
Ерл-тстВо „ ^ Указ На президента на 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство" е удо
стоено с Орден братство и 
единство със сребърен венец 
за особени заслуги в област
та на информативната и гра
фическа дейност 
нос в развитието на братст- - 
вото и. единството между 
нашите народи и народности
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ИЗ УВОДНИЯ ДОКЛАД НА ЩЕФАН КОРОШЕЦ

на СЮК
АКЦЕНТИ ОТ ИЗКАЗВАНИЯТА

РЕФОРМАТА НЕ 

НОСИ КАПИТАЛИЗЪМ
НОВАТА ПОЛИТИКА 

ИСКА НОВИ КАДРИ
• Кадрите, които довчера жилаво отбраняваха съществу * 

ващите решения не могат да бъдат реформатори * Неосно
вателни, са. надеждите, че реформата автоматически ще разре 
ши всички проблеми

Ш Няма самоуправление и няма социализъм без икономическа
Н ефикасност на обществената собственост. Без това условие не мо-

жем да преодолеем сегашната икономическа и обществена криза
_ и не можем да обезпечим успешно развитие на
= те сили н на самоуправнтелните социалистически

Реформата трябва да имано 
ви протагонисти. Кадрите, ко
ито довчера жилаво отбраня-

ствени промени, ще има и ко 
лебания. Най-важно е обаче,
че най-сетне ще започнем да 

ваха съществуващите решения вършим реформа, макар и от
не могат да бъдат реформато
ри — каза Мило Джуканович.
— За реформата ни трябват 
нови хора, които не са обре-

производителни-
отношения

В стопанската система се въ
веждат голям брой нови катего
рии и 'организационни облици. 
Става дума преди всичко за де
финиране на обществената соб
ственост като обществен капи
тал, за развитие, равноправие и 
конкуренцня на всички видове 
собственост, въвеждане на отдел
ни видове ценни книжа, особено 
на акции, и за установяване на 
печалбата: Съюзът на комунисти
те трябва да разясни смисъла на 
всички категории, организацион
ни облици и отношения, понеже 
от разни страни ни се отправят 
забележки, че по този начин вър- 

капитализ-

и трябва дд съществува и в само
управлението. Много повече тря
бва да насърчаваме деловата сме 
лост на ръководителите, 
листите и работниците.

начало да е недоизказана.

специа- И РЕФОРМА НА ДЪРЖАВАТА

менени от хипотеките на ми
налото, договорната, икономи
ка, потребителския менталитет, 
бюджетната логика. Нашите 
„незаменими" политици започ
ват да си служат с реформата 
като с щит. „Вярвайте на 
комунистическата ни дума — 
изходът не е в това ние да 
оставим властта, изходът е в 
три реформи, а под това небе 
никой не може да ги проведе 
по-добре от нас". Това е двой
на измама: отбранява се наза
дничавото, онова и ония, КОИ: 
то не заслужват защита, а с 
мистификацията на реформата 
за изкривени дневнополнтиче- 
ски цели се замазват очите на 
огбрчената и разочарована об
щественост. Основен аксиом 
ма всяка прогресивна и демо
кратическа политика гласи та
ка: падне ли определен поли
тически или развоен концепт, 
падат и неговите автори. Така 
е в света, освен у нас.

— Често се казва, че пре
дишните ни реформи са про
падали, понеже не са били по
дкрепени с добри 
програми 
Чкребич. — В това вероятно 
има истина, но това не е еди
нствената причина. Сама, без 
съответни промени в политиче
ската система и устройството

социални 
заяви Душан

шим реставрация на 
мй. Затова подчертавам, че изоб
що не става дума за внедряваме 

' на капиталистически отношения- 
Става дума за обогатяване на об
лиците и съдържанието на соци
алистическото самоуправление с 
помощта на решения и инстру
менти на съвременната 
икономика, които дават възмож- 

повиши* ефикасността

• Обществеността все още 
гвърде малко знае какво 
всъщност представлява рефор
мата на стопанската система, 
какви лишения от трудещите 
се и гражданите иска нейният 
успех и в какъв срок. *

Мило Джуканович
Щефан Корошец

В досегашната разработка па 
системата на разпределението ос
тана още въпрос7>т трябва ли да 
се утвърждава размер па акуму
лацията,
минимален размер па акумулаци
ята? Досегашните разисквания 
показаха, че не съществува обще 
стнсио оправдание за въвеждане 
па такова задължение.

пазарна

ност да се 
на нашата система и да се разма 

способности на
• Битката срещу догматиз- 

ма ще бъде дълга и тежка. 
Става дума за разбирането на 
социализма и самоуправление
то. Не можем да се върнем в 
капитализма, понеже и капита 
лизмът бяга от капитализма в 
нашите глави, който е от 18 
век.

хнат творческите 
всеки трудещ се и гражданин в

на оо- относно1 задължителенсобствена полза и в полза
НЕРЕАЛНИ ОЧАКВАНИЯществото.

собственост и 
остават да бъ- 

съставка иа на-

Обществената
самоуправлението
дат неотчуждима

социалистическо общество.
бъде извършено ра

зграничаване между самоуправле 
нието и деловото ръководене. Ос 

субекти на самоулравлеии- 
в предирия- 

по пай-съ-

На същото мнение беше ч 
Мномир Гърбопич. „Досегашни 

каза тай — пока- . 
( зва, че опасността от нови не 

сполуки не може да се према
хне без кадрови промени.

51 т опит Яков ЛазаровскиХаосът па цените създава ха-
постъпкитс. Новм-

не могат

ше то 
Налага се да ос в мислите и 

те системни решения 
автоматически да обуздаят покач
ването па цепите, по същевреме
нно е ясно, че па живия пясък 
на голямата инфлация че 
да се изграждат новите обществе
но-икономически отношения, 
това ЦК па СЮК трябва да на
стоява за отговорност на ноеите- 

полити-

на държавата, стопанската ре
форма е обречена на провал, 

нереалните очаквания, че ре- '3атопа е необходима и рефор- 
формата автоматически ще ра ма на дЪрЖаВния апарат съг- 
зреши всички проблеми. Досе
га имахме доста реформи и

Живко Прегъл предупреди зановни
ето са работниците 
тието, които решават 
щсствепите въпроси на развити
ето и отношенията в производст
вото и разпределението. Тези ко 
пенни И неотчуждими права 
работниците изобщо не смеят да 
бъдат доведени йод въпрос.

въпросите' на дейността тряб- 
11 органите на упра-

избират

могат

За лаел ю изискванията на пазар- , 
иото стопанство.па много разочарования и е край 

време сегашната реформа 
бъде последна. На вълиа-

За законопроектите, с които 
ще се утвърди рамка за сто- 

реформа Анте Мдрко-

лите па икономическата
и да им оказва подкрепа само 

основа па осъществените ре-
ио

ка давъз
зултати. Доколкото не се постиг
нат конкретни резултати вече и 
идната година, не може да 
запази съюзът на реформпитеен 
ли и широката

необходима за успеха

по папскапредупреждениета на товава да решават 
нлсииего, 
работниците.

.гяг-;
деловата функция 
дов

инч каза, че съдържат много 
Очевид-

от Юрйй Бпс;Ц почерта, че стопан 
реформа не започва на

които се държавна регулатива. 
по с — каза той — че ДЪР‘ 

не искат да

сс ската
I януари, а периодът за при
способяваме що бъде 
Отначало що има малко също*

с състав-
мобилизация, ко- жавиите ресори 

изпуснат
дълъг.па властта от ръцете си.ято е 

преобразованието.заетвсекинаколектив и



НАС |И У
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА 
СФРЮ СЕ ЗАВЪРНА ОТ ГДРСЪВЕТСКАТА РЕПУБЛИКА АРМЕНИЯ СПОЛЕТЯ КА 

ТАСТРОФАЛНО ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ

Дългосрочно
сътрудничествоНад 50 хиляди жертви?

Помощ ма 
краища пристига от 
ки съветски среди. Не из
остава и чуждестранната 
помощ, главно и лекарст
ва, медикаменти, строи-,

пострадалите 
псич

На хората, които сполетя голяма беда помощ 
пристига от всички краища на СССР и почти от целия 
свят .Силата в епицентъра на земетресението била 
10,7 градуса но Рихтер

На 7 т.м. (в 10 часа 
41 минути) Армения спо
летя разрушителен и опу 
стошнтелен земен трус.
Земетресението 
много хора по домовете, 
работници на работните 
си места, ученици в учи
лищата. Рухнали са мно
го комунални обекти, за
ведения, училища, обще- 
гтвенн и промишлени по
стройки ... Под ударите 
накатастрофалното земе 
тресенне дори са изчезна

Раиф Диздаревич и Ерих Хонекер са подписали 
икономическо и научно-техническо сътру- 

двете страни до 2000-та година
иия са успешни, С подпи- ' 
саиата дългосрочна прог
рама се създават предно 

увеличение
стокообмена. Особено вни 
мание занапред ще бъде 
посветено на машиностро

стта за земетресението 
Михаил Горбачов, който 
бе в Ню Йорк прекъсна 
посещението си в САЩ и 
отказа посещението в Ку 
ба н Великобритания. За
върна се в страната лич
но да ръководи с акция
та за преодолеяване по
следиците от земния турс. 
Голяма беда винаги спло
тява хората и народите.

програма за 
дничество междутелец материал, лекари от 

специалности, Председателят па -Пред
седателстното на 
Раиф Диздаревич па 9 
т.м. се завърна от Герман 
ската демократична репу
блика, в която но време
на тридневното си офици 
алпо и приятелско 
щение води разговор с 
домакина си — председа
тел на Държания 
и генерален секретар на 
ЕСПГ'Ерих Хонекер. Те 
подписаха програма за 
икономическо и иаучНЬ- 
техническо сътрудничес
тво между двете страни 
до 2000-та година.

различни 
дрехи и предмети от мър
ка необходимост. Помощ

СФРЮ
завари

и СФРЮ. Джиро 
Черпения

наставки заоказва
сметката ма 
кръст па Югославия е 
60 806—678—13 474 е - обо
значение \,3а помощ за 
пострадалите п Армения”.

посс-

УНГАРИЯсъвет

Намаляване на 
съветските 

военни енлн
ПАДНАДИ ДОКАТО ПРИ 
СТИГАЛИ С ПОМОЩ

На 11 декември в бли- 
зостта на летището в ар
менския град Ленннакан 
паднал съветски транспор 
тен самолет когато заги
нали 70 съветски войни
ци и девет членове на 
екипажа. 'Войниците тръ
гнали да помогнат в пре
махването последиците от 
земетресението.

При изпълняване на ху- 
пренася- 

пострада- 
в близостта на

Военните части на Съ
ветския съюз в съседна 
Унгария през следващите 
две години ще бъдат на
малени с една четвърта 

подсекрета
рят в унгарското мини
стерство на външните ра
боти Хорн. Той подчер
тал, че в Унгария сега са 
стационирани 62 хиляди 
съветски войници и че въ 
просите за оттеглянето ще 
бъдат разгледани през 
следващите месеци.

В съвместното съобще
ние се подчертава, че от
ношенията между СФРЮ 
и ГДР се развиват успеш
но. Изразена е готовно- 
тта те и занапред да се 
обогатяват и задълбоча
ват. Констатирано е, че 
икономическите отноше-

оповестил

Трагична гледка в Армения

ПОРАДИ РУМЪНСКОТО РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРУШАВА 
НЕ НА ИЗВЕСТЕН БРОЙ СЕЛА

ските страни политиката 
на братската страна за 
селата се намира пред 
остра критика на неофи
циалните черковни и син 
дикални групи.

манна, задача 
йкй помощ за 
лите
Ереван на 12 т.м. падна и Букурещ е под натисктранспортен самолет 
югославското военно въз
духоплаване. В 
ката загинаха всички се
дем души на екипажа.

на

злополу- Министри на външните работи на няколко стра
ни връчват официални протести, а в источноевропей- 
ските страни се чуват остри критики

Поради намерението си 
да разруши 7 до 13 хи
ляди села (румънското об 
разложение е: пропуска
не на по-малки села), Бу- 
курещ се намира пред 
все по-голям междунаро
ден натиск. Министри на 
външните работи на. ия-

Унгарскнте власти час
тично толерират 
страциите 
ния. Даже им дават под
крепа — в Будапеща 
подчертава, че с разруша
ването’ на селата 
пата националната 
стенцня на около два ми
лиона
в Румъния..

енето, електрониката и 
електротехннката.

Министрите на външни 
те работи Будимир Лон- 
чар и Оскар Фишер са 
подписали 
за сътрудничество в обла 
стта на информациите.

Хонекер е приел пока
ната ‘ на Диздаревич 
сети Югославия.

демон-
срещу Румъ-

колко страни връчват офи 
циални протестни писма, 
парламенти отказват по
сещения в Румъния, а 
художници, архитекти и 
бискупи търсят да се пре 
късне с вече започналото' 
разрушаване на селата. 
Дори и в источноевропей

ли .няколко селища. Ма
кар ,че все още се разчи
стват развалините преце
нява се, че има околб 50 
хиляди жертви.

Трагедията на армен
ския народ е трагедия на 
Съвртек^я съюз. След ве-

се

споразумениее засег-
егзн-

унгарцн, живеещи
да по-

I.»
70 години от създа
ването на Югославия • международпа афирмация, допринася за

занемаряване ролята на съответните обще
ствено-политически

водили акция за нейната вътрешна ито са програми били
пи, на едно . ос^Гс" ГдТнГеГ
;ение за обеднейте в обща държава. Опор

ната ,ТГа На ТеЗИ тежнения на политичес
ката мисъл във всички югославски земи съ
ГГ убеждението в собственото безси- 
лие да се защитят жизнените национални
литеРппГ Пред ИаДМОЩНИя натиск на чуж- 
Д е, преди всичко, съседните държави. ‘ ■

ета-
теж-

ЙРОФ. д-р МОМЧИЛО ЗЕЧЕВИЧ структури от останали- 
те югославски земи, т.е. техния Дял в офор 
мяваието на колективното историческо съз 
напие за целесъобразността и потребата от 
югославското съдружие, 
стремежи, които

ДЪЛБОКИ КОРЕНИ НА 

ОБЕДИНЕНИЕТО (2)
Обединителните

се проявявали у всички 
народи, се пробивали успоред

но със сръбската и хърватската
югославски

югослав
ска идеология, които по много неща взаи
мно се стълкновявали и порицавали. Тех
ните културни и над всичко

От първите прояви, изразени' 
за културно сътрудничество 
илирското

в идеите
ИДЕЯ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО по време на 

конкоетибВИЖеН”е' ВСС до пРеРастването 
Първата св! ТИЧ-еСКИ пРогРами през 
сълР се и™ М воина' югославската ми
съл се изразява като сублимация на паз- 

ни национални югославски програми 
Тя се изкристализирала чрез идеите йт
грТфскиТ°етнич™КоНбта«и Гпо"4"” ^ 

......

политически
-- Твърденията за хърватското илирско съдържания изразявали свързаността на на 

раждане и за сръбскотр националистическо ционалните Интереси 
създаване на югославската мисъл, са израз
йа:’ едностранчив подход. Фактът, |Че юго- югославското обединение. В общите 
славската идеология най-вече е изявявана пейски и балкански исторг^чески условия, 
в кръговете на хърватската и сръбската бур върху които възниквали и към които се 
жоазия, като тогава най-мощни обществе
ни сили в югославското пространство, кои-

в
със съзнанието за

положителното значение и нужността на
евро-

определяли, разните австрославйстки, пан- 
славянски, южнославянски и/ ни

югославски
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ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА 
СЮК ЗА КОСОВО СЮК ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НЕПОСРЕДСТВЕНИТЕ ЗАДАЧИ ОТ 17-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА

ТО Щ ДШ11ИНРЩНТ! е ми бюнкране н> мсптмшЕ
ИЩ I ШРНЩШНЕ ШПРНКП1 И РМШЮВОТО

• Очевидно е, че ПК 
на СК в Косово, въпреки 
изказаните мерки на пре- 
дупреждение на 17-то за-

фМасовите протести и 
жданите от албанската 
ноември са били

особено при края настоя
ваха да дадат тон с из
тъкване на неприемливи 
и неприятелски лозунги. 
Обаче голям брой работ
ници, млади хора и други 
участници с изявеното си 
социалистическо

демонстрации на гра- 
народност от 17 до 21 

организирани и насочени сре- 
щу конституционния порядък в СР Сърбия и 

ф Най-голяма 
ПК на СК в Косово и

седание във връзка с Ко
сово;

— да се раздвижи най- 
широка политическа 
ция между комунистите 
сред работническата кла-

ак-седание, не успява да се 
консолидира, да 
своите редици и да реали 
зира задачите и снася от
говорността, която върху 
него

отговорност за това има 
неговото Председателство укрепи

са и между всички тру
дови хора в Косово, а 

ление, особено през пър- преди всичко от редове- 
пада. Извънредното вите дни, останаха извън 

заседание на ПК на СК това. В 
в Косово

опреде-
Председателството 

ЦК на СЮК 
нието си от 11

на та и сложна обстановка 
в Косово сана заседа- те на албанската народ

ност за създаване на еди 
нен

утвърдени 
още в Политическата пла 
тформа на СЮК за Косо
во, а след това разрабо- нията за кадрови проме- големите манипулации

ни, но с голямата си част злоупотреби и все 
доведе до задълбочаване критото пласиране на на- 
на различията по отноше ционалистически и непри 
ние на актуалните съби- ятелски поръчения. 
тия и други крупни про
блеми.

декември 
1988 година разгледа Ин
формацията

по-сетнешния ход 
станаха очевидни все по-потвърди реше- социалистически 

и фронт на албанци, сърби/ 
по-от- черногорци и числящи се 

към всички народи и на
родности в Косово;

за реализа
цията на Непосредствени 
те задачи от 17-то заседа- 
дание на ЦК на СЮК, 
отнасящи се до проблеми 
те в САП ‘Косово и най-

тени и в Заключенията 
на 9-то заседание на ЦК 

, на ОЮК, но очевидно ня
ма истински резултати и 
необходимото единство на 
акция тези причини да се 
премахнат.

— активността на Съю 
за на комунистите меж
ду трудещите се и граж
даните в САП Косово тря 
бва отделно да се насочи 
към тълкуване на консти 
туционните промени; раз 
ясняване и афирмацията 
характера и целите на 
трите реформи — стопан
ска, политическа и рефо 

и рмата на СЮК — а осо
бено тяхната _ необходи
мост и значение за реша
ване на тежките пробле
ми на икономическата 
криза, както и политиче
ските и други проблеми 
в обществото.

ф Председателството 
на ЦК на СЮК

Ф Председателството необходимостта 
оценява, че са по-дълбо- по-ефикасна и 
ки и по-далекобойни цели

събития в По-новите 
крайнината. изтъква 

от много
ф Недостатъчното ан

гажиране на органите на 
СК в Косово и членовете 
на СК в ССТН, Синдика
та и компетентните орга
ни на власта върху реа
лизацията на становища
та на Председателството 
на ЦК на СЮК и Задачи-, 
те от 17-то 
ЦК на СЮК във връзка 
с Проектоамандманите на 
Конституцията на СР Сър 
бия, както и вредната по-

Между другото Предсе- 
констатира

по-единна 
акция на членовете, орга-дателството

следното: те на организатора и вдъ 
хновителя за събиране и 
демонстрации: спречава-
не провеждането на зада 
чите от 17-то. заседание на 
ЦК на СЮК за отговор
ност на ръководството на 
СК в Косово и за консш 
туционните промени 
СР Сърбия; блокиране 
циите на СК за провеж
дане политиката на СЮК 
за Косово и за стабилиза- 

се цията на обществената п 
политическа обстановка

низациите и органите на 
СК, особено в следните
насоки:

— да се обезпечи пъл
на последователност 
ефикасност в СК в Косо
во в акцията цялостно да 

11 се реализират Заключени- 
в ята от 9-то и 16- то за

седание на ЦК на СЮК, 
особено на Непосредстве
ните задачи на 17-то за-

ф Политическо и си-
гурносното положение в 
САП Косово 
заседание на Централния 
комитет на СЮК и зана
пред се влошава. Това 
особено се изявява в за
дълбочаването на 
националната

след 17-то

заседание на

между- 
разделе^ 

ност и недоверие, като 
най-тежко последствие на 
контрареволюционното из 
стъпление на албанския

литизация около това, са 
главната причина, че 
дойде до сериозни дефор
мации за същността и до 
сега

В НИШ ЗАПОЧНА С РАБОТА 13-ТИя ВИПУСК 
НА ПОЛИТИЧЕСКАТАв тази Покрайнина, кое

то обективно ШКОЛА НА МОК НАнационализъм и спеарати 
зъм от 1981 година, кои
то настояват да поддър
жат континуитет; в масо
вите протесни сборове и 
демонстрации на гражда
ните от албанската наро
дност в Косово, а особе
но в Прищина между 17 
и 21 ноември тази година 

опасността такава об 
повтори.

представля скс 
ва по-нататъшен натиск» 
за изселване на сърбите 1

на конституционни
те промени и до прокар
ване на тезиси от албан- 
ския сепаратистически" на 
ционализъм за „съкраща
ване
ската народност", до раз
пространяване на различ-

Вместо думи делаи черногорците, създава
на етнически чисто Косо- В понеделник започна 

с работа 13-тня випуск на 
Политическата школа на 
МОК на СК в Ниш, чи- 
нто 52 курсисти от всич
ки 15 комуни в Нишки 
регион през . следващите 
четири месеца по новия 
концепт ще осъществя
ват задачите на този вид 

ма-

В рамките на първата 
тема пред курсистите го
вори Светнелав Трайко- 
вич, изпълнителен секре
тар в Председателството 
на ЦК Ща СКС, който по-

во и осъществяване цел
та „КосоЛо-република", ко 
ято е коитрареволюцион- 
на и насочена срещу кон 
ст11туциониия порядък иа 
СР Сърбия И СФРЮ. За 

прякото

правата на албан

ки слухове за уж према
хване правата на албанци 
те за равноправна упо
треба на свря език, за 
отнемане земята па селя- 

албапската паро-

кра,”[ другото изтъкна, че 
членство еи в

становка да се партийното 
сито с празни думи, а четова говори и 

присъствие па някои изве 
стни албански нациоиали идейно-политическо и 
сти и сепаратисти, конто

гладува за демокрация, 
акщт и че търси промя
на на положението.

Председателството 
ЦК на СЮК сочи, че дъл 
боките причини за тежка-

па
нитс от 
дносг и под. ркснчсско издигане.

даването на общата югославска държава 
били изпълнени основните исторически ус
ловия, че различните погледи за съдържа
нието на югославската идея по-нататък да 
се съгласуват и изграждат като обща егзи- 
стеиционална програма на всички актьори 
в обединяването. В този смисъл югославска 

самото си начало се изразява

интереси на всички 
национални субекти.

словсните различниМакар че превъзходно била израз па на
ционалните интереси и еманципацията си 
в отделни среди изразявала чрез освободи- 

тежнения и движения, югославската 
начало се манифестира и 

. В своя

свои конститутишш
Хстсрогениостта па съдържанията иа ианио 
калиите програми и па сложността па раз
войния път, югославската мисъл все пове- 

црмближавала към една обща полнтиче- 
държавноправпа програма, чийгго пс-

телни
мисъл от самото
като отделна национална категория 
по-късеп прогресивен вид, когато е уважа
вала съществуващите национални особено
ст и тяхното равноправие, тя значи над- 

на основните интереси иа всяка 
и тяхна пълна,

че
ска и
торически прогресивнеи преходен етап е в 
осъацестввяането шу. акта за създаваме 
една истинска обща държава в края 
1918 г. Осъществя ва пето на традиционните 
обединителни тежнения л развитието иа 
югославската мисъл ос-ьщестпили нациоиал- 

буржоазни сили от всички югославски 
политически партйи,

та мисъл отиа сума па отделните национални интере
си и с това същевременно се изразява и 
като средище иа съвкупните междунацио- 

отмошения. Според съдържанията и 
стойностите в^ХХ век ново 
югославските проблеми стига 
ява едвам в течение на Първата, световна 
война. Тогава т. нар. „югославски^ въпрос^

катоиастрой ка
национална индивидуалност 
отделна и обща афирмация. Затова опра - 
лано се смята, че съществуването на разли
чни погледи (идеи) за потребата, съдържа
нието и обема на югославското съдружие, 

глие от времето, когато всеки отде- 
ле,п.ациопалеп и.тгсрес е започнал да търси 
своя опора и историческо решение в Юю- 
славското обединение.

пални качество на
до пълна изпито

земи, относно техните 
облягащи се върху настроението па широ- 

които в създаванетоките пародии слоеве,
общата държава своя принос дали па

бойното поле и в нациоиалмоосиободителпп-
те движения в края на Първата световна 
война, означени с множество елементи на 
граждански преврат и революция. Със см

ее изявява като доминантен
всички югославски народи

път става между-
па интерес па 

в пълния 
народен проблем.

см вид пръв
тези идеи югославска 
траен диалектически 

исторически обу-
Израсналата върху 

мисъл представлява
по съгласуване

СЛЕДВА
напроцес
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ВАБУШНИШКА ОБЩИНА СКВИЗ ДЕЙНОСТТАПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО ПА МОК НА СКС В НИШ КИ РЕГИОН
НА

Загриженост след извънредното 

заседание на ПК на СК в Косово
Опресняването 

с нови чненове 

належаща задача• ТЪРСИ СЕ ЦК НА сюк ДА ИЗПИТА ИЗ
КАЗВАНИЯТА НА ДУШАН ДРАГОСАВАЦ И АЗЕМ 
власи; а ЦК НА СК В СЪРБИЯ ТОВА Дуу НАПРАВИ 
ЗА ОТДЕЛНИ СВОИ ЧЛЕНОВЕ

ачка назад и уреждането 
па обстанопката в 'Косово.

Вуканиш Тривунджа, 
председател 
ОК на СК, посочи, че пос
ледните демонстрации нс 
мотат да се изравняват с 
митингите па солидарпо-

на пишкил
През 1987 година 

само 9 работ- 
а тази година от

малко, 
са приети 
пика,
януари до септември още 

работ/ш-

сташацията, аСлед
през последните две годи 
ни и чувствително 
лявапс броя на 'новопри
етите членове.в Съюза иа
комунистите, в общинска ка. В структурата на но
та орга|1йзация //а СК в вбприетите 
Бабушиншка община, ските производители „са 
през настоящата година минали" г/о добре: през 
нарасна интересът към деветмесечцето са приети 
зачлеияване в Съюза //а 12 нове членове, а

Затова без /(ялата 1987 година
двама. Това свНдетелству 
ва, че първичните органи 
запии //а село тази годи-

Комуннстите и всички 
трудещи се и граждани 
дълбоко са загрижени от 
най-новото развитие /1а 
обстановката в Косово 
още по-вече, че са изне
вереше очакванията зак
люченията от 17-ото засе 
данне на ЦК на СЮК да 
означат прелом в измене
нието на обстановката в 
тази покрайнина. Особе
но тревожи ходът и пъл
ната подялба върху на
ционална основа, което 
ясно пролича на извънре 
дното заседание на ПК 
на СК в Косово.

Това е едно от основни 
те становища на Предсе
дателството на МОК на 
СК в Нишки регион, кое 
то на последното си засе 
даш/е, разглеждайки осъ
ществяването на развой
ните планове на 15 общи 
ни в тазн част на Репуб
ликата, не можа, а да не 
се спре върху най-новите 
събития в Косово.

Д-р Душан Илич, член 
на Председателството. на 
ЦК на СК в Сърбия, ко
йто е участвувал в работа 
та на извънредното засе
дание на ПК на СК в 
Косово, изнесе че обстано 
вката в тази покрайнина, 
тъй като го разгледа ЦК 
на СЮК на 9, 16 и 17 за
седание, на ЦК на СК в 
Сърбия повече пъти, по
стоянно се влошава, така 
че сега е по-тежко, откол 
кото когато /им било до
сега.

— Извънредното заседа 
ние на ПК на СК в Ко
сово показа* че не само 
в гледищата за най-нови

те демонстрации на числя 
щнте се към албанската 
народност .съществува по 
дялба върху национална 
основа дори и в общин
ските комитети на СК в 
покрайнината. Особено тр 
евожн — каза Илич — 
обстоятелство, че на из
вънредното заседание 
ПК много пойни членове 
от албанската народност

нама-

по-малко: шестст.
— Последното изказва 

не на Азем Власи ясно 
показа на чця страна е, 
че той само вербално под 
крепя политиката на 
СЮК, па н на ЦК на 
СЮК, чмпто е член, дока 
то в практиката съвсем

сслскостопан

през
само

на
комунистите, 
спорно допринесоха 
иовищата на 9-то заседа 
ние на ЦК на СКС, кои
то мобилизираха комунис 
тите върху провеждането 
ма политиката на общест-

ста-мо-ппаче се държи и се 
застъпи, което Председа-

търсеха с оценки па ма
совите събрания, както гн 
нарекоха! да не ее бърза, тслството на МОК па СК

в Ниш прие,
СЮК п ЦК па СК в

по-активни.на са далеч
Между първичните ор

ганизации на село най-ак 
тивни в това отношение 
е ПО организация в Ради 
нинце, която е приела 6 
души, след това от Ясе
нов дел — 5, Горичнци 
— и т.н. Инак най-много 
нови членове е приела 
първичната организация 
на образователния цен
тър — 43, на трудовата 
единица „Първи май", 
„Пластика" и т.н. През 
последните седем години 
най-много нови членове е 
приела ПО на СК в обра
зователния център — 195, 
след нея са ПО на СК в 
„Първи май’* Радининце, 
Врело и Нашушковнца по 
13 н пр.

Констатирано е, че от 
общо 1838 членове в об
щинската организация на 
СК, 900 души са работни
ци — непосредствени про 
изводители и селскостопа

ЦК напонеже това уж щяло да
има нссъблюдаеми после
дици, а при това никой Сърбпя да изпитат лове
не каза какви са тези по 
следици. Внимание заслу
жават и настояванията да 
се покаже как ПК на СК

вено-икономическо разви 
тис през 1988 година и 
вече в началото с постиг
натите резултати започ
наха да връщат доверие
то в разклатения автори
тет на партията.

деиието и изказванията 
на отделни свои членове, 
които ис допринасят за 
промяна па обстановката 
в Косово.

— Остро се противопо-
е самостоятелен по отно 
шение на ЦК 
Сърбия, въпреки че как
то е ясно компромиси с 
албанските 
не може да има, както и 
съгласно статутарните ра 
зпоредбн за техните отно-

на СК в
ставяме срещу изказвани 
ята на отделни 
на ПК на СК на извънре 
дното заседание, които се 
опитаха4 неоснователно, не 
аргументирано и крайно 
тенденциозно и безотгово 
рно за последните съби
тия в Косово да обвинят 
членовете на политическ-

Тази бечленове констатация 
изнесена на срещата 
секретарите на първични 
те организации на СК, съ 
стояла се на 12 декември 
т.г.

сепаратисти със

тения, договори между 
ПК и републиканския ЦК 
трябва да има.

Участникът в разисква
нията Марко Шпирич изтъ Пя актив на ЦК на СК в 
кна особено разочарова- Сърбия, задължени да ока 
ние на комунистите от ' зват помощ на СК в Ко- 
Нишки регион от съоб- сово. Отговорността за Съ 
щението на Председател- битията и обстановката 
ството на ЦК на СЮК нооят най-отговорните хо 
след няколкодневните де- ра в СК на Косово, в та- 
монстрации в Косово. То- мошните обществени и 
ва съобщение направи ко държавни органи. Тяхна
нфузия, понеже мнозина та безотговорност и 
дезинформира, а на мно- гажиранс не може и

бива да се прехвърли на 
други ,които полагат ма
ксимум сили обстановка
та- в Косово да се стаби
лизира.

Между другото твърде 
задълбочено бе и обсъж
дането на обновлението, 
относно утвърждаването 
на непосредствените зада 
чи на првичните органи
зации на СК в предстоя
щите дейности за обнов
ление на Общинския ко- 
митет на СК, неговите ор
гани и тела. В тази насо
ка подробно бе анализи
рана политиката на прием 
и класово-социално укре
пване на Съюза на кому
нистите.

Инак, констатирано е, 
че от началото на година-

неаи
НС

нски производители (573 
работници и 327 
стопански

зина показа, че не е чу
до, че в негов дух преми
на и извънредното заседа 
ние на ПК на СК, което 
според Шпирич, значи кр

селско- 
производите- 

че ра- 
селскостопан 

ските производители 
малцинство по отношение 
на другите категории, до- 
като в края на 1987 годи
на са били незаначително 
мнозинство 50,19 на сто.

ли). Това означава, 
ботниците и(Т. Н.) та до края на септември 

т.г. в първичните органи
зации на СК 
70 нови

саВ БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ПО ПОВОД ПРЕДСТОЯЩИЯ ПРАЗНИК 
НА ЮНА са приети 

членове. В срав
нение с миналата година, 
когато общо са били при
ети 54

ТЪРЖЕСТВА НА ВСЯКА ГРАНИЧНА ЗАСТАВА
Предстоящият празник задачите на ЮНА. Най- мври, в казармата в Боси 

на Югославската народна добрите творби ще бъд- 
арм«я — 22 декември в ат изложени в Центъра 
Босилеградска община ще за култура.

членове, отчита се
значително 
Обаче изтъкнато

Както личи, броят 
работниците е 
Цт началото 
редиците на СК

леград също ще се про
веде тръжество, на което 
освен войниците по тра- 

В навечерието на празни диция ще присъствуват и 
ка в голямата- зала 
Културния дом в Босиле-

увеличение. 
е, че на

на
намален.политиката на приемане 

нови членове членове не 
нобходицото 

във всички пър 
вични организации на СК. 
Това потвърждава фак
тът, че в 82-те първични 
организации на СК, 
кото наброяват на

на годината
се ознаменува с редица 

културно-за- са напу
снали 26 работника (шес
тима

се отделя 
внимание

па представители от трудови 
те организации, — патро- 
нати на граничните заста-

тържества,
бавни програми и спорт
ни активности. Чествуване град ще бъде устроено

събрание,
изключени, шести

ма отчислени от евиден- 
цията, а дори 14 работ
ника са се самоотлъчили).

тържествено
със на което доклад за съз- ществено-политическите и 

даването на юНА и след- трудови организации и Об 
от- военния й принос, в раз- щинската скупщина. На 

витието на социалистиче- заслужили войници-гра- 
Средношколския _ ското Пи самоуправител- ничари ще бъдат връче

ни съответни войнишки 
тболният отбор „Мадост" Андрия Милинкович. По- признания и награди. За- 
и градският актив на добни тържествени съб- едно с местното 
ССМ. Според програмата рания с доклади ще бъ- • ние съответни тържества 
по чествуване* ще бъдат 
устроени и състезания пи 
сани и изборазителни на 
теми, от създаването

то ще започне няколко 
дни преди празника, 
спортни състезания в ко

ви, представители от об-

кол-
Накрая е прието, че вен 

чки ПО на СК са 
ни далеч повече да рабо- 
тят върху приемането 

организации, нови членове,
година млади работници,

. прием са направили 17 са определени
на СК

ито ще участвуват 
1 бори от граничното поде

ление,
образователен център, фу но общество ще изнесе

тери
торията на общината, длъж-
прием са извършили 
14 първични

само
на

предимно
контодокато през 1987населе-

за линията 
и да съдействуват ’ 

върху тяхното
ко-идеологическо 
бяване.

ПО.ще се проведат на всич
ки застави.

дат устроени и в район
ните центрове.

В . деня на създа- 
и ването на ЮНА, 22 деке-

За отбелязване 
общня брой иа 
етите работниците са най-

марксист-
оспосо-

че от
новопри-м. я.

Ст.'Н.
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СЪВЕСТНАТА СЕСИЯ

НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД
тровград' ОП1ЦИНСКЛтл СКУПЩИНА..В ДИМИ.

Три развойни <насоки РМШШНЬ
На състоялата се на 9 тпиат-1 ,, „

декември . т.г. съвместна инфраструктурата^В1 „в °К°Л° ч'800 МНЛИарда ди‘з&т»=агг «г.ггдвлг.
легатите разискваха и пп " 9 ' 5*- .запланувани
гтпхп * И да~ капиталовложени„ от над
локумите заНоВПР°еКТО 27'6 Ш>иаРда д"™Ра. От 
«пТ обществе- тях най-много се предви-
ГГ”СКОТ<> ра3- Жда,да бъдат изразходва
на на гр г 1д^1цата' годи' - ни за попълване за на на СР Сърбия, Южно-
моравската регионална об 
щност и ' Босилеградска 
община.

1909 Еосо-.
по-

мататъшното модернизира 
не на регионалните пъти
ща, капиталовложения в 
областта на жилищната
политика и електрифика
цията иа неелектрифици- 
раиите села и селища, ка- 

след това кто и подобряваме па 
за изграждане на рибник- транспортните и ПТТвръ- 
н . изграждане и оборудва зки в общината, 
не ■ на

запла
Укрепване на материал 

основи на сдруже- 
иия труд, увеличаване фи 
зическия обем ма произ
водството, техническо

нуваните капацитети 
овцефермата.

на физическия обем на 
производството — е 30 на 
сто, което трябва да се 
отрази и на останалите 

и финансови резултати. Пре 
оспособя ди всичко, запланувано е 

поддържане и подобрява
не качеството на стоките 
и производство на иови| 

увелича- произведения, с които

ма
нмте

изкупвателни ттун- 
в селата: Гложйс, 

в разпс- Назърица, Голеш, Долна 
Лпсина п Горна Ръжама.

В предложените проек- ктове тех I ю л о ги чес к о 
ваме ма промишленост а, 
създаване на условия за 
промени в структурата на 
производството, 
ване на селскостопанското 
производство и дребното зуват суровините, а 
стопанство, са основните 
цели набелязани в проек
топлана за развитие иа 

• общината през 1989 годи-

Нови 
мия, от 
оборудваме се предвиж-ч 
дат и в областта ма обще 
ствемата дейност: в обра
зованието и възпитание
то, здравеопазването, дет 
ската и социална защита, 
културата, 
култура и

капмталовложе- 
мто повече го за

тодокументи, и 
кванмята се 
новното

ко
изтъква, ос- 

определение в 
приспоеобя- 

вепчки субекти 
за осъществяване целите 
и задачите на стопанската 
реформа за по-целесъобра 
зно -използуване на соб
ствените ресурси, по-на
татъшно разтоварване на 
стопанството, 
на по-благоприятни усло
вия за укрепване на ма
териалната основа на тру

развитието 
ване на

В областта ма 
мото

промшште- 
пронзводство, освен 

доизграждане и модерни
зиране на вече съществу 
ващите промишлени обек 
ти, запланувани са и ка
питаловложения от над 
6,117 милиарда динара, с 
което ще се създаде въз-

още повече ще се изпол-
ще

се търсят и нови кадри, 
които недостигат. В сел
ското стопанство увеличе 
нието е запланувано 
неже едни на новопостро 
ените обекти, започнаха с 
работа или ще бъдат от
крити през следващата го 
дина.

В областта на пътното 
стопанство ще продължат 
работите на пътищата, ко

физическата

по
па, който с решение на 
Общинската скупщина от 
9 декември е пуснат на 
публично обсъждане.

През 1989 година в про 
мпшленоста физическият 
ебем ма производството 
трябва , да се увеличи със

На сесията, присъству- 
ваха и ръководителите на 

можмост за трудоустроя- оборудване се предвиж
ване на нови 300 до 400 ките и трудови организа- 
души. Значителни капнта- Циг, делегатите на трите 

да, увеличение на лични- ловложения са запланува- ствената дейност: в обра- 
те доходи и редица други ни и в областта иа гор- и дадоха съгласие' на про 
насърчителни мерки и ак - ското и водно стопанство, 
тивности за по-ускорено всред които отделно мя- 

развитие, сто заемат по-нататъшно
то залесяване на около 
650 ха площи с капитало- 

нзостаналите вложення от 900 милиона 
и крайгранични общини, динара), какго и по-пата-

създаване

ектопредложенпето на ра 
змера на данъчните обла
гания и облаганията за 
задоволяваме иа съвмест
ните и общи потреби, ка- 
кто и проекторешение, за 
бюджета на Общинската 
скупщина.

икономическо 
отделно за по-бързо и по- 
стабилно развитие на ико
комически

тъшно канализиране на 
река Драговищица на дъ- 

от 300

Инак, и през идущата 
година главното общест
вено-икономическо разви 

' тие на Босилеградска об
щина ще бъде насочено 
в три насоки: в по-ната
тъшното развитие на сел 
ското стопанство, индус-

Проектодокументите са 
(с ма публично разискваме в 

местните общности и ор
ганизациите
иия труд и същото тряб
ва да приключи към сре
дата ма този месец.

метралжина
капиталовложения от око 
ло 800 милиона динара).

'на сдруже-

В областта ма инфра
структурата са запланува 
ни капиталовложения от

• -
м. я. Димитровград

7,5 па сто. В гумарската ито и през тази година
имаха предимство в изгра 
ждането. Това са: Моин-. 
ни — Вълковпя, Суково 
— Звонцн и Лукав!ща —

ШШк промишленост е предвидс 
увеличение с 8,8 на 

сто, в конфекцията 8, в 
дървопреработвателната и 
в кожарската промишле- Долна Невля-

Какво от запланувалото

но

Зловредни слухове пост 20, т. е. 30 па сто.
ще бъде прието като ре
ално, ще покаже публнч- 

основа иа по-доброто изпо , ното обсъждане на проек
топлана. Със забележки и 

предложения тон 
пак ще се намери пред* 
делегатите на Общинска
та скупщина най-вероят

на 30 този месец.

Такова увеличение в гу- 
марата обосновават възможе да отрече, че разпространя

ла слухове не нанася вре
да. Трябва да мине времето, докато • 

че не са верни,

Недоброжелателпите намерения 
могат да се изразят по различен 

Но най-често авторите
служат с пускане на слу-

вапетопа- лзувапо на вътрешните и 
неизползувани възможно 
стп, по-добрата организа
ция на труда. В Конфекци
ята това е запланувано въз 
основа увеличената про
изводител пост 
по-доброто 
па съществуващите мощ
ности и значителното уве 
личаваие производително 
стта па труда в новия 
цех. Във фабриката за про 
изводетво на мебели, уве
личението се обосновава 
с увеличаване броя 
заетите с около 
работници, промяна асор
тимента на производство
то, както п въвеждане 
О|що една смяна. 
„Братство” е запланувано 
иай-голямо

па та- новичин. хората се уверят, 
че са плод па ненавист, нлп лична 
нетърпимост към даден човек. . . А 
докато „продължават” — 
то па хората се Отвлича от най-съ
ществените дневни задачи, а

за пренебрежение.

кина си
хове, които от ухо ма ухо се предат 

светкавична бързина.
Под удар на подобни чаршийски 

намери и неотдавна!н-

ват със впимание- но
Освен проектоплана за 

развитие през 1989 годи
на труда, 

използуванеприказки се
заминаване па досегашния Ди* ' 

„Димитровград” Михаил

това
ното не е въпрос

Сигурпб е едно:
нпа делегатите приеха 

редица решения, 
щц се до разни видове 
данъчни облагания н 
кси. Разискванията по бю 
джета на общината 
станаха. Този въпрос 
изхвърлен от дневния ред 
понеже все още не е из
вестен бюджета на репу- 

колко

ректор па
Иванов. Бяха пуснати слухове, че 

Иванов бил взет паспорта, чс 
си нсчестн-

ако нещо в 
ясно (п копкро- 

касас за „Димитров- 
начнпн ло ле-

отиася-
сдин колектив не я

уж на
бил замесен в някакви

тапи 1Я случай сс 
град”) — има много

път лещата ,да сс изясня I 
събрание па самоуправптелнпте ' 

събраниб иа трудовия

имал вила зарад за- 
, и пр. Про 
и се1 оказа,

вй седелки, че 
губата по де веГм есе чисто 
верихме тези приказки I

лишени от основание. ,

1130-галеп бепа ко паоргани, па 
лектив ши! обществено-политически , 
те организации. Същите трябва да 
действуват при такива случаи като 

навреме да се подсти- 
подобии явления.

че са 30 нови
Защо се спираме върху тях? За

ради това, защото последният слу- 
чай "с с усамотен. И досега има- 

много случаи, когато подобни 
приказки сс разпространяваха, а не 
сс реагираше навреме. А никои "е.

относнобл н ката, 
общината ще получи до
пълнителните средства от 
републиката.

пасъдойствуиат 
чат корените В ТОнашс

М. А. А. Т.увеличавано
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ЮаКШТОПЯШВПшгтоП^пмзКПйЕТНПжяш"
„ВЪТРЕЙЛдаЖ“'^^1’А-,®™й,,ИАв цеха зл производство ил ивц кондкпза гот н ьосмлегрлд две

ГОДИНИ СЛЕД ОТКРИВАНЕТО МУ

ПРЕДСТОИ БОРБА 

ЗА КАЧЕСТВОТО
ИПреизпълнение

по качество, и 

по количество
Производственият план не се изпълниха стопро

центово. Това обаче не зшрюкава толкова колкото 
волямото количество некачествени пронзведеннн —от 
целокупното число кондензатори над 20 па сто са бра
кувани стоки. Главната причина за това са лошите 
материали, непотвърдената на дело домашна техноло
гия и недостатъчната опитност на работниците

се увеличи, а копдезнто- 
рито им да се намерят и 
па аанадноеипройск*! ге па 
зари. /

Според проучаванияча, 
конто с направила. 1*1лек- 
гр011 пата 11 ром I впле1 юст, 
чу ждестра 111 гге I ютреб» гге 
лп годниIпо се нуждаят 
от около 600 хиляди кон
дензатори, което е една 
от възможностите за ху
бава перспектива па мла
дия босплеградекп коле
ктив. За целта КИ планп 
ра да въведе поВа чехно 
. к)*■ 11 л в пропзводетиото, и 
да.удвои продукции №. 
това ще се създадат усло 
нпя за приемане па още 
50 пови работници. Прог
рамата за увеличение па 
производството сега се ра

МЕЖДУНАРОДНО ПРИ 
КОМПАНИЯТА „УНИРО-* ЧЕТВЪРТО ПОРЕДНО 

ЗНАНИЕ ЗА КАЧЕСТВО ОТ 
ЯЛ ГУДРИЧ" (САЩ)

Тези II хиляди кондензатори. 
Това обаче не загрпжана 
толкова колкото голямо
то количество некачестве 
па продукция. От целоку
пното число кондензатори 
дори 20 на е то се числят 
кьм бракувани стоки.'

дни приключват 
две години от откриване 
то на Цеха за производ
ство на ПВЦ кондензато
ри в Босилеград на Елек 
тронната 
от Ниш. Непосредствено 
след официалното му от 
крнване на 22 декември 
1986 година цехът започ
на да работи при извест
на несигурност, неизвест
ност. За това имаше

с годиш-ти, предвидени 
пия план.

Цехът па „Тшър" и Ва- 
бушница (или трудоиа сл 

„Вътрешна ангел у- 
ма") и през изтеклото де 
петмесечно отчита твърде 
добри делови резултати. 
По отношение на дяла от 
годишния план производ
ството (според неутрални 
те показатели) е преизпъ
лнен със 7,4 на сто, а по 
отношение на същия пе
риод на миналата година 
увеличението възлиза 2,3 
па сто. 
оперативни планове са из
пълнени със 100,4 проце
нта.

промишленост нннца Онова, коего заслужава 
особено внимание е каче
ството на продукцията, до 
която твърде много дър
жат в гази трудова еди
ница. През периода януа
ри-септември т. г. е осъ- 

качест-

ОПТИМНСТНЧйЬ иЛл 
нове

с

и
причини. Това бе първи
ят такъв цех в нашата ст 
рана, който трябваше да 
произвежда, речи си, гла 
вната част на радиапара 
тите — кондензатора, т. е. 
онази част, с помощ 
която се „хващат” радио
станциите

Велинов подчертава, че . 
тук ще започне по-серпоз 
на борба за по-високо ка

ществено средно 
во ,Л" 99,3 процента, ко
ето е с 1,1 по-добро от 
заплануваното, а с 0,2 на 
сто по-добро от постигна
тото качество през същия 
период на 1987 година.

Месечните пък
та на

която досе
га. нашата страна внася
ше от чужбина.

Компанията „Унироял 
Гудрич”, която следи ка
чеството в програмата 
„Моли” за тези успехи в 
качеството награди с емб 
лема „Вътрешна автогу- 
ма” в Бабушница. Това е 
четвърто поредно призна 
ние (първите две бяха 
присъдени през 1983 и 
1984, а второто и трето 
през 1986 и 1987 година).

Общият брод на трудо
дните през този 
възлиза 236,

период 
а средното 

дневно производство дос
тига 14 075 бройки, което 
с с 0,8 процента повече 
от средно осъщественото 
производство през 1987 го 
дина.

ПИОНЕРСКИ път

— Като всеки млад ко
лектив и нашият се сре- 

* ща с редица нерешени въ 
проси, преди всичко в пр 
оизводството т— казва Да 
не Велинов, ръководител 

В страната
• В структурата на произ 
водството най-много

Необходимо е качеството на произведенията да се 
подобри сана цеха. 

друга организация не про 
извежда тези кондеизахо-

пронзвеждани 
за пътнически коли (77,4), 
полутоварип (9,0), товар
ни (10,7), селскостопански 
машини (1,3) 
шен

автогумп Ако се има предвид, 
критериите за присъжда
нето на тази награда са

зглежда във Фонда за 
насърчаване развитието 
на икономически изоста
налите краища.

Босилеградскнте пионе
ри в производството па’ 
кондензатори в страната 
се надяват,’ чс програма- ’ 
та ще получи зелен сиг
нал и че ще успеят да 
проникнат и па западно- 
европейски те Iтзари.

чечество, което е главното 
условие за пласираме на 
изделията им на пробир- 
ливия чуждестранен па
зар. От целокупната про
дукция сега само 20 па 
сто остава за домашния 
а останалата се продава 
в източноевропейските ст 
рани, главно в Полша. 
Той подчертава, че при 
по-високо качество изно
сът може многократно да

ри, което ще рече, че ня
ма от кого да учим. Тех
нологията, с която разпо 
лагаме.е от домашно про 
изводство. На едни ма- 
шийи има недостатъци 

инициати-

твърде строги и прециз
ни.11 за вътре 

транспорт (1,6). Сре
дният брой на

успехът на „Вътреш
на автогума” в Бабушни
ца е още по-забележите-преенте. 

които е работено въз
лиза на 82,5, което
на лен.по от-и . даваме 

вй на организациите, ко
ито ги произвеждат да 
ги премахват. Не рядко 
трудности ни създава и не 
достатъчното качество на 
материалите за производ
ството на части ма кон
дензаторите. И накрая, по 
дчертава Велинов, една от 
трудностите в производс
твото е неопитността на 
известно число работни
ци. Всички * тези моменти , 
влияят и върху качество
то на изделията ни, вър
ху създаване на браку 
ни стоки.

пошепне на разполагаеми 
те капацитети представля 
ва 75,2, относно 100

Следва да се изтъкне, 
че високото качество напро

цента по' отношение на 
разполагаемите

продукцията на „Вътреш
на автогума” съвсем 
случайна: в тази трудова 
единица контролът е ст
рог и не се допуска про
извеждане на брак. Име
нно по това

В. Б. не екапаците

ООСТ „5 СЕПТЕМБАР” СУРДУЛИ ЦА

7 милиона долара от износа този цех е 
първенец между бройни
те организации на гумар- 
ската

„5 септембар” е един от най-успешпите износители в общината
промишленост. ВОколо 50 на сто'от деветмесечното 

производство . (I 089\000 микромотори
ша са продадени 152 000 електромотор- 
ни помпи или с 50 на

.— увеличение с 22,2 ца сто и 1072 000 миналогодишната 
мотори — увеличение с 20 на сто) на 
„5 септембар" в Сурдулица е продаде
но на чуждестранния пазар. В рамки
те на промишлената кооперация 
производителите на автомобили в Съ
ветския съюз са изпратени 218 000 мо
тори за хладилници. Това количество

съпътствуващото 
наградата между другото 
се казва: „Наше 
желание е „Тигър” 
напред да полага

писмосто повече от
реализация.

В искрено 
и за-

същия период на пазарите в Ан
глия и Италия са продадени 16 100 мо
тора, относно с 1,3 на сто повече 
колкото в същия период 
година..

Стойността на

Според утвърдените пла 
иове 50 работници, които 
понастоящем работят в 
цеха, . трябва да произве- 

12 хиляди кон- 
Пла-

уенлкя 
качество,

отца
за най-високо 

. както това
на миналата

.показа в про
грамата „Моли”. В 
считат, че и в бъдеще ще 
оправдаят това доверие.

ждат по
дензатори месечно, 
ловете обаче, не се осътце

целокупния деветме
сечен износ е 7 милиона долара. цеха

с 29 на сто е по-голямо от целокупна
та миналогодишна доставка. В Пол-ствяват стопроцентово, а 

се произвеждат от 10,5 до С. М.

Ст. Н.
СТРАНИЦА 6 Братство • 16 декември 1988I



прол етарии от всички страни съединявайте СЕ!лшлуяизот
Белград, 16 декември 1988

Упойната лекота на принципността
А СК в Сърбия — 

успеха. Но и. успехът
не ни остава друго, освен Неотдавна това го казаха хубаво юрис

тите на едно 'свое голямо събрание. Те смя
тат, че не съществува ясен. и последова
телно изграден концепт, не съществува яс
на идея-пътеводителка, която ще обезпеча
ва конзистейтен подход и решения във вси
чки законопроекти. Вместо 
юристите, се работи

ко можеше да се 
ли на принципите

живее от похва- не идва сам, мито пък 
могат да го постигнат ръководствата с вер
балната си подкрепа на реформата. Затова 

- партийното ръководство

п от заклеването в тях,
ние, като общество, отдавна 
бравим какво щяхме да за- 

е -криза. Даже нямаше 
да попаднем в нея. Но 
беше

ни на страната иеот- 
двиа, в разискванията за обстановката в 
Черна гора, предупреди, че е необходимо да 
се създадат условия за реформата. При. 
ва е взета предвид тежката

с принципите само
препълнена главата на класата, поне- 

й бяха повтаряни с десетилетия в една 
друга форма, по един 

Така най-сетне 
реформа, относно

же това,
„прибързано и изхи- 

трено, само да се даде на обществеността 
да разбере ,че поетите задължения се из
пълняват.” За известната

казват
топли или друг повод, 

до стопанската 
до пазарната насоченост 

на стопанството, от която — - тази фраза 
ни е позната 
Но дяволът

стопанска об-стигнахме становка в тази република, и не само 
нея. И този път полемично, 
тически, беше засегнато

в
но не и поли- юристка

мост и дума да не става. Но дори и юри-. 
стите да прекаляват в това отношение, все 

може да се отрече фактът, че те, 
юристите ,са изучили проектите на рефор
мата

педант-характерното 
момента явление: едно е принципно да се 
застъпваш за реформата, а съвсем друго е 
да приложиш нейните

за
не смеем да се откажем, 

не оре и не -копае. И за рефор- 
предишните обществени 

проекти, особено за проекта от 1974 година, 
се говори като че ли става дума за дреб
ни поправки в системата. Като

пак мемата, както и за радикални изисква- -
пия.

Импровизациите в рамките на един та
къв икономически прелом могат да бъдат 
по опасни и да имат по-вредни обществени 
проекти, дори н от приетия в 1974 година 
проект, чиито вредни последствия са голе
ми преди всичко поради дългогодишната 
бюрократнческа коравост, която не призна
ва фактите, особено икономическите. Нищо 
ис помогна и това, че тогавашните промени 
бяха извършени въз основа на обемиста 
теоретична и политическа подготовка, раз
бира се, при по-различни политически и ико 
иомически обстоятелства. Тогава беше клю-

твърде задълбочено преди да стигнат 
до този извод. За реформата и пазарната 
стопанска дейност не е достатъчно това, че 
я искаме и* че имаме политическо съгласие 
във връзка с основните й определения. Тря
бва и да се знае, как да се извърши тази 
реформа.

че ли става 
дума за същи приншщи, а 'не за съществе
но много по-различни функционални меха
низми на .икономиката. Доказателство за 
това са промените в политическата систе-

^ ма, които дават възможност само за части
чен размах на пазарната стопанска дейност. 
При това е избран твърде повръхпостен по
дход към задачите във връзка с близката 
среща с новите решения- Да си послужим 
с термините на художника, това повече е 
маниер на имперсионизма, отколкото на ре
ализма.

В това отношение Съюзът на комунис
тите, поне. досега, не се прояви съгласно 
ролята му на обществен авангард. Ако му 
трябва истински шанс да поправи всички 
досегашни грешки и несполуки и да према
хне преди всичко индиферентното отноше
ние към първостепеннте икономически въп
роси, това е предстоящото заседание на 
ЦК на СЮК, което ще се занимава с въп
роси на стопанската реформа. Може би 
още не е късно „корабът ъа спасението” 
да тръгне в правилната посока.

чов принципът че в икономиката всичко мо 
же да се постигне с договор. Привлекател
но беше да вярваш в този, внедрен тогава 
принцип. И всичко стана според едно абсур 
дно правило, което се прилага твърде чес
то: доколкото фактите не съвпадат с живо 
та, толкова по-зле за тях.

Според изказвания на работниците и
политизираните в голяма степен граждани, 
които все още проявяват недоверчивост, 
стопанската реформа би могла да бъде из
ход от кризата, път който води в живот, 
по-х\^бав ог днешния. Когато става дума за 
ръководствата, политическата и стопанска
та реформа (разбира се, и партийната) са 
им последният шанс да не слезнаг от по
стовете, които й момента не са много по-

Слободан Куюнджич
Да се надяваме, че тази скъпо платена

илюзия е достатъчна поука да нс попаднем 
в друга, която може да се „роди” от атмо
сферата, която е характерна за скорашна- 
та среща със стопанската реформа. Като 
че ли става дума за нормален обществен 
коптннунхет, в рамките па който се мина
ва на пазарна икономика. Фигурират и дру
ги крайности при тълкуването и предлага
нето на

АКТУАЛНОлулярни, но отивнаги са били привлекател
ни и предизвикателни. Все докато съндсству 
ва някаква голяма обществена програма, 
около която може да се мобилизира обще
ството, за да сс избори за по-хубав живот, 

за шанс, който нс

Ако не можем да направим на 
коптрареволюнията, можем на пе 
чата. Ако не можем по-сериозно 

2 да се огледам в огледалото, мо- 
жеме във вестниците.

Печатът е виновен — за всич-

модели за пазарна стопанска ден-може да се говори и 
смее да се третира рутинно. пост. Например един пекат държавната ре- 

гулатива да бъде символична, а други 
чат, че предложените промени са спектаку- 
лярпм и и тях виждат опасност за социа
лизма! Не е трудно да се предположи, че 

екстремни становища най-често се 
републпкаиско-покрай-

смя-
В нашия случай става дума за твърде 

— съдбовен) об-агракгивен (да пе 
ществеи проект, който изисква да бъде ре
ализиран отговорно и творчески, без импро
визации и рутина. А именно това е видимо 

неговата подготовка, от динамиката,

кажем ко!
зад тези
крият интересите па 
пиперите бюрокрации, а също чака н опия, 

ще имат загуба от ,внедряването 
конкуренция- Те пе са малко и ги има па 

стъпала па обществената лествица,

Виновен е затова че намаля
ва авторитета и влиянието 
Съюза на комунистите, за това 

председателите па Партията 
ни, веднага след мандата и зами 
иавапето от функциите си, доспя 
ват на лозунгите в народната кри 
тика, затова че ог първите стра
ници във вестниците се спускат 
в криминални хроники (Големи
ят транспорт, Нсум, жилищните 
кредити).

на
още в
с която се предлагат отделни решения, Д°

начинания- Ка

макоито че
разработката на реформиите

многобройиитс специалисти и 
преспаха периода (двадесет и 

години) от някогашната замислена, и 
реформа. (Меж-

всички
която е формирана с десетилетия и според 
съмнителни критерии. Най-меко казано, тру-* 

способностите не бяха неприкосновен

лото чс ли 
лптици няко
лко
Iхеосъществена стомаххска

бс фаворизиран обществен про- 
голяма

дът и
критерий, според който се оценяваха хора- 

затова е ясно, че 'приложениею па 
критерий 1ЩС бъде шок за всички, а 

му се противопоставят 
пай-гол яма обществена 

всички колеба-

дувремехпхо 
ект, който сО оказа нереален до та и 

този
степен). най-жестоко ,ще 

опия, които имат
.13 това е коренът па

наДовчерашпият председател 
Скупщината иа Югославия щ° 
се намери пред съда затова за- 

в качество на председател 
САП Косово

къдсто трябваше да бъ- 
обстоятслсчвата пи са 

много по-ефи-
И сега сме там мощ

11ИЯ и отпори, затова 
години нрави кръгови движения, оттам пз-

с ки

маше го общество сдсм отдавна, по сега
по-сложни и изискват 1ЦОЧЧ)

на Скупщината накаеии мето/ли иа работа. За съжаление 
то общество нс можем да се похвалим с 
такова нещо. Най-голям пи е адутът, копо 
бс споменат в края иа Конференцията

ка- певежсството и волуптарнзмъ'1» 
формулират правилата на играта в 

сто!шпека дейност.

пират 
иго се 
понито условия

(На 4-та стр.)
зама



Комунист
РЕФОРМИТЕ В СТОПАНСТВОТО

фалит. Следователи^, няма пове
че процедура за санация- Вместо 

самите делови органи са дъл 
от един месец след 
на иеплатежоспосо-Завой с предприятие пея

жпи в срок
констатиране 
бпоет, да организират среща с 

се опитат с тяхСЛЕД 31 ДЕКЕМВРИ, КОГА ТО НА СЦЕНАТА СТЪПИ НОВИ- тнята и то върху напълно нови о 
ят ЗАКОН ЗА ПРЕДПРИЯТИЯ ТА, щЕ ПОСЛЕДВАТ РЕДИЦА пови. Със статута ще се реч у; - 
РАДИКАЛНИ ЦОВННИ, ОТ КОИТО НАЙ-ЗНАЧИТЕЛНА Е ОМА р,а всичко онова, което.не е « 
ЗИ, ОТНАСЯЩА СЕ ДО,НЕГОВА ТА САМОСТОЯТЕЛНОСТ, ПОНЕ мет па Закопа, а особено с я 
ЖЕ ЩЕ ГО НАСОЧИ КЪМ НЕОБХОДИМАТА КОНКУРЕНЦИЯ. трябва прецизно да се дефииир

въпросите, но конто ще решава!
Комисията на Съюзния нзпъл* трудова организация- С установя работниците. Поради всички тези 

нителен съвет за реформата на паното па . правното единство в 61,* ,
стопанската система утвърди Про дещо пито-един дял от продпри- , ,(> ,цс има много 
ектозакон за предпрнятнта, с ятото не що бъде повече правно 
който предприятието се поставя лице, па е това не ще

ловерители и да 
да постигнат договор за изравня
ване. Доколкото това не с възмо
жно, ллъжпи са да раздвижат фа 
литна процедура. Ако самите ке

тона задължение не из- 
,след срок от 60 дни това 

направи службата за 
жен оборот — и то на съда.

Осно в/ 1итс елеме/ гги
стопанската дейност

лек/ими
ПЪЛНЯТпричини статута на предприятие* 

по-гол ямо зиа-
плате-щс

колективите, отколко еченпе за 
имал досега.

на кон*
може са* сетрол па 

намират
па платежоспособността. Струва 

и главното каче-

в позицията на основен сгонан- мостоятелпо да пзлпза па пазара, 
скн субект. Според този Закон нр 
ез 1989 година, която е означена 
като преходна, стопанството от 
названията на своите фирми ще 
трябва да премахне термините,

обсегаследователно в
Наред с правното единство с ПЛАТЕЖЕОСПОСОБНОСТТА 

новия Закон би трябвало да се ОСНОВНО ИЗИСКВАНЕ 
постигне единство па финансови 
те процеси. Балансите па състоя-, 
пнето и балансите па успехите 
ще представляват информацион
на основа за всички съзнания за 
стопанската дейност на пред//ри

ми се, че тук е 
ство //а новия закон: да се осга- 

лълна сво-
С Проектозакона за предприя- 

г/араметри пагпята основните ви //а предприятието 
бода, без намеса па обществеио- 

общности, да се 
и паза-

доживява 
Вече от

дейностстопанската
споята трансформация, 
самата дефиниция на преднрияти 

доходът се суб- 
стнтуира с категорията на‘ печал
ба, което пс означава, чс доходът 
няма и занапред да бъде утвърж 
даван. Печалбата следователно 

основа за данъ-

утвърдени с вее още съществува 
щия 'Закон за сдружения труд.
Връщайки се към стария тер
мин — новият Закон го дефишт ятнето. Те не биха смеели да бъ- 
ра като самостоятелна икономи- дат както досега, от тях почти 

. ческа п делова цялост, изпълня
ваща стопанска дейност и полу
чаваща печалба с продажба на 
произведения и услуги на паза
ра. На предприятието се гаранти 
ра самостоятелност във воденето 
на делова и развойна политика, 
в начина на вътрешна организа
ция и облиците на свързване, 
кто и в избора на делови орга-

нолитическите 
насочи към конкуренциясто се вижда, че но дарна стопанска дейност, 
се контролира така, че ще му се

бъденатрапва задължението да 
платежоспособно, редовно да по- 

всички свои дей
що да не се види, още пове

че, че ще представяват главният 
инструмент за даване па смет
ка. С измененията па Закона за 
счетоводството и Закона за фп- 

тези новини

лага сметка и заще представлява 
чно облагане, ато при това пред
приятието свободно ще разпола- 

остава след обла

когато отчита за-ности, дори и 
губи, да има съответно покритие. 

И накрая на този кратък ана- 
на Проектозакона за пред

приятията следва да се изнесе и 
би трябва

нансовата дейност 
ще бъдат прецизирани. Значител
но е обаче, чс със създаването па 

ка финансово единство ще се
ли необходимостта от голямо ад- 

ни. Тези и други самоуправител- миннетрнране, трудови общности, 
ни праза уреждат работниците и разводнено изчисляване по орга 
чрез статут на предприятието, ко низационни цялости ще се заме- 
йто получава в значението си ни с единни изчисления па пиво- 
именно с факта,' че Закона не то на цялостта, като при това це- 

вътрешните работи лият процес па финансовото уп- 
но по тези равление ще бъде подложен на 

постоянен контрол и на екстерни

га с онова, което лнзВъв връза егапето с данъци, 
тази новина представлява и задъл 
жепието па предприятието да пра 
ви данъчни баланси.

нещо, с което може 
да се започне, а това са видовете

нама-

предприятия, конто се предвиж
дат. Законът прецизно формули- 

вида: освен
Най-много дискусии мри изра 

ботката на Проектозакона за 
предприятията предизвика въпро 
сът: кое принадлежи 
доходи. Прието е в 
личните доходи да

ра четири основни 
обществени, тук са смесени, до
говорни и частни 
Обществените и смесените пред-

в личните
предприятия.бъдеще от 

се заплащатнавлиза във
само четири облагания, а всичко прнятня имат свои подвидове, ко 
останало да се плаща от данъка иго също са твърде прецизно фо- 
върху оборота. Тези лимити ще рмулирани. И покрай това, че мо 
утвърждават републиките по от- же би представляват най-радикал

ннте новини, особено

на предприятието, 
въпроси му се оставя пълна Сво

ге и интерните ползващи.бода.
Вече от тези най-общи разпо

редби, с които се дефинира ста
основния стопански субе НСТВО

ВРЪЩАНЕ НА ПРАВНОТО ЕДИ смесенитене съще-делнн отрасли, понеже 
ствуват условпя за тяхното утвър 
ждаване на югославско равнище.

и договорните предприятия, тех
ният статус и самото съществу
ване не само, че са все още не
известни, но не могат да се ана
лизират отделно от големия брой 
други промени, конто ще донесе 
стопанската реформа, а особено

туса на
В съществена колерация с но 

вия начин иа финансово управле 
ние се намират увеличените пъл-

ясно се виждат промените, 
Които новият Закон донася по ог 
ношение на предишния. Но едва

кт,

Случаите, когато някой запла
ти повече прекалено големи ли-с анализ на отделни сектори се номощия, но/И отговорности

вижда по-добре радикалността на деловите органи. Вместо изработ- ...... доходи, па се случи, че за-
предложените изменения. За тях ка на досегашните тримесечни от -дължеппята за -данък надминат
ното разбиране, освен познаване чети, въвеждат се т. м..директор- номиналния резултат, няма да конституционните амандмани,
насоките на цялата стопанска ре ски отчети, с които деловите ор се третират като загуба, но като 3акона за трудовите отношения!
форма, когато се говори за Про- гаНи на всеки три месеца биха надплатен личен доход, но ще 3акона за чуждестранни капнта-
ектозакона за предприятията, не- давали отчети за състоянието в трябва обезателно да се компен- ловложенн и т н Затова за тях-
обходимо е да си видят и осно- колектива. Това разбира се изис- спра. Следователно началата на иото поясненпе бн бил" необхо-
вните слабости на неговия несла ква увеличена професионална по- разпределение между акумулаци-

Закона за дготовка на деловите органи, па ята и потреблението няма по-
с' оглед на тяхната съществува- вече да бъде свързано с мпнима-

администриране ща квалификационна структура лиата акумулация, но чрез задъл 
глав- а нашия недостатъчно изразен на жение увеличението на личните 

вик на професионално усъвърше- доходи не ейее да бъде по-голя- 
нствуваие, ие е изключена необ- мо от средния ръст на акумула-

от дошколуване па цията.'
Така

на

дим отделен анализ.
Сега е по-ясно и това какъввен предшественик — 

сдружения труд.
Увеличеното

и раздробване на фирмите 
ните са характеристики, с които 
действуването на Закона за сдру
жения труд произведе контраефе ходимостта 
кти в югославското стопанство. един брой директори.
Разпокъсаност, отсътвието на ко- Следователно, за всичкр, кое-
ординация, губене на качеството го става в колективите иай-отго- нието, че в такива условия губе- 
в управлението, разбиваше на фи вории ще бъдат, деловите орга- щите предприятия ще могат да

фве- ни. Затова изключително е съще . си отдъхнат. Но това е само ча- 
броя на работниците' и ствено те да запознаят работници етично вярно. Именно, вярно е, 

служащите и под. само са някои те .с предложените промени, под- че стопанската дейност със загу- 
от последиците, с които Закона робно и навреме, за да се избе- ба не ще произвежда последици, 
за сдружения труд обремени ико - гнат по-големи и всички видове както досега, но затова на

недоразуменията. Това е тяхно пата трябва да стъпи принципът
фактурираната

в бъдеще по всички въпроси Понеже наказанията,

ще бъде статусът на сегашните 
СОСТ. Те именно могат да оста
нат сложни предприятия, няка
къв квазимодел на концерн, но 

сдружения. 
Консолидацията на баланса на
вече няма да бъдат1

интерпретирания разказ 
може да ни насочи към закл-юче- членките ще представлява 

ва за контрол на цялостта. И 
онова, главно, което 
тикнато: сложното, предприятие 
ще бъде единно прайно

осно-

вече е из-
нансовите. процеси, както и 
личаване лице.

Мнозина се питат: 
ако ще бъде след 31 
1988

а какво, , 
декември 

в съ-сце- година ако много ОСТ 
ставите на трудовите и сложните 
организации пожелаят 
самостоятелни предприятия? Ни 
що. Това никой 
брани, а в много- 
■же да бъде и - 
но. Поставящите 
пак недоглеждат 
лен

номиката на трудовите колекти
ви. Поради това цейта на новия 
Закон е връщане на правото на че

на фирмите. Предпри- ще се решава с мнозинство -иа предвидени не се отнасят до гу-
като консензусъг бещите, но за онези колективи, 

не е повече в съзвучие с приети- Конто са неплатежоспособни, 
те конституционни амандмани. Въпрос, - който неизбежно се

Информирането иа работници поставя е — какво с онези, 
те за промените е съществено ме ито 
жду другото" и поради това, че

задължение, преди всичко затова, на реализация, 
които са да станат

единство
ятията ще бъдат пазарни субекти гласовете:, 
и единни"* правни лица.. Същест
вуващата организационна струк- 

остава, както и самоуправи- 
Но с ог-

Няма да цм за- 
случаи това мо 

твърде положнтел- 
този въпрос все 

значите-
факт, относно противвъпрос: 

дали това повернтелнте ще 
позволят.

ко-тура
телците споразумения, 
лед, че Конституцията 
познава категорията

еднипокажат неплатежоспособ
ност.- Тук също идва до 
телим изменения. Именно, Зако
нът за санация и фалит се сме
нява със Закон за изравняване и

вече не значи- пмна ОСТ, ня- сега далеч по-голямо 
самоуправителни трябва да се посвещава на изра- 

в ботката иа статути на предприя-

внимание
, нима повече 

споразумения за сдружаване Бранислав Крнвокапнч



Комунист 3
еил тупурковскм

Обединението
реформата
на развръзката

«

върху
ключ

Редакцията на македонското издание на „Комунист" 
събеседник д-р Васил Тупурковски, член на Пред^ 
ството на ЦК на СЮК. В разговора, който предаваме 
съкращения, бяха обхванати 
нашия днешен общ^ствено-по

няколко актуални теми 
лнтически момент.

ОПАСНА Е ТЕНДЕНЦИЯТА СЮК ДА СТАНЕ КОАЛИЦИЯ 
НАЦИОНАЛНО-РЕПУБЛИ КАНСКИ И ПОКРАЙНИИСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ

важна задача в осъществяване дефинираното докрай,' откритите
на стратегията на реформите в въпроси, нашите дилеми трябва
нашето развитие — се срещаме с да разясняваме. При това, не

с1-т .... нахлувания и укрепване на бюро съм убеден, че това е възможноСлед 17-ня пленум на ЦК на то сцена за иепринципшш раз- ’ вършано

е.". ь=~гЕТН
ашето сонто изявление за ден кнте отношения, а особено сьз- п.рапо, че „сдруженият труд не ние. Тези въпроси трябва да се

ствуването на „непринштиалната наннето_ което се базира и кос- с осъществил нмтегративните и разчистват върху ясна идейно-по
коалиция . Откъде идват недора- то с-е ражда в тези рамки, кулми- коордпнативните функции в об- литическа и програмна ориента- 
зуменията в тълкуването на то- НИрат в отчуждаване на ръковод щественото възпроизводство, си- ция чрез ликвидиране на неедин 
ва изявление? По кон начин Сл , ствата и днес обективно —. ис- лите ма етатизма са се изявили ството в СК, на фрагментацията -
ще преодолее своите днешни ос- каме л„ ние това да- признем като реален фактор, който прие- з СК, на собствения бюрократй-
новни слабости — федерализаци- ил11 не _ минаваме през етап в ма решешIя по глобалните въпро зъ.м, пък и догматизъм, на кон-
ята ,опортюниз.ча, неефикасност- общественото развитие, в който сп и съди в решаването на кон- фликтите между интересите пък - 
та и домннацията на нацлонал- дИстаИцИЯТа между ръоводствага фликтите между интересите в об- и между ръководствата, морална- 
кото над класовото? и п класата е недвосмислено ществото, пък и в междунацио- та депласираност, дезинтеграцио-

— Ще ви отговоря така как- тревожно на лице. Трябва да до- налните отношения- Във връзка нните процеси, които не са нито 
то чувствувах, проблемите във каЖем на нашата работническа с 'това питал бих: вярват ли ко- африкански, нито' азиатски, Още 
връзка с моите думи на 17-то за- Кт,аса> На нашите народи и наро- мунистите във вече създадените по-малко европейски, но. наши 
седание на ЦК на СЮК, без уси- ДНости, на интелигенцията и мла-. нови отношения? Лично мисля, югославски.

дото поколение — напълно съз- че е ориентацията към трите ре- 
пателнН за

НА

В променените'обстоятелства,
обществените н общи форми — и в стопанската, и в аърху основата на една демокра- 

полнтическата, и във сферата на

лие някому да се хареса, или не
що да смекча за да помогна са
мия на себе си.

Трябва да почна от това, ко
ето в интерпретациите не е до- 
бронамерно и което лично много 
ме засяга. Твърди се, че съм оби 

членовете на ЦК. В моя по-

тнческа еволюция,* пак наша соб-те интереси — че техните иптере 
си в която и да с част, в 
й да е сегмент, може да коинди- 
цират с интересите на „иациоиал 

технобюрокрацип" или кул
турните елити. Това, обаче, ако

е изобщо е възможно, а аз съм говата <^едералнзацня като свосо- 
дълъг -често сс намирах в поло- ъбедсн че е невъзможно, попе е бразеп продукт на тенденции с р0д„0СХН( много по-просто, дори 
жения когато разни казани кон- 'Трудно’да се осъществи. Разбира към национална . хомогепнзацня н със снмплнфнцнрана методолоу 
сгатации бяха неприемливи за СРУ,"1Ю 1ИТС „ гози смисъл, са трансформираме на частите на шя разчистваме нашите раз- 

Никога не съм-ги схващал' „а 1Юшия оиортю.шзъм СЮК а политически хшиол,,тн Л11К11 „ „аШнте открити въпроси,
чийто . бопбата против молпцептричее- Политическата монолитност в па

к„я статизъм м фрагментацията "и.гс услови,, се транспонира, » ЧЕСТО КОКЕТИРАНЕ С НАЦИО 
„а партията, резултат па нашата консензус па републиканските НАЛИЗМА 

1 И , I у смс 1Ю. нокраииппскптс организации
СК и решаването,» в суспендиране

вкойто партията в една голяма част ственост, чрез оживотворяване на 
реализацията им ще бъде откри- исторически незаменимия страте
га политическа и идейна битка , гически концепт на нашето раз- 
точно с етатизма, а чрез него — 

за СК — и с не-
витне, чиято сърцевина е скрупу 
лозното зачитане на равноправи
ето на всички наши народи и на

шие когато се касаедил
лйтически опит, макар че не

мене
като обида на форума, 
член бях; или като лична обида.
Никога не бих могъл да се на- 

ноложение да обидя своя
на .

свром I ,а отговорност, 
зволили да се раждат аспирации 
за формиране на съотношение па 

СК, елементи па моно-

меря в
ЦК. Жал ми е ако с някой това 
така е доживял. Искрено се из
винявам на всеки член на ЦК силите в 
доколкото евентуално моето про-' ;,Итно единство във връховстс па 
изнасяне е доживял така. В то- републиканските и нокрайшш- 
зи смисъл разбира се, и не бягам ските организации и вее до тех- 
ог своята отговорност. ните „кооператпипости" или „кон

фроигации”, не са за подценява- 
11сстаб11-

На Конференцията на СК на 
демократическия централизъм Сърбня говорихте за нарасването

националистическите зарядч 
във всички югославски средн. С 

акция СЮК може да пре
сече корените на тази националн 
етическа експанзия в страната? 

_ Национализмът като явле-

. ма
п вътрешно-партийната демокрп- 

Комупнститс ме бива да
на

ПОПИЯ.
зволяг да надделеят тези тенден- 

СК. Програмата па СЮК,
каква

-цип в
революционната история 11 пзкус 

поколенията, комуниститвото па 
човката идеология от която мзхо- 1те „ ескалация е характернстн- 

1ШСП11 • чеи за всички наши среди. Често
Трябва да 

м в

Но, това което казах, в поли- 
смисъл Пашата политическане. ждаме, трябва да пи дадат

югославско н пмторпа- кокетираме с него.
поведение, за разби- Пр1им,аем, че той с влезнал 

бскпшпостите, иа наши Разбира се, на нацоиализма
н сисцифичиости и 0ХГОВаря етатнстнческо-бюрокра-

тическо-сониологичсски лност не произтича само от ико
номическата нестабилност, 1я

автохтонна ге
обясни. Моят анализ 

затова '
раци,, зцможе да се

дори и не е оригинален,
от 13-то заседание па 

СЮК, проведено през

евп
циаиалиетко

ЦК дептпо има и своя
а в пея са вградени райе па о 

те рарлпчия
упорита борба во перманентно Т11ЧесКото състояние на сТ,знание 

югославска синтеза. то> ц хой, изграждайки предста- 
17-ият пленум па ЦК на СЮК вата сп като защитник на застра

шепите „иационалин шперссн, 
да стабилизира, а носле и

защото точно 
па колела,

1984 година, през публичните нар 'критика и само
тници разисквания по предложа- ' абсолютизираио па сво-

заседапие заключе- налагане.

ЮНИиа
за
създаване иа

ните от това
през становищата па

СЮК и на Конфсрсн-
е зпачггтелеп принос тъкмо в по-

югославската иуобходм- желае
На първо място гря- да. разширява пространството 

неговите също- това нзкршвлю съзнание. Има 
възвратно депетвувано,

конто ианноналнз-

ния,
РАЗЯСНЯВАНЕ НА РАЗЛИКИТЕ еоката 
И ОТКРИТИТЕ ВЪПРОСИ

паконгрес на 
пията на

на
СЮК, сред пашите чле 

ясно
ма синтеза, 
бва да изтъкнемСЮК, беотносно в относнокове,

констатирана Трябва да
реформата, положени,, ,в

мът донълшггелно действува вър
ни „националните

(На 4-та стр.)

опасността от серн- 
СК да бъде само

национално-републи
канските и нокрайвинските орга- ода 
низании, да служи като мегдан ;

нагаждалия и 1<а' произвол

е спор- стисни определения.
сс обединим върху 
Това е клюнът за пашата развьр

отношение е ху укрепваш

Зц мене, например, пс 
„а оценката,'че п сега -- в пери- 

когато деетатизация1 а
в общественото въз- зка п тук моето 
) посочваме като най- кристално ясно.

озпа тенденция 
коалиция иа па от

ношенията Разбира се, ме*
за прагматични



Л Комунист

Обединението върху реформата - клюн на развръзката
ПРЕ-КОНТРАРЕВОЛ ЮЦИЯТА 

КАЛЕНО ДЪЛГО ТРАЕ
машата мсефикаспост а намалява 
мето ма пространството ра панмо- 

дсйстауоамс. Отно- 
към тона много опасно

(От 3-та стр.)
технобюрокрацнн, относно върху 
дефинирането на различните на- 

' иионални програми, които се дан 
жат от екстремно десни до край
но леви или от гледища, конто 
принадлежат на капитализма и 
буржоазното общество, до дър
жавно-социалистически модел, от 
носно от сепаратизма до унпта- 
рнзма н подчертания централи
зъм.

зи контекст, СК трябва да бъде 
загрпжеп поради ескалацията па 
национализма, В нашите отноше
ния той внася нримнтппнзъм и 
ниски страсти н това па главните 
врата. Обективно ни бута към бе 
зиерсиективпата периферия 
световноисторическите 
Атакува се срещу свободата па 
творчеството, па пнтегрптета па 
целп народи и народности, сре
щу хумапнстнчсскня характер па 
творчеството в науката и изкуст
вото; н националистическото чун 
ство няма богатство и нзанмАо 
общуване, няма място за съвме
стен живот п за рештчрпнця па 
нашето общество. Ретроградпост- 
та на чувствата не върви заедно 
н никога няма да бъде доведена 
н хармония дори пито е декла
ративната нрогресшшост или пък 
със социалистическо съдържание 
на нашата политическа акция. 
Национализмът пе може да се 
скрие пито с най-лукавого хамеле- 
онство на нашата политическа 
сцена и СК го разпознаваше и ще 
го разпознава. Обаче, нне кому
нистите трябва да се срамим от

палистическо Как оценявате актуалните об 
стоятелства в Косово? Дали те 

да изграждаме върху опо- говорят за но-голяма ефикасност 
ртюнизма п политическата слспо и делотворност на партийната йо
та, по върху пизнонерското виж- литика за Косово, последовагелно 
дапс па времето, което обхваща утвърдена на IX, XVI и XVII/ 

и лежи върху пленум на СЮК или пък за не-

шсписто
дестабилизиращо зло и СК пе 
можем

па
процеси.

снега около пас 
интернационализма и космополи- що друго?
тпчсското културно съзнание.

— ... Контра революцията трае 
прекадено дълго, постоянните ию 
анси в оценяването на

Разбира се, този феномен пе 
е нищо ново за СК, пито пък не
що, чиято същност той не може 
успешно да разобличи.

Просто казано, затова че па
ралиитеродите не са пито националисти-

шовпнистически, СК, манифестации в нейния по-широк 
и нокрайнин- контекст тровят нашите отноше- 

. Точно на плана на собстве-

ческн, пито 
републиканскитеОбаче, всички ние трябва да 

се'запитаме дали в собствените 
ч среди правим достатъчно за раз

обличаването му. Съществува вие 
чатление, че търсим някои поло
жителни съдържания и настрое
ния в „нашия" собствен национа
лизъм. Очевидно е, че ни е мно-

скпте организации, ние комуиис- пия
от пас в собствената пата си неспособност да я лРсо'тнте, ‘ всеки

ликви 
нашата дей-

долее и исторически да я 
лира като факт на 
ствптелпост, както и заради това,

си среда и в своите народи и на
родности, заедно е масовите на
предничави сили, точно между те 
зи народи и народности, трябва

че е доведено под въпрос страте
гическото определение на СК по 

да нанесем поражение на нацпо- националното равноправие, СК
търгш своето най-тежко морално 
поражение. Казал бих: всички ние 
сме свидетели, но и субекти в та
зи голяма морална голгота. Без 

да изключение ...
Заключенията на 9-то, 16-то и 

17-то заседание на ЦК на СЮК и 
тяхното провеждане или непрове 
ждане вече получиха качество на 
основен критерии за етиката и 
човещината не само при комуни
стите, но и при всички наши гра- 

машката бюрократическа върху- жданл. Не трябва всеки да бъде 
шка. Днес някои от тях се сра- в ЦК. И пе трябва ни всеки в 
муват поради това и приемат сан- Югославия- Ако някой желае дру 
кции. А спасение не можаха да га Югославия, Югославия на на-

идентнфицирамего по-лесно да 
„чуждите" национализми. По мое 
дълбоко убеждение това е онзи

налнзма п Югославия, своите на- 
нионализми, макар че е почти си
гурно, че тази борба на моменти 
ще бъде неприятна и може 
срути много митове.

отдел в учебника за СК, конто 
спокойно можем да наречем опо- 
ртюнизъм и политиканство. В то-

Виновен е печатът■ ■■
те и класови сборове пред Съюз
ната скупщина където работни
ци отиват за хляб, вместо за не
го да идат във фабриките, на ни 
вите и в хлебопекарниците.

Ако нищо не можем да напра
вим на инфлацията, можем 
печата.

Само от миналата до тази го
дина, оповестява печатът, реални 
те лични доходи са спаднали \ 12 
на сто! Други пишат за покачва
не на стандарта, а нашите вест
ници за заканващата ни се глад.

Ако не бяха вестниците няма
ше да знаем ни колко сме длъж
ни, и грозни; нямаше да знаем че 
сме в края на европейските . и 
световни положителни листи, и в

(От 1-ва стр.)

отвзимал имоти на сърби и цер- 
ногорци и -ги подарявал на алба
нски емигранти. Печатът е вино
вен че е изнел на яве този дър
жавен терор".

Печатът е виновен за Агроко- 
мерц. Ако не бяха вестниците и 
журналистите Фикрет Абдич днес 
би бил консул, а не в затвора 
във Велика Кладуша!

имат — за противопоставяне сре- цнонално деление, на народи, ко- 
щу погрешната политика би пое- нто говорят с езика на омразата.
ледвало отмъщение, за слугуваме- нека я тръси на други простран- 
то й падане заедно с нея, което ства, там където ще намери раз- 
днес се случва. Остава им да раз бирателство ... 

какво е по-чест но!

на

мислят
Покрай всичко друго, печатът В този контекст последните 

обвинява и народа, позволява му събития в Косово по- драматичен 
за всички да пише, а тоц на ст
раниците си това оповестява.

начин подчертават тъкмо въпро
са за (не)приемането и (не)прове- 

Ако не можем да спрем спада- ждането на заключенията от 9-то,
и 16-то и 17-то заседание на ЦК на 

СЮК. Тези събития, също, акту
ализират и въпроса за отговорно
стта на нал-числената нация за 
осуетяване на национализма и 

с вражеските действия, за гаранти 
за райе на всички права на сърбите 

и черногорците в Косово. В този

Вестниците са виновни за то 
ва, че трябва да се срамуваме 
от това което се оповестява ог 
Чикаго.

Печатът е виновен за това, че 
осъдените за предателство на
страната ни „държат" политичес началото по отрицателните тече

ния и процеси.
Журналистите обезпокояват 

албанските шовинисти и сепара- обществеността с неприятни ве-

нето на жизненото равнище 
колата на надолнището, можем 
вестниците и журналистите!

Трябва да ги пресрещнем 
Жълта греда, и да им покажем...

Резолюциите ни са пълни

на

ки говори.
Виновен е, че е груб срещу думи, с конто се застъпваме 

обществена критика, пълни с бо- 
рба срещу бюрокрацията н бю- смисъл, без общ фронт на албан- 
рократнчното самоволйе, за демо

тисти, които манипулират с мла- сти, пишат за разделенията, ко- 
дежта и миньорите и с Титова алициите, за иедоучените и неспо 
снимка ги насочват срещу Тито, собни хора, които ни „водят”, ’за 
а с югославското знаме срещу иеморала и плячките (три креди- 
Югославия! ти за един ден!), за онези които

Затова е и по-добра ииформа- ни раздаваха уроци за морала и 
цията за Косово, която получа- правоверността! 
ваме в лов на Брезовица от она- Виновни са дори и за собстве- 
зи, която прочетем във вестници- ните грешки и поведения! Ръв

Войводина сменяват редактори 
за това че са некритически и 

повеченациоиални- поданически служили на автоно-

ците, сърбите- и черногорците
крацид и демократизация па сре- Косово, няма решение, зная то- 
дствата за масова информация и ва. Но.трябва да добавя че ония 
на публичната реч. Дали това е 
така в живота и в обществената

в

които не желаят да изграждат 
този фронт, не са потребни нито 

практика — втор е и прав въп- на сръбския и черногорския на- 
рос. Очевидно е че, не е. Защо? род, нито на албанската 
Най-лесният и необмислен бюро- 
кратически отговор би бил: ви
новен е печатът! ,

народ
ност . ..

те.
Печатът е виновен за „еднона 

ционалните", Разговора води: 
Манчо МнтевекиСаво Кържавац

Урежда единна редакционна колегия: гла- 
/ вен и отговорен редактор на всички издания 

на в-к „Комунист'' Влайко Кривокапич 
пик главен и отговорен редактор Борислав Ву-Комунист мир Петрович, заместник председател Слобо- 

дан Йованович.
Адрес на редакцията: Белград, Площад

централа
С указ на Президента на Републиката от пикаиските и покрайнинските изДания: ЗияДи- ^"У01 • до ®96; и-Нови Белград Булевард „Ленин"' 

22 декември 1964 година .„Комунист" е удостоен здаревич (Босна и Херцеговина), Момир Бър- № 6, телефон 627-793.
с Орден народно освобождение, а с указ от гсич (Сърбия) Реджеп Хаирулаху (Косово), Ри- Издава ИИРО „Комунист .
30 декември 1974 година ,с Орден братство и ст° ЛазаР°в (Македония), Славко Герич (Сло- V, !,„,чата се всеки четвъртък па сърбо-
единство със златен венец. вения), Мирко Михалевич (Хърватско) д-р 1-1о- 1 го ес;‘' ,,а хърватско-сръбски (кирн-

Дийектор на НИРО „Комунист’’: Витомир ваквак Йованович (Черна гора), Коста Тоджер лаТ1|инца), словенски, македонски п ал-
м 1 1 (Воиводина). - бански езици, а съкратени издания па българ-

Председател ма Издателския съвет на из- ски’ Унгарски, словашки, румънски 
данието на „Комунист” за СР Сърбия: МНло- италиаискм ез11чи.

замест-
четич, главни и отговорни редактори на репуб- Х^а2кс и Енгелс'’ № П, телефони: 
пикаиските и покрайнинските издания: Зия Ди- 335-061 ло 096: ичНгтмг Крпгпяп Кхшек:

Судареки, главен и отговорен редактор на вси- 
издания на „Комунист": Влайко Кривокапич. русински ички
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*&Ч1 села тгагсела
ТРЪНСКИ ОДОРОВЦИ

в СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

След трн години Рейс Ново местно
центъра на Тр. Одо- 

ровци беше пълно с хора.
Освен пътуващите за Ди- С4 ШЛ ППП ПОГ<)ПП

з^°дор^иГ™т ьаМЩШЛаГаНВ
иса, да му се порадват.

НЕ БЕШЕ ЛЕСНО...

отново
во тръгна рейса на рела- 
Цията Димитровград 
Трънски Одоровци. С 
лки прекъсвания,, от 1983 
година, когато

В ■Д

И така, още от Дими
тровград се качиха дваде-, 
сетина пътници за Трън- 

стппгЬ, а СТаНа ката ски Одоровци. Може би
ГпР“Фт ЖДРЕЛОТ° иа Р- Щеше да има и повече, 

Ерма недалеч от Поганов ако хората зйаеха 
ски манастир, съобщени- В Суково се качиха и 
ята се прекъвсаха и об- двадесетина ученици ко- 
новяваха; а преди три нто като чуха, че рейсът 

опасност отново ще работи силно 
се зарадваха:

— Ох, няма вече да 
ше напълно спряно. квартпруваме в Суково.

За населението от Тръ- Сега ще си пътуваме с 
Одровцн, Куса вра- рейса всеки ден! 

на, Искровип и Петачнн-ч Осмокласникът
жан Виденов от Куса вра
на каза:

— Трудно беше досега. 
Налагаше се всеки петък, 
когато си отивах в Куса 
врана да пътувам пеша и 
по 14 километра.

— И за мене — доба
ви Милан Гигов, ученик в 
седмн клас, от Т. Одоров
ци.

ма-

В Сурдулишка община 
е в ход подготовка 
въвеждане на ново мест
но самооблагане. В мес

на, Миладинова, Златано- 
, Чорбанова, Маричева, 

Деянова, Макина, Драйчи 
на, както и в махалите 

тните общности, на събра Морина и Букова глава, 
нията на гражданите се

I за ва
— Сега ми олекна — 

Петър Алексов, рабо 
„Димитровград".

каза 
тник в 
Налагаше се често да пъ
тувам от Димитровград 
до Одоровци. Тук имам 
болна майка, сама. Сега

а в Кодина и Романовскагодини, поради 
от срутване 
тунела — движението бе-

анализира изразходването 
на средствата от досегаш 
ното самооблагане и

— ще се извърши рекон
струкция на мрежата 

се с високо напрежение. В 
планират следващите ак-. план е да се изградят и

помещения за потребите 
на местните общности, до. 
изграждането на водопро 
вода, участието в изгра: 
ждането на цех за' заема

на няколко

няма да имам трудности 
и ще мога да я посеща
вам всеки ден ако тряб-

ции:нски
През изтеклите пет го

дини, както изтъква Ра
нгел Тошев, председател 
на Общинската конферен 
ция на Социалистическия 
съюз в Сурдулица, от сре

Слад
ци това бяха три мъчи
телни години.

Налагаше се’ от

ва.
Петър Виденов от Куса 

врана бил на лекар в Т. 
Одоровци негодуваше за
що рейсът не пътува до 
Куса врана.

— Ние там не сме ли 
хора — сърдеше се Виде
нов ма шофьора Огнянбв.

— Протестираха и дру
ги кусовранци, така че 
Огнянов едва стигаше да 
им обясни, че този път 
му било наложено да до
йде само до Т. Одоровци. 
(Вече на 11 декември ли
нията е продължена и до 
Куса врана).

— Сега сме еи добре 
— каза Петър Бойчев, ко
йто с група пътници се 
качи при училището с 
група пътници .Всички бя 
ха весели, както и други
те. А имаха и защо.

М. Андонов

Пога-
новски манастир да път\* 
ват пеша с десетки кило
метри, по сняг, и дъжд,

не на нова работна ръка 
в този край.

дствата на местното само 
облагане на трудещите се 
и гражданите почти във 
всички местни общности 
са построени пътища, мо 
стове и др. обекти, а бла 
годарение на тази общес- 
ствено-полезна комунал
на акция, до края на го 
дината ще бъдат електри 
фицирани всички селища 
в общината. Разбира се, 
иай-големи средства са съ
брани в местната общно
ст в Сурдулица. Целият 
град има хубава питейна 
вода, добре е обезпечен с 
ток, асфалтирани са ули
ците, поправена е канали
зацията. ..

В периода от 1989 до 
1993 година се предвиж
да, да бъдат вложени 1,6 
милиарда динара за по-на 
татъшното развитие на 
града. Една част от сред 
ствата от местното самоо 
блага не ще се вложат 
доизграждането на Младе 
жкня дом, който в 
мента е , .консервиран по
ради недоимък на сред
ства за довръшаването му, 
сетне ще се строи спор- 
тпо-рекреационен център, 
пазарище, детайлен градо 
устройстпен план, възпо
менателни плочи и пр.

Местната общност в 
Алакнпци планира да вло 

150 милиона динара 
за поправка иа Коопера
тивния дом, водопровода,
за реконструкция иа мре 
жата с ниско напрежение 
и асфалтирането на пъти
ща, дока го местната об
щност в Биновце в спома ца 
гателните обекти в пред
стоящите пет години ще 
вложи 411 милиона дина- предстоящото

мооблагане, с който от 
личните доходи трябва да 
се отдедят 2, а от дохо
дите от селско стопанст
во 4 процента.

В местната общност 
Драинци главни работи 
ще се извършат в асфал
тирането на пътя, рекон
струкцията на водопрово 
да и въвеждането на ули 
чно осветление. В Грозна 
товици ще бъдат построе 
ни две чешми, водопро
вод и ще бъдат оградени 
гробищата, а в Стрезими 
ровци ще се адаптира во 
допроводът и ще се ас
фалтира пътят от центъ
ра на селото до пътя, во 
дещ за Преспал. В мест
ната общност Клисура ще 
се електрифицират Соре- 
зина, Блнзнакова и Мили 
на махали, ще се адап
тира водопроводът, ще се 
уреди пазарището в цен
търа на селото и ще се 
построи автоматична теле 
фонна централа.

Най-голяма част от съ
браните средства в мест
на общност Кострошевцн 
ще се вложат за поправ
ка на пътища и реконст
рукция на мрежата с ни
зко напрежение в Сухи 
дол и за подържане на 
водопровода.

по пек и студ.
Тези дни за тях изгря 

надежда, че е дошъл кра 
ят на неволите 
съобщенията.

По игра на случая пре 
ди три години движение 
то закри, а сега го „от
кри” шофьорът на „Ниш- 
експрес" Георги Огнянов.

им със

Инак квартируващите 
в Суково ученици от Т. 
Одоровци и Куса врана 
са заплащали по 80 000 
динара (от които 60 000 е 
обезпечавала общинска- 
та самоуправителна общ
ност за основно образо
вание, а по 20 000 родите
лите им).

Пътьом срещнахме мно 
зина пътници, които вър
вяха пеша за Погановски 
манастир, защото не знае 
ли за пускането па рейса.

ТРУДНИ И НЕПРИЯТНИ
години

Връщах се от Трънско 
предиОдоровци, когато 

три години на завръщане 
от Тр. Одоровци започна
да се срутва материал. — 
И на мене ми беше не-

стана такаприятно, че 
когато свалях хората при

ЗИМАТА ИЗПРЕВАРИ ЖИВОТНОВЪДИТЕ В БОСИ 
ЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Погановски манастир 
казва Огнянов..

Комисията за съобще
ния и връзки в СР Сър
бия иялязла на място и 

‘беше спряла движението. 
Тези дни Комисията даде 
разрешение да се устано
ви движението в долина
та на р .Ерма макар че 

не е напълно

СНЕГЪТ „ПРОДЪЛЖАВА" ГОДИНАТА в

мо-
Зимата, която и боенлегралските села пристигна 

много по-рано отколкото това прави „нормално” още 
повече ще намали животновъдния фонд

муденн да хранят добитъ
ка н оборите над половин 
година. Разбира се, нъ» 
високите планински села, 
п които зимата трае до 
април. Топа влияе не са
мо върху
па фонда, но и върху у»е 
лйчанапето па разноските 
н поскъпна животновъдна 
та дейност.

Не е малко числото иа

В областта па животно 
пъдешото в Боснлеградс- 
ка община и тази година 
не могат да се постигнат 
значителни резултати. Те 
особено |ще изостанат и 
частния

И останалите местни об 
щности в общината пред
виждат да вложат значи
телни средства в обекти, 
с които значително ще се 

в тези се- 
По-големн влага-

пътят ои.|е 
завършен и че 
колко критични места.

има ня-

А колко и какви пево- 
имали уштблитс пади са 

Дерскула — те 
знаят най-добре.

намаляването подобри битаприсами си 
Нсвед- 

палагало при

сектор. жина които 
п ред-

домакинствата лища.
ння се планират в местни 
те общности Йелашшща, 
Масурица, Сувойшша, Вл- 
асина и Киевац.

животновъдството 
ставляла най-гол яма част, 

някои и основен из- 
доход. • Голямо

иаж се е
спешни случаи да се ми- 

през Бабушница и а напана
Звопци, с 50—60 киломс- точпик па животновъдите, които па 

зима
вечечисло животновъдитра по-дълъг път. -

Бях с пътниците па намалиха 
рейса, който точно в 12 пия и рогат добитък. Се- 
часа тръгна за Т. Одоров- га Дърху намаляването па 

М#озина купувайки животновъдния фонд '
покрай старческите дома- 

недостатъчпата

Инак, до рая на месе- 
венчки местни об

щности с референдум ще 
се изкажат въЬ връзка с 

местно са-

брря на дреб- раиопристигиалата
ще се противопоставят с 
навреме прибраните лис- 

Не са малко оба-11НЦП.
че и онези животновъди, 
които по могат да издъ
ржат дълготрайната зима, 
която им продължи годи
ната. Те и сега продават 
„прекомерния” добитък.

ии.
билети в 
недоверчиво 
шето:

— Другарко, 
до Трънски Одоровци?

— Може, как да не. За 
новядайте! Колко билета 
искате! •

Димитровград, 
питаха иа ги

ра.
кинства, 
ветеринарна защита и из- 
намираието па по-доходии 
дейности — повлИя Рано 

зима. Изп-

В местната общност в 
Божпца се 
бъде изградена и рскон- 

' струираиа електрическата 
мрржа във Велкичевв, Бъ
рзина, Цакнна, Цврнчн-

плаинра да
може ли

пристигналата 
равени пред тези трудно
сти животновъдите са при

С. МнкичV.
В. Б.

СТРАНИЦА 7
1988I6 декемвриБратство •



ОТ НОВА ГОДИНА В БОСИЛЕГРАД ХОЦЛ-И.. СЪДБИ ух-'ч--

Нова комунално
услужна организация

Самотията на 

някогашния ударник
Сега вече е известно* • , -Делегатите па Скупщп- 

от началото па 1989' годи «шта па СОИ :»а жплпщ-. 
па в Босту^гра^ ще уб^Де,- .зЬ;комЧ1!>ЦШ \ЛРЦ.и1&т' <><•' 
формирана ноиа комумал пей решението па форми

ране на попа' оргапипа
ния която «ще се капна 
комуналйо-уелужна тру
дова организация ' »;Услу- 
га”, приеха п необходими 
те документи, учредиха 
съвет п папначпха пппьл- 
няшчц дължността дирек 
тор на организацията.

От СОН па комунална 
п жилищна дейност по- 
пофор мира! »ата т ру; и > па 
организации поема иепчкп 
строгггел.шг машини, ат>т 
ГО „Босилеград” същест
вуващата механизация и 
пастите но поддържане 
на чистотата п града, ка- 
кто и заетите по поддър
жане на водопровода и 
канализацията.

II разгара на битката за първата петилетка 
станал ударник. Като член на фронтовите бри
гади е изграждал власинския бент и пътя Про- 
маи — Върла река. По' 12 часа дневно е разби- 

край Бранковска река докато се нро- 
Гогава. Днес Стамен Станосв, 86-годи- 

сам-еамичък, забравен 
обществото

- * V-* - . -

I ю-уеду жг и\ органнза пия- 
Топа между другото е ре
шение на Скупщината на 
Самоуправптелната . общ*- 
пост на интересите за жн 
л\гщ1 ю-кому налца дейно
ст в Босилеград и', реше
ние на Работническия съ- 

' вет на ТО .^Босилеград”. 
Новата организация ад е 
се занимава с комунално- 
услужна дейност, а пре- 

• ди .всичко 1ЦС поддър.жа 
чистотата . в' .гр.ада,. .‘.водо: 
провода. и канализация
та в града п Радчиловци, 
местните и 11екйтегорпз'11- 
рани пътища, ще урежда 

" Жилищни площи ... и ще 
оказва кому нал пб-р1 пош I 
услуги.

вал кирии
кара път. 
тен брапковчаннн, живее
и от децата му, и от

гс му, и от обществото. Сам живее 
1975 година. Тойг си меси

Попитите ли някого м село Бра- 
пкопцп (Боеилсградска община) кой 
от съселяните му с изпаднал и най- 
тежко положение, веднага ще пи 
отговори: дядо ( гамен КозарПички. 
Стамен И. Станосв от махала „Ко- 
зарнпца” с роден 1902 година. Баща 
му Пепе н майка му Лопена имали 
десет деца и отгледали като ейое 
още едно чуждо, но пет им почина
ли още малки. Сламен се оженил на 
17 години. Със съпругата Си Райна 
отгледал 4 дъщери. Войник.и,ка сн 
прекарал в Марнбор п там през 
1923 година па пръв п последен пъ! 
бил при лекар: извадил един .гьО!

В разгара на битката за първата 
петилетка станал ударник. Тогава 
работил като строителен работник 
в белградското предприятие „Турд- 
бенпк". Преизпълнил нормата си с 
39 процента н в знак на признание 
па 5 септември 1950 година му била 
връчена „Ударпическа картичка” 
№ 1066. Като член на фронтовите 
бригади е изграждал банатския 
бент н нътя Промая — Върла река. 
'По 12 часа дневно разбивал карпн 
край Бранковска река докато се 
прокара път. Така било тогава. А 
днес?

още от
хляба, пече го и подмина, сам пере,

работи.си готви, всичко самсам
Но дълго» одишпият тежък труд; ня- 
коклоната беда и старостта го на- 

иовече. Физически е из- 
по-слабо.

Iмскач все
тощя-1, здравето му е все 
Той обаче и ме помисля ДД 
при декар, да лоиска помощ, лекар 
стла. „Ако съм могъл да живея без 

цели 86 години,

отиде

декар и лекарства 
ще поживея още 
капна тоя и добавя, че му е все ед
но има ли или няма право на без-

малко без тях" —

М. Я. платно лекуване.
Дъщерите и внуците му все 

рядко идват при него. Обществото " 
си спомня за него само когато тря
бва да му поиска и вземе данък. 
Дядо Стамен има ниви, ливади и 
гора, ио няма никаква полза от тях.
И няма от какво да плати данъка. 
Казва: „Ето им и нивите, и ливади
те, и гората, нека ги дадат на оня, 
който може да ги ползва, а на мен 
е стига да ми дават колкото за 
хляба”. Старият планинец е сърдит 
на „днешната власт” задето не иска

по-
ОБЩЕСТВЕНОТО ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО В
Ь1ЛЛ1ЛЬ1НАД

Строи се н друг обект
В затруднените условия 

на стопанисване когато 
сдруженият труд в Боси- 
леградска община не е в 
състоя ние да отдел я по- 
значителни средства за 
жилищно строителство, 
жилищното дело все пак 
постига резултати. Благо 
дарение на една прави- 

да се ст-

-липса на средства изгра
ждането спря. В СОИ по
дчертават, че този проб
лем ще се реши и че сгра 
дата ще бъде готова през 
първата половина па ид
ващата година.

Тези жилищни обекти 
строи босилеградската ст
роителна 
„Изградня”.

да чуе това предложение на мнози
на стари хора от общината, които 
на младини са дали немерен труд 
на обществото си.

Днес дядо Стамен Козарнички, 
най-старият брапковчаннн, живееI лна насока 

рои доколкото има сред
ства, а не да се чака вси
чките да се съберат и да 
ги обезценява инфлация
та — през тази година * в 
Босилеград започна и при 
ключи изграждането 
една жилищна сграда с 
шест двустайни апартаме 
нти. Обектът, чиято стой
ност възлиза около 105 
милиона динара наскоро 
ще приеме квартйрантите 
си,” тлавно работници — 
дефицитни кадри в орга
низациите на сдружения 
труд в общината.

организация
В. Б. Стоян ЕВТИМОВсам-самнчък, забравен и от дъщери-

ИЗРАБОТКАТА НА НОВ ГРАДОУСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ДИМИТРОВГРАД СТАВА В ПРЕДВИДЕНИТЕ 
СРОКОВЕ

АВТОПЪТЯТ МИНАВА НА КОЗАРИЦД?
Доколкото се приеме новото решение, автопътят 

ще се отклони от сегашното трасе при завоя в е.
Сречковац, ще мине през железопътната линия и ре
ката, сетне над болницата, по склоновете на Козарнца 
и при „Ивкове воденице” ще мине обратно през река
та и железопътната линия, ла да се свърже с новоиз
градения участък до гранично-пропусквателния пункт

на
река граница през тери
торията на общината. То 
ва решение предвижда ав

участък до гранично-про- 
пусквателния пункт. Пре
димствата на този вари
ант са: пътят ще бъде по- 
кратък с три километра 
и ще мине на слънчевата 
страна. Направени са и 
допитвания в компетент
ните за автомагистралата 
институции. Това не зна
чи, че няма да има и ‘про 
мени, но същността 
решението вероятно няма 
да се измени.

За разширяване на гра 
да до 10 — 11 хиляди жи 
тели. (това се смята за 
максимум) се предвижда 
местността 
На промишлените органи 
зации остават същите пло 
щи с малки възможности 
за разширяване, защото 
по-големнте организации 
са извършили модерниза
ции и нямат нужда от но 
во разширяване. А при 
днешното безпаричие 
може ни да се 
за изместване на тази зо-

топътят да се отклони от 
съществуващото 
при завоя в с. Сречковац, 
да мине през железопът
ната, Л1ншя и реката, сет 
пе да продължи над бол
ницата по склоновете на 

Членовете па комисия- Козарнца н при „Ивкове 
воденице” да мине обрат 
но през реката и железо-

трасе

Преди известно време
Общинската скупщина в 
Димитровград 
ние да бъде изработен нов 
градоустройствен план на 
града,

ние и с „начертана" ин
фраструктурата.

взе реше-
Имайки предвид преди

мството бт такова изгра
ждане (често и етапно), 
СОЙ за жилищна и кому 
нална дейност започна да 
строй. Още една такава 
жилищна сграда — с ше
ст двустайни апартамен
та.. ,И.. Т.ези жилища. . 'са 
Предназначени за дефици
тни “ кадри, в,. общината. 
Според \ проектосметката 
ЖйМйщнаталсграда ще ст
рува-' бкбло '300- Милиона 
динара.' ’ "Финансират'-, -гй 
бргаййзйций 7- на сдружб- 
нйя труДСа се Очаква сре 
■дства/даР отпусне и - Ре
публиканският фонд за на 
сърчаване - развитието па 
икбйбййчебкй ' изостана
лите краища. Преди йзве 
стно време обаче настана 
ха трудности

та проявиха пап-голям им натерес за предложеното но 
во трасе на автопътя 
Нищ —: югославрко-бълга

понеже старият 
план е застарея още пре
ди десетина години. Зада
чата -е дадена иа Завода 
за урбанизъм от Ниш.. Те 
зи дни на заседание в Ди 
митровграД директорт,т на 
Завода Иван Георгиев уве 
доми членовете ма Общи
нската-комисия, която се 
грижи за изработката -ща 
плана, че някои трудови 
организации все още не 
са изпратили развойните 
си планове за- следващото

пътната линия, за да се 
свърже с новопостроения

„Разсадник".

недесетилетие, но въпреки - 
това изработката на пла
на става в предвидените 
срокове. Вече е направе
но разпределение на пло
щите според предиазиаче-

помнелн

на.
Изработката 

ще струва над 60 милио
на динара.

на плана

поради Димитровград А. Т.
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ДЕНЯ МЛАДЕЖКИ НОВИНИ ОТ СУРДУЛИЦА

До края на януари-програма 

за чествуването
Тържество за младите войници

Тазгодишното тържество е шеста поред културно- 
забавна манифестация в чест на младежите, които за- 
минават в казармата

бавни 
инструментални 
нения, танци И пр.

програми, - вокално- 
изцъд-..

Тазгодишното чествува- 
не Деня на младостта на 
стадиона на ЮНА в Бел
град струва 640 милиона 
динара. За нейното финан 
сиране от бюджета на Фе 
дерацията са били

, На 16 декември (днес) 
в Сурдулица, в залата на 
Народния 
ще се състои

срещи на младите.
Отчитайки, че анализът 

\не проведената програма 
става със закъснение от 
шест месеца, членовете на 
Съюзния комитет

ренция на Съюза на со- ЗАПОЧНАХА ИЗБОРИТЕ 
циалистическата младеж
в Сурдулица не отслабва 
грижата за
организация, за базата, от 
която израства Съюзът 

младежта. Непосред
ствени реализатори на та
зи грижа са пионерските срок за изборните събра- 
инструктори и Комисия
та за работа с пионери-

университет, В младежката организа 
на Сурдулишка об- ' 

щина започнаха избори
те. В декември трябва да' 
се проведат предизборни
те събрания. Януари е^

тържество 
в чест на декемврийския 
набор млади войници. В 
рамките на тържеството на 
щс бъде изнесена подбра
на културно-забавна про
грама. Младежи, девойки 
и пионери ще
добър път на другарите те, които и тази 
си ,които отиват в разни подготвят два маскенбала 
краища на страната да в чест на 27 декември — 
отдължат свещения си Деня на пионерите. Еди- 
дълг към родината. Тър- ният маскенбал се орга- 
жеството ще продължи с низира $а пионерите 
танцова забава „до после- I до IV клас, а другият 
дна капка пот".

пионерската Ция

приеха
в частност и отчета тазгопред

видени само 189 милиона 
динара, а разликата е по-

дишното 
Деня на младостта. Беше 
прието и заключение да 
се извърши редактура на 
оценките на програмата.

Заключено е до края 
юнуари 1989 година 

Съюзният комитет за че- 
ствуване Деня на младо
стта и. Председателството 
на Конференцията на Съ
юза на социалистическа
та младеж в Югославия 
да изготвят концепция за 
чествуване на празника 
на. младите.

чествуване на

гасена от бюджетните ре 
зерви.

Приемайки 
прегледа

пия, а до края на февру
ари ще приключи избор- 

година ната дейност в Общинска 
та конференция на ССМ.

Председателят на ОК на 
ССМ Любиша Станойко-

пожелаят
тези дни 

на приходи и 
разходи на изпълнената 
на стадиона на Югослав
ската народна армия в 
Белград програма с два 
против и два въздържани 
гласа, бяха коментирани 
разноските за тази мани
фестация- Констатирано 
беше, че не е имало до
статъчно средства за фи
нансиране на югославскн

на

вич Подчерта, че при • се- 
от гашните политически об

стоятелства и обществено 
положение на младежка 
изборите са голям шанс 
за кадрово подсилване на 
.младежките ръководства.

за пионерите от горните 
класове.Тазгодишното тържес

тво е шеста поред култу- Маскенбалът е целодне 
рно-забавна манифеста- вна забавно-популярна ма
ция в чест на младежите нифестация с многоброй- форуми и органи, 
от общината, които зами ни , съдържания: наград- 
Иават в казармата. Досе- ни игри и състезания, за- 
гашните пет тържества са 
запомнени / като прекрас- МЛАДЕЖКИЯТ ДОБРСВОЛЕН ТРУД В БАБУ1И 
ни събития, които обла- НИШКА ОБЩИНА 
городяват душата и оста
ват да бъдат спомен за 
пял ^живот. Затова мла
дежкото ръководство, ка
то организатор на мани
фестацията, вече разми
сля и за по-съществено 
обогатяване на съдържа
нието й.

Г. Д. к. г.
ДИМИТРОВГРАД

Активно за развойния план
Две бригади 

без акции
Съюзът на Социалисти

ческата - младеж в Дими
тровградска община акти 
вно ще се включи в пуб
личните разисквания на 
развойния план за 
година. Това щ 
рамките на общите рази
сквания по този важен 
документ, който ще орга
низира 
кият съюз на трудещия 
се народ.

В най-скоро време щс 
се проведе съвместно за
седание на Председател
ствата на Общинската ко

нференпия на Социалис
тическия съюз. Общин
ската кдиференция на Съ 
юза на социалистическата 
младеж и Съюза на бой
ците, на което ще се об
съди развойния план на 
общината за 1989 година.

доброво- гада е трябвало да рабо- 
лен труд в Бабушнишка ти по разчистване на на

носи в Радининце и дру- 
днция. Ежегодно се изя- ги села. С оглед че в на

чалото бе необходима те
жка. механизация, беше 
решено да се организира 
акцпя с по-късна дата, 
тъй к/‘ТО армейците се 
притекоха на помощ ,с ме 
ханнзацията си.

Следователно, през го
дината младите в Бабуш- 

направенн ница бяха запланували 
но две трудови акции, а не

1989 Младежкият
е стане в

На досегашните търже- община има богата тра- 
ства са присъствувалп
всички новобранци. Очак- вява постоянната младе- 
ва се така да бъде и днес, жка бригада „Добринка

Богданович”, която от мио 
го съюзни младежки тру- 

МАСКЕН- * дови акции донесе реди-

И младежките органи
зации в организациите на 
сдружени^ труд също ак
тивно ще се включат в те
зи разискваиия в рамките 
на разискванията, които 

стават в тези оргапи-

Социалистичес-
и следващите години.

ПИОНЕРСКИ
БАЛ ца признания и награди.

Тази година също бе за
планувано тази бригада 
да участвува на съюзна 
акция. Бяха 
известни подготовки,

трябваше бригада участвуваха, нито на ед
ната, нита на другата.

ще
зации. В~ Общинската конфе-А. Т.

Курс по английски езикБОСИЛЕГРАД
когато
та да сс оформи н да за
мине па трасето яли се
жълтеница фед бригади- ннте постижения в

и те отказаха учас- роволиите залесителни ак 
цнн, участието на съюз- 

защото ни и републикански ак
ции, организиране на ак
ции за уреждане на учи
лищните. дворове и пр., 
младите в Бабушнпца ос- 
таиаха длъжни към доб-

Имайкп предвид досегаш 
добие иа английски език, не 

само па доброволни 
процеса 
издиша

нсоб-Центърът за култура и Босилеград извърши 
ходимите подготовки и преди известно време Народ- 

„Павле Стойкович” от Ииш тук 
първия курс па обучение но

нача-
р11ТС
тието си. Разбира се, сън

нала, но и вза- Об-
Ог сем основателно,

ният университет 
почна да провежда 
глийски език

обучението, 
щипската скупщина, 
чуждестранните 
основното училище

ан-
‘ лекари-специалисти се про 
изнесоха, да не се отива

езици в 
уче- 

само руски26 от пе- 
осми клас па ос-

четвърти клас 
ти до 
новното и около 20 
средното училище.

Това всъщност е пър- 
иачинание в община 

Създават 
заинтересо

на бригада, понеже може 
да дойде до епидемии. Та
ка за прав път това лято 

младежи

циците учат
. Понастоящем се изу 

аиглп
вото 
та, с което се

ОТ език
чава възможността
йски език да се въведе в бабушнишките

началото на и девойки изостанаха от
роволння младежки труд. 
Нямд съмнение, че зимни 
те дни ще се 
за задълбочени

Още една бригада, за- и- подготовки на нови тру 
планувана в оказвано на дови бригади, конто, през 
„ома,,, на населението п пролетта идущата година 
засегнатите от наводнени- ще работят на обекти в 
ята райони н Бабушнпш- общината, а безспорно 
ка община през юни, не ще възобновят традиция- 
со сформира .Според нла- та си за участие н на гъ
на на ОК на ССМ и Пред юзни акщш. 
седателството й, тази брп

възможности 
вани лица да изучават чу 
ждестранни едйци и 
пъп училището, 
сът на онези, които

желаят да изу-

пети клас отОбучението се провеж
да и

използват
анализи

из- съюзна акция.учебна година, 
анкета «средтри групи. Същото новата,

но два и ПроведенатаИнтерс-
ссдмичпо трае 
половина часа и ще при-

кт,м средата на фе дители
език трябва да се въведе 

образованието. Разбира 
се, най-напред в основно
то, а след това и в сред
ното училище.

до- един брой ученици и ро- 
поиаза, че и тозиброволио 

чават 
лък. 
оправда 
откриване 
този
80 души. Най-много всред 
тях са ученици 
60 души _ 12 от грети и

ключи
вруари. За целта курсис- 

заплаща’г но 130 хи-
този език не е ма- 

Масовостта именно 
изискванията за 

на курса. Тук 
език сега учат към

втите
лгяди динара. След завт,р- 

па първия сешаването 
очаква да се организира ц

Ст. Н.втори курс.
Инициатива за изучава-

около В. Б.
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*~кжипуияяФ тш&е&еюя а иък&етбтз
НА ТЕАТЪРАпо повод стогодишния юбилей

В ДИМИТРОВГРАДИНТЕГРАЦИЯТА НА ОСНОВНИТЕ УЧИЛИЩА В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА Е 
НЕОБХОДИМОСТ: КАК ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНА ?

НЛН ПЪЛНО, ИЛИ НИКАКВО ОБЕДИНЕНИЕ Самодейците с преданост
и любов— Скупщината на СОИ за основно образование 

предложи две, а общинското политическо ръководство 
едно централно основно училище. Ине смятаме, 
второто предложение е по-добро, понеже е рамка за 
истинска интеграция — казват учителите от основно
то училище „25 май" в Божнца

В Сурдулпшка община 
работят 7 основни учили
ща. Всички са самостоя
телни организащш и вен 
чки се „хранят” от един 
„кош”. Основните учили
ща в Божица, Клисура и 
Власнна са изпаднали 
незавидно положение: от 
година на година учебни 
те им стаи са все по-праз 
ни. Цяла осмолетка — ед 
на паралелка. Училищата 
в Йелашница и Мачкатп 
ца засега не се измъчват 
от този проблем, а в Сур 
дулица броят на ученици 
те расте ежегодно. Голе
мият прилив се чувствува 
само в основното учили
ще „Вук Караджич”, 
неже все по-голям броят 
на сурдуличани, които нс 

_ искат да запишат децата 
си в основното училище 
„Йован Йованович Змай”.

мнениетоли подкрепят
си:

— Две административни 
служби сигурно щс бъдат 
по-скъпи от една. Щс сс 
премахнат кавгите за 
рито н по голи начин щс 
се заздравят отношения
та. Щс обединим усилия
та си за по-съвременно и 
по-качествено обучение и 
професионално усъвърше 
иствувапс па учителите. 
Ще се създаде основа за

език. Заедно съсче гарски
старите артисти се пред
ставиха и млади, доказва-

По повод стогодишния 
юбилей иа димитровград
ския самодеен театър 
„Христо Ботев” на 9 де
кември т. г. бе изпълнена 
специална програма 
название „Димитровград
ските самодейци с любов 
на свод театър”, и която 
взеха участие около пет
десет артисти-самодейци, 
сегашни и предишни чле 
нове на театъра. Предста 
влението, в което 
участие Колица Рангело
ви, Венета н Методи Пет
ров, Ангел Георгиев, Пе
тър Митов, Лилияна Не
йкова, Деса Гигова, Вида 
Апостолова, Лиляна Каме 
нова, Новица Панич, Вас
ко Каменов, Благой Сто
янов, Слободан Сотиров, 
Момчило Андреевич и мно 
го други, млади и стари, 
бе своеобразна ретроспек- 
тива на пиесите, от осво
бождението насам. Зрите 
лите в пълната зала на 
Центъра за култура отно 
во имаха възможност да 
гледат и да се въодушев
яват от маестралннте из
пълнения на ветераните 
на димитровградския теа
тър в откъсите от пиеси
те „Свекърва”, „Сеоскп 
лола”, „Слугата на двама 
господари”, „Зона Зам- 
фирова”, „Кощана", „Съм
нително лице", „Римска 
баня”, „Татул”, Радован 
III" и много други, нзпъл 
иявани еднакво успешно 
иа сърбохърватски и бъл

ва йки че Димитровград и 
занапред остава неизчер- 
нан източник на 
способни да продължат 

традиция

да се формират две цен
трални училища. Тази ес
ен актуалността иа тема
та се повиши твърде мно 
го. В рамките па разгово
ра за мерките, с конто 
трябва да се облекчи по
ложението на стопанство-

таланти,под

едновековната 
на самодейния театър. 

Какво значи да бъдеш 
Методиартист-самодеец.

Петров, един от най-ста
рите артисти казва: „То
ва значи да си управител 
и счетоводител, да бъдеш 
актьор и суфльор, да бъ
деш постановчик, дори да 
бъдеш и метач. Това бях 
и аз цели 30 години".
А Делча Гигов, един от

в

■ШШ- I
взеха

но-младите артисти, кои
то продължава и семейна 
та традиция, казва: „Да 
стана артист-самодеец ме 
накара преди всичко го
лямата обич към богиня 
та Талия, семейната тра
диция и възможността и 
ние младите креативно да 
изпълним свободното си 
вре.ме. Освен това тук са 
и извънредните 
ски отношення в колек
тива на театъра".

Любнша Джорджевич, 
постановчик от преди два 
естина години: „Театърът 
в Димитровград, особено 
пред шестдесетте години, 
бе своеобразно училище 
на живот, трудова енер
гия, любов към провере
ните стойности, школа на 
братство и единство”.

по-

ЦЯЛА ОСМОЛЕТКА — ЕДНА ПАРАЛЕЛКА: 
Учениците на Основното училище в Божица

навременно разрешаване 
на проблема с училищата, 
които остават без учени
ци. Доколкото се форми
рат две централни основ- 

— Ние смятаме, че вто ни училища, седалището 
рото решение е по-добро, им ще съвпадне със сега- 
понеже е рамка за истин шиите училища в Сурду- 
ска интеграция — ни ка- лица, а съществуващият 
заха тези дни членовете между тях антагонизъм

лесно може да се разши
ри и на останалите учили 
ща, значи да предизвика 
нови, по-големн раздори.

К. Г.

БЕЗПАРИЧИЕТО „ИСКА" 
РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

то, политическото ръково 
дство на общината пред
ложи обединяване в едно 
централно основно учили

другар-

Републиката и община 
та понякога сипат в про
светния кош и допълни
телни сумички, та учите
лите взамат „по някой 
динар”, но в училищата 
пари трябват и за учеб
ни помагала, професиона
лно усъвършенствуване 
на учителите, ученически 
стандарт и други важни 
цели. При такова финан
сово положение на основ 
ното образование интегра 
цията изпъква, като голя
ма необхожимост.

— Интеграцията На учи 
лищата е необходимост 
не само като основа за 
финансова рационализа
ция — казват учителите

ще.

на трудовия колектив на 
божишкото основно учи
лище.

Ето и аргументите, с 
които божишките учите- А. Т.

ДЕВЕТДЕСЕТ ГОДИНИ БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО В ДИМИТРОВГРАД

Значителен юбилей
През 1869 година в Дн 

от основното училище митровград, тогава Цари- 
„25 май” в Божица . — брод, започва да работи 
Тя е необходимост преди първото училище. Девет- 
всичко като предпоставка надесет години покъсно ен театър 
за съгласуване на възпи- е оформено „Актьорско 
тателно - образователния дружество”. В списание 
процес е изискванията на „Домашен учител” от

1889 година е записано 
съществуващите между другото: „Дружес-, 

тва в Цариброд за сега 
още не съществуват по-

лиотека или читалище...”
Десет години след ос- 

новаване на „Актьорското 
дружество” (днес самоде- 

,Христо Бо
тев”), по-точно на първи 
януари 1898 година е ос
новано народно читали
ще. Същата година чита
лището получава първият 
си статут, с който са ус
тановени правата и длъ
жностите иа членовете и 
читателите. Целта на чи
талището е била „да спо 
собствува за развитие и 
поддържане на умствения 
интерес, както между чле 
новете му, така и в об
ществото”. Сведения за 
броя на книгите по това 
време няма .Известно е, 
обаче че библиотеката се 
е обогатявала с книги чр

вършили 13 лица, от ко
ито най-добрите остават в 
градската, а

ез подаръци от някои лц 
ца и заведения.

останалите
Веднага след освобожде 

нието през 1945 година
са разпределени в 39 сед 
ски библиотеки. Всички 
библиотекичиталището отново е от

крито и работи в състава Царибродска 
на младежката организа
ция- Както и преди, чита екземпляри 
лицето е било център на списания, 
културния живот в града Днес библиотеката рабо 
и околията, а към него ти в състава на Култур- 
работи и самодейният те ния център „25 май” 
атър. Библиотекарите до Димитровград в нови до- 
1947 година са работели изградени . и разширени 
на доброволни начала, а помещения. Библиотека- 
първата платена библиоте та разполага с 33 хиляди 
карка е била Васка Ма- книги от които 35 на сто

са на български 
Книжният фонд 
но се увеличава с’ около 
1200 нови книги.

в тогавашна
околия са 

имали 9910 книги ии 133
времето и за разрешава
не на вестници и
проблеми. \ДВА МОДЕЛА

чти никакви, освен едно 
актьорско дружество, съ
ставено през август мина 
лаТа година. Целта на то

вОбединяването на ос
новните училища не е но
ва тема сред просветните 
работници в тази община.
Към средата на годината 
Скупщината на Самоупра му — инициатори е да

събере паричен капитал

ва дружество според, ка
кто ни казват членовете

ринкова, която съгцевре- 
мено води и библиотечна 
та администрация. През 
1948 година бива органнзи 
ран курс за библиотека
ри. Курса успешно са за

език.вителната общност на ин
тересите за основно обра чрез даване на театрални 
зование откри разговор за представления и с този

капитал в градеца да от- 
решение: крият една градска биб-

ежегод-

интеграцията и предложи 
ориентационно

А. Т.■I
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ПООТДЕЛНО
ПЪРВЕНСТВО НА ДИМИТРОВГРАД

?5и™?“в°ку°,йгитиЕ •'ш4хмтт' ■Много надеждни шахматисти
Рокн Стоименов спечели 

четвърто място
В помещенията на рабо 

тническо-спортното дру
жество „Димитровград” в 
началото на месеца се про 
веде поотделно първенст- 

Димитровград по 
Участвуцаха 28 

сред които 
имаше и мнозина, млади 
неафирмирани играчи. Из 
лезе, че в града има мно
го потенциални шахмати
сти от 12—13-годишна 
зраст и че Димитровград 
би трябвало да 
по-големи грижи за 
ното развитие. Иван Сто
именов, 
нов, Антони Пецев и Ро 
ки Стоиименов

Игра се по Швейцарска 
седем получиха скромни награ

ди -— шахматни дъски и 
часовници.

Инак, проведеното
_ р„„ Я слу' тезание по шахмат беше 

Републиканския организирано добре от ст 
секретариат на вътрешни рана на СОФК-а в Димит-

работи с 5,5 точки, ровград .Оказа се ^ 
следван от Петър Гнгов, подобни 
които

система в 
След добра 
борба първо 
ли Борнвое Андреич 
жещ

кръга, 
и оспорвана
място спече- със-

во на 
шахмат. Васил Стоименов дели 7, 8, 9 и 10 място

В рамките на акцията 
че на „Шахматът в училището” менови 

състезания е не- на 10 й 11 декември в СОФК-а 
обходимо повече и по-де- Куршумлия 
йно да се\включи

шахматисти.
ното състезание на Стои- 

този път пое 
в Димитровград 

За републиканското съ 
тур- _ ревнование обаЧе е

също спечели 5,5 
точки, но с по-слаб Бухо- 
лц. В лоследння кръг 
пример Гигов победи Ан
дреич, но това

се проведе ре 
шахматеншахма-

тният клуб „Асен Балкан 
ски”, който

не му до-, съществува и който тряб 
несе първо място. За ря

гионален 
нир с' участието на 30 уче 
ници от1 12 общини.

въп
рос дали СОФК-а е гото
ва да поеме разноските. 
Не е известно защо осно
вното училище „Моша 
Пияде" не вземе мерки 
да обезпечи средства за 
Роки Стоименов, защото

па
въ-

почти и не
положи 

тях-
тре

то място се бореха 5—6 
играчи с по 5 точки 
най-добър (по система Бу 
холц) беше Цветан Мила
нов, работник в „Димит
ровград". Тримата първо- 
класирали се шахматисти

ва да засили дейността Братята Роки и Васил 
си. На шахматистите- в Стоименов бяха предста- 
Димитровград е необходино

Слободан Мила- вители на основното учи
лище „Моща Пияде" от 
Димитровград.

Роки Стоименов се кла
сира на четвърто място 
с право да участвува на 
републиканското съревно 
вание, което ще се про
веде през януари 1989 го
дина във Върнячка баня, 
а Васил Стоименов 
8, 9, 10 място.

Разноските за двуднев

мо помещение, където да 
тренират.' Сега е ред 
говорните

от-вече стана 
ха известни и в региона и 
републиката.

с досегашните си резул
тати той напълно оправ
да доверието.

Впрочем и съревновани 
ето носи название „Шах
матът в училището" и ес 
тествеио е, че училищата 
трябва да се грижат за 
организирането му.

да отиграят
своя ход. >

Д. Ставров

д0оТстГОвИбосилегр°аТдЧЕ ТНО събрание на футболния отбор .МЛА

N в спорта рационализация дели

А. Т.През миналата могло да бъде и по-добро. 
3 разискванията .бяха на 

т°я редовно годишно-отче правени забележки и за 
тно събрание на Скупщц работата на отделни чле- 
ната на футболния отбор нове на Председателство- 
„Младост". На събрание- то, които със своята безо

седми
ца в Босилеград се със-

отбора се очаква по-голя 
ма активност, а с това и 
по-гол яма активност ' на 
цялото Председателство.

Когато пък става дума 
за предстоящите задачи, 
бе взето решение Предсе
дателството в скоро вре
ме да ’■ изготви съответна 
конкретна програма за ра 
бота, с която навреме да 1 
бъдат запознати 
футболисти и да положи 

същата да бъде 
реализирана. Между дру-

Комисията за трудови отношения, оборотно- 
производствена и услужна организация „Босиле
град” в Босилеград дава

то въпреки, че имаше от
четно-изборен 
делегатите направиха ана 
лиз и на резултатите на 
футболния отбор през из 
теклия период, с отделен 
акцент върху постижени
ята му през есенния полу 
сезон от настоящото фут
болно първенство. Обща 
констатация е, че четвър
тото или пето място, ко
ето босилеградският отб
ор понастоящем заема с 
10 точки и една отсроче
на среща, не е реална вт>з 
>южност и че с по-голя- 
ма отговорност на всички 
субекти, пласирането

тговорност пряко участву 
,вали върху безотговорно
стта на някои футболис
ти, което пък от своя стра

ЗА ПРИЕМАНЕ НА
I. ПРОДАВАЧ в магазина № 28 в Г. Любата, 

един изпълнител (за определено време до завръ
щане на работничката от отпуск по майчинство),

II. ПРОДАВАЧ в магазин № 31 в Д. Любата, 
един изпълнител (за определено време от 6 ме
сеца)

характер.

на се е отразило върху 
класирането на отбора.
Поради това, а в светли
на на Осмото заседание усилия 
на ЦК на СКС, броя на 
членовете на Председател 
ството като изпълнителен 
орган на Скупщината от 
15 е намален на 10. За

всички

Ш. СЕРВИТЬОРИ, двама изпълнители (един 
за неопределено време, и един за определено 
време от 3 месеца в бюфета на автогарата и в 
бюфета в село Райчнловцн)

IV. РАБОТНИК в селскостопанското произ
водство (полевъдство), един изпълнител,

V. МЕХАНИК по бяла техника, един нзпъл-

гото запланувано е да се 
формира и юношески от
бор, но вследствие на не
доимък на средства същ
ия няма да се състезава в 
рамките ма дивизията, а 
само да се провеждат със 
тезапия в рамките па об
щината.

нов председател на Скуп
щината с избран Драга!г 
Златков, а за секретара 
Христо Костадинов. С ог
лед на това, че Златков 

е с и активен футболист на

нител и
VI. АВТОМЕХАНИК, един изпълнител. 
Условия: Под точка I и II; квалифициран 

търговски работник — III степен, специалност
— продавач. Под точка III: висококвалифициран 
работник в гостшшнчарствого, III степен на под
готовка, да издава питиета, или сервитьор. Под 
точка IV: свършено осмогодшино училище. Под 
точка V: средно образование или ВКВ или КВ
— техник. Под точка VI: ВКВ или КВ: автоме-
хаипк. *

М. Я.

РАБОТНИЧЕСКО - СПОРТНИТЕ ИГРИ В СОСТ „ТИГЪР 88”
IIПобели „Автогума

,д«.я»..ти. 2*5^^ ,4зЛГйй:
ден и Пирот се проведе „Автогума" е 491 кртиа, 
и крос па 1200 метра. Кла следвана от „Димитров- 
сирането е следното: Го- град” е 490 и „Сарла.ч е 

Илиев, Борислав Ма- 466 кръга. В поотделното 
Тошко Соколов.

В отборното класиране 
на първо място се класи
ра /Димитровград”.

В спортна стрелба (же 
пи) на първо място се 
класира отборът па „Ди
митровград", с 402 кръга, 
следван от „Авгоума”
249 и „Обуча" с 243 кръ-

гър" — 20 декември и 
началото на декемлри ста 
ртуваха 
спортните игри „Тигър 
88”. Тази година

Заяолеипя за изпълняването па предвидени
те н обявата условия удостоверение от книгата 
по гражданско състояние, удостоверение че не 
се намира под следствие и удостоверение, че се 
намира на ведомостите на търсещите работа от

подават до ТО

Работничсско-

ран 
полов и

имаше
класирано па първо мяс
то с Драган Соколовия.

В пикадо (жени) класи 
следното: „Обу- 
, Димитровград”.

в шест дисци- СИО за заемане па работа се 
„Босилеград” — Босилеград, до Комисията . за^ 
трудоустрояване в срок от 8 дни от публикува
нето на обявата.

ПоД точка VI — обявата остава открита до 
па работното място, защото обявата 

за втори

състезания 
плини. По футбол състе
занието продължи през 
цялата година (дивизия 

футбол па малка вра
та). Първо мйсто спечели 
отборът на „Обуча , вто
ро „Сарлах", трето „Тех
ническа гума”, четвърто 
„Димитровград"

рапсго е 
ча” 228,
209, „Авгоума" 209 точки. 

В тегленето на въже
по

попълваме 
за това.работно място се публикувапърво място спечели от- 

с борът па „Автогума”, сле 
двап от „Сарлах" и „Ди
митровград". Общото 
сираче е следното: ' „Апто 
1'ума" 59 точки, следвана 
от „Димитровград" е 57, 
„Обуча” 54 и т.п.

ч;ьт.
молби няма даНепълни и ненавременни 

се взимат в предвид.
Избирането па кандидатите ще стане в пред

видения със Закона срок.
Под точка IV, V и VI _ трудоустрояваното 
станс на неопределено време.

.
и т.и. кла

га.
По шахмат в Пирот па 

7 декември, при участие
то на 7 отбора първо мя
сто спечели отборът 
„Общи служби”. Отборът

\
В поотделното класпра- 

спечелипе първо място 
Даиче Костова от „Дими
тровград" със 145 кръга.

ще
на Д. Ставров

СТРАНИЦА И
1988Братство • 18 декември



А* сатива * забава
Карикатурен екран МОЛЯ БЕЗ ДОКАЧЕН И Е

Мешай, мешай! У аутобусВ едно димитровградско 
фене веднага след освобождение
то нлезъл гост и поръчал .кафе. 
Недоволен че нищо няма да 
пие сервитьорът му домел горчи
во кафе.

ка-

Е. -р—-; г -
идеш куде те иза-

снег обели, падрани,
Али, кад се мора, има да 

како да йе!— В кафето няма захар, опла
кал се гостът.

— Мешай, мешай, има — от

зива, па
Растужи се моя 

не смсйс по овакво

л Цвета за унучетия, а 
време да иде иигде, па

ми рече:
— Ти си раскречил

кой’ знайе како

говорил сервитьорът.
Изпил гостът кафето, макар и 

горчиио и повикал да заплати. 
Хвърлил шепа дребни монети на 
сервитьора и си тръгнал.

— Тук няма достатъчно пари,

ноЬе при кубе, а 
живи! Него,наша чел.ад 

да ти идеш, да видиш —
Премени ме, натовари

войничанско могаре, нлисну воду по
ме със аманети

како 
мене и рече:

'— У здравйс да идеш и у здравие да
се върнеш! _

Я удари’ на Мочарйе, па на Въроие, па
на Бели брег...

повикал след гой госта.
— Брой, брой! — отговорил 

гостът и си отишъл.
А. Т./

У Бабушницу, на станицу, улезо’ у ау-
спази’5: Афоризми У дзагнш редовитобус за Ниш. 

йедног исписника със шубару. Седи са-м. 
Седо’ до тьега. Здравува’мо се. Он из Ре-

ф РЕЗЕРВИТЕ НА ЛЮБОВТАколко-V СА НЕИЗЧЕРПАЕМИ 
ТО И ДА ГИ ПОЛЗВАМЕ ОСТА
ВАТ ЦЕЛИ.

ф АКО НЕ ЗНАЕШ КАКВО Е 
ОТКРИЛ В НЕЯ — ПОГЛЕДНИ 
В НЕГОВИТЕ ОЧИ.

N Ьиту, куде Дзвонци.
— Акобогда, прияте.ъу?
— У Ниш. А ти?
— Ия.Ай при кога идеш?
— При сина. А ти?
— Исто. Другари смо.
Он извади из прослук шише. Пи’ну'мо, 

па поче’мо да овревл>уйемо децата.
Али, пред нас се тревиле две младе же- 

не. Оратежъиве, па надндзаю ли, надидзаю. 
И да 'очеш, не мож’ да и’ не слушаш. 

Йедна каже:

БЕЗ ДУМИ Зоран Живкович
С. Костов

НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

Картечен огън“ на ливадата19
дата започнали да „падат” коси и остри
ла. Един след друг, косачите „отпрепуска 
ли” в недалечния храсталак. Някои се 
връщали на ливадата, но от половин от
кос пак бягали в шубрака. Други се пре
вивали от болки в стомака.

— Другари, от коситба вече няма нн- 
' що — казал стопанинът.

— Я си съберете алата и прощавай
те за „дрискавицата”.

Косачите си тръгнали, а стопанинът 
Продумал:

— Не ми е жал за коситбата, ще око- 
ся утре-другиден, жал ми е за пустия 
боб. Измъчих се като грешен дявол до- 
като го куця и домъкна дори от Средо- 
рек.

И сега са кътни години, но и от ло
шо. Едно време брашното било по-скъпо 
от златото, а нашенци месили хляб ог 
картофи, фасул, дори и от лескова реса. 
В едно такова време някой божичанин 
събрал 16 косача и ги завел на най-го- 
лямата си ливада. Около 9 часа стопан
ката донела „ручък": чорбица от фасул 
и погача от — фасул.

Косачите хапнали колкото им било 
сладко и станали да косят. Не минало 
дълго време, а звуковата хармония на 
коситбата била нарушена от „стомачни 
изстрели”. За братко време честотата на 
„изстрелите" се повишила толкова много, 
че тази необикновена стрелба заприли
чала ца картечен огън. А сетне на лива-

— Мойта черка живи на Трошарину. 
Има голем трошак. Само зетат работи, 
имащ две дечица, па им не стндза. Еве, по- 
нела са-м йедну ннзу попошКе, вурду, Ьнсе- 
ло зел,е ....

Друга ю пресица:

— А мойта черка не йош Ьак. Иде у 
медецинску школу. Требало би да нде. Ого- 
вараю ю девончетня по село. Бе.ъйим не 
нде редовно у школу. „За.ъубнла се, наврч- 
кала йеднннце! ” Поду, м, болка и' ванда
ла! ...

Оно, тека и мойта черка беше поше- 
ла да учи, па вой нспадне прилика, 
данъс...

Даде Бог те шовер укл,учи радио. Ве
сти. Чуйе се: „Председник Председнн- 
штва...”

К. Г. па си

кишав /ч----------- ----ше&т/тш и
Я си помисли’: „Кол’ко ли су пре'сед- 

ннка у овуй нашу државу?” Пита’ исписни
ка из РеБиту. ,Он згушчи рамена, па рече:

— Кои’ ти га знайе! БеъКим су осам!
Я гледам шовера. Сам 

пази куде возн. У 
бина.

държи волан и 
гьегове руйе наша 

Нейе той шала. Кад би се 
сунул да му ване воланат, 
мел, аутобус би скренул 
би бел>ай! Помисли’
Државу управъащ толВи 
не смитам?”

СУД-
неВи

шовер би пос- 
од пут и — било 

си: „Како ли със овуй 
човеци? Да ли си

Тодор ЛужничВц/
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