отрази па доби
вите, па малините дъждът 
е добре дошел. В южната 
част па общината, където 

се отглежда ма

ми
во е
кооперация <> Димитров
град.

До жътвата и вършитоа 
та'остават броени дни. Ще 
трябва да се предприеме 
всичко, за, да пе се разпи
лее ПИТО зърно.

предимно 
липа, очаква ее тази годи 
па да бъдат изкупени над 
13 вагона този плодове.

Както нн осведоми Йо-
Владимиров, дпрек-1И. А. пан
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здрдмшят дом в Босн™издн.п«ДЕнда
ОС В БОСИЛЕГРАД ЗА РЕОРГАНИЗИРАНЕТОИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА „„тд 

нл ОБЩИНСКИТЕ ОРИ НИ ИЛ УПРАВЛЕНИЕ! О РАБОТИ В 
ВЪВ ВРАНЯ

Вместо пет-една трудова общност? Успешно проведен 

референдумсетскостопапек мте 11 роиз- 
иоднтсли понеже тазгоди
шните решения за данъка- 
са доста пени и пр., че сто 
напетото тона „допълни
телно" бреме пе може да 
понесе п пр. Имайки оба 
че предвид огромните гру 
дности в здравното дело, 
как го подчерта Васил Та 
кев, председател па ОС ре 
шепне за погаевапе па за 
тубата трябва да се наме
ри. Очаква се отговор 
въпроса да потърсят дело 
гатите
която е насрочена за 15 
юли т. г.

дця за нарушения, общин 
Ският обществен правоза- 
щптник, службата по пра
вова помощ, заетите в ща 
ба тю териториална отбра 
па и пр. Имаше миемия 
това да се регулира е ре
шение па Общинската ску 
пщпиа. Други считаха, че 
това е административен, а 
пе самоуправп голей път.

Членовете на Изпълните 
съвет на Общинска

та скупщина в Босилеград 
па заседанието сн на 29 
юни приеха проектореше- 

органнзнране ма об

пния

Босилсградского здравно ведомство в рамките на 
Междуобщинският медицински център ще оъде ор,а- 
низираио като ООСТ, какъвто статус ще имат и здрав- 

Сурдулица, Търговище, Буяиовац, Пре- 
ШСВО, Владичин хан и Враня- Такъв статус ще имат 
и болниците във Враня и . Сурдулица и аптеката във

останалите об-

нне за
щчнекнте органи на упра
влението, което е едно оч ните домове в
начинанията за осъщес- 
твуване на становища на 
Осмото заседание на ЦК 
на СКС. Според проекторе 
шенпето от 1-вц октомври 
т. г. ще престанат да също 
ствуват два секретариата: 
за общо управление и об-,, 
щественп дейности н сек-

Враня, в рамките на която аптеките в 
щипи ще бъдат трудови единициТези н подобни въпроси 

са всс още открити п щс 
се уточнят на сесня па об 
щннеката скупщина.

—■ Сегашното начпна- 
фактическн

на ни институция в рамките 
иа бъ/Дещия междуобщим 
ски център КОЙТО ще 
бъде трудова организа-

Ма проведения през ми 
палата седмица референд 
ум работниците в Здравн
ия дим в Босилеград се 
изясниха от 1-ви ноември ция) щс действуват като

основни организации на 
сдружения труд. Като 
ООСТ в рамките му ще 
действува и обединената 
аптека в?^в Враня а сами

па ОС па сесията,
ние, е което 
ще дойде до погаевапе па 
два общински секретариа 

формиране

ретариатът за стопанство, 
финанси, урбанизъм 
мунална дейност и вмес
то тях ще се йормира ед
ин орган, т. е. секретариат начнтелеи

управителни и общи ра бшшзацията и рационали 
Покрай този зана- зацнята, каза Спаско Сла

на ИС.

и ко- т. г. да работят в състав 
па междуобщииския Ме
дицински център във Вра 
ля. От целокупното число 
заети (86) гласуваха 67, ог

На заседанието бяха об
съдени намелия» доиълле 

принос и ста- 1111я па повечето закони и
проектозакони всред кои
то п проектозаконът за 
отделни данъчни облага
ния върху оборот ма сто
ки II услуги. В ТОЗИ КОП- 
текст бе подчертано, че 
на общинския инспектор 

ст, за всички органи, е по приходи и иа общинс- 
една джнро-сметка, е еди- кня инспектор по пазара 
иственп критерии за раз- трябва да се окаже помощ 

имаше пределение на личния до- -за да се въведе по-голям 
ход и от което да произ- ред в работата на частни

те заиаячии, особено на 
тези които имат кафенета 
и търговски работилници. 
Целта е в тази област да 
се въведе по-голям обще
ствен контрол и да се осуе 
ти неоправдателното забо
гатяване. До 10 юли 
бъде изготвена програма 
за действуване и контроли 
райе работата на онези ко 
ито имат зарегистрирани 
работилници. В този кон
текст ще "бъде и борбата 

рждават в началото на го срещу онези които работ- 
дината, че това сега е тру ят (на диво), а нямат за
дно да се приложи-и вър- регистрирани работилнй- 
ху кадастралния доход на ци.

ната и до 
един орган е все пак иез-

за
боти.
пред ще съществуват и се 
гашнпте четири общински

сков, председател 
Следващата крачка тряб
ва да бъде вместо се\а за 
плануваните пет да се фор 
мира една трудова обшио-

ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТАТА НА КОМИСИИТЕ 
Комисия за отпускане на отсъствия по болест 

над 14 дни и занапред ще работи в седалището на 
службата иа СОИ за здравна защита в Босилеград 
всеки вторник. Сега в Босилеград обаче не рабо
ти комисията за позволяване на лекуване извън 
територията на междуобщинската СОИ за здрав
на защита във Враня, и за ползуване на балнеоле 
куване. Такава комиия работи в Сурдулица всеки 
четвъртк. Документите се доставят в службата 
на СОИ в Босилеград.

Тези които не са доволни от работата на тези 
(първостепенни) комисии могат да обжалват ре
шенията до второстепенната комисия на Между
общинската СОИ във Враня, която работи всеки 
петък.

органи: секретариатът по 
вътрешните работи, секрс 
тариатът за народна отб
рана, управата за общес
твени приходи п геодетс- 
кото управление.

На заседанието
различни мнения по няк
ои въпроси какъвто беда- лезнат и всички други по

ложителни ефекти.ли секретариатът по вът
решните работи, който сп- Членовете на съвета ра- 

и по въпросапроекторешениетооред
ще бъде обединен в Общ

на общините годишната загуба в здрав
ното дело в общината, въз 
лизаща към 150 милиона 
динара. Докато едни пред
лагаха да се увеличат раз
мерите на облиганията, 
други считаха че това сега 
не може да се направи по 
неже облиганията се утвъ

зискваха 
как да се погаси минало:

секретариат 
в Междуобщинската реги-* 

общност в Леско- 
ще бъде

онална
вац и занапред 
общински орган на управ
лението или не. Под въп
рос е и как самоуправите- 
лно ще се . организират, 
т. е. в кой 1 орган ще осъ
ществяват правата (и задъ 
лженията) си малкочисле- 
ните общински служби 
каквито са общинският съ

които само двама бяха пр 
отив сдружаването с цен
търа, в рамките на кого 
то ще работят и здравни
те ведомства от. Сурдули
ца, Владичин хан, Буяно- 
вац, Прешево и Търгови-^ 
ще. Тези общински здрав

те аптеки в общините ще 
бъдат трудови единици. Ад 

техниче-министративно 
ската служба на Здравния 
дом и занапред ще рабо
ти в Босилеград, но сега 
обединена в рамките на 
трудова общност на общ
ата служба на междуобщ- 
инския Медицински цен
тър.

В. Ь.

БЕЛЕЖКА Според приетия проект 
за сдружаване и другите 
самоуправителни 
нтиНе удряй ръката, която те храни докумс- 

в Здравния дом в Бо
силеград занапред покрай 
съществуващите служби 
ще работи и службата 

на ще до- Медицина на
След прилагане на интервентните законни мерки 

някои трудови организации в Димитровградска общи
на се намериха в твърде лошо положение и бяха при
нудени да връщат част от личните си доходй. Някои 
от тях, като кожара „Братство“, дори и 40 на сто. Тър
сейки начин до известна степен дц се помогне на тези 
организации, стопанско-политическия актив в община 
та прие решение „Нишава“, „Градня“, „Комуналац“ и 
кожара „Братство“ да бъдат освободени от облагания, 
които се отделят за' самоуправителните общности. Съ
щото решение приеха и делегатите на Общинската 
скупщина и на Скупщините на самоуправителните об 
щности — освен на Скупщината на Самоуправителна 
та общност за образование, култура и физическа кул
тура. Причцна от която се ръководеха делегатите бе, 
че материалното положение на образованието е е го
дини крайно лошо и „няма смисъл сега когато най- 
после заплатите тръгнаха, да се намаляват“.

ции да е лошо. Истина е и това, че средставата, които 
се събират от освобождаваме от облаганията 
принесат да се разрешат проблемите. Но

по
труда. Дире

кторът на Здравния дом
друго, което се казва солидарност, с помощта ма която Д-р Крум Накев 

основното училище са набавени компютерите, 
са обезпечени средства за започване иа изграждане

има и нещо
казва че

от други медицинскии с което ведо
мства, главно от Враня и 
Сурдулица помощ ще им 
оказват специалисти по ре 
нтгенология, пнеумофизи 
ология, гинекология,- оф- 
талмология, невропсихиат- 
рия, оториноларингологшп 
като и специалист интер
нист.

Досега почти всички по-

учи
лището в Желюша ... е което е подменена електричес
ката инсталация в културния дом, е което ще се разши 
рява сцената.' В обезпечаване на тези средства съответ
но са участвували и тези трудови организации. Може би 
тези 11 процента за 
в образованието,

малт^р ще намалят личните доходи
но те.много повече ще допринесат вече 

намалените лични доходи в споменатите трудови органи 
. зации да не се намаляват още повече, а в никой случай’ 

неще увеличат личните им доходи. Не удряй ръката, ко
ято те храни, стара е народна поговорка, която като че 
ли не знаят (или не искат да знаят))

сочени субекти на сдружа 
ването, което ще даде пр
инос в рационализирането,
пестенето и по-голяма ефи 
касност в лекуването, се 
съгласиха да работят в 
рамките на Медицинския
център.

в основното учи
лище, където най-напред на партийно а сетне и на об
що събрание е прието отрицателно А далирещение.
становището им е правилно или не, ще покаже времето,, 

ще трябва сдружения труд пак, (както и мно
го пъти до сега) да обезпечи средства за обзавеждане 
на кобинети, поправки и прочие. Дали

Сигурно е, че личните доходи в образованието 
наистина доскоро са били и сега са малки. Сигурно е 
и това, че в „Нишава“, „Комуналац“ .. . има много, су
бективни слабости, които заедно с обективните трудно
сти допринасят положението в тези трудови организа-

когато

и занапред сд
ружения ТРУД безпоговорно ще дава средства или не? В. В.
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ОТ СКУПЩИНАТА НА ГИТОВИя ФОНД В ЮГО 
СЛАВИЯ НА СМТА „ВЛАСИНА 88” В БОСИЛЕГРАД

Първата смяна приключи с работаВсе по-хубав успех 

на стипендиантите
По време на 27-дневиа упорита работа бригадири

те от Бор, Баня Лука, Крушево, Изток и Босилеград, 
залесиха 250 ха голини. Спечелени 73 ударни значки, 16 
души са предложени за приемане в редовете на СЮК. 
За най-добра бригада е провъзгласена бригадата „Ру- 
дар” от Бор.

те връстници нашир из 
страната, понасяте мно
жество спомени и хубав 
опит. Положихте макси 
мални усилия и изцяло 
изпълнихте възложените 
задачи от програмата за 
трудозцте и обществени 
дейности и създадохте ус 
ловия за по-хубав и по- 
приятен живот на млади 
те, които ще дойдат за 
да продължат онова кое
то вие започнахте.

Младостта в Югосла
вия добави той, даде го 
лям принос към бъдеще 
то. Едни положиха живо
тите си за свобота, други 
намериха прав път, кога 
то през 1948 година каза 
ха „НЕ”, трети развиха 
знамето на самоуправле
нието. Сегашната мла
дост с почит се ' отнася 
към минлото и същевре
менно трасира сигурен път 
към бъдеще.

Бригадирите са залесили 
250 ха голини, с който ре
зултат са преизпълнили 
плана с 20 на сто. Най- 
добри резултати е постиг
нала бригадата МТБ ,Д*у- 
дар” от Бор. Бригадирите 
от тази бригада са преиз
пълнили плана с 55,5 на 
сто и като такива спече
лиха най-голямото брига 
дирско признание — ем
блема „Велко Влахович”. 
Второ място спечели <$ри 
гадата „Братство-Единст
во” от Изток. Тя преиз
пълни плана с 43,3 на 
сто и е предложена да й 
се прнсъдн младежкото 
републиканско признание 
— „16 ноември”.

На третото м^сто 
дежката бригада „Йоснп 
Шоша — Маджар” от Ба
ня Лука, която преизпъл
ни плана с 41,8 на сто.

От първата бригадирска 
смяна в Босилеград 73 ду 
ши понесоха ударни знач 
кн, а 16 девойки и младе
жи са предложени за при 
смане в СЮК.

Покрай залесяването 
младите не изостанаха и

Необходимо е ди работници. Причините 
за спадането броя на тези 
стипендианти, както бе
ше изтъкнато на заседани 
ето, трябва да потърсим 
във факта, че стипендиите 
възлизат на 68 до 387 000 
динара и не следят лич
ните доходи, за работни
те места, които заемат те 
зи лица.

по-ната- 
тък да се развива и внед 
рява Титови яфонд в Юго 
славия. С тези стипендии 
не могат да се 
краткосрочните и дневни 
потреби на организациите 
на сдружения труд. Това 
са само няКои от оценки-

След 27-дневна упори 
та и тежка работа, на 1 
юли участниците в първа 
та смяна на СМТА „Вла 
сина 88” направиха рав
носметка' на усилията и 
самоотвержения си труд. 
На устроеното по този 
повод тържество в брига

Лесковац и 
МИТРИЕВИЧ, 
на МОК на ССРН в Лес
ковац, както и представи 
витсли на обществено-по 
литическите организации 
и ОС в Босилеград.

На тържеството, на ко 
сто присъствураха и мно

ЗАРИЕ ДИ-
секрегар

решават

те изнесени на заседание
то на Скупщината на Тн- 
товия фонд в Югославия, 
проведено на 28 
Белград, на

Върху постъпването на 
средствата в Титовия фо- |

юни в 
което беше 

приет и отчет за работата 
иа фонда през

нд за стипендиране на мла ; 
ди работници п децаизтеклата на
работници, от влияние сагодина.

Изострени са критерии
те за отпускане па стилен 
ДИИ от Титовия фонд, и те 
вече дават резултати, тъй 
като значително е подоо- 
рей успехът на 
антите.

и процесите в стопанство- ; 
то. Чрез членски внос пр
ез изтеклата година са 
били обезпечени почти 2,6 
милиарда динара, докато 
една година по-рано тази 
сума е била само 1,2 ми
лиарда динара.

Скупщината на Титовия 
фонд па Югославия даде ! 
положителна оценка за ! 
дейността на своите орга
ни и утвърди листата 
кандидати за присъждаме 
на сребърни значки и бла 
годарствени грамоти 
Фонда. На тази листа се 
намират 16 отделни лица и 
трудови колективи.

стнпендн-

В течение на минатата 
година са били отпуснати 
2 174 стипендии, или 
16,3% по-малко от предиш 
ната година, когато е има 
ло 2.596 стипендианти. Зна 
чително е намален броят 
на работниците — стилен 
дианти с 37,4%.

През изтеклата учебна 
година са били отпуснати 
216/а една година по-ра
но 345 стипендии на мла

па

босилеградча- 
ПРЕ- ни, реч произнесе Божи

дар Стояиович. След ка 
БОЖИ- то подчерта значението 

сек иа доброволния младе
жки труд той каза: — 
От акцията, като заши

дирския стан в Босилсг- гобройни 
рад присъствуваха:
ДРАГ ЖИВАНОВИЧ, член
па ЦК на СКС 
ДАР СТОЯИОВИЧ, 
ретар на Председателс
твото на МОК на СК в

на

(Танюг)

НАША АНКЕТА

Неоправдателни нападки на ЮНА е мла

чс нападенията на войни 
ци. Нещо подобно в па
шата среда нс мо5кс пп 
да се замисли."

ДЕЯН СОТИРОВ, сту
дент:

— Нямат право! Да се 
мепи—да, по това но о на

мерим към капиталисти
ческите страни. Национал
на армия? В никакъв слу 
чай» заощто води към раз
падане.”

Все по-честитс нападки
срещу числящите се към 
Югославската 

армия, особено в СР Сло
вения, са повод да напра 

сред

народна

вим малка анкета 
младежта в Димитров! р- 

Какво е мнението на

ДАН11ЕЛА ТОДО РОВА, 
бъдещ студент:ад.

младите от Димитровград.
ПЕЙЧЕВ, — 1-1 е е в ред това дето 

се прави в Словения.
ДРАГОЛЮБ 

незает в момента води мла в организирането на живо 
та си през свободното вре 
ме. Културно-забавният и 
спортен живот бе на зави 
дно равнище. Гостуваха

ДРАГАН СЛАГАЛО, поза им групата „Кербер" от 
Ниш, КХД „Коста Абра- 
шевнч” от Лесковац, КХД 
„Топноничар” от Бор, а 

изостанаха и брнгаднр- 
тп на словенската мла- ските вечери на кои 4*0 са

мнте бригадири си устрой 
иаха програми. Когаю се 

. касае за спортния живот 
трябва да се подчертае, че 
бригадирите участвуваха 
иа летния турнир по фут 
бол па малки врати.

дежката кооперация: Драголюб Пейчев

обиждат ЮНА и 
лика на. другаря 
заслужават да бъдат в ре
довете на Съюза на социа
листическата младеж. 

САША СТАНУЛОВ, сту-

При пас топа е немис
лимо”.— Становищата и пове

дението на младите в СР 
последно 

Таки- 
иикога не 
на нашата

петият 
Тито пс

Словения през 
време са. за осъда- 
ва. постъпки

ет:

— Най-остро осъждам 
постъпките и становища-са били нужни 

страна, най-малко в дне
шната криза. Своето пове 

с то-

пс
дент:

дсж. които допринасят за 
задълбочаване на кризата 
и служат па цели, които 
не са в интерес иа нико
го г Югославия”.

— Принципно гледано, 
имат право младите вдеиис те оправдават 

ва че търсят промени, 
това са алтернативи.

всяка алтерна 
значи и нещо

дотолко-че Словения само
търсят промени и 

К>НА. Но

Драган СлагалоНо ва, че 
в редовете 
идеите ц 
гражданска 
неприемливи. Още

па
чин и лъг. Ползуват сред 
ства, които са иепозволи- 
ми, нецивилизовани, при-

според мен 
тивност не 
добро. Затова считам, че 

хора, които

им за цивилна
войска са М. ЯА. Т.попе-

тези млади
СТРАНИЦА 9
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В ЦЕНТЪРА ЗЛ КУЛТУРА В БОСИЛЕГРАД Наш коментарИзбран изпълняващ 

длъжността директор Може би!
длъжността директор. „Гр 
сшката” поправяха през 
следващата седмица, кога 
то в един деп три пъти 
поредно гласуваха, за. да 
изпълнят задачата си. Ед
вам третия път се стигна 
до мнозинство.

избере директор.
Колко с труден (и усло

жнен) изборът на дирек
тор показва и досегашна
та практика в това култур 
но общинско ведомство. 
След безрезултатните три 
конкурса в решаването на 
проблема за избирането на 
директор се намеси и Съвс 
татът на сдруженият тр
уд към ОС. Той предложи 
'за изпълняващ -длъжнос
тта директор да се избе
ре един от двамата: Ивай
ло Станчев п Любен Бого 
словов, общински инспек
тор по пазара. През по-мм 
палата седмица работни
ците в Центъра гласуваха, 
но тъй като резултатът бе 
6:6 не избраха изпълняващ

Първият срок за кандидатствуване в средни
те училища в нашата Република приключи, към 
края па миналата седмица. Прик)чочи може би 
най-значителната седмица н живота на завърши 

която на едни донесе ра-

През миналата седмица за 
етите в Центъра за култу 
ра в Босилеград за изпъл
няващ длъжността дирек
тора на това кутлурно ве
домство избраха Ивайло 
Станчев, референт в об
щата служба на общин
ската СОИ за оейовно об 
разование, култура, физи 

. ческа култура, детска и 
защита. Според 

решението на трудовата 
общност в центъра и на 
Съвета
труд към ОС в 
град, който даде предло
жението как проблемът 
да се решава, в срок от 
месец й половина трябва 
да се публикува конкурс 
(четвърти поред) и да се

лите основно училище, 
дост — та пали им се сбъдна желанието да бъд
ат приети да се школуват за професии, които най- 
-мпого обича/, а 1 на други — пълно разочарова
ни е— защото само за една или две точки не ус- 

желаното училище. Допъ-Доссгашната практика и 
опит безспорно предупре
ждават, чс по време 
сегашната „процедура"' за 
избиране па директор про 
пуски нс бива да се прав 
ят. Още повече ако 
има предвид, че всеки та
къв пропуск е допълни
телно затруднение за кул
турата в общината.

пяха да посътънят в 
лнителиият срок в края на август, не е никаква 
утеха, защото местата с най-привлекателните про
фесии вече са попълнени.

Заедно с осмокласниците се радват или скър 
бят и техните родители. Кой родител не се радва 
на щастието на детето си и кой не желае да спо 
дели тъгата му. При това, струва ни се, съвсем 
безразлични стоят може би най-големите винов
ници и за радостта и за скръбта на пяло едно по 
коление млади хора — учителите — които пълни 
осем години (половината от живота им) са 
възпитавали и учили, подготвяли ги как по най- 
-добър начин да станат полезни за себе си, за бли 
зките си и в крайна сметка и за обществото.

насоциална

на сдружения 
Босиле- се

гиВ. Б.

В ОВО „ЙОСИП БРОЗ ТИТО” В ДИМИТРОВГРАД
Неотдавна имахме възможност да присъству- 

ваме на едно мило тържество: учениците и препо 
давателите в основното училище „Георги Димит
ров” в Босилеград, разбира се и родителите им.Яма вакантни места

В Образователно-възпи- се записали 80 на сто от 
•\ тателната организация „Йо отличниците.

: ;сип Броз Тито” в Димит
ровград, след първия срок Ъкава записване на учени- 
за записване от 21-25 юни, ците, които са се насочи- 
записани са само 198 уче- ли още от миналата годи 
ници. Вакантни места има на, те. още от първи клас.
още за всички специално- 

.. . сти.
В първи клас в машин- записали, но свободни ме- 

на специалност със трети ста има още. В природно- 
степен от заплануваните 60 -математическата насока 
записани са само 28 уче- записали са се 29 и едно 
ници. В правнобюротехни- место е свободно., В прав 
ческата специалност от за- но-бюротехническата, оба- 
плануваните 30 записани че от 30 свободни са 14, 
са 26. Природно-математи- в машинната от 30 свобо 
ческата насока със специ- ^ дни са 19 места, 
алност сътрудник в приро Положението е най-крн- 
дните науки е единствена, тично в трети клас. В ма 
където няма вакантни ме- шинната насока за специ- 
стаТ В тази специалност са алност металостругар от

30>места вакантни са зори 
26. В специалността лабо
раторен техник по. физи
ка записани са 12, свобод
ни 18 места. Както изтък
ва директора на училище
то Милутии Ценков за оча 
кване е" през втория срок 
за записване от 25 
августи тези събодни мес
та да бъдат попълнени.

чествуваха патронния празник на училището 
едновременно с това и краят на учебната годи
на. Тържеството наистина бе хубаво, произнесо- 

слова за изминалата учебна година 
и отчетените резултати, връчени наградите — гра 
моти, златни значки за отличен успех . .. Имаше 
и гости — командири от военно-въздушните си
ли на нашата армия, с които училището заздра
ви многогодишното си взаимно сътрудничество в 
насърчаване културното творчество у децата 
опознаването живота и работите, на личния със- * 
тав на югославските въоръжени сили.

Силно впечатление върху всички, и особено 
върху гостите остави фактът, че от 176 осмокла
сници в общината— само четирима са пълни от
личници или „вуковци”.

и

Във втори клас продъл
ха се хубави

Всички успешно завърши 
ли учебната година са се 26

и

В четвърти клас в спе
циалността металостругар 
с .четвърта степен, записа 
ни са 17 а свободни още 
13 места. В специалността
техник по химия от 30 за
писани са 25. Съвкупно в 
през първия! срок за запи
сване записани са само 
198 ученици.

Нямаме никакво намерение да се намесваме 
в работата на просветните работници, но самият 
факт че от почти 200 осмокласници само четири
ма са пълни отличници учудва. От една страна, 
или цялата тази генерация по успех, тоест по въз 
можностите си да овладее учебния материал да
леч изостава в сравнение с връстниците в други 
те краища на страната, където по цели паралелки 
са „вуковци” или пък учителите им са прекалили 
в строгостта си. А може би не е нито едното, 
мито другото. Може би оценките са напълно реал
ни, но, някак си сам пб себе си се налага въпро- 

' сът: в каква степен самите учители са се поста
раели да -има повече отличници. Да се разберем: 
не става дума за „гледане през пръсти” за подар
яване на незаслужени оценки, а просто, колко 
учителите са се постарали през осемте учебни 
години да помогнат на по-добрите ученици в ов
ладяването на учебния материал и по онези пред 
мети, които не им вървят така добре, както по 
другите. А това, ще се съгласите, е съвсем човеш-

А. Т.

В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР „ИВАН КАРАИВАНОВ" ' В БОСИ 
ЛЕГРАД СЛЕД ПЪРВИЯ ЗАПИСВАТЕЛЕН СРОК

Още 50 свободни места
След първии срок за 

записване на ученици в 
I и III клас -на средните 
училища в образовател
ния център „Иван Карай- 1 
ванов” в Босилеград ос- > 
танаха още 50 свободни 
места предимно в произ
водствените специалнос- комическата професия оа

попълнени

ската професия и пара 
лелката на металошлосе- 
рите всички места са по 
пълнени.

места в паралелката, в 
която се школуват техни 
ци по органическа хи
МИЯ: .

Има свободни места й 
за задочни ученици: във 
втори клас могат- да се 
запишат 
ученици — 10 в машинна-. 
та и 5 в икономическата
паралелка. В трети клас 
машинна професия) има 
2, а в четвърти клас (ико
номическа професия) 4 
свободни места.

Подобно е и подоже 
ни.ето в III клас. В ико

15 задочнити. всички 32 ки.места. В машинната про
фесия (III степен обра 
зование) има още 13 сво

'-В I клас има 14 сво 
бодни места в паралел, 
ката, в която се школуват 
сътрудници в щриродно- бодни места — 6 места 
техническите науки и 1 
място в паралелката за 
металообработватели. В па 1 места за машиношлосе 
ралелки,те на икономиче

Може би! Но, цената на това „може би” 
краен случай, са сълзите и разочарованието 
млади хора, нестъпили още на опашката на жи
вота, защото само за една или две точки мечти
те им се пръскат като сапунено мехурче.

в
на

за металообработватели и

В. Богоев
ри. Не са п°пълнени 24 В. Б.
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БОСИЛЕГРАД: „МЛАДОСТ” НА КРАЯ НА ФУТ 
БОЛНОТО ПЪРВЕНСТВОФизическа култура„(С^ОМТ)

Седмо място 

неуспех
МЕЖДУРЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ — НИШ

Фойерверк от голове на 

30 градуса Босилеградският футбо 
леи отбор „Младост" и 
през изтеклото футболно 
първенство! в Междуобщ-. 
ниската футболна диви
зия Враня —- група. „Юг" 
не постигна очакваните ре 
зултати — не се класира 
в горната част на таблица-

татъчни и нецеленасочени 
тренировки и пр..

Една от основните су 
бективни слабости е и то

ФК „Борац" (Бързи брод) ■

юли в Бързи брод на стадиона на „Борац" по 
твърде горещо време домашният отбор „изгори" 
митровградчани с 5:3. Голове отбелязаха: 3. Йетрович 
3 (в 25,27 и 86 минута), Тасич 45 и Станоевич в 68 
минута за „Борац", а П. йованович в 57, Н. Костов 
40 (от дузпа) и Д. Алексов в 82 минута — за „Асен 
Балкански”. Съдията Влатко Денчев от Ниш — добър.

последния тридесети 
кръг на тазгодишното фут 
болно първенство в Меж- 
дурегионална 
дивизия — Ниш, димитро 
вградчани загубиха мача в 
Бързи брод срещу отбора 
на „Борац” с 5:3.

„А. ^алкаиски” — 5:3 (3:1)

да на анулирания мач ме 
жду „Единство" от Пирот 
и „Ястребац" от Блаце, ко 
ято след повторно играене 
—' завърни* с. 2:0 и така 
в по-висш ранг се 'класира
ха „Прогрес" от Пирот и 
„Ястребац" бт Блаце.

На 3
ва, че ръководството на 
футболния отбор все още 
се осланя на старите фут
болисти, а тяхното отно
шение към по-младите по
някога не е в унисон със 
спортменските принципи.

Инак, веднага след при
ключването на първенст
вото на разширено засе
дание Председателството 
на футболния отбор с фут 
болистите направи анализ 
на изтеклото първенство 
и констатира че е имало 
отделни пропуски, които 
занапред трябва да се 
преодолеят. Преди всич
ко бе констатирано, че за 
по-добър пласмент не са 
достатъчни само желания, 
но и упорит труд.

Затова бе взето решение 
за предстоящия период с 
подготовки да се започне 
по-рано и да бъдат по-ор-

ди-

в
та.

За мнозина крайният 
пласмент т. е. седмото мяс 
то с 23 точки е повечето 
неуспех отколкото какъв 
то и да е успех. Още по
вече, че в началото на 
първенството мнозина сч 
итаха, че тази състезател
на година, ако не на пър
во, босилеградските фут
болисти ще се класират ь 
горната част на таблицата.

За неуспеха, треньорьт 
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ под
черта, че почти през це
лия състезателен сезон 
„Младост” играел про
менливо. Губел точки и. 
на своя, а и на гостуващи 
терени и това от противни 
ци, от които реално е по- 
-добъР-

В някои срещи е губел 
в последните минути, кое 
то е отражение на недоста 
тъчната физическа подго 
товка.

А имало срещи 
решавали съдиите със сво 
пте нееднакви критерии 
и пристрастност към ня
кои отбори. Разбира се, в 
течение на първенството 
имало е и редица субекти 
вни слабости. Преди вспч 
ко; псотговорност на 
делни футболисти, недос-

В
6 421. Прогрес

2. Ястребац
3. Слога
4. Палилулац
5. Рудар
6. Единство (П)
7. Куршумлия ,
8. ОФК Ниш
9. Слобода 

10 Задругар
11. Единство (БП)
12. А. БАЛКАНСКИ
13. Борац
14. Будучност
15. Младост
16. Раднички

87:28
66:30
.44:22
65:43
44:43
55:52
47:60
50:50
40:53
46:41
49:57
42:60
42:69
47:59
40:59
41:73

30 18 6
30 18 6
30 14 13
30 12 13
.29 13 6
30 13 5
30 11 7
30 10 7
29 10 7
30 9 8
30 9 8

30 9 8
30 9 7
30 10 4
30 8 6
30 9 3

426
413футболна
375
3210
2912
2912
2713
2712Макар че резултатът е 

висок, димитровградчанн 
бяха равноправен партнь
ор, имаха много шансове, 
но не ти използваха. За
това пък футболистите на 
„Борац” от Бързи брод из 
ползваха повечето от сво- 
нто шансове.

2613
-2613
2613
2514
2416
2216
2118

ганизирани и систематич- 
По-смело трябва да 

се включват млади и та- 
футболисти, да

Д. С.И друто нещо, този мач 
,Дсен Балкански” игра без 
3 — 4 стандардтни играчи, 
а на вратата се намираше 
десния защитник — Тош- 
ко Соколов!

ни.

лантливи 
се стъпи в контакт с фут-ЗАВЪРШИХА И ПОСЛЕДНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ 

НА ТАЗГОДИШНИТЕ РАБОТНИЧЕСКО-СПОРТНИ 
ИГРИ болния отбор ,Динамо” 

от Враня, с когото 
дост” има добри 
ння за разрешаването на 
проблема голман, който 
е п най-слаба точка на бо 
снлеградския отбор а в 
течение на 
ння период да се проведат 
няколко футболни сре-

„Мла-
отношеТигър“ е отново без 

конкуренция
които

Новото първенство запо 
на 21 август. Догогава 

нап-
чва

99ще има време да се 
рави щателен анализ на 
постигнатото в изтеклия се 

се набелелязат

подготвител-

зо н и да 
мерки за осъществяване 
на по-високо класиране.

на. В спортния 
„Парк" се проведоха със
тезания по атлетика за мъ
же и жени п теглене, на 

' въже.

център щ”.от-Тези дни се проведоха 
състезанията в останалите 
дисциплини на работни
ческо-спортните 
Димитровградска

М. Я.

Ето как изглежда табел 
ката, макар че „Слога" от 
Ниш 6 недоволна от изхо-

игри в 
общи- познати, че нашия скъп 

н прадядо
Съобщаваме на близки и 

баща, брат, тъст, дядоПо атлетика п този път 
без конкуренция беше от 
борът па „Тигър". В тегло 
не па въже 
що излезе по-добър от от
бора па „Комунални".

Ваем
Алексов

Тони Алексов в кадетския 

на Сърбия
„Тигър" съ-

■

IВ помещенията па тру
довата организация „Ди 
мптровград" се проведоха 
шахматни състезания. .По

от село Петърлаш, 
на 30 май 1988 година на 
73-годишна възраст.

В петък, на 8 юли 1988 
година на гробищата в 
ле Петърлаш ще дадем

почи-Пасимпатиите па ш/б-челва 
ликата.

За него и треньорът 
„Свобода" Зоран Геров се 
изкажа похвално.

Тези дни Тони Алексов 
ма кадет

па
беди отбора па основното 
училище „Моша Пп^де" 

спортен риболов „Ти
се-

И по
гър” беше първенец.е взет в състава 

■ ския отбор па СР СърбшС 
н кампа в Бор (за юноши

14__16 години). Слей
стане избор па 

СР Сърбия ||а

40-ДНЕВЕН ПОМЕН 
Каним близки и познати да присъствуват на помена. 
Благодарим на покойника за всичко, което е сторил 

за нас. Неговия светъл и благороден лик вечно ще жн-

На заключителното тър 
жестио по повод работни
ческо-спортните игри4 на 
27 юI■ I■ — в Деня на са- 
моуправителя — и офици
ално бяха провъзгласени 
победителите по отделим 
дисциплини п връчени па 
гради и признания.

...
ОТ
това ще 
състава 
турнира, който ще се ор- 

останалите

па пее у нас.
Опечслепн:

Олга, Лена, Снда; сестри: Полка и Йера; зе- 
Тодор, Снишпа, Милко; внуци: Зоран, Ангелина,

роднини и при*

Тази пролет в отбора па 
„Свобода" в Димитровград 

14-годишният оа
ганизира за 
кадетски отбори.

От Тони Алексов очаква 
оправдае доверието.

дъщери: 
тове:
Бане, Мели, Мики и Аив; правнуци:

се откри 
скетболист

. Висок е около 190 см, 
Алексов от 

ден все повече спс

Алек-Тони
ятсЛн.ме да

сов 
русокосият 
ден иа

д. С.д. с.
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шШ
забава №.сатиРа *

— Кво тй Де, мори?
— .Да остадо гладна.
— Па, што ис си Дела?
__ Па немашс Дош Дсдиа ложица,

и... Него,

ИЗ „САМУВАНЕ”,

Овце
Гледам: народ навалил из село у 

град. Т)оД ме под сети...
Однапред, сааЬи домаПин имал си 

(е у планину колибу. Свака бачиДа има-
Планина голс

па смо с'с дада-Полу полагало 
знаеш кво би ти Да рекла: да се ми одс- 
лимо! Празникпиле: теб' ножицаПа .кад заколшм 
_ мен'' ножица, теб, крилце — мен, кри 

Че кршимо Дадац у какво ти очеш.
се 1 Ако ти жива

ла си Де своДс пладниште. 
ма, за свакога има ширина.

се облак. Те- 
падине у .Луку.

лцс.
Послуша] ме, молим тиЕ! .Дедно лето провали 

че, тече... Вода однесе 
Ниче травол>ак. Од камеше не може да

Е, мо) исписничс! ОвоД Ьишно и студс 
време нй исплаши, па помисли'мо да че 

ни ошав, ни моруза...
(а! ноНаговори ме. Одсли’мо ее. че да роди ништа:

Али„ Дсднс сливе си преживеше, а и мору- 
за ниче. У морузу и у онуД работу веру да 

не знаДс када че да учур-

се коси. Зими, док немашс работа у мо.ье, 
беше добро. Ималото и тртица... Свс! 
Али, кад ос запролети, , поче да излази 
работа врз работу! Стижс копаше. Оти 

н.иву. 1-Ьива го-

Кад се прибра берейет, стока пача 
из планину у Луку. Овце кротуДу. 

Пастири се играДу „чулу", свигьЬу"... Е, 
али поче
Де остадоше, пастири и, врнуше у плани
ну — на траву чиоху и здраву.

Све ми се чини да че и овнДа народ 
да изметнл>авеДе!

ли нсмаш: никад се 
ри! У то) сам се уверил гоца пути, па и -..ъг.липцач1 Ометил>авсле овце. Ко-

до’смо Да и мо]а жена
Редови се отегмули. Искара'мо Да 

Опо се не позна
^чер ми Цвета рече: „Данъс Де Свети 

се ништа у руПе!"
к о сврака на 

Цвета тури уба- 
младо сиреше, зеланик и лужни

лема.
и жена по два реда. 
ва. Искарамо Дош по два. 
ре с Дсдиу руку 
навали на матику, па рече:

Доваи Билюбср, не
добро. Въздън сам дремал

ватаЖена се уп-
у слабину, с другу се•чМала трпеза Дуговину. Кад увечер, 

ву вечеру: 
чку реЬиДу.

са' би— Е! Да смо си у за другу,
пана, стрина, чича,

Били смо шеснаес, души у задругу. 
Нема за сви место уз трпезу, па се жепе 
пресувуДу преко рамена на мужи да до 
вану леб и да куену из паницу.

Дедну вечер лего'мо Да и жена. Там'н 
се бео‘мо узели. Млади. Да поче'... 
тили се! А она — усмрца.

се овде наредили: 
дада, сека, бата, Да, ти...

— Е, жено, неДе рабе речено: Гоца 
ручице — благосовице.

— Е, али гоца дупетиДа — проклети- 
Драгослав Манич — Форски

Лего'мо. Она ми обрну грбину. Она да
Али,нагрева крететину, а Да бубредзи. 

мене се не спи. Помисли' си: како би било 
Пантим како ми Де

сиСе-
)а.

кад би... Сети ли се?
Мита Чучул>ан оче и старца дапричал

превари; чък и у сън! Али, бабата тоД као 
ца ]'е заборавила. Забъкнула се начисто! Да 
се сети' како ми оратеше деда Ъура Ран- 

,,Да би' си Дош могъл, али ми бабата

ра и когато отида в гора
та, аз 
дърво.Остра му била секирата сека най-хубавото

К. Г
те с тсуг нахален малоум 
ник.

На някой събор в на 
шенско село доста ста 
речък ерген (хората го 
смятал/ за „чъкнен” бав 
но вървял по съборището 
и' нахално „задзирал" мо 
мите, пък и по някоя мла 
да невеста. Извървял над 
ълж и нашир центъра на 

^ селото, след това напра
вил още две-три такива

^ бавни и нахални обихол
Е ки и се завъртял около
^ .гай-хубавата мома на с>»
О бора.

ЧИН:
„Како, деда-Ъуро?" „Тека: из- 

Ма, да ли ]с и моДта ба
не дава." 
губила „кадиве"! 
ба остала без тоД „кадиве"? Пита Ду, а она:

— 1\'жво си се усукал МОЛЯ 
по мене, бре! —- остро го НИЕ 
попитала тя, готова да му 
залепи плесник.
• — Решил оам да те вод 
им у дома, да ми бъдеш 
жена! — отвърнал най- 
спокойно, той.

БЕЗ ДОКАЧЕ

„У, брее! Остаре, а памет ти не доДде!" _)а 
си палкам по моД „атар". 
спи, дртл,аче, не задеваД се!” ]а Ду поче'

диета А она: ,,А)де,

При откриването на но 
вия гранично-пропускпа- 

Момата се разсъдила телен пункт в Димитровг 
рад не забелязах един 

— Ти, си напълно полу. стар гювечар. 
дял! Погледни се какъв а да не попитам организа 
си, бре! Сечи си дърво горите, къде.е?

подсечам:

— Пантиш ли: тамън се беомо узели, 
па Да и ти спимо у сопче, а деда и баба у 
ижу. Ми се милува'мо- кол'ко умеДа'мо, 
па се оЬута'мо. А у ижу кревет скрца ли, 
скрца. Не може да се заспи. А ти тъг уз- 
дъну: ,,Е, када чемо и ми да остареДемо!"

Тъг Цвета суну руку. А куде она суне 
руку. СвоД воД иде од руку! После... Да ти 
не причам! НеДе само имало коД да слуша, 
па да прпча, да не речеш лажа Де.

още повече:
Не можах

2 Тя подбягвала от него 
като от чума, но той ни 
как не губил кураж и все хай от 
вървял по нейните следи.
Когато се уморила, мома 
та решила да не бяга ве 

' че и да разправи смйтки

— Тържества и гювечи 
вече не го интересуват.

Минал е на диета, за 
щото с много напълнял...

според секирата и се ма 
мен, докато не 

съм повикала баща 
да ти строши ,,чутурата".

— Слушай, бре, моме, 
секирата ми е много ост

■ 2

и миXша< М. А.2

„Философия"м. петров 77 ~~[мзт шншю_ Данъс, кад се пробуди', она се беше 
дигла, пременила се у венчалан зъбън, па 
к'о млада невеста. Ништа Ду не боли, све 
си имамо, не тера ме да се дидзам. .Да спо 
мену' кво има данъс да се работи, >а она: 
„Де, работа неДе заДак па да побегне, 
Полък, че сработимо. Само нека Де здрав
.Де!"

<.~с’иг'0/гно е К’.ярлгГ\у„1 из нив&гл п '
жънр,иил БЯРД.'"г'од.ии/*/р/7'Л си 

7ГС <-/ИВК'Л

с /0 М1
И, еве. Да и данъс празгьуДем. Заслужил 

Несъм Да Дош за врл>ан>е. А ти, ис-сам. 
писниче?

АДд у здравДе!\У
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