
ЩудктФо
* ВЕСТНИК НА БЪДГАР

С указ на президента не 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 година из 
дателство „Братство" е удо
стоено с Орден братство и 
единство със сребгрен венец 
за особени заслуги в област
та на информативната и гра
фическа дейност и за при
нос и развитието на братст
вото и единствотов СФР ЮГОСЛАВИЯ Уц

1373 а 28 ОКТОМВРИ 1988 Г. ф ЦЕНА 100 ДИН.

между
налщте народи и народностиГОДИНА XXIX ф БРОЙ 

КАКВО БЕ РЕШЕНО НА

I

СЕДЕМНАДЕ СЕТИЯ ПЛЕНУМ НА ЦК НА СЮК СУРДУЛИЦА: МЕРКИ, КОИТО ТРЯБВА ДА ОБЛЕК
ЧАТ ПОЛОЖЕНИЕТО НА СТОПАНСТВОТО

Нови кадри за победа 

над нризата Зорът намалява 

облаганиятаПериодът след пленума трябва да излъчи отговора на съдбовния въ
прос: започнал ли е Централният комитет да „развръзва” отношенията в 
Съюза Доколкото се приеме предложението на председа

телствата на обществено-политическите организации и 
ОС, на сурдулишкото стопанство ще останат 374,7 ми
лиона динара

на югославските комунисти, които са причина за непоносимото
= положение в обществото и партията? 

Много становища и мнения, мисли 
и обобщения бяха казани на Седемна
десетият пленум на Централния 
тет на Съюза на югославските

обективна оценка за работата, а въз 
основа на „формални" критерии (ста
рост, деакумулация на функции и пр.) 
В това отношение за формален не тря 
бва да се смята критерият, според ко 
йто в ЦК не могат да членуват кадри 
които заемат отговорни постове в дър 
жавиите органи, понеже това означа 
ва разделяне на партията и държава 
та. Бяха приети оставките на члено 
вете на Председателството Франц Ше 
тини, Миланко Реновица, БоШко Кру- 
нич н Кол Широка.

ТРАЙНА ИЛИ ВРЕМЕННА ПРИДО
БИВКА

С гол
на СЮК реши да гласува (чрез тайно 
гласоподаване) доверие на Председа-

На съвместно заседание, 
което се състоя на 18 ок 
томври 
та на ббществено-полити 
ческите организации и Об

извърши рационализация 
основното образование, 

предлага се да бъдат фор
мирани две централни ос 
повий училища. От 5 са- - 

щинската скупщина в Су моуправйтелни общности 
рдулица
бъдат намалени средно с 
25,16 на сто данъците и

вкоми- 
комушг-

стн, но все пак качеството на това (да 
се надяваме) историческо

и трябва да се измерва 
решения. А какво всъщност бе 

решено на XVII пленум?

председателства-

заседание 
с него-може

вите ще бъдат сформирани 
две. Съгласно

предложиха да
становища 

та от Осмото заседание на 
ЦК на СКС ще бъде из-

I
облаганията върху дохо
да на стопанските ррга- - вършено намаляване 
нпзации в общината. Обо 
сковавайки предложение 
то, Костадин Момчилович, сто (там където

КАДРОВО ОБНОВЛЕНИЕ И РЕФОРМА 
НА СЮК на

режията и администраци 
ята най-малко с 10ф След изказванията на 90 участ

ници в дискусията ЦК на СЮК едино
душно прие „Непосредствени задачи и 
дейности за преодоляване на сложна
та икономическа, политическа и соци
ална обстановка в страната". Прояве- |

на
това не е 

Направено досега). Дър
жавните

председател на Изпълни
телния съвет на ОС и 
ръководител на работната 
група, която подготви про 
ектомерки за облекчаване

органи трябва 
да намалят разходите си 
с 20

ямо мнозинство гласове ЦКI
на сто и пр.

СЛ Мнкнч
положението на стопанст
вото, подчерта, че при се 
гашното вземане от дохо
да стопанството все пове
че обеднява и става за
висимо ог скъпите банко
ви кредити, а нестопански 
те дейности 
нашироко". На джнросме 
ткитс на самоуправнтелнн 
тс общности па интереси 
тс се явява пзлишек от 
средства (в СОИ за култу

22.6 милиона и в 
СОМ за физическа култу'

9.6 милиона дппа- 
пп). За общо п съвместно 
'потребление през изтекли 
те девет месеца сурдулиш 
кого стопанство е отдели 
ло 1,7 милиарда динара, а 
до кра$, на годината, при 
сегашните размери на об 
лапи 1Пята трябва да от
дели още 825 милиона дн 
пара.

Доколкото сс приеме 
предложението намаление 
ма облаганията на сурду- 
лмшкото стопанство ще 
останат 374,7 милиона ди 
пара (при условце намале 
мите облагания да се при 

, лагат от 1 септември т.г.). 
Предложени са и други 
мерки, които трябва да 
подойствуват за намалява 
нс па всички видове пот
ребление. Леките коли па 
самоуправителмитс общ
ности на интересите и па 
други собственици тряб
ва да бъдат отстъпени 
стопанството. За да сс

НА ОЛИМПИАДАТА В
Сеул за иннвалидни
ЛИЦА

Ружица
Алексова
спечели
сребърен
медал

„си карат

ра

ра

Ружица Алексова и то
зи път оправда доверие
то което4 в нея полага 
стрелкови^ спорт у нас.

На Олимпиадата за ин
валидни лица в Сеул, ко
ято се проведе от 13 до 
23 рктомври в стрелба с 
въздушен пистолет спече
ли второ място и -среб
ърен медал.

По такъв начин Алек
сова. „потвърди” второто 
Място, спечелено на све
товното първенство й. Па
не! щол в Холандия преди 
две години. Трябва да сс 
изтъкне и това, че 32-те 
югославски спортисти-ин 
валпдп са спечелили 32 
медала.

На 24 октомври со за
върна от Сеул нашата 
олимпийска експедиция.

Членовете на ЦК па СЮК гласуват критериите за обновление на СЮК

Всички членове на Прсд-I телството си. 
ссдателството освен Душап Чкребнч 
получиха нужния брой гласове. Чкре- 
бич веднага подаде оставка, която щс 
бъде обсъдена на следващото заседа
ние па ЦК.

безспорно 
за положителен рс- 

гшенума, обаче то всс пак 
смята за единство, по- 

представлява „мини-

иото в случая единодушие
може да се смята
зултат на 
не може да се

обективно 
максимума".

иеже 
мум от

а Сформирана е Комисия за пре- 
образование на Съюза на югославски
те комунисти от 37 члена.

Гласуването на доверие на партий- 
безспорпа придобивка. Оба 

че остава открит въпросът: трайна или 
тя ? Добре е да бъде

иия връх е

ли евременна
трайна (значи принципна), понеже без 
гласуваме па доверие като таен инсти
тут във вътрешнопартийните отноше
ния и в партийния връх на страната 

постигне твърде необ-

за кад- 
коми-

ф Утвърдени са критерии 
обновление на Централния

СЮК, въз основа на които на 
следващото заседание на ЦК на СЮК 
всеки трети негов член ще бъде заме
стен с новоизбран член, Тук следва да 

ше попитаме претворява ли се иапра 
общонародното становище 

които ни въведоха в
„и избавят от нея? Опо

не. Да — защото от

рово 
тет на

не може да се 
ходимият в сегашно време оптимум иа 
кадрова несигурност.

По предложение на ЦК иа СК в 
Сърбия ЦК иа СЮК сформира работ
на група, която .ще утвърди евентуал

на Азем Власи, Кол

ктика
кадрите, 
не могат да
ЦК шс:заминатИи мнозина ог въпрос-

,К 1-1 „пи Не — защото кадровото мито кадри, тю ч . „а
обновление се върши «е въз осп в

Д. С. — М.А.пата отговорност 
, Щирюка и Светислав Долашевич за 

сегашното тежко положение в Косово.

иа



НАС |I И нПО СВЕТА
ПРО-СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ ЗА АЛБАНСКАТА ПРОПАГАНДА 

ТИВ СФРЮПРОМЕНИ В 

КОНСТИТУЦИЯТА 

НА СССР
Тирана постоянно 

напада Югославия
гоис от редовете 
югославската 
па Запад — за да се осъ
ществи поставената цел.

на анти-лпа система в СФРЮ, — 
п иеликоалбапскйят иаци 
опалмъм, зад кдйто се на-

Югославдя е постоянна 
прицелна точка на пропа
гандното действуване на 
информационните средс
тва в НСР Албания, като

След еднн месец, кога- 
то съветският парламент 
гласува проектозакона за 
промени в Конституция
та на СССР, Михаил Гор
бачов вероятно ще полу- I 
чи всички необходими ! 
пълномощия на държавен I 
глава. Защото — както се 
предвижда в проекта — | 
председателят на Върхов ! 
ния съвет на СССР е 
„най-висше служебно ли
це” на съветската държа 
ва и „представлява СССР 
в страната и в междуна- 0 
родните отношения”.

Публикуван е вече про 
ектозакона за изменения 
и допълнения на Консти 
туцията на СССР и пуб
личните разисквания Ще 
продължат един месец. 
Върховният съвет ще 
приеме промените в края 
на ноември.

Според проекта в бъде
ще най-висш орган на 
властта в СССР ще бъде 
Конгресът на народните 
депутати на СССР, който 
ще се свиква един път го
дишно. Досега най-висш 
орган бе Върховният съ
вет на Съветския съюз.

За своята работа Вър
ховният съвет ще отго
варя на конгреса на на
родните депутати, който 
го и избира. Компетенци
ите на Конгреса ще бъ
дат големи:, решава за 
промените в Конституция 
та, за административното 
деление на страната, за 
избирането на председа
теля и подпредседателя 
на Върховния съвет, - за 
всенароден референдум и

емиграция
■ ^

мират (стари) тсриториал 
ни претенции, 
е нещо 
ното, което изпъква е, чс 
Тирана иска с всички уси 
лия Да нанесе преда 
СФРЮ и отношенията й 

съсе/ц I итс балкански 
бе казано

Мо гола не
Членовете на Отбора по 

сочиха, че Ю»ославия ни 
кога не е имала потреба, 
а и сега няма да се защи
щава от албанската про
паганда. Напротив, СФРЮ 
е отворена страна, чийто 
международен престиж в 
голяма степен е обезпе
чен и с нейната политика 
на добросъседство. Зато
ва да се доказва толкова 
мъти доказаното няма 
смисъл. Точно както и не 
сериозните твърдения на 
Албания, че албанската 
народност в Югославия е 
обезправена, когато се 
знае, че СФРЮ от много
брония чуждестранни пар 
тпьори постоянно получа
ва признания, че на най-до 
бър възможен начин е ре 
шила въпроса на нацио
налните малцинства. Ис
тината за Югославия, за 
всички нейни части една
кво, остава напълно до
стъпна за най-шнроката 
световна общественост.

особено ново. По-важен вид ма провеждане 
на' антн-югославската по
литика на Тирана. Това 
бе изтъкнато Отбора ма 

съюз
на

Социалистическия 
па Югославия за инфор
мативна дейност към чу
жбина.

със 
страни 
заседанието.

на

Липсата на аргументи, 
които па НСР Албания 
биха помогнали в нейни
те пропагандни „жила” 
към Югославия се допъ
лва дори и със съюзни че 
ство с най-чернигс усташ 
кп и други агресивни кръ

Пропаганда против Юго 
славия отдавна с албанс
ко стратегическо станови 
ще. В основата й са иде
ологическа изключител
ност
чки стойности на социали 
етическата самоуправите

порицано на вси-

Михаил Горбачов

Инак Конгресът на на-

Признание на младия 

югославски физик
родните депутати ще има 
2250 членове, от които
750 ще бъдат избираш! в 

избира-териториалните 
телци окръзи, 750 от наг

териториални 
те окръзи със същ брой 
на мандатите за всички 
републики, относно авто
номните републики и обла
сти и 750 депутати от об 
щественцте организации, 
между които и КПСС, ко 
ято има право да избере 
100 свои депутати в Кон
греса.

С тези промени в Кон
ституцията на СССР прак 
тически започват и проме 
иите в политическата си
стема. чиято основна цел 
е избирателните 
на властта на всички рав 
пища да получат и реал
на власт, която досега не 
са имали.

ционално
Инж. Златко Тешаиович получи награда от' 500 

хиляди долара за продължаване на своите изследвания

Едно от най-големите 
американски признания 
за млади научни работни 
ци — наградата на фон
дацията „Пакард” от 500 
хиляди долара тази годи
на -е присъдена ма мла
дия югославянин Златко 
Тешаиович, който работи 
като професор на универ- 
ситета „Джон Хопкнис" 
в Бал ги мор.

шаиович е единственият 
физик, който тази година 
получи това признание.

органи
Тешаиович получи на

градата за своята работа 
в областта на физиката, 
специално вдр.

доказването 
на новата теория за свър- 
хпроводииците.РЕШЕНИЕ НА АМЕРИКАНСКИТЕ ВОЕННИ 

* ХИРУРЗИ
Тешаиович е родей 1956 

година в Сараево, където 
с завършил отдел физика 
па Прнродоматематичес- 
кия факултет. Докотри- 
рал е на университета в 
Минесота, сетне работи 
на Харвардския 
ситет и 
Балтимор.

Награда на генерал 

Михаил Джукнич лени в испанската 

армия
Журито на

ското сдружение на воен
ните хирурзи е приело 
единодушно решение меж 

. дународната награда на 
военните хирурзи за 1988 
година да се даде на юго 
славския хируг —- гене
рал Михаил Джукнич от 
Военномедицинската ака 
демия в Белград.

Това високо
родно признание ще бъде армии и на главните 
връчено на професор д-р рурзи на Швеция и Нор- 
Джукнич през април след вегия.

универ- 
понастоящем е в

американ- ващата година във Вашин 
гтон, на специално тър
жество в деня на военни
те хирурзи.

Международната награ 
да на военните хирурзи, 
която Носи името на вид
ния американски кардио- 
хирург Майкъл Дебейки, 
досега е

В разговор с кореспон
дента на Танюг Тешано- Испанската армия решила своите 

подобри и разхубави с девойки. Тези 
те за пръв път* в

редове да 
дни жени- 

в тази
вич заяви, че следи науч
ните усилия на югослав
ските изследователи 
Белград и Загреб в облас 
тта на

историята на войската
же"-Нвазе°лиЛеп ЛИ УН!'Ф°РМИ « *ат° -Д^ки мъ
же взели пушки й ръце. Около две хиляди де-
оики започнали обучение в Академията 

жданско отбиване 
Убедо.^ Довчера 
сега е вече

в

присъдена на 
най-изтъкнати хирурзи ог 

междуна- френската и английската

свръхпроводниците 
и че те, имат завидни ус
пехи.

за гра- 
повинност в град 

невероятната картина в Испания 
действителност. На

юг: млади испанки — войници учат да 
руват в двора на казармата.

на военната

Тази награда се 
постижения в много нау- 
чии области, а Златко'Те

хи- снимката от Тан-
марши-

дава за

СТРАНИЦА 2
братство * 28 октомври 1988



. съюзният съвет 
нл промените в Щ С0ПЩЩДТД НА

КОН СТИТУЦИЯТА НА СТРАНАТАУТВЪРДИ ПРЕДЛОЖЕНИС ниет^в косова СР СЪРБИЯ °БСЪДИ ПОЛОЖЕ‘

ПДВЙ СЕ ОПАСНОСТТА 

ОТ КОНСТИТУЦИОННА КРИЗА
м„оз?„схвРо0“веТ7а4НдТелегабЯХай ""“"и с

на3репТХа> # СЛ6Д КаТ° -ьлатаприети"ГскуТп1циш1хе

ат провъзгласени' зТсъсГвГчаГГТ"™ Ще 
ня гаптп , ъ 1авна част на Конституцията
на СФРЮ (очаква се това да бъде направено на 29 
ноември, както е и запланувано)

РШРШН И ОСНОВИТЕ 

II РОНИШ «II
Делегатите се застъпиха за енергично утвържда- 

колективна и лична отговорност в Косово, 
още повече, че становищата на XVII пленум на ЦК 
на СЮК са добра основа да се извършат персонални 
промени в държавните и обществените органи и да 
се пренасочи развитието на положението в покрайни
ната

По инициатива 
Конституционната 
мисия на С^Р Словения 
Скупщината на тази ре 
публика оцени, 
че не

ване нана
ко-

че ве- 
съществуват при 

чини в СР Словения да 
Ръде проведен референ 
дум във връзка с про
мените в Конституция
та на СФРЮ. От осем 
амандмана,
Скупщината на СР Сло 
вения бяха оценени ка 
го неприемливи, 7 са 
променени от дума до 
дума съгласно станови 
щата на тази републи
ка, а при формирането 
на осмия (финансира
не на ЮНА) е уважа
вано становището 
словенските представи 
тели.

- \
В миналата събота Съ

юзният съвет на Скупщи 
на СФРю утвърди 

и прие предложение на 32 
амандмана в Конституци 
ята на страната. От 220 
делегата в Съюзнка съв
ет .174 
ложените 
новния документ на дър- 

< жавата, трима се деклари 
раха за „въздържани", а 
26 отсъствуваха или се 
„дистанцираха" от гласу
ването.

беше прието от 
ската общественост с го
лямо облекчение, но и ка-^ 
То голяма изненада, поне 
жс до 
та” в

югослав- Само през първите осем 
месеца на годината — ка
за Милутин Милошевич, 
подпредседател на Репуб
ликанския 
съвет, на състоялата се 
във вторник сесия на 
Скупщината на СР Сър
бия — от Косово в Сър
бия без покрайнините са 
се доселили 1443 гражда
ни от сръбски и Черногор 
ски национален произход 
или със 128 на сто. в по
вече по отношение на съ 
щия миналогодишен пе
риод.

Подчертавайки, че след 
пленум на ЦК на 

СЮК трябва да се надя
ваме, че косовската кри
за най-сетне е разбрана 
от цяла .Югославия като 
най-голяма опасност за 
страната, която може да 
се премахне само с голя
ма ангажираност на цяла 
та югославска общност, 
Милошевич обясни, че със 
сегашните си компетен
ции СР Сърбия не може 
да направи нищо повече. 
За обстановката в Покра
йнината най-отговорни са 
покрайнинските органи 
и организации. Но там

все още не се вижда ни
какво разграничаване от 
политиката на Фадил Хо
джа и съмишлениците му.

мата

„последната мипу- 
скупщинскйте поме 

щения се водиха

изпълнителенкоито от
Разискванията показа

ха, че е много тежко да 
се предложи нещо ново 
във връзка с потушаване
то ца кризата в Косово, 
понеже всичко е записа
но в многобройните прог 
рами и планове и особе
но във всеобхватната Юго 
славска програма за пре
кратяване на изселването 
на бърби и черногорци от 
Покрайнината. Затова в 
изказванията на делегати 
те доминираха остри то
нове, протест против ба
вното утвърждаване на 
колективна и лична отго
ворност в Косово. „Ни- 
ма/ не видим, каза деле
гатът Томислав Бандин,

гласуваха за пред- 
промени в ос-

остри 
И докаторазисквания, 

представителите на иаЯ- 
развитата наша републи-’
ка никак не се отказаха
от становищата си, осо- 

във връзка с амап- 
дмана, с който се уреж
да въпросът за финанси
ране на Югославската на

бено
на

ОБЛЕКЧЕНИЕ И ИЗНЕ 
НАДА

XVII
Така бе отстранена опа 

сността от избухване на 
така наречената консти
туционна криза у нас. Се 
га предстои обсъждане на 
предложените амандмани 
в скупщините на социал
истическите републики и 
автономните покрайнини. 
При условие да бъдаг 
приети от всички скуп- 
щини амандманите ще бъ-

че са разклатени основи
те на родината ни, а ко- 
совският -й стълб изобщо 
не се стабилизира." Зато- _ 
ва Бандин предложи да 
се размисли и за приема-

В текста на предло
жените амандмани са 
внесени и следните про 
мени:
скупшински 
председателят на Пред 
седателството на Цент
ралния 
СЮК не може да бъде 
член на Председателст- 

СФРЮ по по
па

не на програма от извън
редни мерки под автори
тета нд югославия като 
държава.

от следващите 
избори

ПЕТАР ГРАЧАНИН И ДЕСИМИР ЙЕВТИЧ ПО
СЕТИХА ЗАСЕГНАТИТЕ ОТ НАВОДНЕНИЯТА 
РАЙОНИ В ЮЖНА СЪРБИЯ

комитет на

Скупщината па СФРЮ
вото на Най-важното е да се обез

печи покрив за венчки
мамите и Скупщината па 
СФРЮ може да се смята 
като крачка напред п ра
мките па усилията за въз 
стниоципапс ма единство
то па югославските репу-

родпа армия, заради „мир, 
у дома" представителите 

останалитс ренубл 11кп 
и па покрайнините се от
казаха от много свои ста- 

и предложения.

ст; Скупщината 
СФРЮ получава право- 

инициго да раздвижи 
атива за отзоваване и

на

насменяване на член 
Председателството на 

от 1 януари 
няма да 

Съвет на

Председателят на Председателството на-СРповища
дори 'и от ония, които ве блмкн и покрайнини, ка
че бяха „видени” в по- -,ч> начален успех, който 
вия текст па Конституци- вдъхновява кураж, по с

ясно, чс до истинското 
единство трябва да се 
пзмппс, дълъг път. Този 
път може ,бп 'ще бъде 
минат в недалечното бъде 
ще, понеже Съюзният съ
вет на Скупщината на 
СФРЮ Ирис заключение

сфрю; , Сърбпя Петар Грачанин, след обиколката на те- 
Власотннашка, Църнотравска и Ба-

1991 година 
съществува 
федерацията.

рнториитс па 
бушнишка общини, засегнати от юнските ката
строфални наводнения, оцени че е направено до
ста за санацията на тежките последици от при
родното бедствие. Той изтъкна, че може да бъ
дем доволни от резултатите ча широката акция

ята, ■-

КАКВА Е ЦЕНАТА ПА 
СЪГЛАСИЕТО?

за съста 
Конституци-

дат првъзгласени 
вна част на

СФРЮ. Въз оспо- 
косто бс

нз-
ята на
ва на съгласието,

за оказване помощ на настрадалото население и 
изостана югославска солидарност.

към ЮНА/
Накрая бс платена още 

немалка цена за но че този път не 
Ценна е п помощта на числящите се

в ' Конституци 
н Съюз-

ностигнато една
стигнатото съгласие: един 

важни промени бя-
оината комисия 
пия съвет па Скупщина
та на СФРЮ с голяма си- 

може да сс твъР- ■

Петар Грачанин, председателят на Изпълни-, 
челния съвет па Скупщината на СР Сърбия Де- 
симир Йевтич и група републикански функцио
нери най-напред са посетили строежа на жили» 

Влпсотиице, градския ‘во- 
Власина, а

брой 
ха отложени втория В“ бъде открита процеду

ра за приемано па нова 
Конституция па 
Сега Съюзната конферен 

па ССТН трябва да

за
гурност па конституционните СФРЮ.това ще бъде кап

на 29 ноември, ка 
запланувано. <

етап
промени (това са'промени 

които ис е пости

ли, . че
ра ве по 
кто с и

Постигнатото съгласие 
в Конституционната

мисия и Съюзния

ща па солидарност във 
допропод и преградната 
след това най-засегнатото село Радйиинце, Сногя, 
Тсгошннца п Състава па реките.

стена нацня
определи 
дейността за попа

те, по 
гнато общо съгласие 
коисензус). За това ирис» 

па проектоам а ид

наинициатор
Кон-

ко- ституция.манетосъ»ег
СТРАНИЦА *

1988ЯрАТСТВО * 28 октомври

/



ПРРПСЕЯАТЕЛСТВОТО НА междуобщинската ?ЖиК1щност в НИШ ;;о ™лцИ. 
ЯТА НА РАЗВОЙНИЯ ПЛАН ЗА ПЕРИОД 1985 
ГОДИНА

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО ИА МОК НА ССТН В ЮЖНОМОРАВ-ЗАСЕДАНИЕ на 
СКИ РЕГИОН 1988

Да се зачита гласът на 

обезправения народ
Кризата 

спъва 

развитието*Г '
• БЕЗОТГОВОРНОСТ, БЕЗДЕЛИЕ И ЧУВСТВО НА БЕЗПОМОЩ

НОСТ ДЪЛГО ВРЕМЕ ПРИСЪСТВУВАТ В ОБЩИНИТЕ ПРЕШЕВО, БУЯ- 
НОВАЦ И МЕДВЕДЖА

• ОТ ТРУДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ МОГАТ ДА НИ ИЗМЪКНАТ НОВИ

• В РАБОТАТА НА ЗАСЕДАНИЕТО УЧАСТВУВА И ЕНВЕР ЮСУФИ, 
ЧЛЕН НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА РК НА ССТН В СЪРБИЯ

преда на стопанството при 
същевременно нееъобраз 
но увеличение на средст
вата за участниците из
вън организациите на сд
ружения труд (от 35,5 пр
ез 1985 на 50,3 през първо 
то полугодие на 1988 го
дина).

на запла-Рсализацията
цели и задачи нануваните 

развитието през изтекли- 
години Протича приКАДРИ те три

излкючителпо трудни ус* 
недостатъчнинаЛОВИя 

материални прсдпостав- 
на развити- 

засилени огранича-
ки за ръста Съотношението визтъкна, че онези, които 

разговарят „през плетове 
п крепостни стени могат 
само да доведат до по-

на мерки през последната го 
кон- дина в тези общини са

Председателството 
Междуобщинската
ференция на ССТН вЮж трудоустроени 477 сърби
номоравски регнон на по н черногорци. Касае се
следното си заседание— за нови програми, както дълбока криза,а никак до
председава Зарийе Дими с организации от регио- изхода от нея". Бора Ста
трневич, секретар на Т1ре па, така и с колективи из 

раз1ле- вън региона. В Буяновац 
например се строи цех на 

обстанов .Дървена застава" от Кра

сто 11
пащи фактори от стопан
ско-системен (институцио-

разпределснието на чист
ия доход и общо, потре
бление се отделя над 90 

А кумулативнатапален) характер.
на сто. 
способност е намалена ог 
4,7 през 1985 на 1,8 на 
сто през- настоящата го
дина.

Тази констатация се из
пкович потърси да се из
пълнят всички искове на 
народа; изтъкнати на ми
тингите па солидарност, 
а Живота Матич изрази 
недоволство от съвместно 
то заседание на двете пре 
дседателства в Прищииа. 
Това е почивка за уикенд, 
повтори се прибързаност 
та от 16-то заседание на 
ЦК на СЮК; Косана Джо 
рджевнч е недоволна от 
поведението на Стипе Шу 
вар на същото заседание, 
което „не обещава,, че 
проблемите ще се решат". 
Драган Джорджевич се 
спря на митингите на со
лидарност в Буяновац и 

които Прешево, като изтъкна че 
митингът в Буяновац е 
бил по-успешен. Той кри
тикува поведението на 
преподавателите, които 
не само, че не доведоха 
учениците, но и самите 
те не дойдоха, уж по при 
чина на сигурност.

в отчета по осъщес 
за об-

пася
твявеше па плана
щсствено-икономическо ра 

Междуобщин- 
регионалпа общно- 

от 1985

дседателството 
да актуалната общество

. но-политическа зшггпе на Неблагоприятно е поло
жението и с физическата- 
способност на основните 
средства (отчисленост 43,7

задачите гусвац, а се- подготвят и 
няколко по-малки цехове 
в Медведжа и Прешево. 
Големи усилия се полагат

ка и утвърди 
на Социалистическия съ
юз. Уводно изложение по 
днесе Живко Младенс- 
вич, председател 
на ССТН, като подчерта,

ската
ст Ниш за период 
до 1990, относно през 1986, 
1987 и 1988 година. Този

на МОК процента), докато отчисле 
на оборудването

за нормализираме на по
ложението в образование 

че работническата класа то, което най-много е би- 
и народът ясно и откро- ло засегнато от действу- 
вено изявиха политическа ването на албанския на- 
зрелост и съзнание, че е цнонализъм и сепаратис- 
дощъл краят.на търпени- тичИата индокринация на 
ето и очакването на пра- младите.

Подкрепяйки станови
щата Йово Банян каза, 

та, политическата, социал че от кризата могат да 
ната и моралната криза, ни изведат само нови хо-

отчет бе обект на разис- 
на заседание на 

на Ме-
ността
също е влошена: от 71,8 
през 1985 на 75,6% в на-

кване
П редседателството 
ждуобщинската 
лна общност, състояло сс 
па 27 октомври т. г.

региона
стоящата година, докато 
технологическото равни
ще на стопанство за мо
дерно и рентабилно прои 
зводство е далеч под изи 
скванията на времето с 
намаляваща конкурентна 
способност на стопанство 

сване, ръстта и развитие- то от Нишки регион и 
то, не се осъществяват, с висока степен на иконо 
понеже значителният ръ- мическа неефнкасност. 
ст на физическия обем на 
промишленото производ
ство (средногодишно уве
личение 3 на сто), увели
ченият износ (8,7), нарас
налата рентабилност и 
икономичност не са дали

Именно, основните за
дачи на обществено-ико
номическото развитие, а 
преди всичко свързаните 
с качеството на стопани-

вите решения за превъз
могване на икономическа

както и- ликвидирането на 
контрареволюпията в Ко
сово.

Политическата обста
новка се влошава, докато 
междунационалните отно 
шения са опасно изостре 
ни, каза Младенович и 
добави, че всички досега
шни мерки не са дади ре 
зултати. Причината за то
ва, според него, е в об
стоятелството, че ' дълго 
се спирахме върху опис
ване на състоянието 
причините,и че е трябва
ло доста дълъг период да 
се разбере, че Косово е 
югославски проблем.

ра, а никак тези, 
са ни довели в нея- Бю
рокрацията и технокраци 
ята са слепи за човека и 
неговите права и единст
вената им цел е да си 
обезпечат облагоденству- 
вано политическо и ико
номическо положение. \

Следователно, 
ските процеси през изте
клите три години са от
ражение на многогодишна 
та криза, структурните на 
рушения и безсилието на 
икономическата политика.

стопан-

Говорейки за тезите на 
17-то заседание на ЦК на 
СЮК Енвер Юсуфи каза, 
че не бива да се случи 
онова, което навремето 

и си се случи ■, със станови
щата на 13-то заседание 
на ЦК на СЮК. Съвмест
ното заседание на ЙК 
СК в Косово и на Пред
седателството на ЦК на 

лие и чувство на безпомо СЮК е прекъснато, а об
становката в Косово 
твърде тежка. Считам, че 

' никога не ще дойдем до
край, ако някои неща ре 
шаваме ноловинчато, из
тъкна юсуфи. След това 
той изрази убеждението, 
че субективйите сили в 
страната ще смогнат си
ли да пресекат отрицател

— Народът на Сърбия 
каза мнението си за Кон 
ституцията.

съответно увеличение в 
дохода. Обратно доходът 
е намаляван средногоди
шно с 3,1 на сто. Загуби 
те нарастват прекалено

Сръбският
народ не въстана срещу 
албанския народ, но сре- 

контрареволюцията, 
подчерта Перица Милоса 
влевич. Говорейки за пре 
дстоящите 
Станиша Савич

Всичко това от своя ст
рана е предизвикало и в 
тази част на Републиката 
н страната трудещите се 
да дадат широка подкре
па на трите реформи, като 
при това на стопанската 
реформа се разчита най- 
много. Сдруженият труд 
от нея очаква да заден- 

икономическите 
относно

ШУ
много — за всяка година 
с 212,9 процента, а акуму 
лацнята от чистия доход 
напълно е изтопена —

на
активности 

подчерта, 
че същността на действу 

е ването трябва да бъде бо 
рбата срещу бюрокраци
ята в собствената среда.

Безотговорност, безде-
средният годишен разм
ер — минус 35,5 на сто. 
Увеличението

игност дълго присъству- 
ват й в общините Преше 
во, Буяновац и Медвед
жа. Обаче от пролетта т.г.

на заетост
та в стопанството с 2,6 на 
сто не дава съответните 
финансови ефекти ' в сто
панската дейност. 
йото спадане’ иа

Накрая бе прието уво
дното изложение и закл-.о 
ченията, които задължа
ват всички ог» кин ски кон 
ферепции па ССТН да 
актуализилсвоите про
грами на дейност.

с редица акции ръковод
ствата на Съюза на кому 
пистите и останалите об- 
ществено-политичеСки ор
ганизации и държавни ор 
гани спира се изслевань- 
то на сърбите и Черногор 
ците, а расте броят на 
връщащите се, особено 
в Буяновашка община. За 
целта в региона и в тези 
общини са приети кон
кретни задачи и изпълни 
тели. Младенович посочи 
и някои конкретни дан- 
нй: с по-добро ползуване ференциация се застъпи 
на мощностите и други и Сава М-ьркович, като

ствуват
Реал- закномерностн.

личните пазарните условпя н еди
нния, 
като

доходи и тенденцията към
уравниловка с присъствн 
ето 11а все по-изразена со 
циализация на работното 
място

югославски пазар, 
гаранция за рентаби 

лно, висококачествено 11ните, явления, но с кадро 
во обновление. Народът 
на страната знае с каква рено и по 
цена е заплатил единство . последиците от наводне
те и убеден съм, че ще 
съумее да го запази,- зак
лючи Юсуфи.

На заседанието бе гово доходно производство. Те 
считат, че това ще бъде 
гаранция за стабилизация

саниране на — премахват мате
риалната заинтересовано
ст на работницитенията във Власотинце и 

Църна трава и по за по-
производство.

па стопанството, а ведноакцио-
нната програма за. есенна 
та и пролетната сеитба.

голямо
с това и основа за подо- 

От друга страца, разпре ®Ряване иа жизненото ра 
делението иа дохода е по Ш,И1це на заетите.

. стоя нно влошавано

За сериозна кадрова ди

М. Момчилович
Във Ст. Н.
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Проектоамаидманитр в Конституцията на СР Сърбия
МОК НА ССТН В НИШ

СУРДУЛИЦА ЕДИНОДУШНА ПОДКРЕПА 

НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ПРОМЕНИБЕЗ ПОЛИТИЧЕСКИ 

КОМПРОМИСИ Сурдуличани смятат, че по съдбовните за страна
та въпроси трябва да решава народъ* чрез референ
дум

да се обезпечи равнопра
вие на гражданите пред » 

. закона. Предлага се дабъДосегашните публични 
разисквания по Проекто
амандманите. могат

конституционни решения 
в Конституццията от 1974 
година и 
вашиото 
СР Сърбия, 
кива

На събранията 
нмте общности и трудо
вите колективи’, на които 
се обсъждат проектоаман 
дманите в Конституцията 

СР Сърбия присъству 
голям брой гражда-

дат закрити върховните 
съдове на покрайнините. 
Сурдуличани смятат, че 
по съдбовните уа страна-. 
та въпроси трябва да ре
шава народът чрез рефе
рендум. Един такъв въп
рос ,е приемането на Кои 
ституция.

Днес (28 октомври) в 
Сурдулица ще се състои 
заседание на Общинска
та конференция на ССТН, 
на което ще бъдат; суми
рани становищата, мне- ^ 
ни ята и предложенията 
ог публичните разисква
ния в общината. .

в мест- републики и да върши 
държавните си функции 
и па територията на по
крайнините — бе изтъкна 
то на сборовете на граж
даните в Сурдулица, Ала- 
кинце, йелашница, Сувой 
ница, Клисура, Драиици, 
Божица, Топли дол и дру 

в ги местни общности.
Оказвайки подкрепа на 

проектоамандманите, тру 
дещите се и гражданите 
па Сурдулншка община 
са на мнение, че съдеб
ните функции трябва да 
сс осъществяват еднооб 
разно на цялата терито- 

югославски рия на Републиката, за-

да се
оценят положително. Ня- 

екстремпи, нито 
калпетичеекм погледи 
отделни въпроси, 
то сс .говори в Проекто
амандманите. Разисквани 
ята са

критикуват тога- 
ръководство нама ради- допуснало та- 

решения. На събра
нията се търси референ
дум, доколкото не

на и аза кое- ват
се съг

ласят покрайнините и Ре 
публиката. По

ни и трудещи се — . ни 
уведомиха в Общинската 
конференция на ССТН 
Сурдулица. Участниците в 
дискусията 
подкрепят

конструктивни, ко
ректни, аргументирани,на 
моменти емоционални 
единодушно

тоя начин 
предотврати ощеще се '

при по-дълбока 
и неделимо криза, 

становище: подкрепят се 
предложените конститу
ционни промени в СР Сър становището' па ЦК на 
бия, като гаранцця на СКЖ, че ПроектоаманДма 
стабилно . вътрешно един- иите на Конституцията 
ство и на Сърбия, и на е
Югославия. Доминира 
кът ясно да се дефини
рат и уредят отношения- пфереиция па СЮК. В до 
та в СР. Сърбия, като дър 
жава, която най-важните 
свои функции единно ще 
изпълнява на цялата си 
територия-

политическа единодушно 
предложени

те промени, които трябва 
да укрепят държавността 
ма СР Сърбия на цялата 
й територия- Сърбия тря 
бва да бъде равноправна 
с останалите

С одобрение е прието

на
в съгласие със ста 

повищата на Тринадесе
тия конгрес и Първата ко

С. Микич
ис-

ПРИКЛЮЧИ ПУБЛИЧ ЧОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОАМАНДМАНИТЕ 
Г ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНХсегашния Х°Д на публич

ните разисквания във вси

ЯСНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ЕДНННА 

СЪРБИЯ Н ЮГОСЛАВИЯ
ЧКИ среди са дадени пре
дложения за подобряване 

предложените 
пия, в имало е и предло
жения и искове за уско
рено излизане от общест

па реше-

Такава оценка за хода 
на досегашните разисква те в разискванията, пуб- Сърбия, което значи и 

личното обсъждане . на за Сърбия като единна и 
проектоамандманите в Ко равноправна с ‘ останали- 
петитуцията на СР Сър- те републики. Както и 
бия на територията на Ди. въз всички разисквания 

община по местните общности и

След като проектоаман
дманите в Конституцията 
па СР Сърбия единодуш
но бяха приети и ма съб
рание на местната общ
ност в Димитровград, на 
съвместно заседание на 
Общинския синдикален 
съвет п Общинската кон
ференция на Социалисти
ческия съюз, проведено на 
20 октомври, бяха водени 
заключителни разисква
ния-

Както изтъкна в увод-

ния приеха делегатите на 
Междуобщинската конфе за. в която се намираме. 
ренция на ССТН в Ниш
ки регион,- на състоялото 
се на 27 октомври т.г. за
седание.

вемо-пкопомическата кри-

Ст що са доминирали ис 
козе веднага да се започ
не с подготовки за прие
мане на нова- Конститу
ция- На събранията етър 
сена отговорност за оне
зи, конто нападат лично
стта и делото ма другаря 
Тпто. Разисквано е и по 
многобройни други въпро 
см за актуалната полити
ческа и икономическа, со 
пиалма и друга обстанов- 

общество.

митровградска 
е проведено отговорно, в трудовите организации, 
Особено трябва да се под така и в заключителните 
чертае, каза Никола Сто разисквания ясно и недву 
япов, председател ма Об- смислено е изтъкнато, че 
щипския комитет, отгово с предложените конститу 
рпостта на участниците в цнонни промени българ- 
разискваннята за по-мата- ската народност не губи 
тъшно успешно развитие 

чН просперитет на СР Сър 
бия и Югославия, ясна 
определеност за предло
жените проектоамандма- 
пи па Скупщината ' на

С оглед, че в амандма- 
ните на Конституцията на 
СФРЮ че са в иеобходи- 
\:ата степен приети пред
ложенията от публичните 
разисквания, сега се счи
та. чс Конституцията на 
СР Сърбия трябва да бъ
де променена според во
лята и изискванията на 
народа. В окончателното 
лефиниране на решения та 
трябва да се зачитат мне
нията от публичните рази 
сквания.

нищо от своите права, 
конто са равностойни на . 
правата на всички други 
народи н народности не"' 
само в СР Сърбия, но и 
в Югославия-

мото изложение председа
телят на Общинския _сии- 

Адам ГеОр
ка в нашето

дикален съвет 
гЧюв, а сетне и участници А. Т.Ст. Н.

ИЗ ПАРТИДНАТА ДЕЙНОСТ В ВОСИЛЕГРАДСКА 
ОБЩИНАДНЕС В БОСИЛЕГРАД

Сесия на Общинската 
скупщииа Набират се курсистиЕдна от характеристики 

политическите с/,б-тс па
рапия по повод конститу 
нионш/те промени в

е плебисцит-

па СК п Босилеград ще 
работи Общинската поли 
тпческа школа. В Общин 
скпя комитет 
щем сс набират кандида
ти за курсисти в деветия 
пореден випуск. Школата 
трябва да започне с ра
бота през първата роло- 
вииа па декември т.г. п 
ще наброява 25 души от 
десетина първични орга
низации.

топа • . Да кажем и. 
пеблаго-

Прн Общинския коми
тет па Съюза па комуни
стите твърде успешно де
йствува Общинската по
литическа школа, която 
досега завършиха 
200 души. Охрабрява и

Да бъде обсъден и 
рамо), информацията с 
проекторешението за въ
веждане на местно само-

по-На 28 октомври в Боси 
ле град ще се проведе осе 
мпадесета сесия

Ни
шки регион 
но изразения иск да 
уреди обстановката в

Енергично се търси 
на ескалацията

па Обсе понастоя-
. Спо

ДПСИС1
Ко- щинската скупщина 

ред предложения
делегатите па трите 

обсъдят десе

облагане на територията 
па Боснлеградска община 

1989 до
надсово.

ред 
съвета ще

пресичане
албанския’ нанионали-

етически сепаратизъм, типа въпроса. 13 цешър« 
вследствие па което под ,,а вниманието ще бъда' 

изселват сърби няколко информации:
но формацията за реализи 

райе па програмата по 
трудоустрояване и провс 

па самоуправител

за периода от 
1995 година, както и ин
формацията във връзкас 
нелегалното строене.

Делегатите ще обсъдя!' 
и анализ на работата- на 
основното училище ,,Геор 
пг Димитров" през учеб
ната 1987/88 година и под

факт-щ, че, иеред комуни
стите в Боснлеградска об

на

щипа има интерес, отдел 
по всред младите, идей- 
но-иоЛнтнческн и марксн 
чески да се издигат, От- 

проблем в

тш
натиск се
те и черногорците, и

случай ■ да се създа-
копетитуциопми пред

за ефикасно осъ ждаие 
виталните

този 
дат
поставки
ществявапс
държавни 
СР Сърбия
странство.

това, че 
школа

делен
Политическата

МОК на СКС, която
представляват 
приятните условия за от
делни първични партии- трябва да започне е ра

бота тези дни от Босиле
град ще посещават Сто
ян Христов и Мите Ми- 
тов. II двамата еа млади 

вид иде работници от

споразумение затру_ 
изтсК—

КъмI юто
доустрояваие през

1987 година с отде

па готвеиостта му за настоя 
щата учебна година, как
то и проекторешение за 
изменение и допълнение 

решението за общпи- 
облагания за наето

пафункции 
па това про пи организации, преди 

всичко тези в местните 
общности.

С оглед па голямото

дата 
лен
пето на 
рамата за трудоустроява-, 

през настоящата годи
на (въРРос> който е оглед 

значението е трябвало

акцент върху приема 
стажанти и Прог-

масе и тражда 
този път да

Трудещите 
иите търсят

политически комнро
ските 
ящата година.

прякотозначение па този 
йно-полнтическо издига
не н тази година към ОК

ме производство.няма
миси, които впрочем са 

НЯКОИ лоши

м. я.М. Я.
па

причината за
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произврдствп пдмпупсавл ение^стопанство
РАВНОСМЕТКА НА ЦЕХА ЗА ПРО-

ДЕВЕТМЕСЕЧНА „^мявгватг
ИЗВОДСТВО НА ЧОРАПИ В БОСИЛЕ1РАДАКТУАЛНА ДИЛЕМА: периодични РАВНОСМЕТКИ — ДА ИЛИ НЕ?

ДВА ИЗЛИШНИ БАЛАНСА 1,6 милиона 

чифта чорапи
— Тримесечните и деветмесечните баланси на гру» ГОЛЯМО ЗАКЪСНЕНИЕ 

довнте организации трябва да бъдат премахнати, за- И ФОРМАЛИЗЪМ 
щото са ненужни, минимално е значението им за 
деловата политика на колектива — смята Пйстко Ма- 
шич, началник на Секретариата за стопанство и фи

на Общинската скупщина в Сурдулица

Според началника ни 
сурдулмшкото 
министерство на стопанст 
вото” макар че тримесеч
ният п деветмесечният ба
ланс са утвърдени, като 
обществено задължение, 
значи за нуждите па об
ществото, то има съвсем 
малка полза ог тях. При
чина за това е голямото 

формализ- 
мът при обсъждането на 
периодичните равносмет 

, ки па стопанството от 
страна на форумите на 
обществено 
кнте 9рганизации и скуп- 
щпнеките органи. Тъй ка 
то годишните равносмет
ки се обсъждат през март 
п в’ началото на април, 
тримесечният баланс се 
оставя за май и началото 
па юни (значи към края 

. на второто полугодие?!). 
Поради годишните почив 
ки закъснява разглежда
нето на полугодишната

„местно
на нен

Подготвяйки проект на 
стопанската реформа, ко
ято ще се внедрява 
началото на идущата го
дина, Комисията за 
папска реформа при Съю 
зния изпълнителен съвет 
засегна и въпроса за ак
тивна валоризация на де

Второ, периодичните бала 
нси не са гаранция ;ш по
дене на гъвкава делова но 
лптика, значи делова по
литика, която навремен
но ще се съобразява с 
изискванията на пазара,

• През първите девет месеца от настоящата де
лова година са произведени 1,6 милиона чиФ™ чс>ра- 
„„ « Старите машини предизвикват застои в производ 

^ надминава 280 000 ди-

01

ДОХОДството © Средният личен 
нара.

сто-

100 000 чифта дет- 
чорали). С това деве- 

производст-

жки иВ цеха за производство 
Босилеград,променените условия, тру * закъснение п 

дностнте и благоприятни
те обстоятелства и ведна-

ски
тмссечният 
1зсп нлай. е преизпълнен 
с 3 па сто. С оглед на

па чорапи в 
който стопанисва в рам- 

текстилиата ни
зовите резултати на сто
панските субекти. В този 
контекст бе изтъкнато, че 
тримесечният баланс 
организациите трябва да 
бъде премахнат от гтрак-

кмте на 
дустрия „Зеле Велкович" 
от Лссковац, кол кого ох- 
рабрява ритмичното 
пълпяване на запланува

те ще откликва с реше
ния и ходове, които ще 
донасят успех на органи
зацията, обяснява Ма- 
шич. Затова аз мисля, че

че лроизводстве-факта,
пият план ритмично се

на политичес- из-
реализира, в цеха подчер 
тават, че няма причини да 
бъде осъществен и го
дишният план, дори пред 
полагат, че същият и пред 
срочно ще бъде изпъл
нен.

нпя производствен план, 
повечето охрабрява фак
та,' чс по отношение на 
преди шиите годщ I и, 
личните 
чорапи, -значително са по- 
малко. Това, както под
чертават в цеха, е отраже 
пие на овладяването на

тиката, разбира се, и от 
законната регулатива. Съ
щевре.менно- бе обнарод-ч баланс, въз основа на кой 
вана и дилемата на Коми

трудовите колективи•тря
бва да правят, годишен

раз-
видове дефектни

то ще определят активна 
делова политика за след
ващата година и полуго
дишен баланс, ' който ще 
служи като своеобразна 
проверка на качеството 
на тази политика и като 
ориентир какви положи
телни промени трябва да 
се внесат в нея и какво 
трябва да предприемат 
компетентните обществе 
ни органи и служби, за 
да се повиши успехът на 
стопанската дейност. Те
зи два баланса трябва да 
бъдат законно задълже
ние. А организациите, ако 
искат да бъдат успешни 
стопани, трябва да вър-

сията дали трябва да ос
тане задължението на ко 
лективите да правят 
ветмесечен баланс.

де-
За отбелязване е и то

ва, че отделно количество 
тазгодишното 

водство е предназначено 
за износ. Така например

Пйетко Машич, начал
ник на Секретариата за 
стопанство и финанси на 
Общинската скупщина в 
Сурдулица е съгласен със 
становището на правител
ствената комисия по въп 
роса за първия периоди
чен баланс и същевреме
нно смята, че дилемата 
й във връзка с третия пе 
риодичен баланс всъщ
ност и не е дилема:

про ИЗОТпропзводствения процес 
п па, по-високата трудо
ва дисциплина.

равносметка, а деветмесе 
чипят баланс се разглеж
да в единадесетия и два
надесетия месец на годи
ната. Очевидно е, че при 
такова закъснение не мо
же да се запази актуално 
стта ма тези документи и 
затова се формализира ра 
зглеждането им. Доколко 
то бъдат въведени само 

годишенполугодишен и 
баланс, форумите и .скуп- 
щините ще освободят 
два термина за други дей 
пости и ще имат възможг 
пост да се подготвят 
щателно разглеждане

— Тримесечните и де
ветмесечните баланси на пошат месечен преглед на

организации дейността си, за да могат 
да подобряват организа-

трудовите 
.трябва да бъдат премах-

занати, защото са ненужни, 
минимално е значението цияга на производствения 

процес, навреме да забе
лязват и решават пробле
мите. Честотата на .тези 
прегледи може да бъде и 
много по-голяма, защото 
темповете на днешното 
време, не признават пика- 
.кво право на закъснение.

на
стопанските резултати. Ра 
збира се, това 
се прави с 
закъснение, 
искаме да имаме

им за деловата политика 
‘на колектива. не смее да 

досегашното 
доколкото 

успеш
но пазарно стопанство — 
подчерта накрая Пйетко 
Машич.

„Чорапара”: производственият план е преизпълнен
САМО В СРЕДАТА Й В 
КРАЯ НА ГОДИНАТА

— През този период, 
по отношение 
та година,

над 20 000 
ци са изнесени

чорапогащни- 
на източна минала- 

дефектното ногерманския пазар. По- 
иастоящем се произвеж
да за Ирак.

Машич подкрепя стано
вището си със следните 
аргументи. С три перио
дични и един годишен ба 
ланс не се обезпечава пра 
вилно оценяване на дело
вите ^резултати, понеже 
не честотата на баланси
те, а системата, въз,осно
ва на която се правят те, 
е предпоставка за обек
тивно оценяване.

производство е намалено 
със 7 до 8 на сто. Сигур
но е обаче, че същото мо 

да бъде н по-малко, а 
с това реализацията 
по-голяма, ако всред при
чините за това

К. Г.
же • — До 15 декември тря

бва да произведем 130 000 
чорапогащници за потре
бите на Ирак, 80 000 чиф 
та детски чорапи и 50 000 
женски

РЕШЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ни
СРС

не прео- 
обективнитевладяваха 

трудности. Преди всичко 
честите дефекти при 
рите машини, а те са око
ло 40 на сто, както и не-

20 милиарда 5а 

социална помощ
чорапогащници, 

сме всичкиМобилизирали 
сили и се надяваме, че и 
този план ще

суровини, предсрочно __ лобяни Ан-
които понякога получава донов 
хме

ста-

изпълннмкачествените
— Отговорно твърдя, . 

казва той, че тази систе
ма не е в пълно съгласие 
с Функцията си. Освен то
ва тя оставя големи про
стори за докарване на 
резултатите.

С намаляване на бюд- ване и мивалидно-пенсиои 
жетите на обществено-по- но осигурение. От 
литическите общности в средства, по решение на 
СР Сърбия без покрайни Изпълнителния съвет на 
ните ще се обезпечат 20 Скупщината на СР Сър- 
милиарда динара, които бия, ще се обезпечи ме- 
ще преминат” във фон- сечна помощ от 9210 
довете на самоуправител- нара на член от 
ните общности на интере ствотЬ на получаващите 
сите за социална и дет- 1 социално-защитни добив- 
ска защита, трудоустроя- ки.

подчерта сменово- 
дителят Миле ■ Андонов.тези Наред 

пето на
с оеьществява- 

заплануваното 
■ производство, се подобря
ват и

През деветте 
настоящата делова 
ма‘ в

месеца от 
годи- 

цех
материалните и 

трудови условия в този 
юра- , цех. Средният личен до-

босилеградския 
за -производство на 
пи са произведени 1,6 
лноиа различни видове 
чорапи (800 000 чорапога
щници, 700 000 чифта мъ

достатъчно 
е само ръководителят на 
дадена организация Да 
има добра политическа

ди-
семей- ми ход на едни зает надми

нава 280 000 динара.
‘ позиция.

М. Я.
СТРАНИЦА 6
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ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ!ист
Орган на Съюза на югославските 
и на Съюза на Комунистите комунисти

в Сърбия Брой Ц44 година ХЬУ1 
Белград, 28 октомври 1988

I

РЕФОРМИТЕ НЕ СА ВЬЗМОЖН 

БЕЗ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ИА СК
Сшийе ШуЬар : ' г-ь:-:-

Струва ми се, че дискусията беше съ- 
Държателна и разнобразна, 
ше насочен към 
тическо

мнтет в мегдан за остри разплати, 
ни крачка в това отношение трябва да бъ
де възстановяване на връзката между работ 
ническата класа и Съюза на

себе си цел, кактосами и а и на ония, които сеа талвегът й бе- 
главната цел — соцналис- иадяваха, че -ще останем блокирани, без 

перспектива, и по този начин ще изострим 
кризата. Всяко аргументирано 
имащо за цел укрепване 
синтез на

самоуправление в 
плуралистично общество, 
лост е работническата

самоуправително 
чийто ' основен 

към която
комунистите

и раздяла с държавата и бюрокрацията 
всички обществени равнища. На 
не победи пито една република, .пито пък 
някаква безпринципна коалиция. Струва 
се, лче е

изказване, 
на югославскиянакласа, мненията във връзка с обществе

ните промени и югославския съюз на ре- 
формските сили — а на пленума доминира
ха имено такива изказвания — беше поне 
малък кураж, поне малък пътепоказател, 
допринасяше за укрепване на творческото 
единство, за което не само при формулира
нето му, но и на практика трябва да се 
бори неотстъпно и Централният комитет, 
п Съюзът на югославските комунисти.

Болната тема Косово не можем да из- 
черпаем пито на този, нито на предстоящи
те пленуми; за нея ще говорим все докато 
не подобрим положението там. И вече не 
смеем да се колебаем. Аз. съм дълбоко 
уверен, че никой от членовете на Централ
ния комитет^ не иска'това. И вече не смеем, 
да се препираме какво трябва да правим.

Истина е, че -Югославия чсега има Юго
славска програма, но несериозно я реализи
ра на старта. И именно затова трябва да 
настояваме за отговорност. На едно от пред
стоящите заседания ще имаме комплектна 
оценка за отговорността във връзка с реа
лизацията на тази програма. А когато става 
дума за успешното ни или неуспешно засе
дание в Косово, там отидохме в голяма ос
къдица на време,, за да направим поИе ма
лък опит пред пленума и казахме — 
продължим. И не съществува причина да 
не продължим заседанието, ако се наложи 
п три председателства," значи и Председа
телството на ЦК на СК в Сърбия, ще ра
ботят дни и дни, не да се надхитрят, а да 
се договорят — това и това трябва да на
правим. Не е задължително събитието да 
бъде предавано по телевизията, та хората 
да шг се сърдят, някого да хвалят, други- 
го да кудят. Някои неща трябва да се пре
чупят, за да се пречупят, за да направим 
договор и да поведем съвместна акция — и 
косовска, и сръбска, и югославска. Това е 
същественото и трябва да бъде направено 
Веднага след този пленум.

пленумаднес се числят всички 
ни и творци на матерпал- 

духовни блага, ония, които живеят от 
труда си. Върху техните интереси 
жда единството на Съюза 
и на Централния му комитет — 
извършено преобразование, коренно и дъл
госрочно преобразование на Съюза 
мунистите. Преобразованието трябва 
почне веднага и то е предпоставка за оста
налите две реформи, както подчертахме 
пленмма. Един от

ми
се изгра- открита югославска ориентация за 

истинска политика ма реформи.
В голям брой изказвания на този наш 

пленум, ако ми е допуснато да забележа, 
се вижда доближаване до платформата 
обновление на социализма. Обаче все още 
е недостатъчна самокритичността към „соб 
ствената държава и нация" и към „собстве
ния" национализъм, комуто комунистите не 
смеят да бъдат защитници. Трябва да 
доближим до нов интернационализъм как
то в домашни, така и в световни рамки, и

на комунистите
да бъде

ца ко за
да за-

на
съществените елементи на 

реформата на Съюза на комунистите тряб
ва да бъде действуването с колективен ум, 
особено когато имаме за цел да сплотим си

се

лите на творческия, материалния' и духов
ния ТРУД- Това е първата предпоставка за 
реформа на Съюза на комунистите. Основи
те на нашата политика остават да бъдат 
тит<5БСт9СТ1б"не смеем да бъдем сентимен- 
тални към миналото. Необходимо е да се 
обърнем към бъдещето си.

Мисля, че вчера и днес бяхме съгласни 
в голяма степен, че веднага трябва да зах
ванем три реформи, които бяха проклами
раш! на Конференцията на СЮК и по юзи 
начин да открием своеобразен процес за. 
възобновление на социализма в нашата стра 
на. Това е и единственият път не само да

да се отдалечим от разпи идеологии на на
ционално помирение, и сплотяване. Централ 
мият комитет на Съюза на югославските ко 
муписти нито сега, нито в бъдеще смее да 
поеме ролята на предизвнкател на кризата. 
Той смее да бъде само на позициите 
борбата срещу кризата.

на

Единството по стратегическите4 въпроси, 
което бе подчертано и в изказванията на 
голям брой участници в разискванията, е 
ясно поръчение и до всички маши гражда
ни да обмислим за бъдещето си, и до све
та, чс сме способни и готови да се пзборнм 
за по-хубав утрешен деп. Настоящото соци
ално и политическо положение в страната 
е предпоставка и основа на реформата, а 
не бариера пред пея. Бариерата ще бъде 
поставена в случай ние да не насочим раз
витието па положението към стратегически
те цели па нашата борба за по-нататъшен 
просперитет па социализма в пашата стра-

ще
запазим, но и да укрепим братството и 
единството на народите и народностите в 
нашата страна. Защото социализмът 
ява народа само с непрекъснат напредък,

Затова всеки

сплот-

а етатизмът го разединява, 
поглед от позициите на държавата и наци- 

това с какви социалис-ята, независимо от 
тически фрази е накичен, особено всеки об
ществен процес, който при нашите условия 

от национално-държавните, а не от
па.

Пленумът показа, чс Централният коми- 
способен да действува като колекти- 

иптелекууалец, който обединява опита 
инстинкт па миньора и работ-

изхожда
класово-освободителните интереси представ
лява, дълбоко съм уверен в това, 

политизация,
ни на мястото

тет е 
вс ппразен

която ни 
или

или друго лошо положе-

п класовия
пика, съзнанията па специалистите и визи-, 

теоретиците. Напук па всички ро-
пробег, погрешна 
отнема енергия, Държи

итс на
дмлпи мъки, лоши навици и лоша воля, ми
сля, че изневерихме на. злите

целеха да претворят Централния ко-

ни връща 13 едно 
ние от миналото. (Из заключителната реч на другаря Шу- 

вар на ХУН пленум на ЦК на СЮК)
очаквания.започнали да създаваме 

сили, а първатаСмя там, че сме 
единство на реформекиге които

стйтуциопна реформа, сборове).
Затова резултатът от гласува

нето и не можеше по-пнак да се 
разбере, по като отношение към 
политиката ла СК на Сърбия- Тот > 
па схвана и добре разбра и най-, 
младият член на Предссда^елст-, ч 
вото Васил Тупурковскн, който с 
едно изречение даде. пръв, истин
ски светкавичен коментар (водна 
га след съобщаването на резул
тата от гласуването): „Победи не- 

загубн 
пие бихме 

антц. 
и ъпоправи

ма Председателството на този 
форум загуби само едни 
член,
Сърбия Душан Чкребпч. Нищо 
необикновено, ако не се касае 
за комунист с голям авторитет, 
който се намираше в центъра на 
акцията и политиката, която днес 
се води в СР Сърбия и на която 
пълна подкрепа дават комунисти
те, работническата класа и наро
дът в гази република. Неговото 
становище и политическо апгажи- 

•1с, получиха подкрепа и пълно 
потвърждение и в самия 
мепт, в становищата и заклченп- 

17-то оаседайне (Косово, 
стабилизация, кой-

Седемнадесетото заседание на 
ЦК на СЮК, което с 
следеше и догославсакта гг свею- 
вната общественост 
тридневното си траене и особейо 

си заключителен доку- 
пробуди надеждите на кому 

и нашите трудещи

негов 
на СК

внимание

АКТУАЛНО представителят
и което с

с ценния 
ментГласуване н 

мелепилн
сепистите

и предвести решителни и
акции за изход от криза-

кон-
кретнм
та — бе минирано в последната 
секунда! Единството, с тежка мъ 

създадено на тази среща
бе нарушено от пеоб-

пршщшша коалиция, 
една република!" А 
добавили
сръбска коалиция,

пака
надеждата
мислената постъпка на част 
членовете на ЦК на СЮК ма 1б- 
ва заседание. На тайното гласу- 

члеиовете

пепршшипиадоку-ог

ята и а 
икономическа (На 3-та стр.)

нане за доверието на



2» Комунист
МИТИНГИ, СВОРОВЕ, ПРОТЕСТИ

Кой си затваря очите пред истината
по-ефикасно. Времето не 

Искаме попе-кат:! стиупа
чака, по си върви, 
че да работим, но и по-добре да 

па сърбанието
решават, работникът Лаело Рафаи. На ми

тинга в Чуруг (община Жабаль) 
Попович 6т Вучитрън

КъДЕ ОЩЕ, ОСВЕН в КОСОВО, ДЕЦАТА СЕ ВОЗЯТ в МИ- проблем на Югославия — 
ЛИЦЕЙСКИ КОЛИ НА УЧИЛИЩЕ? ЗАЩО РАБОТНИЦИТЕ Степан Мариикович, от името па 
ПРОТЕСТИРАТ, АКО ВЛАСТТА Е В ТЕХНИ .РЪЦЕ? сърбите и черногорците от Косо

во. — Свеждат го до ексцссно
И през изтеклите дни се със- ни отправят туристическо-полнтн състояние. Така. го и 

тояхв няколко митинги на соли- ческнте пътувания, яловите ноли- 
дарност със сърбите и Черногор- тнческп събрания, режирапи нро Мислят/ че проблемът е само в 
ците от Косово. Всъщност те бя- грамн па посещения н разговори 
ха по-малко този път, отколкото в държавни вили, ловджийски 
преда няколко седмици, което удоволствия п пълни автомобили 
трябва да се повърже и с факта, 
че в цялата страна с голям ните-

жиоесм — каза

Затова се и решава осем години.
Милован
говори за трите косовски контра- 

(1945, 1968 и 1981), се-пзеелнапето па сърбите, чермоюр
турмптеМиСЗпдИите отТ^сова !де°за'пеар.умен.праните

рее, па и надежди, се очакваше Тъй като изтъкна многогоди- ГОморнм след десет години. Ис водството има сред съроск о и 
17-то заседание4 на ЦК на С.ЮК. шното разединяване па Сърбил искаме, защото няма да ни има черногорското 'население в осо- 
В такива условня сякаш всички пе е било случайно, д-р Стойко- „ Косово и Метохия. Питайте ги во. Алексапдар I олуб, русин от 
застанаха да’ чуят не само какво впч каза, че тъкмо нейното раз- 
ще бъде казано на заседанието, 
но и как протичат подготовките

напад-

Чуруг говори за безпримерния ко 
геноцид. А в телеграмата, 

която от сърбанието беше изпра-
къде деца е милиция се водяг на 

покъсвапе улесни контрареволю- училище? Къде па земното къл
ни ята, която донесе много нево- о() сс разрушават паметници или

за този пленум. ли п злппп на Югославия. „Но разкопават гробове па дена? Г1и- тено до ЦК на СЮК се казва:
НаЙ-масовнят митинг се със- сръбският народ в своята него- Тайте гп защо децата в Косово „Решително отхвърляме неаргу-

тоя в Лесковац. рня не е признавал плановете па мс :,наят как сс казва тяхната мен.праните и с нищо не под-
Само два пъти преди този мн мито един завоевател, пи до.обо- родина? Защо имаме толкова си- крепени нападки върху ръковод-

Лесковац е бил домакин па рито на великите сили за сметка Гурцоет по фабриките, ако вла- ството в Сърбия. Личността и де-
толкова голям брой хора: 1953 и на своята територия, свобода н стта с „ ръцете на работническа- лото на другаря Лито не се за-
1968, когато посрещаше своя най- единство. Затова няма да подк.те-

Тито. В събота на кне пи под сегашния натиск в
собствената страна, за която за
едно с другите братски народи и

солски

т

СКЪП гост
15 октомври на митинга на соли
дарност в Лесковац и Власотнн- 
це с потиснатите и обезправеш- народности даде толкова жерт- 
сърби и черногорци от Косово, си".
бяха около 200 000 граждани. До- Д-р Стойкович още каза, че 
иде и делегация на лесковашкич прсвратаджийскн намерения имат 
побратим Куманово с лозунги: само онези, конто в преврат впж- 
„Сакаме авнойска Югославия”, . яат свся последен шанс да запа- 
докато от Ново место и Баня лу- зят такова състояние, придоби
ха са изпратени телеграми на по- тите привилегии п власт. В бъдс- 
дкрепа. На митинга пристигнаха ще пе ни трябват никакви ггар- 
и около пет хиляди сърби и чер- тикни заключения, ако не гипро

веждаме, както не са проведени 
ни заключенията от 16-то

ногорци.
Митинга откри и пръв говори 

д-р Живан 'Стойкович, председа- данис. 
тел на ОК на ССТН в Лесковац,
който напомни, че тъкмо на то- НАС НЯМА ДА НИ ИМА 
ва място другарят Тито преди 2! '
години отправи поръчения, които 
лесковчани и днес помнят. В име

заее-

От името на бойците от тОзн 
край говори народният герой 

то на заветите към Тито, той но- Драголюб Петрович Раде, 
ръчи на народите и народности-

гене-
та класа? Защо работниците ста-рал-полковник в пенсия.

■ те на Югославия, че това е съд- „Въстанически и свободолюбн чкуват? 
бовна битка за страната, която вият народ от Лесковац и окол- Според множество оценки, 
за съжаление Покрайнинския г ко ността и ние, неговите бойци, с митингът в Лесковац беше досто- 
митет на СК в Косово отхвърля.

щпщава със заключения на хар- 
. тия за единна Югославия”.

В същия Ден (15 октомври) 
на митинга в Инжид се събраха 

ганизираните. Може бп в полза над 10 000 души, пред 
на това най-убедително говорят ду вори Милош Грабовчки, боец от 
мнтена Мирко Макрешански, се- НОБ п 
кретар на ОК на ССТН в Кума- шии 
ново; ,,В Лесковац ие само

оптимизъм и с вяра от нашите йнствен и един от най-добре, ор- 
Тъй като напомни за осемго- ръководства, очаквахме разплата 

дишния терор на албанските на- с коитрареволюцията в Косово, п 
ционалисти. тс»й попита: „Нима то с революционни мерки, с кои 
е нужно да се напомня на ръко- то тя единствено може да се по- 
водството на Косово за станови- туши. Това не се случи, а на вей- 
т.тето на Конференцията на СЮК чки ни е ясно, че във всяка сн- 
за неговата непосредствена отго- туация, когато е застрашена Юго
ворност за продължаване' на кон- славил, отговорността за отбра-- аз ,,с Ш1Дях милиция Т 
трареволюнията. Но ние счита- пата на страната лежи на Пред- публика беше народ" Я 
■ме, че най-голяма отговорност за седателството на СФРю и на ’ ‘ Р ■
обстановката' в Косово, особено Председателството иа ЦК иа 
след 16-то заседание на ЦК на СЮК”, каза генерал Петрович.
СЮК, имат Председателството на

които го-

първи секретар на тогава- 
я Народоосвободителен от

че бор. „Преди 44 години,
Място”

от също- 
каза Грабовачки,нищо не е счупено, но и тревата 

не е стъпкана. На този
то

митинг „имах честта и щастието на на- 
беше рода на Инжия и околността на 

провъзглася освобождението 
града. Тогава

на
не можех ни да 

помисля, че .44 . годиниРЕВОЛЮЦИОННА АКЦИЯ по-късно
сърбите и черногорците в Косо- 

са проведе- во н по-нататък ще искат свобо
да . Заседанието на Председател- 

„„ и ството на ЦК на СЮК посветено
която всъщност е и на напяпкчтр __ ’ ио1-вегени

трагедия на НяЛата ни страна делото на т/гоп-т Б личн°стта 11
осемгодишното подпомагат множество бюрокоа- пПРВ1?л " Иосип Броз Тито

траене на коитрареволюцията, тическо-опортюнистически ,, 1 накрая, каза Грабовач-
ка Югославия- Неотдавнашната след това Милан Кучан, Йоже на дена в политическото г.™. ’ В наРадки на Съюза на кому-
среща в Прищина е истински по- Смоле и останалите ръководите- водство в страната — ктза „ нистите в Сърбия. Това беше
литически фарс, с който е нане- ли в Словения да обяснят къде бранието в Сомбор прел тп™ К°Ва провидиа постановка на 
сен тежък удар на авторитета на и в какво виждат _ сръбски наци- 10 000 души Сретен Опачич председателя на Председателство
партията. Малко е да се каже, онализъм и хегемонистически пре от НОБ. Не можем дя имзмр ■ 4 1° На на СКЖ че на всички
че това е опасно поиграване с тенции към Черна Гора и Пред- верие в ръководство в което Д~ ?еШе яСИО- че се касае за ма- 
търпението на комунистите. Ако седателството на ЦК на СЮК и намират Кол Широка и д Се нипУлация. 
се искало да се сломи контраре- председателят Стипе Шувар да Власи. Как да имаме лбвепие ^ ~ Убе5кДвваха
волюцията, отдавна е това мо- обяснят на какво послужи съвме гато Широка открито ни те» К° Ка3а ТОЙ обръщайки 
гло 'да се направи. Дали става ду- стното заседание на двете предсе- че в Косово няма своботтно жданите от името на сърбите и
ма, че може би не се знае пра- дателства в Прищина, а. на какво странство за завръщане на из°” черногорците в Косово Радомир 
«ОТО положение в Косово, или не е трябвало да послужи. лените сърби и черногории Д"Мнч, че в Косово няма контра-
иска изправяне пред горчивата — Има такива, на които не е — Искаме да се проредят „ рсволЮЦИя. — Мноз!ша от тези
истина. Към този втори отговор ясно, че Косово и Метохия са съкрдтдт събранията да? се -

Драголюб СтаноевиЧ) предсе*
ЦК на СЮК и неговият предсе- дател на Власотйнашка община, 
дател Стипе Шувар. Нима не уме потърси Коль Широка, Азем Вла- 
ят да четат афишите, с които си, Светислав Долашевич и оста- Метохия, 
албанските националисти призо- налите ръководители в Косово 
вават албанците към въстание за да отговарят за 
освобождение от социалистйчес-

Няколко митинга 
ни във Войводина.

Трагедията в Косово

се

тол

ни с години — 
се към гра-

(На 3-та стр.)
/



Комунист 3

Кой си затваря
(От 2-ра стр.)

;°ра все още седят в 
ела, а сега 
не на

очите пред истината
своите кре- ^ В

търсят преразглежда- 
заключенията за 

като чели непрекъсната 
от изселници не тече. 
тинг е

няколко 
колективи в Куршум- 

лия (ШИК „Копаоник",
КкГВО' Лац”' ”7 юли” и т-н-) и няколко- 
колона часовото събрание пред сградата 

Този ми- на ОК на СКС, което завърши с 
оставките на общинските ръково 
дители

тниците на събранието, а за ос мени в Председателството на ПК 
тавките, които по този . повод бя- па СЮК, като от своите редици 
ха дадени, ще се разисква на изключи Кол Широка, Светислав 
събрания на компетентните орга- Долашевич и Азем Власи,

са „най-отговорни за страданията 
Подобен протест .е станал ня- на сръбския и черногорския, на-

— ппепгрпп к колко дни преди това (на 6 ок род. в Косово, а с това и за за-
тета на СК ппедсспятет^иа °пг томври) във Валево- Тук е прове- Дълбочаването на междунацйона

Н Д Т7ателя на ден- половинчасова генерална ста лната нетърпимост",
председателя на Изпълнителния чка на 33 000 заети, чийто ора-

’ „17’ 6ДИН Д1,Рект°Р на комунал иизатор е 'бил Синдикалният съ- СОЛИДАРНОСТ НА МЛАДИТЕ 
на трудова организация. Сменен вет в общината, а същата по-кь-
ЕМе^У.. другото' директорът на сио прерастиала в голям народеЪ Телеграма до Председателст- 
„тсталац , а през идните дни ще митинг, на който около 15 000 гра вото на ЦК на ОКЖ няколко 
с 1 опори и за остговорността ма ждаии извикваше на отговорност дни преди това отправили студен 
всички тукашни председателства някои общински ръководители, тите, професорите и сътрудници- 

солидарност със г-?, обществ^но'политическнте ор- Неотдавна по този повод се про-' те на Университета в Прищина,
сърбите и черногорците в Косо- • изации' 11овод за протеста бя- изнесе Общинският комитет на които имат занятия на сърбохър
во, при участието на около '300 Хд- намале™те лични доходи в Съюза на комунистите, който съ- ватски език, докато около 200 000
души, се проведе и в Нови Кя ”^опаоник (около 15 милиона ди общи, че ще стане разискване за студенти

н . пови м- нара на месеца). Недоволните
Александровац ботпици 

Жупски, пред около 10 000 души

„Мета-
коитони.

многонационален. Сърба
ли сме се тук всички, които нс
можем да се примири с тежкото 
положение в Ксово и в страната. 
Народът дигна глас, а всички 
ония, които мислят обратно, нека 
дойдат в Косово да видят къде е 
спряла революцията.

ГАБОТНИЦИТЕ СА НЕДОВОЛНИ

Митинг на

на косовския универси 
ръководители- тет са провеждали сърбания на 
си подадоха подкрепа със студентите на при- 

синдиката и щииския. университет (които имат 
и заетите в председателят на ОК на ССТН в лекции на сърбохърватски). Про

тести е имало по повод на- 
Продължават и протестите във падките на младата албанка Или- 

връзка с Косово. В понеделник, риана Яхиу (Прешево). и на мла- 
1-огато, започна заседанието на Дия албанец Роберт Бериша 

тук е ликвидирана трудова ЦК на СЮК, около 400 гражда (Печ), ученици в средните учили-
ни-сърби и черногорци, се сьбра- ща, които са се солидаризирали 

останаха ха в Косово поле с намерение да със своите връстници сърби и 
практически на улицата (досега тръгнат за Белград. От това на- черногорци, 
работа са намерили 350 души), мерение, след едночасово разне- 

отношение на една Преди няколко месеца бяха аре- кьапе, се отказаха, но са изпрати-

ра- отговорността на
тръгнаха към сградата те, а оставки вече

реч произнесе Драгиша Гаич, пър “ Т^риобщиха Ч“ЩУ ДРУГ°Т° "РСДСеДаТеЛЯТ На 
вОборец и първи секретар в Ко- още няколко/колектива. Но при- общината.

чините за недоволството на ра- 
да се ботниците в Куршумлия

повци докато в

митета, като каза, че „сръбският 
народ трябваше с векове 
бори за свобода не дати

рат от вчера. Оите миналата го-и за своите пра
ва на жпвот; винаги само за това 
се бореше, както и останалите 
югославски народи се бореха за 
своето съществувание и самоби
тност".

дина
та организация „Напредък", .дога 
то към 500 работника

В четвъртък се проведе голям 
митинг в Косово после след 17-то

седмица преди това митингите на стуванп неколцина бивши функ- ли телеграма до ЦК на СЮК, в заседание на ЦК на СЮК, тър- 
солидарност бяха по-малко, тога- пионери зарад нечестиви сделки 
Еа това не би могло да се каже с кредити, предназначени за по
за другите видове на протести, страдалите в земетресението.
Бележим тшеа двудневното пре-

Но ако по

която се търси от Централния сейки да се вземат конкретни ме- 
комитет да направи онов&, което рки за разрешаване на косовския 
„в настоящия момент е необхо- 

За всичко това говориха рабо- дймо": да извърши коремни про-
въпрос.

М'. Момчилович, В. Филипович

Гласуване и последни Приносът на Сърбиятивопоставяха па един такъв вид(От 1-ва стр.)
ли" бихме го само толкова, че е „гласуване”.

Това е само ' ново потвържде- У Тук трябва да подчертая факта, че в редовете на нашата 
Народоосвободителна войска и в партизанските отряди на Юго-

загубил Съюзът на югославските 
комунисти. А да кажем и това, чс 
аптисръбска, аптихърватска,
словенска, антимакедонска и вся- мунисти, без чисто решение

ма изход пито от една друга кри 
в които се намира нашето об-

нис на тежката криза, с която 
живее Съюзът на гославскиге ко- славия от самото начало все до днес, в огромно мнозинство се 

намират точно сърби, вместо това да бъде обратно. Точно сръб
ски, черногорски, босненски и лични партизани, конто бяха със
тавени почти изключително от сърби, водеха и днес водят без
милостна борба не само срещу окупаторите , но и против четни
ците на Дража Мнхайловпч и останалите врагове на народа. Ка
кво доказва това? Това доказва, че всички югославски народи, 
конто в миналото бяха угнетявани от великосръбските хегемо- 
11ИСТИ, имат свой най-добър и най-последователен съюзник в 
сръбския народ. Сръбският народ даде н все още дава най-го- 
лям принос в кръв към борбата против окупаторите и предател- 
скшге им слуги, не само против Павелнч, Недич, Печанац, но и 
против Дража Мнхайловпч и неговите четници за. пълна свобода 
и независимост на всички народи в Югославия •. •

анти
мя

ка подобна коалиция преди вси
чко е антиюгославска.

Замалко и Милан Панчевски, щсстио. Затова заключението па 
невинен не пална на „сръбското 17-то заседание за реформа на 
дело" — (промъкна се с един два СЮК се налага като първосгепен 
гласа). Членовете на ЦК на СЮК, па задача па югославските кому- 
които не му дадоха доверие, оче- писти. Без единство Съюзът на 

„частния” югославските комунисти не може 
Да действува като истински аваи 
гард на класата и революцията.

липсва в Цен

за,

не са^забравили 
ц острата му реч за от/о- 

Фадил Ходжа за 
Косово?

видно
доклад

наворността
контрарсволюцията в

Всичко това не може да 
разбере по-инак, но и като недо
пустима санкция срещу една по
ложителна политика и урок 
едно ръководство( (СР Сърбия) 

иекритич-

Ако това единство
се тралния комитет, как можем да 

го търсим |» органите и 
членовете?!

Оттам и въпросът

сред
Йоснп Броз Тито
„Пролетер”, орган на 
ЮКН, декември 1942

ЦК наможе липа
Централен комитет да по- 

тежкото бреме на реформата 
изпълни всички 

си постави

този 
песе 
в СЮК и да

' .същевременна
0лагонаклГоа^ГнГСе| они^ачи,™ ^ # _

друго ръководство (И Рсов лицс ц то:ш случай необходимо- 
новения ПК на ек “ стта от свикване па извънреден

След всичко това ясни с коигрсс „а СЮК. На опия, които
и набляганията на "якои каква би била целта и

„а ЦК да се гласува за овс т този кош.рес м0.
рието и на опия членове н Р ^ д*а се 0.гговори: осъществява-
седателството, които ^ ^ ^ )|а едИИСТВО и оспособяцапе

желало с това. 
се предвидят 

последици, 
това

плюс 
ПОСТ КЪ-М 5Днтнсърбствои а
но

... Аитисръбство е развивала още Австроунгарня, защото 
Сърбия със самото си съществуване е била фактор на национал
но будене на други народи в нашите краища. Но, сръбският на
род никога никого не е заплашвал. Напротив, винаги е бнл на 
мъки и страдания и той е дал най-вече жертви за Югославия, 
и първа и втора. Уверен съм, че това бн. направил винаги 
гато затрябва. Разбира се, това не значи, че в сръбския народ 
не е имало предатели и реакцнонери.

ВС

паза изпълиимаме ко-фуикцията 
открие
Обаче, тежко е да 

нежелателни 
би произтекли от

последват ^след всишсо, комунисти.

ЦК, ко- ,

па аваигарда
революционната му роля В обще
ството. Съвсем достатъчно да се 

и изпълнят съдържанията и целите 
май-висшата среща на Югосла

какво се е

всички 
които 
които ще 
което 
това и 
ито — не

Д-р Мухимед КешСтопич, 
в „НИН”па

вече стана, 
всички членове на 

без причина —
Саво Кържапицсе про-

I



491 Комунист
СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧОБЛЕКЧАВАНЕ НА СТОПАНСТВОТО

Задача, не апел
ОБЛЕКЧАВАНЕ НА СТОПАНСТВОТО ПРЕДСТАВЛЯВА ИСК действената политическа 

ЗА ПО-ПРАВДИВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, КАКТО КАЗА СЛОБОДАН Съюза па комунистите, 
МИЛОШЕВИЧ В РАЗГОВОРА С ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОК НА
ск в съюза на комунистите в Сърбия

сила па 
не като 

прину- 
кос-

аамяна за икономическа 
да, а като снажно средство,
•ю и този преходен период към 
пазарното стопанство и стоковото 
производство трябва идейно \\

Изправени сме пред 
обществени промени, от
някои вече са започнали. Пока- ето може да се направи във Фс- лирически да демонтира начинът 
чва се степента на мобилност и дерат 1>ятп, а отговорността за па 
активност в Съюза на комунис- онова, което сами можем да па-- ма допринасяше, 
тите в Сърбия, обосновани в^ьрху правим да поемем изключително 
засилване на отговорността, дсмо ние, включвайки и харчовете в 
кратичността и публичност в ра- Съюза на комунистите. Един дру- беио всички извън стопанството, 
ботата. Без тези промени не би- гар. от „Детслипара” каза, че пие трябва да направят програми 
хме можали да напредваме в ра- всички харчове и всички разходи 
звитнето на нашата република, компенсираме от членския внос, те, а особено на административ

ните разходи и режийните. Това 
лама- инак ще трябва да работят в 

ляване износа на членския внос, пазарното стопанство и заГова
зи крачка пред такова поведение 

за вено и това може да се тълкува е необходима . . .

крупни цнята да вървим ст,с свои идеи 
които' п искове във връзка с онова, ко- п(,-

поведение, с което и преди са-

Вепчкмте предприятия, а осо-

пестене п намаляване па разходи

нито да дадем принос за по-ната- което е точно. Обаче, ние п по- 
тъшното развитие на Югославия нататък ще работим върху

та-като цяло.
Съюзът на_комунистите в Сър защото па съответен начин кост- 

бня даде свое предложение
цялостни промени в стопанската като обременяване 
система и вие с това предложе
ние сте запознати.

тикаха на пестене, а не донасяше 
Наистина,резултати.никакви

не е без причини, че пестенето у 
Защото, трудното икономичее нас трудно минаваше. Нашите со 

С една дума казано, трябва ко и социално положение в Сър- циални навици, да не кажа скло-
Обаче, без чакане трябва вед- на всички равнища, от Федераци бпя е част от една такава исти- нности са в добра степен разсип-

прилагането ята, до всяко предприятие, да на, или твърде подобната ситу-
мерки н активности:, които са действуваме бързо, именно така, ацня в цялата страна. Ясно е,

Те както се бяхме и договорили на чс тя сс премахва с големи сис
темни промени в икономическата и иа отделни лици и на общест- 

е значителна п политическата система на об-

нага да започнем с нически.
на

Обаче, внезапното обедняванепредложени в тази 
трябва да допринесат за облекча нашите изминали пленуми. В то- 
ване на стопанството и за подо- Зн смисъл особено 
брение на материалното положе
ние на работническата класа. Ра
ботническата ' класа в своите оп 
равдани искове не ни оставя

насока.

вото налага потребата за проме-
активността в средите, в които щесгвото като цяло. Сърбия, в 
председателите на общинските рамките на своите

ни и на навиците и на нравите, 
институции, Пестенето и икономиката са два-

комитети са носители на голяма организации, в рамките на свои- 
в отговорност. Това не е само въп- те възможности които 

недоразумения п нямаме време росът за облекчаване на стопан- стоява тези системни променила 
за каквото^и да е забавяне и ра- ството. Това е освобождаване на направи колкото се може по-бър- 
зтакане. Облекчаване на стопан- обществото като цяло, т.е. обще- зо. Надяваме се че така и 
ството е също както и искът за 
по-правдиво разпределение. Това 
е същността на всички работни
чески искове. Същността е и в 
исковете на работниците в Рако-

та израза за същото съдържа
ние. Пестенето ще трябва да при
емем като начин на живота

има иа-
н

в семейството и в държавата. 
Ше Може би затова че дълго, такаственото производство, от 

националности и вулгаризми, ко
ито с години са се създавали. В 
пазарното стопанство, към кое го промени не се въведат няма

онези стане. да се каже винаги, сме били бед
ни и че често сме се срамували 
от тази беднота, стеснявали смеОбаче локато тези системни

да се поне пред другите, да покажем 
пестеливост, понеже сме го дожистремим и което днес или утре седим със скръстени ръце, не 

ше стане обикновен стопански само затова че много хора би до- 
сметка за хар- вели до ръба на егзистенцията, 

ството не може да проведе само човетс е естествена работа. Ние но и затова че обективно на вся- 
Федерацията. Ако очакваме съв- все още сме далеч от положе- ко ниво на обществото може не- 
купното оолекчаване да извърши нйето, в което икономическата що да се направи, което да по- 
само Федерацията, тогава това принуда ефикасно ще действува, прави икономическото и полити- 
би застрашило виталните функ- така че да се намаляват разходи- ческо положение. В този момент 
Ции на страната. Застрашило би те в материал, енергия, адмиии- ние тежщцето слагаме на 
и функциите във финансирането стративните разходи и пр. Още мярка, като една от възможните 
на Югославската народна армия по-бавно икономията ще навлиза добри мерки — пестене във вси-
и останалите функции. в онези разходи, намиращи се чки области на работа и на вен- веннте и лични имоти. Поради

Второ, не обременява стопан- извън производството, така наре- чки равнища. тя е необходима това дограма за пестене за нас 
ството само федерацията. Знае се чените извънпроизводствени ра?.- мярка, която може да се прове- ,ша приоритетно значение, като 
до каква степен Федерацията об- ходи, защото с десетилетия се де във всички среди. Комунисти- задача за комунистите. Тя тряб-

строеше система, в която лесно те трябва да я разберат, не каго ва да стане не само някой акту-
се харчеше, в която лесно се взе- - призив, а като задача. Знайно е аден икономически отговор на съ
маха решения за разходи. Систе-

вица, за които тук днес ставаше 
дума. Това облекчаване на стопан амбиент, воденб вявали като легитимация на тази 

беднота. За да спрем с това, тря
бва не само повече да работим, 
но и повече да пестим. Разбира 
се това правят много по-богати и 
по-развити страни от нас. Дори и 
най-развитото спестяване схващат 
като рационално, отговорно и 
културно. отношение към общест

тази

ременява стопанството, а колко 
стопанството е обременено на 
всичките останали равнища —
от трудовата организация, в свои мата не възприемаше и подтик- то общество сме отправяли
те нерационални административ- - ваше пестенето и рационалното зив и че откликът на тях е бил социално, културно и всеобщест- 
ни и останали разходи, все до поведение. Обратното, социализ- слаб и краткотраен. Работничес- вено преобразование което нй е, 
местната общност, общината, ре- мът се измерваше твърде често ките съвети са приемали поръче- необходимо. А пестенето трябва 
тоналните общности, рпеублики с харченето. Сега разбираме, че ни# чиято реализация най-често да обхване всичко в нашата ра- 
те, покрайнините и пр. голяма част от тези разходи не е свеждана до краткотрайни ог- бота — от подобряване на трудо-

_ • ® имала материално покритие. раничения на употреба на някои вата Дисциплина,
Следователно, целта на тези Поради това е необходимо, че средства. Всичко се завършваше 

наши операции е да нападнем освен икономическата принуда, по принцип, всяко 
съвкупната структура на обреме- към разходите в неоправданото дни. Главно' всичко 
неното стопанство; към Федера- ’ харчене, трябва да се насочи

че ние на няколко пътн в наше- ществуващата криза, но трябва
да стане и част от целокупно гопрп-

до намаляване 
и до премахване на всички нену
жни разходи.чудо за три 

което се пред 
и приемаше компрометираше поли- (Из заключителната реч)

на вче „Комунист Влайко Крквокалич замест- Д Иованович.

с Орден народно освобождение, а с указ от кич (Сърбия), Реджеп Хайрулаху (Косово') Ри Издава НИРО „Комукист*’.
30 декември 1974 година с Орден братство и сто Лазаров, Славко Герич (Словения) Мипко гт.™ Пе?ата сс «сетен четвъртък и»“"«^■гзЬйгзи-*-: в— № Гр.Р&й.г гклг”"" =-Гзж-лгг

Комунист заместих председател Слобо-вен

сърбо-
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ПРЕД ЕСЕННАТА СЕИТБА

В МИШКИ РЕГИОН
В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ЦЕНИТЕ „ОРАТ“ НИВИТЕ Без минерални торове
Тази есен в Босилеградска община ще бъд&т изо

рани и засети около 50 ха. С пшеница 10 и ръж око
ло 40 ха.

Селскостопанските про пи торове, не поради то- 
и^водители в селата на ва че ги няма, а поради 
Босилеградска община: високата им цена.
Ресен, Млекоминци, Из-, — Селскостопанските
вор, Белут, Груинци, Па- производители се опреде- 
ралово, Буцалево, Радиче лят за естествена тор,, а 
вци и др. ползуват благо 
приятното време за есен
на оран. Наистина все

• ОСВЕН ВРЕМЕТО 
ВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА 
МАТЕРИАЛИ

— СЕИТБАТА ЗАБАВЯТ И 
ВЪЗПРОИЗВОД СТВЕНИТЕ

засява предимно Новоса-
дска раннозрееща 2. В рав 
нинни предели, при пъл
на агротехника, но за по- 
късна жътва, се 
ръчват:

Изтече 
срок. за есенната 
— 25 октомври

. и оптималния 
сеитба 

а в

ЧАКА се ПОСЛЕДНИЯТ
пре.по- 

„партизанка'’, 
„Югославия”, КГ-58, и 56, 
„кралица”, ПКВ-едра, „ло- 
ня”, а за полупланински
те райони се препоръчва

Нишки регион с есенни- ; Организаторите 
цн са засети съвсем мал
ки площи..

Сел- 
пронзвод' 

ство все още бавно доста 
вят пшеница за семе. Ча
ка се, обикновено, ■ после-' (разбира се При добра аг- 
дният час, а това Създава ротехника) — „Югосла-

нос?еЖеН“е “ НеИЗвест_ „орашанка”, „парти
зайка” ниска и др. сорто- 

Подобно е и положение ве пшеница, 
то с минералните торове 
и защитните средства. За 
тазгодишната есенна сеиг-

на
скостопанското

съвсем малко за минерал
ни торове. Преди всичко 
поради това, че същите 

още няма достатъчно вла . са доста скъпи, а Общин- 
га в земята, но с оглед ската скупщина и селско 
че времето минава, а зи- стопанската организация 
мата понякога знае да ги не ги компензира — зая* 
изпревари, рационално виха в Общинския щаб 
ползуват всеки ден, да за- по сеитба ... 
сеят заплануваните пло
щи.

Една от причините за 
това е, както и през по
следните няколко години. 
Дългогодишна суша, коя
то не позволи почвата да 
се подготви навреме за 
сеитба.

Когато става дума за 
есенна сеитба в обществе 
ния сектор, трябва да 
подчертаем, че и тази го
дина не се предприемат 
по-сериозни мерки в то
ва отношение. И тази 
есен трябва да се изорат 
и подготвят нови площи 
за създаване на изкустве 
ни ливади и наторяване 
на вече създадените, а 
не за сеене на зърнени 
растения--

/Така също се препоръ- 
в Бабушнишка, Свър- 

Белопаланашка,
Обаче високите цени на 

семето торовете — също 
зле ще. се отрази върху 
изпълнението на плана 
по есенната сеитба.

чва
лижка,

не Димитровградска и отчае 
ти в Куршумлийска и 
Блачка общини — да нс

А според ' плана на 
общинския щаб по сел
ско стопанство те възли
зат на около 50 ха. От

ба са необходими 42 000
тона торове, макар че от 
практика се знае, че 
се изразходват повече от 
29 000 тона. това както ни уведомиха 

сс пшеница ще бъдат за
сети десетина хектара, а 
останалите 40 с ръж.

В Щаба подчертават, че 
пданът ще бъде изпъл
нен, може би и гпеизпъл 
нен. Изненадва обаче, че 
съвсем малко при това се 
ползуват нужни минерал-

се засява пшеница, тъй 
като почвените и клима
тическите условия не са 
подходящи за отглеждане 
на тази култура.

Малко с направено до
сега тези причини да бъ- 
дат анулирани.

ПРИМИТИВЕН ПОДХОД

На територията, която I 
покрива” Агропромиш- й 

ления комбинат „Ниш” 
(почти цялата територия Щ 
нг. региона) с есенници 
трябва да бъдат засети 
общо 57 000 хектара, от Нб

М. Я.

БОСИЛЕГРАД
;/■/

ПРОКАРВА СЕ ПЪТЯТ 

ДУКАТ — ЗАТРАНЯ
получатсекоито да 

182 000 тона зърно. Може
би планът, както и мно
го пъти досега, ще се из 
пълни в последния час,
но засега такива намеци свърже с пътя от Търго

вище. За значението на 
този път не трябва да 
говорим. Достатъчно е да

Най-после, след няколкоШШШтк годишно разтакане, през 
миналата седмица залоч-

няма.
Есенниците в закъснение

Цената на 
за семе се движи от 
900 до 1000 динара за ки 
лограм и / затова частните 
селскостопански 
дители си засяват

пшеницата на да се прокарва пътя 
Две реки — Дукат — За- 
граня-

кажем само това, че това 
Републиканската е най-къс път който свърз 

ва Босилеградска община

ДАЛИ ЩЕ СЕ СПАЗВАТ 
ПРЕПОРЪКИТЕ?

•Изнесените препоръки 
ма специалистите едва ли

Торове има в достатъч
ни количества и по асор 
тимепт и по качество, по

общ-самоуправителна 
пост 1>а интересите за 
пътища в съдействие с 
Общинската скупщина в 
Босилеград, за пробиване бликанската общност до-

обезпечи необходими сре
дства и за асфалтиране

с вътрешността.
За отбелязване е, че по 

край тези средства, Репу-

произво
собстве селскостопанските проял

го избягват по- ' ще се зачитат. Засява се 
обикновено ои-я сорт пиле

водители 
■ ради високите му цени.пшеница, меркантилна 

ца. Размяната на меркан
тилна за

пипа който при иай-мал- то на този регионален път 
обезпечи 60 милиона ди
нара. Сигурно е обаче, че на участъка от регионал- 
тезн средства няма да бъ нця път Босилеград към 
дат достатъчни. Обаче, си Горна Любата на дължи- 
гурио е и това, че след. на. от 1,45 км, или по 
време ще се обезпечават точно казано до Минчов 
пови средства. Пробиване мост, както и средства

пшеница за се- средства
от 18 000 — добиви. Втората причина

И защитните 
са скъпи
38 000 динара за един ли
тър, а при това, не са 
обезпечени и достатъчни 

проявяват количества, 
интересова- стоящата есенна 

такъв вид размя- ще се извърши 
примитивен

ко влагания дава средни
в съотношение 

— за
ме става

за незачитане на посоче
ната по-горе препоръка е 
— традицията всеки 
засее пшеница, затдото 
преориентацията към дру 
ги култури носи голям 
риск и неизвестност. Об
щественият сектор е слаб, 
защото 92% от площите 
се намират, в частния сек 
тор. Това с и 
причина за 
па до гб вор и рар а лото про-

1,6 кг меркантилна 
1 кг пшеница за семе, но 
земеделските кооперации 
в региона не

да
Затуй пред?

сеитба 
на доста

достатъчно
ние за то му превзема предприя за довършване на пътя от 

тнето за пътища от Вра- Рибарци до Бранковци
на дължина от 3,8 км но 
само за довършването де 
то се казва само на зем
лени работи.

Няма съмнение, че п с

начин.
на.

Н!Я-ПОМОЩТА НА СЛЕПИЛ-За запланираните за за 
пшеница площи 

16 800 то-

Ннах да припомним, че 
етапа дума за регионален 
път който ще свързва Бо 
силеград с Търговище п 
който до центъра па се- това регионалните пътища 
ло Дукат, където минава в общината н занапред 
почти е готов за движе- остават проблем номер 
ние. Готов е н на терито- едно. Обаче, ако се има» 
рията па Търговищка об- предвид старата поговор- 
щина. Значи, йепрохо ка „капка капе вир се 
дим е само иа дължина вири” щом като се запо- 
от 4,1 км през Горна ма- чнаха, след годнна-двеще 
хала до местността Загра бъдат завършени, 
пя, където трябва да се

ЛИСТИТЕ 
ДИМА 

Специалистите в АИК 
„Ниш", след дългогодиш 

изследваме, са утвър- 
кои сортове цшени- 

в Ии

- сяванс с
са необходими

главната 
намаляване

за семе. От 
обезпс- 
Както дили 

АИК ца

на пшеница
количество е но иаизводство от година 

година. Въпрос 'е дали и
това 
че на
обаче изтъкват в 
„Ниш" — Ше
ва по-голямо 
семе, тъй като 
бре евИдснтирани 
набавени

половината.
най-добре виреят

регион. Съставена е есен ще бъдат склютазишки
и листа, кои сортове да ,,сш, договори за ироиз- 
се засяват тази есен.

се изразход
количество

не са до- 
всички

водство иа пшеница на 
12 000 хектара?се в равниПрепоръчва

ните предели, при интен
зивна агротехника, да се

(Според 
„Народпе новние”) М. Я.до-количества

СТРАНИЦА 7сега.
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« СУРДУЛИШКА ОБЩИНА СЕ ИЗОСТРЯ ПРОБЛЕ
ЛИ,Т С БЕЗРАБОТИЦАТА ИЗВОРСКИЯТ МАЙСТОР — САМОУК СИМЕ КАМЕНИЧКИ *

I

С очи що види, 

с ръце го прави
като малък научил ишва* 

Като мла-

В кра» на деветмесечието в евнденцнята на без 
работните и общината е имало 1010 неквалифицирани 
лица, броят на конто се увеличава ежедневно Още като малък научил шивашкия занаят, а се

тне, където п да отивал, все печелил нови знания ** 
опит. Така Снмс Камепички станал всестранен май
стор: рабаджия и тракторист, дюлгер и дограмаджия, 
колар п кацар, палнати и варджия, знае да прави 
собН)| за „женски” занаяти п отгоре 
личен земеделец

шкия занаят, 
дсж с работил на прочута 
та младежка трудова ак 

„Шаман — Сараево".

нлома. Броят ма писнше- 
тите постоянно расте. На 
първо работно място чо-

Проблемът е осзработп 
пата в Сурдулншка общи 
па продължава да се изо 
стря. Броят на безработ- настоящсм се надяват 8

по пи я
Където н да отивал, все 
печелил пови знания. Та
ка Симс Кменички ста- 

всестранен майстор -

на всичко е от-
пкономнстм, двама юрио 
ш, двама строителни ни 
жепери. по едни агроном 
(животновъд), лекар, ар
хитект и т.н.

Сдруженият труд в об
щината трябва да пром

ийте се увеличи на око
ло 2000 лица. Повече ог 
половината безработни ли 
да се жени. В края на де 
пстмесечисто в евнденцн
ята ма безработниге в об 
щпната са заведени 1010 
неквалифицирани 
броят па конто се увели
чава ежедневно. На ра- же са .му твърде необхо- 
'Потно място се надяват и дими. Но проблемът с по 
00 полукпалифиииранн ра лувиеишегите е ■ много 
ботшщп, 247.липа с така по-остър. 1- от тях имат

пад
самоук. За него свободно 

да се каже: „С очиможе
що види, с ръце го пра
ви”. Той с истински го
сподар па дървото, камъ
ка и желязото* Научил о

лица, ьи по-гол ям интерес за 
макива специалисти, попе

много, направил е много. 
Неговият двор и къщата 
му са пълни с делата на 
всестранния му талант. 
Железните воловски ко
ла. негова майстория, ка 
то че ли са фабрични. Но 
вата къща, плевникът, об 
орът — майстор им е 
той- И дограмата на къ
щата си е направил той. 
Като на шега прави ма
си, столове, кревати... Ма 
зето му е пълно с каци 
и бурета — също негово 
производство. Освен това 
Симе е прочут рабаджия 
(с едри волове) и вард
жия. Умело поставя под
кови и плочи на коне и * 
волове. Знае да прави и 
пособия за ..женски” за-' 
наяти (къдели и вретена).

прочутият 
майстор Симе Каменички 
е и отличен земеделец. От 
глежда 4. крави, 3 телет^г 
п •'0 овце. Грижовно об
работва земята, 
изкуствени ливади и мла

12! тре* 1011 ите работ! шчес к\ 1 
професии, 520 среднисти 
н 62 подувисшисти и вие 
шисти.

специалност юрист,
са преподаватели по кла
сово обучение и възпита
тели, двама са цехови ин
женери по машинострое
не, трима са завършили 
организация на труда, 
един е цехов електроип- 

до женер — общо 42 безра-

Естествено младите са ЯРзЙШш
СИМЕ КАМЕНИЧКИ: Много научил, много направилнай-многобройнн в „дру

жеството” на безработни
те. Около 1160-безработни 
лица са на

е отфучало отдавна, дне
шен Извор не е мито сян
ка па селото от това вре
ме, защото е останал

Извор е най-старото се 
ло в Босплеградскн край, 
в него е открито първото 
първоначално уч ил и ще,
тук е родното място на малко хора, но е остана- 
занаятчнйството в този 
край. В това село са на- му традиция- 
правени първите кереми- Радев Йорданов, на всич- 
дП за покрив, тук са за- ки известен като Симе Ка 
почнали да работят пър- менички, един от малци- 
вите мутафчин и бозад- пата днешни изворчани, 
жни, терзии и симитчии сам успява да поддържа 
(фуруиджии) и много дру голяма част от хубавата 
ги занаятчии. Тук е ро- традиция на родното си 
ден първият майстор-стро село. 
ител на съвременни жи
лищни сгради и други по
стройки Ангел Каменич
ки, който пръв научил да 
чете строителни планове.

възраст
25 години, 398 са на въз- ботни полувисшисти. 
раст от 25 до 30 години 
п 300 безработни лица са 
на възраст от 30 до 40 го

В периода януари с
септември в постоянно 
трудово отношение са по 
стъпили 156 лица, а 116 
души са приети за опре
делено време. С резолю
цията на общината за на
стоящата година се пред
вижда 277 лица да пость-

ла да сс помни славната 
А Симеондини. Работно мясТо тър 

сят и липа над 50-годши- 
на възраст. В евиденция- 
та ги има 83.

С „едногодишен стаж 
на бюрото” са 893, до 2 
години
266 и над три години — 
279 лица. Голямо мнозин 
ство безработни, (дори 
1440, -нямат ни ден тру
дов стаж. До една година 
трудов стаж имат 186 без 
работни лица.

Сред безработните са и 
20 лица с факултетска ди

пят на постоянна работа 
и 276 лй498, до 3 на всичкопа да получат вре
менна работа.

Положението в тази оо- 
наложи проблемът 

Дв бъде обсъден на едно
Майстор Симе е роден 

през 1930 година. Живее
ласт

на дядовото си огнище. 
Той 11 съпругата му гле
дат майка му,. баба на 84

од предстоящите заседа
ния на Общинския 
тет

създава
коми

на СКС в Сурдулица. ли гори, поправя старите 
години, и баща му, кои- и прокарва нови 
то е на 78 години. Още

Това златно занаятчий
ско време на село Извор пътища.

Стоян ЕВТИМОВС. Микич

самооблага
не,' без оглед на това, да 
ли се въвежда с доброво 
лен труд или парични ср 
едства, има голямо зна
чение за по-бързото ра 
зрешаване на редица въ
проси, преди всичко от 
ком у нал но-битов 
тер. Не. са малко приме
рите, които потвърждават 
това. Там, където мест
ните общности4 се орга
низират и населението

Местното Е БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ловци, за въвеждане на 
телефони в 
щности, заПредлага се седемогодишно самооблагане местните об-

разширяване 
и прокарване на-нови пъ- 
тнща, както и за обезгте 
чаване на собствени 
дства,

те сбщсствеио-полмтичес 
ки и стопански 
широката общност 
по-трудно може да обез-

не за период от седем го 
дини. Инициативата тези 
дни бе обсъдена па съв 
местно заседание на Из-

1,5 на сто от чистия ли
чен доход на заетите и 
принадлежностите 
исиоиерите, 5 на сто от 
кадастралния Доход 
селскостопанските
водители, 10 на сто

условия 
все

сре, 
■ко'

компетентните, органи, 
в републиката 
средства за 
то на

въз основа .нана пе итохарак-
печн средства за тази цел. 
И в Босилеградска общи 
на местните

отпускат 
изграждане-

пълнител м ия съвет на Об 
(д ниската скупщина, Из 

общности, пълпителмия отбор на 
за досегашната си Общинската 

дейност са успяЪзали да 
организират 
си, далеч по-бързо

на
произ 

от чие
тпя личен дохрд на част
ните занаятчии в търгови 
ята й гостилничарството, 
а 2 на сто

регионалните пъти .
ща. Разбира
та ще се ползуват , в зави . ,
СИМОСТ от

които се, средства-. >садюуправи 
тСлиа общност ма иите-пряко участвува в акци- 

те, резултатите са нали- 
арфалтират се

Значениет-ота ..... 
комунално-бито

населението 
раз-

ресите за комунална и жи 
лнщна дейност и Секция 

решаватч комунално-бито- та за селскр стопанство 
вите проблеми. Красиоре 
чиви примери за това са

отделни.
от личния ДО 

ход на останалите занаят
чии и 50

це: ви проблеми.ули
ци, прокарват се водопро 
води, канализации и пъти и село при ОК на ССТН. 

При това те дадоха подк- • 
с репа и утвърдиха разме 

ра на облаганията както 
н целите, за които ще се 

местци об ползуват средствата от 
сам ообл ата и ието. Предла 

предвид това, га се - 
занапред 

общност тру- 
сред

ства за тази дейност, не 
• отдавна бе раздвижена

въвежда- в общината, .а
във‘вътрешността, и това:

на сто от лич
ни я доход на занаятчии
те, които 
шал.

Предложениетою. на из-
органи на ОС и.,фмд 4

пълнително-политически-
те органи на ОС-

ща, уреждат се ггарко- акциите 
вс, кейове и пр. С 
думи казано

теВъв връзка 
други електрификацията и селс плащат пау-

с този ките и махленски • пъти
ща в отделни и Сощщвид самопомощ, . гражда 

ните и трудещите се 
ват значителен

В Общинската 
щипа в Босилеград 
тат, че по този начин ще 
се обезпечат

скуп- листическия съюз, 
счи-

да- щ пости.
Имайки

през
настоящия и следващия 
месец ще бъде обсъжде

принос в да се въведе седмо 
годишно самооблагане 
всички заети и селскосто

разрешаването на не 
лък бро.й

а с оглед че има за 1,5комумално-би 
тови и други жизненотре 
птящи. въпроси в местни 
тс общности, и пряко по 
добряват бита си.

над
милиарда динара и същи 
те ще се ползуват за 
че започнатата

широката 
дно . ще обезпечава но в местните общнос-

панскн производители в 
Босилеградска община и ти, а след това на сесия 

на Общинската
ве

канализа скупщи ,онези, които имат имоти ииоина 'мрежа в 
разширяване иа 

провода в града и' Райчи

Особе инициатива за
пе на местно самооблага

града, ч на. 
водо-живеят зано сега, когато при .остри

М. Я.
СТРАНИЦА 8
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кел ТТУ^ггбшщ

Свободата не познава народност
)г^яюелс.тжтхз.-жхз

ИЗВЪНРЕДНИ СТИПЕНДИИ ОТ ТИТОВИЯ ФОНД В СР СЪРБИЯ

Най-дългата 

пътна артерия
Три извънредни

от Титовия фонд на 
Социалистическа 
лика Сърбия са отпусна
ти тези дни на Вера Яи- 
кан, Роберт Бериша и 
Илириана яхиу. 
тс, откровени и хуманни 
думи,

сгипе- за да опази мира, любо- но с другарите сй сърби 
и черногорци имаше си
ли и смелост да изнесе 
откровено мъките на на
селението в Косово. След 
като подписа споразуме
ние за получаване на сти 
пендия от Титовия фонд, 
Р. Бериша, инак среднош 
колец от Печ казва:

— Бях добър ученик, 
по стипендията ми дава 
насърчение да уча още 
по-добре.. Инак -мой най- 
добър другар е съседът 
ми Чиркович.

Храброто, държание • на 
Р. Бериша и подкрепата 
му на своите другари сър
би и черногорци в Косо
то дадоха Повод на, Пред 
ссдателството да му отпу 
''не стипендия от Титовия 
-Ьонд.

® ИЛИРИАНА ЯХИУе 
средношколка от Преше- 
во. На митинга на солида 
рност в своя град тя още 
веднаж засвидетелствува 
своята привързаност към 
Титовото дело-, чието име 
носи този фонд.

А Тито казваше, че 
страна, която има такава 
младеж, не трябва да се 
безпокои за своето бъде
ще”. .

— Радвам се, че полу
чих стипендия от Тито- 
зия фонд, защото винаги 
бях Титова и такава ще 
остана навеки! Затова ис
ках да защитя своите връ 
стнички, които нямат сво 
бода, каквато имам аз.

-идни вта и сплотеността в Юго 
репуб- славия- На въпрос дали 

речта си, която произне
се в Цървейка е писала 
сама, В. янкан споделя: 

— Писах я заедно с гру
# За 12 години — 600 000 бригадири.
• Ведно с автомагистралата 

тстеото и единството сред младите
Остри-се изграждаше и бра- 

хора па свои връстници, защо 
то всички мислим еднак
во. Гордея се, че съм сти 
пеидиантка

които - в знак на
На 22 подкрепа ма обезправени 

ге в Косово
октомври в Сре- 

мска Митровица в присъ
ствието на множество бри 
гадпрн от всички поколе-

гй краища на 
а и 70 000 войници! Мла
дите строители ведно с 
изграждането на автома
гистралата са Изграждали 
н укрепвали на дело и 
братството и единството 
между всички наши наро
ди. п народности.

Прпвстствувайки от име 
то па организатора у част 
шщите в I т й-гол ямата тру 
дова акция V нас, предсе
дателят ма Съюзната кси 
ференцня на Съюза па со 
циалистнческата младеж 
Бранко ГРЕГАНОВИЧ, .ме
жду другото изтъкна и 
следното:
*:*Й*:\Т -*_*■$**'

— В света има и по- 
големи и по-широки, 
по-добри пътища, но то
зи, нашият, обаче е по- 
различен от тях. В него е 
вграден по-малко бетон, 
отколкото обич, братство 
•и единство, голяма мла- 
т.сст. В това отношение 
тези път има изключител 
по зпачепие, по-качествен

страната,
Титовияотправиха 

пред югославската обще- фомд. 
ствеиост бяха достатъчна

на \
Инак Вера я.нкан води 

потекло от работническопрепоръка по исканения и при подходяща кул 
турно-забавна 
се чествува 40-годишнина

програма

та от изграждането на ав 
то.магнетралата „Братст
во-единство”. Това преди 
всичко беше среща на 
стотици бригадири от вси
чкн краища на страната, 
които отново се намериха 
заедно, след толкова че
тиридесет, двадесет, или 
десет години, за проведе
ните на строежа хубави 
дни. Това беше удобен 
момент и бригадирите от 
1948 година до днешни 
дни да извършат обмен 
на опит.

На тържеството присъ- 
ствува и най-добрият бри 
гадир-строител досега Ми 
одраг Милошевич от Ум- 
чари. Макар че има само 
34 години, от 1963 година

и
гооерт ьериша и Илириана Яхиу —- 
пендпантн на Титовия фонд

сти-е. Я'.кап,

семейство, което има общ 
доход 
138 000 динара.

@ РОБЕРТ БЕРИША ви 
дяхме по телевизията как 
съпровождан от милиция 
та отива па училище. То 
па е снова чернокосо мо
мче, което в Скупщината 
на СФР Югославия заед-

гелям. брой югославяни —
да бъдат удостоени с Ти- 
теви стипендии. Вера Яи-

месеца отпа

Роберт Бериша икан,
Илириана Яхиу на 24 ©к-до днес на трудови акции 

е провел 113 месеца, като 
е удостоен със 107 удар- 
нически значки. На изгра 
ждането на автомагистра 

..Братство-единство” 
е бил 14 месеца.

От Любляна до Гевге- 
1131 ки

Бел-том ври' подписаха в 
град споразумение за при 
съжданс на стипендии от 
Титовия фонд.

ф ВЕРА ЯН КАН гово- 
митинга в Цървен-

с от всички магистрали и 
автостради в света. Наши 
тс родители подчерта
Грсгамович 
пвтопътища за своето бъ 

— за нас. Ние пък,

изградихалатг

ри на
ка. Днешната студентка в 
Белград говори в името на 
своето поколение,

ИЗКАЗВАНИЯдс ще
въоръжени със 
честност I 
— щс крачим още по-бър 
зо и по-крепко в света па 
прогреса, творчеството и 
любовта”.

- - знание, 
и трудолюбие

лия са изградени Не извънредни мерки, но извънредни 
хора трябват

като в изграж-лометър, 
дането ла тази най-дълга 
наша магистрала са учас- 

600 000 мла-

като
че „паро

ла пашата страна- ни 
може да застави

ясно изтъкна, 
дът 
що пс

>
твували към 
лежи — В нашата страна дъл 

го време владееше убеж
дението, че всеки 
да води държавата 
продължена ръка на на
рода. Така западнахме в

и девойки от всич-

може
катоЖЕЛЮША

Без младежка организация едно затруднено положе
ние зарад незаетостта, по 

волунтарн- 
безперспектнвността,

Съюза ма Соци- 
младеж в 

тези дни ме

цпя па 
Ш1 иетическата

тел на първичната младс 
жка организииия » Жс‘ 
'люша,. никой
поеме
жност. Не помогнали 
убеждавания и разговори- 

общност, 
кои-

лнтнческия 
зъм,
недействуването на зако
ните, инфлацията, бедно- 
тата ... Ние още говорим. 
за провеждане на полити
ка, а не на законите, ко-

крайградНай-гол ямата
местна общност Димитровград 

жду другото ще разисква 
п по този въпрос. Напе

че голямо

ска
Жслюша, успешно разре- 

множество въпроси 
акти

не иска да
тази отговорна длъ

шава
и раздвижва редица 
НИОСТИ, освен една: актив 

младежката ор-

ПИ
типа, факт е 
болшинство от младите в 
Желю и 1а са средношкол
ци или заети в димитров
градските трудови

те в местната 
пито в Общинската

па Социалисти 
в Димитров 

й ВП

ИТО не спазваме ... 
Нам не

костта на 
ганизация- ни са нужни .

■Ж ..... .ференция 
ческия съюз
град. Предложените 
капи ма разговор

орга- аизвънредни мерки
Желюша 

няма
способни хо-пизацми.Всъщи°ст в

две години
извънредно 
ра. По такъв начин по-ле-

Нсотдавиа па заседание 
Каква ще бъде съдбата иа Съюзната конферен- 

н инак месъществува- цця иа Социалистическия сно ще излезнем от кри-
. За нас най-важна

капди- 
съгласили да

почти 
младежка организация, 

има падати не се 
водят първичната

организация без ,
конкретни при 

Топа иаис-

в селото съюз обърна вниманието зата .. 
на обществеността пред- г и неотложна задача е р 
седателят па Съюзната ко всички средства да себо 
пференцня на Съюза на рнм и изборим за прове

ждане на реформите. А 
за това книгата и. знание
то са най-мощното оръ
жие! 4

щата младежка оргапнза 
Желюша м на още

макар ,че 
голям брой млади

осведоми пред—

младе-хора.
■ция в
няколко, които съществу 
пат само ма хартия, ще 
пеши -председателството социалистическата мла- 
!ге-,м дни. ДО*. Бранко Гре.анович,

като между другото зая-

ио-жка 
сочваие паКакто ли

Общинската 
на Съюза 

мла 
Миланов, 

в ЮНА 
председа-

седателят па 
конференция

'Социал истическата
Ивица

заминаване

чини за това.необяснимо и не
Загина е 

се е 
това

случвало досега.
Председателството

Общинската конфереи

и а
деж
след

А. Т. ви:
па

тогавашния СТРАНИЦА 9на

1988^М/ГСТВО .* 28 октомври



-култуцяа® тмя&вветя (3 иък&етбъ
шпавапчншпшмммнм» у тшямаяштттттшттт» пя 1411 Дгяшттяташгшяшштшшятшяишшяшшш ..„-шишнаъи , иши тшшяшкшг^^штшштятяштяятШШтттвШШЯЯШШЯЯЯЯвтл

*

ЦЕН-15 СРЕДНОШКОЛСКИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЕН 
ТЪГ В БОСИЛЕГРАД

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В ДИМИТРОВГРАД

Необходима е по-тясна връзка 

между образованието и 

стопанството

Третокласниците 

на четиридневна 

екскурзия
• Единен образователен процес от предучилищна 

възраст до средно профилирано образование ф Защо 
намалява броят на учениците в средното училище 
© Материалното положение на образованието па за
доволително равнище

п ембеъл сдружения труд 
да отдел я достатъчно срс 
летни, а просветните рабо 
:1Т111ПН специалисти да 
се ангажират п реализа
цията па отдел!ш произ
водствени програми. При
мерът па гумарата и фи
зиците от средното учили 
ще говори за големите въ 
зможпостп за това.

екскурзията е имала не 
само научен, но и турис
тически характер и съща
та цялостно е изпълнили 
целта. Това потвърдиха и 
двамата ученици — събе
седници; Душал Костади
нов и Ценка Василева.

— От екскурзията нау
чихме много. В посетени^ 
7 е фабрики, онова което 
сме учили сега видяхме 
на практика, което за нас 
с от голямо значение. 
Мнението на Костадинов 
потвърди и Василева. 
Не само, че на практика 
видяхме как се правят 
.много изделия, но видях
ме и се запознахме с мно
го исторически места, а 
с това и си припомнихме 
на нашето близко и дале
чно минало.-Тук ни бяха 
устроени свеобразни ис
торически часове — доба
ви Василева.

Съгласно годишната нро 
грама за работа трстоклас 

учителициците е група 
от босилс» рад.ския сред- 

образовате- 
леи център „Иван Кара
иванов" през миналата се 
дмпца бяха па четири
дневна екскурзия. Посе
тиха няколко индустриал

ПОП1КОЛСКП
дщце ученици когато дой 
дат в средното училище.- 

Говорейки за просфсио 
палната практика в тру
довите организации, Ни
кола Стоянов и Добрин 
Петров изтъкнаха, че съ
щата не е добре органи
зирана. повече е формал
на. като при това се за
белязва и недостатъчна 
подготвеност на просвет
ните работници, които я . 
организират и провеждат. 
Гака организираната про
фесионална практика изо 
бщо не може да заингере 
сова учениците и да 
насочи към производстве 
ни насоки в средното об
разование. Широко раз
пространеният девиз„учи, 
за да не работиш в гума
рата" направо води уче
ниците в списъка ма неза

Последната сесия на 06 
щинската скупщина, коя
то се състоя на 21 окто
мври в Днимтровград, по 
чти пялата бе посветена 
на положението и проб
лемите в образованието, 
културата и опозването 
на човешката среда.

ни и исторически места 
в СР Македония. Те по
сетиха I ридовете Щип, До 
пран, Прилеп, Крушово, 
Охрид, Струга и Скопие.

В Щип, босилеградски- 
те средношколци посети
ха трудовата единица на 
Металургичния завод „Ти 
го” от Скопие, след това 
текстилната фабрика „Ма 
кедопка”, фабриката за 
електрически крушки „Се 
лена” и фабриката за 
обувки „Багдала”. В исто
рическите и туристичес
ки центрове: Дойран, Ох 
рид, Струга, Крушево, те 
разгледаха исторически
те паметници и старини
те па тези градове. В При 
леп посетиха тютюневата 
фабрика, а в Скопйе на
правиха посещение на Ме 
талургичшГя завод „Ти-
70".

ЗАЩО НАМАЛЯВА БРО
ЯТ НА СРЕДНОШКОЛ
ЦИТЕ?

Броят на средношкол
ците в Димитровград по- 
стояно намалява. Сигур-

ЕДИНЕН ОБРАЗОВАТЕ
ЛЕН ПРОЦЕС В ОБЩИ
НАТА

В Димитровградска об
щина образованието тря
бва да бъде единен про
цес
възраст до средно профи 
лирано образование, из
тъкна председателят на 
Общинския комитет на 
СКС Никола Стоянов, взи 
майки участие в разисква 
нията. „Сегашното поло
жение тъкмо е обратно:

възраст, 
основно образо- 

стена” — 
изключение 

на отделни учители ни
кой не следи успеха на 
завършилите основно учи

по е, чс насоките, които 
средното образование в 
Димитровград 
на осмокласниците, не са 

ги бройни, но дали е напра
вено достатъчно тс да 
проявят интерес за съще
ствуващите насоки? — 
попитаха делегатите на 
ОС. Отговорът е отрица
телен и затова едно от 
заключенията е да се офо 
рми комисия от предста
вители ма основното и 
средно училище, която 

в да изработи програма за 
професионално

предлага

от предучилищна

Да кажем, и това че 
средства за 
училището 
средства обезпечени от 
об цествено

екскурзията 
обезпечи от

ети, а оттам, чрез преква 
лификация, пак в гумара
та. Повече

предучилищна 
стена, 
вание, пак 
каза той. С

участници 
разискванията изтъкнаха, 
че е необходима по-тясна 
връзка между образовани 
ето и сдружения труд, не

полезния 
тр\ д и средства предна
значени за тази цел, с 
малка компензация на са
мите ученици.

насочва
не па бъдещите 
школци. От друга страна 
без разрешаване на пасо-

средно-

Ръководителят на екс
курзията, Виолета Алек
сандрова ь подчерта, че

ките ма регионално равни 
ще едва лн може 
по-коукретио да се мени.

НА 1 НОЕМВРИ В НАРОДНИЯ ТЕАТЪР В НИШ нещо М. Я.

Велнкотърновчани гостуват с „Януари" МАТЕРИАЛНОТО ПОЛО
ЖЕНИЕ Е ЗАДОВОЛИТЕ 
ЛНО

ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ ’88

Нашите герои са изправе
ни пред вечните въпроси 
па живота и смъртта. И 
тъй като не могат да си 
обяснят събитието, а лю
бопитството им е огром
но, героите един по един 
отиват да проверят каква 
е участта ма техния при
ятел — и не се връщат., 

Силно впечатление пра- ма 
лце, затрупано със сняг. ви обстоятелството, че не 
В селското кафене се пие допускат възможността 
варена ракия и се разка- да не тръгват с шейната, 
зваг истории. Един от поради риска, който пое- 
„главните” в' компанията е мат. Неспокойствието от 
кълвачът Сусо, който съ- незнанието, чувството за 
що пие ракия и вика: дълг преД изпадналия в 
,-Къррр”. По едно време бедствие, непримиримост- 
се установява, че в ком
панията отсъствува Пе
тър Моторов, който въп
реки големия сняг и пре
спи, тръгнал с шейна за 
града. Внезапно отвън се- 
втурват
коне с празна шейна и па 
един убит вълк в нея.

В рамките на сътрудни
чеството между Ниш и 
Велико Търново (НРБ) на 
1 ноември в Ниш ще го
стува великотърновският 
драматично-музикален те 

„ атър „Константин Киси- 
мов" с пиесата „Януари" 
от Йордан Радичков.

Действието ее развива 
в амбиента на малко се-

Подай ми ръкатаЩо сс отнася до 
риалпото положение 
заетите в образованието, 
оценка е, че то е задово
лително и то много пове-

мате-
н а

През бури,
че от аспект ма съществу 
валците условия, (помеще 
пия, оборудеиост на каби
нетите). Когато

вихри,
преспи,

.У сой,
и скали гранитни 
моята мисъл лети.
И щом името ти докосне 
разбива се на хиляди вълни. 
Нежност, романтика

и копнежи

става ду- 
за личните доходи, те 

засега са, малко под срег 
дното ниво на личните до 
ходи в извънстопанските 
дейности, в общината ко
ето по мнение на делега
тите не е логично. Затова 
бе прието заключение за

ме засипват,
-обвиват ме топли лъчи, 

защото Ниагара сънувам 
и твоите черни коси.
Навеки дай ми ръката 
сега, когато нашата звезда 

блести, 
млад очс т т а

напред личните доходи да 
та пред мълчанието за за- се сравняват със същите 
гадката разкриват пр не- в останалите образовател 
повторим начин говори за пи организации. Общо 
тези обикновени хора. Пи взето димитровградското 
есата изобилствува с дра- стопанство и занапред ще 
матични сблъсъци, траги- се старае за подобряване 

подивелите му чии събития и е наисте- 
с добродушен хумор.

М. А.

/
В живота 
е кратка 
и тя само веднажца материалното положе

ние на образованието. цъфти!
Радко СтбянчовА. Т.
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МЕЖДУ ОБЩИНСКА ФУТБОЛНАШизическа култура (Д^О^Г) ДИВИЗИЯ ВРАНЯ ГРУПА „ЮГ”

Висока победа на „Младост“РЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ НИШ

Още едно поражение 

от дузпи
„Младост” : „Бурими” (Прешево) : 9:1 (2:0) тите от тази среща: Още

подходящи за игра. Зрители около 300 души. Голмай- футболистите от Преше- 
стори: за „Младост”:_ В. Чипев в 13, 5, 53 и 80 мин. ве даваха някаква опора, 
3 Младенов в 85, И. Глигоров в 15, И. Рангелов в обаче тя не беше така си-' 
М), и В. Захариев в 66 и 70 минута, за „Бурими” 3. лна и организирана и ка- 
лиджа в 75 минута. Съдия на срещата Д. Драгич от 
Владичин хан.

т!™: ЙК мм
тастрофата им бе 
иуема. :

неми-

В0 п ~ _ следващия, десети
та на 2:0. С този резул- КРъГ боеилегпяпгкнстт от

вГокГпГда ГнеХ н^у^еГ.ТуГ трХГ ^ «ЙГ‘3^

в деветия кръг на Между- отбележим, че до края на тари'.’ от Прешево къде- 
о&щимската футболна ди- • първото полувреме боси- 
визия Враня група „ЮГ" 
ма свой терен победи фут 
болният отбор „Бурими" 
от Прешево. Резултатът 
от 9:1, полувреме 2:0, и 
не отражава колко боси- 
леградският отбор бе по- 
силен от футболистите от 
Прешево. Като казвам то-

„Младост’,’ от Босиле-

слаб.

„Асен Балкански": Ми
лко Соколов 6, Тошко Со
колов 6, Тоша 
5, Милован Тодорович 6, 
Саша Крумов 6, Алексан
дър Станков“ 6, Драган 
Дончев 5, Николай Мила
нов 6 (Емил Иванов 6), 
Предраг Костов 5, (Сини- 
ша Димитров 5), Новица 
Костов 5, Зоран В. Хри
стов 5.

то ги очаква тежък мач 
футоолисГи с .крайно неизвестен ре-

М. Я.
леградските
имаха още две-три извън
редни голови положения, 
но топката винаги бе плен 
на вратаря- И гостуващи
ят отбор имаше няколко 
шансове, поне да намали 
резултата, обаче или уда
рите не бяха точни, или 

ва имам в предвид не тол пък вратарят излизаше 
кова слабата игра на го- като победител в двубои- 
стуващия, отколкото не- те с нападателите 
реализираните 
на домашния отбор.

Футболистите на 
Балкански" 
загубиха на- дузпи. Този 
път това стана на 
терен. Една точка отнесе 
отборът на „Морава” от 
Житковац.

Самият мач

„Асен 
още веднаж

зултат.

КАДЕТИРангелов
свой

ПЪРВА ПОБЕДА НА „А. 
БАЛКАНСКИ”

В предиграта на 
иия мач между „А. - Бал
кански" и „Морава” 

на Житковац се отигра мач 
'между кадетите на двата

не I беше глав-
много интересен, а на мо 
менти нервната игра мно
го допринасяше и слабия 
и несигурен съдия Н. Сто 
янович от

от

„Бурими”.
Играта през второто по отоора. Победиха футбо

листите на „А. Балкан
ски” с 8:0! Това ведна е 
първата победа на дими-

шансове
Прокупие. С 

неразумните си и неясни ,Морава” игра в след-
Анжелкович 

Младенович 6, Ра-
ния състав:
8, 3.
дойкович 6, Марянович 6, 
Златанович 6, Лазаревич 
6, Йович 7, Коич 7, Г. 
Младенович 7, С. Младе-

решения той внасяше 
смут и недоволство сред 
играчите, особено сред фу 
тболистите на домашния 
отбор. В този мач „А. Бал 
кански” бързо отбеляза 
гол, но това не продължи 
дълго. Гостите изравниха 
на 1:1.

През второто полувреме 
димитровградските фут
болисти започнаха с бър
зи контраатаки, но без 
шансове за отбелязване 
на гол. Гостите предимно 
се отбраняваха и с редки 
контраатаки се опитваха 
да изненадат противника.

тровградчани в есеннид
сезон.

В неделя, на 30 октом
ври, кадетите на „А. Бал
кански” ще играят в Бе
ла паланка срещу отбора

нович 6, Илич 5, (Дими- 
триевпч 6).

на 'Единство”.
Д. С.Тъй като мачът завърши 

наравно 
се дузпи. Гостите излязо
ха по-успешни и заслуже 
но взеха една точка.

В неделя, па 30 октом
ври „Асен Балкански” ще 
играе с отбора на „Един
ство” от Пирот.

изпълняваха

ОЩЕ ЕДНА ХАНДБАЛНА
ПОБЕДА

В' събота, на 22 октом
ври, младежкият състав 
на „Асен Балкански” от
беляза висока победа.На футболистите лувреме

„Младост” трябва само първото, с разлика, че бо Той се наложи над отбо- 
десетииа минути за да снлеградският отбор сега ра па „Единство” от Пи- 
изпитат силите па госту- бе далеч по-прецпзен. рот с 7:0. 
нащия отбор. В 13 мпму- Още в самото начало Димитровградският от- 
та В. Чипев, който и па превзе играта възпосгавн бор и занапред се нами

ра в самия връх на та-, 
белката. В неделя дими- 
тровградчдни ще играят 
в Пирот срещу отбора 
„Драгош”. Д. С.

нареприза
ТАБЕЛКАТА СЛЕД ДЕСЕТИЯ КРЪГ ИЗГЛЕЖДА ТА
КА:

1. Раднички
2. Единство (Б. паланка)
3. ОФК Ниш
4. Слога
5. Мрамор
6. Куршумлия
7. Палилулац
8. Будучност
9. Борац

10. Рудар
11. Задругар
12. Младост
13. А. Балкански
14. Слобода
15. Единство (Пирот)
16. Морава

13(1)
13(1)
13(1)
13(1)

2 2 25:16
1 3 20:12 
1 3 22:17
1 3 18:15

1 3 28:17
1 4 23:18
2 4 17:16
0 5 18:18
1 5 17:16
1 5 24:24
1 5 12:17

10 6 
10 6 
10 6 
10 6 
10 6 
10 5 
10 4 
10 5 
10 4 
10 4 
10 4 
10 3 
10 3 

10 3 1
10 2 
10 1

превес н за десетина ми
нути отбеляза още два го 

добре на- ла. Сега вече бе всичко 
известно, освен с колко 

най-добре гола ще се завърнат гос- 
излъга ____________________________

тази среща показа реали
заторе кпте си способ! юс- 
тн, след една 
хвърлена топка в наказа
телното поле, 
се постави, леко

12
11 (1) 
10(2) на
10
9(1)
9(1) вратаря 11 откри резулта 

Веднага слсд това.до- 
футбдлистнтс' от Прс 

не бяха се

ИНТЕРЕСНО8
га.7(1)9:163 4 Озоновият пояс все по-тънъккато
пгсио все още 
средшш й. Глигоров вка 
ра топката в мрежата зад 
гърба па вратаря па „Бу- 
рпмн” П покачи резулта-

62 5 18:17
6 16:22 

1 7 18:31
3 6 10:22

6
Озонскнят пояс около земята, който е от4

съдбовно значение за живота на нашата планета,
което

4(2)
задължението,е все по-тънък, въпреки 

преди една година поеха всички страни да пре
кратят производството на химически препарати, 
които унищожават озона.

Както беше оповестено тези дни на прескон
ференция пред научни работници от цял 
Хага, разпоредбите на „Международното , спора-

16 септември

Д. Ставроп

малка врата ■вбол па 
СОСТ „Тигър" — ТО „Ди 
митровград” си обезпечи 

в плей-

С това поражение желю 
спаднаха в долната 

па табелката, Очак- 
зимата да

ФУТБОЛ 
ПИРОТ • шани 

част
________________...——„ ва се през
ПОРАЖЕНИЕ НА „ПАР- върШат щателна 
ТИЗАН"

X ОБЩИНСКА 
НА ДИВИЗИЯ — свят в

място за участие 
офа. Класира сред чети
рите най-успешни отбора.

из-
. зумсштс за озона”, подписано на 

1987 година в Монреал, не се спазват и иоложе-
подгото 

сезон.
Д. С.

ФУТБОЛ НА МАЛКА
ВРАТА _____________
ТО „ДИМИТРОВГРАД” В 
ПЕЛЙ-ОФА

ока за пролетния ппето от деи иа Ден се влошава.
Озонскпят пояс Па 50 км над земята 

нататък сс унищожава от химически препарати 
— хлороводородп и халони, съдържащи се в.ра- 

разирашптелп п системи за охлаждане в про
тивопожарните апарати. Те „поглъщат озоновия | 
пс-яе, което довежда до силно проникване на 
ултравиолетовите слънчеви лъчи.

и по-
в плеп- 

в началото
Разиграването 

офа ще стане 
па ноември, а организира 

повод Деня ма „Тн-

„Пар-
Желюша

.футболистите на 
титан” от село

последния си 
есенния футболен 

загубиха

зппотиграха се по
\ гър” -1- 20 декември.мач в

полусезои, като
отбора иа „Пърче

3:1.

па първия Дял 
по фут-

IIДо края
па първенството Д. С.срещу 

ван” от Пирот с
СТРАНИЦА и
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^^^^®^*саТиРа * забава
НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКНХУМОРЕСКА

Не ял „неварени 

тикви"Специалист
Ода мий било топа, ябрали се жетваре 

от Ерапкопци и отишло па жетва у по
лото, у Жабокрък. С ми бил и Ботя, 
одии жилав и уиечои старец, млого па
тил и млого зпал. Спаодилс сс кой како 
умс.ял, а дода-Бо|'оя пашъл работа при 
одии чорбаджия. Домакипо давал арпа 
рана па жстваретс, давал им и бостан 
уа яденето. По деда-Богоя пикако не зи- 
мал от лубеипцата.

— Но ядем я неварени тикви.
Тока секн дт,п. Дори сс човеко гро

зил от боетапо. Тогай домакипо рошил 
да си реши голем проблем п турил деда- 
Богоя да му пази боетапо.

Деда-Богоя пазил боетапо па чорба
джията без грешка. Никакъв айдук ме 
могъл да земе ни лубепиче. А ои, пазачо, 
що пикако по яде „неварени тикви” още 
от сабале нробирал пай-големите и най- 
благнте лубепици н по цел (дъп къркал 
медовина, съглам сс гостил на чорбаджи- 
йскио бостан. И никаква коричка нс мо
гла да се види около пивата с боетапо. 
Деда-Богоя ги пущал како логки низ ре
ката.

Нашето предприятие западна в сериоз
ни, или както се казва, в обективни труд
ности. Производството намаляваше от час 
па час. Загубите растяха но образец на на
шата инфлация. Растяха и дълговете, така 
че вече се чувствувахме като бразилци. С 
една дума, приближавахме се до пълен фа
лит! По халетата и канцелариите повече не

Е, мо | исписпиче! Полък, полък, и дор 
„сиротшьску крапу”: ко-де време да имам

Кад бео дете, чувал сам козе. Лети му- 
|<у]ем, али и ладу.|см, а у .|сссп цаграбусим. 
Чим до]де време да се козе прца|у, ]арц 
Ричко побест^е. Малко му наше триес и 
нс-шсс' козе, па одлутьа чт,к у друго село, 
.к'два га пропащемо.

Кад се завриш рат, излезе наредба да 
се униште козе. Бе.ьЬим униппава)у шуму. 
Али тъг се причаше да )с ту; паредбу из
дал ]едън бивши козар, на кога се коза 
насрала у млеко, па се ои зарекал: ако по- 
стане влас’, он че да пречука козе!

Е, али нари се.ъак не би опетал, да и’ 
умс]с да се довила. .!е;п,н пъсуечанац „пре- 

• мени" козу у овчу кожу и тека )V сачува 
за домазлък.

Све метьа памет, па и влас’. Приметила 
ла шуме |еде моторна „коза” със гвоздени 

' зубп, па до]де нова наредба: одобрава се 
чувагье козе. Вала к! ... Съг и народ има 
кво да музе, а не само тьега да музу, да ми 
простиш!

И реши’ да запатим козу. Мо)а Цве
та се прво -т.ути али омекну, па и она поче 
да чува козуту. Море, и орати със н,у: „Е, 
Коко, Коко, за и ти смо саме. 1а сам че.ъа- 
Дна, али чел,ад не|е при мене, а ти си :оIзI 
пемаш принову ...”

Проще лето, до]де тесен. Кока 
врека и дън>у и ночу. 1а пита' Цвете:

— Што ли козава овол’ко врека?
А Цвета ми рече:

- Е, завадиш! И ти би врекал кад би 
те целу годипу сецали за сисе. а само ]сд- 
пуш да те воде при дарца!

-Та сс тъг сети’ да' Кока тражн ]арца. 
Али. куде да во) на щем ]арца?

Побратиме, молим ти се, ако знаш, ^а- 
к\де има |арц, ]ербо не могу внше 

да слушам како се чешьати Кока, непрцана!
А.1Д у здравно!

зу!
се шушукаше, но започна гласно извиква
не на виновниците. Разбира се, най-често 
се споменаваше името на най-големия вино- 

генерал Н11я директор Слепчевич.вник
.Спешно бе свикано събрание на трудещите 
се от всички ООСТ. Една единствена точка 
на дневния ред бе: „Моменталното положе
ние в колектива". От самото начало събра
нието получи характер на митинг. Падаха 
тежки думи и обвинения. Демократичните 
разисквания се превърнаха в Хайд-парк. 
Генералният всичко това слушаше и тогава
взе думата:

— Зная, аз съм виновен! И сега какво 
искате? Искате ли моята кожа, глава? Ка
кво?

— Искахме да те напъдим, незнайко! 
— дочу се от задните редици.

— Вие хмен да напъдите!? Ха-ха. Никой 
още не е напъдил Слепчевич. Сам ще си 
отида. Ето, подавам оставката си и търся 
спешно разкъсване на трудово отношение. 

< В тоя хмомент в залата отекнаха бурни 
ръкопляскалия.

— Само вие ръкопляскайте. Но Слеп
чевич е по-голям специалист, отколкото 
вие мислите. Ще отида в първата, голяма 
фирма. Още ще чуете вие за Слепчевич.

Оттогава минаха десет месеца. Ние ме
ждувременно получихме нов генерален ди
ректор и благодарение на неговата програ
ма преодоляхме кризата, предстоящият фа
лит остана далечен лош сън. • Днес 
един от най-успешните колективи в реги
она.

Стоян ЕВТИМОВ

МОЛЯ БЕЗ ДОКАЧЕНИЕ

Ако има едно, 
няма друго

Последно събрание на местната общ
ност на Димитровград по повод публич
ното обсъждане на проектоамандманите 
бе проведено в малката зала на Центъра 
за култура.

Хората, обаче, започнаха 
преди събранието да с 
достатъчно столове, каза някой. Столове 
бързо донесоха, а един отговорен другар, 
комутр присъствието, (чети отсъствието) 
на гражданите па събрания на местната 
общност задава големи главоболия, с об
лекчителна въздишка констатира: 
то има столове, няма хора, по-добре е да 
няма столове.

поче да

да се връщат 
почнало: Нямасме

Като на успешна трудова организация 
предложиха ни да участвувахме в саниране
то на една доскоро успешна фирма. Чуххме, 
че през изтеклите десет месеца ги е водил 
някой си голям специалист Слепчевич ...

Зоран Живкович

кога-
вп ми

А. Т.

Тодор ЛужничЬи
М. ПЕТРОВ-------- 5Г----------------~---------------I шшйкюпжю % Е, мой Тодоре, види 

врекал! Па сам знацеш дека задругата у 
Дзвонци чува козе, барем тека пишу по 
весници. А дека има 
ярц. Него лепо спремн тн Коку, 
под ноБе — та на варму у Църнй вър. Ис- 
тин че има да бийеш доста пут, ега Кока 
не преврека док стигнете тамо. Ако не мо-

се дека си пре-

;0.~
козе тука има и

па пут

же да одиш, а ти узми кола, Коку 
па у Цариброд. Там

у гепек, 
ярци колко очеш — 

и у Липинску варму има ярци... Съга яр- 
ци чувайу само вариете. Айде със здравне, 
ега у пролет се сретнемо на печено яре!

( :1©1

1л. Манча
!&.ж
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