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ПРЕД КОНФЕРЕНЦИЯТА на съюза на комунистите ГВ СЪРБИЯ

Четете в броя:КАК ДА НАСТИГНЕМ 

ВРЕМЕТО?
I

ПОСЕЩЕНИЕ НА СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ В 
ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН

С никого не ще 

правим компромиси
В Белград в понеделник с положението в обществото, защо е 

такова и какво трябва да се предпри
еме, за да се подобри това положение? 
В практиката на нашите „големи" по
литически събития недопустимо много 
доминираше описанието на положени
ето. На втория въпрос се даваха час- 

и недостатъчно нскрени отго
вори, а на третия въпрос се отгова
ряше твърде обобщено (например: 
необходими са поправки, промени). Ко 
нференцията на СК в Сърбия не мо
же да бъде успешна доколкото не се 
предпази от тази най-голяма опасност.

Тъй като похарчихме 8 — 10 годи
ни, за да опишем положението и да 
кажем защо е такова (отговорът все 
още не е пълен), разискванията на Ко
нференцията трябва да се съсредото
чат па третия въпрос. Общият му от
говор е известен: трябва да извършим 
три реформи (даже и четири, понеже 
и необходимите коренни промени в 
нестопанските дейности са своеобраз
на реформа). Отговорът е безспорен, 
по не е достатъчен: Конференцията на 
СКС трябва да каже ясно и гласно ка
кви трябва да бъдат реформите. Да 
бъдем наясно: от делегатите не се оча

ще запо-
чне заплануваната тридневна Конфере,- 
нция на Съюза на комунистите в Сър- 
оня, на която ще бъдат 
„задачи на СК

утвърдени 
в стопанска-в Сърбия

та и обществената - реформа", 
наближава едно от най-важните поли- 

събития в Републиката 
настоящата година, от което се очак-

Значи

тичееки тичннпрез

ва да осмисли партийната дейност и
акцията на прогресивните обществени 
сили в един съдбовен за нас период.

НА Й-Г О Л Я МАТ А ЗАДАЧА. . .

Най-гол ямата задача на политичес
ките събития с такъв формат и (оча
квано) значение е да установи най- 
пледотворната връзка с действителнос
тта, да улови ритъма на обществени
те процеси и накрая, с решенията си, 
да настигне времето, даже и да го 
претече. Конференцията на СК в Сър- 
бия има всички условия да изпълни 
задачата си по най-добър начин.

Темата й — реформа на стопанска
та и политическата система, коренни 
промени в нестопанските дейности и 
преобразование на СК — е номер едно 
на нашето общество. Реформиото на- 

работническата 
на партията има

Основното условие да 
ге разреши проблемът 
з Косово са кадровите 
промени и да си оти
чат онези, които са 
гкаралн нашите наро
чи и народности 
гъкиа Слободан Мило- 
шевич, председател на 
Председателството 
ЦК на СК в Сърбил в 
песковашка 
по време на посещени
ето си в Южноморав- 
ски регион.

В рамките на това по 
сещение Мнлошевич 
пребивава във Власоти 
нце, Враня, Буяновац 
и Лесковац. В много- 
бройните си срещи и 
разговори с граждани
те и трудещи се, как- 
то и в разговора в 
Междуобщинската кон 
ференция на СКС Сло
бодан Мнлошевич засе 
гна голям брой \акгуал- 
ни политически и дру
ги въпроси.

ква да описват положението и да го
ворят (само) за целите ма реформите, 
понеже те са известни и безспорни — 
ефикасна пазарна стопанска дейност, 
по-високо жизнено равнище па рабо
тника, рационална Политическа орга
низация па социалистическото самоуп- 
равмтелно общество, истинска социали 
етическа демократгя и остра борба 
против етатцзма и бюрокрацията ка
то главни виновници за кризата, дел
бите и пациомализмите, по-добро об
ществено положение и по-хубави резу- - 
лтати ма нестопанските дейности 
накрая Съюз па комунистите като ис . 
типски авангард на работническата , 
класа и обществото.

Следователно от Конференцията 
па СКС се очаква да се занимава със 
съдържанието па реформите (Закон ‘ 
за предприятията и други закони и 
мерки). Защото пай-сетпс пристпгпах- 
,мс па терена па конкретните мерки, с 
помощта па конто трябва да се изба
вим от кризата и да открием развой
на. перспектива. Ако вече сме решили 
мерките да задействуват • от 1 януари 
1989 г., па техпця терен трябваше да 
се намерим много по-рапо. Тъй като 
не стана така, хората чувствуват голям 
натиск от краткия период. Затова и 
има много въпроси, недоумения, диле
ми, тука-там дори и конфузия. На Кон 
ферепциита па Съюза па комунистите 
в Сърбия трябва я^но да се каже ка
кви що бъдат ефектите и последиците 

V поне па първите мерки па стопанската 
реформа.

113
строеиие иа народа, 
класа и членовете
огромно предимство над силите па ре
греса, а инфлацията и новите трудно
сти го увеличават още повече. В СК 
в Сърбия доминира съзнанието, че не
обходимите реформи могат да се из- 

всички, в Юго-

на

„Невена"

кършат само заедно с
Зашото единството на Югосла- 

нейната обществено-икономи- 
политическа система, единство 

югославския пазар и истинската 
- стопанството и пялото 
па.й-важиият иконом писе

ца Социа-

славия- 
вия, на 
ческа и 
то на

Конституционната дис
кусия » Сурдулишка 
община
НАРОДЪТ ПОПРАВЯ 
ГРЕШКИТЕ НА БЮРО 

стр. 5

ЕДИН ТРЕТИ АМЕРИ- 
стр. 8КАНЕЦ

п
интеграция иа Ообщество са

политически интерес
република Сърбия. Съюзът 

в Сърбия вече навле- 
спечели пе-

Анализ на „Майските 
срещи” ^ Димитровград 
ПРОМЕНИ, НО КАК- 

стр. 9

ки и 
листическа КРАТИТЕ
на комунистите*

реформския курс и ВИ?зс в
пей опит. Осмият пленум ЦК па Контури на стопанска

та реформа
ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ВО 
ДЯТА НА ТРУДЕЩИ- 

стр. 6

па
послс-нсобх одимостта 

провежда договорепа- 
отго-

СКС афирмира 
до пател \ I о да се 

- та политика и да 
вориост
зултати. Деветото заседание 
рба против нерационалната организа 
пия па обществото. Становищата па X 
пленум и па Комисията па Председа
телството на СРС очертаха контурите гелството и стопанска
иа цялостна обществена 
реформа. Постепенно се 
лколът. между

е

Босилеград
ПРЕДСТАВЯНЕ НА 
ДВЕ КНИГИ стр. 10

се утвърждава
и слабите й Рс" 

поведе бо-
ТЕ СЕза грешките

®

ДИМИТРОВГРАД

Ще се ломска отговорност от 

бившия председател на 

Общинския комитет

премахва ра- 
и покрай-Рспубликата

ципите.
ОПАСНОСТ...И ъНАЙ-ГОЛЯМАТА

политиката е 
даде навременен и 
три въпроса:

паЦялата мъдрост 
да се

(На 4-та стр.)
Кирил ГЕОРГИЕВп умението 

пълен отговор
каквона

Ч



И У НА сI П □ СВЕТА
ПРОВЕДЕНИТЕ ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗВОРИ В САщИЛСЪВЕТСКИЯТ МИНИСТЪР ИЛ ОТБРАНАТА В БЕЛГРАД

Доверие на 

Джордж БушУСПЕШНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИВИ републиканците (с
" БСЛИЯ ", ВГ це—те пак контроли- 

отзив на гласоподавателите 
дошли ни 50 на

54:46 на сто
рат Конгреса. Твърде малък

избирателните пунктоветар' па народната отбра-От 13 до 16 т. м. мини
стърът на народната от
брана /На СССР армейски 
ят • генерал Дмитрнй Язов

циалпо и приятелско по
сещение в нашата страна 
п нейните въоръжени си
ли. Негов домакин бе ге
нерал полковник Велко 

ветския съюз бе на офи- Кадиевпм, съюзен сек ре

ле санапа. сто американциСлед
Белград армейският гене
рал Язов посети Мемориал 
пня център „Йосип Броз 
Тпто”, където отдаде по
чит п положи цпетя на 
гроба па маршала па ЮП> 
славпя й°снп Броз Тпто. 
Той посети паметника па 
съветските ветерани па 
Авала, Гроба на Иезнай- 
пня юнак п Гробищата 
па освободителите па Бел 
град, където положи пеи-

пристигапето в Отзивът на гласоподавана 9На проведените 
ноември лрезидетски из 

САЩ Джордж 
за нов,

телите е бил по-малък от
очакванията. Преценява 

избирателните
начело на делегация па 
въоръжените сили на Съг бори в

Буш с избран 
41 поред американски нр 

Демократскнят 
МАЙКЛ ДУКА

се че на 
пунктове не са дошли

еЗидепт. 
кандидат 
КИС честно загуби, г.е.
получи повече гласове от 
колкото се очакваше. В 
проценти този дуел при 
ключи с 54 на сто гласо 
ве за Буш, а 46 па сто за 
Дука кпс.
Счита се, че в избирането 

па Буш е помощувал и 
Рейгъи, чиято популярно 
ст в САЩ н.е с спаднала. 
През последния месец 
на кампанията сегашният 
президент е посетил 16 
държави (от общо 50) и 
агитирал за Буш. За Ду- 
какис, който като демок 
ратически представител 
от 1968 година насам (с 
изключение на победата 
па Картър през 1976), е 
имал най-много гласове, 
пред американската об 
щественост е „натрапено 
мнение” че е неопитен в 
повечето области на дър 
жавннчество, преди вепч 
ко във външната полити 
ка. Особен ефект при об 
шсствеността е имал фак 
тът, че трябва да се „сед
не очи в очи с Горбачов”.

нп.
Разговорите 

— Язов протекоха в сър
дечна и приятелска атмо 
сфера. Бяха. разгледани ак 
туалннте въпроси за меж 
дуармейското 
чество на СССР п СФРЮ. 
Констатирано бе, че отно 
тенията и сътрудничест
вото между въоръжените 
сили на СФРЮ и СССР 
са в дух на добрите била- 
терални отношения. Те се 
развиват успешно п същ е 
ствуват всички условия 
за още по-съдържателио- 
то им и по-всестранно из
дигане. Във връзка с то
ва бе говорено за потре
бата и възможностите от 
развиване на сътрудниче
ството на дългосрочни ос, 
нови, особено в областта 
на военно-стопанския ко 
мплекс. Двете страни смя 
тат, че за това съществу
ват благоприятни усло
вия, относно перспектива 
па по-нататъшното им ра
звитие.

По време на посещени
ето съветският министър 
на отбраната язов бе при
ет от председателя на Пре 
дседателството на СФРЮ 
Раиф Диздаревич и от 
председателя из Съюзния 
изпълнителен съвет Браи- 
ко Микулич.

Кадпсвпч

сътрудни-

Кадиевич и Язов на летището в Сурчин Джордж Буш
нито '50 на сто америка 
нни с гласоподавателно 
право, което е по-малко 
отколкото през 1948 го
дина когато е забелязан 
най-малък следвоенен от
зив.

В АЛЖИР НА 15 НОЕМВРИ Е ПРОВЪЗГЛАСЕНА НО 
ВА ПАЛЕСТИНСКА ДЪРЖАВА

Палестина —родина на 
всички палестинци
Взето е решение за създаване на временно пале

стинско правителство, а до създаването ролята му 
ще изпълнява Изпълнителният комитет на ООП. Ясер 
Арафат: — „Сега очаквам в Израел да се увеличат 
репресалиите, гнявът и дискриминациите.

Макар че не са получи 
ли власт в Белия дом де
мократите са запазили 
контрол над американск
ия Конгрес и до известна 
степен са гвеличилн мес 
тата си в Сената.С. палестинския химн, в ‘изпълнение на гвардий- 

ския оркестър на алжирската армия, с повдигането 
на палестинското зна.ме и с. приемането, на Деклера- 
ция на независимост, която в тържествената' атмосфе
ра прочел лично Ясер. Арафат, на 15 ноември в ал- 
жнреката Палатка на народите е провъзгласена нова, 
независима палестинска държава.

— Създаваме нова държава на палестинска по
чва—: казал Арафат (към когото алжирският минис
тър Бесая за пръв път се‘обърнал с думите „госпо
дин председател”, чиято столица ще бъде Ерусалим. 
Палестинската държава е държава на всички палес
тинци, без оглед .къде се намират те. Това им при
надлежи като неотчуждимо право.

Водачът на ООП говорил и за характера на бъде

ЮГОСЛАВСКО-БЪЛГАРСКИ ОТНОШЕНИЯ

Сътрудничество 
между бойците

Преди Няколко дни в Съюзния отбор на СУБНОР 
в Белград- бяха водени разговори с делегация на Бъл- 
гарския комитет на бойците против фашизма, която 
оглавява д-р Владимр Бонев, председател на Комите
та. По време на разговорите с изпълнителя длъжност
та председател на Председателството на 
СУБНОР Методи Котевски 
тивностите на двете

СО на
са обменени мнения за ак- 

организации в обществено-поли
тическия живот в своите страни, какото 
активност на Балканите и по-широко. Особено внима
ние бе посветено на

щата държава, за която наистина не е казано на коя 
територия ще се простира, както ни това кой Ще 
бъде във временното й правителство за чието създа
ване също така е взето решение. — Режимът в но- 

държава ,ще бъде демократически. В него ще 
могат свободно да се създават разни .партии, ще. се 

правата на-малцинствата, но ще бъде задъл
жително да се провеждат решенията на мнозинство- 

В новата палестинска държава ще се борим за 
социалната правда, а против расовата, религиозната, 
езиковата или която и да е друга дискриминация и 
против нарушаването на човешките права”.

Новата палестинска държава досега признаха на 
. десетина страни в света. В Израел мненията са раз

лични. Израелското правителство е оповестило,' че 
решенията в Алжир не ще дадат принос на мира. В 
изралеския печат обаче се оповестява и следното: — 
Палестинците вече имат свое знаме, химн, па дори и 
свой футболен отбор и представителства в целия 
свят. Те са, вече съзряли за

Генерал Дмитрий Язов 
поделе-

и за тяхнатапосети и някои 
ния на ЮНА, където 
запозна с условията 
живота и обучението 
нашите армейци и с ос- 
пособеността- им за изпъл 
пение на

оилатералното сътрудничество 
имайки предвид и съществуването 
между Югославия и България-

севата
на на спорни въпроси
наспазват

Ново движьннв в Унгариято.
всекидневните 

им войнишки задачи как.
то и с материалната база 
на обучението и възпита
нието. Съветската военна 
делегация посети и поето 
янната изложба на воен
но въоръжение и. оборуд 
ване в Никинци, трудова 
та организация „Джуро 

своя самостоятелна , Джакович” в, Славоски 
Брод и др..

„Мрежата на свободна
та инициатива1’, неофици
ално провъзгласена на 10 
март т.г. прерастна в но
во, широко опозиционно 
движение оповестява Тан- 
юг.

подчертано, че „Съюзът 
демокра- 

да ч защитава 
интересите на една част 

обществото. Действи
телната демокрация, счи
тат членовете на групата, 
може да се замисли само

на свободните 
тн” желае

на

На проведената преди 
няколко дни учредителна 
скупщина в Будапеща е

ако съществува демокра
тическа опозиция.

държава.
\
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СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ В ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН

„ С НИКОГО НЕ ЩЕ ПРДОИМ КОМПРОМИСИ
председателят на Пред 

седателството на ЦК на 
СК в Сърбия Слободан 
Милошевич със 
ците си тези

сово. Но за разлика от Ко 
сово тук, на територия
та, на която нашата Ре-, 
публика има пълномощия, 
националните отношения 
са добри- Трудно.- е .да 
се оценят всички причи
ни, поради които_ това е 
така/ но сигурно , е една 
и в това, че ръководство
то на Буяновац Има под
крепата на всички, или 
мнозинството, без оглед 
на националната принад
лежност и че изобщо тук 
в Южноморавски регион 
се води една честна и 
самоуправителна полити
ка, когато става дума за 
националните отношения.

„дтт* ОСНОВНОТО УСЛОВИЕ ДА СЕ РЕШИ ПРОБЛЕМА С КОСОВО СА 
-КАДРОВИТЕ ПРОМЕНИ И ДА СИ ОТИДАТ ОНЕЗИ, КОИТО СА СКАРАЛИ 
НАШИТЕ НАРОДИ И НАРОДНОСТИ — ИЗТЪКНА В ЛЕСКОВАШКА „НЕ
ВЕНА” ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СК В 
СЪРБИЯ .

Сътрудни 
дни посети 

Власотинце, Лесковац, Вр
аня и Буяновац, за да се 
запознае на място 
зултатите, конто

с ре-
трудещи

пости този проблем да се реши 
са крупните кадрови про 
мени и да си отидат оне
зи, които скараха нашите 
народи и народности. Ста 
новщцето на 17-ото засе-

обем в цяла Сърбия. То
ва е важно с,оглед на ва
шето прозвище „сръбс
ки Манчестер".

В Памуковия комбинат 
във Враня Милошевич, по 
сочи че политиката, коя
то се води представлява 
наша обща политика, а 
не само ,на Централния 
комитет.

В Междуобщи меката ко 
мференция 1 на СК Слобо- 
дап Мидошевич се срещ
на с политическия актив 
па Южноморавски реги
он. Говорейки за подгого 
вката на Първата конфе
ренция на СК в Сърбия, 
Милошевич. подчерта, че 
тежището на кОнференци 
ята с в стопанската и об

ществена реформа, в ре
шаването на най-трудните 
проблеми ^а преодолява
не на кризата. Първото 
условие за успешно про
веждаме на стопанската и 
обществена реформа е ре 
формата и демократично
то преобразование на СК 
и пялото общество.. Тези 
.процеси сега се обуслав
ят, идейно и акционно са 
свързани и нужно е в 
бъдеще съгласуването им.

По проблемите на Косо 
во Милошевич между дру 
гого изтъкна:

те се от тези краища 
гат в борбата с всекидне
вните трудности. Посе
щението на Слободан Ми 
лошевич е специфично 
обстоятелството,

по
че пове- 

>'чето време е прекарал в 
неформални

дание тук е ясно. Тряб
ва тъкмо ма този пример 
да покажем, че сме спо
собни да излезем 
за та. Ние това

и с протоко
ла непредвидени разгово
ри. от кри- 

ще напра- 
и в това с никого 

не ще правим компроми
си. V

\
Своето посещение Мило 

шевйЦ започна с обикол
ка на семейството на Че- 
домир Мпхайлович 
Власотинце, 
гобрсйните настрадалн в 
катастрофалните наводне
ния 11 през юни- наста
нило се в ново жилище.

Прпветствуван от граж
даните на Власотинце 
спонтанно, Милошевич сл 
сд това обиколи строежа 
ма преградната стена и 
градския водопровод, ин
тересувайки се Дали се 
спазват сроковете. По 
пътя към цеховете на 
Електронната промишле
ност престоя известно 
преме V дома на Слобо- 
лаика Илич, която в мо-

вим
Доколкото се касае за 

те ,на Косовонародите, 
сами по себе си не зас-във 

едно от, мно-
В лесковашки „Летекс”, 

след като се запозна с 
положението в този кол е 
ктпв, Милошевич изтъкна:

— Няма съмнение, че 
във вашето увеличение па 
производството лежи 
увеличение на физическия

трашават едни други и 
делят същата социална и 
югославска съдба — сега’ 
шната беда и възможен, 
ако бъдем сплотени, по- 
добър, по красив живот 
в бъдеще.

— Ние разговаряхме с 
другарите в Буяновац. Та 
зи многонационална сре
да по националния състав 
е подобна на онези в Ко

и

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЛЮК НА С! С В НИШ

Реформата не търпи отлагане
4 ПРИЕМАЙКИ ДОКУМЕНТА „ЗАДАЧИТЕ НА 

СК НА СЪРБИЯ в ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА СТО
ПАНСКАТА И ОБЩЕСТВЕНА РЕФОРМА” ЗА ПРЕД
СТОЯЩАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СК В СЪРБИЯ, КО
МУНИСТИТЕ ОТ НИШКИ РЕГИОН СЕ ЗАСТЪПВАТ 
ЗА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ 4 РЕШИТЕЛНА СЪПРОТИ
ВА СРЕЩУ ВСИЧКИ ОТПОРИ И СПИРАЧКИ * УВО
ДНО ИЗЛОЖЕНИЕ НА СЛАВКА ИЛИЧ: СК НА СЪР
БИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ И ЕФИКАСНО ФУНКЦИО
НИРАНЕ НА ПАЗАРНОТО СТОПАНСТВО 4 ОБСЪДЕ
НА ИНФОРМАЦИЯТА „АКТУАЛНИ ИДЕЙНО-ПОЛИ
ТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ НА ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИ
ЧЕСКО РАЗВИТИЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА ТЕ
РИТОРИЯТА НА НИШКИ РЕГИОН”

за успешно провеждане 
на стопанската и обтттест— 
вена реформа. СК трябва 
да се бори за ясна дифе
ренциация и кадрово об
новление, изтъкна в зак
лючение С. Илич.

В разискванията на чле 
новете на Председателст
вото се откроява решимо 
стта на 65 хиляди кому-- 
нисти от .Нишки регион, 
които дават пълна под
крепа на предложения до 
кумент, Който за разлика 
от много предишни^а пре 
делно ясен, определящ яс 
ни насоки по кои пътища 
трябва да се върви, за 
да се преодолее сегашна
та криза. Изтъкнато е, че 
е необходимо кадрово об
новление, даване на зеле
на улица на способните, 
честните и идейно опре
делените за политиката 
на СК -комунисти и трудо 
ви хора. Необходимо е 
затова да се изостри отго
ворността на всички рав
нища до крайни предели.

между другото изтъкна, 
че досегашната система 
на развитие на недоста
тъчно развитите терито
рии трябва да се мени, 
така че сдруженият труд 
да стане активен фактор 
на тяхното ускорено раз
пише. Затова се предлага 
фондът на Федерацията 
и фондът па Републиката 
да се трансформират в 
отделни развойно-финан
сови организации. Средст
вата трябва да се насочат 
към развитие на най-нера 
:шитнте територии, погра
нични и общини с голя
ма миграция па население 

начин то към развитите центро-

мента се настанявала в 
ново жилище, построено 
само за 60 дни след бед
ствието.

В цеховете па Електро
нната промишленост пред 
седателят на 
във Власотинце Зоран 
Младенович осведоми го-

ОК на СК

стите какво се предприе
ма, за да се преодолеят Комунистите от Нишки 

регион считат, че предло-
пбмериостите па модерно 
етокову производство, ос
вобождаването на всички 
пшщнатпвн ма колективи 
те и отделни лица, засил
ване па пазарния 
на стопанисване и включ- ве. 
вцпс. в м е ж ду ма родното 
разделение па труда. Не
обходимо е с по-добро пол 
чуваме на всички разпола 
гаемп потенциали' да се 
подобри ефикасността на 
стопанисването и да се 
подобри стандарта па тру 
лещите се и гражданите. 
Оттук Съюзът па комуни 
стите в Сърбия се застъ
пва за установяване и 
ефикасно функциониране 
па пазарното стопанство, 
обосновано преди всичко 
върху 06111 [сствената соб
ственост и самоуправле
нието. СКС подкрепя са- 
м«управителмото пред
приятие, което става ос
новен стопански субект 
па пазара с пълна иконо- 
мпчсска самостоятелност; 
по и ртговорност за съз
даване на по-големи до-

последиците от катастро
фата. жейият документ за пред 

КонференцияСхванах,
обекти на инфра- 

внссени

че всички стоящата
па Съюза па комунисти-главни
те в Сърби.я представля- 

плат-
структурата са 
в плана за следващата го ва синтентизирана 

Това засега е най- форма за реализация 
Безсъмнено стопанската и общсстве- 

реформа. Само корен-

По • въпроса за рефор
мата па обществените де
йности трябва да сс оси-

надина.
съществено, 
е, че в развитието на ре- 

имахме крупни гре
па
пи промени могат да до
принесат за преодоляване 
па кризата, а срещу евсп

гурп докрай да се доведе 
рационали-

гиона
тези започнатата 

зацпя па мрежата па ор
ганизациите в обществе-

шки и празнини и 
слабости най-много са за 
сегпали туалпите съпротиви тря-най-неразвититс 

нашата Републи- бва да се води последова
телна и решителна борба.

ппте дейности в унисон 
с действителните потреб-

части па 
ка; Сега имате шанс да

пости и възможности на 
па обществото.

В заключителната част 
С. Илич изтъкна, че Сър
бия се застъпва за силна 
и единна Югославия, 
предложените 
нпопнп промени 
да дадат възможност СР 
Сърби я да стане равно
правна федерална едини
ца, а САП да се развиват 
л рамките, конто но есте
ството па автономията им 
принадлежат.

с по-направите промени
цялата общно-» 

това трябва да се

В уводното изложение 
изпълнителният 
тар па Председателството 

МОК па СКС в Ниш 
Славка Илич между дру
гото изтъкна:

Конференцията па СК 
па Сърбия се определя за 
онези решения, които из и 
екват сегашното врем е и

(срекре- В заключение Власга 
Потич изтъкна, че с ре
формите Съюзът на кому 
пистите става далеч ио-от 

а' говорен‘ субект в сдруже- 
конститу- йия труд. От това цак СК 

трябва ще се постави във всяка 
среда ще зависи н успе
хът па реформите. Не тря 
бва да се изчаква, а тря
бва с дейност да се за
почне веднага.

Осъдена е постъпката 
па Станош шк пред а мери 
кански журналисти.

мощта на
ст, но
използва умно, да нс 
взимат временни решения 

настоява по

се па

и да не се
цена средствата да 

Трябва да 
плам на 

Ми-

вс#ка
сс похарчат, 
имаме сериозен

изтъкнаразвитие
лошевич. условия, като същевреме

Във фабрика „Невена" -шю сочи откритите идей- 
в Лесковац, след като сс 
запозна с успехите- па то 
зи колектив, Милошевич 

каза:

по-теоретичпи и нолитиче 
ски въпроси, дългосроч
ните мадами и промените, 

, крито трябва да ласгь- 
' пят.

между другото
__ Косово трябва да об

71секи честен чо

Когато става дума за 
реформата па СК, Тя тря
бва да бъде предпоставка

ходи.
Говорейки за неразви

тите краища Славка Илич
Рреформата 

пълно зачитане на зако-
озпачава Ст. Н.ременява 

иск, ио оснриното условие
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КОНФЕРЕНЦИЯТА НА СЪЮЗА НА КОМУНИПРЕД 
СТИТЕ В СЪРБИЯОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ ИЛ СЪЮЗА НА КОМУНИ 

СТИТЕ В ДИМИТРОВГРАД

ИЗОСТАВАЩИТЕ 

СА ИЗОСТАВЕНИ
ЩЕ СЕ ШИШ ОТГОВОРНОСТ ОТ БИОШИЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 01ОЩННСННЯ КОМИТЕТ
• БЕСЕДА СЪС СЛАВКО ЗЛАТКОВИЧ, ДЕЛЕГА1 

ОТ БАБУШНИЦА на ПРЕДСТОЯЩАТА КОНФЕРЕН- 
ЦИЯ НА СКС
■ Славко Златкович, сск-

Заеедшшето на Общин
ския комитет на Съюза 
на комунистите в Димит
ровград проведено на 11 Тод също порица думн- 
лосдтри т. г. мина

СДК н Секретариатът на 
вътрешните работи. Иска 
пето за въвеждане па вре 
меним мерки, за разпуска 
не ма партийната! органи 
запия, за сменяване па 
директора и под. без ис
тински причини, са помри 
мерени към политиката 
па Съюза па комунистите.

11 членовете ма работ
ната

дчерта Стоянов, внася 
много субективизъм но 
отношение на „Балкан”. изтъкне проблемите за ус 

кореното си развитие.
Следователно, ако взе

ма думата (а може и в 
писмена форма да излее 
жа своето становище) ще 
говорл за положението на 
Бабушиишка община, от
носно за онова, което спъ 
ва нейното развитие. Из
вестие., е, че целокупното 
пи стопанство) с изключе 
пие па химическата про
мишленост „Лужница" и 
„Тскстилколор"), се нами
ра в обединения с круп
ни организации, каквито 
са „Лисна” от Севнице 
(СР Словения), „Тигър” и 
„Първи май" от Пирот, 
„Балкан" в състава 
МИН — Ниш и пр. И то 
ва е хубаво, защото голе 
мите стопански обедине
ния по принцип би тряб
вало да гарантират сггаби 
лно производство и плас 
мент на продукцията.

рстар па Председателство 
ОК па СКС е и де 

Бабушиишка об- 
па предстоящата- 

Съюза 
в Сърб-

тс му, че „някой се от-под
зикка аа разисквашгята за 
поведението на 
а„ашв, онвш председател 
иа сл на СКС и член на

то па 
легат от

казал от приетите стаио- 
Младен вщца на ОК иа СКС н 

ОК па ССТН във връзка 
с децетвуваието па средс
твата за масова ниформа 
цпя, зарад някакъв си 
мир...” искайки да се

щипа 
Коп<|)еренция па
па комунистите 
пя. Как гой се1 подготвя 
за това важно събитие — 
е; въпрос, с който се 
сохме до него.

■централния комитет на 
с-люза на комунистите в 
^Броня.' Направен беше 
опит да се слоиш точка 
на едногодишното вече не 
приемливо поведеше на 
,димов, който както беше 
изнесено, на заседанието, 
все повече, се отдалечава 
от политиката на СК, гру 
оо нарушава демократнче 
ския централизъм и на
нася голяма вреда на иде 
ино-политическото единс 
тво на СК в общината. 
Упоритото настояване на 
Димов, да докаже, че в 
„Балкан-Компас”

група, изготвяла ма 
гласува доверие иа Пред- терпал за положението в 
седателството на ОК на „Балкам'Компае”,
СКС, което също'е в раз още през май настоя (ца
рев с петимата. та година, от Председател

ОК па СКС сп

отне
приет

— На „общинско" рав
нище разменихме мнение: 
за какво би могъл да

ството па 
останаха па предишното го-Взимайкн думата Вла- 

стимир Потнч, 
тел на Междуобщппската 
конференция на Съюза на 
комунистите в Нишки ре 
гнои
на Димов, като посочи,, 
че не бива да се подлага 
на такива нападки трудо 
ва организация която еди 
нствена от този род в 'ре
гиона е имала положител/ 
ни резултати, имаща про 
порция в разпределение
то 50 : 50, което е резул
тат от залягането на тру
дещите се, в това число

становище.
Накрая беше създадена 

работна група в състав: 
Симеон Костов, Никола 
Костов и Миролюб Геор
гиев със задача да прове 
ри всичкц изнесени фак
ти, да оцени политическа 
та отговорност на бивш
ия председател па ОК на 
СКС Младен Димов и пре
дложи съответни мерки.

Общинският комитет на 
СКС прие предложените 
за предстоящата Конфе
ренция на СКС докумен
ти и информация за със
тоянието в учебно-възпи
тателното дело с опреде- 

трудови , лени заключения, които 
IГреди известно време е 
обсъждала и Общинската 
скупщина в Димитров- 1

председа-

осъди поведението
на

стават
нередни неща претърпя 
провал. Преди всичко, оп 
ровергават го не за пър
ви път, данните за стопа
нисването на тази най-ус 
пешна стопанска органи
зация в общината. Него 
вото искане да бъде раз
турена партийната органи 

, зация в „Балкан”, улти
мативно искане или Рабо 
тническият съвет да сме
ни директора, или пък съ 
щият да бъде разпуснат 
и въведени временни мер 
ки, също беше отхвърле
но и порицано, защото е 
в разрез преди всичко с 
политиката на Съюза на 
комунистите, явно е, че 
не съществува нужда от 
такива мерки. Осъдено 
беше и предложението на 
Димов да се иска отговор 

" ност от Председателство
то на ОК на СКС, задето 
не приема неговото мне
ние.

В действителност обаче, 
какво се случва? Трудови 
те единици на тези орга
низации .малко живеят в 
своята среда. По-точно 
би било да се каже, че те 
зи крупни организации из 
вън нашата община мал
ко допринасят за развити 
ето на нашата обществе
но-политическа общност. 
Тяхното присъствие тук (в 
лицето на трудовите еди
ници) не се чувствува. А 
би трябвало да бъде по- 
инак. . . И Ниш, като ре
гионален център със сил
на промишленост, не се е 
ангажирал да допринесе 
за по-ускорено развитие 
на нашата община.

Славко Златковичн на директора на съща
та. Той подчерта1, че би 
бил вори делегатът от Бабуш 

нишка община на Конфе 
С останалите

щастлив да имаме 
повече подобни 
организации. Ако е имало ренцията.

; другари дойдохме до зак
лючението, че Бабушниш- 

( ка община, като изостава 
| ща (екстремно неразвита) 

и погранична е редно да

известни пропуски, или 
злоупотреби/ изтъкна По- 
тич, по този въпрос тря
бва, да , си кажат думата

:град.
А. Т.

ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪЮЗА НА КОМУ НИСТИТЕ В БОСИЛЕГРАД

Без работническо болшинство
В Общинската организация на Съюза на комунис дните 4 години п първите 

ите в Босилеград, през последните 4 години и 9-те девет месеца от настоя- 
месеца от настоящата година, от 63 първичн и парти щата година 20 не са вър 
йни организации 20 не са вършили приемане на нови шили приемане ма нови 
членове. За този период брод на членовете е нараснал 
само с 96 души.

Инак,
СЮК от 1969

като член наРазисквайки във връз
ка с поведението на Ди
мов, председателят на ОК 
на СКС Никола Стоянов години в общинската ор- 
между другото изтъкна, ганизация на СК в Боси 
че стремежът на Димов леград, няма съществе- 
да обвини Председателст- нц промени. Броят на 
вото в несполуки в прове 
жцането на политиката на 
СК е лишено от основа-

членове. Факта още по- 
пробле

ма ако се има предвид че 
между тези 12 са от сдру 
жения труд. Като основ
на причина за това 
ди всичко се изтъкват ми 
грацията на младите от 
селата и безотговорност-

година, и 
като делегат очаквам от 
Конференцията доста. Оч
аквам преди всичко поло

вече изостря
те ог непосредственото 
производство в СК е до 
толкова по-актуално ако 
се има в предвид, че за 
този период броят на ра) 

членовете е около 1100 ду ботийците в. общината зи 
ши. По-точно казано, от ачително е увеличен.
1984 година до края на се Приемането на нови та на 
птември т.г. броя на чле членове в СК неотдавна
новете на СК в община- бе на дневен ред и на 
та, е' нараснал от 1057 на Председателството на ОК,
1153 души. Загрижава об - а тези дий ще разискват 

черта, !че създаденото с аче факта, че броят на и членовете на Общинс-
поведението на Димов по членовете на СК от непос ки^ комитет на СК. Чле
ложение обременява от- редственото производст- новете на Председателст 
ношенията в Председател во и селскостопански пр вото подчертаха, че въп-

оизводители за този пери реки, новопостроените пр 
од намалява (от 24 на сто оизводствени 
на 23,5 на сто работници годното увеличаване бр

оя на работническата кл 
изводство и от 23 на сто • аса, не са използувани во 

селскостопа ички възможности, 
нски производители). На 63 първични
малението на работници организации през после

4—5През последните

жителни промени, а изтъ 
кнатите искове на труде
щите се и гражданите да 
доведат до коренни прео
бразования.
трябва да засегнат всич-

пре

Промените
първичните орга

низации към този проб
лем. Поради

ние и че Председателст
вото не е правило груби 
грешки, както твърди Ди 
мов.

ки: първичните организа
ции и органите на СК — 

ог становищата на Пред в отношенията, метода на 
седателството 
ните партийни

това едно
Стоянов също под:

работа, изпълнението нае, първич-
организа

чии и другите субекти, за
напред далеч по-отговор ворността, по-ефикасна де 
но да се отнасят към под 
готовката за приемане и 

цехове еже приемането на нови чле-

задачите, кадровата поли
тика, изостряне на отго-

йност. . . Мисля, че отра
зявам мнението на членоството,- девалвира постиг

натите резултати й пр.
Той посочи, че в „Балкан- 
Компас" е имало пропус- от непосредственото про 
ки и слабости, но не тря 
бва да се губят от пред- на 21 на сто 
вид и успехите ,които са 
налице. Димов, както по

вете на СК, трудещите се 
новр, преди всичко от ре и гражданите, ако кажа, 

' довете на непосредствени 
те работници и селскосто 

От папските

че все още много се из
чаква и 
трябва да се уреждат по- 
спешно.

че проблемите
производители.

партийни
М. Я. Ст. Н.

А
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КОНСТИТУ4ИОШ \ТА

ДИСКУСИЯ в■ р СУРДУЛИШКА ОБЩИНА ИЗОБИЛСТВУВАШЕ

Народът поправя грешките
Дискусията ^

амандманите
цията на СР
Сурдулишка

С КОНКРЕТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

на бюрократите
ПО проекто КАК ДА СЕ 

Конститу- Нд ,
Сърби.я в 

община за
върши, а ок на ССТН и 

я оцениха като доб
ре организирана, масова

огата на съдържание , сти в 
акция. На- 

общината ока

„СВАРИ” ЕД 
ФОР-

в Сурдулица беше 
жено „Сърбия да 

' реди според

в предлоНЕЛОГИЧНА
МУЛА? се уч-, 

принципите 
на АВН0Ю”. А това, 
вей предложените единни 
функции, означава, 
крайниците не 
бъдат коистйтутивен 
.‘"сит на федерацията”. Съ 
гласно автентичните свой 
ства па автономията „по
крайнините трябва да бъ-

Определенията на населението в общината 
за силна и сплотена Югославия „накара” цели | 
събрания и този път да предложат решения, 
които трябва да бъдат вградени в Конституция- 

СФРЮ: да се създаде единна финансова и 
банкова система в страната, единно да функци
онира железопътният транспорт и други техно- I 
логически систеМи, да се въведе референдум, ка- !

начин, по който народът в страната ще казва ! 
мнението си по най-важните въпроси, в цялата ! 
страна да се въведат избори с

Повечко ос-години преди 
дискусия ня- 

нелогично-
сегашната 
кои че „по 

могат да 
еле-

очевидни' та на
конституционнотополитическа 

селението в 
за единодушна

устройство иа република- 
страната бъркаха вта и

подкрепа 
на предложените от Скуп 
шината на СРС консти
туционни промени и това 
е наи-силната характери
стика на публичните разп 
сквания.

очите на -тонарода не само 
от този край. Затова в 
дискусията бяха 
НИ на

повече канди-подложе 
остра критика п 

па поправка с

дат представени непосре
дствено само в Сърбия, а 
във федерацията само 
едно със Сърбия", „само 
републиката може да има 
Конституция, а покрайнн 
ните да 
„да бъдат премахнати пре 
дседателствата на покрай
нините и вт5рховните им 
съдове".-.. Някои от

дати...
помощ га 

предложе- 
както

за-нд конкретни 
нпя. Сурдулнчами, 
п огролша част

то на СРС” — това пред
ложение е прието напри
мер в „Електродистрибу- 
ция", Власина рид, Кли- 
сурски край, Сувойница 
и т.н. / 

на Становището
нието от Сурдулишка об
щина по въпроса за еми
грантите от Албания в Ко 
сово е категоричен: час 
по-скоро да бъдат освет
лени. всички аспекти на 
проблема и да бъдат взе
ти конкретни мерки вклю. 
чително и изгонване на 

територия- емигрантите, които са за
станали в служба на ал- 

зна- банския национализъм и " 
и знаме- сепаратизъм.

конституционните проме 
ни, два въпроса предиз
викаха остри и емотивни 
изказвания почти на вси
чки събрания в община
та. Първият въпрос е

Тук обаче 
подчертаем един

от насе-
да ленпето в републиката 

ДРУГ, съ- бяха
искаме , не

в състояние да „сва 
Рят” формулата „Косово 

събрания п Войводина 
ни покрайнини

СР Сърбия и консти-

статути”,имат
що така важен белег 
дискусията: на

на
са автоном- 

в съставата в местните общности 
и трудовите организации
ояха издигнати голям тутнвни елементи 
орой конкретни предложе федерацията”. Хората 
ния, конто засега вероят- вствуваха'(и говореха, ра
чо няма да „влезнат” в збнра се,
Конституцията на СРС, но 
отразяват

свързан с употребата 
знамето на НСР, Албания 
в САП Косово (като офи
циално знаме на

на населетена зи предложени,я бяха из
дигнати и на събранията 
в Мачкатица, 
Власйнските

на
чу- албан-

ската народност). И днес, 
както и преди двадесети-

Драинце,
водоцентра- 

ли, Горската секция, ОК 
па ССМ,
ли.ттго ,.й. у4. Змай ...

неофициално, 
понеже „такова време бе
ше'“), че

па години, народът от то
зи край не може да си 
гбдсни как е

основното учи-
покрайнините 

едва ли не са станали се
мнението на

народа по много консти- 
_ дма п осма република
туцнонни и други пробле- - . • —
ми в републиката, пък и 
в страната.

допуснато 
чуждо знаме на наша те
ритория. ..На 
та па СР Сърбня може да 
се употребява само 

с мето иа СФРю

ЧУЖДО ЗНАМЕ НА НА
ША ТЕРИТОРИЯ

Макар че 
средствеио

Затова 
браннето на

например ма съ
гражданите

не са непо- 
свързами К. Г.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

НА МЕСТНИТЕ ОБЩНЙШ Е НЕОБХОДИМА ПОМОЩ
Разгърнатата широка ак международното сътруд- __ Социалната *

тивност на Социалистиче- ничество и пр. 
ския съюз в Босилеград- лжава и занапред. В то- 
ска община по време на ва отношение се полагат 
неотдавнашното публич
но разискване върху про 
сктоамандманите в консти 
туциите на СФРю и на 
СР Сърбия — по време на 
което населението в та
зи община покрай друго
то се изясни СР Сърбия 
да се учреди като държа 
ва на цялата си терито
рия, на която да изггьлн- 
ява функциите си във 
народната отбрана, държа 
вната сигурност, 
та защита,

сигурно
ст на известно число хо
ра в общината е една от

продъ-

пс-значителните 
сти на Социалистическия 
съюз, казва Симеон Заха 
риев, председател на ОК 
иа ССТН. Застъпваме 
да се

активно-
грижи з центъра на вни
манието 
да бъдат жизненотрептя- 
щитс и всекидневни въп
роси, каквито са снабдя
ването, транспортните врт, 
зки, разрешаването иа ко-

акгивностТаи

се
запази социалната 

сигурност, а иа социално 
застрашените лица да се 
оказва материална помощ. 

Хората все в това отношение
мупалпи въпроси, здравна 
та защита... от осо 

бепо значение е ролята 
па местните общности и 
общинските органи, по-то 
чно Центъра за социална 
работа.

повече търсят да сс спаз
ва законността, социали 
етическият морал и отго 
пориостта на всички рав
нища.

все

Панорама на Д. Любата: Разрешени са много пробле
ми, но много н остават — махала\ Гащевнца е все още 
без ток

лравна- 
гша ни райето, Социалист! I чес к 11я т съ

юз п останалите общин
ски об| I ^ССТВС1 ю-пол птиче 
ски организации п ОС по

МИНАВА (ЛИ) ВРЕМЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНИ 
ТЕ ПОЛИТИЦИ?

За Да дадат принос към разтоварване на сто- 
рационализират своята активно- 

членовете на Председателството на ОК на ССТН 
в Босилеград неотдавна 
ваие броя на делегатите на 
пия Председателството, както и числото и члено
вете на действуващите в рамките на Конференция
та секции, и координационни отбори. Именно, бй 
взето решение, Конференцията занапред вместо до 
сегашните 77 да наброява 39 делегата, от това 29 
ше избират местните организации, а останалите М 
!Тг,еги субекти. Председателството да се намали 
Л на И ДушиРа в рамките на Конференция- 
та занапред ще действуват само 4 секции и 3

КО°нГзас^шетсшга Председателството па Общи 
„ската конференция на ССТН бе взето решение 
да се изучи един значителен въпрос: занапред
ръководителите па обществено-политичсекитс ор
ганизаиин да бъдат волонтери. М. Я.

краят па годината необ- пошепне се налага Да има 
ходнмо е новата да нос- по-голямо сътрудничест- 
рещпем с конкретни раз во н съдействие между 
IЮцпи програми.

Организациите па сдру
жения труд па пример 
готвят програми и развой имер съдействие в реша 
пи планове. В местните ването на въпроси в об- 
общнбети, по-точно каза
но в повечето от тях та
кива не се готвят. Една
от причините с, че нямат ри има повече, 
финансови средства. Поч
ти всички акции водят на 
доброволни начала, т. е. 
чрез самооблагане. Не ря
дко развойните им гшаио 
вс са списъци от жела
ния. — Необходимо е пла 
пирапето в местните об
щности да стане състав-, 
па част във всеобщото им 
действува) 1С. В това от

лагат грижи по-ускорепо 
да сс развиват местните 
общности. Това всъщно
ст е борба и за по-уско- 
репо развитие па община 
та изобщо. Иа местните 
общности обаче е иеобхо 
димо да се оказва по-го- 
ляма помощ. Някои ня
мат съответни помеще
ния за работа, почти вси 
чкп са без финансови 

Необходима4 
мм е и професионална по 
мощ, преди всичко от об
щинските органи ма упра 
плепмсто, казва Захариев. 
В ггова отношение им е 
необходима помощ в пла 

. ми райето. Имайки пред
вид, че се наближава

тях и организациите 
сдружения труд в общи
ната. Необходимо е на пр

напанството и да
ст,

взеха решение за намаля* 
Общинската конферен

ластта на търговията, ко
мунално изграждане... по
сочва Захариев... Прнме 

Едни
от тях е необходимото 
сътрудничество в планира 
пето между местните об
щности и СОМ за комуна 
лна дейност. Няма акция 
ако една местна общност 
планира прокарване па 
местен, път, а СОМ. .за ко
мунална дейност такава 
акция не запланува в сво 
ите програми. В. Б.

средства.
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еаившавяст
I Михаил Иванов заминава за Москва

ШИПЯЙЗВПДВТВП^Ш
■шампимши И миг * опимц1мв»>««1Я'«имлвми>мимишишм——ШВ——стопанство

ИЗ ГО .ДИМИТРОВГРАД"

Отпуските по
болест „смущават'" 

производството

Тези дни Михаил Иванов, дълогодйшен ди- 
ТО „Димитровград" мина на нова длъ- 

бъде представител на белградската
ректор 1Ш 
жност — ще

Демпро” в Москва. Натрудова организация 
този пост Иванов е минал но предложение 
СОСТ „Тигър" в Пирот зарад 
сега добри резултати в работата си.

на
постигнатите до

задневно но 74 души). 
Големият брои отсъст

Попитахме Иванов как тече подготовката 
занимаваното му в Съветския съюз.

В най-гол ямата трудо
ва организация в Димит
ровградска община — в нуиащп от работа, естест обиколка на трудови— Вече десетина дни нравя

в гумарската промишленост у нас, 
запозная с техните проб

ва тяхното

каучуковата промишле
ност „Димитровград" те 
зи дни дойде до „смяна”.
Председателят на Общин 
ецата скупщина в Днмит
ровград СЛАВА ТОДОРОВ цналнстите начело е но-

■ се натовари с тази тежка пня директор водят ежед 
и отговорна задача днре-> невна акцня за премахва 
ктор на организацията, но на тесните места. По 
като останалата ча- добрепи са значително и

ще пзпъл личните доходи, а предпр.
иемат се необходимите 
мерки и за реализиране 
на реконструкцията и мо 
дернизирането на ония 
цехове, които най-много 
„произвеждат” отсъствия 
поради болест. Както ни 
уведоми Тодоров, под го 
гвят сс усилено произво 
дственнте планове за ид 
пата година.

нено, пречат па поточно
то производство. Именно 
затова тези дни най-от
говорните ръководители 
в „Димитровград” и сне

те организации 
за да мога по-добре да се

по-успешно да съдсйстаувам 
Посе-

леми и
излизане на съветския пазар.

„Гумопласт" в Инджия, „Боке- 
лка” в Бока Которска, „Милое За- 
кич" в Крушсвац, „Първа петолет- 
ка" в Търстеник, „Развитак" в Але- 

— Жупски, „Вулкан" в 
Ниш, „Борово" в Борово, 
тик" в Банялука, РИС в Загреб, а 
разбира сс повече време ще пре
стоя в СОСТ „Тигър" — Пирот. — 
изтъкна Иванов.

Каква задача ще имате в Мос-

износните сделки на наша-пане на
та гумарска промишленост.

За успешна работа досега Ива- 
получил редица признания и 

„Септемврийска наг- 
Сребърен

Т11Х

нов с
отличия като 
рада" на Димитровград 
медал от Червения кръст за орга

на акции но кръводарява-
ксандровац

„Синте-ст от мандата 
нява волонтерски, а досе 
гашният дълогодйшен ус
пешен директор МИХАИЛ 
ИВАНОВ замина на нова

низиране
не (а и сам 25 пъти е дал кръв), Пла- 

Стрелковия спорт в Югосла- 
за I

кета на
спечелил е и два медалавия.

и II място по спортна стрелоа и др.
Неотдавна ог синдикалната ор- 

ТО „Димитровград" е 
Орден на труда със

ква?
ганизация в 
предложен за 
сребърен венец.

— Преди всичко ще работя въ
рху техническото усъвършенствува- 
не на гумарската промишленост и 
хомологизацията му, 
вам нови възможности за разширя-

■ Ж-
като разкри-

М. А.М. А.

КОНТУРА НА .СТОПАНСКАТА РЕФОРМА (I)

-2 Предприятие по волята на трудещите се
Т,

ш < В акционерно предприятие (дружество), днви- 
няма да девалвхграт 

социалистическото самоуправление и социализма 
изобщо.

ТРЕТАТА ВЕРСИЯ НА ЗАКОНА ЗА ПРЕДПРИ 
ЯТИЯТА АНУЛИРА КОНЦЕПТА НА СДРУЖЕНИЯ 
ТРУД, КОЙТО СЕ ОПИРА НА ОСНОВНАТА ОРГА 
НИЗАЦИя НА СДРУЖЕНИЯ ТР.УД. СТОПАНСКАТА 
ДЕЙНОСТ ЩЕ СЕ ОРГАНИЗИРА В ПРЕДПРИЯТИЕ 
ТО, ЗА ЧИЕТО ОРГАНИЗАЦИОННО УСТРОЙСТВО 
РЕШАВА САМИЯТ КОЛЕКТИВ. ПРЕДПРИЯТИЕТО 
Е ТИТУЛЯР НА ОБЩЕСТВЕНАТА СОБСТВЕНОСТ

От промените в Конституцията па СФРЮ най- 
важни са онези, които създават възможност да се 
извърши трансформация на нашето стопанство в 
ефикасно, организирано и динамично пазарно сто
панство като предпоставка за преодоляваме на ико 
комическата криза.

От промените в Конституцията на СФРЮ най- 
важни с& онези, които създават възможност да се 
извърши трапсформация на нашето стопанство в 
ефикасно, организирано и динамично пазарно сто 
ианство като предпоставка за преодоляване ма ико 
комическата криза.,' ,

Досега са направени много версии на предпи
санията, които трябва да създадаг условия за 
стопанска реформа. Предвижда се от 1 януари 
1989 година да постъпят в сила най-толям брой ме 
рки на новата стопанска система. За да се очер
таят контурите на стопанската реформа, е иеобхо 
димо да се приемат закоиопредпмеаиия, които ще 
дефинират тридесетина области на икономичес
кия живот.

цня,
дент и пр., чпйто особеностиш

Слава Тодоров
длъжност — представител 
е на „Хемпро" в Москва. 

Попитахме тези дни
Третата версия на Закона за предприятията ану 

лира копцепта на сдружения труд, който се опира 
па основната организация на сдружения труд. Сто 
папската дейност ще се организира в предприятие 
то, за чнето организационно устройство ще реша 
ва самият колектив. Следователно

новия директор на „Ди
митровград” с какви про 
блеми се среща 
.мента

в мо- 
органи

зация, и какви резултати 
се очакват по деветмесе- 
чието?

— Проблеми има, но 
ние настояваме да ги раз 
решаваме срочно — изтъ 
кна Тодоров.

За деветмесечните ре- 
зултатй той каза, че оча 
ква да бъдат около „по
ложителната нула". Като 
основна причина за зат
рудненията в работата То 
доров изтъкна прекомер
ните отпуски по болест, 
които стават зарад: ние

предприятие
то ще бъде титуляр на обществената собственост. 
Открояват се широки възможности за 
обществени, частни и акционерни 
дестраней капитал и пр.
ПОВЕЧЕ ВЛАСТ И ОТГОВОРНОСТ

тази

труд с 
средства, чуж-

Бившн облици па сдружаване са: сложни пред 
приятня, делови общности, общности на предприя 
тия 11 'други облици, които ще се създават изклю
чително по решение на трудещите се в предприя
тията.

С амоуираш 1тел пата 
1шческця съвет м останалите

роля на колектива, работ
самоуправителни ор

гани занапред ще се насочва към утвърждаване на 
глобални цели и условия на труда. Оперативните 
задачи се дават на ръководството на предприятие
то, което ще. получи по-големи компетенции 
висока лична и колективна

и по-
отговорност. Доколко 

то предприятието претърпи неуспех поради безот
говорност и неспособност на

частките лични доходи, 
ните проблеми (прибира
не на реколтата и др.) и 
поради отсъствуването на 

наистина са

ръководителите, те ще
понесат тежки последици.

Предприятията, които работ.ят с помощта 
обществени и кооперативни средства и със сред
ства на Домашни и чуждестранни граждани се 
организират като смесени предприятия. Голям ин- 

предписаннята, конто дават

РЕФОРМАТА И СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО САМОУ 
ПРАВЛЕНИЕ

В рамките на дискусията по аманд]у1аните в 
Конституцията на СФРЮ бе разяснена същността 
на цедите на стопанската реформа и затова ние 
няма да се занимаваме с тях. След дискусията обаче 
пристигнахме на терена на конкретните мерки, ко
ито най-вероятно ще предизвикат огромен интерес-.

Най-напред се ийстоява да бъде премахната въз* 
можността в нашата стопанска система да бъдат 
внесени елемейти, които са чужди на Социалйстичес 
ката самоуправителна система. Обективно се налага 
да изграждаме стопанска система с категории: ак-

хора, които 
с нарушено здравословно 
състояние.

на

Само през септември 
дневно са отсъствували 
от работа по 135 души, 
или 17% от общия брой 
на заетите. В това число 
— поради отпуски по бо 
лес) — 106 души, или 
7,7%. Към този брой тРя 
бва да добавим и намира 
щите се на редовна го
дишна почивка !*. (средно

терес ще предизвикат 
възможност да се откриват акцнонни дружества. 
Това са дружества с номинален капитал, който е 
разделен на еднакви части (акции). Акциите 
жат на валоризацня на пазара и в оборота.

Освен договорни .предприятия, ще се основават 
и частни предприятия и работилници.

подле

(СЛЕДВА)
Петър ТАСЕВ)
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^т ' ' ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ1Комунист
' Ъю "а кол*упистите в Сърбия Брой 1647 година Х1АЧ

Белград, 18 ноември 1988\

Нашата остра обществена 
вежда пред многобройни 
роси, които

Iкриза ни из 
недоумения н въп 

задаваме и на себе гп 
други. Най-често възниква въпросът във 
ложение °1ТГОВОРността за сегашното ни по
би „е сме ,еРИХМе Се Там- къдетоОИ не сме ни сънували, разбира 
злонамерните, които 
ва нещо, а основен - 
чната 1т колективната 

Нужно

Време на 

отговорността
ме допуска на отделни дейци да й прода
ват „рог вместо свещ". Тя все по-често из
лиза от фабричните халета; понеже разбра, 
че съдбата й се решава 
се застрашва единството 
с-тта на Титова

и на

не само тук, че 
и самостоятелно-

социалистическа Югосла
вия и се нарушават основните й принципи. 
Националните бюрокрации затвориха 
те народи и народности в републиканско- 
покрайнински „егреци”, за да могат да ги 
скарат и разделят. Но работническата кла
са като активен участник и носител на по
литическите събития вече не позволява та
кова нещо. Тя откровено казва, 
говорните обществени постове трябва да 
заминат всички ръководители, които дове-

се, освен 
тако 
е ли

ни пожелаваха
виновник за това

безотговорност.
ГМ11_ „ ЛИ е " нма ли изобщо Някакъв 
смисъл да илюстрираме това твърдение с 
примери от ежедневието ни? За 
примерите са многобройни

наши-
ни

днешното положение и отвори широки вра 
ти на бюрократическото своеволие и безот
говорност. Безспорен е фактът, че произ
водственият работник не влияе върху до-, 
хода си, пито пък върху цялостта на обще 
ственото възпроизводство, а
отговорността е обърната наопаки __ наро
Дът отговаря на ръководството, но ръковод 
ството не отговаря ,,а народа. Под девиза 
„самоуправителното общество е отговорно 
общество” се тачеше 
ктнвна 
п се

съжаление
и те неподкупено

свртдетелствуват за безотговорността 
Много от

че от отми.
тези примери едва ли са разбира 

еми, от някои наши ,изобретения”
.може да загуби паметта си, защото недвус 
мислено

човек системата на доха страната в сегашната задънена улица, 
които са нарушили нормите на социалисти
ческото самоуправително общество, 
са останали глухи за исковете на работни
ческата класа и народа, с една дума — ко
нто не са за ръководители.

лотвърждават 
лова мисъл, че „умът отвинаги 
но не винаги в

известната Хеге- 
съществува,

умствена форма”. Напри
мер такъв е случаят на оня функционер от 
Косово (случаят не е единствен), който по
ле по пост беше един от най-отговорните за 
контрареволюцията в Косово. И

които

така наречената коле 
отговорност, зад която се е крила 

крие личната безотговорност. Знаят се 
лошите последици (които най-вече засягат 
работническата класа и народа), но не се 
знаят и виновниците, 
случаят със заборчването ни в чужбина, с 
несполучливите инвестиции, с насочването 
па чуждестранните кредити само в потреб 
лепнсто, а не в производството и неговия

Съюзът на югославските комунисти не 
е вън ст тези процеси и събития- Това ук
репва авторитета му и връща загубеното до
верие, особено сред работническата класа 
п младежта. В Съюза на югославските ко
мунисти и в неговото ръководство има си
ли, революционен ум, опит и упоритост да 
се обуздаят отрицателните обществени про
цеси, работническото класово настроение 
да се въведе в талвега на нашата автентич
на социалистическа революция- Това да ста
нс лесно и бързо (между другото и пора
ди съществуващото несъгласие и безотгово
рността на отделни дейци), но направените 
напоследък ходове, особено преди и след 
XVII пленум на Централния комитет на 
СЮК вдъхновяват надежди. Съзнанието за 
остротата на нашата обществена криза съ
щевременно откри преодоляване на криза
та на революционното съзнание. Първото

второ-
и с какъв темп ще стане 

— най-вече зависи от последователно
то изграждане па демократически отноше- 
нпя в Съюза на комунистите 
па пето на демокрацията във всички пори 
па обществения живот.

вместо да
отговаря зв това, той е „подведен под отго 
ворност’ поради ловджийски нарушения?! 
Събитията в Косово

Например такъв е
и около него са твърде 

годни да послужат за илюстрация на наша 
та (без)отговорност. Но става дума не само 
за това. За съжаление такива примери мо
гат да се намерят и в безотговорното обре
меняване на страната с големи дългове и 
в безотговорното харчене на заимствуваните 
средства, след това в несполучливите инве 
стиции, в безотговорното ни отношение

прогрес н т.н.

Днес съществуват повече поводи да се 
говори за начална демократизация на от 
говорността в нашето общество. Отговор 
мостта псе по-малко е теоретично-методоло- 
гичеекм, а все повече е първостепенен поли 
тпчсскн въпрос, от чнето разбиране и пра- 
вилпо разрешаване завием успешното прео
доляване на сложните проблеми в обществе 
пата практика. Демократизацията на отго
ворността се вижда преди всичко във фак
та, чс се мени отношението между нейните 
субекти и техните позиции. Вместо 
да отговаря 1,3 Ръководството, сега ръковод 
ството все по-често отговаря на народа. Оче
виден резултат па тези промени са оставки
те, конто бяха подадени и всс още 
дават под натиска ма работническата класа. 
Това е важна промяна, за която трябва да 
се застъпваме п заиапрбд. Второ, отговор
ността псе по-често получава „име и пре
зиме”. По този начин се изостря личната 
отговорност и се премахва предишната пра
ктика отделни ръководители да се крият 
зад колективните ръководства. („Дошло е 
време всеки да плати собствената си смет
ка”). Трето, все по-гол.ям е броят па ония, 
които се посочват и критикуват от общес
твеността. И това е важен белег и илюстра
ция па демократизацията па отговорността. 
Наистина засега се критикуват предимно 
ръководители от други ,среди, а кадрите от 
собствената среда се „щадят”. Но посоче
ните и други факти недвусмислено показ
ват, чс твърде сериозно се нзбетря въпро
сът за отговорността за обществената криза 
и преодоляването й. За да се прдсили, този 
процес трябва да сс насърчава чрез демо
кратизация на кадровата политика и после
дователно и принципно разграничаване.

към .младите таланти, които разиепваме по 
света, към биологическата среда и пр. Мо-

нищоже да се помисли, че историята на 
не ни с научила. Не ще и съмнение, 
шамс скъп данък на нашите делби и несъг 
ласпя. („Докато се карат бреговете — води 

спокойно" — написа

че пла

те /цс .си протичат 
Бранко Милкович). Всяко забравяне на поу
ките от нашето минало ни теглят назад. Та

съзнание подпомага да се възобнови 
го. Дали, колконародът

зи безотговорност към собственото ни 
минало всъщност е безотговорност към 
собственото ни настояще и бъдеще.

това

и от внедря-се по-
Нс са съществени формите и манифес

тациите на безотговорността. Важна е съ
щността й и онова, което я създава и пъз-

обществс-
Последователното действуване в курса 

па социалистическото самоуправление исти 
"ски ще изостри въпроса за личната и ко
лективната отговорност не само в изграж
дането на политиката и приемането на ре
шения, мо п в спазването и осъществяване
то на същите. Следователно, когато става 
дума за отговорността, трайно решение е 
не само в преоценяването на миналото ни 
и в пзпамирането на виновници, но н в 
извличането па поуки, за да не се повтор
ят направените грешки. Да проверяваш се
бе си н да се съобразяваш с изискванията 
па времето — това е първата предпоставка 
за отговорно отношение към проблемите и 
решаването им, да си създадем не само по- 

. моеммо настояще, но и сигурно бъдеще. В 
това трябва да се търси и намира смисълът 

■ па изострената отговорност и в Съюза на 
комунистите, и в обществото като цяло. 
Затова п днес са актуални думите па Йосип 

, Броз Тнто: „Повече бдителност, повече ди
сциплина, по-високо съзнание за отговорно
стта па всеки член за дейността и автори
тета па Партията!”

произвежда в съществуващите 
ни отношения- Всъщност тя е плод преди 
всичко па отчужденото (от работническата 
класа и народа) бюрократ ическо съзнание 
и поведение. За носителите на това ст,зна
ние самоуправлението само е фасада, зад 
която са се крили (и се крият), а техните 
„крокодилски сълзи за работническата кла 
са" (както веднаж каза Йосип Броз Тито)

вниманиетопредставляват отклоняване на 
и замайване на работническата класа, до
като бъркат в джоба й-

На този и такъв стил и замайване е до 
шъл краят. Работническата

и все по-силно предупреждава, че вече
класа вдигна

глас
иска и НС може да търпи такива неща.

кризата 
Югославската кому- 

начело с Йосип Броз

не
Ония, които не знаят изхода от 
пека попитат народа.
пистическа партия 
последователно ес ръководеше от тази поу 

Именно в това е обяснението за нейни 
те исторически решспия и постижение в 
революционната й Дейност. Прсисбрегвапс- 

истииа, обръщането с гръб към 
несъобразяването със

Икономическата и обществената криза 
ни осъзнават и пи изправят пред действи
телността, която изобщо не е розова. Ра
ботническата класа повече от всички псе 
по-ясно различава кос що е и кой каква 
политика води. Тя реагира с тънък усет и

ка

то па тази 
народа, 
на работническата

стремежите 
класа ни и доведе в Момнр Бъркич



2 Комунист
ИЗНОС НА „ПАМЕТ”

Подарък на стойност 20 милиарда динара
в Югославия или вдали живеят 

чужбина.
Очевидно с, че беи основно иг< 

отношението към

ята па труда. При това иаучпи- 
пеобходи-Митраццята

Югославия; е „подарила” на раа- към страните, имащи ио-добри ус ит труд в страната е 
витите страни около 20 мнлиар- ловил аа работа и ио-голяма за- мо основно да се реорганизира, 
да долара! Толкова имеио са раз работка е невъзможно да ее спре, което подразбира преди всичко 
ходите за школуване на високо по е необходимо да Ьт запази подбор на магистрални изледова- 
образованн югославяпн — спецн- равновесието между отлива и при тел ски насоки и модернизация 
алнсти и учени па работа в чуж- лива па научно-изследователски па високото образование па сди- 
бина, както п загубения доход, ко кадри. Обаче науката в Югосла- пей или поне па по-сдинси на- 
йто те са могли да дадат на сво- вия, за да стане атрактивна за чип. Има предложения за орга

низационно обединяване по пауч 
роднини в,чужбина, трябва да ни области и технологически сет

на югославско ниво, отпо- 
подло- сно създаване па национални ла-

През последния четвърт век па спсциалнстн

памепспие
творчеството, по-големи влагания 
за осъвременяване на условията 

и изследване и основназа учене 
реорганизация

съвсем
на научния труд в 

сигурно с, честраната,
износ на памет нара- 

А това
пълнача па
стиа-що ще продължава.

бедна Югославия и
ята страна със знанията и труда домашните изследователи и съна-
си. означава, че 

занапред с широка ръка ще по- 
разГштите най-скъпата 
— знание и памет.

Тези сведения са публикувани напусне „кенепцитс" и да стане мети 
в проекта, конто разглежда възмо интернационализирана 
жностите за включване на паши- жна па международни критерии, борагории м институти, на чиито

би 'грябвало да бъд- 
ме-

ларяиа па 
продукцияДобрият специалист на свотов челни местатс сънародници, които живеят и

работят в чужбина в Научио-те- пия пазар па знанието струва 150 ат експерти, ползващи се с 
хнологнческата програма на Юго- до 200 хиляди долара. Обаче па- ждупародеп авторитет, без оглед Весна Арсеиич
славия, а конто по инициатива шата страна, въпреки че е изпра 
на Съюзния комитет за наука и вена пред екзодуса на тези хо- 
технологця са съставити спецна- ра, още практикува системата па 
листи от института „Руджер Бо- интелектуална уравпилбвка, спо

ред мнението па която, всеки 
Въпреки че науката няма ро- има същата цена. Очевидно е, 

дина, имат ^ учените. Обаче бе- че трудът, знанието и талантът 
дата е, че към елнта на нашата в нашите условия са подценени

АКТУАЛНО
щкович" в Загреб. ИЗЯВЛЕНИЯ И ФУНКЦИИ
страна се отнасяме в голяма сте но отношение на други критерии 
пен „мащенски" и незаинтересо- за напредване в обществената йе- 
вано. Дори и не съществува пъл- рархия- Поради това всички, ко
па евпденнця на изследователите ито се изтъкват със занемарени 
югославско потекло в чужбина — стойности, по принцип, се чувст- 
преценява се, че техният брой се вуват излишни и доколкото имат то 
движи от 1000 до 6000! Счита се, условия отиват, за да не се из-

Изявлсмпята па председателя стратегически или текущи въпро- 
па Словения Я"сз Становиик, ко- си на нашето развитие и нашата 
ито па своето частно посещение 
давал по Америка, с оглед на 
съдържанието и отзвука им кой-

имаха в света, с разбирание проговорят 
предизвикаха огорчение сред на- 

с шата общественост, най-много в
Сърбия, която се намери на при- разисквахме и заключавахме как- 

е цел па този изтъкнат функцио- во щастие и за тях и за всички 
иер. Комоцията, която шефът на ни било да са заминали на заслу 
словенската държава показал в пу жена почивка отне преди дваде- 
бличното си действуване и коя- сет или тридесет години.

Някои косовски функционери 
с несернозност и безотговорност станаха известни в широката об- 
— може да бъде негова частна щественост тъкмо след дезинфор- 
работа, или работа на онези кои- мирането, с което се явиха при 
то са му оказали доверие, само нас и в света. Азем Власи стана

политика имаше и такива, които
след като се намериха в удобен 
момент (и в задължение) явно да

показаха и малка
та си памет, своето незнание и 
неспособност. За това тези дниче стотина от тях принадлежат черпват напразно в борбата 

към световния научен елит, при- „ветерни мелници", 
близително толкова върхови ек- Очевидно е, че в страната
сперти и изследователи сега ра- необходима 
ботят в страната. Това означава,

положителна селек
ция на кадри и по-силна конку
ренция, без оглед на национални,че Югославия, която по разпола

гаемия научен потенциал и сте- републикански и някои други 
пен на технологическо развитие е „ключове" и паритети. Равнопра- 
при дъното на европейската та
белка, паметта на нашите хора, 
които работят в световните изсле 
дователски центрове _— е необ
ходима!

то, не за пръв път, се граничи
вното включване на нашите съна
родници, които живеят и рабо
тят в чужбина, в изследванията 
„V дома", па дори и на ръковод
ни места в изследователските це 
нтрове само още повече би изо-

до там, докато не започне 
сяга интересите и не нанася вре
да и на онези, конто са извън 
този кръг. А янез Становиик с по

да за шампион в допълнения, изменения 
и допълнителни обяснения на 
своите пзявленпя и говори. В

В проекта на института ,гРуд- 
жер Бошкович" се предлага сътру стрило критериите и засилило ко- 
дничество с наши експерти в „ди икуренцията, а с това би дало 
аспори” се установи за начало в 
областта на молекулярната гене-

крачка започнаха да го следят 
стъпката си, ооиждаема за Сър- Екрем Арпфи, Хашим Реджепи и 
бия, все едно че поледено върши 
„поправки",

възможност за издигане на ниво
то на научните изследвания.

Необходимо е обаче и значи
телно повече да се влага в нау
ката, за да се подобрят услови-

Други хора на отговорни постове 
от Покрайнината, конто с допъл-

(
нанесе вреда и на 

Югославия и , на представително-
тика, изследването на снопове и 
частици, фузията, изследването 
на моретата и математиката.

иителни извинения се опитват да 
то тяло ма чието се намира, па и поправят вредата, 
па самия себе си.

която са на-
И неговото правили с безотговорните си и 

специфично Положение, вероятна неточни твърдения (сърбите и 
без прецедент в света (избиране черногорците правят диверсии и 
то за председател след пенсиони изнасилват по Косово, па ги по-

Не трябва държавата да определя какво ще се закрива и ка- но"отс^тгшс" Дмятат на албанците),
кво да се създава или предприема. Същината ие е в буквалната ' ■ ‘ Ъ ра1 та’ с Когато журналистите направят
Г”к^Г^1о в^: - — "“>=Та
ността на стоките. Същината на социализма не е общата мотивация, пп ~.рпнщ ре нами пни- За съжаление такива няма,
но нейното връщане на личността. Съществено увеличение на ела тд ^ Д Иа ФУнкЦПя- или са твърдг( редки, когато ги
етичността и приспособяването - това е характеристика на напред боЖдава от' отговорност къхГос тове^ " Х°Ра отговоРнп пос'
носттаСВЯТ' С°ЦИаЛИЗМЪТ ДОС6Га падаше на въпроса за еФ»кас таналите федерални единици в

СФРЮ, с които и Словения свър- 
зват съвместни-и интереси, и 
Местно бъдеще.

Д-р МИХАЙЛО ЦЪРНОБЪРНЯ

КАКВО НИ ЧАКА

следват сан-

, Оттам се 
даема идеята за

показва, че е оправ- 
прнемаце на ко

декс за публичната реч (покрай 
Кодекса на Съюза

Какво ни чака в провеждането на стопанската реформа? 
Промени трябва да извършат всички, защото съвсе касае за

крупни неща. Дълбочината и широчината на промените представля 
ват и най-голям отпор, така че успехът не е предварително загаран 
тиран. Силите на реформата днес са много по-мощни отколкото 
време на реформата от 1965 или от Дългосрочната програма 
номическа стабилизация, обаче трябва да се види дали са достатъ 
чно силни да изтраят в по-дълъг период. Някои, които носят 
зунги за реформата днес, когато се засече в техните интереси може 
да се обърнат в контранападение.

Лесно може да се хлъзнем от реформния 
път, а това ще ни върне не в 60-ите, но в 40-ите години.

на югославски
Безотговорните изявления ,« д® 2*™' който неотдавна 

хора иа най-висши функции във Р На кУпШината 
федерацията, в републиките и по 
крайниците стават

на тази 
който да обхване

по
организация,за ико
всички участници на обществена- 
та информация, от.източника, пр-маниер и 

политическия живот у нас. Те са 
отражение иа определени тенден 
.ции и

ло-
ед последниците до тези които я

намерения иа групи хора, на публичпата П°ЛЗуВаТ' 
по макар че тЬва би било чудно си Г 
и демократизиране „а публична ■ предсТавлявз°'Г:°В°рНОСТ 
« от^Г^олн
реност на форумите мн<Гна°^ ф“ „Н Г““* — са »* 

членове изказват и своите твецитГи 
и своите слабости. Ос

вен своето политическо 
становище по повечето

Кодекса 
реч, който да тър-нереформениа

не ще
Д-р МИОДРАГ ЗЕЦ

Възлова точка на реформата са собственическите отношения. 1 
Дали обществената собственост е цел или средство за ефикасното 
развитие? Третманът на живия и миналия труд в социализма? Ка
кво е с механизма на трансформация на един лблик собственост в 
друг?

статутите на общсс-ни
политическите органн- 

„ . зации и в законите на нашето
и идеи- общество, 
крупни

СТОЙНОСТ1!!

НО
Саво- Кържаввц



Комунист 3РЕФОРМИТЕ В СР Сърбия

Фнлософня 

откритото развитие
звойнотоИпЙеобразовапирСн1 п СЪДЪРЖАНИЕТО НА ра
ба НА ПРОЕКТОДОКУМЕНТТУ ^дплтПАНСТВОТО ВЪЗ 0СН°- 
НЙСТИТЕ НА СЪРБИЯ ЦЕПГт ,“ НА СЪЮЗА НА КОМУ- 
ТА И ОБЩЕСТВЕНАТА РЕФОРМД ^ ^иг4^0 НА СТ°ПАНСКА-
НА СТОПАНСКАТА РЕФОРМ/^Р^н' СМИСъЛът И СЪЩНОСТТА 
ХОДИМИТЕ ОБЩЕСТВЕНП1НК-г.иг,?м,ЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕОБ- 
ЗА ТОВА ДА СЕ ТОШШ вЙ^ЧЕСИ ПРЕДПОСТАВКИ

цялостния стопднствоРЛНЕ НА

Всичко, което става в послед- 
ните месеци в стопанския живот 
на Сърбия предизвика множест- 
ЕО въпроси, от конто особено из 
пъ-'Ва един: какви ще бъдат кур
сът и съдържанието на развой
ното преобразование

щината на стопанската реформа 
е ,8 създаването на необходимите 
обществено-икономически ка че в тези процеси по-пълно го и ролята им в стопанството, 

да се ползуват всички фактори на Това търси тяхното действуване 
производството и по-бързо да се 
увеличават обществените средст
ва. Тези
социалистическото

предпо
ставки за това, че работниците 
— като носители на самоуправи- 
телното решаване — непосредстве 

нио Т1ЛП в На сдРУже‘ но да се срещат с реалните ка-
сктолокл д,еитя ‘ °СНОВИТе на Про тегорни на стоковото произвол-’ 
зя „яТ „Задачи на Съю- ство и, въз основа на това,
за на комунистите на Сърбия в откриват нови развойни перспек- 
осЪщ< ствяване на стопанската и тиви и да освобождават 
оощсствената реформа”? Дълго
трайната , стопанска неефикасно- 
ст направи, че сега от всякде да

да се подложи на пазарните .за
кономерности и критерии'и да се 

средства в системата на обезпечи пълна делова самостоя- 
самоуправле- телност и отговорност. Затова ко 

ние и стоковото производство ще мунисгите трябва да се изборят 
имат функция на обществен ка- , за това, че действуването на бан 
питал, при ясно определени длъ- ките и търговията да се освобо- 
жности и права на ползващите ди от бюрократическо-етатистиче

ските влияни^ и ограничения, в 
различни ценни чиято основа се намират терито- 

кнпжа е и създаването на финан- риални и други частични инте- 
сов пазар ще допринесе за обе
ктивно

да
.

всички
материални и човешки 

потенциали. Затова СК на Сърб
ия- в по-нататъшните промени

чуват искания за възможно стопанската и политическата сис- 
по-голямо разширяване на стопа 
нските свободи, така

налични го стопански субекти. 
Пускането нанасе

реси.тема, се застъпва за установява
не на и ефикасно функционира- оцеНяваве на обществе- Успешното провеждане на сто

приятията п работниците в тях не на, цялостния концепт на па- ■ капитал- по-оързо да се уве- ланската реформа и укрепването 
да засилят делотворността на сво зарното стопанство, облягащо се ЛИ *аВа ** по'еФикасно ползува то- на пазарния начин на стопанис- 
етб действуване и по този начин преди всичко на обществената со ЗИ аа1штал' ване налагат на Съюза на кому-,
и стопанската система изобщо. бственост и самоуправлението с ^ развитието на други компле нистите да се избори за по-широ- 

Предстоящата Конференция необходимото планово направля- *1витаРни оолицн иа собственост- ко отваряне и интензивиране на 
на СК на Сърбия между другото ване на обществено-икономическо г‘ _ _’соопеРативна, смесена, ча- започнатия процес 
трябва ясно да начертае тежище то развитие. - ’ще се допРннесе за по- ция и дебюрократизацня
то на комплексното динамично голяма икономическа ефикасност ланските процеси. С целесъобра-

на съвкупното стопанисване. Не- зни. стопанско-системни решения," 
обходимо е също така, по-бързо - както и със съответни меропрн- 
да се внедряват системните реше 
ния и практичните решения, 
конто и

че и пред

на деетатиза- 
на сто-.

преобразование на стопанството.
С друга думи, ако се иска стаби- обществената собственост, 
лизация на стопанството, а друг основно собственическо отноше- 
път няма, тогава трябва да се ние може да се развива и уве- 
обуздае инфлацията и да се тла- личава само в условията на пъл- 
сне производството,

Изхождайки от истината, че 
като

ятия на икономическата и разво- 
с ината политика, трябва да се из- 

чуждестранннят капитал коренят многобройннте облици 
ще се подтиква, та със съвмес- на адмннистративно-бюрократиче- 
тип капиталовложения и чрез дру ската намеса от държавните орга

на пазара, а институциите да се венствеио на реалното оценяване честпо°по.и-Гп-.!?МИЧе<1КО СЪТРУДШ1 нн в работите на стопанството,
изградят така, да се възпаграж- на факторите на производството „попт „„ В се включва в Съюзът на комунистите тряб-
дава трудът а не монопола или — на обществения капитал, тру- изводство ^ преното възпро- ва да сс избори за по-бързо пре
държавните законопредписания. да и знанието. Затова ще бъде и „ одоляване на голямото нзостаса-

Така замислените преобразова необходимо да се изградят меха- конференцк се казв^^^С!^*3 НС В паучнот°’ техническото нте
ния СК на Сърбия недвусмисле- низми, които ще обезпечат пра- Сърбпя Я ^ ч‘зва’ че СК на 
но съществено огделя от тясно вна сигурност и запптсрссовапо- 
формулираното преустройство на ст за общи капиталовложения, за

свободно преселване, концентра
ция на обществения капитал, та-

доходните но уважаваме на икономическите 
съгласувания да се предоставят закономерности, а това значи пър

хнологнческото развитие по отна 
ще подкрепя °ння спс- шепне на напредналите страни, 

темни и практически решения, за ускорено въвеждане на нови 
които афирмират самоуправител- технологии (микроелектроника, ро 
пото предприятие и го подтикват, ботнка, нова информативна тех- 
като основен стопански субект нологня, бнотехнология, нови ма 
на пазара п в условията иа пълна терпали, многобройнн енергийни 
конкуренция и пълна нкономнче източници), при по-голямо обля- 
ска самостоятелност п отговорно гане върху развитието и прилага 
ст да се бори за възможно по-го нето па домашната наука. Про
ляна печалба. Това търси такава песът на нндустрализацпята тря- 
пропзводно-делова цялост, която биа да се ннтензнвнра 
в 1Схипчсско-тс.\]!о:1ог]1ческо, фн- към високопродуктивно,, финално 
мамсово, комерческо и исяко дру 
го отношение е в състояние кон- дство, обосноваващо се на по-голя: 
курентскн да сс поставя на паза- мо ползуваме на своите сурови- 
ра, да планира собственото си ре пи, знанця п работна сила като, 
заптие, И ,да влиза а по-широки изобилствува|щ домашен ресурс 
интеграционни връзки с домаш- при намаляване на участието на 
ппте и чуждестранните партньо- енергия и други разноски, 
ри. Конкретен организационен об
лик на тази цялост предимно за- ■ Развойната стратегия трябва 
виси от материално-техническата да уважава нужността от увелн- 
оспова па производството и от ченпе па участието на третосте- 
пцзарпите условия на стопанис- пешшя сектор, заснован на но
ва пето,

структурата иа производството. 
От този аспект смисълът и съ-

КАЗАХА:

Няма амннетия за пропуските н насочи
Днес в Сърбия е постигнато пълно единство и това не 

само единство на форумите, но единство на народа и класа
та. Това сега се осъществява и във Войнодина, където се 
върши коренна кадрова обнова.

още тежко, макар че ЦК на СК на Сърбия раздвижи

и експортно ориентирано пронзво

Обаче, в Косово положе
нието е
много акции за промяна иа кадрите, което е първо условие
за разбиване на контрареволюцията, която трае вече осем
години.

Как ще завръши гази акция много зависи и от ангажи
рането на 100-те хиляди косовскн комунисти, а трябва да се 
каже, че досегашното им ангажиране беше недостатъчно.

трябва Да сс отговаря- Но- 
ръководство не може да бъде амнистирано от

състояниеЗа сегашното
вото косовско
отговорността за това което е станало откактр е избрано. Кому 
пистите са длъжни да оценят колко това ръководство дейст 

югославската платформа, колко е ръководство на 
народи и народности и на Цялата работническа > класа

което 0 дело , на самия бързото развитие на услужннтс 
трудов; колектив, а >ю па натра- дейности и пнформатпката. Само 
пените от въИ схеми. върху тези основи стопанството 

може трайно да укрепва своята 
Както и всички други стопан- конкурентна способност на свето- 

ски субекти, и банките п търго
вията трябва да стопанисват 
принципа ла печалбата, което на
лага коренни промсНп на място

вуна от 
всички 
в Косово. виня пазар, да увеличи износа и 

па нето валутния ефект,' ■ :

Йовпн Мвркопнч

Доброели Бйслетнч, 
па заседанието иа УК иа СК в Ниш



4 Комунист
КОНСТИТУЦИЯТА И ЕЗИКЪТ

Да учим езиците на споразумяването
ПОЛИТИЗАЦИЯТА НА УЧИ• ЕДНА ОТ ИЗМАМИТЕ, С КОИТО СИ СЛУЖАТ ПРОТИВНИЦИ

ТЕ НА КОНСТИТУЦИОННИТЕ ПРОМЕНИ СБ ОТНДСя ДО ЛИЩА
„ЗАСТРАШАВАНЕТО” ПРАВАТА НА НАРОДНОСТИТЕ НА УПОТ--------------- -----------------------------------
РЕВА НА ЕЗИК И ОБУЧЕНИЕ НА СВОЙ МАЙЧИН ЕЗИК. ТОВА
ГЛАВНО ИДВАШЕ „ОТГОРЕ” И СЕ СЕЕШЕ В ОТДЕЛНИ НА- Училището, сигурно, ис е ин- 
ЦИОНАЛНО СМЕСЕНИ СРЕДИ В САП ВОЙВОДИНА, А ОСО- ституция, „изолирана" от оОщс- 
БЕНО В КОСОВО. А ВЪПРОС Е (АМАНДМАН XXIV МА КОН- стоспо-полиТичсскитс събития. Но 
СТИТУЦИЯТА НА СР СЪРБИЯ) ЗА.СТРЕМЕЖА ТЪКМО С ЕЗИ- училището и не може, и не смее 
КА НА НАРОДА, КОЙТО ПРЕДСТАВЛЯВА БОЛШИНСТВО, А ,В ла бъде тясна, и опасна „г реда 
ЕЗИКА НА „ДЪРЖАВАТА” СЪРБИЯ НА ЦЯЛАТА й ТЕРИТО- на националистически сблъсъци. 
РИя ДА ОБЕЗПЕЧИ ПРАВО НА СЛУЖЕБНА УПОТРЕБА Изучаването и. знанието на сяи-

ците е изява па иациоиално-кул-

л

турна принадлежност, по има и 
друго, по-широко комуникативно 
аначенис и цел. Поучителен е, ма 

Съществува още един, твър- «ар и „по-паивен" примера, кой- 
де важен въпрос, който за жа- то шведите са имали в търговска 
лост, в така поляризирани рази- та размяна с французите, твър- 

коиституционмите де старателни, къде и колко се 
образованието и езика, промени не взимаме достатъчно изучава техният език. Спадането 

сериозно в предвид. Това е въп- па обема па търговската размя- 
как да се обезпечи па па, се оказало, било продиктува-

Социалистическа Югославия ПРАВО ИА ЖИВОТ
се определи за демократическо------
цнвилизпран модел, според който 
всички нейни народи и народно
сти имат, едва ли не, пълен на- 

легитимитет,
мер дори и твърденията „в Бел
град." за групите народности 
една или друга народност, че са 
мо ако родителите искат, 
да сс организират отделния 
народностите и че никой 
ни помисъл дори 
обучението" на езиците на тези 
народности.

ционално-държавен 
преди всичко в облаутта на. кул
турата,
Тези права, 
след създаването 
Югославия, си останаха запазени

от
сквания за

могат
установени веднага 

на днешната
на

роса
представителите, освен майчиния по и от „преобемиата" почти из пя ма 

„да премахненасока на шведитеезик, чието изучаване и развитие, ключителнавсе до днес и с нищо не са за
страшени. Обаче такъв своеобра- както и националната култура, ни- да изучават само английски език! 
зен „конфедерализъм” до голяма . са спорни, да научат п овладеят Според някои, твърде крупни 
степен беше използван за отде- “ езика па своята република — въпроси на учебните

държава? Досега такова задълже все още не сме наясно. Екстрем- 
ние например изобщо не същес- пата

програми.
Макар че школата не може 

да остане „извън политиката”, не 
йната обществено-цнвилизацион- 
па функция И белег не можем да 
не го изполитизираме. Необходи-

лно застрашаване и то от стра
на на войнствени представители на

народности. Несътцествува твуваше, и дори в СР Сърбия, ядра например, или страхът слу
от страна на официални рспубли ча^но да „не повредим Конститу

изучава сърбохърватски кански органи, именно в името па цйята" с предлагането на поне
език като език на сръбската дъ* някаква конституционна „чисто- частична двусзпчност в национал
ржава (обща и единна държав- та”> трудно се приемаше предло- но смесените среди, правят ло
на общнбет на сръбскня народ жението за някаква двуезична ор стоянно парлив ученическият „ка

другите народности), обуе- ганизация на обучението, което ртоф". Ние например днес пове
дем- преди всичко би водило към по- че се грижим колко писатели ще

добро овладяване на сърбохър- бъдат включени в учебните про-
ватски език. Представете си „дър- грами според национално-републи
жава", в която народите не се канско-покрайн1шския ключ, от-

политизация на учебните
някои
нето, да речем, на задължението 
да се мо е всичко това да се разясни, 

особено като се отхвърлят сму
щенията, които вместо национал
но-учебна самобитност и право, 
представляват измама. Образова 
нието, в едната си част, именно 
— осъществява тази културно-на 
цнонална роля, нох има и д]Ьуга, 
наглед само „приземна": да обез 

литературно-художествена „теже печн и ла възможност за
на ст”; зарад жестоката борба за живот, и отделно, заемане на ра 

някакъв парнтет и „самобитно- бота на всички поданници на ед- 
ст", забравяме, че съществуват на общност, както и тяхната вза

имна

и на
лови това, че СР Сърбия, в 
ствителност, и самата да стане
— федерация.

„Антитезата" на тезата на про 
тивниците за промяната на Кон- разбират и изобщо, какви репер- колкото каква е тяната истинска 
ституцията на СР Сърбия би мо
гла да гласи така: не е ли с до- шение зарад непознаването

езика?!

кусии би имало, във всяко отно-

сегашната практика, в действител
ност в неравноправно положение 
доведен тъкмо сръбският език, 
който въпреки че беше и остана
официален език на тази републи- вече водеше сметка за културно-
ка, дори не се изучаваше, нито езиковата кохезия па народности та с учебни задължения, 
познава? Искането да се обезпе- тс с народите, от които произ- нията ще останат „сакати" зарад 
чи служебно право на този език тичат, отколкото за необходимос- непознаване, па пр. на. древното 
на цялата територия на СР Сър- тта от тяхното съединяване и с антично изкуство, или изкуство 
бия не е никаква атака, нито за- народите, с които живее в соци- то на други цвнлизации. 
страшава езика или културно-об- алистическа Югославия, относно За „парливия" езиков въпрос 
разователната самобитност на на- Сърбия. Изучаването на така на- дори и не се разисква   счита
родностите в СР Сърбия, а най- речения „език на обществената се, вероятно, че е разрешен по Предлагащите промените в 
малко значи онова, което сега й среда', и то едва от миналата го „цивилизиран" начин, когато се Конституцията на СР Сърбия, ка- 
се прехвърля — че представлява дина и с относително малък бр- касае за училището. А тук има- кто 11 Цялата югославска общно- 
стремеж" езиците на народности ой часове (колкото и за чужд ме двойно поведение: когато ня- ст, не бива да се срамуват от оно 
те да бъдат премахнати"! Впро- език), ни сега не е законио-кои- кой друг се опита да ни према- ва» което досега правеха, а нито 
чем, в нашето разностранно „оси ституциоино задължение, но пс- хне двуезичност, ние това провъ- от предложенията на югославя- 
гуряване правата на народности дагогически програмен компро- згласяваме за „културно гето”, а ните Да се даде възможност чрез 
те, се дава дори право на ^бщин- за училищата на народностите Училището по-добре взаимно да
ските скупщини покРай Консти- г ° все пак търсим - чиста едноези- се опознаят, 'придобиват по-голе-
тупията, със своите устави да ™о, не се учи с два-три часа чност? Не е „популярно” да се ми културни и трудово-социални 
уреждат и употребата на езика в училището, ощ9 повече защо- повдигат тези въпроси сега, кога шансове в своята родина СР Сър 
в ооразованието на своята тери- то много среди, особено в Косо- то представителите на народности бня, а в крайна сметка’ 
тория. Очевидно е, че Ви в са- пр станаха етнически „чисти" и те в ср Сърбия се заплашват, 
мата национално смесна община _ жп<, „пчгпто и „ „„„„ „„ие ,„е може лесно" ля мине ка- сърбохърватски език вече не мо- ДУ Другото и с това, че ако се • не ще може „лесно да мине ка приемат амандманите не ттт^ Тт™
квато и да било езиково-нацио- же яа се научи от съседи или ат „възможност" да се утат 
нална дискриминация! другари. свой език! >>Излишни с*

Досегашната законно-конститу кохезия- Да се завърши учи 
лнще само на езика, чийто досег 
с ограничен и да не се

така крупни неща в световното 
ционна регулатива изглежда по- изкуство, така че и покрай все

по-голямата дбремненост на деца- научи
езика на своето държавно-жизне
но обкържение, не е в „унисон”, 
но с в диехармония с културно- 
цпвилизованите

по кол е-

искания за по-
широко гражданство, правата- и 
възможностите на съвременния
човек.

и в
СФР Югославия.ме

на
Миодраг Д. Игнятович

вен иУ^вао^ИННА^ГнТН^^“да™, Г Петрович. 
на в-к „Комунист” Влайко Кривок^, Дан Йованович.

с Орден народно освобождение, а с указ от кич (Сърбия), Реджеп Хайрулаху (Косово) Ри Издава НИРО ..Комунист“
30 декември 1974 година с Орден братство и сто Лазаров Славко Герич (Словения), м'нрко .ъппятг™” “ всеки четвъртък ня еърбо- 
единство със златен венец. Михалевич (Хърватско), д-р Новак Йованович , то ест "а хърватско-сръбски (кирн-

Директор на НИРО „Комунист : Внтомир [Черна гора), Коста Толжер (Войвоцина). ба^?кп да™,Ш1м)- словенски, македежеки и ал-
Сударски, главен и отговорен редактор на вси- Председател на Издателския съвет на из- ™ ,1“Ц ' а съкРатени издания на българ
че издания на „Комунист": Влажко Кршюкапич. даннето „а .Комунист" за СР Сърбия: Мш^ италианс^"^^"“1'™”' русински я

Комунист заместник председател Слобо-



ПОСЛЕДИЦИ ОТ ВЛОШАВАНЕТО НА ПОЛОЖЕНИЕТО НЛ САКОТО
СТОПАНСТВО

Йз ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ БИС 
ТЪР — БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНАИзносът ЪДСТВОТО /II

Югославмя 
време в износа 
годишно 
мо 800 до 900 
лара, , което - 
по-малко от 8 
оощия износ

в последно 
на храна 

осъществява

на родното г 
нство, особено 
ледните

селско стопа 
през пос- 

четирп години.

кова, каквото 
На неотдавна

е сега. 
проведе-

п ння симпозиум в Нови
° същото време, оба Сад. „Перформанси на 

че Р развитите

са-
На неотдавнамилиона до 

представлява 
на сто от 

на страната.

проведе и пътя към -махала 
мото заседание на местна Вирове на дължина от 4,5 
та общност Бистър, въп- км. Досега обаче от това - 
реки че бе свикано за ра нищо не успяхме да реа 
зискване върху проек- лизираме. Основна при- 
тоамаидманите на Коне- чина за това е, че' . вее , 

Сър- . още не дойдохме на ред 
за механизацията с която 
огзполага Общинската са

тим

югославския аграр \ца ме 
пазари" 

че това, 
аграра ме 

необикновено

страни, 
: С73се-пък и при нашите 

Дй, храната
ждународните 

дори и до беше изнесено, 
четири пъти повече беше 
застъпена, в износа, 
мността на нейната 
жба се

Специалистите което става с
е .„НИЩО'
ако сс има в

изтък
ват, че същото 
ласие с

СРтитуцнята. на 
бия, се повдигнаха и 
ги въпроси от 
1а на местната общност. 
Преди

а стое в несъг 
участието, което 

селскостопанското 
зводство има

прода 
измерваше с мили '

предвид, че 
нашата икономическа

дру 
дейност-попроп- 

югославс
врдп долари. литпка по-лесно се иами

Югославският износ па Р‘1 богато трябва да вн.а 
ся селскостопански

в люуправителна общност 
жилищна и 

мунална дейност. А с 
оглед че 
замина

КИЯ обществен - 
защото то достига 17 
цента. Това е, без съмне 
ние, последица от

всичко това са запродукт, ко-Ярана, естествено, 
чптелно е по-гол ям от 
са. но е 
ще бъде така, 
шеппето

въпроси от комунално-би 
то внезна 

вио
въпрос, докога 

ако отно-

прои 
отколкото ко

про
ЗВСДСШГя, 
гагчо трябва да върши из 
купуване па производство

характер и ежеднев 
снабдя-

времето
заплануваните за 

дачи и активности в това

вече •мето на хората:поето 
влошаване на пко- ването. селскостопанско

то развитие, изкупването 
и пр.

япно 
комическото към селското го или да 

стопанство си остане
отношение ще останат за 
идната година — подчер 
та Якимов.

организира из-положение нос".та-
Особено

имаше
остри критики

ОТ ФЕРМИТЕ В ЛУЖНИЦА От другите проблеми, 
с които се срещат в еже 
дневния живот

за нереали- 
зирамето на запланувани
те комунално-битови за 
дачи,
чнетване на 
улспски

АГНЕТА ЗА ПРАЗНИКА НА РЕПУБЛИКАТА най-гол 
ямо внимание са посветилиразширяваме и по 

няколко ма върху отделни 
пътища, които ми които 

обремеи тието на

пробле- 
спъват разви- 
селското сто 

маселе- панство. Преди
става дума както ни уве 
доми Якимов за' все още

• На овцефермите в Звонци и Велико Бопинци са 
обагнени над стотина - 
а една обагнила четири агнета

по, че опя, който иска в 
новогодишната 
1-. :а свеже 
трябва добре и да запла-

с години наредагнета, много овци са близнили, пощ да 
агнешко ще

яват живота па всичко
ипето в това средно 
големина село.

ПО
В повече' от половината са 

близнили, а една обагни-
съвременните овце- 

козе ферми на коопера- 
ния „Бабушнииа" и осно
вните й органнзацин „Сло 
га” във Велико Бонинии благодарение 
и „Ерма" в Звонци забле 
яха първите агънда. Как-' те. 
го ни уведоми Боян Ни
колов, директор на „Ер
ма" на фермата на Иър- 
ни връх, където идта 1200

ти.
Значи първото 

па овцете
агнепе «8ла четири агнета. Пбслед 

ипте са останали Ж7Ш тще стане до 
края па настоящата го
дина, а второто ще стане 
през пролетта. Благода
рение на доброто хране
не п гледане на овцете — 
те се обагват по два

живи 
грижата на 

ветеринарните и овчари
Цк*

Първите агнета ще бъд
ат изнесени на пазара за 
празника на Републиката Това е още едно потвър- 
— 29 ноември, а за Но
са година ще има много

пъти.

ждение, че овцевъдството 
може да бъде доходен от 
рас7,л вч полупланинските 
предели па .региона.

овце и 300' кози до края 
па ноември ще се обагн- 
ят към 1100 овне. Досега 
са сс обагнили 300, като

повече.
Цената па агнетата още 

пс е определена, по е яс- М. Янкович

1• ч. „

Бистър

VЗАПОЧНА ЛОВНИЯТ СЕЗОН преме „уби” ловджийска
та страст у мнозина, така 
че този път излязоха па 
лов
мам-храбртс. 
радушно останаха

Снегът срещу ловците — Негодните за двпже- 
махленскп

ща са главна спънка 
провеждането на 
активност в селото 
— подчерта' 
ткон, делегат в 
па местните

нерешените проблеми във 
пъти- връзка с изкупуването, 

и както и подобряването 
венчкп па расовия състав на до

пи битъка. — Не само в на

пай-упорнтите и пиеПонечете
• Ловният сезон на зайците започна без масово 

излизане на лов, поради лошото време и снега

200 ловци, докато в бабу 
мшишкото дружество 
45 села има само 400 лов

край
топлите пещи п мри варе 
на ракПя 
много пъти разказаните 
,,истински" случки от ло 
пума пето. си.

разказаха вечеЗа разлика от други об 
щини в СР Сърбия, къде 
то има по едно- ловджии

Славчо Пе 
Съвета

шето село, но н в съсед 
йите няма разплоден бик, 
а отговорните за това не ' 

почти

с
общности 

Към Общинската скуп
щина в Босилеград. За 
кои махленски

ци. предприемат
що. Животновъдите оста 
вени само на себе, . снами 
рат се кой как умее. По 
радн това расовия състав 
вместо да се подобрява, 

Социалистпчес- което е и обществено оп- 
кпя съюо в уелото СТОИ 
ЧКО ЯКИМОВ. — Още в

ско дружество, па терито 
рията па Бабушнишка об 
щипа има две ловджийс
ки дружества: 
има свое

ни
Понеже има 1гопечс ло 

мци от заййп, както па 
осведоми Новина Тодоро 
инч, председател па до 
вджицекото дружество 
„Зсц", м тази година 
сс настоява вместо чети 
ри — да излязат три 

.пъти. Тона е и решение 
Ис1 ловците, конто така 
постъпват години наред. 
Понеже зимата тази годи 
11а I юдрашГло1Вп п е от Луж 
пица ;ще излязат па лов 
пито терени повече пъти, 
но пе с пушки, а с хра 
на за дивеча.

Ловният сезон па зай 
ни, който традицион
но започва през първата 
половина ма ноември, то
зи 1/7>т пе бе благоприя
тен за 600-те ловци от 
Лужпишкия" край. Неиа 
дейпйят сняг и лошото

пътища 
сгава дума тези дни ра 
•зговаряхме е

Звонци
председате 

лм па местната коифере 
111111)! иа

дружество — 
„Руй", а Бабушница — 
„Зец".

Първото , дружество об 
села, има

ще ределенне, е в упадък — 
възвръща се старата ра 
са буша. Ветеринарните 
услуги са също така недо 
етап,чии, както- и здрав
ите услуги. Амбулатория 
та в Долна Тлъмнно рабо-

хваща седем
началото па текущата го 
дина бяхме запланували, 
да разшпрйм п прочистим 
около 20 км махленски пъ
тища. По точно казано да
разширим
нъг; ГГрпсое —- Планина болекар вече и недрхаж- 
на дължина от 5 км, пътя да.

та от време на време азъмахленския

Е етоетвено, че всичко 
това създава педоволот
вие всред .населението но

до махала. Рупп нп дължи1 
па от 2 км и до махала 
.Тънки рид па дължина от 
8 км. Покрай това бях- в 
мс планирали да прочие*

само в нашето село но н 
съседните — добави

М. ЯНЕВМ. Янковпч Якимов.
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БЮРОКРАТИЧЕСЗНАЕМ ЛИ КОЛКО СТРАШНА Е 
КАТА КОИГРАРЕВОЛЮЦИЯ У НАС?ПРЕД ВЪВЕЖДАНЕТО НА МЕСТНО САМООБЛАГА 

НЕ В БОСНЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ч
V

I Един трети американецС конкретни програми се 

обезпечава подкрепа
НЕВЕРОЯТНО Е, НО ЗА СЪЖАЛЕНИЕ Е ТОЧНО: 

ЗВИГНЕВ БЖЕЖИНСКИ. НЯКОГАШЕН СЪВЕТНИК 
НА АМЕРИКАНСКИЯ ПРЕЗИДЕНТ ПО НАЦИОНАЛ 
ПАТА СИГУРНОСТ И АВТОР НА СТРАТЕГИЯТА 
„КАК ДА БЪДЕ УНИЩОЖЕН КОМУНИЗИМЪТ В 
ЮГОСЛАВИЯ" НАЙ-ГОЛЕМИ СЪЮЗНИЦИ Е ИМАЛ 
ИМЕННО В НАШИТЕ НЕСПОСОБНИ А АЛЧНИ, „НА 
ЦИО| 1АЛНИ" И „КЛАСОВИ", БЮРОКРАТИ НА СЪЮ- 
ЗИИ РЕПУБЛИКАНСКИ, ПОКРАЙНИНСКИ И ОБ 
ЩИИСКИ „ОТГОВОРНИ" ПОСТОВЕ

мо е нсички местни общ
ности да имат телефонни 
връзки, ,ра:нпиря нането и 
уполимението па Босиле
град и Райчилошш нала
гат а тели места да се иро 
кара попа и да се на
пират реконструкция па 
сегашната 
мрежа, и Босилеград да 
се прокара попа канална», 
пмоппа мрежа л.. Потре
бите от попи обекти са 
сигурно много по-големн.

Според приетото решение на Общинската скуп
щина от началото на идващата година в общината 
ще се въведе седемгодишно самооблагане за изграж
дане на обекти в областта на комуналната дейност и 
инфраструктурата. Очаква се да се съберат над 1,5 
милиарда динара. В досегашното публично обсъжда
не на предложените проектодокументи трудещите се 
н гражданите са съгласни да приемат самооблагане
то, но търсят по-конкретнн планове н програми.

масова инфор-Докато и у пас, в средствата за 
мация и сред народа, интензивно се коментира резул 

американските президентски избори, докато 
отговорят щеше ли да бъде

татът на
мнозина се опитват да 
по-добре ако вместо Джордж Буш за президент оеше 
избран Майкл Дукакис, аз все си мисля за един тре- 

Збигнев Бжежииски, някогашен съвет

водопроводна

че стопанството п общи
ната няма сили да отделя 
по-значителни средства аа 
разрешавано па комупал-

Проектодокументите за 
въвеждане на седемгодиш 
но местно самооблагане в 
Босилеградска община, 
конто бяха приети на се 
сия на ОС към края на 
мнналия месец, понастоя 
щем са на публично об
съждане в трудовите ор
ганизации, колективи и 
местни общности в общи 
ната. Проекторешението 
за въвеждане на самообла 
гане от началото на ид
ващата година и проек
топрограмата досега са 
обсъдени в повече мест
ни общнрети и трудови ор 
ганизации. Очаква се, 
до 20 ноември, докогато 
трябва да приключи ра- 

, знекването, тези проекто- 
документи да бъдат с/бсъ 
дени във всички общности 
и колективи.

Трудещите се и гражда 
ните досега главно се оп
ределиха за въвеждане на 
самооблагането и са го
тови да отделят част от 
личния си доход. Още по 
вече ако се има предвид.

ти американец: 
иик на 
гурност.

американския президент но националната си-

„КРАЙНАТА ЦЕЛ Е..."
Преди дессг години в Упсала (Швеция) се про- 
XI Международен конгрес на социолозите. Уча 

петдесетина наши учени. В подготовката на
включват

НАЙ-ВЕЧЕ СРЕДСТВА ЩЕ СЕ СЪБЕРАТ ОТ 
Л.Д. НА РАБОТНИЦИТЕ вежда

ствурат и 
американските активно сесоциолози

американски стратези със стано 
нищата си по световните събития и процеси. В стра 
тегията им важно място заема нашата страна.

„Крайната цел на САЩ в Югославия е да бъде 
комунистическата власт в каквато и да

самооблаганеВ предложеното парично
най-много ще се съберат средства — над 1,12 
милиарда динара — от чистия личен доход на

Бжежииски и други

заетите и принадлежностите на пенсионерите. 
Самооблагането върху гях възлиза 1,5 на сто. 
Селскостопанските 
щат по 5 на сго върху кадастралния си до
ход, частните занаятчии в търговията и гости- 
лничарството по 10 на сто върху чистия 
личен доход (останалите по 2 на сто), а тези, 
конто заплащат паушал 50 на сто от опреде
ления им общински данък. Предлага се в са
мооблагането да участвуват и онези граждани, 
които ме живеят на територията на общината, 
а в нея имат имоти. Върху кадастралния до
ход на пример ще заплащат както п останали
те селскостопански производители.

■ ’ • ~ V у»\:гу»е.»гт>-;Г7Г-*''7*'

премахната 
било форма!"

Ето п средствата, с които трябва да се

производители ще запла-
постиг-

не целта.си
„Постоянно сплашване на югославските кому

нисти и други леви сили в страната и света със ста
линската тенденция в съветската политика."

„Систематично да се дава публицитет и помощ 
на разни опозиционни групи в Югославия; във връзка 
с това .много повече трябва да се рекламират разни 
югославски дненденти..."

„САЩ имат интерес да подпомагат централисти 
чнитс сили в Югославия- Същевременно трябва да 
се помагат и сепаратистко-националнстическнте сили. 
понеже са природен враг на комунизма като идеоло
гия Макар че изглежда противоречива, тактиката на 
същевременно помагаме... има голямо 
ето се потвърди и в други 
мунпетите в Индонезия)-"

„През последните десетина години като че лп 
историята показва, че идеята на национализма е по- 
силна от идеята на комунизма... Затова на тази кар
та трябва да се залага дългосрочно и в Югославия, за 
да може с. ангажирането на разни националистически 
тенденции да бъде отслабена отпорността на комуни
зма". 4

но-битовите проблеми в 
общината. А необходими 
са нови местни и реги
онални пътища, необходи

3 проектодокумеитите се 
посочва, че през течение на 
седем години ще се събер
ат над 1,5 милиарда дина
ра. Предлага се 50 на сто от 
тях да се изразходват за 
прокарване на телефонни 
мрежи и местни 
ща в местните общности, 
20 па сто за прокарване

оправдание, ко 
случаи (разбиване на ко-

Б[ележЩ
пъти-

Морали на „видните“ и реконструкция на водо 
провод в Босилеград и 
Райчиловци, 10 на сто за

КРЕДИТИ ЗА НАТИСК

идеологическата борба против комунизма съ- 
що е важно да се насърчава потребителският мангали 

? Югославия е благоприятна почва за това Опи
тът показва, че този манталитет почти и не може да

канализационна мрежа в 
Босилеград, а останалите, 
т-с. 20 па сто за участие 
на общината в обезпеча
ването на г 
публпкаискп

Тези дни в „Комуналац" е направен списък 
на около 500 димитровградчани, които дължат 
за вода и боклук от един месец до една. година. 
Списъкът е истинска изненада. В него едва ли 
може да се намери името на някой работник от 
„Свобода", „Димитровград”, „Циле“... Огромно 
мнозинство хора от споменатия списък /;а лица, 
които най-често живеят на държавни ясли, имат 
държавни квартири (за наем дават по-малко от- 
колкото за цигари) и получават лични доходи, 
много по-големи от средните заработки в общи
ната. Ето такива лица „нямат" пари да платят 
сметката си за вода и боклук, която възлиза на 
около 5000 .динара месечно!?

А имнено тези лица са „уважавани от граж
даните", може би само затуй, че от тяхната „ми 
лост” зависи обикновеният човек. И именно те 
в днешното тежко време могат да си позволят 
да не плащат водата, която за тях не е толкова 
скъпа както за работника от „Братство", гумарата 
или „Сточар". Те дори и не чувствуват морално 
задължение. да внасят в обеднялата обществена 

дребни сумички, но затова пък на ра 
зни заседания усърдно разискват за моралните 
качества на други.

„За

средства от ре
се спре...”

„Големи 
страни, особено

източници 
за модернизиране на реги 
спалните са югославските Дългове на западните 

на страните от Европейската 
ка общност. Тези дългове заедно с

тв-юТе Т/Ме Югослав»я В бъдещето пърде ефикасно средство за 
ческн натиск на 
югославските
за за . 
бва да. се

пътища в общи
ната. В разискванията об 
аче хората търсят да сс 
изготвят по-конкретни до 
кументи и да се уточни 
кога и в коя местна об-

икономи 
кредитите, кон
представляват

икономически и полити 
увеличението натази страна. Затова 

дългове, дългосрочно 
американските интереси и на Югослави 

пречи да взима нови кредити..." 
Разбира се, това не 

отговори на въпроса: 
сет години

взето, е от пол-1ГЦЮСТ ще се изгради, то
зи и този обект, я не тряколко
ще струва общинските 
служби. Наистина, в ця- е всичко, но е достатъчно дасе

какво показва историята де- 
по-късно? Отговорът е невероятен но за 

авторът на мрачната 
най-големи съюзници

и алчни, „национални” и 
.. съюзни, републикански, по-
И общински „отговорни” постове?! 

накрая не мога

кои разискваиия се пред
лага по-малък размер на 
самооблагането.

Очаква

съжаление е 
Збигнев Бжежииски 
нно в нашите

точен: стратегия 
е имал име-се след разис

кването, да изготвят кон неспособни 
„класови" бюрократи на 
крайнинскикретни планове и програ 

ми. а сетне Общинската 
скупщина да вземе реше
ние за

каса тези
И

разбираме ли „„„ да не <се) попитам: знаем 
трареволюция у нГс?СвГ"а. ° 6“>Р°кРа™ческата 
па този въпрос още е: не! За съжалете"’ 46 °ТГОВОръТ

ли,
произвеждане иа ре 

ферендум до края 
дината.

кон-
А. Т. иа го-

В. Б. к. г.
СТРАНИЦА 8

Братство • 18 ноември 1988



I

0*&НС4изтия К№ ™нТл°с?оюа Е ™™ н* ЧЕТВЪР- АНДЛИЗ НА „МАЙСКИТЕ СРЕЩИ’

Необходими са промени, но какви?Комунистите се 

доказват с дела
Макар че в тазгодишни 

те „Майски срещи" 
народа и народностите 
СР Сърбия 
кои новини, нещо в са
мата организация и прог
рама на тази републикан 
ска манифестация на бра 
тството и единството 
другаруването на младите

2™,*“
тация е че „Майрките достигът на. средства, 
срещи 88 са проведени точно сигурен 
съгласно проверените ор- на средства 
ганизациони способности 
и материалните възмож

на
в по-е имало ня-

източник
... Аз другари и другарки, 

Резолюцията и други неща. За това 
и говори. А за това наистина не 
вори много. Ние трябва 
кажем какво е, 
да се оорим срещу 
нас. Това

за организи
ране на срещите. Подчер^ 
таио е, че ако манифес- 

ПОСТИ на оргайизатора на тапията има републикан- 
и срещите. Разбира се, дре- ски 

бни пропуски е имало, но

няма да говоря за 
много се пише

е нужно да се го- 
да работим, с дела 

а какво не е.истина
да до- 

и не с фрази 
лъжи и клевети за

характер, най-подход
ящо решение е да имаре-нзвестнн

не ни е присъщо. Но 
тук да подчертая. Нашето 
да се възпитава

едно нещо искам 
младо поколение трябва 

така, че да бъде истинолюбиво, 
справедливостта, да придобива 

тически качества. Качество 
служи преди всичко 
трябва да притежава

Е

ВI
О

да ооича комунис- 
на комуниста е да си 

с истината. Всеки В*комунист
дината, защото комуннст^пг^сГборят3 °бкЧа 
в света. Качества

% в
§

I “

II 

§

0 <Ц В!

за правдини 
на комуниста трябва да бъдат:

да е~ упорит, да бъде примерен 
винаги да бъде там, в личния си живот, 

където е най-трудно, при вси- 
затруднения с личен пример да пока- 

же как трябва да се работи, как трябва да се 
отстоява. Следователно, в себе си трябва да тачите 
основните качества на младите комунисти — любов 
към правдата и истината. И когато 
за някаква резолюция, дълбоко 
виждаме, че това 
зина комунисти. Ние не. 
тези най-хубави качества

чки големи

тук става дума 
ни засяга, когато 

качество на мнозина й мно- з § ■не е
искаме да се откажем от 
на комуниста

деш истинолюбнв и справедлив — защото ако 
откажем от тях, не сме комунисти, 
ски комунисти.

Следователно, другари и другарки, ние и зана- 
пред упорито ще отстояваме досегашното

ст републиката трябва да 
се мени, е констатирано 
на заседание на организа 
ционния комитет на сре- 

■ щнте. Какви промени 
необходими, за сега не е 
ясно, защото всеки уча
стник има свбе предложе 
ние и мнение. Но, до об 

; щи нови ден е неопходи- 
мо доста разискване и при 
блпжаване 
ща".

те не са се отразили 
съвкупното
Че срещите са и този път 
добре организирани гово
рят и бройните, почти от 
всички участници, 
грами и благодарствени 
писма изпратени до Орга 
низациония комитет след 
срещите, в които се из
тъква,

„на станови- между домакините и го-

публиканска 
подкрепа. Затова в този 
смисъл трябва да бъдат 
обърнати настоянията в 
организацията на следва
щите „Майски срещи", за 
щото димитровградското 
стопанство, което винаги 
помага организацията на 
срещите, все пак не е в 
състояние да следи изис
кванията за средства.

финансоваДа бъ- впечатлеяие.се
не сме истин-

са
теле-си ста

новище: за истината да кажем, че е истина, за лъ
жата, че е лъжа. И никога няма да позволим да се 
откажем от тези най-хубави качества, с които се 
отличава комунистът. Това е онова, поради което 
комунистите, нашите комунисти — тук няма да 

винаги печелеха толкова много
че другаруването

ида по-далече 
симпатии сред народа, понеже думата комунист, не 
см-о да се отделя от делото.

стите ще остане като при 
-ятен спомен на всеки уча 
стник.Всс пак, понеже става А. Т.

Безграничното доверие, което младото 
поколение в Югославия си завоюва в тече
ние на Народоосвободителната борба и ре 
волюнията от 1941—1945 година просъще 
ствува и след освобождението. Веднага след 
изгонването на враговете и домашните пре 
датели младежта в Югославия се нас с изг 
раждането на опустошената страна. Тряб
ваше да се изпълни ггьрвия петгодишен план 
— електрификация и индустриализация па 
страната. По това време 
осъди и отхвърли клеветите и обвиненията 
на Илформбюро против Нова Югославия.

КЪМ 40-ГОДИШНИНАТА ОТ ЧЕТВЪРТИЯ 
КОНГРЕС НА СКОЮ го видим. Тито достойнствено и 

лезе на трибуната и за миг в залата
гордо из

зацари
пълна тишина. Всеки искаше да го чуе, да 
запомниВъодушеви ни 

Титовата реч
думите му. След като завърши реч 

та си Тито прочете указа на Президиума 
иа Народната скупщина на Югославия за 
отличаването на СКОю с Ордена народен 
герой- В залата пак настъпи неописуема ра 
дост н оживление. Ехтеше от възклицания: 
„Да живее Тито!”. „Да живее братството и 
единството!”. „Ние сме Титовп — Тито е 
наш!”... Закриването на конгреса също

Всички говореха откровено, некрепо, яс 
по; осъждайки грубите нападки на Ин- 
формбюро срищу ЮКП и пашата страна.

И последния Ден па Конгреса делегати 
те привсствува другарят Тито. Щом се по 
яви, всички като едни станахме и дълго- 
лълго

младежта остро
ста

па по тържествен начин. По време на това
бурно събитие насмалко щях да си загубя 
мропусквател1щя лист, с който пътувах и 
се върнах безплатно на конгреса.

По време па провеждането на Четвър 
тня конгрес на СКОЮ в Боснлеградска око 
лпя имаше 34 актива на СКОЮ с 341 член,' 
към синдикалното вече имаше 9, към ми 
линията 3, а в селата 271 и в гимназията 
58 членове на СКОЮ. Първият 
СКОЮ в околията беше създаден на 6 май. 
ма 25 май 1945 година се оформи такъв ак
тив в Народната милицпця, а сетне бяха съ 
здадеии активи и в селата Бресннца, Рнка 
чево, Буцалепо, Долна Любата, Груинци, Ра 
днчевцн, Извор, Бранковцн и Църнощица.
В тя* членуваха общо 264 младежи и 77 
девойки. След обединяването иа СКОЮ и 
Народната младеж — почти две трети от 
членовете на СКОЮ бяха приети в редовете 
па Югославската комунистическа партия.

Петият конгрес па ЮКП, който се мро 
’веде от 21 до 28 10ли 1948 година в Белград 

пред Съюза па комунистическата 
младеж и Народната младеж па Югославия 
задачата да сс обединят в единна младежка 

Затова Четвъртият конгрес 
след

ръкопляскахме. Залата гърмеше от 
възклицания: „Тито, Тито!" Всички искахме 
да стигнем по-близо до него н отблизо да

постави

\
1рйорганизация.

па СКОЮ, който сс проведе 26 дни 
Петия конгрес на ЮКП — от 12 до 14 ок- 

отзвук. Бях делегат па :ЗЩ1 актив па
има голямтомври

този конгрес от Боснлеградска околия. И 
днес, четиридесет годйии по-късно — 
отекват думите па Милиян Неоричич 
историческата роля и класовата борба на 
СКОЮ и достойно изпълнение па възложе
ните задачи от страна на ЮКП, Народния 
фронт и другаря Тито.

ЧРДОИ1 КОНГРСС
сай!зл комгийсн 1кг оиллаиш; г/госдАбил чу..: 

; ш‘оу у.» пИчму тг^гийлцк^у

пропус ница :Ш!|;

, ИР ,0Р1>ну*лцуО« . /. '■. /МХ 4 Ц < V ■ V ^
.................. ■

МИ
за

щ ■

На трибуната излизаха мнозина орато- 
ириветствуваха конгреса: рабо

'-V
ри, коиго
■шини от фабриките, бригадири от младежки 
•ге трудови акции, армейци,

V
Стоян Евтимов.студенти...

СТРАНИЦА 9Братство • 18 ноември 1988



& иъкх/ет&о

Представяне на две книги
КУЛТУРА В БОСИЛЕГРАДВ ЦЕНТЪРА ЗА„МЕСЕЦ НА КНИГАТА" В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Забравят“ селата
Обаче планове и лрограбиблиотекарст-Освеп

мото п културно-художесх 
тиспата самодейност, 
пематографнята като кул
турен отдел играе важна 
роля. Имайки предвид то 
ли факт, е помощта 
шпрокта общност,

Алекса дателека дейност към Из- 
дателстио „Братство". Сбо 

слово произнесе Стефан рпнкът разкази „Да дръ- 
Ннколов, журналист на нисш сппджпрчсто", как-
вестннк „Братство". В къ- то подчерта Николов е 
сото, по твърде съдържа- първата книга па младия 
тел но изложение, между автор Иванов, който обе-
другото Николов подчер- щаиа много за лптератур
та, че новата стпхосбпр- пото творчество па бълга 
ка „Очи пълни с пролет" реката народност. За раз 
е четвърта книга от то- лика от Дънков, Иванов
зн вид па Дъпков. И в напуска родппя си край
пея главни мотиви са при н главни мотиви за раз
редните прелести, селс- калите сп чсрнас от еже 
кня труд н бит, копнежа днсиието и града. Почти 
гю соло и бащиното от- всички негови разкази нр 
нище. Стихотворенията едстапляват отражение па
му се отличават с бистро средата, в която живее,
та, поради което пленя- той има свой свят — сп-
ват душата на младите яг па новото време.

В рамките па манифес
тацията в Босилеград в 

За другата промоцира- организация па Центъра 
„Да дръпнеш за култура бе устроено 

и традпнпопо литератур
но четене, в което учас- 

главен п отговорен реда- тпуваха вече афпрмирани 
ктор на сп. „Мост" и из- пости п писатели от бъл

гарската народност, как
то п пачппающп творци 
— ученици от средношко 
дския образователен цен
тър п основното училище 
в Босилеград. Свои твор
би четоха: Миле Нико-. 
лов — Присойски, Сте
фан Николов, Алексан
дър Дънков, Новица Ива 
нов, Радко Стоянчов и 
Арсо Тодоров, както и 
младите творци на лите
ратурното творчество: 
Невена Митова, Елизабе- 
та. Митова, Жаклина Мла 
денович, Даниела Игов, 
Емил Асенов, Митра Гли- 
горова, Красимира Велино 
ва и Радица Стоянова.

В рамките на традици
онната културна манифе
стация „Месец на книга
та", на 3 ноември т. г. в 
Босилеград бяха предста
вени две книги: „Очи пъл 
ни с пролет" от Алексан
дър Дънков и „Да дръп
неш синджнрчето” от Но- 
внца Иванов. Става 
за две нови книги, които 
неотдавна печата Издател 
ство „Братство" на бълга 
реки език. С това литера
турното творчество на бъ
лгарската народност в 
Югославия се обогати с 
още две ценни придобив-

са едно, а действите
лността друго. Центърът 

и освен набе-

ската народност,
11ДЪР' Дъпков встьш 1ТСЛ1Ю

ми
ки-

за култура 
лизаните програмни 
ределсния, все^ още пре
небрегва селата. За това 
говори фактът, че от за
планувалите 50 кипопред 
станлсния досега в села
та се прожектирани само 
15, или планът За десетте

оп

на
мест

ните общности в селата:
Долна Любата, Горна Лю 
бита, Долна Лисина, Дол
но Тлъммпо, Брапковци, 

Гложйе

дума

месеца в това отношение 
е реализиран едвам с 20

понастоящем и в 
ре1 «опираха вече рухиали-

ки.

На скромното тържест
во, което по повод пред
ставянето на посочените 
две книги бе усторено в 
градската библиотека в 
Босилеград, за новата сти 
хосбирка на вече афир- 
мирания поет от българ-

41 пател п.

на книга 
синжирчето” говори Ми
ле Николов — Присойски,

Центърът за култура в Босилеград

па сто. Казват че основ
на причина за нереализи- 
рането на кинопредставле 
ни ята в селата е че по-дъ
лго време не е имало пре 
возно средство. Това оба 
че в никой случай не мо 
же да се вземе за оправ
дателна причина. Пробле 
мът е в друго — средства 
та които получава Центъ
ра от съответната самоуп 
равнтелна общност не мо

В СРЕДНОШКОЛСКИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕН 
ТЪР „ИВАН КАРАИВАНОВ” В БОСИЛЕГРАД

те домове и ги приспосо
биха за организирана 
съдържателна 
изява както и за 
представления. С това, на 
истина все още минимал
ни, по все пак са създа
дени известни условия н 
този вид културна изява 
да проникне поне в райо
нните центрове. Впрочем, 
и в програмата за работа 
на Центъра за култура е 
набелязано, над 50 кино- 
представлення 
прожектирани в селата. 
За гази цел средства, спо 
ред финансовия план,обез 
печава Самоуправителната 
общност 
за култура.

и
културна 

кино-Секциите се потвърждават 

с работа
В течение на настояща- ученически /секции и кър 

та учебна година, в сред- жоци. Покрай секциите 
ношколския образовате- училището, в които чле- 
лен център „Иван Кара
иванов" в Босилеград, по 
край редовното обучение, 
отделно внимание ще бъ
де посветено и върху из- 
вънкласовата * активност.

-В този смисъл, както ни 
уведоми директорът Ган- 
че Василов, колективът в търа, Василов 
съдействие с другите су- че всички 
бекти, преди всичко пър- имат съответни планове 
вичната партийна и син- за работа и определени

ще • 
им.

иуват по двадесетина ду
ши, отделни ученици са 
и членове в секциите дой 
ствуващи в рамките на 
Самодейното културно- 
художествено дружество 
„Младост”.

Директорът на Цен-
подчерта, ^ 

секции вече

да бъдат
гат да покрият всички ра 
зноски. 
ват. Или с 
за но

които се създа-
други думи ка 

все още Центърът
на интересите за култура и компетентни 

те субекти за кинопредст- 
авленнята на село не са

М. Я.

л
намерили общ език за 
деиствуване, а „данък” за 
товаСмиловци IIдикална организация и преподаватели които 

първичните младежки • ор насочват дейността 
ганизации ще положат Редовно се провеждат за 
усилия съвкупнйя учеб- , седаиия с делови харак- . 
но-възпитателен

плаща населението.

Инак, през първите де- 
месеца от текущата

Спомен . 4
Грешка

И отрова за краката

сетпроцес тер и вече отделни сек- 
творчески да се развива, ции се представиха с под- 
да преобладава марксиче брани програми. Засега 
ска мисъл и правилно да пай-голям проблем в тях- 
се обясняват различните цата работа е — липета 
видове обществени проти
воречия- С други думи 
казано, активността ще 
бъде насочена и ще се 
основава върху създава-

делова година в Босилег
рад, Центърът за култу
ра е прожектирал 92 ре
довни кинопредставления 

извънредни за бри
гадирите по време на бри 
гадирскотб лято. От това 
12 филма са от домашно
то киноизкуство. В Цен-

И облак 
И предчувствие 
Че изчезвам 
В храсталака . 
И в бялото 
На нощта

на помещения за подгото 
вки. Това отделно се чув- 
стпува в работата на фол 
морната и драматичната 
секции, докато в литера- 

ието на всестранно соци- турната и рецитаторска- 
алистическа и самоупра- та, които са и • най-чисЛе- 
вително' развита личност, ни, този проблем някак 

Изхождайки от тези 
изисквания от началото 
на учебната година са 
формирани и вече актив
но действуват няколко

и 24

търа за култура подчер
тават, че с кинопредстав- 
ленията в града планът 
Цялостно ще бъде реали
зиран.

се наваксва. Но и покрай 
това същите се потвърж
дават с богата и съдър
жателна работа. Мила ВАСОВм. я. V

м. я.
СТРАНИЦА 10
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Шизическа култура .(ДЖйЬСР НА ДИВИЗИЯ — НИШ РЕГИОНАЛНА ФУТБОЛ • Футбол на малка
в сост врата

Гостите не дойдоха „Тигър 88”

то „ДИМИТРОВГРАД” 
СРЕД НАЙ-ДОБРИТЕрегионална футболна

ДИВИЗИЯ — НИШ

\тмй борба за втория
Раднички (Трупале) д Е 
Трупале, 12.11. 1988 ~ ”А' Балкански” 2:1 (1:0)

дено. Теренът лош, влажен СЛънчево- но ету-
тели: 200 душ„. Голмайстори' БобаГУ3 3рИ' 
минута; на 1:1 изравни Живкович в 40
а окончателния резултат от Костов в 70 минута, 
81 минута. Жълти капт. постави Лен. Спасич в

' Стоич от Ниш — добър46731 НЯМа' Съдията Драган

В единадесетия кръг 
на регионална футболна 
дивизия — Нищ в Дими 
гровград трябваше да 
се срещнат отборите на 
„Асен Балкански” и „Кур 
шумлия”. Тъй като

малио одиграване на ма 
ча, но гостите не дойдо
ха, мито съобщиха 
мата за' неидването 

Неофициално 
Са, че причината е 
то време, макар че спо- 

ие дойдоха — мачът е ред сведения на Авто—мо 
отложен.

Завърши „Тигровата” 
футболна дивизия по фу 
тбол ма -мака в Дата, в ко
ято участвуваха 9 отбора. 
След

гол причи
СИ.

се узна 
лошо

отиграни 16 кръга 
по система пролет-есен и 
при доиграване (плей-оф) 

първи с четвъртия и 
втори с , третия, отборът 
на „Обувки" ТО „Ди
митровград" и ТО „Сар- 
ЛаХ ’„^ „Техническа 
гума" ще ‘разиграват, за 
да се види кой- ,ще бъде 
първенец.

гости
•те

то съюза в Югославия — 
пътищата в Нишки 
гнои са били проходими. 
Но окончателна дума 
във връзка с отлагането 
па мача ще си каже съ 
сгсзателцата комисия в 

до Нишки регион. -

Офмциалицте лица 
рачите на „А. Балкански" 
се появиха ма

и иг ре-

тереиа в
предвиденото 

.след 30-минутио чакане — 
мачът • беше1 отложен. Ди 
митровградчаии като 
Макиии бяха взели

време и
По прохладно време на падение като Н. Костов 

вкара топката в мрежата. 
След това

заледения терен на 
днички" се

„Ра-
.отигра първен 

ствения мач между „Рад
нички" и „А. Балкански". 
Същият изобилствуваше с 
голови

; д. с, 
0 ФУТБОЛ—МЛАДЕЖИ 

ЙАЖНА ПОБЕДА

се- разви голя- 
ма борба за втората необ 

мерки за морточ-
Щастието се усмихна

ходиммтс д. с.ка.

на домашния отбор. След 
едно нарушение над 
тар Т. Соколов

положения 
двата отбора. Домашният 
излезе по-успешен и побе
ди с 2:1. Истина, 
те от Димитровград 
колко опасни

МЕЖДУ ОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРА 
НЯ ГРУПА „ЮГ"

и за
По лошо, снеговито вр 

еме, в спортния център 
„Парк” 
се ,отигра

вра 
домакини 

те постигнаха победонос
ния гол. Срещата „Младост" 

„Железничар" отсрочена
Димитровград 
мача между 

„А. Балкански" и „Единс 
тво" от Бела паланка. Ди 
митровградчанй 
но победиха с 1:0 
от Бела паланка. По

в
II ГОСТИ 

С НЯ

Това ведно беше и край 
ма интересната игра. В не 
деля. на 20 ноември „А. 
Балкански” ще бъде до- 

4 макин на отбора на „Бо- 
рац".

А ето как изглежда 
табелката:

контранапа- 
дения излизаха пред про
тивниковата врата, но са заслуже 

гостите 
та-

димитрбвград

мо веднаж вкараха топка 
та в нея- 4

Гостите успяха да изра
внят резултата от първо
то полувреме от едно на-

Футболната среща меж 
ду „Младост" от Босилег
рад п „Железничар" • от 
В{Ьамска баня, която в 
рамките на десетия кръг 
на първенството на Меж- 
дусбщинската футболна 
дивизия Враня група 
„Юг”, трябваше да се 
отиграе в неделя, па 6 по 
емири/ е отсрочена. До 
отсрочване ма срещата 
до “где поради лошото вр 
сме което захвана Босп- 
лсградска община. Сре
щата както ни уведоми
ха ще се проведе по-къс
но когато времето бъде 
благоприятно за игра.

Инак, това бс послед
ният кръг па настоящо

то футболно първенство, 
а босилеградският отбор 
засега заема горнсгга ча 
ст на табелката и един е 
от претендентите за пър 
вптс три места, при усло 
впс отсрочената среща с 
,.Железничар” да реши в 
своя полза и да продъл
жи резултатно да играе и 
през пролетния полусе-

къв начин 
чани заеха първо_л1ясто 
на табелката с добри 
гледи да се' класират вй- 

в края на есенния

и из-

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

1С. Будучност
11. Задругар
12. Асен Балкански
13. Слобода
14. Младост
15. Морава
16. Единстео (Пирот)

13 10 1 соко 
■ поДусезон.

2 ,25:14
3 24:15
3 28:21
4 27:20
4 21:17
4 28:25
6 29:27
5 28:18
7 21:19
8 21:24
5 15:19
5 22:20 
8 20:20
5 11:19
6 14:26
9 22:38

21 (1)
12 7 2 16 (2)

Ако не валеше13 7 3 15 (1) силен
сняг, двата младежки от 
бора щЯха да 
и по-хубава игра. Съдия
та на мача — Кирил Ста 
гров — добър.

12 6 2 14 (2)
12 6 2 

6 3
14 (2) покажат!13 14 (2)

13 6 1 13 (1)
ЗОИ.12 6 12

М. Я. I - ■ Д. с.13 5 1 И (1)
1013 5 0 ДИМИТРОВГРАД

12 5 2 10
УСПЕХ НА „КРОСА НА .ПОЛИТИКА”'4 2 812

812 4 1 . На неотдавна проведе
ния

раха на ,трето място, до 
традиционен „Крос - като Ненад Петров спече 

на и. „Политика” участву 
гащите шестима лекоатле 
тицп от Димитровград ви

8 (2) 
5 (3)

3 412
1 512 място в бяли четвърто 

гане на 1500 метра. 
Лекоатлетиците от Ди-

42 213

соко сс класираха и още 
педнаж потвърдиха 
то високо реноме. Дание 
ла Еленкова се класира 
на пето и едно шесто мя 
ста, а отборно се класи-

СПОРТА И СПОРТУВАНЕТО В БОСИЛЕГРАД мнтровград и този път 
имаха проблеми : с пъту
ването и спристигнаха тъ 
кмо преди . започването 
на състезанията.

свое

Любители има—инициативи няма
на футболния отбор има 
помещение за това.

Д. С.С години вече наред фу 
тбола и футболната игра 
е главна спортна активно 
ст в Босилеград и въоб
ще в общината. Другите 
спортни активности, въп
реки, че за някои от тя* 
не трябват, почти 
ви материални

гват, или пък се провеж
дат само от случай до 
случай, какъвто с приме
ра с шахмата и атлетика
та. И не без основание сс 
поставя въпрос, защо нс 
се формират съответни от 

никак- бори, дружества или сс 
средства кцип и за другите спорт- 

или пък каквито и да е ни активности. Сигурно е 
други условия се пренебре чс пай-компетситно за то

ва е спортното дружество 
„МлаДост" в рамките па 
което засега действува са 

футболният отбор „Мл 
адост". Сигурно е и това,

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 26 ноември 1988 година се навършват 
ШЕСТ МЕСЕЦА

от смъртта на нашата мила и никога незабравима 
съпруга, майка, баба

Когато пък става дума 
за развитието на атлети
ката, 'факт е че също та
ка има младежи н девб- 
йкн, които имат талант 
за пея- Това пай-добре се 
манифестира чрез прове
дените два пъти годишно 
кросове, конто организи
ра основното училище.

Анка Николова 
Плетачката
от Димитровградг* чг>

На този ден в 10 часаБезспорно е, че има лю-
Гг-тсли
волейбола, хандбала п нр. 
тоябва обаче същите 
бъдат организирани. Резу

О Кадети
м за баскетбола, на димитровградските гро 

бища ще дадем помена. 
Каним близки и познати 
да прнсъстйуват.

че причината не е в топа, 
чп няма любители за дру 
гитс видове спортувалия. 
Любители има, обаче ня
ма. инициатива. Като каз 
вам това. имам в предвид, 
чс има мнозина които са 
страстни обожаватели на 
шахмата. Те трябва само 
да. бъдат организирани и 
чрез различни видове със 
тезания още 
проникват

ЗАВ7>РШЕНО СЪСТЕЗА
НИЕТО

да
г

• Гдалтатите тогава няма 
изостанат. Впрочем, с ог
лед на факта, и здравно

„А.Кадетският състав 
Балкански” завърши свои 

състезания в първа гру 
Междуобщинска 

Футболна дивизия - 
Остава да 
още два отложени мача 
с „Раднички" и „Единст
во”.

Опечалени:
съпруг Михаил, синове: Руско, Стефан, Георги, Ннко- 

тело, здрав дух, маеовос- ла, дъщери: Станка и Борка, внуци, снахи, зетьове и
останала многоброшш роднини.

те
напа тта па спортна и спорту

ването са важна комнонс
Ниш.

П, Р О Д А Ж Б А
ПРОДАВАМ НОВОИЗГРАДЕНА КЪЩА В 

СЕЛО ГОИНДОЛ С ДВОРНО МЯСТО ОТ 550 
КВ. МЕТРА.

се отиграят
нта и в развитието па 
всенародната отбрана и 
обществената самозащита.

ЗА СПРАВКИ СЕ ОБЪРНЕТЕ НА ТЕЛ. 
010 / 61-527, ДИМИТРОВГРАД.

повече да 
в изкуството М. Я.

•VI
д. с.

-ад*
странЙЦа и■гг
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Л^^@7^*саТиРа * забаиа
Карикатурен Афоризми

ВОБАН ДИМИТРОВ
• Постави см голяма цел

в живота и сс скри зад ися.
• Отиде много далече. Бе

ше сбъркал пътя. Какви смоГ. Б.

• Най-много плюят тези, 
дето най,-много са близнали!

• Не се гаси гуй, що пс 
гасне — ио може да се ус
кори изгарянето му!

• II падналият си има 
приятели, когото е паднал 
на по-висока служба!

• 11 безпржщиппостта е 
уважавана, когото сс поста
ви на принципна основа ...

Здраво побратиме! СваЬи циганин вали 
своега коша. СваЬи човек мисли да ]с он 
1Ю|бол,и. Така и ми, лужничаше. Али еве 
ти две наше причице, гга ти сам оцени ка
кин смо.

ЛУЖНИЧАНИН

. Одпапрсд )с у нап/ кра; имало и овоъ 
да се крадну дегицЬе. Договорс се другари 
да украдну |едну дсво]Ьу, убаву Руску, за 
сиротог Скцана. Сачскали )у на чешму. Она 
опасана със тканицу. Опи во] промъкну че- 
бршак, гга ]\г поггесу наповилице. Она почне 
да вика. Скцапу дожалело, па рекъл:

— Е], пуштете ]у!
А Руска им шъпне: -
— Ако сгг ]а викам, ви си .ме носете!

• И собствените ти песо
ве те залайват, когато раз
берат, че от друг им зависи 
кокала ...

А. Б.

Ма чакай бе, другарю, да се договорим като хора • Толкова неща развод
нихме, че съвсем не е чуд
но дето водата ни дойде доОКАСТРЕНИ БАСНИ 

СЪС СЛЕДСТВИЯ ЯСНИ
П-ЕЧАЛОВНИКгърлото. И ул сам бил печалбар. Сечам се ...
Мати ми омеси Ьиселу баницу, увще 

ми сиреше у лис’ од зе.ъе и — ащ у Ьере- 
мицилък.

У прво време ггашинци су ишли със 
ма]стор-Станка. Он беше

*
БАСНЯ СМЕЛА ЗА ОРЕЛА • Ма какъв Цицерон! Да 

чуете вие пашите оратори.Веднъж орелът ...
... Поука:
И премълчаването е сполука...

* неписмен човек,
па смо му писма читали и писали ми, 
гови

гье-• На много явления ста
нахме на пътя- И стоим . . .

радници. 1еднуш му пише 
„Станко мо]. Кад 

не|'е. Кад тебе нема

жена:
си ти овде ништа ми 

све
БАСНЯ ЗА ЛЪВА

ми ;е тешко. Нар 
тешко |е ночу. Нече сън на очи. Объртам 
се превъртам се.• Кажи ми кой е баща 

ти, па ще ти кажа къде си 
трудоустроен!

Облечем тво]у кошу.ъу 
мирише ми на теое. Али нече Станко пра
зна кошу.ъа".

Ма(стор-Станко

Поуката накрая:
Не му посягайте на пая!

загледа писмото, паБАСНЯ ЗА ПЛИТКАТА ВОДА речеу ,
Ви работете, а ]а морам да• Правдата претегли 

.моята страна. Сега ми е по- 
тежко.

на идемдома!
Епилог:

- Тук смисълът е по-дълбок ... 
КРИМИНАЛНА БАСНЯ

Он отиде, а 
шъл. Неша се

ми се чудимо зашто ]е отн- 
удзира у писмото, па рече:

— Еве што ]е отишъл!
Показа ни да (е писмото пробушено V 

Ьоше. А, значи, то| (е знак!
Върну се ма.]стор-Станко. Ми' 

мо, време прооди.. .
До]де и друго писмо за ма]стор-Станка 

Непробушено. Неша 
рупицу. Мащтор-Станко 
— отиде 
-ГЬутит!

*
Той
... Поуката
в по-следващия брой ...

• Не е топа тъпчене 
място. Топа мие набираме 
скорост.

иа-

работи-
М. М. 3. Живковнч

га бъцну и направи му 
' загледа писмото и 

си дома. Али, върну се ]утредън!

Диференциациям.летров

— Гдаве неразумне! — 
Знате ли ока на нас.

да стигне 
у кревет да за

ви да муж не сме] е 
дома изненада, ^ербо може 
тече — помойника! '

тгодяде
ЛУЖНИЧАНКА

Печаловник доще дома изненада и __
затече прн жену „комшщу! Они —
Муж и* гледа, ЦВърцГ

гледа, па рече:
— Аще, растура,]те се! Али, 

чу]ем да се прича по село 
3У» ]а чу тъг че ви судим!

ако ]утре 
имате ве-што

Ш А]Д у здрав^е! 
Тодор Лужннчйиш

4
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