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стоено с Орден братство и 
единство със сребърен венец 
за особени заслуги в област
та на информативната и гра
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В БРЮКСЕЛ ЛОНЧАР И ШЕСОН ПОДПИСАХА 

— ДЕНЯ НА ЮНА НО-ТЕХНОЛОЖКОПО СЛУЧАЙ 22 ДЕКЕМВРИ _ „АРАНЖМАН ЗА НАУЧ 
СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ СФРЮ И ЕО”

Армия на 

работническата 

класа, на народите 

и народностите

СВЪРЗВАНЕ НА ПАРТНЬОРИТЕI

Съюзният секретар на 
външните работи Буди- 
мир Лоичар и комисарът 
за Средиземноморието и 
отношенията Север — Юг 
на Европейската комисия 
Клод Шесон преди три 
дни подписаха документ 
за иаучно-техноложко съ- 

между 
Европейската 

икономическа общност, с 
когото ще се ускори вк
лючването на югославски 
предприятия и учрежде
ния в научно-проучвател
ни и техноложки програ
ми и проекти на ЕО.

Засиленото и по този 
начин институционализи 
рано иаучно-техноложко 
сътрудничество ще даде 
възможност на югослав
ските предприятия върху 
по-сигурни основи да се 
свързват с партньори в 
Общността. Това дава въз 
можност по-бързо да се 
реструктуира югославско 
то стопанство и по-лесно 
да се включва в междуна
родната конкуренция и 
„разделението на труда”. 
Подписаният-документ би 
можал да послужи като

пример за други такива 
договори и за сътрудни
чество между СФРю и 
ЕО в опазването на чове
шката среда, стандартиза 
цията, енергетиката и под.

Очаква се повече юго- 
предприятия, 

всред които „Ветеринар
ният институт” в Земун, 
„Искра” в Кран, Електро
нната промишленост в 
Ниш и други наскоро с 
конкретни проекти да се 
включат в научно-проуч
вателните програми на 
„дванаестимата”.'

славски

трудничество 
СФРю и

НА 19 Т.М. В ПАЛАТАТА НА ФЕДЕРАЦИЯТА В БЕЛГРАД

ВРЪЧЕНИ НАГРАДИ НА АВНОЮ
В строя на ЮНА НАЙ-ВИСОКИТЕ ПРИЗНАНИЯ ВРЪЧИ ПОДПРЕД

СЕДАТЕЛЯТ НА СКУПЩИНАТА НА СФРЮ. СПАСОЕ 
МЕДЕНИЦА

пата промишленост от 
Ниш, Белградският уни
верситет и Националният 
музей на Босна и Херце
говина от Сараево.

Паричната сума на ин
дивидуалните лауреати 
тазп година възлиза 3,5 
милиона динара, а колек
тивите получиха Емблема 
на АВИОЮ.

Данчо Зографски, кой- - 
то от името на лауреати
те се заблагодари и подчер 
та, че поколенията които . 
идват в духа на АВНОЮ 
и обществените потреби 
ще завоюват нови прос
транства на свободата на 
културата п творчеството 

Слопенешката с)т полза за социалистиче- 
Електрон- ската, ни родина.

„Самоуправителната социалистическа система да 
ва възможност на сдружените производители и гра
жданите да организират отбранителните 
обществото като свои собствени сили. С други думи, 
това е обобществяване на отбранителните работи, 
ангажиране на целокупните отбранителни сили и 
потенциали в обществото, в което виждаме най-си-

независимос гта

сили в реб (медицина), Ратко Ру 
дич от Белград (фпзичес-

В Палатата на Федера
цията в Белград па 19 т.м. 
бяха връчени наградите ка култура), Любиша Са
па АВНОЮ. Тазгодишни марджич от Белград (кн- 
лаурсатн па това пай-висо пематографпя), академик 
ко признание са: акаде- Антон Търстеняк от Люб- 
мпк д-р Драго Гърденич ляна (обществени науки) 
от Загреб (за природни и академик Данчо Зогра- 
пауки), Дамило Кпш от фскп от Скопие (нсторйче 
Белград (литература), ака- ски науки). Високото прп- 
демик Милан Копьовнчот знание получиха и някол- 
Сомбор (живопис), Петар ко организации: Инстп- 

(кнпематогра- тутът за облагородване и

турна гаранция за осигуряване на
общност” (Тито).

на ЮНА и на кон-
и интегритета на нашата

Ог тези думи на твореца
всенародна отбрана и обществена

че всенародната отбрана с 
самото общество, на

са-цепцията по 
мозащита произтича,

и задача на 
класа и

постоянна грижа
народите и народностите, 

подготовката за отбрана 
потенциали на об-

работническата 
А това дава възможност в

ангажират всички сили и
с което отбраната става сигурна и сфи- 

сили НС застрашават

Лалович 
фия), д-р Михайло Мило- 
спич от Белград (за сто-

производство на растения 
от Загреб, ТО „Смелт” от 
Любляна,

да се 
ществото, 
касиа.

«III-Нашите въоръжени
папетво), професор д-р 
Никола Першнч от Заг- филхармония,

безкомпромисен пазач срещу леп
на социалистическакого. Те са само

видове на застрашаване 
Югославия.

са-
чки
моунравителна 

Стратегията
от маршал

въоръжена борба, 
„стратегически таралеж

пана нашата

Четете в брои:Тито
съвременната и оригинална сгра- 

всенародната отбрана. З я с

речена
най-ярко изразява 
тегическа концепция на 
Изключително отбранителна, обаче в случаи на агре 
СИЯ срещу социалистическа Югославия става ма - 
сималио активна и офанзивна. ТсрИтори-

Нашите въоръжени сили ЮНА I Р 
алиата отбрана са една от най-ценните придобивки 

социалистическата революция и успешното
иа страната по Титовия път на братство- 

Затова враговете 
— иъгшШите, а в 

нашата Ар-

НАДНИЦА ЗА СТРАХ...в II ДО— Пресконференция
АРМЕЙЦИТЕ СА ВИНАГИ С НА
РОДА

(стр. 8)/

— Завзетите обществени площи в 
Боснлеградска община са 
още в частни ръце

СИЛНИ УЗУРПАТОРИ ИЛИ БЕ
ЗСИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ?

(стр. 8)

(стр. 3) 
на ОК иа СК

все
— Председателството 

в Босилеград 
ПРОМЕНИ И В РАБОТАТА, И В 
ПОВЕДЕНИЕТО

иа
граждане
то единството и равноправието, 
на социалистическа Югославия

време и вътрешните нападат 
„ашата концепция на ОНО. Целта им е да 

ЮНА като най-здрав фундамент на нашето 
Но техните усп

им идеи щс

(стр. 4)
— Записка от границата 

ЛЮБОВ, МЛАДОСТ, СМЕЛОСТ...
, (стр. 5)

— ТО „Димитровград” след деветме- 
сечието
В КРИВОТО ОГЛЕДАЛО НА ИН
ФЛАЦИЯТА

__ За кои професии ще се подгот
вят учениците от сурдулшнките 
средни училища 'през учебната 
1989/90 година?

В РАМКИТЕ НА ТРАДИЦИЯТА 
(СТр. 9)

последно
мия и
разбият 
мирно
лия са ялова 
останат в 
единния фронт на 
най-широките пародии маси.

социалистическо развитие.
работа, умопобъркапите 

боклука на историята,
нашата работническата

отхвърлени от 
класа и (стр. 6)
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НАС |I И УПО СВЕТА
ИЛ ООН ЗА НАЛЕСТИН-ЗАСЕДДНИЕТО ИЛ ГЕНЕРАЛНАТА СКУПЩИНА 

СКИЯ ВЪПРОС НЕ СЕ ПРОВЕДЕ В НЮ ЙОРК, А В ЖЕНЕВА
ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ВЪНШНА ПОЛИ 
ТИКА ПРИ СКУПЩИНАТА НА СЪРБИЯ

ПЕТ РЕЗОЛЮЦИИг

По-големи възможности 

за сътрудничество меж
ду балканските страни

поелаШулн «ПЪЛНОМОЩИЯ
САЩ и Тунис да 

с ООН и че

сООГЕ„същински диалог 
Тона представяна истори-

С приемане ма пет ре
золюции за Палестина, н 
миналия четвъртаК и Же- чески прелом нт.в въиш-

политика на САЩ.

пика па
води диалог
пръв диалог между него 
и представители на Бюро 
то на ООН в Тунис вече 
е проведен. Също така се 

че постъпката на

нопт приключи 43-то ласе- 
данне на Генералната ску 

на ОН .та налсети.

пата
Сега тя признава ООН ка 
то партньор в официални 
те дипломатически диало 

което досега

• СЪРБИЯ Е ЗАИНТЕРЕСОВАНА ЗА ИНТЕНЗИ- 
ВИРАНЕ НА МАЛОГРАНИЧНИя СТОКООБОРОТ С'ЬС 
СЪСЕДНИТЕ СТРАНИ И ОБОГАТЯВАНЕ НА СГРКТУ 
РАТА НА КАЧЕСТВЕНИТЕ СТОКИ

нщнна
нскня въпрос. Да припо
мним,1 голи път Генерал- узнава,

САЩ предизвикала 
Израел.

.ти, срещу 
кораво се противопоставя 
шс. Узнава се, че Джордж

шок впата скупщина мени ееда 
това,кто'н за издигано па сът 

рудннчеството па по-внео 
ко равнище — ра коопе
рация и специализация а 
черната п цветната мета 
лургпя н електропромпш 
леносгта. Интерес за раз
ширявано на сътрудннчее 
твото съществува н в об
ластта па енергетиката', 

научно-тех 
ннческото съ грудннчест- 
во, културата, опазване па 
жизнената среда на чове
ка, както н в общата бо
рба срещу тероризма н 
контрабанда е оръжие.

Поради специфичната 
ситуация Сърбия по отно 
шепне на положението и 
сътрудничеството ст.с съ-

Сърбия е заинтересова
на за по-актнвно включва 
не на Югославия в стопа
нството, културно н нау
чно сътрудничество на ба 
лканскнте страни — кон
статирано е тези днн на 
заседанието на Комисия
та за външна политика н 
международни отношения 
на всички съвети на Ску съобщенията, 
пщнната на СР Сърбия.
На заседанието е заклю-

лнщето си поради 
че САЩ не позволи Ясср 

Ню ПЛЕНУМ НА ЦК НА БКПАрафаг да дойде в 
Йорк. Па скупщината са 
приети пет резолюции, от 
конто две са от по-зпачм*

КАДРОВИ ПРОМЕНИ
жирами в стопанския сек 
тор, не е образложено, ос 
вен че е казано че са сме 
неми въз онова на „собс
твен иск". За нови члено
ве на Политбюро са изб- 

Димитър Стоянов,

Па проведения неотдав
на двудневен пленум 
ЦК на Българската кому- 

партия в Со-

телпнте — първата се от 
нася Д° признаването на 
Палестинската държава, 
провъзгласена на 15 ное
мври в Алжир, а втората 
до изменение в название
то т. е. вместо ООП —
Палестина.

На заседанието взе уча
стие п нашият съюзен се 
кретар на външните рабо 
ти Будпмир Лончар. Ме
жду другото той водил от 
делни разговори с Дантео 

: Кануто и Порес де Куел- тбюро на ЦК на БКЦ е 
| яр, председател, т. е. гепе- освободен Огнян Дойнов, 
| ралеп секретар на ООН.

След приключването на ността кандидат за член 
I Генералната скупщина в в най-внешето партийно тя 
I Женева правителството на ло. Сменяването на тези 
! САЩ се съгласи да соди двама функционери, аща-

на

нистическа 
фия е разисквано за по
нататъшното провеждане 
на така наречената „юлс
ка концепция", относно не 
рестройката в българско
то стопанство и общество, 
а са извършени и значи
телни кадрови промени.

Както е оповестено ог 
длъжността член на Поли

рани
.министър на вътрешните 
работи, който станал ед
ин от секретарите на ЦК 
и Иван Панев, първ секре 
тар на Софийския град
ски комитет. Нови канди

чено, че това сътрудниче
ство трябва да бъде резу 
лтат от заинтересованото 
за цялата общност. В ра
зискванията са констати
рани широки възможнос
ти за увеличение обема 
на стокоборота със съсе-

дати за членове на Полит 
бюро са министърът 
стопанство и планирането 
Стоян Овчаров и предсе
дателят на Сдружението 
на биотехноложката и хи

по

а Стоян Марков от длъжРазглеждайки програмата на развитието на 
пограничните територии в Републиката, Комиси
ята е посочила, че трябва да се обезпечат по- 
големи средства за стимулиране поминъка 
населението, което се изселва от тези краища и 
ускорено остарява. Вече сега в някои погранич
ни райони живее само по един жител на квад
ратен километър, което е недопустимо и поради 
стопанска, и поради снгурностна причина. Кон
статирано е, че трябва да се увеличат средства
та от Фонда за неразвитите в полза на пограни
чните райони, понеже е състоятелно тези райо
ни да получават само 12,6 на сто от средствата 
на Фонда, а Копаоник например 18 на сто.

мическа промишленост 
Петко Данчев.

на

Чудомир Александров, 
който до скоро бе член 
на Политбюро и секретар 
на ЦК (и който бе считан 
като кандидат за най-вис- 
шн функции в партията)

; ЮГОСЛАВСКО-АЛБАНСКИ ОТНИШЕНИЯ

Наскоро договор за иконо
мическо сътрудничество е разрешен от членуване 

в ЦК. Вече не е член на 
мическп отношения с чу- 'ЦК ц Стоян Михайлов, би 
жбииа Ненад Крекич бе 
подчертано, че трябва да 
се положат усилия да се 
увеличи стокообмена. На 
това ще даде принос уста 
повяваното на съвместен

Председателят ма Съю-
зния изпълнителен съвет 
Бранно Микулич в Бел
град в понеделник прие и 
води разговпор с минис
търа на външната търго- 
вия па Албания Шанс Ко 
рбеЦи, който е па офици
ално посещение в пашата 
страна. В разговорите, в 11 шхнпческо сътруднйче-

вш секретар на ЦК, който 
бе задължен за идеолож- 
ка работа. II двамата пре 
ли това са освободени от 
всички партийни функ
ции, а в късото образло- 

комнтет за икономическо женне- на ' софийския пле
нум е подчертано, че от 
длъжностите са освободе
ни поради оправдателни 
причини".

седите е заключено, че 
Републиката трябва по- 
активно да се включи и 
в други, концепти на ре
гионално сътрудничество, 
които се издигат на дър
жавно равнище, каквито 
са Подунавският регион, 
Алпи-Адриатик и под.

дите, за което съществу
ват компаративни преди
мства.

В рамките на . балканс
кото сътрудничество Сър 
бия
интензивиране на малогра 
нични-я стокооборот и об
огатяване на структурата 
на качествените стоки, ка

интерес заима

ство, за което ще се под-които участвува и 
пият секретар за

съюз-
11КОМО- пише договор.

70. голини от създа
ването на Югославия
ПРОФ. д-р МОМЧИЛО ЗЕЧЕВИЧ

СЛЕДИ НА РАЗЕДИНЕНИЕТО ското решение на сръбския национален въ
прос цялостно са могли да се осъществят 
само в рамките на югославската 
Всеки друг облик 
както и на конто 'и да е 
въпрос на югославския простор, 
взаимното сътрудничество и -отбраната 
оощата югославска димензия, 
ществяване на основните 

югославската идея.

В Историческата ретроспектива .югосла
вската идея и югославската държава са ре 
зултат па освободителните, национални дви

държава, 
на решаване на сръбския,

друг националенжения и се явяват като, синтеза на техните 
съвкупни тежения и интереси. С приноса 
сй чрез борбата за съществувание на по- 
широки югославски основи, Сърбия без 
съмнение е била основният свързващ фак
тор за обединение на различните югослав
ски погледи и интереси. В сръбската поли
тическа мисъл югоелавството от западен ва
риант след „Начертанието” на Гарашанин 

СЛАВСКАТА МИСЪЛ ВЪВ ВСИЧКИ ДЪЛБО- като исторически по-реален концепт 
КИ КРИЗИ ЗА НАРОДА И СТРАНАТА СЕ ношение на плановете за сръбско-българско 
НАЛАГАШЕ КАТО СШЕРИОРНА ИДЕОЛО- то обединение, в началото на XX век, ста- 
ГИя И ПОЛИТИКА — ТЯ ПРЕДСТАВЛЯВА в? главна стратегическа линия на сръбска- 
ОТРИЧАНЕ НА КОНСЕРВАТИВНИТЕ СИ- 1
ЛИ И ТРАЙНО Е НАСОЧЕНА КЪМ БЪДЕ
ЩЕТО НА НАШИЯ ОБЩ ЖИВОТ И РАЗ
ВИТИЕ

ДЪЛБОКИ КОРЕНИ НА 

ОБЕДИНЕНИЕТО (3)
вън от 

на
не било осъ- 

съдържания IIцели на
Освен политическите. съдържания, вер

ският въпрос, икономическите 
те основйСЪС СВОЯТА ПРОГРЕСИВНОСТ, ЗАЛЕ

ГНАЛА В ИСТОРИЧЕСКИЯ ОПИТ ЮГО-
и културни- 

мисъл, предста- 
основите, върху които се развива 

идеята на обединението. Тъкмо недостатъч-
развитите, Културно-икономически връз;

то ГД“-6 народи в минало- 
та национална политика. Исторически ну- пост в шпгпт.7^ Иа веРската разделе- 
жната и прогресивната програма за обед! покрай 3“ИЗаЦЙ°НеН 
пението на сръбския народ, разсеян'и по- в основите 
робен в две чужди царства, и демократиче-

на югославската
вляват

по от-
но

смисъл, 
конфронтация, били 

си главните негативни Лакти ри в нейното развитие. Съпротива Фна по-

СТРАНИЦА 2 БРАТСТВО • 23 Декември 1958



ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТАОТ
В НИШКА АРМЕЙСКА ОБЛАСТ

ИЗ СКУПЩИНА НА СФРЮ

Армейците 

винаги с народа
Кредит на Народната §анка 

на Югославия за 

СР Сърби

са
С участието си в развитието на

страната съставът на Нишка 
иска област

пътища, изграждането на мостове и 
водопроводни мрежи, спортни обек
ти, залесяването иа

арме-
продължава традицин-

социалистическата не помо 
революция. Първи когато трябва да 
се' помогне на

те на НОВ голини, оказва- 
щ на пострадалото от наво- 

население в Югоизточна

и на
0 Кредит от 40 милиарда, предназначен за пре

махване на вредите от наводненията, република Сър
бия ще връща в пет еднакви годишни вноски

дненията 
населението в неволя. Сърбия и пр. — Това между дру

гото изтъкна полковник Мирослав 
Бакрач иа срещата с журналистите 
по случай 22 декември. Деня 
ЮНА.

И тази година войниците 
мандирнте от Нишка 
ласт

и ко- 
арменска об- 

участвуваха в поправката на
Кредит от примарната 

емис!Гя в общ размер 40 
милиарда динара, Народ
ната банка на Югославия

това природно бедствие, 
а тежкото икономическо- 
положение, в което се. озо

иа

• НАД 100 КМ ПЪТИЩА ЗДРАВНА ЗАЩИТА НА 
НАСЕЛЕНИЕТО

ва стопанството на пбстра 
ще отпусне на република далите райони, лалага не- 
Сърбия за временно „пре обходимостта за по-спеш- 
мостване" прилива на сре но обезпечаване на : сред- 
дствата за премахване по

пиге юнски наводнения 
— подчерта полковник Ба 
крач.—Те спасяваха хо
рата и имуществото им, 
добитъка и заедно с вла
стта и населението създа
ваха най-необходимите ус 
ловия за живот. Тук осо
бено трябва да изтъкнем 
хората от частта на комай 
дира Митар Ковач от ле- 
сковашки гарнизон. Тях- 

пожертвование и 
храброст са същински по
двиг на армейците: да се 
помогне на народа, кога
то го сполети бедствие.

Инжинерийните и дру-
поделения са прока

рай или поправили 
сто

гите За десет , месеца във 
Военната болница в Ниш 
са извършени над 25 хи
ляди специалисткн прег
леди. Повече от 70 хиля
ди медицински услуги и 
над 1000 различни по-голе 
ми и по-малки операции. 
По време на ученията в

ства за преодоляване ' на 
настаналите вреди.

Средствата на -кредита, 
както ее предвижда с 
проектозакона, Сърбия на 
Народната банка на Юго ’ 
славия трябва да върне 
в пет еднакви годишни 
вноски (с годишна лихва 
8 на сто). Първата внос- ч

над
следствията от наводнени
ята през тази година в 
тази република. Това е 
същността на проектоза
кона за обезпечаване на 
част от средствата на при 
марната емисия за репу
блика Сърбия, който тези 
дни Съюзният изпълните-

километра пътища 
предимно в граничните об 
щини, на Шар планина и 

община Пирот. Също 
така построени са някол-
в

ко мостове, а извършена 
е и поправка на няколко 
мостове отнесени от на
водненията през 
общините 
Църна трава, Бабушница 
и Пирот. Заедно с мест
ното

юни в 
Власотинце,

лен съвет достави до де
легатите на Скупщината

ка пристига за плащане 
вече на 15 декември 1989 

СФРЮ, с препоръка година. Лихвата на креди 
максимално да се съкра-

нотоПоделението на ко
мандира Илия Пилич 
е на първо място в 
сдружения състав иа 
сухоземните сили от 
този вид в ЮНА за 
1988 година. Иначе, та
зи войскова част про
дължава традициите на 
Първа -Южноморавска 
ударна бригада.

на
тите, които ще бъдат да-население нишките 

армейците от гарнизоните 
в Нишка армейска област 
са дали голям принос в 

. изграждането на водосна
бдителни обекти, в елек
трификацията. на затън
тени селища, в уреждане 
на ски-терени на Шар пла 
нина и на Боянини води.

тят сровкете за 
не- на закона. Сърбия ня 
ма възможност сама

приема- вани на организациите на 
сдружения труд, не може 
да бъде по-голяма от 9 
на сто годишно.

даN Стоян Станков санира последствията на

ЗАПОЧНА ДА РАБОТИ ПОЛИТИЧЕСКАТА ШКОЛА НА МОК НА СК В ' 
ЮЖНОМОРАБСКИ РЕГИОН

Само единна Югославия нма перспективаСАП Косово прегледани 
са над 37 000 възрастни и 
деца, давани са безплатно 
лекарства, 
сказки по здравеопазване.

Армейците са дали и 
над 3 хиляди литра кръв 
за Военната болница п 
здравните заведения иа 
гражданите.

• ОСПОСОБЯВАНЕ НА 
НОВИ СПЕЦИАЛИСТИ

През 1988 година в Ни
шка армейска област 
оспособени на хиляди вой 
ници за различни занятия 
и квалификации: механи
ци за различи занятия,во 
дачи „Б" и „Ц" класа, во
дачи на строителни маши 
ни, готвачи, пожарникари, 
болногледачи. За мнозина 
от тях това щс бъде вто
ро занятие, с което след 
отбиваме на военния дълг 
ще се включат в стопан
ството.

• ИЗТЪКНА Д-Р ДУШАН ИЛИЧ, 
ЧЛЕН НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА 
ЦК НА СК В СЪРБИЯ

но с революционните промени, с кои
то настодваме да вдъхнем нов живот 
й с това окончателно безвъзвратно да 
направим крачка напред от кризата. 
Тази крачка трябва да бъде си.дна, 
решителна и оптимално дълга, за да 
не загубим, равновесие — изтъкна в на
чалото на встъпителното си слово д-р 
Душан Илнч.

В СР Сърбия, добави д-р- Илнч, е 
открит твърде широк фронт на борба 4 
за промени и този факт, съзнаваме, е 
наш съюзник, но друг избор нямахме, 
а и на всички фронтове трябва да 
победим, понеже друг изход няма.

— Само единна Югославия има пер
спектива — революционна приемстве
ност, топа е вече историческа памет 
на следвоенните поколения - каза Илнч.

изнесени са

са

Тези дни в Лесковац започна да 
работи тринадесетият випуск на поли
тическата школа па МОК на СК в 
Южпоморавски регион и единадесетият 
випуск на политическата школа на ОК 
на СК в Лесковац. На тържеството 
присъствува и д-р Душан Илнч, член 
па Председателството иа ЦК на СК в 
Сърбия, който изнесо и първата бе
седа.

.— Това поколение па политическа
та школа започва работа същсвремен-

• БОРБА СРЕЩУ НАВО
ДНЕНИЯТА

Нашите войници ко
мандири гп,рви се прите- 

на пассле-коха в помощ 
листо след опустошитсл-

бързата афирмацня ва югославската Идея, 
покрай католпшката църква и Ватикан, ко
йто в своята глобална политика се проти
вопоставял па разпадането па Австро-Упга- 

създавапето ма Югославия все

(Д. к.)

. т; * НА 27 ДЕКЕМВРИ ТАЗИ ГОДИНА
рпя п ни 
докато мижал; оказвали н Другите водещи 

заслепени със своите его- 
И останалите консерва- 

псяка от югославските земи 
ПОЛИТИ-

Насрочено заседание на МРО 
в Южноморавски регион

мери и църкви, 
истинни идеологии.
тивпи сили пъп 
поддържани и от чужда вражеска в Ле

на Ме-
На 27 декември тази година

скован ще се състои заседание
регионална общност 

между

класови и каци- 
оказвали също така ог-

ка, след тома от верските 
опалми интереси,

ж ду общинската 
в Лесковац. Иа 
другото ще бъде разгледана програма- 

Междуобщинската 
регионална общност в идущата година, 
капиталовложенията до септември т.г., 
информация за материалното 
пие и кадрите в културата, 
обществен договор за политиката 
данъци и облагания през |ЗДЧ год,,,га-

заседанието

■> -I

югославската идея. Своето аити- 
особспо проявява-

пор срещуйXш та за дейност паюгославско отиошемие
съседните държани и техните национа- 

останали в границите
ш■>/

лив Ав-Осяободеии сръбски „оепноиленници
1918 година се приключва! 

доброволни па генерал 
борят за северните гра
ха ее Югославия.

налпи малцинства, 
югославската държава.

псоюже- 
както нстро-Унгария

словенските на, V
(Край в следващия брои)

К|,М
Майснер за да се 
ници на създаваща
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градЕДСЕДАТЕлството на СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ В БОИЗ ДЕЙНОСТТА НА 
СИЛЕГРАДСКА ОБЩИНАОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ НА СК В БОСИЛЕ

Промени и в работата, 

и в поведението
Пестовна грижа за 

иатерналнр слабостоящнте
па разпоредбитепенията 

па закопа, броят на бои- 
ма-

На последното разширс 
заседание па Предсе

дателството па Общинск
ия отбор па СУБНОР и 
Босилеград се разисква за 
въпроси вън връзка с ма 
термалното положение и 
обществената защита на 
бойците, и за ' проектодо- 

за обществе- 
раз

но
нова тема. И досега е би 
ли предмет па обсъждане, 
обаче с предприетите мер 
ки и активности в общи

ците които получава/ 
термална осигуровка

Именно, спо-

Председателството 
Общинския комитет 
Съюза на комунистите в 
Босилеград, на проведено 
то през миналата седми
ца разширено заседание 
разисква за задачите на 
комунистите в осъществя 
ването на стопанската и 
обществена реформа, кри 
то произтичат от утвър
дените становища на нео
тдавна проведената Пър
ва конференция на СКна 
Сърбия. На заседанието, 
което имаше подготвите
лен характер за поредно
то заседание на Общинс
кия комитет, освен чле
новете на Председателст
вото ' присъствуваха и ди
ректори на отделни тру
дови организации.

— В предстоящия пе
риод, не само членовете 
на Съюза на комунисти
те — подчерта председате 
лят на ОК на СК в Боен 
леград, Иван Василев — 
но и останалите обществе 
но-политически и трудови 
субекти, неотложно тряб
ва да реализират, утвърде 
ните становища в практи 
ката. Още повече, че съ

щите се обосновават върху 
по-нататъшното увеличе
ние на производителност
та, с което да се подобри 
и стандарта, върху коре

на шсна
се увеличи.

тези изменения и Д°ред
пълнения, на материалнопата все още не можем 

да бъдем доволни. Все обезпечение занапред им- 
онези бойци,

нни промени на пол птиче 
ската система, подобрява още няма коитипуирапо 

п съдействуваие в общинс
ките развойни оирсдсле-

ат право и 
които в НОБ са постъпи- 

1945
не на материалното 
обществено положение на 
обществените дейности н 
значителни промени 
Съюза на комунистите.
Трябва да давам подкре
па на онези определения, 
конто афирмират ефикас
ното функциониране 
пазарното стопанство, 
с това и далеч по-гол яма 
печалба. Естествено, 
всичко това е възможно 
при много по-здраво сдру 
жаване и единство, после 
дователно прилагане на 
демократическия центра 
лизъм и по-висока лична 
н колективна отговорно- мнощностите,

кумептите 
по-иконом и ческото
питие през идущата годи 
па па СР Сърбия. Южно- 
моравската регионална об 
щпост и Босилеградска об 
щипа, как/о и ипформаци 
ята във връзка с облекче 
пията в стопанството.

;/и до края на март 
и останали до 
година, 
условие, този период да 
им е признат

15 май 1945нця и регионалните и ре 
в публикаиски самоунраои 

телни общности, поради 
това отделни активности 
са в застой или пък съв
сем бавно' се разрешават, 

па Освен това, подчерта За- 
а харнев и трудовите орга 

низации съвсем малко 
че внимание посвещават нър 

ху собствената развойна 
политика, а естествено е,

разбира се под

с двойно
траене.

Когаго пък става дума
за развойните проектодо- 
кументи. Председателство 

ОО на СУБНОР в 
подчертава,

Разисквайки за матери
алното положение и об- 

без
то на
Босилеград, 
че те дават реална осно-

ществената защита 
оглед че членовете на ОО 
па СУБНОР, констатира ла за ло-ускорено разви

тие. При това обаче 
осъществяването 
нужна далеч по-гол яма ак 
тивност на всички субек
ти, преди всичко на онези 
които са носители на за
плануваните развойни про 
грами.
ва дисциплина, икономии, 
работа и отговорност. Вп
рочем това е едно и 
условията за практическо

че дългосрочното плани
ране е твърде важен фа
ктор за коитипуирапо ра
звитие, разширяване на 

въвеждане 
на нови смени а с това 

създаване ма реални 
възможности за по-гол я-

заха, без оглед че всички 
имат пълна здравна 
щита, десетина души по
лучават и материално обе 
змечение, все още, поради 
различни причини, отдел
ни членове са в незавид-

им, еза

ет.
В разискванията участ- и 

и ВАСИЛ ТАКЕВ, По-голяма трудовуваха
СИМЕОН ЗАХАРИЕВ, ИВ- мо трудоустрояване. Това 
АН СТОЙНЕВ и СТАМЕ- потвърждава и фактът, 
НКО ПЕНЕВ като подче-

но материално положение. 
Поради това Председател
ството взе решение 
онези които са в най-ло

наче почти нито една трудо 
ва организация в общи
ната все още нямат ефи
касна планова служба, по 
ради което развойните им 
програми са само от слу
чай До случай, което е 
противоположно от стано 
вищата ца Конференция
та на СКС и въобще на 
насоките които предвиж
да стопанската и общес
твена реформа. Бе изтък
нато, до края на година
та всяка първична орга
низация в трудовте коле
ктиви да изготви собстве 
на програма за действува 
не, а комунистите да бъ
дат тези' които ще насъ
рчават и мобилизират ос
таналите за реализиране 
на заплануваните цели п 
задачи. Нужни са корен
ни промени не само в 
работата, но и в поведе
нието на всеки, преди вси 
чко на комунистите..

от
ртаха, че оживотворяване » 
то на стопанската и об
ществена реформа не е

положе-шо материално 
ние, да се даде еднократ
на парична помощ. Ос-

приложенне на трите ре
форми.

М. Я.вей това, с оглед на измеИЗ ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБАТА НА ВЪТРЕШНИТЕ 
РАБОТИ В БОСИЛЕГРАД

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОГРАМАТА ОТ 
МЕРКИ И АКТИВНОСТИ ПО ОБЩЕСТВЕНО-ИКО 
НОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА БАБУШНИШКА ОБ 
ЩИНА

Подобрена е 

ефикасността Очакват 

предложения
Понастоящем един от по-значителните въпроси е 

как да се осуети и спре стопанската престъпност

Службата на вътрешни надесет са от областта на 
те работи в Босилеград стопанската престъпност, 
всекидневно увеличава която в сравнение със 
ефикасността си в действу същия миналогодишен пе Понастоящем' в Бабуш- 

нишка община на публи
чно обсъждане се намира 
програмата от мерки и 
активности по обществе- 

разви
общината през 

В местните

дина на стабилизация на 
стопанството, относно ук
репване на материалните 
основи на трудовите орга
низации!

В развойния план глав-

ването и изпълнява зада- риод отчита увеличение, 
чите в опазването на об- През този период минала 
ществения ред и спокойс- та година е имало чети- 
твие в общината. При то ри такива нарушения. От 
ва тази служба заедно с углавните дела стопанска 
останалите субекти на об- престъпност сега три се 

самозащита числят към злоупотреба 
със служебен пост, чети
ри за фалшифициране на 

тво, в което също така служебни документи, а 
постига резултати.

но-икономическото
тие на 
1989 година, 
общцости и организации
те на сдружения труд гра 
ждани и трудещи се за
познават с ,основите 
развитието през идущата 
година, изнасяйки свои за 
бележки, предложения и 
мнения.

но се очертават насоките 
към увеличение на произ
водството, качествено по
добрение на

ществената 
полага усилия да защита 
ва общественото имущес- М. Я. продукция- 4 

та, увеличение на износа, 
както и

останалите главно за гор 
ски кражби. При. осуетя
ването на стопанската пре 
съпност тази служба пола

ШН1111111Ш1|111111111Н11111111111!1111Ш11К1Н11111111111111П11П на на намаляване 
разходите по стопанисва-От началото на година

та до края на октомври, 
пример, в общината 

са се случили 53 углавни 
дела, от които 37 са на
правили неизвестни лица. 
От целокупното число де 
ла с неизвестни изпълни- 

. тели 25 са разоткрити. За 
разрешаване са останали 
„по-лесните” случаи: кра
жба на кабъл за ток, дър 
ва, части на мотори и пр.

$ не.
№на В разискванията главно 

се изтъква необходимост- . 
та от по-голямо трудоус
трояване, особено на мла
дите специалисти и сред
ни изпълнителски кадри.

га усилия и осъществява 
сътрудничество с органи
зациите на сдружения тр- 
уд и с останалите субекти 
на обществената самоза
щита. Във всички органи
зации на сдружения труд 
обаче самоуправителните 
и други органи в това от-

<*
I Ж

СледЬа да се отбележи, 
че публичното разискване 
се провежда в перирд 
затруднени условия на ето 
панска дейност и

а|
на

изос- Разискванията по прог
рамата от мерки и актив
ности за обществено-ико
номическото 
общината приключи 
20 декември т.г.

трена икономическа, 
циална и

со-
политпческа кри 

Именно оттук и скро
мно развойно планиране. 
Идущата година, според 
плана, трябва да бт^де го-

ношение не дават принос 
и в тези по принцип се и 
случват стопанските пре
стъпления-

за.
развитие наОт значение е да се по 

дчертае, че от целокупно 
то «шело углавни дела еди

на
В. Б.

Ст. Н./
СТРАНИЦА 4
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Планинските

о;Гм=.г™™“Г"
никой Да те забележи 
видиш става ~
Убедихме

гребени и доловете бяха 
ияма- 

от студ.
съще- 

не може 
или пък някого да

ЗАПИСКА ОТ ГРАНИЦАТА дности. Стараем се и храната, която наис
тина е разнообразна и-качествена, да доб- 
лижим до домашната кухня, да обезпечава
ме, храна, която обичат войниците. Това са 
млади хора, млади организми. Отделно 
мание посвещаваме на личните им въпроси 
I проблеми заедно ги решаваме — споделя 

командирът Фищеш.
! ~ За този кРай -за пръв път чух когато
> ряоваше да дойда на границата — изтък-

^ ва Силво Шкерлах от Мурска Собота^ Сега 
I зная много. Разбрах, че колективната рабо- 
| та е гаРанция за успех, убедих се че насе
ех леиието ни обича като свои най-близки и 

ще понеса като, един от най-големите 
от границата. Отношението 

има тукашното население 
трябва да имат 
на страната.

Изпълняването

ЛЮБОВ, 
МЛАДОСТ

огде прИ СМЕЛОСТ
!оГавче' ?укТИГаНеТО В ГрЕШИ™ -става "

гли да попречат на 
нето на задачите ...

Вътре, в
есен застава е съвсем 
пление, обзаведените

в ни-

нн
студът и виелиците

младостта *в изпълнява-
йне мо- щ Ш

реконструираната през тази | 
друго. Парното ото- | 

помещения със съоръ- в 
жения за отдих и развлечения 
цветен телевизор, радиорикордер, 
тови табли, тенис 
са в противовес с'

:
това 
споменивсред които 1

шахма
тна маса и пр. като че ли

което
към войниците 

хората във всички краища
г т

планинската нрав. При 
патрул. На младите войнишки

1стига лица
се виждат следи от лошото време. Казват 
обаче, че не му придават значение. Коман
дирът на заставата Михал Фищещ, който вс 
че девет години на тази 
яде хляб „с девет кори"

им на военната задача за
виси от кадрите, програмите, техниката, 
емната теория и практиката. В 
всичко

■X
• <' *&?*»**?■ ВО-

заставата
това има. Покрай изграждането 

боеготовността, ударението се слага върху 
идейно-политическото оспособяване. Тук на 
заставата обаче има

начаст на границата
с топли думи по

среща войниците. Докладвайки му покрай 
другото казват, че на границата 
ред.

Ъ;

На свещен дълг
още нещо, което 

други места не е толкова изразено: любов 
към родината, младост, която

нае всичко в
не затваря

брат- 3°Ркото око и смелост в най-тежки моменти 
да се изпълняват възложените задачи. Но, 
войниците нямат само зорко око, 
ни ръце. Всяка година обработват градина- 
където си обезпечават част от необходимия 
зеленчук. Годишно отглеждат и по няколко 
свине и произвеждат над 600. кг месо, което 
не е незначително за икономическата ста
билизация.

— Без оглед, че е мирно и че няма ни
какви инциденти границата е граница, а гра
ничарят трябва да бъде същински първи 
войник на родината. Аз съм убеден, че не 
само сме пръв жив бент, но и сила, която 
може да отхвърли евентуална вражеска ата
ка — гордо казва десетннкът Стефан Ко- 
чиш от Вараждин. Без оглед, че „работим 
под открито", без оглед че ни се заканват 
студове, мъгли, дъждове и горещини зада
чите изпълняваме успешно, добавя той.

Войниците-граничари тук са намерили

помещения няма мито един лозунг за 
ството и единството. Може би някой 
учудва, но те това взимат за 
Притакович от Винковци, 
седател на първичната младежка организа
ция подчертава: — С лозунги не се изгра
жда братството и единството. Това 
твърждаваме на дело. Има ни почти

ще се. 
успех. Желко 

който е и пред-
а и сръч-

ние по- 
от вси- 

каточки краища на страната и живеем 
братя. По-инак тук не бива. Ако дойде до
някаква трудност веднъга реагираме и я ват признания. По случай сегашнйя 22-ри 
решаваме. Някои въпроси решаваме и на декември войниците сами предложили кой 

същински другари, сключили познанства с събрамия на младежката организация, коя- с какво да бъде възнаграден. Доверието 
хора от местното население, с млади в гра- то е мобилизатор и на различни акции в сега са получили Миро Сетничар, С. Шкер- 
да. Подчертават, че Титовото дело и него- >>свободните чаСове". Той добавя, че съще- лах> Миливой Булян, Ж. Притакович, Шем- 
вата концепция за всенародната оторана и ствува КОМИсия за културна дейност и че судин Жерич и Чедо Лукич. Някой ще по- 
обществената самозащита представляват опо войИИците си организират културно-забавни ЛУЧИ книга, друг отпуск, трет 
рна точка в работата на сплотения им ко- програми. Някои от тях от къщи домели ин 

Сътрудничеството с местното насе- 
високо равнище. Войниците ка- 

осем месеца, 
винаги. И

За изпълнените задачи винаги послед-

по-висш чин 
или пък значка ),прилежен войник".

— Доволни сме от резултатите, коитолектив. 
ление е на

струменти, други играят шахмат, трети те
нис на маса. Някои упражняват ски-спорт. 
Главно е всеки с нещо да се занимава, да 
не е оставен сам ма себе си.

постигахме във всяко отношение не само в 
тази, но и във всички застави — казва Ми
рослав Мнтрович, един от офицерите в по
делението на Андрия Милинкович. При 
това целта ни е не само да се изпълни зада
чата, но войникът да не се повреди, разбо- 
ли, а в къщи да се завърне здрав, доволен 
и с още по-голяма вяра и любов в родина
та и бъдещето.

зват, че те тук са по седе,м — 
а населението пази границата

Разправят за еднапомагат.
когато командирът

войниците им 
скорашна случка

помощ при пораждане на една съ
седка. Тук те с местното население са съ
седи. Така си казват и живеят.

В уютните и подредени по войнишки

— Стараем сс колкото е възможно жи
вотът в заставата да доближим до родната 
къща на войника, той Да бъде по-близко до 
средата от която е. Прлучаваме вестници 
на езиците па всички наши народи и наро-

им
оказал

В. Б. — М. Я.

ДИМИТРОВГРАДСРЕЩА С ПОВОД

„инат“Най-, Ознаменуван 

Денят на ЮНА
Старшината го поглед

нал и повече за себе сиШефко Башич е коман
дир на гранично лоделе- 

Димитровград. Повод 
да пишем за него е фак
та, че неговото поделение 

случай празника 
ЮНА — 22 декември, е 
пак най-добро па 
ст бт границата. Но... да 
тръгнем поред.

Шефко е роден в 
край Сараево. Още дока 
то двамата му по-стари 

били студенти, той

казал, че гази застава до 
тогава била добра, а как- 

бъде по-патагък?
ни в

ма ли ще 
— Казах па ссбс си, че 

заставата ще стане пап-до 
бра! — казва Шефко. Ве
че същата 1979 година тя 
наистина с най-добра. И не

учплшца и Обпа Чествуването па армен
ския празник в Димитров разователнпя център на 

община започна 21 декември посетиха бли
зките гранични застави и 
честитиха празйнка на во 

'йниците. За тях те изпъл
ниха подбрана - програма.

основнитепо

тази ча- градска 
п събота, когато войници
те посетиха училищата в 

околните села. В
само тази по п следващи
те години; до 1986. Вече 
две год...... колкото Шеф
ко е командир па казар
мите, неговата единица е 
най-добра! Значи, където 
той стане командир него 

войници стават пай-

Пале града п 
понеделник група войни
ци посетиха трудойн орга
низации в града, а на 20 
'декември бяха гости

Главните тържества се 
проведоха на 22 декември 

войнишки ко-
брат я .
мечтаел да бъде в унифо- 

пастояиия
на ВЪВ всички

лектнви, в което присъс- 
покровнтелате

По по-детската градина, 
под празника 
ври прием за

рма., въпреки
баща си 71а следва.

и след
на 19 декемвнте тпуваха 

на заставите н многобро- 
гости заедно с 

Нац-

та на 
Не го послушал войшщйтедобри. Той като че ли се 

е предплатил на ’ първото 
В какво сс< крие

Шефко Башич
която е граничната

председате-иа средното организира 
лят па Общинската скуп- 

Слава Тодоров. Съ-

завършаване
военно училище 
мандир на едно 

в пиротския 
Веднага поделението 

най-добро. От 1979 
стйва командир на 

застава „12 фс

йнн други
местното население.

все нак бе-
става ко зас- място. 

тайната на тези успехи?
— Само в работа, рабо- 

.. ден и пбщ. И дис- 
колкото налагат

гюделе-
гарни-

щина
щияден вечерта оркестъ
рът при пиротскид гарни
зон и днмтировградските

тържествено 
ше в казармите в града.

мнозина
тава.

ко-— Вие ли сте, новия
Веднага дайте 

той

ние
зон.
става

По този повод 
получиха награди

примерен войник, от-
мапдир? 
тревога! - 
па Башич.

— Прощавайте,
само два дни н 
как се дава тро- 

— отговорил Шефко.

та • — зна- ■пиплипа 
войнишките .п грапичарс-

отговаря Шеф-

наредил
самодейци за населението чки

нускн, книги ...
година

от Димитровград органн- 
куЦтурио-забавна 

Учениците от

ки норми,граничната 
вруари". Два дни след по 

тази длъжност
мо аз

ко. зираха
програма.

чук СЪМ 
не зная 
нога

А. Т.сманс на 
на заставата идна старши 

К'ЬМ
д. т.

на единицата, СТРАНИЦА 5пата
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мптшмртйи; кешшавпениеи^■стопанство
ОРГАНИ-йЯйм“ дакжТО „ДИМИТРОВГРАД” СЛЕД ДЕВЕТМЕСЕЧНАТА РАВНОСМЕТКА

В кривото огледало на инфлацията Предприемат мерки 

за приспособяванеслучи обратното. Преко
мерните обществени даж- 
диц още повече намалиха 
вече „пагризеппя" доход,

На кръглата маса, коя* ни вървят мнозина „ус- 
то нашият вестник орга- пешнн” стопански ръково 
низира през април в тру дителн и предприятия — 
довата организация „Ди- с малко работа, а при ви- 
митровград”, Петър Ми
лев, ръководител на ико
номическия отдел между 
другото каза: „Онова, ко
ето зависи от нас е на
лице. Нашите задачи ние

за мерките които са в пр
яка зависимост от нас в 
организацията, вече пред- 

съответни

Безспорно ;с, че от пача 
лого на идущата година, 
когато и официално ще 
се стопанисва и условия 
на стопанската реформа, 

малък брой трудови 
колективи ще се намер
ят в твърде незавидно по 
ложепие. Отделно в зат
руднено положение ще се 
намерят онези трудови ор 
га низа цип, които не успе
ят навреме да се консоли

така че ръста па чистия 
доход беше само 114 
сто в сравнение със съ
щия период па миналата 
година. От общия доход, 
В1,злн:ш,щ па около 20 мм 
лпарда динара (при ръст 
от 188,4%) до чист доход 
от само 3,5 милиарда ди
нара (при ръст от N4%), 

стопанските

соки цени, конто домаш
ният пазар приема пЬме- 
же пазарните закономер
ности не действуват, осъ
ществя ват по-голем 11 
чин доходи.

Но нелогичиостпте

па ак-фиемаме 
ции. Преди всичко, налага 
се още повече да се ан
гажираме върху укрепва
нето на трудовата дисцип 
липа, с бърза и качество

нели

паизпълнихме и преизпълни 
хме. Но изобщо не съм 
сигурен, че тримесечната 
ни равносметка ще бъде 
положителна и дали фина мнтровградската

на работа да се потвърж
даваме на строителния па 
зар, да обърнем още ио- 

• голямо внимание на вси- 
Раз-

стопанисиане не сщ,рита т 
тук.

Със своите „грешки" дп 
ту м ара

даде свой принос за осъ- 
поие па две 

в бо

накъртът 
аномални не се затваря. 
Вместо признания за по
следователност в осъщес
твяването на политиката

нсовите резултати ще 
съответствуват на пронзво ществяване 
дствените. Цените на суро важни определения 
вините и възпроизводство рбата за преодоляване на

чки видове пестене, 
бира се, не за сметка на 
качеството 
Трябва да изнамираме но 
ви полета на съдействува 

и стопанисване. В то-

дират и мотивират за по- 
гол яма производителност 
п с това и навреме

крак с реформира 
система.

на работата.да
хванат
пата стопанска

Какви мерки предприе
мал в строителната орга
низация „Изградня" от 
Босилеград? — попитахме 
директора Митко Раше- 
лов. — Два фактора ще 
влияят върху по-иататьш- 
по стопанисване. От една

ните материали постоян
но се покачват. Различни 

даждия,
не

те обществени 
също. Ние на това не мо 
жем да влияем”.

ва отношение вече и пред 
приеахме съответни мер
ки. От преди известно вре 
ме покрай строителство
то, направихме и вече е 
във функция, инсталация 
за сепариране и гранули
ране на чакъл, което се 
показва като доходно. Ес
тествено е, че същото тря 
бва още да се усъвърше- 
нствува и оборудва. За 
целта запланувахме около 
1,05 милиарда динара — 
подчерта Рангелов.

Инак, когато става ду
ма за деветмесечните де
лови и финансови резул
тати. „Изградня" не стои 
тъй З-16- Наистина, няма 
кой знае какви фондове, 
не отчита загуба. А ше
фът на счетоводството 
Славчо Миланов, е опти
мист по въпроса за го
дишната равносметка. — 
Организацията ще прик
лючи с положителни дело 
ви резултати, казва той.

Горното изказване на 
Петър Милев тогава сло
жихме под заглавие ,Дру 
ги ни кроят шапката"... 
След шест месеца, когато 
беше готова деветмесечна 
та равносметка, по която 
ТО ,Димитровград" има
ше загуба от около 
милиона динара, думите 
на П. Милев се сбъднаха.

страна, как ние в трудо
вата организация ще ус- 
пее.м да се организираме, 
а от друга какви ще бъд
ат резултатите от предп
риетите мерки за облек
чаване на стопанството. 
Засега лично аз не виж
дам никакви резултати в 
това отношение. Ето на
пример, намаляват се об 
щинските облагания, а ве 
днага се 
публ и канските и това зна 
чително с по-голям 
цент от намалението на 
общинските облагания. С 
оглед на това сега за де
кември обществените нн 
даждия ще бъдат обреме 
нени с нови 1 082 790 ди
нара.

Когато пък става дума

580

„Димитровград” в Димитровград

за икономическа стабилп 
зацпя, последва наказание 
от 580 милиона динара за 
губа.

Разорителното действие 
на инфлацията и иепосле 
дователността в провежда 
мето на някои мерки на 
икономическата полити
ка девалвират до голяма 
степен общоприетите сто
йности. Пред тях и обек
тивните икономически за-

стопанската криза 
маляване на инфлацията 
и увеличение на износа. 
В такъв случай нормално 
би било обществено-поли
тическите общности (дър 
жавата) да насърчават в 
тази насока чрез намаля
ване на облаганията вър
ху дохода и чистия до
ход и с различни други 
стимулативни мероприя
тия. В случая на „Димиг 
ровград” обаче се вижда, 
че такива мерки не само 
че не последваха, но се

па-Той сега може да каже 
„Друг
ката", а за такава конста 
тация изобттто не е необ
ходимо човек да бъде ико 
номист. Данните говорят 
сами за себе си. Физиче
ският обем на производ
ството например е увели 
чен с 12,9% в сравнение- 
със същия период на 1987 
година. От този факт ико 
номическата логика нала 
га да се очакват и поло
жителни финансови ефек 
ти. Наистина, увеличен е 
и съвкупният доход —до 
ри със 188,4% в сравне
ние със същия период на 
миналата година. Но раз
ходите са растели по-бър
зо — със 199,4%, така че 
осъщественият доход е по 
голям само със 160,6%.

ги ни скроиха шап-

увеличават ре-

про-

кономерности се виждат 
в криво огледало.

В. Д. м. я.
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ТРУДОВАТА ЕДИНИЦА „ПЪРВИ МАЙ" В БАБУИЩИЦА

РЕДОВНО ПРОИЗВОДСТВО
Трудовата единица „Пъ

рви май” 
през деветмесечието и по

мен и е достигнал средно 
в Бабушница 370 600 динард. Разбира се 

■ и тази сума не е висока, 
тук. изтъкват, че чет

въртото тримесечие обик- 
Физическият ■ иовено е пай-доходно, по- 

обем на производството неже се произвежда сезо- 
за този период е изпъл- ниа продукция, 
нен с 91,7 на сто според 
плана и 95,1 според нор- 

насяли са стоки на чуж- мите. През деветмесечие-
дестранните пазари пове- то загубите на работното
че отколкото е било нео- време са възлезли на 17,5

на сто което е в рамките

дова единица, както 
рочем за цялата конфек
ция „Първи май” в Пн-

вп- дадени 13,74 милиарда ди 
нара, а целокупният фо
нд за лични доходи на 
около 15 милиарда, което 

ествен стандарт. През ля- чце рече, че ако за лихви 
тото 50 души са били па

нататък постига сравните 
лно добри производствени

но рот е, че има висок общ-Когато по-обстойно ана
лизираха тези данни гу- резултати, 
марците откриха, 
правени две „кардинални 
грешки” — не са достатъ
чно покачвали цените и из

не бяха дадени толковаче са на море и още пет-шест ду
ши в различни бани. Вси 
чки работници имат

средства, на предприятие
то би останал 

топ- 'ЙНО по-голям
г почти дво- 

доход.Инак от общия обем 
продукцията 58' на сто се 
изнася в , чужбина, преди
мио във Федерална репу- от осношщте и средните 
блика Германия, а 42 се училища предприятието е 
Ьласира На пазарите у нас купило в началото на уче 
чрез собствената търгове- бната година необходими- 

Следва да се отбележи, ка мрежа. Единадесетият те Учебници. 
че през деветмесечието месец показва, че делови- 
средният личен доход е те резултати са подобре- 
бил 200 555 динара! Този „ ни значително: 
личен доход е далеч под 
общинско равнище, . така 
че през единадесетия ме- 
сец е значително увели-^

на ядене в собствената ку 
хня. На всички ученици’
ло

Инак трудовата едини
ца „Първи май” в Бабуш 
ница има около 350 рабо
тника, които работят в 
д)ве смени. През настоя
щата година тук не са 
приемани нови работни
ци, относно стажанти. Мо 
щностите не позволяват 
приемане на нови работни 

пе ци, а не се предвиждат н 
пови

бходимо, вместо 
продават на домашния Па 
зар по значително по-висо 
ки цени. Значи, „грешка
та" е там, че в „Димитро
вград" се бореха за пове
че производство и износ, 
вместо да повишават це
ните. Не тръгнаха по пъ
тя, по който вече с годи

ла • ги
на заплануваното.

Резултатите ма стопан
ската дейност биха били 
далеч по-добри, ако кои- 

ример ттланът е изпълнен. фекция „Първи май” 
със 100,1, а нормата с 96 
на сто.

така нап-

плащаше 
за оборотни средства. Та
ка, например за лихви са

огромни лихви капиталовложения.
Характерно за тази тру

Ст. Н.
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ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ!~®мунист
Белград, 23 декември 1988

ЦЕНТРАЛНИЯТ комитет на СЮК; СТАНОВИЩА И ЗАДАЧИ НА СЮК В ПРОВЕЖДАНЕТО НА СТОПАНСКАТА РЕФОРМА

РЕФОРМАТА-ИЗПИТ НА СОЦИАЛИЗМА
УПРАВМ^РПН1зЕДпоп^о1ЕТ0 ЗА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА 
УПРАВИТЕЛНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛ
НИЕ, ПРАВИ ГО СПОСОБЕН
ТОВНИЯ ПАЗАР

Пз-ПРз дадт пг, п г- г, САМ0' ЧЕ НЬ ВРЪЩА НАЗАД КЪМ КАПИТАЛИЗЪМ, НО САМО- 
СЪС СъВРЕМЕННИ ОБЛИЦИ НА ОРГАНИЗИРАНЕ, РЕШАВАНЕ И УПРАВЛЕ- 

ПРОИЗВОДИТЕЛ, КОИТО МОЖЕ РАВНОПРАВНО ДА СЕ СЪРЕВНОВАВА С ОСТАНАЛИТЕ НА СВЕ
■ ••У.-ОЗЙ4ИЙЗВтв*рита половина на XX век 

чески, развойни и политически промени
донесе неподозирани икоиомп- 

в света, които са резултат 
а научните съзнания н постигнатото материално и обществено 

развитие. Съществуващите обществени системи и продукционни 
отношения в тях дойдоха в противоречие с това развитие, което 
драматично се изяви в дълбоките кипежи и преустройства във 
всички общества. Капиталистически

на различни интереси, пазарно степенуване на обществения 
тал, труд, знания, инованторски и предприемачески способности, 
са най-добрите мерила за успеха на всеки отделен 
предприятие. Само така може 
всеки. Това единствено може да бъде здрава основа за необходи
мата социалистическа солидарност.

Забележките, които се изнасят за такава 
т;я връща назад към капитализъм, или че означава ограничаване, 
относно напускане на самоуправлението — не са с нищо обосно
вани. В тази критика в мнимия страх се губи от предвид, че об
ществената собственост е в ръцете на работниците, че те управля
ват с нея и че разполагат с плодовете на своя труд, че върху 
това основават своето обществено положение и решаващо влияние 
в обществото и че са гарант на социалистическия характер на 
по-пататъшното развитие. Определението за пазарна икономика не 
само, че не връща назад към капитализъм, но самоуправителния 
производител въоръжава със съвременни облици на организиране, 
решаване и управление, прави го способен производител, който 
може равноправно да се съревновава с останалите на световния 
пазар.

капи-

човек, на всяко 
реално да се оцени приноса на

страни на предизвикателства
та отговарят с промени, в които са открити широки възможности 

(за ползване на технологическата революция на начин, който на
сърчи освобождаването’ на инициативата, — 
ция на работническата класа, при ползуваме 
на социализма, особено на социален план. Те създадоха 
облици на свързване на глобален план, прехвърляйки 
ходите на своето развитие и престр^хтуиране

ориентировка — че

творчество и лартпципа-
и на някои съзнания

II НОВИ
част от раз

на стопанството н 
обществото върху неразвитите страни, а особено върху развива
щите се, прилагайки много мерки на протекционизъм и дискри
минация.

Социалистическите държави, обременени с идеологически 
предразсъдъци и представи за социализма, като закръглена систе
ма, обоснована на нови закономерности па икономическо и обще
ствено развитие, които би трябвало да дадат възможност в относи
телно кратък исторически период да се изгради социалистическо 
общество без експлоатация и без зачитане на икономическите за
кономерности, се намират във фазата на изнамиране решення за 
излизане от тежката обществено-икономическа криза, в която ги 
доведе такъв модел на развитие:

Тези определения от самоуправителя ще направят 
икономически фактор, ще свържат самоуправлението с икономи
ческата действителност в страната и в света и ще издигнат нивото

активен

па производството, знанията и управлението на постигнатото ниво 
в света, а с това ще се постигне хуманната днмензня на самоуп
равлението да бъде в пълно съгласие, а не в противоречие, с ефи
касността п така ще открива път към по-богато социалистическо 
общество. Това са съществени предпоставки за демократично раз- _ 

пълна взаимна свързаност на икономическото преобра-
обществото п на

ДА СЕ СЪЗДАВАТ УСЛОВИЯ ЗА ИНИЦИАТИВА 11А ОТДЕЛНОТО 
ЛИЦЕ И СДРУЖЕНИТЕ РАБОТНИЦИТЕ В1ГГИС и за

зоваипе с демократичното преобразование на 
СК в него.Нашето социалистическо самоуправитслпо общество, въпреки 

стълкновението със сталинизма твърде рано, вече в началото 
социалистическо развитие видя опасностите от бюрокра- 

и откри процес за изграждане 
общество въз основата

Това са основните причини, Които неотложно изискват да се 
приеме п реализира стопанската реформа, като част от съвкупната 
обществена реформа, която в себе си включва и 
както п реформата па.СюК. Тези реформи са основата на неоохо- 
днмнте и дълбоките обществени преобразования у нас, условие 
за преодоляване па кризата и бъдещия прогрес.

Във връзка с това Централният комитет на 19-то заседание 
от 12 декември 1988 година прие следните:

че в 
на своето политическата,

113' тичния държавен социализъм 
демократично социалистичесеко

собственост и самоуправление, не отбяга опасностите,
антицимиране па обществените отношения, за

съответно об

общена
ко-ствена

ито произтичат от
създадени материални условия икоито още не са особености на об-всичкисъзнание. Нимаха се предвид

необходимостта от зачитане на ^ ца
кай то се пами-

ществено
шеството от преходен период,
следните икономически закономерности в етана, в

опасностите от етати.зма, еднопартийния монопол п 
политиката над икономията, пито в достатъчна сте

па цивилизацията, особено на

СТАНОВИЩА II ЗАДАЧИ НА СЮК В ПРОВЕЖДАНЕТО НА 
СТОПАНСКАТА РЕФОРМА (СЪС СЪКРАЩЕНИЯ) ____________рамс, както и 

надвластВе на 
псп се абсорбираха придобивките

.........—........г
общество на преходен период, .своята основа гря

стоковото производство и па участието-и
и па световния пазар. В своята
система трябва да вгради всички

п пс1г

УСЛОВНЕ ЗАДЪЛБОКОТО ОБЩЕСТВЕНО ПРЕОБРАЗОВАНИЕ — 
ПО-НАТАТЪШНО РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО САМО
УПРАВЛЕНИЕ

общество, като 
бна да темели върху 
световното разделение на труда
соииалистич^самоугфавш^иа ат юд„

елементи, ипроду1<тиис|| труд, способен да
постижения на науката и технологията 

социалните и. културните

I. Централният комитет па СЮК изтъква, че съвременното
и на нашето обще- 

всичкн об- 
в което стопанската

развитие на социалистическото самоуправление
ство, като пяло. изисква дълбоки преобразования във 

стопанския н обществен живот,съвременни 
чки трудови хора за
абсорбира съвременните 
за задоволяване на икономическите,

лаеш па
реформа е само- част на това голямо начинание. 

Нашата цел е ефикасно стопанство, а то значи отворено
мо- назарното стопанисване, иконо- 

снособност. Това може да
п организирано на принципите 
ммческата ефикасност и коикуретната 

— със самостоятелност на
...... днатнштост па работнпците, със смели предприемачи,
Да поемат риск. В тона е шансът социалистическото самоуправле
ние да покаже своята сила и способност да раздвижи в дава въз
можности за нови качества н стойности в стопанската 
„ развитието. СъщевЦсмеш.о то изисква установяване « сщхм 
"НО .демократично н „новаторско общ= - -

политически

паживот.маи за ново качество 
подценява производителната творче- 

особсио чс те
по-високо равнищетребности на 

Н,яма никакви причини да се
способност и рационалност 

разполагат с общественото
своя труд.

стопанските предприятия.
способнисе постигнехора,па пашите 

богатство и управляват с него и съсска

общество предполага да се създа- 
отделен човек и сдру- 

поте»!-
Такъв характер на нашето

инициатива па всекиза пълна
жените работници и за използване 
ниали Оттук всички облици па

разнообразни облици па организиране 
като цяло, могат да дадат

дат условия всички съществуващи
самостоятелно избрана

собственост. политическата система,бъде пригодена
самоупрайителпите интереси 

плурализъм, правова държава и реформирана 
политически общности, според потребностите

н стона производството 
свой принос за съвкупно 

всяко отделно лице п 
към унижаване

тт еамоуправитслнняпа всички обществено- 
пазарното стопан

ин
обществено развитие и благосъстояние 
неговотсГ^емейство Икономическото насърчение

мапа
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стао и социалистическото самоуправление, със еъотиотиц икономи- ЦеитРЧАШ1ЯТ са ""позклиш от идейно-
чески методи на насърчение развитието на ефикасно стопа!ютии.,г;, << реформи Па стонаис|сатц. сиутсма к. ^ ^ ' ||а СТ(Д|анската

и институциите ии системата да бъдат основните носители ,на .^, общсс'гнСчю-сис|СА^и,е решения в <е. ва с оглед ,ш
тези промени. Това изисква и дава възможност за осъществяваме тези вт,Проси ъря^Ва-да се т рт^дтд и ,-темелти на сто-
ц на собственото Преобразование на СК (1 освобождавано От пде- \ съчетаното утвърждаване на всички сь _ върху изнамира- 
одошческите заблуда н догми, приспособявайки своето действува- панОКа та реформа. Грябна да п| А» • Р ‘ характера на
не за осъществяване на тези промени. ’ . ^йето^на още но-присмливи реше..и*. * дарбата.

Централният комитет на СЮК изтъква, че върху дълбоките собствеността, характера и роля1 а р ' |бата а отделно на
промени в стопанството и обществото трдбва да се. обедният вен- системата и разпределението да 1 «ъз основа на
чкн прогресивни, социалистически реформип сили — силите па изпамираието па решения -,а V4'с 1
труда, знанието и творчеството в общ фронт, а също и самият вложените средства, в данъчнаIа сис!сма
Съюз на комунистите трябва да бъде освободен от собствения мата па насърчаванею па по-ускореио! )
монопол в политическия Ц стопанския живот, което е гаранция :|а изостаналите социално.ически репу лик^ пзтоаботката на
успех в осъществяването .на всички обществени промени. момин покрайнини, в обществените дси Р Р

социалната политика.
Изхождайки от конституционните определения 

лиге да се обезпечи да участвуват съвместно
съответно вложените средства, е необходимо да се разработят Я- 

в управляването и самоуправителните
предприятия ив домашни пар
на домашни и чуждестранни 

в частните дру-

облаганията, в систе- 
на стопански

и социалистически авто-

на вложите-:
СЪЩНСТТА НА СТОПАНСКАТА РЕФОРМА в управляването

2. Централният комитет на СЮК изтъква, че в съвкупната 
обществена реформа основната задача на стопанската реформа е 
ново качество на стопанско и ооществело развитие, 
носители на този процес трябва да оьдат самостоятелните стопан
ски субекти в условията на отваряне на югославското стопанство 
към съвременните икономически тенденции н процеси 
ното стопанство чрез стоково производство и пазара, като съще
ствено условие за увеличение на икономическата ефикасност н дн- 
намизиране на обществено-икономическото развитие. 1ова съще
временно е свързано с по-нататъшното развитие па социалистиче
ското самоуправление и с укрепване на самоуиравителиата пози
ция п мотивировка на работниците в общественото възироивзодство, 
силно откриване на процеси на дерегулацпя на стопанските про
цеси. Това е п пътят за осъществяване на равноправието па на-

пози-коп основни въпроси 
цип па работниците в съвместните 
тпьори, в съвместните предприятия 
партньори, в дружествата с ограничена гаранция,

правото на работниците като частни суоекти с

Основите

в светов- жества, както и 
частна собственост —домашни и чуждестранни.

СЮК отделно подчертава значението 
всички необходими промени в

Централният комитет па 
на съблюдаването на цялостта на

върху идейно-политическите основи не съдър- 
Конференцията на СЮК и консти- 

леобходимостта комунистите да иниди-

стопанската система
жащи се в определенията на
туциопннте амандмани и 
рат най-широка активност на науката, стопанството и всички ос- 

потенциали за колкото се може по-успешна кон- 
система и тяхното ефи-

родите и народностите и конституционното положение и отговор- 
републиките и покрайнините, кохезия па единството а 

независимостта на нашата страна на основите на федеративно ус
па пашата

тапалп творчески 
кретнзацня на решенията в стопанскатаността на
касно остдцествяване.

тройство, и укрепване на позициите п авторитета 
страна в света. Същевременно това са аргумента за отхвърляно 
на критиките и забележките, както и съпротивите па реформата', 
които най-често идват от догматичните н бюрократичните пози
ции, па от неосведоменост, незнание и неразбиране,

Централният комитет подчертава, че гръбнакът на стопан
ската реформа представлява освобождаването па творчеството и 
инициативите и предпрнемческите способности на работническата 
класа и трудовите хора на Югославия в своите самоуправляващи 
се организации и общности на базата на пазарно потвърдена сто
панска ефикасност, да подобрят условията на живот и труд и с 

да допринасят за общото обществено развитие. Нсооходимо 
е да се създава общ климат на всички равнища в обществото за 
такова определение. Значителна съставна част на стопанската ре- . 
форма представлява ' определението нашето стопанство да бъде 
част от сг»товния пазар в условията на действуваме на интегра
лен, единен югославски пазар на валоризацид на всички произ
водствени фактори, да се провежда концепцията на обществена 
собственост, като обществен капитал е всички икономически фун
кции и последици, да се провежда кадрово обновление и валорн- 
зация на работната сила ма пазарни принципи, а разпределението 
и разпределението да се основава на дохода и печалбата.

РЕФОРМА НА ДЪРЖАВАТА ВЪВ ФУНКЦИЯ НА СТОПАНСКАТА 
РЕФОРМА

4. Съществено условие за успешно осъществяване 
ската реформа са коренните промени във функциите и организи
рането на държавата и нейните институции на всички равнища, 
от общината до федерацията. Налага се съществено да се мени 
ролята на всички обществено-политически общности в стопан
ството. Същината на промените е в създаването на условия да 
дойдат до изява обективните интереси на трудещите се, тяхната 
акция за осъществяване на тези интереси, в пренасянето на пра
вата и компетенциите от институциите на държавните органи на 
стопанските субекти и на пазара, съгласно конституционните ре
шения, като при това се създадат условия ония компетенции, ко
нто остават в тех.шя обсег да бъдат в състояние това ефикасно и 
рационално да осъществяват.

Реорганизацията и реформата на държавата подразбират пре
махване на ония институции, конто в условията на пазарно стопа
нисване и самостоятелност на стопанските субекти стават излиш 
ни, а установяването па нови институции, което изисква пазарният 
характер на стопанството.

Стопанската реформа изисква същинска деетатнзация 
бюрократизацня на обществените отношения намаляване 
мативизма, премахване па прякото намесване на държавата 
ланските процеси, а отделно формално н неформално решаване 
на Държавните органи за инвестициите в развитието, 
дооателно осъществяване на нейната нова роля 
равноправни и стабилни условия на стопанисване на всички субек
ти в единния югославски’ пазар. 0 предстоящата дерегулацпя 
стопанската система и условията на стопанисване 
дават условия за такова редуциране на държавния апарат и цело
купната държавна режия в страната. Зарад това Централният 
мгпет па СЮК задължава комунистите в компетентните органи на 
федерацията да се застъпят да се предложа в Скупщината 
СФРЮ да се гласува програма за цялостна реорганизация на дър
жавата, съгласно нейните функции.

Органите на федерацията трябва да се оспособяват 
дене на ефикасна развойна и икономическа политика, особено в 
монетната и фискалната сфера, в . областта на платежния баланс и 
бюджета, а обезпечаването на рваноправно положение на стопан
ските субекти върху единния пазар и неговото ефикасно функцио
ниране и насочване на обществено-икономическото развитие съг
ласно конституционните правомощия на федерацията.

Необходимо е републиките и покрайнините ефикасно 
щретвяват своите функции в обществено-политическото 
и да дават свой принос, 'преди всичко 
за безпрепятствено действуваме

на стопан-

това

и де
на нор- 

в сто-
СЪЮЗЪТ НА КОМУНИСТИТЕ ТЪРСИ ПРОМЕНИ В СТОПАНСКА
ТА СИСТЕМА ВЪРХУ ОСНОВИТЕ НА ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИ
ТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА НА СЮК

но и после- 
в създаването на3. Централният комитет на СЮК оцени, че. Становищата на 

Конференцията на СЮК и с приетите конституционни амандмани 
са създадени идейно-политически и конституционни основи за кои- 
ципиране и начало на провеждане на стопанската и обществената 
реформа.'

на
изцяло се съз-

Тази оценка на първо място се основава върху идейно-ио- ко-литическата същина на решенията, с които по-нататък се подо
брява към пазара принагодената обществена собственост и се 
обезпечава равноправие на другите облици на собственост, коопе
ративна, частна, смесена и лична; разработва се интегралния па
зар и се създават основи за развитие на различни облици на фи
нансов пазар, ценни книжа и условия целокупният обществен ка
питал обективно да се оценява; създават се основи за по-голяма 
ефикасност на самоуправителното решаване; учредяват се основ
ния, самостоятелния, правовия, икономическия и пазарния субект; 
утвърждава се стату на търговията' с всички пазарни функции; де
финира се банката като самостоятелен и отговорен финансов су
бект и. се подобрява системата на икономическите отношения с 
чужбина, отделно по отношение отварянето спрямо света, по-голя- 
мо ползване на чуждестранния капитал, и друго.

Централният комитет на СЮК отделно посочва, че въвежда
нето, за първи път в нашата система, на ценни книжа с промен
лив принос, относно на акции, на акционен капитал и дкционер- 
ство, не значи въвеждане на отношения, характерни за капиталис
тическата система, но прилагане на .някои общоприети съвременни 
решения на пазарното стопанство, които дават възможност за по- 
ефикасно използване на производството и обществените средства.

на

за во

да осъ-
развнтис

в създаването на условия

ГизТодГи И ЗИа,ШЯ И на 
по-изгодни икономически, институционални
оилно и и други условия за ста-
но „ ,птГ,Т'ЧИО разш,тие 11а стопанството и общото материал-. по и културно развитие.

В новите условид трябва съществено 
нието на общината и нейните да се . мени положе- 

отношення със стопанството, пре-



Комунист 3наояйки - 
ганизацията, 
в създаването

тежището на нейните
стопанисването и развнтиетЬ О! пряката намеса в ор- 

-—««исщсху на услови« за ” на стопанските субекти
.витие на стопанските и общественик™ к° безпРепятствено раз- 
миран<*о на нови организащм Т Субекти- насърчаване фор- ' 
С други организации, с цел по-доб^ЪРЗВаНеТ° На СЪ1Дествуващите 
мите капацитети и за по-ускопенп ИР ДЙ СЕ изп6лзват разполагае- 
ността на общината трябва да бъС‘ВСеСТРаНН° развитие- Актив
на условия за -развитие на жипи Ъ* насочева към създаването 
уреждане на землището и неговотоСтлпм комуналните Дейности, 
жата за подобрението на жнзнеият Р 410нално използване, гри- 
във връзка с подобрението на 1,1 Среда и другите активности 
своята област. с знените условия и на труда

собяване към' действителните 
реална и икономически

В СТОПАНСКАТА РЕФОРМА — БЕЗ ОТЛАГАНЕ

обществени развойни 
оправдана основа. потреби На 1-

7. В динамиката
трябва да се облекчи при^с=ГкъСу^П* 
та чрез последователно реорганизиране на държавата и на общес
твените дейности й чрез съществено намаление 
ята в на администраци- 

са рамките за облекчаване ' 
пнсг ^ I неговата икономическо-финансова консолидация, което трябва енергично да се провежда.

Икономическо-финансовата консолидация търси реално па- 
зарио оценяване на имуществото на предприятията, разчистване с 
високи облици на фиктива в балансите на стопанството и в банки
те, и създаване на условия, че стопанството да почне ефикасно да 
решава проблема на оборотните средства. Съществено значение има 
саиацията на Народната банка на Югослвия, относно изнамиране 
па решемия за иатрупания дълг във вид на курсни разлики и с 
мерки по финансова консолидация на деловите банки, които в па
зарните условия мбже успешно да се развиват. Неуспешните орга- 
иизации нас сдружения труд трябва да се ликвидират, с решаване 
на проблемите за намиране на работа на трудещите се, които по
ради това остават без работа, а също така да се създадат условия 
за по-бързо и по-просто образуване на нови предприятия.

Ходовете на реформата трябва

стопанските организации. Това 
на стопанството и зав

ПОЛИТИКАТА НА 
ОТ ПАЗАРА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕТО ТРЯБВА ДА ИЗХОЖДА

ехо, която,щс1бълеан1е1?РМа ТЪРСИ каква стратегия по развити- 
промени в стопанството „Нпр;КЪМ по'бъРзи и ефикасни структурни 
кванията нГпазапя ог °б1рествешпе Дейности, съгласно изис- 
реншг ^р ’ съобразно критериите на световната 'конку-

нуиран процес, който 
и приспособяване на

на стопанството на 
ще тече в две направления: 
съществуващите стопански

тези основи е конти-
първо, промяна

структури, която
е настанала в резултат на недостатъчното зачитане на 
критерш! на развитието, и второ, формиране’ на 
структура според изискванията

пазарните 
нова стопанска да насърчават максимално 

да се ползуват наличните ресурси и да се изнамират различни пъти
ща за облягамена домашния и световния пазар, 

структурните промени в стопанството 
роля получава развитието на сел- 

_ всестранното развитие на дребното стопанство, 
гуризма, (*ьоощенията жилищното строителство, обслужващите 
дейности и ннформатиката. Промяната на стопанската структура ' 
- съществено условие за увеличение на ефикасността на 
сването и за по-интензивно включване

В на творческите сили, съгласно специфичните услоосъществяването на
вия в отделни ОСТ и области. 

Провеждането на
върху пазарни основи адекватна 
ското стопанство,

/
стопанската реформа изисква откриване 

на процеса на кадрова обнова не само на деловите структури, но 
и за всички ония работни места, на които се изграджда деловата, 
икономическа и развойна политика, въз' основа на новите програ.- 
ми на производството и развитието, внедряване на нови техноло
гии, прилагане на маркетинга и др. Стопанската реформа и проме
ните в стопанската структура търсят нови профили на кадрите в 
стопанството и обществото, които са в състояние да разберат същи
ната на тези промени и са способни за решителни делови начина
ния и готови за поемане на риск. Съюзът на комунистите трябва 
да се избори за пълна самостоятелност на организациите на сдру
жения ТРУД отношение на приемане на работници, избиране на 
ръководители и формиране на екипи, както и за пълна отговорно
ст и поемане на риск за евентуални кадрови несполуки.

Неотложно трябва да се почне със създаването на такава 
пазарна инфраструктура, която ще открие възможност за функци
ониране на пазарното стопанство във всички негови облици. Общ
ностите на интересите по настаняване на работа трябва да се 
трансформират в институции, които ще поемат активна роля , в 
следенето на. потребите, преквалификациите и настаняването на 
заетите работници според пазарните критерии.

Централният комитет изтъква, че едно от съществените 
условия за успешно провеждане на стопанската реформа е утвър-

стопа ни-
на нашето стопанство в 

международното разделение на труда. Това може да се осъществи 
само в условията на открито стопанство и икономическа самосто? 
ятелност на основните стопански субекти както и на отговорност
та им за собствените им делови 
субекти трябва да бъдат

и развойни решения. Стопанските 
главни носители на процесите на меж

дународната икономическа размяна и пряко заинтереервани 
посооени за ефикасно излизане на международния пазар. Всички 
решения в системата, трябва да действуват в това направление.

ЦК на СЮК смята, че с меропрпята на развойната и иконо
мическата политика трябва да се подтикват програмите, които 
допринасят за преструктуиране и експанзия на износа, за по-голя- 
мо ползуване на научните и технологическите изобретения, за ак-

и ос-

тивизирането на вътрешните резерви и на всички други потенци
али, с които разполагаме и които се основават върху икономи
ческата свързаност на икономическите субекти в страната и със 
световното стопанство, специално в Европа.

Трябва да се направят съществени промени в системата на 
общественото планиране, в унисон с конституционните амандмапк 

С издигане на системата по насърчаване на по-бързото раз
витие на стопански недостатъчно развитите СР и САП, както и с

ждавамето и последователното осъществяване на активна социална 
политика, като важен фактор за развитието на производителните 
сили п социалната сигурност на хората н гражданите. Затова е 
необходимо във всички организации па сдружения труд и в общес
твено-политическите общности, да се утвърдят и осъществят съот
ветни социални програми.-'

СК трябва да се избори за създаване на такщва условия и 
такъв политически климат, в които работниците ще бъдат в поло
жение, че с работата си да осъществяват подобряване на своето 
социално и материално положение, съгласно разпределението спо
ред труда п резултатите ма труда. В рамките на програмите по 
социална политика необходимо е последователно разрешаване на 

• проблема за материалната сигурност н повторното настаняване на 
работа па работниците, на конто поради технологически излишък 
е престанало трудовото отношение или са останали без работа. 
Затова трябва да се обезпечат съответни средства в ОСТ и в об
щество! ю-.иолмтпческнте общности.

предприемане на адекватни мероприятия в рамките на текущата 
икономическа политика от страна па компетентните съюзни орга
ни, трябва да се създадат условия за по-лесно приспособяване на 
стопанството в тези части в СФРЮ към новите условия по стопа
нисване. С адекватни мероприятия па развойната и икономи 
ката политика, изхождайки от принципа за отговорността за раз- 

СФРЮ Цялостно, особено трябва да се подчертае про-

1ЧСС-

витието на
цесът на структурното приспособяване па стопанството в педоста-

момепт »тъчно развитите СР и САН Косово, което в 
и техен най-гол ям проблем.

сегашния
представлява

РЕФОРМА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ В УСЛОВИЯТА НА 
ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА

6' Осъществяването па обществената и стопанската реформа 
ПРСИ и реформа па обществените дейности, с което трябва да 
сс изложат на силното влияние на пазара и па икономическата 
логика за да се получи пб-голямо качество и ефикасност ма рабо
тата им и да им се обезпечи стабилно развитие, съобразно съвре
менните потреби за развитието на производителните сили па об
ществото и необходимите потребности па трудещите се и граж
даните и в рамките на реалните материални възможности. Затова 
трябва да се интензифицира организираната работа по оценяване 

обществено-икономическата позиция и ролята па обществените 
дейности в усАовията па реформата и1 промените в системата на 
финансирането

Обществените дейности сс изявяват в различни области и 
съдържания и /тяхната специфична природа търси различен трет- 
ман Част от тях може да- се обляга върху разпространения 
тоиси опит в общите принципи но осигуряване, с което ще се 

необходимите средства за текущите потреби в. »ези об-
тяхното стабилно рационално

ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА ТРЯБВА ДА ПРОКАРВА ПЪТ 
НА СТОПАНСКАТА РЕФОРМА

8) Централният комитет оценява, че не се осъществяват по
литическите решения на XIII конгрес на СЮК и Становищата на 
Конференцията на СЮК във връзка с необходимостта да се обуз
дае високата .инфлация н останалите твърде неблагоприятни тен- 

стопанството и обществото, както и да бъде направен ре-
икономнческата криза. 11 в

денцни в
шнтелен прелом, за да се преодолее 
1988 година пс сс осъществява пито една от съществените пели и 
задачи на икономическата н. развойната политика. Добра са само

и износа. Икономическата криза

на

тези дейности.на резултатите в туризма, транспорта 
сс изостря поради високия ръст на инфлацията, упадъка па про
изводството, по-нататъшното отслабване- на иъзпроизводствената 
способност на стопанството, понижаване на жизненото равшцце и

голям брод трудещи се н гра-
свс-

застрапПшапе па егизстенипята па
ждани. Голямо е позадоиолството па трудещите ее и гражданите, 

многоброните икономически и социални
обезпечат
КГ Ч^т0отИобществепиСгеГдейности може косвено или пепо 
следствено да стопанисва върху пазарните принципи, съгласно с 
конституционните промени. Това ще допринесе зИ рационализация 
комети гуцио ,бществеййте дейности и за тяхното приело-

задето но се решават 
проблеми.

Централният' комитет на СЮК вменява в дълг па ' . V 
Скупщината на СФРЮ и екупщшшто па републиките )титс н

на (и реорганизация
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стопанската реформа и лоследо - 

органите и дейните за 
икономическата по-

— ясно определени цели на
на отговорността 

предвидените ефекти
покрайнините ди се застъпят за неотложно, всестранно н критично 
утвърждаване на отговорността на отделни дейци н па всички из
пълнителни органи н други субекти съгласно ролята им и систе
мата, задето не са предприети съответни мерки за осъществяване 
на целите и задачите на икономическата и развойната политика и 
1988 година, особено в облалш на инфлацията и щмиМе, съгласно 
Заключенията на XVII пленум на ЦК па СЮК.

Централният комитет хе застъпва и рамките па икономиче
ската политика за 1989 година да Съдат намерени такива решения 
и да бъдат разработени съответни механизми, коиго ще подсй- 
ствуват в следващата година да се създадат необходимите условия 
за провеждане на стопанската реформа и да се дефинира и ефи
касно п енергично пр,«вежда антннпфлацнонпа полишка. По този 
начин трябва дй се осуети по-нататъшното поиишиваис па инфла
цията и да започне намаляване на същата, да се увеличи произ
водството и износът, да се облекчи положението па стопанството, 
да се осуети по-нататъшното понижаване на стандарта н да се 
създадат условия за негово повишаване, всички видове иотреОле- 
нне да се повържат с осъществените резултати па пазара и да се 
осуети неговото дефицитармо финансирано; при съответна рестрнк- 
тивна валутна политика, намаляване на търсенето и понпшаваис 
на предлагането. В това отношение голямо значение има освобож
даването на инициативата и икономическите интереси на работни
ците и организациите на сдружения труд и така да се обезпечи 
повишаване на производителността на труда, но-ефнкаспа стопан
ска дейност н по-рационално нолзуване на обществените средства 
и на всички разполагаеми ресурси.

Икономическата политика в следващата година трябва да съ
здава условия за начално функциониране па интегралния пазар, 
което изисква пазарно формиране курса на динара н лихвите, па
зарна верификация на производството и либерализация на цените.

' Пазарно трябва да се валорнзнрат капиталът — обществен, частен, 
кооперативен и чуждестранен — и работната сила, коего е пред
поставка за ефикасно употребяване на тези производствени фак
тори и за ефикасен контрол над разходите и резултатите па сто
панската дейност. В предстоящата година е необходимо да се 
създадат условия за създаване на нови пазарни субекти, да се 
обезпечи либерализация на вноса и рационална митническа защи
та. Необходимо е да бъде извършена коренна дерегулация, отно
сно намаляване на държавната интервенция в стопанските про
цеси, за да се освободи инициативата и предпрнемачеството в сдру
жения труд и обществото.

Осъществяването на ключовите задачи на икономическата 
и развойната политика трябва да се опира па доверието на труде
щите се и гражданите, което тази политика трябва да спечели с 
професионална провереност и конзистентност, ефикасност и коор
динация в провеждането й, с опора на деловата и самоуправите.I- 
на инициатива и на ориентацията, според която жизненото равни
ще ще се повишава там, където се повишава производителността 
на труда, ще се има полза от спестяването, пазарът ще бъде со
лидно снабден и значително ще се разширят свободата и само
стоятелността на предпрнемачеството и самоуправйтелиото ре
шаване. V

напател по утвърждаване 
псосъществявамс
лиТпка;

нана
трудещите се и гражданите— най-широка мобилизация иа

стопанската реформа; 
идейно разобличаване и

могат обективно да се очаква] от при- 
схващане на со

лаза провеждане
— енергично

отпори па реформата, които
.... «жениците па догматическо-бюрократичсското
;ХГа които не могат да се съгласят със 
сит г. социализма, от, привилегированите обществени слай*, и 
способните сто.тиско-адми..истратиами структури, дори о• Р*<*>
циците, които нс са съгласни нагарът да керифицирд груда

сломя кане на всички

резултатите им.
Реформата може да се пронеде само с 

„сичкп социалистически творчески реформии сили,
„ние ма интересите ма всички, които са да реформат^ и са иеини
постел..........шито имат ясни реални представи да' същността

провежда реформата. Затова 
на който

] юм ощта / ш съюза 
с повръз-

па

ефектите на динамиката, е която се
е необходим най-широк обществен коиссидус, в рамките

фактори па реформата с поведението и действията си ще 
поемат отговорността да провеждането на стопанската реформа.

задължава членовете си, Прсдссдатсл-

всичкп

Централният
ЦК па СЮК, централните и покрайнинските комитети 

СК със собствени инициативи да влияят върху подготовката 
програми, проекти и задачи от значение да, стопанската рефор- 

тади задача твърде важно е Съюзът 
1 методи на работа преди всичко 

способни хора окото утвърдените' ла

комите!
ството па
па
па
ма. В осъществяването 
на комунистите да развива пови 
чрез сплотяване на всички 
дачи и но-голямо включване на науката. Най-креатнвните кадри 
трябва да бъдат включени и в креирането па новата развойна и 
икономическа политика и в изнамирането на най-подходящи ре-

па

шепмя в стопанската система.
действуват в органите и организациите 

система, делегатските
Комунистите, които 

;.л СК и институциите на политическата
изпълнително-политически органи, както и вскупщннн и техните

сдружепня труд*енергично ще се застъпват за последователно осъ
ществяване на стопанската реформа, за реализация 
тия обществен консензус на ключовите пунктове на промените в 
стопанската система, развойната политика, икономическата поли
тика и политическата система. В това отношение е необходима

на постигна-

идейно-политическа акгшя за осуетяване на всички видове отпор 
на реформата, които се инспирират от силите на догматизма и 
бюрократизма, неразбиране на съвременното развитие, както и от 
силите, които се борят за запазване на сегашните отношения в
разпределението и да привилегировани позиции в материалната и 
политическата сфера.

Особена е отговорността на ЦК на СЮК, Председателството 
на ЦК на СЮК н на централните комитети в републиките и по
крайнинските комитети за насочване и интензивиране на полити
ческата дейност в организациите на сдружения труд, общините, 
републиките н покрайнините за последователно практическо осъ
ществяване на новите системни решения и на промените, които се 
очакват от реформните рещеппя.

Членовете н ръководствата па СК 
действуват обмислено в първичните и други организации на СК. 
организациите на

СЪЮЗЪТ НА КОМУНИСТИТЕ И СТОПАНСКАТА РЕФОРМА имат задължението и
9) Централният комитет подчертава, че провеждането на сто

панската реформа за Съюза на комунистите и за цялото общество 
представлява' един от първостепенните политически въпроси, кон
то е дълбоко свързан с промените в ролят^ на Съюза на кому ние- ’ 
тите в обществото, в политическата система и още по-конкретно 
в стопанството. Стопанската реформа не може да се проведе с 
помощта на стария начин на действуване па Съюза на

сдружения труд и местните общности, в общп- 
■ пите, републиките п покрайнините, за да насърчават п насочват це

локупната обществена дейност в рамките на целите и задачите на 
стопанска:а реформа върху платформата, която бе приета на това
. аседаш е.

За подготовката и провеждането на стопанската реформа
отделно са отговорни ССТНЮ, Съюзът на синдикатите. Съюзът 
социалистическата младеж, Съюзът на бойците и останалите обще
ствено-политически организации. Комунистите 
трябва да се изборят

комунис
тите. Съюзът на комунистите трябва да се освободи от непосред
ственото решаване в стопанството на всички равнища.

на

в тези организации 
за утвърждаване н реализация на конкретни 

програми ма всички равнища в рамките на стопанската реформа.
«еНТ!~Т комптет ма Сюк задължава Председателството 

на ЦК на СЮК и централните и покрайнинските комитети на СК 
с дейността си да допринесат за мобилизация на всички трудещи 
сс и граждани на всички равнища на обществената 
мост и за пълна

Изхождайки от ролята на Съюза на комунистите в общест
вото -и от по-нататъшното преобразование на обществото, Съюзът 
иа комунистите трябва да създаде обществени и политически ус
ловия и Да изостри отговорността в собствените си редици и в 
обществото за провеждането па стопанската реформа, като се за
стъпва за: ,

— качествени и професионално подготвени проекти 
папската реформа; ■

— запознаване на работническата класа, трудещите 
, жданите~с целите и същността на промените в нашето общество;

в това отношение средствата за масова информация имат големи 
и важни задачи;

организира
на всички органнзн-координацпя на дейносттана сто- рани социалистически сили 

форма. В това отношение 
на СЮК да следи

за осъществяване на стопанската ре- 
е необходимо Председателството на ЦК 

реализацията на тези становища и задтчн п ■" ■ 
довно да информира Централния комитет на СЮК

се и гра-

Белград, 12 декември 1988 г.

Урежда единна редакционна колегия :-гла- гг
веп и отговорен редактор па всички издания “V? заместник председател Слобо- -
на в-к „Комунист' Влаико Кривокагшч, замест- Дак Иованович.

22 декемйри
с Орден народно освобождение, а с указ от кич- (Сърбия), .Реджеп Хайрулаху (Косово) Ри- Издава НИРО „Комунист”.
30 декември 1974 година е Орден братство и сто'Лазаров (Македония), Славко Герич (Сло- Иечата се всеки четвъртък на с1>рбо
единство със златен венец. - вения), Мирко Михалевич (Хърватско) д-р Но- р а1скн, то ест па хърватско-сръбски Гкдтч

Директор на НИРО „Комунист”: Витомир «аквак Иованович (Черна гора), ,Коста Тоджер ™ца н лати",ща), словенски. ■ македонски II ач- 
Сударски, главен и отговорен редактор на вси- (в°иводина). бански езици, а съкратени издания на бълтар
чки издания на „Комунист”: Влайко Кривокапич, Председател па Издателския съвет ма из- Ски' Унгарски, словашки, румънски руеннеки»

данието на „Комунист” за СР Съпбия: Мило- ита™аиски езици. ' ' РУеннеки и

Комунист



в ВОСИЛЕГР АДСКА ОБЩИНА
_ СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ ----------

*Р5пРЙ? ” в*мьчват скьрвеннчанн
вета ■ на местните общнос
ти в Общинската скущци 

Димитровград е при 
-ятен събеседник. Този 
ховит

от с..
—'.Годината 

тече —
вече си из- 

а нито за' едно 
| тримесечие не сме издъ- 
N лжили данъка си. Хора- 
I та негодуват, защото на- 
| веднаж ще трябва да за

платят големи суми, вме
сто това да е станало на 
няколко пъти.

Въпреки че вече няко
лко години наред се про
вежда общинската мани
фестация „Срещи на се
лата"

щите ще бъдат и по-ма
сови и по-ортаиизираии. 
Впрочем това подчертаха 
и членовете на'отбора за 
провеждане на тази

.на в
ду- ибурелец, гносещ

под бремето ма годините Щ 
и неволите на своите

в Босилеград, 
»ще не осъществява 
га си. Акции, конто

1все кул-цел- турна манифестация, 
проведеното неотдавна 'за 
седание, па което бе 
то решение

съсе |на-лря-- 
отразяват върху 

- на селско-

ляни от Скървеница 
тревожи зарад нерешава-' 
мето на проблемите с пъг 
ните съобщения.

— Още миналата годи
на поройни дъждове отне

сесеко
взе I — Има право Тодоров 

' — отговори председателят 
Общинската скупщина 

р Тодоров. Данъчната служ- 
Ц ба трябва да се ажурира 

§р и да си изпълни задача-. 
щЦ та. Освен .това трябва да. 
|р си пресметне и колко се/ 

губи зарад ненавременно
то събиране на данъка.

увеличението с подготовки 
предстоящите сре- 

сега
навреме, а програмите да 
бъдат обогатени с 
съдържания. Именно, от
борът за провеждане на 
срещите в съдействие на 
ОК на ССЩ 
отправи официален

стопанското 
во, подобряване на селс- 
кия бит, културното прео 
бразование и развитие на 
социалистическите, 
управителни- обществено- 
икономически отношения, 
както и за опазването на

производст- те за нащи да се започне Ш1 тсоха междуселския път М 
Скървеница — Д. Невля. - Щк 

. Нищо не се- предприема 
същия колко-толко да се 
доведе в ред, за да мо
жем да се служим... — 
казва Тодоров. Имаме про 
блеми и с пътя, който 
през Барне минава за' Пс 
тачинци. Проектираното 
трасе минава през ниви, 
вместо да си мине по ста
рия път, който на този 
участък е добър... Не ми 
е ясно защо се прави та 
ка? — сърди се Тодоров.

В Скървеница, както ка 
за той, са останали още 
30—40 къщи, в които жи 
веят предимно остарели 11 
хора и които всекиднев
но имат нужда от по-доб 
ри съобщения, защото 
сред тях има и бЬлни...

Друг въпрос, който по
стави Мирко Тодоров се 
отнасяше до събирането 
на данъка:

пови
само

I '%■,.

Iтези дни 
актжизнената среда, изподзу 

ването на собствените ре 
сурси и опазването на ре 
волюционните 
Като казва.м

до всички местни общпос 
ти да дадат до средата на 
януари* 1989 год. свое съг 
ласие за участвуваме 
тази манифестация, каято 
освен културен* има п съ-

М. Тодоров М. А.
традиции, 

това. имам ь 
предвид, че почти винаги 
досега срещите се органи

ДИМИТРОВГРАДв

СЕМИНАР ЗА ПЧЕЛАРИ
.4 :■

як?
Че на пчеларството ка- болести при същите и . 

то важен отрасъл в об- как кошерите най-добре 
ластта на селското стопа- да се защитят от разни 

- нство се отделя по-голямо болести при същите и
отговориха
бройни въпроси, които ин 
тересуват присъств.уващи 

ме- те пчелари от Димитров
град и околните села.

Макар че с отглеждане' 
на пчели в общината се 

сравнително 
много хора, първите орга 
низиранн крачки са нап
равени с формирането на 
дружество на пчеларите 
от преди няколко години.
С откриване на магазин 
през 1987 година за про
дажба на всички необхо
дими помагала за пчела
рите, от кошери до раз
ни произведеннея от мед, 
пчеларството още повече 
се засилва. Магазинът от 
ден на ден е все по-снаб- 
ден, за което заслуга бе-

Ш0~‘
■ ‘

на.,в ни м а н и е, свидетел ствува 
семинара за пчелари, 

който в Димитровград се 
проведе , на 17 този 
сец.

Гг
Щ

« Ша Именно, четирима спе
циалисти от Пчеларския 
комбинат в Белград изне
соха сказки за правилно 
отглеждане на пчелите, за

т ш занимават

„Срещите” се нуждаят от нови съдържания

зйрат без съдържателни, 
всестранни и обстойни гю 
дготовки. Като последица 
на това, изостава масово 
стта. Наистина, някои се
ла и нямат възможности 
да участвуват в тази кул
турна манифестация. Оба 
че сигурно е, че с по-доб
ра организираност, с по- 
гол еми усилия и единоде
йствие на организираните 
социалистически сили срс

стезателеп характер.
Инак в тазгодишната 

манифестация която сс 
проведе през април учас
твуваха три местни общ
ности, а победител бе се
ло Райчиловци, което ус
пешно представи Босилс- 
градска община па между 
общинското състезание н 
Буя нова ц.

В КЛИСУРСКИ РАЙОН

Достатъчно храна 

та добитъка
обезпечена 
храна. Сеиодобнвът беше 
добър, дори с 30% над ми 
напогодншння. така че се 
лскостопанскнтс 
днтсли са обезпечили до 
статъчио сено.

Но въпреки това — жи 
вотиовъдният фонд нама-

достатъчноИ покрай сушата прел 
добитъминалото лято, за 

ка в Клпсурскп район сМ. Я. зспорно има магазинерът 
произво Драган Кръстев. Вече от 

следващата година мага-’ 
зина ще организира изку
пуване на мед и восък от 
пчеларите, а запланувано 

лява. Главна причина за е и обезпечаване на опре 
това с миграцията на на- делени средства от „Коо- 
селеинето. Броят па ед- перант”, в чийто състав е 
рдя и дребен рогат доби- магазина, за кредитиране 
тък в селата в Клпсурскп на пчеларите в смисъл на 
район е намален с около по-нататъшно развитие на

пчеларството в общината, 
за което съществуват по-.

Когато продавачката не иска...Бележка

Веднага ще уредим въпроса
Бъдете спокойна последната сесия па Общинска- 

Димитровград Димитър 
СъвеТй па сдру-

изтъкпа Владимиров, 
пи. От утре — и в Д. Невля ще при- 

н слънчоглед, и семки и др. про
за скупщина в 
Андонов, делегат на емат

изведения, които имате.
оплака, че лродавачка- 

мазагип в Долна
жеиия труд се 
та в кооперативния 
Нсвля отказвала да приема 
след, семки и'др.-произведения.

изтъкна Андонов

слъпчо- Отговорът па Владимиро» е па мя- 
Оетапа обаче неясно пощи друго:

от тази 
безименна, за-

20%.
В'тези села днес няма 

по-млади от 55-годн- 
А това 'са

сто. Го-ще се попска ли отговорност с 
продавачка (остана сп -

н па сесията па Скупщината пс 
й. Явно е, чс има място

чти идеални условия, 
ляма подкрепа и помощ 

хората пчеларите .имат н от съоз- 
петиата общинска служ
ба, което също е от голя 

значение за но-нататъ-

— Налага се 
— семките 
продават 
Желюша и др. 
сцйшстъпна така?

хора
шна възраст, 
години, п; които 
вече не са. в състояние нн

и сл*ьичогледа хората да 
в Лука вица,в магазините щото

казаха името 
да се I(риска отговорност от пея зарад 
неправилното й отношение към произ
водителите в този район. С пеправил- 

постъпка 1’я пе с навредила 
но п па

Не ми е ясно защо
тензивпо да сс занимават 
със селскостопанско про
изводство. Младите са се 
отселплн 
градове, а на село са ос
тарели хора.

МОпаОще па същата сесия въпросът 
д. Андонов получи отговор, понеже И 

„Кооперамт Иван 13ла- 
„Кооперанг" не 

лошото отношение

на нчела- 
п общииатй. ка- 

дохбден отра-

шното развитие 
ротното 
то твърде 
съл.

по-големнтенопата см
само па производителите — 
„Кооиераит". И „Кооперант” е имал 
щета, а не само те. м- А*

надиректорът 
димиров изнесе, че в 
били уведомени за 
па продавачката-

А. Т.Ц. Димитров

СТРАНИЦА 7*
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В НАЗЪРИЦА — БОСИЛЕГРАД 
СКА ОБЩИНА

N

И Горна махала получи електрически тон
електрифицирането на Ла 
заровим и Елеиица. Вре
мето обаче попречи и еле 
ктрнфикацнята ще прик
лючи пай-всроятпу през 
първите дни на пролетта, 
идущата година, 
местната общност считат 
п цялостно да приключат 
с тази иай-голяма комуна 
лпц-бнтопа акцня 
то, извоювана със съвмес
тни сили па населението, 
Общинската скупщина в 
Босилеград и щедра 
мощ на широката общ
ност.

След махала Каловцн, винар" някак си разтака- 
неотдавна н Горна маха- ще изпълнението иа рабо- 
ла в село Назърнца нолу- тата. Но сега когато успя 
чи електрически ток. Ст- хме, радостта пи 
ронтелната занаятчийска . край 
кооперация „Граджевн- Стойков, член па съвета 
нар" в Босилеград, която на местната общност в то 
изпълнява тази благоро- ва планинско село е око- 
дна акция, с доста ло 50 домакинства. 
усилня на извънредно 
лошия терен, доведе ак
цията докрай. Наистина 
в това помощ им оказа и 
местното население с до
броволен труд. — Акция
та доста отдължнхме. И 
ние, местното население 
не се бяхме най-добре ор
ганизирали, но и „Градже

няма
подчерта Раде

Тогава в

в ссло-Инак, електрификация
та на село Назърнца запо
чна преди една година. 
Досега е електрифицира
на махала КФловци с де
сетина домакинства и его 
сега Горна махала също 
с десетина домакинства. В 
заключителен етап е и

по-

М. Я.

Надница! ЗАЩО НЕ ВЪРВИ С „ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯТА" В СМИЛОВЦИ

нови абонатиМално На 9 декември, след тригодишно прекъсване, 
отново се възстановиха съобщенията в ждрелото 
на Ерма. Както е известно, още през 1983 годи
на при разширяване на трасето на пътя стана 
катастрофа, която взе и две жертви.

С известни прекъсвания, пътят в долината 
на Ерма, беше напълно забранен 
на моторни превозни средства поради 
от срутване на няколко тунела.

— За поправка и саниране на този път (на 
участъка от Погановски манастир до Тр. Одоров- 
ци) досега са 1?-»>азходвани 2 253 000 000

— Пътуваме с риск — казва Георги ОГНЯ
НОВ, водач в „Ннш-експрес”, конто преди три 
години закри, а на 9 декември — ,,откри” движе
нието в ждрелото на Ерма ... На няколко места

I

лающи да имат телефон, 
засега няма. А при наето 
ящето
— Пирот няма сметка да 
започне с реализация на 
акцията.

Както и да било, не ос
тава нищо друго, освен 
ако смиловчани, искат те 
лефони — ще трябва да 
ускорят акцията и да на
берат необходимия брой 
телефонни абонати. В про 
тивен случай, ще се за
губи ценно време и по- 
късно, когато се въвеж
дат телефони — ще тряб
ва да се заплати 
повече.

Още през лятото в Сми 
ловци пребиваваха дирек 
торът на ПТТ . в Пирот и 
председателят на Общин
ската скуптттина във връ
зка с въвеждането на те 
лефони. Беше заключено 
акцията за въвеждане на 
телефони в Смиловци и 
другите села в Забърдие- 
то да се ускори, като все 
ки подал молба за теле
фон внесе 1,35 милиона ди 
нара.

Акцията обаче е поспря 
ла. Това нбщо потвърди и 
Кръста Алексов, делегат 
в Съвета на местните об 
щности от село Смилов
ци, като между другото 
изнесе:

— Акцията не върви, за 
птото в комисията за въ
веждане на телефони се 
намират предимно хора, 
които си имат телефони. 
На тях сега им се вижда 
много пари трябва да се да 
дат. Известно ми е, че с 
разтакането, 
само могат да поскъпнат 
и по-късно да платим по 
вече ...

ПТТ за движение 
опасност

положение

динара.
разноските

пътят е много тесен и едва се промъква рейсът... 
Надвисналите заканителноИма право Алексов, че 

акцията не върви, както 
трябва. Обаче, както бе
ше изнесено и на сесията, 
досега има само 50 канди 
дати за въвеждане на те 
лефони — а трябва 
има поне 200! Нови же-

скалн, също тре
вожат и пътниците и водачите, но какво да се 
прави. Съобщенията трябва да се поддържат, за- 
щото жителте на Трънскн Одоровцн, Куса вра
на, Петачинцн и Искровцн нямат друг изход 
света. къммного

да М. А.
М. А.

Въпросът във връзка със зав- ЗАВЗЕТИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПЛОЩИ В БОСИЛЕГРАДСКД ОБШИ- 
зетите обществени площи в Боси- НА ВСЕ ОЩЕ СА В ЧАСТНИ РЪЦЕ ^
леградска община не е нов, ада- 
тира още от най-новото землеме- 
рство, което бе проведено от 
1974 до 1982 година. Официално 
се изтъква, че има около 16 хи-, 
ляди обществени парцели. Точни
ят брой на завзетите площи все 
още не е известен. Подчертава 
се че изобщо не е малък. Общин 
ското геодетско управление досе
га е извършило контрол само в 
три кадастрални общини. В рай- 
чиловци например е установено, 
че около 200 обществени площи 
са менили собственика. Ако ак-

почти нямат точна евиденция за
площите си, по-добре Казано 
знаят къде са (разбира се, 
всички), повечето от тях не обра
ботват и не сечгрижат за тях. Об
щинското геодетско управление 
също така не успява да разреша
ва проблемите докрай.

не

СИЛНИ УЗУРПАТОРИ, или 

БЕЗСИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ?
Вече пет-шест години на официални форуми в общината се 

изтъква, че завзетите обществени площи по време на последното 
землемерство трябва да се върнат на същинските им собственици 

на Горфката секция и на „Напредък". Поради 
ни това бавно се осъществява. Компетентните 
най-често изтъкват, че тези причини са обективни

не за

При землемерството са става
ли и. случайни грешки, когато об 
ществени имоти са 
то частни. Съзнателните 
лица, съседи или местни общно
сти осведомяват официалните ор
гани и такива пропуски се пре- 

приеха без махват. Трудно е обаче 
разискване се подчертава, че Гор торите, които без каквото и да 
тоапг ьСеКЦИд И "НапРеДЪк” (след е право ползуват, обществени

РМИРаНеТ° Иа Т° "Боси- ви* ливади и експлоатират гори 
леград , компетенциите й превзе Това ще правят все докато н
™ Р°ИЗВОДСТВеНаТа 11 ус' И30СТРИ отговорностталужна организация „Босиле- Н
град”), не са

вписвани ка- 
частниразлични причи- 

общински органи

ви отношеиця, — в годишните си 
отчети повтарят почти 
също: при землемерството са на
правени грешки и пропуски, кои
то сега трудно се премахват по
ради малкото число хора, задъл
жени да решават тези проблеми; 
за решаването им е необходимо 
дълго време, съседите и местни
те- общности не осведомяват за

дната сесия на ОС с узурпа-едно ицият апродължи със сегашния 
темп, задачата не ще може да се 
изпълни и през следващите 
десет години! Новото 
това, че и след толкова години по 
чти всичкй парцели все още са 
в частни ръце. Официалните об
щински органи 
геодетско управление, общински
ят обществен правозащитните и

ни-

на органи-'
зациите които са длъжни да уре
дят еви^енция на имотитереализирали заклю- си и

къде се намират 
да се повиши и 

на всички субекти, 
настана- които трябва да защитават обще- 

организации ственото имущество. '

Чеиието на ОС отпреди 
ни. По-точно

Общинското две годи- точно да знаят 
те. Разбира се

един геометър, който да работи ефикасността ’ 
върху разрешаването на 
лите проблеми. Тези

не са приели позавзетите площи и пр.
В най-новия отчет на тези ор-

службата за имуществено-право- гани, кой|то делегатите на после-
В. Б.

СТРАНИЦА 8
БРАТСТВО • 23 декември 1988



СРЕДНИ УЧИЛИЩА презЕучеша?Г т9/^ТОДИНАЕ? В СУРДУЛИШКИТЕ
ЗА МЛАДИТЕ ОТ КУСА ВРАНА

В РАМКИТЕ НД ТРАДИ Има помещения, 
няма воля...ТА

Колективите 
професии:
Пияде”

машинна, Вече седем 
дежите и девойките от 
Куса врана не

години мла- Куса врана, да даде две 
помещения на селото. Ед
ната за нуждите на' 
тната общност, а другата 

новоизбран за младежите. Дори 
председател на Общинска управителната общност за 
та конференция на Съю- образование същата 1983 
за на Социалистическата година е дала '23 000 
ляладеж в Димитровград 
по няколко пъти годишно

могат да 
намерят помещение. Спо 
чти всеки

мес-

За кои професии само1це се
?д?о?опЯТ Пре3 Учебната 1989/90 година -■
които решат да се 
шат в двата

ннк в природните- науки „М. Пияде" да се открие 
(в сурдулишкня) и програ металуршческа профе- 
мер (в ханскмя център). сия. С тази комбинация
гтпг..,,^ обаче ис е съгласен
СТОПАНСТВОТО И ОБ
РАЗОВАНИЕТО

учениците,
дина-

ра за това време значите 
лна сума) предназначени 

се водят разговори и пре за поправка на тези две 
говори за това. помещения. Младите се

, Куса врана е едйо от преселили там заедно с 
най-големйте села в 'общи радиограмофона 
пата с изключение на кра 
йградските селища. Тук и 
днес стои една от най-го- 
лемите училищни сгради.
Построена е след освобож 
деиието от „твърд мате
риал" с упорит труд на 
жителите на селото. Днес 
училището е почти праз
но — в него в една уче
бна
колко деца. Едно малко 
помещение е кухня и учи 
те лека стая. Останалите 
стаи са празни.

Преди осем-десет годи
ни младежката организа
ция от Куса врана със

запи- 
образовател- 

Центъра в Сурдулица? 
За окончателния отговор 
на този важен 
бва

колек
тивът ма вуория център. 
Затова

ни
в рамките ма до-

* говорите в региона и ре-
години .публиката 

сурдулишки
въпрос тря 

начало 
размишле- 

казанн
тезни дни на едно събра
ние в ОК на ССТН в Сур 
дулица.

Вече няколко 
най-големите 
стопански

сурдуличани 
ще подчертаят тази 
трсбност ма сурдулишко- 
то стопанство, за

време, а за и плочи-ето по-Няколко 
ния, които бяха те с музика.

Днес в тези помещения 
- като че ли е паднала бо

мба. Стъклата на прозор
ците напълно изпочупени,' 
стените и тавана разлупе- 
ни. Дори и вратата изби
ти. Пред вратата на кух
нята и към мазето някои 
„съвестни” младежи дори 
са ходили по голяма ну
жда! Сегашният председа 
тел на младежката орга
низация в Куса врана, на 
брояваща около 20 младе 
жи и девойки, ултимати-

организацпп 
„5 септембар" п . „Мачка- 
тица" имат голяма нужда 
от разни профили квали-

да се
камери решение на' реги
онално равнище.

ВЛАДИЧИН ХАН Е 
МНОГО БЛИЗО...

Тежкото материално по 
ложение на средното об
разование наложи да се 
Държи поправителен из
пит по

стая учат само ня-

рационализация, 
понеже локализмът нап
рави карикатура от преди 
шната. Компетентната ре
публиканска самоуправи 
телна общност е решила 
да уреди мрежата на сре
дните училища според 
строги критерии. За цен

ено търси помещението, 
което отдавна е склад. В 

свои средства и труд уре- училището не искат да 
ди една стая в състава на 
сградата, в която е по
местен магазинът на „Тъ- 
ргокооп" в центъра на се 
лото. Наскоро след това 
оказва се нужда в това 
помещение да бъдат скла 
дпрани за късо време ал
кохолни и безалкохолни

отиват, защото им е дале
че.

Пари няма, защото 
младите от Куса врана не 
искат да вземат участие 
нито в една акция, която 
ни е провеждаме и която 
донася пари — категори
чен е Ивица Миланов, 

ОК на

ОЦ „Йосип Броз Тнто”тровете, които нямат до
статъчно паралелки, учеб 
ни помагала, кабинети и 
професионални кадри ще 
бъде купен 
Няма да се допусне натру 
пване на професии и спе
циалности в близки градо 
ве и градчета. Сурдулиш- 
ките образователни цен
трове не се боят от пър-

фицираии металургическп 
работници, а в средните 
училища в общината и 
региона не съществуват 
такива специалности. Мо-

ааиаааааасззаиааасанамаиааавпа

Локализмът не може и 
не трябва да бъде опора 
на образованието. Доказа 
телство за това с и при
мерът на образователния 
център „Й. Б. Тнто". Все
ки втори ученик на този 
образователен център 
е от Сурдулица. Центърът

катанец!
питиета (беше слава, каз
ват младежите). Но това 
складиране за късо вре
ме продължава вече се
дем години.

председател на 
ССМ в Димитровград.' — 
Защо поне не се съберат

гат ли такива кадри 
се школуват в Сурдули
ца? ОЦ „Моша Пияде" би 
могъл да поеме това 
дължение, но не сс допу
ска в'едии център да има 
повече от три професии, 
а колективът, на този цеи

да

на акция да поправят пъ-. 
тя за да може рейса да 

През 1983 година е на- стигне до селото, сега по
правен договор с основно гато пътят е отново отво- 
то училище в Димитров- рен или да засадят някое 
град, което е собственик дръвче?

за-
нс

вата мерка, но втората ме 
рка може да „ритне” об
разователния център „Мо 
ша Пияде". И в него, ка- 

средиото учили
ще във Владичин хай съ- 

природио-мате-

школува кадри н поддър
жа добро сътрудничество 
с няколко мебелни фаб
рики п дървообработвате- 
Ушн организации от Юж- 
коморавски н Нишки ре
гион. Затова

А. Т.па училищната сграда втър ме иска да сс откаже 
от сегашните три. В ОЦ 
„Й. В. Тнто" съществува 
възможност да сс въведе 

една професия,

кто и в
БОСИЛЕГРАД

ществува 
матическа професия, а Ра 

двете 
10 км!

Новобранци, честито!младежите 
школуваии в този център 
лесно 
място.

пооще
центърът няма условия да 

металуршческа га 
-Възможна е 

комбинация: в 
да „мине"

зстоянието между 
градчета е само ки живот, говорц секре

тарят на Секретариата за 
народна отбраца към Об
щинската скупщина Сто
ил ко Смнлков

тпено изпратени, с поже- В продължение на тър- 
лания да бъдат добри во- жсството учениците у от 
йпицп Ц пазачи па суре- Средношколския образо

вателен център за млади
те регрути изпълниха по
дбрана културно-забавна

И декемврийската кла- 
конто тези 

заминаха да отбият

работнонамиратприеме 
професия, 
следната 
този център 
природно - , математичес
ката професия, а* и ОЦ

са младежи 
дмн
военната си повинност от 
Босилеград бяха тържсс-

сломепа-Колективът на 
тия сурдулишки център 
предлага^ професията да 
остане В рамки, по-широки от 

общинските, |ще се тър
си решение за още два 
ат,проса от областта, за 
която говорим. В Сурду- 
лпца пе ст,ществува „учи 
лище за момичетата, кои 

обичат ученето", но 
съществуват цехове, кои
то се нуждаят от квали
фицирани работнички 'в 
текстилната 
промишленост. Сурдулп- 
ца има амбиции да разви
ва туризма и що й тряб
ват квалифицирани турне 
тицееко - гостилпнчарскн 
работници.

и в двете учили-
специалностите да

сът*РУД'
ща, а 
бъдат различни:

регштета на страната ни. 
По този повод в оргаимзаНЕ СЕ ЛАКОМЕТЕ ЗА IV СТЕНЕН 

Голям брой ученици упорито 
„ишат « професии, и които се получила четвърта 

образование. В трудовите организации 
степен не 'е па цена. Представителите 

в Сурдулица подчертават
лицата е основно учили-

се за- 
сте-

иастояиат да цня на Общинската кон
ференция на ССМ п Сек- 'програма, 
рстарпата за народна от
брана, бе устроено скром 
по тържество.

На тържеството

то не
В едночасовата програ- 

Каролнна Стоименова, 
Емил Асенов и Елизабета 

се представиха

именно 
па СОИ 
че сред-

иеи
тази

ма
за трудоустрояване 
пистите с

и обувната Митова
със стихотворения, 

в лиана Миланова н Миря
на Радепкопа с песгш, а 

и ученическият фолклорен 
изпълни няколко

което 
в голямата за-III стенен, дори и

-лесно намират рабо^аЕ Лссио.

изискват предимно 
къдсто недостпгат

Сп-се проведе
ла па Културния дом. 
присъствие иа спои дру- 
гари, младежи, ученици

от граничното 
в Босилеград,

ще, много ио
Как може да се 

Производствените работни
степен образование, а там,

попълват безработните е 
за върша ват курсове.

места
състав 
партизански хора.

трета
такива кадри, празнината 
нов но образование, които

ос- войници
поделение
за предстоящия, войннш-

м. я.
К. Георгиев

|ИШ|
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ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ ВДимитровград основното .
БОСИЛЕГРАДСКА < ОБЩИНА ПРЕЗ ИДНАТА ГО
ДИНАЗащо намалява броят на 

средношколците? Възпитателно - образовате 

лнннт процес--на преден
•Ро<ъо^-
- * СЕДЕМДЕСЕТ 11Д СТО ОТ "УЧЕНИЦИТЕ, СВЪР-
^ ШИЛИ ВТОРИ КЛАС СД СЕ ЗАПИСАЛИ В ТРЕТИ 
Ч КЛАС ИЗВЪН ДИМИТРОВГРАД * МАЛЪК ИЗБОР 
" СПЕЦИАЛНОСТИ

алпостм и училището, а 
още поосчс да им посочат 
предимствата от тях, с 
цел те да се определят за 
тез!I С11ецпал1 юсти.

В ОВО считат, че поло
жението догодина ще се 
поправи. Имайки преДвнд 
предприетите мерки и 
броц на учениците в ос* 
ми клас, па основното

ппан(V?
(Д| Разисквайки преди два 

месеца (па- 21 октомври 
тази година) за положени 

-ч ето и проблемите в обра 
зованието, делегатите иа 

>0 Общинската 
Димитровград 
рака, че броят иа средно
школците от година иа го 
дина намалява. Кои са 
причините за това те не 
се опитаха да потърся г. 
защото и не са най-компе 
тентни. Затова с отделно 
заключение бе наложено 
на съответните органи в 
училището да направят 
анализ за причините, по
ради конто днмитроцград 
ските средношколци напу 
скат образователно-възпи- ,,
дателната организация Ц;'' 
„Йосип Броз Тито”.

МАЛЪК ИЗБОР НА СПЕ
ЦИАЛНОСТИ 11 ДИМИ
ТРОВГРАД

Съгласно утвърдената 
програма, която понасто
ящем е на публично об
съждане в местните общ
ности и организациите на 
сдружепия труд, 
акцент в основното обра
зование и възпитание 
Боснлеградска община, пр 
ез идущата година ще бъ
де насочен към по-иататъ 
шиото подобряване на въ 
зпитателио 
ния процес. При това осо
бено внимание ще бъде по 
светено на усъвършенству 
ването и овладяване 
двуезичното обучение, при 
ложение на новата в 4-ти 
и 8-ми клас възпитателно- 
образователна 
както и подобряване на 
материално 
то оборудване на училища

През ^настоящата уче 
бна година, с основно 
образование и възпита
ние са обхванати 1195

Средното училище в Дп 
М1 проиград успява и ре
формата през 1987/88 да 
установи три специалнос
ти. Пирот, който е срав
нително близо и значитсл

скупи\ина в 
констати- разпределениучилище, предлагат през 

учебната 1989/90 да бъдат 
записани

ученика, 
в 74 паралелки, от кои 
го 43 в долните и 31 в

главен

вдве паралелки 
природно - математическа 

по по-гол ям град от Дп- насока с четвърта степен,
горните класове. Въз
питателно - образовате
лния процес провеждат 
105 просветни работни
ка, от това 26 със сре
дна, 74 с полувисша и 
5 с висша професионал 
на подготовка.

митровград, има пет учи
лища с много по-гол я м п з 
бор на специалности. За

две машинна и една прав 
по-бюротсхнпческа. Това 
предложение вече е прие образовате;!-

V-: ,
г

на

използуват, всички Дени
ци да получат топла заку
ска, а живеещите в интео 
патите и по три яДснсга 
на ден.

Запланувани са отделни 
капиталовложения в обла 
стта на основното образо 
ванне и възпитание през 
идущата година. Така на
пример с капиталовложе
ния от около 80 милиона 
динара ще бъде доизгра
ден училищният интернат 
в Босилеград, а за елек
трификация на неелектри' 
ф1 тираните училищни сг 
радн в някои села ще бъ
дат изразходвани над 40 
милиона динара.

програма,

техническо-НЕСЪОТВЕТСТВИЕ хМЕ- 
ЖДУ ПОТРЕБИТЕ 
И ЖЕЛАНИЯТА та.

Покрай това и през ид
ната година отделно вни
мание ще бъде посветено 
на подобряването на уче 
ническия стандарт. За це 
лта, покрай вече същест
вуващите в Долна Люба- 
та. Бистър и Горна Люба 
та, от началото на насто
ящата учебна година ще 
започне с работа и учили
щният интернат в Боснле 
град. В тях ще бъдат на
станени около 130 учени
ка. Създадени са условия 

А. Т. и същите трябва да се

■ • ."

Анализирайки работата 
върху професионалната 
бриентировка на ученици 
те, плановете за записва
не и потребностите за ка 
дри на общината, при из 
работката на анализа се 
е дошло до заключение, 
че се оказало несъответ
ствие щежду потребности 
те на сдружения труд и 
желанията и интереса иа 
учениците. До като димит 
ровградското стопанство

ОВО ,,]/[. Б .Тито": усилия за повече ученици

ла партийната 
ция и тези дни ще бъде 
отправено 
организации. А дали всич
ко това ще подпомогне по 
вече ученици да се задър
жат в димитровградския 
образователен център, ос
тава да се види в начало
то на следващата учебна 
година.

това не изненадва, че от 
ученика завършили

организа-
102
миналата година втори кл 
ас в димитровградския об 
разователен център/ в тре 
ти клас тази година са 
се записали сахмо 30, оста 
палите извън Димитров
град, а най-много в Пи
рот — 31. Образователни
ят център разполага със 
сведения, че нито един от 

търси специалисти за гу напусналите Димитровг
рад не е записал специал

до трудовите

М. Я.марската и текстилна про 
мишленост, учениците за 
тези специалности нямат 
интерес.

пост, която съществува и 
тук. Иай-много, и то от
лични и много добри уче-

БОСИЛЕГРАД: ОТ СЪСТЕЗАНИЕТО НА ПЕВЦИ САМОДЕЙЦИ

ници, са записали електро 
техническа, На Ширяна Раденковажелезничар
ска, млекарска, туристиче 
ско-гостилиичарска, здрав

Училището от своя ст
рана е правило усилия 
(дори и повече) да съгла 
сува желанията на учени
ците и нуждите за-кадри 
на стопанството,, довежда 
йки специалисти от сто
панството да популяризи-, 
рат гумарската и тексти
лната специалност сред

на, икономическо-комер- 
ческа специалност. Че Състезателите се пред

ставиха с по две песни. 
Първо място, и първа на 
града от 50 000

словесно-музикално 
то творчество в Босилег- 
радска община не ще за
глъхне и че и занапред ще 
запази

лен център и получи на- ч 
града от 30 000 
Миланова 
на на

Намирайки, че правил
ната професионална ори- 
ентировка на учениците е 
от голямо значение, при 
оенбвиото училище „Мо- 
ша Пияде" е формирана

динара, 
на любителитединара

дългата и богата спечели Миряна Раденко- 
па, от Босилеград. Тя се 
представи с песните: Кра 
лица на тъгата” и „Коло 
срече”. На второ място се

родния мелос се пре 
дставй с песните: „Сълзи
те истриват всичко” н ,Да 
лече от истината".

традиция потвърждава и 
неотдавна проведеното съ 
стезание на певци на но- 
вокомпонирани 
песни. Фактът, че голяма

учениците, но резултати- комисия, в която са учи 
те са били

народни Центърът за култура в 
Босилеград вече подготвя 
и състезание на певци из 
пълнители на

минимални. 
Само една година са ус
пели да оформят една па
ралелка текстилна специа 
лност и вече следващата 
не е имало заинтересова
ни. За гумарска специал
ност три години е имало 
конкурси без резултат.

лищният педагог, класни
те преподаватели иа осми 
те класове и психологът

класира Слободан Велич- 
та зала иа Културния Дом кбв от Топли дол, който 
в Босилеград бе пълна и получи награда от 40 000 
че участвуваха десетина динара. Той изпълни пес- 
самодеици изпълнители на ните: „Заедно в . свет но- 

е напра- народни песни, красноре- ви” и Емииа" Нп 
вила план, с помощта на чиво потвърждава това. ' На
който трябва навреме да Организатор 
се предложат на ученици ето бе Центърът 
те. съществуващите специ

изворни на
родни песни, което ще се 
проведе през януари или 
в началото на февруари 
идущата година.

от образователния център. 
Комисията вече

трето
място се класира Силва- 
на Миланова от Босиле
град, ученичка от

на състезани 
за кул- Сред-

ношколския образовате-тура.
М. Я.

СТРАНИЦА 10
БРАТСТВО • 23 декември 1988



I .

ШизичееКа култура
НИЯ ДОМ В БОСИЛЕГРАД ПУБЛИКУВА Д

ЗАВЪРШИ есенния дял на футболното първенство КОНКУРС

По - малко от 50 ЗА ИЗБИРАНЕ И НАИМЕНОВАНИЕ 
РЪКОВОДЕН ДЕЛОВИ ОРГАН 

-Условия: ■

НА

СТО
Освен със Закона предписаните 

дидатът трябва изпълнява и 
ални условия:

1. Да има

Завърши есенния Ля 
футболното

условия, кан- • 
следните ' специ-

л на 1 ни. Но както и да е, ди
митровградският отбор се 
намери в средата на та
белката.

по-широк кръг от хора.
, В клуба се полагат 

риозии усилия Да се по
добри професионалната 
работа. Младият, и амби-

първенство-. 
„Асен Балкански”, който 
се състезава в Регионал
на футболна дивизия __
Ниш

се-
свършен медицински, стоматоло- 

или фармацевтичен факултет, относно да 
бъде специалист в тези медицински отрасли, 

Да има най-малко три години трудов опит, 
3- Да е дал професионален изпът в специа

лността, ■
4. Да притежава

жки

завърши сезона 
десето място. На пръв по 
глед — и не е лошо, ако 
малко по-Задълбочеко 
анализират обстоятелства

Трябва дана кажем, 
есенния сезон „А. Балкан 
ски"

циозен треньор 
АЛексов работи добре-, а 

ие завърши успеш- на завидно равнище е и 
° но. Затова за пролетния подготовката иа по-млади 

Дял трябва добре да се те категории футболисти, 
подготви,, ако може пак- В клуба са разрешени ре- 

от Рая Да се нареди сред пър дица жизнено важни въп- 
вите шест, на табелката. роси: намиране на работа 
Димитровградският отбор на футболистите, обезпе- 
разполага със сили за про 
никване иа по-високо мя 
сто на табелката. Ръково-

че Новица

организаторски способности 
за изпълняване на функцията директор и

5. Да изпълнява и другцте със Закона пред-' 
- видени условия.

' Молби

та при които се състеза
ваше. „Взе" към 40% 
точките. Ако се има в пре
двид, че е играл един мач

с доказателства за 
посочените в конкурса условия 
следния адрес:

ООСТ Здравен дом в.Босилеград.
Ненавременни и непълни молби няма да се 

взимат в предвид.
Конкурсът остава открит 15 дни от .публи

куването му.

изпълняване на 
се изпращат на

повече като домакин, мо 
же да се каже, че е осъ
ществил

чаване на превоз, топли 
закуски и пр. Тези дни

половичнат ус- ще се проведе и годишно 
дството па клуба е консо- отчетно-изборно събрание 
лидирано начело с новия в клуба, на което по-под

робно ще се анализира 
есенния Дял на първенст
вото. А ето и окончател-

пех.
Като домакин „Асен Ба 

лкански” не е претърпял 
поражение в регуларното 
време. На два пъти,' на ду 
?пи, претърпя- поражение 
и остана без точки (сре- - 
щу „Палилулац" и „Мора 
ва"). Спечелен е един мач 
на гостуващ терен.

Ако се анализира есен- 
ня дял на първенството 
— същият може да се ра 
здели в три части. До ше 
стия кръг — „А. Балкан
ски" спечели 6 точки. Иг
раеше добре и като до
макин постигна няколко 
убедителни победи. Нами 
раше се в горната част 
на табелката. Но това про 
дължи докогато играчите 
имаха сили, докато редо
вно тренираха.

После, от шести до дс-

председател . Йордан Ди
митров. Работата е разпре 
делена не само на двама-

ДИМИТРОВГРАДпата табела:трима души, но е включен

Домакиня пренасяла 

наркотици
1. Слога
2. Мрамор
3. Единство (Бела пал.)
4. Рудар
5. Куршумлия
6. ОФК Ниш
7. Радничкп
8. Борац
9. Палилулац

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

15 11 1 2 30:15
40:23
30:19
43:29
32:27
33:28
29:25
28:25
23:26
31:28
17:22
25:28
17:26
21:34
24:39
25:46

25(1) ,
15 9 1 5 18
15 8
15 8

3 4 18(2)
17(1)1 6

15 7 2 6 16
15 3 57 16(2)

16(2)
14(2)
14(2)

Съдията-следовател България в нашата стра- 
Окръжния съд в. Пирот на 10 килограма наркоти- 
Обрад Веселиновци — въз 
буди тези дни следствие 
против Гюзел Зафнр, 24- 
годишен турски поданик,

15 4 4 
2 7 
2 7 
2 6. 
4 6

7 в
15 6
15 6 цн, които укрила в своя 

„мерцедес”.
Нейният спътник Дюл- 

да Мустафа, турски пода-

15 6 12
15 5 12(2)
15 6 0 . 9 12

намиращ се на временна ник, намиращ се на вре- 
работа в Германската фе- менна работа в Холандия, 
дерална република. Гюзел бил съучастник в това по- 
Зафир се опитал през гра- кушенне. 
цицата на Градини да 
пренесе от НР България - ца Мустафа са глобени с 
в нашата страна 7 кило
грама хероин.

За това митническо на- шенне, а наркотиците н 
рушение Гюзел Зафнр е автомобилът им са кон- 
глобен със 7 милиона ди- фнекувани. 
нара, докато наркотиците 
п колата му са конфиску
вани.

15 5' 2 8 10
15 3 5 7 

2 9
9(3)
815 4

2 11 415 2
Мариана Хаузер и Дюл

Д. С.
8 милиона динара за на
правено митническо нару

сети кръг, настъпи пери 
слаби игри. Започод на

на и спадане на табелка РАБОТНИЧЕСКО - СПОРТНИТЕ ИГРИ В ЧЕСТ НА 
ДЕНЯ НА „ТИГЪР”та. Играеше се немотиви

рано, без много залягане и 
това зле се отрази върху 
класирането на отбора.

От 11 до 15 кръг с три

Комисията поправи 

грешките
И този път митничари

те на граничния пункт 
Същата участ сполетяла • Градини проявиха висока 

Марияна Хаузер, 39-годн- бдителност и зоркост п 
шна домакиня от град Ро- още веднаж потвърдиха, 
тердам в Холандия. Тя се че са сред най-успешните 
опитала да пренесе от НР в нашата страна.

победи и две поражения, 
добра игра, „А. Бал-при

кански” постигна полови
чнат успех. Заслужава да

Днмитровградчаии има
ха забележка и във връз
ка с резултатите но спор
тна стрелба (за мъже) и 
утвърди, че „Димитров
град” има 491 точка (вмсс 
то 490, както беше опове
стено по-рано).

Имаше предложение от 
страна на някои членове 
на комисията „Димитров
град” да се накаже с —

Както вече писахме в 
миналия брой на вестни
ка,
ско-снортиите игри в чест

•Деня на „Тигър" — 20
декември. Първоначално
то рангиране претърпя из

завършиха работниче-
се отбележи и това, че 

две пораже-последиите 
иия (срещу „Куршумлия" 
и Ниш” бяха иезаслуже-

ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЗДРАВНИЯ 
ДОМ В БОСИЛЕГРАД ДАВА

Обява

пи

тмяттмт... “Д^Г^е мГ
в „Ти-риали комисията 

гър” обсъди жалбата на 
ТО „Димитровград”,

За попълване иа работно място .
I.' Медицинска сестра — стажант 

ДЕЛЕНО време до свършване 
Условия:

за ОПРЕ- 
на стажантството.отиа-

3 точки, зарад напускане 
състезанията в „плей- I 

офа но футбол. Днмнтров- 
градчани направили това, 

били недоволни

се до настъпванетося ща
на една състезателка 
отбора на

IV степа на Свършено Медицинско училище —■ 
псп, обща специалност.„Автогума" в 

Същата не работи
доказателства за изпълняване на об- 

на следния ад-
ликадо. 
в тази трудова организа- 

в ТО „Гигър-про-
Молбн .с 

разователння ценз се изпращат 
рее: ООСТ Здравен дом Босилеград.

защото 
от съдийската тройка.

След дълги пререкания, 
комисията утвърди след- 

рсдослсд в общото 
„Димитров-

ция, и»
мет". Тъй като комисията 

жалбата на „Димит- молби няма да сеНепълни и закъснели 
взимат в предвид.,

Обявата остава открита 8 дни от публику
ването Й. I

прие
ровград” и суспендира 
бора на „Автогума" кра 
еа победител на работни
ческо-спортните игри не е 
„Автогума" — а „Димит-

ния
класиране: 
град", „Обуча", „Автогу- 
ма” и т.и.

от-

Д- С.ровград".
СТРАНИЦА 11
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* сатиРа * забава

— Как се чувствуваш? 
— пита посетителят.

— Отлично —• отговаря 
запитаният. — Не пуща
не пия, не излизам вечер 
и не изневерявам на же
на си. В работа прекар
вам от сутрин до вечер и 
лягам да спя с кокошки
те, но това ще трае само 
докато ме пуснат от за
твора.

Елегантен господин или 
за в •бижутериен магазин 
и казва на продавачката:

— Искам да направя 1,0 
дарък па млада и хубава 
дама.

— Имате ли нещо пред* 
вид? — запитва продавач
ката.

— Разбира се — отго
варя господинът 
именно затова ми е. ну
жен подаръкът.

Две приятелки разго
варят, помежду си:

,— Винаги съм сС пита
ла защо англичаните лрс 
дпочптат да пият чай.

— Защото ти никога ме 
еп отивала тяхното ка
фе.

Е, мо} иснисниче! Седимо ]а и мо]а ба
ба уз кубе. Ока реди: ,/Гребе ми сол, требе 
ми шиЬср, гребе да платимо стру]у ..Ме
не преЬипе, на по} реко':

— ОЙ у ти се, мори! ^а се чудим како да 
зберсм паре па лорез, а ти ...”

Али, оиа се не подава:
— А, бре човече! Иди у Општииу, ли- 

га] и’ за какво те тол'ко терете със гюрез. 
Кажи им да веч несмо кадри да се де]ани- 
мо ни за себе, а камоли за другога!

Помисли' си: „Право каже. Не могу ни 
Само што зберем

та

Богат чичо, стар ерген, 
е па смъртно легло. Край 
леглото бди негов племен
ник в очакване на неизбе
жни и край.

Но едно време чпчото 
отваря оч п и протеппа: 
Бъди готов за всичко.

да орем пи да колам. 
ошав и секнем дрвца, да имамо }п и баба 
със какво да згре)емо косЬе. Чу да идем 
у Олштину! Мислим да су л»уди.”

Идем. Иут кшьиштав. Газим како летъл 
лреко угар. Улезо' у лгумак. Сети' се што 
се ло]авили вуци. Дрезгаво ми. .Уедва сти- 
го' у яарош. НоЬе ни кашкаве. Не могу да 
се слъгнем да и' очистим. Направи' малко 
сугреби, те отури’ залеЬе и улезо' у Ол-

Собственик на голям ма 
газин се оплаква на своя 
приятел поради настъпи
лата криза:

— Работите не вървят 
добре: принуден съм да 
съкратя персонала с 50 
на сто. Имах продавачка 
на 50 години. Съкратих 
я и назначи^ друга — 25- 
год клина.

Началник на хубава се
кретарка:

— Имате ли нещо пред
вид за в неделя вечер, го
спожице Емилия?

—1 Секретарката зарад
вана:

— Аз съм готов да се 
задоволя н с половината 
— утешава го племепнм- штину.— Не, абсолютно нищо.

— Тогава бъдете Напила' лрва врата, лево. Отвори' и: 
Погледа. Убава соба, али празна. Помисли': 
„У, лос' му ньегов! Кощ ли }е данъс дън?" 
Излезо' у кодник. Срето’ ]едну женштину. 
Пита’ ]у:

„Чере, нощ ]е данъс дън?”
Она рече:
„Среда.”
Улезо’ у другу собу. Затеко' ]едну неве- 

сту како са. кол ма. Пита’ }у:
„Радиа ли ви ]е среда?” Она рече:
,Десте. Шта треба?”
1а. во] се пожали' што ми ]е голем по- 

рез и да су ми га млого одрезалн за ову| 
годину. Она .ме упутн у треНу собу. Тамо 
затеко' три убаве невестнце. Оне ме прати- 
ше у четврту собу. Тамо беоше ]една пу- 
начка жена, ]едън саглан човек и ]едън ка
ко тера]еж. Онн ми рекоше да идем у пету 
собу. Али, тамо зарезано. 1а се мнну' у 
шесту собу. Празна. У седму собу затеко’ 
трощца. Тъвно, не види се добро, али по 
глас позна’ да ]е ^едън од н»и* порешчи]а 
задужен за наше село. 1а поче’ да га молим 
и кумим, али ... Излезал сам на чепел»ушку! 
Некако напипа’ излаз и довану' се до бело

кът.така
любезна да дойдете точно 
навреме на работа в по
неделник сутрин.

Очарователната Елза с 
приела поканата па влю
бения Жан да вечерят в 
ресторант п сега двамата 
разглеждат листата па яс
тията:

— Какво би желала да 
поръчам? — запитва Жан.

В тоЗн момент Елза ви
жда, че в ресторанта вли
за намръщен нейният го
деник и казва:

— Поръча^ най-напред 
да викат „бърза помощ”.

Ти си бил на разходка 
в Париж: кажи ми колко 
пари са нужни, 
прекара човек 
мица ваканиия там?

— Смятал!, че за това 
са нужни около две хиля 
ди франка.

— Много добре, но ако 
взема и жена сй с мен?

— Тогава ще ти стигнат 
хиляда франка.

за да
една сед-

МОЛЯ БЕЗ ДОКАЧЕНИЕ - да се складира бира за някой селски пра
зник. Помещенията в училището, коитоДалеко им почти са разрушили не искат.

— Те са много далече, казват.
Не е далече училището, но до стари

те помещени^ с много по-близко бирата 
и „внучетата”, без конто пе може

Кусовранските младежи и девойки 
упорито търсят някогашните свои поме
щения в същата сграда, където е и мага
зина на „Търгокооп". Те своевременно са чна младите кусоврапци. 
ги уредили и сетне за седмица-две дали

видело.
да се

каквато и да било „активност” ■Тедва живо стнго' у село. Баба, како ле 
спази, залелека:

— Леле, човече, какво ти ]е?
1а во] реко’:
— Море, не пит у] ме ништа, 

ва^ циглу на кубе!
Лего’. Зора' душу. Цнгла 

вану ме дремка.
* * *

проведе

А. Т.

него згре-

ИЖШашаФм&ао, /
ми \топли и

... Улезал сам 
Идем из

у некакву голему левину. 
послон у послон. Срете ме ]едън 

•1аРц* Оче да ме убоде. Побего’
Нападоше

'-»е. ге "/ мях-м _
золо тгосягг/7-)л/е /чян&х#,/, V кошину.

ме свише. Побего’ у шталу. До
пека ме бодл.иво говедо. Побего’ на двоп 
Сретоше ме зла пцетишта. Истърча’ на вр- 
вину. Нагази’ тера]ежа... Р

Пробуди’ се. Срце би]е. Зно] 
Баба сто]и над мене. Жално 
мисли’: „Пути кад си жив!”

ме облнл. 
ме гледа. По-
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