
ШтстВо На президента на 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство" е удо
стоено с Орден братство и I 
здинство със сребърен венец 
за, особени заслуги в област
та на информативната и гра
фическа дейност и за при
нос в развитието на братст
вото и единството 
нашите народи и народности

м
между
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АКТУАЛНО ПРЕЗ СЕДМИЦАТА
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФР ЮГОСЛАВИЯ ПРЕДЛОЖИ

Анте Марковнч за председател 

на Съюзння изпълнителен съвет
ДНИ нд 

РАЗВРЪЗКА
• ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО ПОИСКАЛО ОТ КАНДИДАТА ВЕДНАГА ДА 

МИНЕ КЪМ КОНСУЛТАЦИИ ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СЪЮЗ
НОТО ПРАВИТЕЛСТВОДългогодишната югославска криза започна 

своята развръзка. Дълго се чакаше ма нея. А това 
е на определен начин и съвсем логично. Развръзка 
та на кризата не е възможна без да се ликвидират

!
Председателството на 

Социалистическа федера 
тивна република Югосла
вия предложи на 19 яну
ари Анте Марковнч за ка 
ндндат за председател на 
Съюзния изпълнителен съ 
вет. Председателството по 
иска от кандидата за пре 
дседател на Съюзния из
пълнителен съвет веднага 
да пристъпи към по-ната
тъшни консултации за 
кандидатите за членове на
Съюзния изпълнителен Анте Марковнч 
съвет, съгласно Конститу
цията на Социалистическа на Съюзната конференция 
федеративна република на Социалистическия- съ- 
Югославия и решението юз за начина на провеж

дане на предварителна.по 
стъпка на предлагане на 
кандидати.

В рамките на това, ка
ндидатът за председател 
на Съюзния изпълнителен 
съвет трябва час по-скоро 
на Председателството на 
Съюзната 
на Социалистическия съ
юз и на обществеността 
да даде обоснование на 
програмата за действува- 
не на Съюзния изпълни
телен съвет в новия със
тав и' критериите за пре
длагане на кандидати - за 
членове на Съюзния изпъ
лнителен съвет.

онези интереси и махнат от политическата сцена от 
делни лица които предизвикаха кризата, а сетне я 
поддържаха." Тези думи, с конто се обърна Слобо- 
дан Мйлошевич към делегатите на извънредната 
конференция на Съюза на комунистите във Водво 
дина намират пълна подкрепа в събитията ,на юго
славската политическа сцена през изтеклата сед
мица и през тези дни изобщо.

конференция

Най-показателен пример за тази 
самата извънредна 

във

преценка е
конференция на Съюза на 

Войводина. Нейният успешен
ко

мунистите
край беше и краят на една отчуждена, сепаратисти- 

- ческа, автономашка и бюрократичесща политика, и
ясно определение на курса към единство и съдру- 
жие в Сърбия и Югославия-

Успешно се приближава към своя край и чеР 
След като този път, за разлика 

година, не
на масовите жестоки критики на

ногорската криза, 
от събитията през октомври

СЛЕД ИЗВЪНРЕДНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ 
ВЪВ ВОЙВОДИНАминалата

можаха да устоят
народа, и всички републикански ръководства,

младежкото и борческото, а и много общински,
на обновление.

ос- Протнв старото н неедннствотовен
си подадоха оставка, започна период

констатирано на заседанието 
комитет на Съюза на комунистите в 

19 януари, където беше

и аТова беше ясно
• Скъсване с бившата политика във Войводина, иска

не за свикване на извънреден конгрес на СКЖ и 
сменяване на Стипе Шувар

• За нов председател на Председателството на СК във 
Войводина избран Никола Шиповац, а за секретар 
Емилия Брунер Бала

Два дни (на 19 и 20 
януари) комунистите във 
Войводина ма извънредна 
конференция в разисква 
пията па която участвува 
ха 140 делегати и гости, 
обсъдиха I шй-парлив! гге 
проблеми в настоящия мо 
мсит, като пабелязаха и 
нови задачи занапред. Ос
новни изводи от двуднев
ната работа па Коифсреп 
пията са: разкъсване със 
старата политика па бш.
ШСТО ВОЙВОДИ! 1СКО, ръково/ 
дство, ярък стремеж да 
се даде принос към изгра 
ж да пето па здраво и ста
билно единство 
Югославия и в СЮК. В 
непосредствените задачи 
на Съюза на комунисти
те във Войводина ясно с 
казано, че бившето парти
йно войводийско ръково
дство е водило бюрокра- 
тическа, консервативна, 
антисръбска и антиюго- 
славска политика с цел 
Войводина да прсрастпе в 
държава.

Както се произнесоха де тенията ма

ние на ЦК на СЮК във 
връзка с потушаването на 
контрареволюцията в Ко
сово също довежда до ра 
зочарование в Председа
телството на ЦК на СЮК 
и неговия председател Шу 
вар.

Централния
Черна гора, състояло се на 
подчертано, че е необходимо час по-скоро да се 

обновление и да се раздвижиосъществи кадрово 
обществени® потенциал за възвръщане на сериоз
но разклатеното доверие в Съюза на комунистите. 
А че черногорската криза е тясно свързана с общо 

потвърждават и думите на Щефаи 
работната група 

ЦК на СЮК, задължена да 
ръководство на Чер

легатите на извънредната 
Конференция на СКВ, за 
да могат тези цели и за
дачи да се претворят в де
ло, ще е необходимо да 
се свика извънреден кон
грес на СЮК, както и да 
се раздвижи инициатива 
за сменяване на сегаш
ния председател на Пред
седателството на ЦК 

на СЮК Стипе Шу- 
вар. В последното реше
ние па Конференцията се 
подчертава, че Съюзът па 
комунистите във Войводи 
па изхожда от съществу
ващата остра криза н на
растващите недоразуме
ния 11 неедннетво в 
и че се отлага решаване
то па жизнените пробле
ми на трудещите се и гра 
жданпте, народите н на
родностите. Ръководство
то на СЮК не прояви спо | 
собиост н няма сили да ус | 
таиови необходимото еди
нство В прореждането на
приетата политика. ——_ ——

Непровеждаието па Ре- оРЯ^Г^7*0 О

югославската,
Корошец, който
Председателството
оказва помощ на партийното ц
на гора че „процесите, които стават в Черна .ора 
както и решенията на проблемите там, трябва а 
се свържат с усилията за излизане от кризата па 
Югославия като цяло .

па Мнозина дискутанти ос-оглавява
тро осъдиха н изявлени
ята на Стипе Шувар във 
връзка със събитията в 
Черна гора, квалифицира 
нето с „улица" и подобни 
прогресивни

на

стремежи 
на народните. маси за из
лизане от задънената улиПред развръзка е и кризата на югославското 

ппавителство тъй като Председателството па СФ1 Ю 
на 19 януари за нов председател на Съюзния и.шъ. 
пителеп съвет предложи пнж. Анте Марковнч.

ца.
За нов председател 

Председателството на СКВ 
беше избран Неделко Ши 
новак, а за секретар Еми
лия Брунер Бала.

на

Съюза па комупис- 
отношенис на актуа- 

тази република и

И Централният комитет на 
Словения се изказа потите в М. АндоновОбстановка в

политическия плурализъм бе 
разискваше. Плу-

лната обществена 
страната. Въпрост/г за и в ГЛАС на БЪЛГАРИТЕСЮК

по които се В ЮГОСЛАВИЯедин от централните 
рализъм на идеи, концеити, 
съблюдава като пъ'Г за „съзДава11е

болшинството в

програми и проекти се 
на демократичее'

иа-словснскияко съгласие на делби и коифронтации 
в Словения сс зас-

зарод’,, а не като средство
в него. Съюзът на комунистите

подготовка за провежда- 
СЮК, който може Да 

нужда да бъде нз-

т-ьпва веднага да започне 
не на редовния конгрес на 
*Ь>де преждевременен, но няма

17-то зпседп-«ънреден. В. Димитров



НАС |И Н1 ПО СВЕТА
ЗЛръРШИ БАЛКАНСКАТА СРЕЩА В ТИРАНАПО ПОКАНА НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮ

Ьалнвннте нв са „буре с барутРОБЕРТ МУГАБЕ 

В БЕЛГРАД
гази година и различ- 

балкански страни, от
%
пия се потрудиха да посо
чат възможно повече ар
гументи за една такава по 
ложителпа оценка. На кр- 

дома-

дат
Ма 20 януари в Тирана 

завърши балканската срс 
ща па заместпнк-мнпист- 
рите па външните работи. 
Срещата премина 
рде конструктивен дух, 
какънто ее установи още
на .......тетереката среща,
състояла се през февруа
ри миналата година в Бе
лград. Основното, 
кореспот |детт пе съобщт I- 
ха от тази среща е: 
капите днес пе са „бурес 
барут", както често 
вореше в миналото за по
ложението в този район 
па Европа. Високите бал 
кански функционери па 
тридневното заседание в 
столицата на Б1СР Алба-

ии
които най-вече ще се със- 

Това негоят I* Югославия-
чудно защото Югосла 

дни в Тирана 
като челен 
балканско-

лаПото равнище. При товА 
той не е п уравновесен за 

на югославската

От 23 до 26 януари пре 
1 зидентът на Зимбабве д-р 

Роберт Мугабе бе на.офн- сметка

с ипа заседаниетоаяв твъ- вия И тези 
фигурираше 
обединител на

и заместник па ми
н-вишните ра-кипът

инетъра па 
боти на Албания Мухамед 
Хапвани изнесе оптимисти 

прогноза, увсравай- 
многобройните прп- 

кореепопдеп

страна. В това отношение 
'"предстоят конкретни ме- 

1ю укрепване

циално приятелско посе- 
страна го сътрудничество.

Тирана и официално е 
определена за домакин на 

копферен

щение в нашата 
по покана на Председате- 

СФРЮ- На
роприятне 
на стопанските връзки, ко 
ето ще бъде от обща по
лза за двете страни.

чната 
което ки н

ецетвунащи 
Бал- ти пе само

лството на 
. белградската аерогара пре. 

зидентът Мугабе бе посре
министерската

на балканските дър-от балкански 
Бал ка

пия
жави, която ще се състои 

1990 година.Зимбабве
щнат от председател^ на 
Председателството 
СФРЮ. Ранф Днздаревпч, 
председателя на П редее да 
телСтвото на СР Сърбия 
Петар Грачаннн и други 
високи личности. След пр
истигането президентът на 
Зимбабве положи букет на 
гроба на Йосии Броз Тн-

тс страни, че „па 
иитс предстоят нови, годе 
ми задачи".

Югославия и 
са две географски далеч

на презс<4 го- Югославия в програма 
па тазгодишните 
ски контакти ще органи
зира четири 
срещи: на градоначални
ците на балканските сто
лици през ю»и, заседание 
за обща борба против ко
нтрабандистите на нарко
тици и оръжие и борба пр 
отив международния теро 
ризъ-м, —^ също през юли: 
организиране и провежда 
пе на олимпияда на мла-

ин страни, по с много об 
щн погледи и активности 
особено в движението па

балкан-В този смисъл бе съоб- 
високите бална-щено, чс

пски функционери 
договорили за повече сре 
щи, които ще се прове-

значителниса се
необвързаните. Понасто
ящем Зимбабве е предсе- 
дателствуващ на това двп

ЮГОСЛАВСКО - АЛБАНСКИ РАЗГОВОРИ В ТИРА
НА

Трябва още много 

да се направи математици в Бел-дите
град и среща на балкан
ски експерти по зъпросп-

билмост н спокойствие във 
всички части па Югосла
вия.

На 22 януари в Тира
на се срещнаха мини
стърът на външните 

работи на НСР Алба
ния Рейс Малиле п заме

те за реабилитация и Р-- 
интеграиия на инвалидите 
в Любляна.Посочено с и на права

та на албанската народ- 
стника па съюзпия секре мост в Югославия, които 
тар на външните работи — както подчертал Мак- 
па Югославия Мнливое . сич — са без прецедент в 
Максич. Задълбочено са международната практи

ка. В разговорите е под
чертано п значението, ко-

ПОДГОТОВКА ЗА КОНФЕ 
РЕНЦИЯТА НА НЕОБВЪ
РЗАНИТЕ В БЕЛГРАД

Югославски 
отбор за 
срещата

разменени мнения по съ
ществените аспекти и кра 
чките, които служат за из ето за добрите отношения 
дигане на добросъседство би имало зачитането на

Мугабе и Диздаревнч на аерогарата в Белград

то. Същия ден започнаха 
и официалните разговори 

Диздаревич и .Му-

жение, а Югославия ще 
поеме тази важна и отго
ворна роля след Девето
то заседание на необръза- 
ните през септември тази 
година. Затова в разгово
рите бе подчертана изклю 
чително важната роля на 
двете страни в днешното 
състояние и активностите' 
на движението на необвъ
рзаните.

то и сътрудничеството. 
Узнава се, че в разгово-

правата на частите от ма 
кедонскня, сръбския н 

рите е особено подчврта- черногорския народ в Ал- 
п бания.

Тъй като между 
те страни има много 
трудности и дълбоки раз 
лпчия, събеседниците се

между
габе. Председателството 

СФРЮ формира Югослав 
ски отбор за подготовка 

9-та конференция 
президентите или минис
тър-председателите на не
обвързаните страни, коя
то ще се състои в Белград 
през септември Настояща 
та година.

Югославският отбор ще 
най-важните

нано, че независимостта 
стабилното развитие 
двете съседни страни, вън 1 
от блоковете, представля
ва и взаимен интерес. В 
този контекст албанският

на две-В разговорите на най-ви 
соко равнище между Юго 

и Зимбабве доми
на на

славия
нираха главно две теми. 
Първата тема бе отноше
нията между двете при 
ятелски и необвързани ст

стараели да се отделят 
предразсъдъците от дейст 
вителкостта, като крачка 
напред във взаимното раз 
бирателство.

министър заявил, че Ал
бания няма териториални 
претенции към когото и 
да било и че желае ста-рани на политически, ико 

номически план и в об-
разглежда 
въпроси за политическа
та подготовка на Югосла 
вия за конференцията, ще 
взима.основни становища, 
раздвижва
на Председателството 
СФРЮ ще дава мнения и 
предложения по тези въп-

щата им активност в ме 
общност. ОТ 20 ЯНУАРИждународната 

Втората тема бе активно
стта на необвързаното дви Джордж Буш пое 

кормилото на САЩ
...• жение и подготовката на 

предстоящето Девето засе 
дание на, най-висшите пре 
дставители на необвърза
ните страни, което ще се 
състои в началото на се
птември в Белград.

инициативи и
на

Съгласно американската конституция 
ния национален обичай новоизбраният през 
миналата

и установе-
ноември

година президент Джордж Буш взе от досе
гашния президент Роналд Рейгън кормилото ма Съе
динените американски щати.

В беседата сй след даването

роси. "
Председател на Югосла 

вският отбор е. председа
телят на Председателство , 
то на СФРЮ-на клетва новият аме

рикански президент призва нацията ма „обща работа 
и нов активизъм". Наблюдателите ие очакват големи 
промени във вътрешната' и външната политика на 
Джордж Буш от онази, която цели осем години води 
Роналд Рейгън, но сигурно е че новата първа личност 
в политическия и държавния живот на тази велика ш 
богата страна ще даде и някои

Констатирано бе, че из.
. ключително добрите . поли 
тически отношения . не са, 
адекватно следени с^с съ
ответно икономическо съ
трудничество: Стокообме 
нът все още не е- на же-

В състава 
, на отбора сд членовете на 

■ Председателството
СФРЮ, на Председателст
вото на ЦК на СЮК. пре 
дседателят на Скупщина
та на СФРЮ, председател
ят на Съюзния пзйълнпте 
лен съвет и

на

нови, по-положителци
тонове в предстоящия период. Джордж Буш други.
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казаха
НИШКИ РЕГИОННА МЕ*ДУОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СК В

СЛОВО ДАН МИЛОШЕВИЧ:

Не може да мине ТРУДНИ ДНИ ЗА СТОПАНСТВОТО 

безнаказано оня,който 

е заслужен за омраза 

между народите

начина на изчисляване на 
лихвите. Въпреки 
определения и 
ния от Оемото и Девето 
заседание на ЦК на СКС 
за облекчаване

• СТИПЕ ШУВАР ДА СЕ СМЕНИ КАТО ПРЕДСЕДА-
ТЕЛ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА С{ОК

На заседанието 
24 януари

ясните
заключе-

Посочено е, че е 
шено състоянието 
пределението на общия до 
ход, дохода, чистия доход 
и средствата за личните 
доходи. Много трудови ор 
ганизации 'стопанисват с 
таканаречената 
телна нула”,. а благодаре
ние на ниските лични до
ходи, които са под равни
щето на Републиката.

Положително

си . от вло-
1989 'година 

МОК на СКС в Нишки 
регион, направи оценка на 
актуалната 
политическа обстановка, 
която предизвиква

в раз на стопан
ството от обществени да- 
ждия- Така например об
лаганията на стопанство
то са нараснали с 37 на 
сто, а се йзнамират найи- 
ни и за други 
от стопанството:

стопанска и

иконо
мическото положение 
Нишки регион 
говор за по-нататъшното 
провеждане на заключени 
ята от Оемото и Девето
то заседание на ЦК на 
СКС.

В Нишки регион,

Изглежда абсурдно, ■
правиха една от най-блестящите революции в съвре
менната епоха, под знака на чието братство във война- 

започна да осъществява бляма за общество без 
експлотация и омраза, днес в мира да бъдат скарани. 
Сякаш днес откриват,*

в „положи-че народи които заедно на- взимания 
органи

зиране на фестивали и 
т. н. '

както и до

та,
Междуобщинската кон

ференция прие заключеЛ 
ние да се търси и смени пр 
едседателят на Председа
телството на ЦК на СЮК 
Стипе Шувар и Се оказ- 
ва подкрепа на войводин- 
ските комунисти за свик
ване на извънреден кон- 
грес на Съюза на югосла
вските комунисти. В уво
дното си изложение Слав
ка Илич, изпълнителен се 
кретар на Председателст
вото на МОК на СК, обо
снова това предложение, 
а членовете на конферен
цията единодушно подкре 
пиха този иск на комуни
стите от Нишки регион.

е, че изно 
сът отчита увеличение — 
общо с 11 на сто, 
при това износът на кон

че говорят различни езици, 
са имали различни истории, че са се молили в разли
чни черкви. Когато заедно

чс

както
се констатира, не са из
пълнени задачите

кауос въодушевление и гняв 
тръгнаха по своя революционен път през 1941 
него прекараха четири тежки и другарски години, са 
знаели, че едни са писали кирилица; а други латиница, 
че на едни прочитна литература е^бил Гундулич, а на 
други Янко Веселинович, знаели

г.. и на
вертируемия пазар е на
раснал с 18 на сто. В та
зи насока не са изчерпа
ни всички

в ико
номическото развитие. Фих 
зическият обем на произ- 

спадане 
сто, като при то- 

отрасли не са из
пълнени задачите по 
туралните показатели. Са
мо две крупни организа
ции — Електронната про
мишленост и „Нитекс” от

водствоТо отчита 
с Г ,7на 
ва в 18

възможности,са, че едни са видели 
много европейски градове, а други не са мръднали от 
своето. Тези разлики тогава не са им пречили.

носители и занапред са 
Електронната промишле
ност, МИН, „Тигър" идр. 
Увеличена

на-
е и производи

телността на труда, подо
брен е коефциентът на об 
ращение, а все повече се 
ползуват собствени средс
тва.

Сега обаче, за съжаление, в мира и в общество- 
. то, за което са се борили, тези разлики стават значи

телни. Това не е само абсурд, но и съвсем' неморално. 
Оня, който е заслужен за такава омраза между югос
лавските народи не може да мине безнаказано. Оня, 
който се е опитал да скара сърбите и черногорците, 
относно Сърбия и Черна гора, тези две очи в главата, 
фигуративно да се изразя — не може да избегне съда 
на историята, нпто съда на тези два народа.

читат положителни резул
тати в тази насока, дока- 
то МИН, „Джуро Салай" 
и др. не са достигнали за
планувания обем на про
изводството.

Стопанството в Нишки 
регион особено затрудня
ват нереалните лихви, 
се търси да се промени

па
Ст. Н.

„ЯНУАРСКИ ДНИ” НА ПРОСВЕТНИТЕ РАБОТНИЦИ ОТ НИШКИ РЕГИОН
ПРЕД ДВАДЕСЕТИЯ ПЛЕНУМ НА ЦК НА СЮК

Страната се тресе, а нейният политически 

връх разисква академичноТежък изпит за ЦК на СЮК
След извънредната конференция на Съюза на ко

мунистите във Войводина голям брой партийни, бор , 
чески и други организации и ръководства търсят смя
на на председателя на Председателството на ЦК 
СЮК д-р Стипе Шувар

• Слободан Вучетич: поради неготовност, неедин- 
и неспособност югославският политически връх 

убива вярата във възможността да се преодолее кри
зата • Д-р Данило Маркович: в основата на всички 
обществени реформи трябва да бъде и реформата на с която не са докосват ос 
образователната и възпитателната система, като осно
ва за изграждане на съзнание за единството на Юго
славия

поколенията, най-добрена
ство се изявиха лошите страни 

на сегашната образовате
лно-възпитателна система,

на

Двадесетият пленум на 
ЦК на СЮК, който беше 
насрочен за 25 януари, 
ще се състои на 30 яну 
ари т.г. — съобщи Пред 
седателството на ЦК на 
СЮК. На пленума ще се 
разисква по актуалната 
политическа обстановка 
в страната, състоянието 
и отношенията в СЮК и 
отговорността на ЦК и 
Председателството ' м у. 

Причината за отсрочване 
/о на пленума е необхо
димостта той по-добре 
да бъде подготвен, с 
лед на тежките и сложни 
проблеми, по които ще се 
разисква и необходимост 
та да се осъществи един
ство в ЦК.

Пленумът ще трябва

уги организации и ръко
водства в Сърбия и Чер
на гора търсят гой да 
бъде сменен.

Изказването на Жппап 
Марел, председател па 
Скупщината на САП Во- 
йводина на извънредната 
конфсрснция за становн 
щето на Шувар, чс ще 
търси автономните мокра 
йиини да се изключат от 
Федерацията, след като в 
Сърбия е осъществела ви 
сока степен па единство 
по конституционните про 
мени, сякаш беше опази 
капка, която преля 
та па мсдовоЛствие

новните цели: развитието 
на югоСлавския патриоти
зъм и създаване на кадри
за развитие на социалис
тическотопо да действува за реша

ването и премахването па 
всичко онова, което раз- 
тръсва страната, като до
бави, че сегашното време 
се характеризира с веро
ятно най-ялово действува 
не па пай-впешето ръково 
дство па страната, * което 
се свежда до академични 
разисквания и трупане на 
заключения, / противополо 
жио па масите конто по
казват, че повече от него 
знаят какво искат.
- — В трите предстоящи 
реформи особено място 
трябва да заеМе реформа
та на офразователно-възпн 
тателната система, като ос

„Януарските дни” па 
просветните работници съ 
бра около хиляда учители 
от основните и предоватс 
ли от средните училища 
на 15-те общини в този 
край. Слободан Вучетич, 
член па Председателство
то, па Републиканската ко 
пфсрспцпи па ССТН в Съ- 
рбпя говори пред нросвет 
ните работници за актуа
лната политическа обста
новка в страната, а д-р 
Данило Маркович, пред
седател па Републиканс
кия комитет по наука и 
образование, говори за зи 
ачеиието па реформата на 
възпитателно •» образовате 
штата система.

Между другото, Слобо
дии Вучетич каза: — Тру 
де.щмте се и гражданите 
в Сърбия особено безпо 
кои меготовпостта, пееди 
иството или неспособнос
тта па югославския поли
тически връх по-решител-

самоуправле-
нпе.

— Преразглеждането на 
образователната Система 
поради това е превъзхо
ден политически въпрос и 
затова не са необходими 
анализи, които да траят 
с години.

От промените в Сърбия, 
Данило Маркович, опове
сти организиране на 'Ос
новното образование на 
републиканско равнище, 
за да се създадат уеднак
вени условия за школува
не; връщане на училщца-

ог-
чаша
във

връзка със становищата 
на Шувар и по много дру 
ги въпроси. Освен 
той се обвинява за нео- 
съществявапс па решени
ята от Седемнадесетия нл 
еиум па ЦК на СЮК, за 
нсефикасност в осъщесгв 
яването на 
от Първата конференция 
на СЮК и изобщо за вло 
шаване на политическата 
обстановка в страната.

та и учителите по селата, 
като основа за прогрес на 
тези селЦща; в средните 
училища връщане на наз
ванията и иа някои кон
цепции па училищата н 
отделно разработката па 
самоуправнтслните спенп 
фичности за управление и 
ръководене с образовател
ните институции.

това

да даде отговори и па въ 
проса дали председателят 
на Председателството 
ЦК на СЮК д-р Стипе Шу 

по-нататък да

нова на изграждане 
съзнание за единството на 
Югославия, като обща ро 
дина — каза д-р Данило 
Ж. Маркович. На приме
ра па Косово, където чрез 
учебното дело с вършена 
многогодишна 
славска

на

на

становищатавар може и 
остане на този пост, тъй
като след извънредната 
конференция на СК 
Войводина 
партийни, борчески и др

във 
голям брой

аитшого- 
индоктринация (Т. ШВ. д
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IСУРДУЛИЦА

ОБЩИНАТАКОНТННУНРДНО СТОПАНСКО РАЗВИТИЕ НА
общината.наразвитие 

Драгомир ГТеткович и Д-р 
Слободаи янич посочиха

на малки преработватол- 
цехове и за нуждата 

от включване па по-разви 
титс организации от реги
она и Републиката.

ма степен ма идейно и ак 
циоппо единство па СК в

В Сурдулица на 19 яну- ршат голяма подготовка 
ари т. г. се състоя съвме за реализацията на тре- 
стно заседание и& ръково тня етап на строителство, общшГата. 
дствата на Южиоморавс- ООСТ „5 септембар" реа- 
кд регион и ръководство^ лизпра 'инвестиции от 27 
то на общината, на'което 
присъствуваха и директо
рите и секретарите на 1Ш 
на СК в по-големите тру
дови организации. На сре-

пи
по-необходимостта от

голямо сътрудничество на 
общината и ръководство- 

региона и проблема 
за безработица, който в 

сло-

С реализация па прог- 
милнарда динара в програ рамата за облекчаване па 
мата „Югофлорнда", ТО стопапЬтвото, • облагания- 
„Власина-продукт" рсалн та само през последното 
зара няколко инвестиции тримесечие са намалени с 
в областта на селското ст- 500 милиона динара.1 Оба- 
опанство, а ООСТ „Елек- че и занапред облагания- 
троднетрибуция” е прие- ’ та за общо и съвместно 
ла в тази година да елек- потребление са големи, до 

сели- бавп той, като при това

то и аУчаствувайки в разис
кванията Драган Лакиче 
лич говори за развойните 
насоки па иай-големия су 
рдулишки колектив — фа
брика „Мачкатица", д-р 
Славча Александров за 
проблемите в здравеопаз
ването, а Стайко Станко- 
пич за проблемите и раз
войния плам на ТО „Вла
си на-продукт”. Момчило 
Савич говори за пробле
мите в строителство, Ра- 
дилос Радулович за разви 
тието
Драган Релич за развитие 
то па туризма на Власи- 
на, а Братислав Джурич 
за плановете на „Електро 
дистрибуция" Миодраг 
Ристич, председател на 
Общинската скупщина в 
Сурдулица подчерта, че 
проблем представлява об
ременяването на стопанс
твото с високи лихви и ка 
кво се предприема в об
щината за обезпечаване на 
оборотни средства по-мал 
ко да се задължава сто
панството и отделно за 
значението на развитието 
на туризма за ускорено

тази община с доста
жеи.

Взаимайки участие в 
разискванията Зоран Яна 
чкович, председател на 
МОК па СК, каза, че про
гресивните,' преди 
СК, сили имат задачата 
да мобилизират 
онези, които създават по- 
гол ям доход и със собст
вени сили, с труд и зна
ние, ускорено да прокар
ват път за преодоляване 
на трудностите. От друга 
страна, добави Яначкович, 
трябва да се намалява 
обществената 
ка, която да бъде във фу
нкцията на стопанството. 
Яначкович посочи и необ 
ходимостта за ускорено 
отваряне на трудовите ко 
лективи към по-младите, 
способни и креативни спе 
циалисти и за необходимо 
стта от постоянен анализ 
на оспособеността на ръ
ководствата за изпълнява 
не на сложните задачи.

щата, на която се разго
варя по актуалните въпро 
си на стопанското и об
ществено разйитие на Сур трифицира всички 
дулишка община и непо- 4 ща. всичкоза институциите па реги

она п Републиката дости 
гат п до 80 па сто, а само 
20 па сто се отделя за 
нуждите'
Ямковпч говори н за уси 
лията, конто се полагат за 
спираме на миграцията на 
населението от местните 
Общности с построяване

средствените задачи на 
самоуправителиите и поли 
тическите структури на 
общината, присъствуваха: 
Зоран Яначкович, пред
седател на МОК на СК в 
Лесковац, , д-р Слободан 
Янич, председател на Ску 
пщината на ЮМРО (Юж- 
номоравската регионална 
общност) в Лесковац, Зво 
нко Стайкович, председа 
тел на Междуобщинския 
съвет на Съюза на син
дикатите, Драгомир Пет- 
кович, председател на ре 
тоналната, стопанска ка
мара и Славко Костич, из 
пълнителен секретар на 
Председателството 
МОК на СК в Лесковац.

всичкиСъществен въпрос па ре 
ализацня па задачите 
Осмото и Деветото заседа 
ние на ЦК на СКС, доба
ви янкович, е облекчава
не на стопанството, раци
онализация на обществе
ната надстройка и по-голя

от
общината.на

на ООСТ „25 май",

надстрой-
м

щ

|Т * , „___лишиш' ,*1ч8Я®в

ложение по въпросите на : 
стопанското и обществе- ' *
но развитие на общината, 
председателят на ОК на •
СК в> Сурдулица Стаменко 
Янкович, между другото 
изтъкна, че вече няколко 
години стопанството наСу 
рдулишка община бележи 
континуирано развитие, 
ръст на обществения лро 
дукт и стопанисване без 
загуби. И от стопанската 
дейност през изтеклата го 
дина очакваме ,че няма да

на

IПоднасяйки уводно из-

Сурдулица С. Микич

Миналата година прили 
вът на нови членове в Съ
юза на комунистите в Су 
рдулишка община осъще 
стви минимално предимс
тво (един член) над отли
ва от партийните редици. 
Първичните организации 
на СК приеха общо 47, а 
от състава си по една или

СК В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА: ОПРЕСНЯВАНЕ НА 
РЕДИЦИТЕ И ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ Ция започна истинска ди

ференциация. От СК са 
изключени 35 членове, 9 
са отчислени от 
ята, 9 са
дупреждение и 11Резултатът е „Н-Г евиденцн

наказани с пре- 
члено-

ве с последно предупреж
дение. Само 
ве на СК са станали без
партийни по собствена во
ля. Най-голям брой безде- 
йнн членове са изключени

• Първичните организации на СК приеха 47, а от 
състава си отстраниха 46 членове # Средношколците 
са най-голямата „група” сред новоприетите членове 
• 35 изключени членове

двама члено-

друга причина отстраниха 
има загуби, понеже са осъ - общо 46 членове, 
ществени задоволителни 
резултати по всички пери 
одични равносметки. За 
такава констатация свиде 
телствува и фактът, че 
миналата година във Вла

гамнзации па СК в обра
зователните центрове „Мо 
ша Пия де” и „Йосип Броз 
Тито". От първичните па
ртийни организации в сто 
паиството само ПО ма СК 
в „5 септембар” прие 'но- , 
ви членове на СК.

че партийната 
цня в тази среда не изпо 
лзува достатъчно интензи 
виата дейност па СКС 
сд Осмпя и Деветия пле
нум на ЦК на СКС

от страна на първичните 
партийни организации 
„5 септембар”, „Галеника” 
и Йелашнпца.

организа-В СК са приети 30 сред 
ношколци, 12 работници* в
и селскостопански произ
водители, двама админис
тративни работника и 1 ри 
ма членове ог останалите

сл-

, Общинският комитет на 
СКС в Сурдулица 
дина ще подсили грижа
та си за опресняване на 
редиците и социално-кла
совото укрепване на СК. 
При това ще се настоява 
да се спазва 
принцип на приемането 
партията: партийни кни
жки да се връчват на хо
ра, които имат авторитет 
в трудовата и жизнената 
си среда. Същевременно 
организацията на СК ще 
се освобождава от

синските водоцентрали е 
увеличен физическия обем „структури” на населени- 
на производството с 43 на ето.От 
сто, в ТО „Мачкатица” с *
32 и в ООСТ „5 септем-

п по
вишеното доверие на на- тази го

тези данни лесно 
се стига до извода, че и .
миналата година най-го- секретарите на първичци- 
лям принос за опреснява . те организации на СК в 
нето на партийните реди- Сурдулишка община на 12 
ци дадоха първичните ор януари т. г. бе подчертано

рода в партията за омасо- 
вяване на редиците си.На среща-разговор със

бар” със 17,12 нането по 
отношение на предишна
та (1987) година/

За разлика отпреди, ми 
палата година в сурдули- 
шката партийна организа

ОСНОВНИЯТ
вСтаменко янкович 

спря и върху проблема на 
прекомерно обременява
не на стопанството и вър
ху нереалните лихви, ко
ито до голяма степен са 
обременили сурдулишкото 
стопанство.

се
В ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОК НА СКС В ДИМИТРОВГРАД

Започна с работа Политическата школа
В организация на Об

щинския комитет на Съю 
за на комунистите в Ди-' 

Говорейки са развойни-, митровград на 17 януари 
те планове Янкович изтъ- тази година започна с ра 
кна, че всички организа- бота деветият випуск на

ник по два часа. За това дунационалните 
време 26 курсисти от тру 
дови организации и общ- общество, науката, обра- 
ности ще обработят пет 
теми: Смисъла и значение

отноше
ния в самоуправителното члено

вете си, които не са 
състояние или не 
да извършават 
ните задачи и 
които

взованието и културата и 
съвременния свят. Лекто- 

то на марксизма, общест- Ри. ще бъдат главно из
тъкнати

искат 
договоре- 
от ония, 

опетняват моралния 
образ на комуниста.

обществено-по- 
дейци от об-

ции на сдружения труд политическата школа при 
имат ясни развойни пер-,, ОК на СК. 
спективи. Във връзка с 
това той напомни, че Вла те четири месеца школа- 
синските водоцентрали въ та ще работи всеки втор-

вено-икономическата сис 
У тема на социалистическо

то самоуправление, поли
тическата система, меж-

литически 
щината и от МОК на СКС 
от Ний.

В течение на следващи

А. Т. С. М.
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I

ГОДИШНО ЗАСБДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА КОН
ФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА КОМАНДИРИТЕ ОТ 
ЗАПАСА В БОСИЛЕГРАД

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ В ДИМИТРОВГРАД

Прието решение за бюджета 

за тази годинаПериод със 

съдържателна 

дейност
В сравнение с миналата година бюджетът увели

чен за само 59 на сто.
На последното заседа- делегатите на скупщина-

ние на Изпълнителния съ, та на следващото поредно. 
вет към Общинската ску заседание да вземе
пщина в Димитровград, шение за бюджета на об-
проведено на 17 януари та щината на износ от 2 355
Зи година, членовете на 000 000 динара. Средства
съвета обсъдиха предло- та ще бъдат обезпечени
жениевр за бюджета на от общинския данък от
общината през настояща- селскостопанските произ-
та година. Зачитайки осъ водители, занаятчии от ра
ществепия бюджет през зни административни и съ
миналата година и предви дебни такси и допълните
депото увеличение на сре лни средства от републи-
дствата за обществени по- ката. Приходите в бюдже
треби от 135 на сто, увс- та, които се ограничават,
личеиието на бюджета са .са приходи от данъка въ-
мо с 59 на сто е намети- рху личните доходи и обо
на скромно. Съгласно то- рота на дребно. Тези сре
ва увеличение Изпълните дства се увеличават с 61
лният съвет предлага па на сто, а останалите със

100 на сто. Допълнителни 
те средства за попълване 
на бюджета се увелича
ват с 68 на сто. Така уве
личеният бюджет обезпе
чава увеличение на лични 
те доходи с 30 на сто в 
сравненеие с декември ми 
налата година, 'увеличение 
на материалните - разходи 
за 100, средствата за общи 
разходи също със сто на 
сто, както и за останали
те ползващи 
от бюджета. Очаква се с 
това да се съгласят и де
легатите на Общинската 
скупщина. Очевидно е оба 
че още сега, че през го
дината ще се прави реба- 
лаис на бюджета.

ре-Но 20 януари тази годи 
на в Босилеград се прове
де годишно заседание на

то на социалистическите 
самоуправителни отноше
ния, а преди всичко във 

Общинската конференция функционирането 'на деле 
на Съюза на командири
те от запаса. На заседани

гатската система. Фактът, 
че над 85 на сто от об
щия брой, активно дейст-ето доминираха два въп

роса: отчета за работата вуват в различните орга- 
през. изтеклата година, и ни и тела на обществено- 
акционната урограма за политическите организа

ции, местните и самоупра 
вителнн общности, както 
и това, че над 60 на сто

средствата

предстоящите задачи на 
командирите от запаса.

В отчета който изнесе
председателят на Конфе
ренцията Радомир йойич, комунистите

са членове на Съюза ма
потвържда

ва това. Гол5|\т е приносъта и в разискванията на 
Асен Костадинов, делегат 
от село Гру*шци,ч Влади
мир Мицов, делегат от се
ло Долна Лисина, Стоян 
Величков и Глигория Спа 
сов, делегати от Босиле
град, бе подчертано че съ
вместно с останалите ком 
поненти и ОК на Съюза

А. Т.им и в развитието на ре
волюционните традиции. 
И през изтеклата година 
Общинската конферен
ция на Съюза на команди 
рите от Босилеград чрез 
своя делегация участвува 
на традиционния събор 
„Братство и единство" на 

на командирите от запаса, Власина, както и йа 18-те 
като част от организира- срещи на командирите от

запаса в Дивчибаре, къде 
то със запасните команди 
-ри от пяла Югославия от 
правиха иск, коитрарево- 
люиията на Косово да се 
спре, а на сърбите и чер
ногорци, разбира се и на 
всички други народи и 
народности които тук жи 

е вея, овъзможат нормални 
условия за ;уивот.

В продлъжение на засе 
данието, делегатите на ОК 
на Съюза на командири
те от запаса обсъдиха и

ДИМИТРОВГРАД

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ИНСПЕКЦИИТЕ
спекции се намалява бро 
ят на инспекторите, а с 
това и рационално се по
лзуват същите, понеже ни 
то една от посочените об-

а в Пирот на ветеринна- 
та и по горско стопанст
во. Що се отнася до обез 
печаването ч да материал-

В рамките на програма 
,та за рационализация на 
държавните служби 
пълнителнпят съвет към

Из-

Общимеката скупщина в 
Димитровград на заседа
нието си от 17 януари, се далището на съответната бота сама за всичките че

ни средства, същите пое
ма общината, където е се

ните социалистически си
ли, активно се включва об 
ществено. - политическия 
живот в общината, а пре
ди всичко върху укрепву- 
нето на всенародната от
брана и обществената са 
мозащита. При това, как
то подчерта председател
ят, главната активност 
била съсредоточена върху 
реализирането на заплану 
ваните задачи и активно-

щини няма достатъчно ра

тири инспекции.съгласи с рационализа
ция на инспекциите на 
регионално равнище.

Именно, за
Пирот, Бабушница и Ди
митровград се образуват 
общи ветеринарни, здрав- VI

инспекции а ще се |1Л/1Г11Т(10|{21 721
формират общи ииспек- 1111/41 ” *
цип и в образование и ' ■стопанската реформадоговорено седалището на ■ 'I I
всички инспекции да не е 
па едно място. Така здра
вната инспекция ще бъде 
п Димитровград, понеже 
се счита, че той може да 
обезпечи лекар или юри
ст за тази цел. В Бабуш- 
пица ще бъде седалище 
па просветната инспекция

инспекция-
С така оформените ин- А. Т.

общините ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СИНДИКАТИТЕ В БАБУШНИ 
ШКА ОБЩИНА

сти от програмата по иде 
йно-политическото и вое
нно-професионално усъвъ 

■ ршенствуване на команди 
рите от запаса, които ця
лостно се реализирани. Ос

приеха и акционна програ 
ма за предстоящите зада 
чи и активности, като при 
това и занапред отделно 
място се дава па идейно- 
политическото и воеино- 

органи , професионално усъвърш- 
енствуване. ,

Тези дни в Бабушница стопански обединения — 
„Лисца", „Тигър", „Първи 
май", Машинната индуст
рия и пр. Въпреки изо
стрените условия на сто
панисване, бабушнишки- 
те трудови организации 
през изтеклата година са 
стопанисвали без загуби,

се състоя среща-разговор 
с директорите на трудови 
те организации и шефове 
те по счетоводство на те
ма: приложение на Зако 
на за предприятията и За 
кома за счетоводството* В 
разговорите участвува Ви 
ден Панчич, самостояте
лен съветник в Съюзния 
секретариат по финанси, 
а като гост Йован Нико- 
лнч, председател на Съве 
та на сдружения труд при 
Скупщината на СР Сър
бия-

вен това, със съдържател 
на активност в обществе
но-политическите 
зации и общности ко.ман-

даватдирите от запаса 
голям принос в развитие М. Я-

за'което свидетелствува 
сравнително добра работа.
За отбелязване е, че годи ч 
ни наред в тази среда не 
е имало стачки на работ
ниците и че

ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТИЩА В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНАИ ДОБРОВОЛНИ вноски
ва са били основа за соб към вейчк-н преселници 
ствеио участие във фи- навред нз Югославия 
нансовитс конструкции да се отзоват н1 помогнат 
за всички регионални па със собствени приложен- 
правлсии# в общината.
Така трябва да бъде и та 
зи година. Разбира се, 
че колкото собственото 
участие е по-високо и до 
пълнител нитс средства 
са повече.

В Сам оуправител пата об 
щност за пътища се ста
раят да обезпечат колкото 
се може повече собстве
ни средства.

Затова се отправя и 
призив от тази общност

се полагат 
усилия1 за ежегодно подо
бряване на жнзненето ра 
внище, въпреки че реално 
то спада.

пътищаЗа строеж на 
през миналата година и 

общи- 
най-

Димитровградска Над 60 души — директо 
ия .изграждането на пъти ри и счетоводители от ба
ща в техния роден край. бушиишкнте предпрйятня 

Сумите се внасят па 
сметката на Самоуправи- 
телпата общност па ин
тересите за жилищна, ко
мунална и пътна дейност 
№ 62802-662-107 при служ- на преустройство на сто- 
бата за обществено сче
товодство в Димитропгр-

на са изразходвани
Срещата-разговор в Съ- 

синдикатите в Ба-
СР Сърмного средства в 

бия- Ангажирането иа то 
лкова средства от репуб 
ликата между другото е 

възможност и по

юза на 
бушнншка община тряб
ва да спомогне на ръко
водните хора и на фина.н 
совите специалисти в тру 
довите организации по-от
близо да се запознаят с 
предстоящата 
реформа, която трябва да 
допринесе за преодолява
не на обществено-иконо
мическата криза у нас.

но тоя начин се запозна
ха с основните законопред
писания, конто широко ра 
згварят вратата на стопа 
меката реформа, относно

дадена 
радя факта, че трудещи-.

общината са обезте се от 
пенили и собствено учас 
ги е, отделяйки по Две иа 
дници предназначени за 
строеж на пътища.

паиството в страната.
Характерно за бабушни 

шкото стопанство е, че ос 
Димитровградчани — вен две трудови организа 

преселници, иа вас е ред! цип, останалите се поми- 
• рат в тъй наречените „го 

леми системи", относно в

стопанска

ад.

И по народната „помог 
ни си та и други да 
помогнат",

Ст. Н.ти А. Т.тези средст-
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стопанство
/

ГОДИШНИТЕ ПЛАНОВЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГА НЙЗАЦИИКАК ЩЕ СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ 
ЗА ПЪРВИТЕ ТРИ МЕСЕЦА НА ГОДИНАТА? ИЗ

ИЗ ООСТ „ПЕТИ СЕПТЕМВРИ”Общественият договор 

замества
ннтервентння закон

Увеличени задължения
ла най-успешни резултати 
в общината. За нуждите 
на съветското автомоби- 

са доставени

Доколкото се касае 
пласмента на чуждестран- 
11*115, пазар е запланувано 
увеличение с 10 на сто за 
промишленно 
не, относно произнодство- 

51 000 бройки. Име*

ДОПрез настоящата годи
ла трудещите се и ООСТ 
„Пети септембар" п Сур- 
дулпиа са запланували да 
произведат и на купувачи 
те да доставят 
бройки мпкромоторп, от
носно да увеличат фпзнчс 
скпи обем па производст
вото но отношение па ми
налото година* с 0,45 
сто. С реализацията па то 
ва производство заводите 
„Дървена застава" в Кра- 
гусвац па пазарите в чу
жбина в тази година тря 
бва да осъществи общ до 

от пад 84 милиарда

лостроеле
300 000 меркомотори 
стойност към 6,3 милиона 
долара, за Полша износът 

60 па сто по

На съюзно равнище вече са утвърдени „из
ходни" величини, въз основа на конто зарпботкн- 
те за януари, февруари и март могат да се увели
чават най-вече с 215 на сто в сравнение с първото 
тримесечие на миналата година

накооперира
1 61К 000

то на
е нараснал с 
отношение на 
лиза 202 хиляди помии на

ппо за нуждите па износа 
в СССР е запланувано лро 

330 000 ми
1987 и въз-

пзводството на 
кромотори за охладители, 
а за Полша 231 000 елек-

„Фамозният" интеревнтен закон няма да 
прилага при разпределението на личните доходи 
за първите три месеца на настоящата 
През първото тазгодишно трнмисечие заработкл- 
те ще се изчислят въз основа на изходните ве
личини, които се определят от Обществения до
говор за дохода — бе изтъкнато на заседание ма 
Координационния отбор, който следи приложени
ето на договора. При разпределението на лични
те доходи ще се държи 
между бруто личните доходи и акумулацията. На 
съюзно равнище вече са утвърдени запланувани
те величини, въз основа на които заработките за 
януари, февруари и март могат, да се увеличават 
най-вече с 215 на сто в сравнение с първото три
месечие на миналата година.

Съюзните „изходни” величини ще послужат 
като основа, на която републиките и' покрайни
ните до края на месеца ще определят по-конкрет
но отношенията в разпределението. Тези „прави
ла на играта" ще бъдат в сила до приемането на 
нов обществен договор за дохода, който се изра
ботва усилено, за да може да се приложи още в 
началото на второто тримесечие.

се стойност 1,17 м. долара. 
За потребителите на За
пад са произведени 20 хи 
ляди бройки микромотори 

са заработени

па
година. тропомпи. Стойността на 

тази. сделка е около 7,5 ми 
лиона долара, а още 
хиляди долара ще се обе 
зпечат су износ на западно

200 и ОТ ТЯХ 
200 хиляди долара, което
е ранно на износа от пре

европейските пазари.
Инак, м.г. тази сурдули 

шка ООСТ с осъществи

ли ш пата година.
ход 
динара.

сметка за отношението С. М.

СТОПАНСКАТА РЕФОРМА ПА ПРАКТИКА

В „МИГ ПРОМЕНИТЕ ЗАПОЧНАХА
Димитровградската Конфекция вече няма основни 

организации на сдружения труд, от три работнически 
съвета остана само едни, от три джиро-сметки остана 
само една. Намалява сс броят на нормативните акто
ве и броят па ръководните постове

Конфекция „Свобода” в ст" (производство) и „Бу- 
Димитровграц, досега рабо дучиост” (търговия) — и 
ти като оргаинзация ма трудова общност. Към 
сдружеммя труд, която в края па миналата година

единят организацията си. 
Така Конфекцията стана 
(проста) трудова органи
зация-

Както ни уведомиха в 
компетентната служба пр
оведеният референдум е 
първата крачка на „Сво
бода" към истинско пред 
приятие съгласно Закона 
за предприятията. Сега 
предстои съгласуване На 
някои от съществуващите 
нормативни актове с> нови 
те законопредпнсания и 
изработка на нови доку
менти. Броят на нормата 
вните актове ще бъде 
намален. Намалява се и 
броят на ръководните по 
стове (досега всяка ООСТ 
имаше директор). От три 
работнически съвета оста 
на само един, от три джи 
ро-сметкц остана само 
една.

(Според Танюг)

ПРЕЗ ИЗТЕКЛАТА ГОДИНА

Само в Сърбия
пораснало
производството

Промишленото произ
водство. миналата година 
е било с 0,7 на сто по-мал 

, ко от предишната. Спо
ред данни на Съюзния 
институт за статистика; 
увеличение е забележено 
единствено в СР Сърбия 
от 0,9%.

През декември минала- Щ 
та година, който е бил от Ш. 
носително успешен ме
сец, производството е им 
ало увеличение от 9,3% в състава си имаше две ос- . в Конфекцията бе прове- 
сравнение със средното новни организации на сд- 
едномесечно производбт ружения труд — „Младо- 
во в предишната година, 
а 4,4% по отношение на 
декември 1987 година'.

„Свобода’ : време за чакане няма

ден референдум, с който4- 
работещите решнха да об (А. Т.)

В ЦЕХА ЗА ЧОРАПИ В БОСИЛЕГРАД
Най-рязко спадане е 

'имало в СР Словения 
(2,6%),- сетне в СР Маке
дония (1,7%), в СР Хър
ватска .'(1,4%), Размерът 
на годишното намаляване 
е по-малко в Черна гора 
(0,8%), в Босна и Херцего 
вина (0,7%)
(0,3%).
промишленото производ
ство е останало на равни 
тцето на предишната го
дина, а в така наречената 
централна Сърбия е въз 
лизало на 1,4%..

40 нови машини в 1989 година
Доколкото се реализира тази запланувана инвести

ция, цехът ще открие тридесетина работни места и 
щб въведе постоянна четвърта смяна

Най-добър баланс 
ез изтеклата година е има 
ло в нефтопроизводство- 
тб (увеличение от 5,1%). -В 
17 промишлени, отрасли е 
забележен по-бавен ръст 
на производството от 0,3 
до 4,3.8%. Най-забележите 
лно спадаце е имало при . легРЗД през настоящата 
тютюнопроизводството — година, ръководителят на 
дори 12,6%, в производс 
твото. на храна за доби
тъка (7,4%), кожни обув
ки и - галантерия (6,5%) а 
в производството на пре
жда и тъкани (5,1%). -

пр-

откриване на тридесетина 
нови работни места и за
въвеждане на постоянна 
четвърта смяна.

За заплануваната модер 
низацид вече са обезпече 

рк в отделите за плетене ни 16 
и доработване. Предвиде 80 
но е да бъдат купени 40 

, нови машини, с помощта 
ма които продукцията на 
цеха ще се увеличи V»

. значителна степен.

Говорейки за дейността та за лани-полани 
на цеха за чорапи в Боси низация ца машинния

модер-
па-и в Косово 

Във Войводина милиарда динара, 
на сто от тази сума е 

отпуснал Републйкански- 
ят фонд за насърчаване 
развитието на изостанали 
те краища, а останалото 

Така са собствени средства.

тази трудова единица на 
текстилната промишлено 
ст „Зеле Велкович” от Ле- 
сковац Радован Мишич за 
яви, че в 1989 г. трябва да 
се извърши запланувана- ще се създадат условия за (М. Я.)

СТРАНИЦА 6
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0 ктомврийското падение от 
войводинската 
Председателството на

те им бе до сърцето. Вместо да 
отварят вратите на обществе
ността, в първите дни, със зав 
личане на главата в нормативизи 
ранця партиен устав, те се опи 
таха да одържат урок по консти 
туционност., законост и демокра 
ция, от кръговете на ония, кои
то до вчера газеха не само нор 
мата, но и мненията и лицето на 
хората. Аптекарски уставно пе- 
дантните хора забравиха дълго
годишните лицемерни критики 
срещу неактивността и апатия
та на гражданите, самоуправи- 
телите, комунистите. Тези мане 
ври не спряха и не осуетиха, че 
в така нареченото съотношение 
на силите, синатагмата, която го 
вори за неразбираемото полити- 

сен на един от корифеите на ав ческо битие на обществото, ед- 
гономашката политика, на неот ин ден да станат хора с нови въ 

тическия монопол разчиташе се давнашното заседание на Покрай згледи и политическа ориента- 
че всички роли на обществена-

сцена на
Пок

раининския комитет на Съюза 
на комунистите във Войводина, 
на главния щаб на политиката 
самодостатъчност 
бе само ШУМЯЛА

МАНЕВРА
на

и затваряне, 
първата спечелена 
,.войната” на гражданите 

слоеве за повторно за 
взимане на политическите 
ва. Това дето

битка във 
от всички I

пра
десетки хиляди

« работници с ултимативен иск от 
политическия билет на пар 

тийния войводински
неха

връх е ед 
но от доказателствата за степента 
на узурпацията на техните 
ва, която (узурпация), 
показа кой знае по кой път

пра- 
както се

в ис
торията, си отмъсти на своите ак 
тьори. Действително, 
страната от този акт

навред из те позиции за „съюзните сърев- 
По принципа на полинастръхва нования”. 

бюрорак-косата на главата на
тите, но и на техните аполгетици, 
така наречените нинския комитет, представлява ция- 

цялостен манифест на тази поли 
тическа ориентация. Не толкова 

затова толкова 
всеобщ контрол се 

измисляше в кръговете на ония, 
които не се отричат от своята съ 
вест, като никога на обявен, но 
винаги в сила полицейски час за 
отворения дух И мисълта.

демократи, ко та арена са завинаги разделени: 
ито завиха, на колене пред ин работниците, студентите, пенси 
ституциите! Институциите, кои
то до вчера разпъваха на кръс
та на своята

В навечерието-на Извънред
ната конференция на Съюза на 
комунистите във Войводина на 
политическата сцена на Войводи 
на може да се видят нови яв
ления, преди всичко благодаре
ние на кадровата обнова. Форми 
рането на „Солидарността’’, раз 
говорът за писателската органи
зация на тема „Обществен и кул 
турен момент във Войводина”, 
по-голямата циркулация на хора 
та, появата на нови вестници, ис 

на канията на комунистите от Уни 
верситета да илодг своя партии 
на организация и много подобни 
неща, полека и сигурно прокар 
ва път за установяване на . нови 
координати в целокупния обще 
ствен живот. Далеч сме от то 
ва че всички битки са спечелени, 
че всички бариери на пътя към 
демократизацията са премахнати. 
Но,, сигурно, е че на хората не 
може да се сложи автономашьи 
плащ. Ако през настоящата ю 
дина ни се случи реформа, мо
же с надежда да се гледа в дни
те, конто идват. Изкарването на

оперите, младежта и още поло 
вината от

видимият, но
земното кълбо, пол у- ефикасният 

априористическа и чиха мястото на публиката, в най- 
добър случай на статисти.- . морализаторска критика.

Противенето срещу режира 
нпте конституционни разисква
ния, участието в митингите на 

отделените кои

И да не е била онази намръ 
щ?на телекс-директива за утвър 
ждаване на политическата отго 
ворност на Михат Кертес и на солидарността, 
Радован Панков, послушността 
към бюрократическата полити- 

' ка по-рано или по-късно би била 
отказана.. На становищата на пре 
дседателствата на ЦК на СК в 
Сърбия и на ПК на СК във Вой 
водипа, с които се установи поли 
тпческо единство, предшеству 
ваха редица събития, чиито не 
гативни последици във всички 
области па живота още дълго

В навечерието на октомври 
на крее- йските събития, новото политиче 

льовците и техните егзекутори, 
лека полека освобождаваха ми 
сълта и духа. С всеки лозунг, ми 
тинг, аплодисмент се събуждаше тезиса 
новото политическо съзнание и войводннекото

фликти с крепостите
ско съзнание и самоинициативно 
стта на гражданите и работници 
те предизвика възникването

за „обезобразността на
политическо про

си пробиваше път към общест- странство”, който тедис целеше 
вспостта, която биваше бомбар- да предизвика ефект па съжале-
дирана с крясъци и призиви 
„застрашеиостта па 
опалппте

за ние’ и грижа за сигурността на 
междунацн- Войводина у някого ог членове 

отношения", за „пкомо те па „иепрш припнал мата коалп- 
мпческото изцеждане па Бойно ция”. Този опит да преживее по 
дина”, за „опасността” от всичко, разепата политика п да се про

мъкне през „иглени уши” се пос
ледва от други. С девиза — пра 
вени са индивидуални лични гре 

ръководствата

ще се чувствуват, и след извънре 
диата конференция на Съюза па
комунистите във Войводина. По което пристига от Белград и 
дебелината на дънера и по разк г.н. и т.п. Успоредно с това, на 
лонеността на короната автопо растваше нетолерантността и сво 
камашкага поразена политика еволисто на режисьорите. Забра шки в части от 
може да се съди за това, пата па „Голубияча”, скъсване на и с въвеждане на резервен поли 

ставаше от 5 октомври до културните връзки, филмови ск тическн отбор, правеше се опит 
днес. Всички последици, а осо апдали, сменяване на редактори — уж въз основа на становищата 
бено на причините на политичес Г„Комупист”), разтуряне па цели на СЮ.К, да се оправдае и про- автомомашкия 
ки консервагивизъм трябва да редакции, забрана-Да се пише за дължи генералната политическа 
се открият и обяснят за да се слабите точки в стопанисване линия- И покрай вълната па
създаде не само линия за разгра го и развойната политика, псе автеитиичии^ активизъм на рабо нието, че бюрократизмът е след 
иичаване с познатите и иепозна До откровени закони срещу пищите и гражданите, положе

опия, които по-инак виждаха името през призмата па дефан 
драмата на сръбския и черпого зива, бе схваната като, състояние 
рския народ в Косово, и учредя- па без въздушно пространство и 
нането па републиканската дър настъпващо безвластие. Не без

което
заек е само пър 

вото действие и принос към вре
мето на промените, със съзна

ващата крачка и голям изпит за 
новите
чко в Съ1оза на комунистите.

ръководства , преди вситите протагонисти па, по и с не 
формалната недемократическа 
литика, която из основи с разтър 

Хумусът на който поникна

по

сена.
политиката на самодостатъчност жавност, на системата па нико причина, защото мнозина от
е бюрократизма и всеобщата зло то сдружения труд, позицията тия, които губеха, дълбоко в се
употреба на институциите. Не на големите' инфраструктури!! бе си плачеха за времето па
' ио-оживеиата юго-сцеиа, от системи в Сърбия, само са пя- всевластието па неформалните

кои о-1; манифестациите па бюро групи. За тях е по-добра каква-все
месец в месец, от година в годи 
па, войводипският политически 
ансамбъл даваше само едно пре 
дставление: „Съубеждаие па дър 
жавотворността".
в сянка преди да се наведнат да 

отиваха до

кратическия консервативизъм. 
В-ьрху една 
кнаха

то и да е власт от ползупачето е 
такава практика пи конституционните права и на 

—далече от прага па ав най-малката фирма, местна об 
държавотвории па щпост, селския дом па култураюпомията

мерения, конто подпомагаха ире та и организацията па пзппдппцп 
движение в Косово и те. От връщането на партийните 

билети па могъщите хора стана

Режисьорите

детското
блокираха всяка акция за негово 
то разобличаване. Лебедовата пе ясно какъв Съюз на комунисти-.

чуят гражданите, 
някои по-добри бюрократичсски 
центрове, за да заздравят

Зоран Бойовнчсвои



& Комунист
за наши ра-когато става въпрос 

ботиици и чужбина се открива и 
проблемът та дефиниране 
хния статус. Но струва

правно-технически подроб 
по-значителен е въпросът

ЧУЖДЕСТРАННИ ВЛАГАНИЯ
па те- 

ии се, чеИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАГРАФИ И ПРАКТИКА от тези 
пости, 
как реално да се мотивират на- 

работници в чужбина зара-КАК ДА СЕ ЗАЩИТЯТ ПРАВАТА НА ЧУЖДЕСТРАНИТЕ КА- но е, че тази дилема не е била' 
ПИТАЛОВЛОЖИТЕЛИ — Е КЛЮЧОВ ВЪПРОС НА ЗАКОНА ЗА продукт на законните пеяснотии, 
ЧУЖДЕСТРАННИ ВЛАГАНИЯ. ЗАЩОТО СЪВСЕМ Е СИГУРНО, по изключително на страха от ко- 
ЧЕ ЧУЖДЕНЦИТЕ НЯМА ДА СЕ СЪГЛАСЯТ ДА ДЕЛАТ СЪДБАТА икурсиция.
НА НАШЕТО СТОПАНСТВО 
Намаляване на инвестиционна

та активност е една от главните 
характеристики на икономическа 
та криза в югославското стопан
ство. След инвестиционната еуфо 
рня на седемдесетте години, коя
то между другото резултира с 
множество „случаи" на скъпи н 
ненужни обекти, за чието изгра
ждане не е имало икономическо 
основание, а на някои места до
ри нито здрава логика, настъпи 
период на празен ход и борба за 
запазване на реалната субстан
ция, предприятия в условията на 
изразително инфлаторна икономи 
ка и все по-малко простор за раз 
ширяване на производството и 
откриване на нови работни мес
та. За цялото това време онези, 
които имат пари, а може би и ин
тереси да ги влагат в Югосла
вия, са се намирали на маргипа
та на нашето интересование.

Поради всички тези причини, 
текстът от само 36 члена, кои
то представляват новия Закон за 
чуждестранни' влагания и в кой
то е конкретизирано всичко оно
ва, за което години наред се е 
разисквало, дава известна наде
жда, че икономическото сътруд
ничество с чужбина на плана на 
дългосрочни влагания на средст
ва на чуждестранни капиталовло- 
жители. биха могли да станат по- 
значителен фактор за съживява
не на югославското стопанство.

Нашият досегашен модел е 
бил толкова оригинален, че на чу 
жденците не са били достатъчни 
двадесет години да го схванат.
Нормативизмът на законната ре-

шитс
ботените пари да влагат в своя- 

да бъдат зата родина, а мри това 
щитсии
чуждестранните

еднакво добре, както и 
капиталовложи-Най-голямото качество па йо

навия Закон се намира тъкмо 
онези места, където се разясня
ват някои дилеми от предишните, 
предписания. Преди всички 
е становището, според което чу
ждестранните влагалия в бъдеще 
не биха били отсрочени, както и 
разпоредбата, е която чуждестра 
мийте капиталовложители биха се

гулатнва, прсобемност, рбобще- 
ност, па дори и различни форму 
лнровки на същите проблеми, са 
принуждавали чужденците да про 
учават хиляди страници, преди да 
се впуснат и авантюра па влага
не в Югославия. И обикновено са 
се отказвали. Такава система от
блъсква чужденците дори п от 
онези сектори, за които инак са 
били твърде •заинтересовани. За
това остава неясно защо пи при 
изработката па този нов закон не 
е приет концепгьт всички норми 
да се намерят на йдио място, чу
жденците пак да не проучават 
цялата наша регулатива. С това 
успехът на стесняване (този за
кон по броя на членовете е един 
от най-късите от този вид у нас) 
съществено е намален, па на оне 
зи, които захапят, отново ще бъ
дат необходими помощници във 
вид на тълкуватели на домашни
те предписания.

Изходна основа за изработка 
на новия Закон за чуждестранни 
влагания представлява тринадесе 
тият амандман на Конституцията 
на СФРЮ, с който се позволява 
възможност за приложение на 
повече различни модели на пар- 
тиципация на чуждестранния ка
питал в югославското стопанство, 
относно на всички онези, които 
са известни в световната практи
ка. И въпреки, че е съществува
ла дцлемата дали да се позволят 
влагания само в митническата зо 
на или и по-широко, заето е ста
новището, че за такова ограниче
ние няма място, понеже ни Кон
ституцията не го познава. Очевид

тели.
модели на. При предвидените

най-гол яма новина предтова влагания
ставлява възможността чужденци 

собствени пред-те да създават 
приятия, в които трудовите отно 
шеиия бцха се уреждали с колек 
тилни договори, в чието креира- 
не биха участвували и стонаската 

Това оз
защитили от постоянни и бързи 
промени на югославските предпи
сания-

камара ,и синдикатите, 
найава, че с момента на влагане 
фактически се губи собственост 
над средствата, понеже те се вли 
ват в общата маса на обществе
ния капитал. С това се открива 
и въпросът на собственост и 
рува ни се още по-важно, въпро
са за функциониране на свобод
ния финансов пазар. Как те ще

когато

Така получените ведиаж
права не могат да се намаляват 
с нови предписания, пито дого
вор, сключен при едни условия, 
не може да се мени.

Значителни новини представяя 
ва разширяване на областите, в 
които сс разрешават влагания на 
чуждестранния капитал и кръга 
на субектите, които могат да ск
лючват
влагания- Така според новия За
кон за пръв път са 
влагания и в обществените дейно

ст-

се решат ще видим едва, 
се приемат дефинитивни предпи
сания за стойностите хартии.

От досега изложеното може да 
се заключи, че работата не

договори за съвместни

разрешени
е

сти, а не само в стопанството.
Ограничения съществуват само за умения около съществените не- 
областта на осигуровките и обра
зованието, разбира се, и за ин
формирането, и ЮНА.

Доколкото се касае до субек-

комплектувана и че всички недо-

ща не са отстранени. За много
детайли ще решават редица дру
ги неща, а преди всичко общият 
правно-икономически амбиент. В 
разяснаването на тези въпроси не 
бива да се пренебрегнат до
сегашните неголеми, но значител

тите, които могат да участвуват 
в работите по съвместни влагания 
за пръв път се появяват, покрай 
чуждестранните правни и физи- ни опити 0т областта на чуждес- 
чески лица, и домашни правни и 
физически лица т. е. дава се въз
можност това да бъдат и ююс-

транните влагания- А те недвоемп
слено показват, че чуждестранни 
те влагания представляват един 
от най-добрите механизми за ирн 
бавяне на допълнителни

Това не само,лавски граждани, 
че представлява прецедент, поне
же за пръв път се дават същите

чужде
странни акумулации и за модер-

права на гражданите от Югосла
вия, както и ма чужденците, а

низация на югославското стопан- 
(На 3-та стр.)

Могат ли даАКТУАЛНО ни водят ■ шв
Не се знае да ли Николай Ро 

манов, по божия милост цар и 
руски владетел, е упрекнал Ленин, 
който извън „институцията на 
системата "от „улицгхга" е нах
лул в Смоленск и свалил

вия човек на СЮК, че ма митин
гите не могат да се менят 
водствата на Съюза на 
тите

що както и иай-висшата скупщп 
ръко.- на на черногорският 

ком у ние ка че и тяхното 
беше и неговият еди иай-впеше 

иствен коментар за събитията в 
Титоград (на заседанието на Пре 
дседателството на СК в ССТНЮ),

и решителни комунисти, 
разгърнаха надежди и 
ха всички

коитонарод, та 
единствено п охрабри

прогресивни хора 
страната. „Черна гора 
жава да живее — каза Мило Джу 
кановнч — и то по-хубаво и 
щастливо отколкото досега!" То 
ва е надеждата и нашата 
с която можем да излезем от кри 
зата и да тръгнем към прогрес.

Съюзът на комунистите тряб 
ва да започне с реформа от гла
вата и от днес, без огромни 
лизи и обширни платформи, 

функции в стра не м,-юл„ времето да 
ще поема г най-различни де Титоград 

допринасяли за отцеплеиието мократически съюзи" и подоб- 
и на ръководството и на комунис ни политически групи, които 
тите от работниците и народа (от че се оформят! 
ношението към митингите). Пре
дседателят на, Председателство
то на ЦК на СЮК трябва

вкоето право е да избират 
ръководства. 

Ако това не разбира югославс 
кият парциен връх, и не 
ва становището

продъл-и сменяват своитеруско
то царство, но добре ни е извее по-съгласу 

и ангажира
пето см, тогава самият себе

тно и вече ни дотегна сърденето 
на нашите бюрократи, 
осъждат „улицата", и защищават 
СВОИТЕ

въпреки че и той и партийният 
орган, на чието чело е той, на 
обществеността дължат обясие-

сикоито сила,си,
и което е още по-лошо, органи

ние за своето поведение и аига- ' зацията на чието чело е застанал 
жираие в октомврийските съби- ще дисквалифицира като 
тия в Черна тора *— за своята *

институции, които отда
вна се отлъчиха от народа, а 
твърде често се и опълчват сре 
щу него. В развалената систе
ма се елитна до блокада на обще 
отвените и политическите инсти
туции, с които са 
силните бюрократски 
и в която под формата на само 
управлението е владеела анархия.
Затова се и стигна до работниче 
ско и народно недоволствие, не 
че да попречи на стихията да зав знае, 
ладее стихия и хаос, с което бю-

полити
Фактор в страната. Така, 

подкрепа на омразеното и свале чене трябва да.се учудваме че 
но ръководство, както и за ня-

чески
ана-
акополитическите 

патакои предишни постъпки, които го прегази.
са е последнотоманипулирали предупре 

югославския партп- 
който безрезервно е 
подкрепа

ждение до 
ве- ен връх, 

застанал в

върхушки

Антибюрократическата на ръково 
комунистите, оабо 

гническата класа и народът 
Черна гора отхвърлиха

револ дството, коетоюция. която даде белег на 1988 
да година,' успешно се пренася 

площада в Титоград дяхме в Титоград, и трае и
рократите ни плащат, а да се въ тора", чГтаГсГ^америх^ 4Тсич- бва да*бъде ГейХГ^ванщрТ

скГнароднГТас™ ^ Г" дар“огоРски комунисти, заед ако не желае да бъде изтласкан
^ но с работническата класа и иа на периферията на обществените 

Оттук в това време на ре- рода, че това беше ,най-големи- събития- А, че това няма 
волюционни и демократични об- ят и най-значителният сбор на ри, показа 
ществени кипежи не е на мя черногорските комунисти (висш 
стото си - ОПАСЕНИЕТО на

вви-че на и свалиха.в
Налага се 

и с■какво
въпросът- може 

доверие и
ли

авторитет 
да предвожда 

комунисти във
лики обществени и политически 
акции,

това ръководство
югославските веда сто-

и последното заседа 
ние на ЦК на СК в Черна 

проговориха
които им предстоят?гора, 

младитепър- и по-значителен от конгрес), съ- на което
Саво Кържавац
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Комунист 3
цени и монополи Отлив от селското стопанство

ПОЛЗУВАНЕТО НА МОНОПОЛИ ПРИ ФОРМИРАНЕТО НА Те също така убедително говор 
ЦЕНИ С ГОДИНИ ОСУЕТЯВА НАПРЕДЪКА НА СЕЛСКОТО 

СТОПАНСТВО, ПЪК И НА НАЙ-ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ 
ТО СТОПАНСТВО В НАШАТА СТРАНА 

С анализи и проучвания
условия, при 

които се определят равнището и 
отношенията между цените 
различни стопански отрасли се 
печелят ценни познания за най-

С такова присвояване и хар 
ят и за причините, които обуела чене на чужд доход пряко и в

ОСТАНАЛО вят това и такова отливане на огромни размери се урнисва про
дохода, пък и за онеспособява- изводството и не се позволява ув

на рад, годишни баланси). Същ е и. нето на Селското стопанство не еличаване броя да работещите
случаят с останалите стопански само за разширено, а и за просто в производствените отрасли, ка-
отрасли в / нашата страна. В ' на възпроизводство (обемът на сел то по този начин се увеличава

в фтната промишленост бруто ли скостопанската продукция за пе инфлацията (миналата година ин
чните доходи на условен рабо риода от 1980 до 1988 година с флацидта е утроена), понйжава
тник бяха по-високи от средния 6 на сто е по-малък от' обема на се жизненото равнище на огром 

С'ьществените затруднения в сто личен доход в стопанството до- селскостопанската продукция в но число трудещи се; и все. по-
панското развитие. Става дума ри с 60 на сто, а съвместното по периода от 1979 до 1980 година), вече се изостря икономическата
преди всичко за монополните въ требление дори 2 и 3 пъти. В За големината на присвоения и обществена криза, 
зможностк и влияния върху фо гова отношение е такова и поло чрез лично1 и производствено 
рмирането на равнището и отио жеьието на търговията — особе потребление чужд- доход по-ко

и кономическите

С премахването на това и та 
но на търговията на едро, въиш- нкретен извод може да се напра кова присвояване и харчене на

ви от няколко данни за харчене чужд доход 1Йоже и трябва да
започне провеждането на истинс 

обществена ре 
форма. За целта е необходимо 
с икономически мерки да се осу 
ети какво и да било покачване на

тенията между цените.
На тази основа се създават не ната търговия и пр_. 

равноправни икономически _ ус С помощта на монополни 
ловия за осъществяване на до
ход и неравноправно икономи
ческо положение на отделни сто 
пански отрасли — особено на сел 
ското стопанство и хранително- 
вкусовата промишленост (неза ". 
видно е и положението на ин
дустрията на селскостопански 
съоръжения и машини). За при 
свояване на чужд доход в огро 
мни размери и изразходване на 
същия чрез лично, а не само 
чрез производствено потребление 
говорят данните за общите 
чни доходи и съвместното потре 
бление в стопанството и в отдел 
ни стопански отрасли.

то на средртва от съвместното
ни и несъответното вторично ра потребление на електростопанст- ка стопанска и

це-

0 0 0 4) 0о цените в стопанските отрасли,< ко 
ито и при съществуващите иконо 
мически' и пазарни 
в сравнение със 
нище на цялото 
ществяват същи бруто лични до 
ходи и съвместно потребление 
на условен работник и съща ак 
умулация на 100 динара общо ан 
гажирани делови 
зависимост от това дали тези три

отношения, 
среденото рав 

стопанство, осъ

средства (вли
части от дохода на даден стопан 

осъществяватгт ски отрасъл се 
над или под средното равнище 
на цялото стопанство трябва даХАРЧЕНЕ НА ЧУЖД ДОХОД се оценява състоятелността на 
исковете им да увеличават цени
те и личните доходи).

На тази основа и в това отно
Присвояването и 

‘на чужд доход въз основа на мо
нополните позиции в отделни сто 

днес са твър 
явление. В електросто 
личните доходи

харченето Г о шение на стопанските отрасли, 
при които споменатите три части 
от дохода са над средното равни 

Само през първите шест Щ<= «а цялото стопанство с най- . 
месеца на 1988 година този сто- ригорозни икономически мерки 
пански отрасъл, във форма на трябва да се отвземе възможно 
съвместно потребление, е плати стта и по-нататък да присвояват 

всеки условеЛ работник до чужд доход (екстра доход). - Ра 
637 847 динара или около збира се, на засегнатите1 стопан

ски отрасли трябва да се съз- 
възможност, чрез покачва 

се знае, че не на цените и вторичното разпре 
деление на националния

пански отрасли 
де масово 
панството 
условен
бяха с 32 на сто по-големи в срав

Миодраг Величковична
работник в 1986 година вото.зпределение на националния до 

ход от аграра се отливат не са 
мо големи части от дохода, лич 
ните доходи и съвместното, 
ребление, но още повече от аку 
мулацията, дори и от амортиза ри по 
цията на основните средства за
производство. Акумулацията на с цялото ^
агропромишления комплекс (на нара). Много добре 
100 динара делови средства) е разликата между средното рав:
по-ниска от средната акумула- нище на електростопанството и да осъществяват 
пп на стопанството с 45 па сто, средното равнище на стопанст- \од, съответно и паритетни 
а от акумулацията па нлектро- пото (466 660 динара на условен чин доходи, акумулация и съвме
стопанството дори със 133 па работник) напълно е чужд до стпо потребление, стопанството дори със __ екстра ДОход, конто е На тази основа, с политика на
сто' помощта на монопол цените и отношенията между ра

отрасли, мо 
въз-

личен доходнение със средния 
на условен работник в стопанст
вото; в 1987 година този процент 
беше 37,9 и в първото полугодие 
на 1988 година 37 на сто (а в сра

пот
ла на

четири пъти повече в сравнение
стопанство (171 179 ди дадестопанство 

43 на сто). И съвме
внение със селското 
процентът е 
стното 
стопанството 
сравнение 
во; в

доход,
потребление в електро- 

беше по-голямо в
паритеден до

ли
С' останалото стопанст

1987 г. с 219,7 и в първите 
1988 г. с 272 нашест месеца на 

сто), а в сравнение със селското 
с 486 на сто и в сра присвоен с

адмипистративпо-бюрокра- злични стопански
же умело да се премахнат

монополно' поло-

анализи н дан-
най-важ лни

тмчеек I г изнудван н я•

Приведените 
ни недвусмислено сочат 
ните начини, по които се отлива 

стопанство.

стопанство 
внение с индустрията на селско-
стопанските съоръжения и маш 

дори 22,8 пъти) — СДБ Белг-
можностнте за

КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕМА жение в икономическите отноше
пия- По този начин ще сче према 
хиат и всички възможности (мо

доход, от селскотони
ХНЕ

Икономически параграфи 

и практика
С помощта на тези н такива нополни п административни) за 

изнудвания (покачване на цени- присвояване нщ чужд доход (ек 
те) само олектростопапство при стра доход). На тази основа ще 

ненормално увели- изчезне и огромното харчене на 
пбзаработения със собствен труд 

-доход. Агрокомплексът ще полу 
да присвои . всички ча 

на дохода си (паритетни ли 
съвместно потреб-

сиоп и чрез 
чаване наЗатова личните доходи и съвлечем в пашата страна. ^

прецизно дефинирането па пасър местното 'потребление разпреде 
чителпи мерки и защита па съв- ш, стотици милиарди динара чу- 
купиостта ма чуждестранните пра жд ДОхор годишно?! А когато с

присвояване н харчене на 
стопански 

електросто-

(От 2-ра стр.)
Анализът, Направен в Съю

за икоиомичес-ство. чи шанс 
стпзния секретариат 

ки отношения с чужбина показа, 
че организациите с чуждестранни 
влагания са осъществили далеч 
по-големи приходи но отношение 

средното равнище на домаш
ните ОСТ, както и че са показали 

към производст- 
значителни вън*

чии доходи, 
ленис и акумулация) и с пресии-ключови моменти, от които таковава са

зависи успехи на повия Закон за чужд доход и други 
Ма този ване в разширеното производст

во на тези отнети хиляди мнлиа
отрасли придружат 
панството (нафтната индустрия,

чуждестранни влагания, 
план главна роля трябва да

измененията във фнекал , химическата 
Желаем ли чужд©*

н зи-
рдн динара доход ще се създа- 
дат твърде благоприятни матери 

за изключително
на промишленост, тър 

банките и пр.), тогава• траят
иия апарат.
странен капитал, трябва да му става дума не за стотици, а 
дадсм улеснения и да му обезпе- хиляди милиарди динара годи- 
чим сигурност. Сигурността с Шио присвоен чужд доход (отнет, 
условие за движение на капитала 0т акумулацията и разширеното 
и ме бива да сс залъгваме, че пя- възпроизводство), който е похар 
кой щб влага там където същес- чеи за увеличавам^ па незараСЪте 
твува голяма вероятност да за- ните с труд бруто личим доходи 

уби Б. Кривокппич**® н съвместното потребление.

говията,голяма склоност 
во, което донася 
пшотьрювеки ефск.и.

За ла осъществим

алин условия
увеличение на селскостопанската 
и останала продукция, 
па работна ръка, повишаване 
производителността на труда н 
жизненото равнище на трудещи
те се в нашата страна.

за
заемане

нав бъдеще по
работи и с това под- 

осъществяване Iселите 
реформа, трябва 
се намери начин

вече такива 
помогнем 
на стопанската 
преди всичко да 
чуждестранния капитал да прив-

Миханло РадмчД-Р



но шш контрареволюцията
сс тръгва в решаваща 
тив национализма.

Покрай посочените акции
която разд- 

конфе

битка про
• ПОНЕЖЕ ОБЩИНСКИТЕ. ОРГАНИ САМИ НЕ СА МОГЛИ 

ДА ПОПРЕЧАТ НА ВРАЖЕСКОТО ДЕЙСТВУВАНЕ НА АЛБАНСКИ 
ТЕ НАЦИОНАЛИСТИ, ПОМОГНАХА ИМ РЕГИОНАЛНИТЕ И РЕ
ПУБЛИКАНСКИ ИНСТИТУЦИИ. ОД ТРОЙНОТО СЪДЕЙСТВИЕ 
СЕ ОЧАКВА НАЙ-СЕТНЕ ДА СЕ РАЗКРИЯТ И УНИЩОЖАТ КРЕ 
ПОСТИТЕ НА АЛБАНСКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ В ЮЖНАТА ЧАСТ 
НА СЪРБИЯ

някои кадрови ходове, пе се 
промени. В разрешаването па пр 
облемите в Центъра еа включе
ни и Комитетът за образование,зя**Р-". - «*-«
нетна инспекция. Републиканска те " беше завър
та общност за насочено образо ™ ™ своевол1ЮтО за
ванпе, Републиканския завод за ,11СН и СЛГ ,ая ч> 
подобрение на възпитанието и грабвано- па земя^ 
образованието и съответни реги идейно-политически 
овални учреждения. Оценява сс, седмина членове 

общест- комунистите.

по
заемане на работа,

Мсждуобщинскатанижи

За разлика от съседния Буя- МНР*‘ ядрото па врага. Едип пре
заявил, че в „Рплии- Наложени са 

мерки на 
на Съюза

подавател 
дя" прочел становище па Покра- 
Йпннскпя комитет на СК. в Косо
во, че албанците не трябва 
отиват на митинги на солидарно
ст, защото те са вражески. Този 
преподавател, вероятно, нищо не 
знае за Становищата па 17-то за 
седаине на ЦК на СЮК. Стреме

новац, политическото 
в Прешево е твърде тежко. 3 по 
следните месеци се стигна до нзо 

междунационалните 
неенгур-

положенпе

на
да Последваха и ня- 

Сега, при
стряне
отношения и по-гол яма 
ност на сърбите, 
и ромите, и макар и бавно, из-

на че осъществяването па 
вената функция на това учили- кои кадрови промени. 
ще е сериозно застрашено и до- съдействието на републикански 
ри сс обсъждат дали. тя да бъде и регионални учреждения.

Центърът, да ре- нзивно сс търси решение на про 
блема в Образователния център, 
а сетне предстои и по-нататъшно 
кадрово укрепване на общински 
те и държавните органи.

Една от крупните задачи пред 
стои и в обществено-икономичес- 

В обектите, кои

I

черногорците
инте

селвацето и в настоящата . годи разпусната, 
чем,' пе е верифициран за своя
та дейност за гювечето специал
ности, а преподават повече пред 

преподавате-

на продължава.
Вълната на албанската конт- жът името на центъра да се про

Мени в „25 май" е дефинирано каначинрареволюцня по същня 
мие и Косово и Прешево. Защо то намерение на сръбскпя нацио 
то и тук, албанците нападат сър 
бите, разрушават надгробни па
метници, и покрай общинската 
възбрана купуват и имоти, пре- рови промени е наречено ултима 

обиж- ТУ‘М и предложение от улицата.

мети неподготвени 
ли, учениците са разделени 
национална основа, 
мс е нагодена към условията 
на средата, става нарушаване

нализъм да унищожи всичко ал
банско, докато инициативата да 
се извършат необходимите кад-

на
програмата

кото развитие, 
то идната година се планират вна
рамките на така наречената тре
та фаза трябва да се трудоустро
ят около 1000 души, а в 1990 го
дина се планира да се изградят 
нови обекти в стопанството и в 
извънстрпанските дейности, в 
които ще намерят 
души .Тъкмо тези дни „Симпо” 
трябва да започне изграждането 
на един цех за 200 работници. И 
„Заваривач" (в рамките на съще 
ствуващата фабрика) ще пост
рои нов цех, в който работа ще 
получат 300 души. В края на го-

дизвикат стълкновения, 
дат и омаловажават всички наци 
онални символи на сърбите

трудовите задължения от страна 
на преподавтаелите. Обществото, 
именно, не може да финансира

Това беше и причина ученици
и те от сръбска националност ня- 

вРе- колко дни да бойкотират занаятичерногорците, а в последно 
ме и- албанци, които се изясня-

о- : '
'МГ Г

братствоват за югославянство, 
и единство. (Случаят с Илириана 
Яхиу, която говори на митинга 
на солидарност). Все по-често

работа 1500

се
, нападат и ръководители от албан 

ската народност, които се борят 
проти валбанския национализъм 
и сепаратизъм-

Община Прешево има най-го 
лям пркръст на населението в 

годишно към 
— но за това дълго 

се мълчеше. Резултат на това е, 
че в момента в Прешево има око 
ло 6800 ученика в основните учи 
лища, ^ насоченото образование 
има къМ 1400, докато на факулте 

- тите в Прищина има 620 студен
ти'от Прешево. Направим ли 
мал%о сравнение с броя па зае-

дината се планира да се завър-. 
шат работите на разширяването 
на ТО „Седми юли”. а ще бъде 

общсстве-

680страната — 
нови жители

построена и първата 
на хлебопекарница. Ще бъде пое 
троен занаятчийски център, иех
за домашно ръкоделие, а ня
кои организации ще разширят 
мощностите си. Планират се и 
други обекти, както в областта 
ма стопанството и извънстопанст 
вого, и така в инфраструктура.

Тук още се разчита и Да ста 
новищата на Председателството 
па ЦК на СК в Сърбия, 
които

тите, стигаме до загрижаващия 
факт: на един зает се падат по 
трима ученици или студенти и 
най-малко по още един незает. 
Децата, значи, се раждат некон
тролирано, а сметката плаща об
ществото, което и без това има 
много „неплатени" сметки в та
зи област.

според
организациите от всички

региони, град Белград и САП Во • 
йводина трябва да изградят 
един стопански

по
ята на преподаватели албанци.

1 Митингът на солидарност в Казали, че не искат възпитатели, 
Прешево допринесе по-открито чиито уроци са пропити с албан 
да се запознаем с незавидното по ски национализъм и сепаратизъм, 
литическо положение. Именно, Техните искания 
мнозинство професори и учени- телни са оценили: 
ци от албанската народност бой за всенародна отбрана и общес- 
котираха митинга, а тяхното обо твена самозащита в общината и 
снование само потвърждава си- председателствата на ОК на СС- 
лата на албанските сепаратисти. ТН и ОК на СК. За състоянието 
Маските, най-сетне, паднаха и в Образователния център „Скеи 
излезе на видело Истинското по дербег" неотдавна се разисква и 
ложение в Образователния цен- в Общинската скупщина, като 
тър „Скендербег", където се на- оцени, че положението, и покрай

училище, което възпитава мла- обект в общини
дежта в националистически и се- те Прешевео, Буяновац и Медве

джа. Интензивнопаратистки дух.
На успеха на албанските

се търсят орга 
които са заинтересова- 

паратисти в тази с;|еда благопри ни да влагат в този край. За ня- 
ятствуваше и недостатъчната ре кои програми вече са подготвени 
шимост и слаба активност на Съ идейни решения, а

се- тшгдции,
като оправда 

Комитетът
за известен

юза на комунистите и други субе бро^ програми се 
Тъй като общинс- Във всичко " 

ките органи не успяха да поту- фонда за насърчение 
шат албанскид национализъм, 
на сцената излязаха регионални, 
а сетне и републикански 
туции. При тройно съдействие,

подготвят.ктивни сили. това се разчита и ьа
развитието 

развитите крап-в недостатъчно 
ща в Сърбия-

писти
Милан Момчиловци

Урежда единна редакционна колегия: гла
вен и отговорен редактор на всички' издания заместник председател Слобо-
на в-к „Комунист” Влайко Кривокапич, замест- ‘ . ич’
вик главен и отговорен редактор Борислав Ву- ведакц«ята: Белград, Площад
четич, главни и отговорни редактори на репуб- 335“ 0*1 п ™ г ’ телеФ°ни: централа

С указ,на Президента на Републиката от ликанските и покрайнинските издания: Зия Ди- № 6 "°ви Белград Булевард „Ленин”
22 декември 1964 година „Комунист" е удостоен здаревич (Босна и Херцеговина), Момир Бър- - • м3 нирп 
с Орден народно освобождение, а с указ от кич (Сърбия), Реджеп Хаирулаху (Косово), Ри- Печата пр «™™М',НИСТ '
30 декември 1974 година с Орден братство и сто Лазаров (Македония), Славко Герич (Сло- хърватски тп ррт четвъРтък на сърбо-
единство със златен венец. вения), Мирко Михалевич (Хърватско) д-р Но- ли ' ” на хърватско-сръбски (кири-

Директор на НИРО „Комунист": Витомир ваквак Иованович (Черна гора), Коста Тоджер 6анск1, ^™®®нски- македонски и ал-
Сударски, главен и отговорен редактор на вси- (Воиводина). ски, унгарски’ словат™™' «здания на българ-
чки издания на „Комунист”: Влайко Кривокапич. Председател на Издателския съвет на из- италиански езици *’данието на ..Комунист’ за СР Сърбия: Мило- 1 езици.

Комунист

румънски, русински и



,ИЗ ДЕЙНОСТТА НА, МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В ДОЛНО 
ТЛЪМИНО БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

КАК ДАНЪЧНАТА ПОЛИТИКА ПОДПОМАГА РАЗВИ 
....... ТИЕТО НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА?

Младите земеделци пет 

години не плащат данък
Животът търси нови 

активности;;-.
През последните; йдкрл- мовете , на Владимир Ана- 

ко години село Долно стасов и Евдокия Йордева 
Тлъмино един от четирите — . семейс^а, които това 
районни центрове в Боси- не можеха сами да прав- 
леградска община, дожи- ят. Раздвижи инициатива 
вява. истински подем. Це- и вече обезпечи проекат 
нтърът на селото, където и . необходима документа- 
се намира четирикласното ция за изграждане на об- 
училище, селският мага- ществена сграда за ПТТ- 
зин, здравната станция, ко услуги и пр.

С постиженията обаче в

• • V

• Освобождаване от данък за 5 години се предви
жда и за работниците, които решат да освободят ра
ботното си място във фабриката и да се върнат на 
нивата • Голям брой облекчения

кадастралния им доход,
а за земеделците от рав
нинните места е 10 на
сто.

От аспект на данъкоп- ху„ личния доход от сел-.
.латците, особено на селя- скостопайската дейност в 
ните и занаятчиите, данъ нашата община наистина 
чната политика винаги е не са високи. За да обле- 
„прекалено даване на дър кчим положението на се- 
жавата" и чиновниците". лекото стопанство, тази каква помощ! може да се 
От аспект на обществени година намалихме разме- очаква от данъчната по- 
те интереси Данъците са , рите на отделни облага- литика? 
не само източник на сред ния с 3 до 20 на сто — 
ства за дейността на об- отговаря Стояновнч. 
ществените служби, но са 
и твърде важен регулатор 
на икономическите проце 
си й развитието. През по
следните няколко години 
у нас все повече се под
чертава именно тази ро
ля на данъчната политика 
и система. В нашите об
щини тя се дефинира най- 

‘често със следното полити 
ческо становище: данъч
ната политика трябва да 
допринася за интензивно 
то развитие на селското 
и дребното стопанство.

Затова сега, в началото 
на годината, когато се ут
върждават размерите на 
данъците и облаганията, 
попитахме директора на 
Службата по обществени 
приходи в Сурдулица Джо 
ка Стоянович как общин 
ската данъчна

ф Един от най-големи- 
те проблеми на селското 
стопанство е острият не
доимък на млада работна 
ръка. В това отношение

оперативен дом с твърде 
добре уредена зала за ку местната общност Долно 
лтурно-забавен живот и Тлъмино, а те наистина са
др. ежегодно получава но видими, не се задоволя
ва физиономия. При това ват. За това говорят и 
не се забравят и махали- предприетите различни ви 
те. Свързват се сгодни дове активности през нас- 
за движение пътища, ко- тоящата година. В местна 
ито пряко влияят подо- та общност ни уведомиха, 
бряването на селския бит. че заплануваните им акти 
Всяко домакинство има, вности по отношение на 
ток, добра питейна вода, миналогодишните са да- 
съвременни апарати и ме леч по-амбициозни, с капи 
бели, радиоапарати,, теле- таловложения от 160 ми-

— В нашата община се 
лскостопанските произво 
дители на възраст от 18 
до 25 години са освободе 
ни от плащане на данък 
за, 5 години. Да поясним: 
например лице на 25 годи. 
ни, решило да се занима
ва със селско стопанство, 
няма да плаща данък до 
30-годишна възраст. Същ 
ият стимул се предвижда 
и за работниците, които 
решат да освободят рабо
тното си място във фаб
риката и да се ~ върнат 
(отидат) на нивата — обя 
снява Стоянович.

ДВА СРОКА
За да могат да ползу 

ват посочените облек
чения (основен облек 
чението, произтичащо 
от продаването на про
дукция на обществения 
сектор), селскостопан
ските производители 
трябва да подадат нео
бходимите доказателс 

| тва до 31 март т. г. Ако 
искат да ползуват и то 
ва облекчение, трябва 
да запазят сметките, ко 
ито получават от изку
пвателните 
цял и да ги предадат 
до 31 октомври т. г.

организа- ГОЛЯМ БРОЙ ОБЛЕКЧЕ
НИЯ

За данъкоплатците от 
областта на селското Сто
панство „терзиите" на су- 
рдулишката данъчна поли 
тика предвиждат и голям 
брой облекчения- Селяни

Село Д. Тлъмино
СЕЛЕКТИВНИ ДАНЪЦИ 

И СТИМУЛИ лпона. Именно, съгласно 
развойния план на общи 
ната, през текущата годи 
на в Долно Тлъмино тря
бва да започне строеж на 
сграда за потребите на 
Ветеринарната 
За целта ще се изразход
ват около 160 милиона, а 
един милион за купуване 
на малка киноапаратура.

Освен това в местната 
общност са раздвижили 
инициатива за изграждане 
на два телевизионни пре- 
предавателя, както и зара 
зширяване на телефонната 
мрежа, поне в центъра на 
селото.

визорп и пр.
— Само през изтеклата 

година за различни кому
нално-битови акции израз 
ходвахме над 10 милиона 
динара, от които по-голя- 
ма част обезпечихме от ра 
злични републикански и 
общински източници. От 
тези средства 7 милиона 
изразходвахме за изграж
дането па три моста, два 
па Мала река и един на 
Тлъминска река. С това 
решихме един от много
годишните селски пробле
ми. Два милиона динара 
изхарчихме при разширя
ване на селския водопро
вод — проблем който с го 
дини обременяваше цен
търа на селото. Сега не 
само домакинствата в це 
птъра, но и в махалите 
където минава водопрово 
да имат добра питейна во 
да. Два милиона нзразход 
вахме за обзавеждане с 
нужен инвентар залата и 
помещенията които ползу 
ва местната общност за 
събрания и други видове 
активности 
председателят на местна
та общност, Кроне Нико
лов.

политика След това, казва дирек
торът на общинската да
нъчна служба, прилагаме 
селективни данъци.

на' подпомага развитието 
селското стопанство?

— Първо, с ниски данъ 
ци. Може би земеделците 
няма да се съгласят с то 

понеже те

т-•.
те, които Договорят произ 
водство с обществения се* 

(угояване на доби-

като
за критерий взимаме каче 
ството на селскостопански 
те площи. Например 
зи година общият данък

станция.
ктор
тък, производство на жи 
то) не плащат 70% от да
нъка си. Половината 
данъка се „прощава"

ва твърдение, 
изкарват парите с тежък 

сегашната об-

тл-

труд и при 
становка всеки данък им 
е голям, но обективно на 
блюдавани, данъците вър

земеделците от полу
планинските села и край
граничния пояс е 7% от

на от
на

земеделците, които прода
ват продукцията си па об
ществения сектор. С 30% 
се намалява данъкът па 
селяните, които дават зе
мята си под наем на ор
ганизации от обществе
ния сектор от 1 до 3 го
дини (ако срокът е рове
не ог 7 години, те се осво 
бождават от плащане на

БАРЙЕ, БИЛО И ПРАЧА

Искат рейс
Председателят на мест- 

общност, Нико
лов подчертава, че тук 

И за

рейсове, но затова път по 
южна-, сочените села

искат от самоуправитсл- 
ната общност за пътища 
да обезпечи средства за 
довръшваието му, като по 
такъв начин се- създаде данък)., 
възможност и тези откъс _ 
пати от центъра па общи- 

получат
рейс и да бъдат улеснени.

Засега жителите от те
зи села са принудени да 
пътуват пеш или пък с
километри да Пътуват до ойце, а собствениците На 
Долна Невлд (Барйе и Би § крави или ,100 овце имат
ло) ичи до 
(Байро).

натаБарйе, Било и Прача, 
три малки села в 
та част на Димитровград- 

община напоследък 
издигат въп-

постояшю
вече размислят 
раздвижване на съо

тветни инициативи за про 
на канализацйон-

ска
все по-остро 
роса за пускане на рейсо- 

Димитровград 
тези

карване 
на мрежа в центъра на 
селото. И сигурно няма да 

изненада,
ва линия
— Барйе. Доскоро 
села не издигаха този въ
прос, обаче след изграж- 

. дането на път.я от ДиМи- 
Белеш — фер

бъде никаква
след година' две И то- 

проблем успешно раз-

Животиовъдите Също 
могат да ползуват .облек
чения: с 50% се намаля-

аконата села да
зн
решат.

За всички постижения 
местната общност е един 
от кандидатите за тазго
дишна републиканска наг 
рида. Впрочем това н за
служава.

ва данъкът па собствепи- 
4 крави или 50

тровград 
мата' наш Боровско 
се открила»м 
можност. Наистина,

подчертаполе, 
такава въз- 

път-
ит йе е съвсем готов и

ците па

Погапово През изтеклата го
дина па солидарни мача- 

тя електрифицира до-

намаление от 70 на сто.състоя -при настоящето - 
ние едва лй би бил годен М. ЙневК. Г. лаМ. А.по него да се движат и
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“™Тс— згг-тв=гВ „БрПСШ." брод .30» о, » 1Я7 “5Е Ггл.су...
(стр. 4) бе публикувана статията „Да- РА^п^ОСИЛМРАД И ВРАНЯ? ска община?!

ват под принуда"), с която бе изведен пред НИЯ В БОСИЛЕГ РЛД И ШДПИ.
обществеността няколкогодишния спор ме
жду Общинското сдружение на носителите 

от Босилеград и Общото сдру

година

се покачва „с няколко градуса .
Затова — казва в писмото 

ство” фсил Станчев, адоакат от 
— в началото на март 198 • „„ваха

» =«»« ^гкйта р Д
Враня, представи- 

от Лескова/; и 
носители

на споразщо мълчи
ОК НА ССТН?

си до „Брат- 
Босилеград 

ОК иа ССТН

\на личен труд 
жение ог Враня.

ИСТОРИЯТА НА СПОРА
През 1979 г. встъпва в сила Закон за

сдружаване в стопански камари, който дава на сстн „ Босилеград е направен договор председателят 
възможност да се формират общински и об как да бъдс урсдсн спорът между двете дру „41 ОЯщото сдружение от

на частните занаятчии. Ску- ЖССТ1Ш> „ реализацията иа договора е била тсл „а Стопанската камара 
пщината на Репюналната стопанска камара ВМС11еш1 „ дъЛГ |ш Общинската коиферси- представители на босилеградс договор
в Лескови взима решение да се Сформират ЦДя 1|а ссхн. Тези дни получихме писмо от „а личеи труд. Тогава бе напр е„енция 
две общи сдружения в региона — в Леско- Васил Станчев, в което се подчертава, че „ Босилеград да бъде свикана V V 
вал и Враня. Секретар на Общото сдруже- спорът сн с още там, къдсто е и бил, а ,,а ВСИЧки носители на. личеи г"у’ 
ние във Враня става Чедомнр Йовановнч частШ1те занаятчии от Босилеград и дисс не то да бъде уреден спорът. Реализ Н 
от Враня, служащ на СВР в пенсия. В. Ьо- ана т къдс ,, зпщо се харчи една част от договора бе вменена в дълг на иозц 
силеград се формира Общинско сдружение дохода им»» конференция на ССТН в осилегра >
на частните занаятчии, което не получава , — — спорът си е още там, където беше и р
възможност да избере собствени делегати в 0бщР сдружение със седалище в Сурдулица 1932 година. Затова възниква въпросът за- 
Скупщината на Общото сдружение от Вра- и ОТПрШ1яТ иск до Стопанската камара в щ0 нс действува ОК на ССТН/ Сдружсние- 
ня- Всъщност и формално, и действително десковац който остава неудовлетворен до то на носителите на личен труд е член на 

член на Общото сдружение във ден дпешеи; Занаятчиите правят още един фрОИТа. Става дума за отлив на значителни
опит: съгласни са да членуват в ОСВ, по в СрСдства от личния доход на частните зана- 
самоуправителпото споразумение за сдружа- яТЧии, а те изобщо не знаят къде и как 

утвърди начин, по който една се харЧат тези нари. А проблемът с липсата 
част от облаганията щс се влагат в дреб- ,1а помещения за занаятчийски раоотилни- 
ното стопанство на всяка община. И този цИ и дребно стопанство продължава да се

изостря, понеже няма средства. Защо мъл- 
общински органи? Защо

в ОКВ началото на март 1988 година
па

щн сдружения

то не става
Враня- Въпреки това ОСВ утвърждава 
лагания върху лнчния доход и иа боенле- 
градските занаятчии от 1982 година до днес.
Босйлеградските занаятчии искат да знаят 
къде и защо се харчи една част от дохода 
им, но не получават отговор 
Търсят помощ и от Конституционния съД

ПРаВОТО ГГъмоупГвнтешш до”: сдружение в Босилеград,^ но ОК па ССТН щ„я? Кого представят те? Занаятчиите и
поето .въз основа на ™РаВ”^Лаган^ * нЛе съгласява. Тогава ОСВ решава да си обществеността с нетърпение очакват отп> 

Р я дребното послужи с нелегално средство: в редовете вори на тези въпроси пщга Васил Стан
трима занаятчии от Боспле- чев в писмото си до редакцията на нашия

вестник.

об-

ване да се

на въпроса. опит остава безуспешен.
от чат компетентните

на

менти и
развитие на занаятчийството и
стопанство. Босилеградчани се договарят си зачленява

Сурдулица да сформират град и макар че босилеградското сдруже-: колегите си от

ЗАМАЛКОЕПИДЕМИЯДИМИТРОВГРАД

ври и декември, а най-че
сто засяга децата от пред
училищна и училищна 
възраст.

Най-важни превантивни 
мерки са личната и коле
ктивна хигиена. Миене на 
ръцете ,особено при деца 

. та и обезпечаване на до-

нава болестта?
— Инкубационният . пе

риод изнася от 15—45 дни 
най-често 30. В 
— първата фаза — забо- 

става

шанс да внесат вирус на 
заболяване. Това особено 
се отнася до селищата, ко 
ито са строили собствени 
водопроводи, които най- 
често нямат или неродов- 
но се ползуват с хлорина- 
тори.

Така казват специалис
тите. А намереното поло
жение в районите без ка
нализация направо преду 
преждава, че въпреки на- 
стояннята на епндемиоло- 
гическйта служба, епиде
мии са възможни. Това 
налага на „Комуналац” да 
„си плюе на ръцете” и 
час по-скоро завърши ка
нализацията. Това сигур
но е много по-евтино от 
една епидемия не само 
на жълтеница, но и на

Според сведенията на цата, дори и там, където 
епидемиологическата слу. има сенкрупи (септични 
жба при Здравния дом в ями), които бързо се пъл 
Димитровград от 28 сеп- нят. А познато е, че жъл- 
тември до 27 ноември ми- теницата спада в така на- 
налата година, в Дими- речените фекално-орални

1шфекции със подобни ха- 
рактерности, както и ос
таналите чревни заболя
валия. Източник на жъл
теницата е вирус „А”, ко-

началото

отпаднал,лелият 
усеща умора, главоболие, 
повишена 
губи апетит, пОвръща му 
се. След 10—15 дни белези 
те на жълтеницата са види

забележелитровград са 
11 случаи на вирусен 
патйт, сред

температура,хе-
населението 

познат като болест ЖЪЛ
ТЕНИЦА. В десет случаи 
става дума за заразител
на, докато само в един 
случай не. Това е било 
повод Изпълнителният -съ 
вет да наложи провежда
не на съответни мерки за

статъчни количества чи
ста и дезинфицирана во
да за пиене, както и пра
вилно съхраняване на вси 
чки видове отпадъци са 
най-ефикасните начини за 
осуетяване на жълтеница 
та и появата на епиде
мии. За съжаление в Ди
митровград канализация
та още не е завършена,

ми в очите и по кожата, 
като стават жълти. Това

йто е присъствуващ в из- 
мета и оттам във фекали- 
ите. Най-често този ви- продължава две до три се 

дмици. Често пъти болест 
та може да се яви и без 
жълтило, което 
влява трудност за 
диагноза.
продължава различно 
няколко седмици до няко 
лко месеца. Досегашните 
изследвания и опит пока
зват, че жълтеницата най- 
често се явява през ноем-

рус се пренася чрез непо
средствен контакт с ръце 
или предмети, 
вируса се намира.

на които 
Може

да се пренесе и чрез во
дата, особено в случаи, 
където снабдяването с во 
да не е сигурно и където 
не съществуват хлорина- 
тори -за водата.

— По какво се препоз-

предста-
точна 

Оздравяването 
от

осуетяване появата на 
епидемия на жълтеница
та.

градската депония е сери 
озен и най-възможен из
точник на

На нас това е повод 
да потърсим компетентни, 
отговори на няколко въп 
роса: какво допринася до 
заболяване, кои 
трябва да се предприемат, 
за да не се заболее от 
жълтеница, кои са беле
зите на болестта и т.н. 
МАРИОЛА ВУЧКОВИЧ — 
ЯНКОВА — лекар е ръко 
водител на епидемиологи
ческата служба при Здра
вния Д°м в Димитровград 
заяви:

— Епидемия *не е има
ло, но броят на заболе
лите не е незначителен. 
Почти всички регистрира
ни случаи са от една част 
на града, по-точно от ра-" 
йона на кварталите „Сате 
лит” и ,^Район”. Защо то
чно там?- Защото там все 
още няма канализация и 
фекалните води често се 
изливат направо на ули-

зараза, между 
от други извори освен гра 
дския водопровод

някои други заразителни 
болести.мерки имат А. Т.

места. Значителна 
благодарение от работите е завършена, 

че всички
част 

на товаЗА КАКВО Ш 
__ПИШЕШЕ >
ьтятатВт

в общината 
на работа и показватизлизат почти всекидневно 

голяма воля, пътят да бъде 
же по-скоро. Мнозина готов колкото се мо- 
дванадесет часа, защото тфябва Да се'подготвят 
ГвГвалякГ - - — са приГв^и

И профсъюзните 
Преди няколко 
мина „Ерма' и групите 
пата Звонци излязоха 
гнат за по-бързата 
от 300

и по

По повод 40-годишнината на печата на бъл
гарската народност в Югославия и 30-годишни- 
ната на вестник „Братство”, редакцията 
„Братство" в рубриката КАКВО ПИШЕШЕ БРАТ
СТВО ще ви предава материали за отделни съби
тия и случки, помествани в първите броеве 
вестника.

групи не остават 
членовете на

назад.дни групите при 
на служителите в общи- 

заедно на работа
минвопи постР°йка на пътя. Повече 
миньори, техници, инженери 

са оправяли трасето р
дел”.

на в-к

да помо-
на и служители 

на пътя при мястото „Зли

ТРУДОВА АКЦИЯ НА ЗВОНЧАНИ ждаСсе0Р-!ДзтДв°СеГаШИИя ХОД на Р^отите 
жда се — завършването
Звонци да

предви-
гтянр- оо На Пътя Звонска Баня— ане за два до три месеца

..Братство” бр. 3, от 16 юли 1959 година

Гражданите от общините Звонци и Бабущии- 
ца строят път, който трябва да свързва тия две Ж. С.

СТРАНИЦА I
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ТАЗГОДИШНИТЕ „МАЙСКИ СРЕЩИ" В ДИЗА
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СЪЮЗА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ 
В СЪРБИЯ КРИТИКУВА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА 
ЦК НА СЮК

МИТРОВГРАД

Започват подготовкиНеприемливо поведение иа Шувар
До „Майски срещи” на културно - художествена- 

народа и народностите в та л спортна част от сре 
СР Сърбия', които се про щите, които трябва да 
веждат в Димитровград, имат предвид досегашния 
има още четйрии месеца, опит обогатен максимал- 
Тъй като тази година е но с нови предложения и 
юбилейна — двадесет го- сюгжестии, които имаше 
дини — то и подготовки- и на това заседание. Те 
те трябва да бъдат в уни до 5 февруари трябва да 
сон със значението на юби направят свои програми и 
лея- Затова и първото засе 
дание на организацион
ния комитет, проведено на 
18 януари тази година, ми 
на в договор за предстоя
щите активности в тази 
насока, макър ^е първо
начално бе замислено ка
то договор за коицепция-

Председателството на Републикан- та на работническата класа и народа 
ската конференция на Съюза на соци окончателно да се скъса с бюрокраци- 
алистическата младеж в Сърбия оце
ни като оправдателни критиките, от- мунисти, които отричат правото на 
правени по адрес на Стипе Шувар, пре работниците истински да овладеят с 
дседател на Председателството на ЦК цялостта на обществения, икономиче 
на СЮК и ведно се противопоставя ския и политическия живот.

Изявленията на Шувар, подчертава 
Предеседателството на Съюза на со-, 
циалистичесеката младеж в Сърбия 

младежко ^ ръководство в името на армията незаети младежи 
в републиката ,от 18 януари също та- и девойки, представляват неприемлив 
ка се инсистира да се утвърди отго- модел на политическо и морално по- 
ворността на Стипе Шувар за положе- ведение и все повече дразнят най-ши- 
нието; в което се намира нашето об роката общественост. Той, също така, 
щество.

конформистите и салонските ко-ята,

на кандидатура му за бъдещ член на 
Председателството на СФР Югославия.

В съобщението от заседанието на 
най-висшето

да ги предложат на орга 
низационния комитет.

Едновремено с организа 
ционият комит 
щите, концепцията и ак
тивностите в подготовката 
и организиране на юбиле
йните двадесети „Майски 
срещи” ще разисква и

за сре-ех

упорито проявява политическа слепо
та и със своето променливо политиче
ско поведение до голяма степен бло
кира необходимостта от преодоляване 
иа положението в Косово.

Подчертава се, че председателят иа 
Централния комитет на Съюза на 
югославските комунисти постоянно 
довежда под въпрос предприемчивост Р. И.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ССМ В БАБУШНИШКА ОБЩИНА

Шампионат по знание
че и тази година предста
вители от Бабушнишка об 
щина достойно ще се пре 
дставят и на регионално
то, и на републиканското 

не е изклю--

е Въпреки че Предсе
дателството на Общинска 
та конференция на Съю
за на
младеж все още няма от
чет за работата през 1988 
и план за работа през 1989 
година, младите в Бабуш
нишка община не са спре 
ли с активностите си. 
настоящия момент се про 
вежда шампионат по зна
ние в две категории:

основните 
и за младежта

приел календар за акци
ята.
училищните
трябва да приключат до 
25 март, общинските до 
8 април т. г. След излъч
ване на най-добрите пред
ставители на 22 април ще 
се състои регионално със 
тезание (все още не е оп
ределено в коя 
на Нишки регион то ще 
се проведе), републиканс- па наградна тема. „Седма 
кото състезание ще се пр сръбска ударна бригада , 
овсде на 6 май, а съюз- три от които ще бъдат на 

19 до 21 май т. г.
Тази акция в Бабушии- 

община има тради
ция и в Председателство- 

ОК на ССМ считат,

Според календара
състезания

социалистическата

1състезание, а 
чено да им|т свой пред
ставител и на съюзно 

• Младите от Бабуш-
От миналогодишните „Майски срещи”

Председателството на Об
щинската конференция на 
Съюза на социалистичес
ката младеж в Димитров
град.

Своите предложения ще 
достави , до организацио- 
ния отбор и съответните 
подкомитети, за да същи
те въз основа на това на
правят окончателна прог
рама за чествуване на таз 
годишните
щн” в Димитровград.

та на юбилейните срещи, 
които да се различават от 
досегашното горе-долу ус
тановено провеждане, 
ва беше изтъкнато на за 
седанието от всички при- 
съствуващй. Още повече, 
ако се знае че това са

нишка община съвместно 
с бойците от НОБ-а про- 

по писане

В
община

ведоха акция То-
за

младежта от
училища, 
от средното образовател- градени с подходящи • на

гради (книги с революци
онно съдържание) на тъ
ржеството на бригадата, 
което ще се проведе в 
Княжевац. В тази участву

ното от
срещи на младежта на на 
рода п народностите и за 
това те трябва да полу
чат много по-богата форма 
н съдържание от досега
шните.

На заседанието са фор- 
подкомнтетн

но училище.
Координационният коми 

на та-
шка

тет за провеждане 
зи акция сред младите е то на

„Майски сре-
1щт средношколците.

МЛАДЕЛСКАТА КООПЕРАЦИЯ В ДИМИТРОВОТ • На Председателство- 
ОК иа ССМ иред-

А. Т.ГРАД
Успешна делова година

най-голяма заработка с 
била 200 — 600 000 дима-

зампранпто па
стои обновление не затуй, 
че членовете му са безде- 
йни, а защото пет души са 
заминали иа школуване в 
други среди.

В МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ В СУРДУЛНШКА
ОБЩИНАКлонът на младежката 

на Пирот в Изборите закъсняваткооперация 
Димитровград успешно ра 
боти през изтеклата 1988 
година. Планът е преизль 

225%. Докато

ра.
коо-Димитровградските 

ператори главно са рабо
тели изкопни работи.

С новото
попълнение трябва п да 
се разнообрази дейността 
па младежката организа
ция в общината.

От друга страна, до кол 
кото се приемат промени 
те в статута па Съюза на 
социалистическата 
деж, ще се избере ново 
Председателството, 
то конференцията ще 
тане в същия състав.

• И накрая трябва да 
кажем, че до месец март 
Председателството иа 
иа ССМ в Бабушпица три

Основна причИна за това е удължаването на сро- 
в който Републиканската конференция на ССМ в

изменения в Устава

вто
лнен с 
1987 година бил осъщес- 

оборот от 6,42 мили- 
в изтекла-

ка,паизотварвамсиарвамс 
стоки. Най-многсУ са рабо 

сметка па „Град-
Сърбня беше длъжна да извърши 
на ССМСтвен

тели за 
пя", „Сточар”,
Компас” и. др.

В 1989 година димитров

она динара 
та 1988 година той е на- 

сума от
в седателнте и пр.), но този 

срок нс е спазен. Удължа 
срока с Ю —

15 дни ще предизвика и 
съответно поместване на 
договорените срокове в 
базата.

В ОК на ССМ в Сурду- ■

„Балкап- Избор! 1ата 1 дейност 
Съюза / на социалистичес- 

младеж в Сурдулиш
параснал

800 000 000 динара. Този ването накатамла-кооператори 
да осъществят 

или

130 ка община не спазва ут
върдените срокове, 
път за закъснението не са 
виновни

изборната дейност ч 
„младежката база”. При
чината е в републиканск
ия младежки връх. До Ю 

т. г. РепубликаНс-
конференция па ССМ

градските 
планират
230 милиона динара, 
три пъти повече, отколко 
то през 1988 година. Ще 
вършат услуги и за смет- 

ТО „Димитровград", 
„Свобода" и др. трудови 
организации в общината.

Очаква се да участвуват 
и в залесителните акции

план са осъществили 
— 140 души, които са ра
ботили по няколко

Този,дока-
месе- ос-

организаторите
па.

В общия доход на коо- 
в Пирот дими- 

учаегвуват

па
лица подчертават, чс една 
част от загубеното време ч 
може да се компенсира с 
пптензивнране па изборна 

че 1 коо

перацията 
тровградчани 
с 13% (с оглед па броя 
на заетите).

ка на ОК

януаризабва да поднесе отчет 
работата през 1988 и да 

плцш за работа

та дейност, така 
рито да завършат до края 
па февруари или няколко 
дни по-късно. 1.

зарабожа 
кооператорите са осъщес

450 — 500 хи-

ката
в Сърбия беше длъжна да 

в Устава

Най-голяма
приеме 
през настоящата година.

Ст. Н.

на младите гораии. утвърди промени
ССМС (мандат на предтвявали от 

ляди
но месец-д ва), а дневна

динара (работещите паА. Т.
СТРАНИЦА 9
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НА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ ВЪВ ВЪЗПИТАТЕЛНО-БОСИЛЕГРАД: НА КРАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ВЕДОМСТВА

Прогромата реализирана 

успехът слаб
положителен 

174 имат слаби
От 362 ученика в Средношколския образователен 

33,8 на сго са без слаби бележки, а от
пика имат
успех, а 
бележки, от тона 59 имат 
но една слаба, 32 с

център, само
672 в босилеградското основно училище 73,7 на сто 
Въпнтателно-образователната програма н запланувани
те извънучилищни активности реализирани.

ПО

две, а 83 по три и повече 
слаби бележки. Най-мно
го слаби бележки има по 
математика, география, йс 
тория, физика 1Г музикал
на култура.

ПОЛУГОДИЕ’ В ОВО „ЙОСИПСЛЕД ПЪРВОТО 
БРОЗ ТИТО”•За учениците от основ- новно училище, останали 

ното и среднопрофилира- 
но училище в Боснлегра- 
дска община, първото по
лугодие от настоящата 
учебна година завърши информацията 
на 13 Януари. И докато завършили евнденцпята, 
учениците без каквато и успехът в сравнение с ми 

налогодпшния в края на 
първото полугодие с ня
колко процента е по-до
бър, обаче тревожи ди
сциплината на учениците, 
отделно на учениците от 
седми и осми клас. Пора
ди това 26 ученика са на
казани със съответни ме
рки.

Инак, от общо 672 уче
ника, 165 са с отличен ус
пех, 185 с много добър, 
126 с добър и 22 със за
доволителен, или 498 уче

те подведомствени учили
ща: Долна Любата, ГЬр- 
на Любата, Горна Лпсииа 
и Бистър, до писане на 

пе бяха

по повече от пет 
И тази, какго 

година, най-
4 От съвкупно 266 
пици в средното насочено 
образование' в Димитров- 

зимната ваканция

ученик 
отсъствия-

уче-Да кажем, че и в двете 
ведомства подчертават, че 
възпитателно - образовате 
лната програма през пър
вото полугодие цялостно 
е реализирана. Реализира 
ни са и програмите но из
вънкласно обучение и ак
тивности. Фондът на ча
совете е реализиран. При 
това и в едното и в дру-

и миналата 
слаб е успехът по природ
ните предмети, 
единици има по физика 
— 84, математика — 73, 
биология — 56, химия 
50, и т.н. Единици има най- 
много в първи 
309, във втори 123, в тре
ти 39 и в четвърти 47 или 
по две слаби бележки на

град
спокойно ще прекарат са- 

ПОили 41,35 на сто. Ос
Най-много

да е организирана зимна 
ваканцията за съжаление 
и без сняг, почиват по до
мовете си, преподаватели 
те след разглеждане на 
успеха и поведението през 
първото полугодие, пред
приемат съответни мерки 
как успехът през второто 
полугодие да се подобри. 
Още повече, че общият 
успех и при учениците от 
средношколския образо
вателен център и учени
ците от основното учили
ще по отношение на ми
налогодишния през пър
вото полугодие е по-слаб. 
Особено, когато става ду
ма за успеха на средно
школците. Единствено се
га дисциплината за нюа
нс е по-добра.
• В СРЕДНОШКОЛСКИЯ 
ЦЕНТЪР — ЕДИН ДО
БЪР, ДВАМА СЛАБИ

В Средношколския об
разователен център от об
що 362 ученика от първи 
до четвърти клас само 
121 ученик са без слаби 
бележки, а останалите 
241 са с по. една, две, три 
и повече слабц бележки. 
От учениците които са 
без слаби бележки, 31 
имат отличен успех, 46 
много добър, 39 имат до
бър, а 5 ученика задово
лителен успех. От онези, 
които имат слаби к бележ
ки, 44 ученика имат по 
една слаба бележка, 30 
имат две, а 167 по три и 
повече слаби бележки.

Инак, ндй-много слаби 
бележки, а с това и най- 
слаб успех имат ученици
те от I клас — машинна 
специалност. Тук от 62 уче 
ници само 5- имат поло
жителен успех. Най-добър 
успех имат учениците от 
Ш клас икономическа 
насока, където от 35 уче
ника дори 24 са без сла
би бележки.
• В БОСИЛЕГРАДСКОТО 
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 
УСПЕХЪТ ДОБРЪР, А 
ДИСЦИПЛИНАТА...

В босилеградското ос-

мо
таналите 156 ученици имат 
по една, две или повече 
слаби бележки. Без слаби 
бележки има само 22 от
личници, 54 много добри 
и 33 добри. Със задоволи 
телен успех интересно е, 
че няма нито един. Меж
ду слабите загрижава бро 
ят на тези с три и повече 
единици 78, или почти 30 
на сто, което наистина е 
много, имайки предвид 
броя на учениците. От 
тях значително число има 
по 8,9 или 10 единици. В

клас

гото училище откровено 
и всестранно са обсъдени 
и причините за слабия ус 
пех, както и какви мер
ки трябва да се предпри
емат, същият да се подо
бри през второто полуго- 

М. Я.

всеки ученик.
Макар и лош, съвкуп

ният успех, училището 
има десет най-добри 
успех: ученици в акцията 
„Търсим най-добър уче
ник и паралелка”. Това 
са Наташа Басова и Еми
лия Антова от 1-1, Драган 
Милтенов от И-1, Тамара 
Давндкова и 
Старчевич от II1-1 и Бо 
бан Геров и Валентин Т1е 
тров от IV-! клас.

по

дпе.

тримесечие-сравнение с 
то, положението не е мно 
го подобрено, дори в ня-

Небонша

кои паралелки успехът е 
още по-слаб.

най-непосредственаВ
Лошият усепх е анали

зиран на обща родител
ска среща, на която е 
изнесена и сказка за ро
лята на семейството във 
възпитателно - 
телния процес.

връзка с успеха е и бро
ят на отсъствията. През
първото полугодие има 
дори 7543 отсъствия или 
на всеки ученик по:28. От 
това число 1379 са нео
правдани, или на всеки

образова-
А. Т.Основно у-ще „Г. Димитров ’ в Босилеград

В БОСИЛЕГРАД

Политически семинар за просветните работници
СР Сърбия- А Славолюб 
тта, марксическата мисъл, 
Цветкович: Създаването
на ЮКП и по-нататъшио- 
то развитие на СЮК, с 
отделен акцент върху пре 
дстоящата рефорца в Съ
юза на комунистите.

Н-яма съмнение, че се
минарът има особено зна-

През миналата седмица 
д Босилеград, в рамките 
на идейно-политическото 
издигане и марксическо 
образование на просветни 
те работници, се проведе 
еднодневен политически 
семинар. На семинара пр 
ед преподавателите и от 
основното и средно обра 
зование, Бранко Лютич, 
професор на факултета в 
Земун и Славолюб Цвет
кович, съветник при Инс
титута за съвременна ис
тория в Белград изнесоха 
по две теми.

чение за по-нататъшното 
изграждане на възпитате
лно-образователната 
тема. Още повече, 
всеобщия
образователен процес, 
при изграждането на все
странно развита социалн 
етическа личност идейнос- 
както и принципите на со

циалистическата 
равптелна практика са ме 
жду важните фактори в 
съвкупната възпитателно- 
образователна дейност от 
предучилищна до най-вп- 
сшата степен на нашето 
образование и възпитание. 
Това потвърждава й фак
сът, че семинарът въпре
ки че се проведе по вре
ме на замната 
бе добре по'сетен,а 
сите, които поставяха слу 

• шателите на докладчици
те, между тях някои 
излизаха от рамките 
посочените теми, потвър
ждават заинтересованост
та на босилеградските про 
светни работници за съв
купното положение в ст
раната ни.

самоуп-

сис- 
че във 

възпитателно-
т. е.

12 просветни работници в Ниш ваканция,
въпро-В рамките на „Януарските дни” 

ните, работници 12 просветни работници 
вното училище в Димитровград са били на 
минар \в Ниш на 60 професионални

на просвет- 
от осно-

се- и
семинари, а

шестима отиват на семинар в Белград. За всички 
просветни работници от основното и следното 
училище на 31 януари ще бъде

на
Професор Лютич изне

се темите: Социалистиче
ски морал и етика във 
функция на възпитател
но-образователния про
цес и конституционната ре 
форма и положението на

организирана 
среща с председателя на Общинската скупщина, 
по време на която ще се води разговор- за сто
панското развитие на общината 
училищата в стопанската реформа.и мястото на 

А. Т.
М. Я-
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ГОДИШНО-ОТЧЕТНО събрание В АТЛЕТИЧЕСКИЯ КЛУБ „ЖЕЛЕЗНИЧАР"

Физическа култура5^%^) Година на възход и хубави резултати
: . • , /.

спортен спектакъл.
След обширните разиск 

вания беше направен из
вода, че в първата година 
от съществуването си 
„Железничар” е постиг
нал забележителни 

са лтати, но че трябва да 
на се прави всичко възмо 

жно за създаване на по
добри условия за постига 
не на оттте по-хубави резу

СУРДУЛИЦА
На 20 януари в Димитровград се проведе годи

шно-отчетно събрание на скупщината на атлетическия 
клуб „Железничар”. В 4 присъствието на голям брой 
гости, скупщината, обсъди работата си .през изтеклата 
година и набеляЗа задачи за работа занапред. Избрано 
беше и ново ръководство на клуба.

„Радини" тръгва нъп 

горната част на табелката? резу
Доклад за историята на 32 състезания, които 

атлетиката в Димитровгр внесени в календара . 
адска община изнесе Але~ Атлетическия 
ксандър Марков, секре
тар и треньор в клуба.
Между другото Марков 
изтъкна, че димитровгр настоящата 
анските атлеТици през из 
теклата година наново са 
се появили 'след пауза ог 
цели 28 години.

Футболният отбор „Рад 
член 
диви

то с 14 точки. Условно4ка
зано, намира се „в злат 
Дата среда”, макар че 
ако имаше още две точ
ки повече, щеше по-лесно 
да „иззйми”.

съюз в 
Сърбия и "Атлетическия 
съюз на Югославия; ос
вен това предвидено е в лтати занапред.

За председател на атле 
тическия клуб „Железни 

иизира пролетен и есе- чар” отново беше .избран 
не и крос, както и улйч- ДИМИТЪР МИТОВ, ра

ботник в „Комуналац”. Из 
брано беше и Председате

ник” в Сурдулица, 
на втора футболна 
зйя в пролетния Дял на
-първенството 
почти със същите сили. 
Засега е известно, 
клуба е дошъл вратарят 
Горан Величкович от ФК 
„Челик” в Сурдулица, а 
споменават се и още 
колцина други футболис
ти, предимно от линията

ще играе година в 
Димитровград да с‘е орга

че в
В ,седемнадесет първ

ствени мача „Радник" 
отбелязал шест победи, 
два мача спечелил (с по 
една точка) след изпълн

01 г
е

ни бягания.
Атлетическият клуб 

„Железничар” е издигнал 
кандидатура и за републи 
канския крос на Сър
бия- За тези спортни ак
тивности ще трябва да се 
обезпечат и значителни

не- лството на 
от 10 души, в което са вл 
езли и нови членове. Не
малко похвални думи бя

Атлетическйят 
„Железничар” 

през ноември 1987 годи
на като секция в състава 
на СОФК-а. По-късно, пр 
ез февруари 1988 година 
бил създаден 
кия клуб и създаде скуп 
щина на клуба. Днес, сл
ед едногодишна активно
ст, може без прекалява 
не да се каже, че клубът с организирането на този

клуб 
е основан

скупщината
яване на дузпи и е пре
търпял девет поражения. 
Това ц|з рече: при осем

на защитата.
„Радник” засега са на 

пуснали централния’* за
щитник Маравич, който 
минал в „Юмко” въз Вра 
ня, а Вратарят . Стефано- 
вич се върнал обратно 
във „Вучйе”.

Както изтъква предсе 
дателят на ФК „Радник” 
Раде Маравич, до края на 
първенството ще се обля 
га на съществуващите си 
лН и кадри,' поникнали в 
младежкия и пионерския 
състав на клуба.

ха отправени и по адрес 
на СОФК-а и секретаря 

материални средства. Ще й ЕЛЕНКО ВИДАНОВИЧ,
за голямата грижа за раз 

озитието на спорта в Ди-

успешни, е имал девет не 
успешни мача. Този факт 
обезпокоява. И гол-разли
ката му е лоша: отбеля
зал е 25, а „получил” — 
35 гола! Неофициално се 
узнава, че се подготвя ре 

въВ футбол 
Ако стане та

атлетичес
трябва да се уредят спор 
тни терени за разни атле 
тически дисциплини и др -митрбвгр адска община, 
уги потреби във връзка

Димитъг» Ставьоч
организация 
ния спорт, 
ка, тогава за влизане

с постигнал завидни ре 
зултати. -Разполага с 30 
състезатели. На редица 
състезания димитровгра 
дскиТе лекоатлетици са 
се класирали високо: а 
ТОНИ АЛЕКСОВ 
влязъл в състава на Сър 
бия (хвърляне на гюле), 
? ПЕГИ ГЮРОВ — е чл
ен на състава на Сърбия 
(в скок на височина). 
Най-голям отделен ус
пех на клуба е трето мя 
сто в Югославия, което 

ПЕГИ ГЮРОВА в 
скок на височина (в ка
тегория пионерки), като 
спечели и бронзов медал.

В предстоящата година 
се предвижда участие в

Необходима е грижа и за покойницитев
по-висока дивизия ще мо 
гат да се класират само 
намиращите се 
ха на табелката, 
и определението на сурду 
личали да се стегнат

дял на пър-

Много горчиви и критически думи се изне
соха неотдавна на заседание на секцията за ко
мунална дейност и пътища при Общинската кон 
ференция на Социалистическия съюз в Димит
ровград, защо „Комуналац” не предприеме не
що, за да се уредят гробищата, както и да 
обезпечи возило за превоз на покойници.

Изтъкнато беше, че димитровградските гро
бища са в окаяно състояние. Неоградени, непо
чистени и неуредни, на нищо не приличат. С то-

във вър- 
Затова

е
Сгрдулншките футбо

листи ще почнат да се 
готвят за пролетния дял 
на първенството на 3 фе 
вруари. Ще отидат на 
десетдневна подготовка 
на Адриатическо море. С

за
пролетния 
венството, като направят 
опит да „достигнат” вър 
ха на табелката ще нзис

се

ква и щателна подготов
ка, и подсилване на със- 

ч тава. Но за осъществява 
не на тази цел ще са не 
обходим и и 
финансови средства, кои
то клубът засега няма.

ва се иаю/шяват чувствата на потомците, които 
оставят там скъпи им лица. Предложено беше в 
най-скоро време да се вземат мерки гробищата 

както следва. Ведно с това — тря

подготовката ръководи 
треньорът Томислав То- 
мич.

заела
да се уредят, 
бва да се доведе в ред и улица Зеленгорска п'/

значителни
Инак „Радник” в ,края 

дял на фут- която се минава дотам.
И още един въпрос беше повдигнат. В гра 

да няма возило за превозване на покойници, ма
кар, че „Комуналац” би, трябвало да разполага 
с такова. Затова частно лице върши този превоз 
па доста високи цени, защото при такива случаи 
никой не пита за цена! Затова и този въпрос за 
служава внимание. Трябва да се намери начин и 
прибирането ма тленните останки н в Димитров 
град да става, както другаде, а не такива случаи 
да бъдат удобен момент по лесен начин за да се 

, стига до големи пари. \
Както беше заключено, с изводите от засега 

ннето на секцията ще бъде запознат „Комуна
лац”, на който ще се вмени в дълг в най-скоро 
време дц намери п подходящо решение.

М. А.

на есенния 
болното първенство се кла 
сира на единадесето мяс

I

С. Микич

ФУТБОЛНИЯТ ОТБОР „МЛАДОСТ” СЛЕД ЕСЕННИЯ ПОБОСИЛЕГРАД:
ЛУСЕЗОН

Ще успеят лн през пролетта?
заеме трето място, кое
то му дава, разбира се е 
по-добра дисциплина през 
пролетния пол у сезон,, да 
заеме и първо място. Още 
повече, че през пролетна
та част 
ти пъти гостува. Покрай 
това в Босилеград ще го 
стуват „Хайдук” от Пре- 
шево, „Моравац” от Пре
ден не и „Флимуртарп” от 
Левосое, отбори които са 
и ^главни конкуренти 
първо място. От друга ст- 

взе

па Скупщинатаседанис 
на футболния отбор. 

Инак, босилеградскпят

Може ли босилеградски 
„Мла 

първото
ят футболен отбор 
дост” да заеме 
място и през следващия отбор па края 

ия Дял па 
тболпо първенство с Ю 
точки и една

па ееепн- 
настояЩсТо <|>усезон да сесъстезателен 

състезава в по-горсп ранг, 
е въпрос който все по-че 

поставят любители 
Босилс-

,.Младост” шес-отсрочепа
среща зае шесто място с 
реална възможност да бъ 

Казва

На 1 февруари 19.89 година се навършват 40 дни, 
дни пг безмерна скръб н болка за нашия скъп съпруг 
п родител •

сто си
те на футбола в

Отговорът е и мо 
може. Може, за .

де па трето място.
с реална възможност, 

защото в последния кръг 
„Железничар”

град. 
жс и НС 
щето босилеградският ог 
бор, с оглед па възмож- 

.таланта па фу-

ме

Лнмен А. Рангеловсрещата с 
от В райска баня, поради 
временски /условия бс ог

леда гог от ьоснлеград

На I февруари в 12 часа в 
гробищата в Босилеград ще 
ес състои

Ч ЕТ И Р. II ДЕСЕТ,ДП Е В ЕН 
ПОМЕН 
па покойния- 

Поканваме роднини н 
п зкН да прнсъствуват па по

мена. х
Опечаленото семейство

на
постите и 
тболиститс. При това и ус 
ловията за тренировки ни 

Ако се има пред
рапа и Скупщината 
решение, да се мобплизи 
рат всички субекти |фез 
пролетния .полусезоп и дъ 
лгогодишмите мечти „Мла 
дост” да се класира в 
по-гореи ранг се осъщес
твят. Ще успеят 
топа остава да видим.

срочена и същата според 
решение на състезателна 
та комисия ще се играе 
пред началото па пролет
ния полусезоп, па терена 

босилеградския отбор. 
С тези две нови точки пре 
дполагаме сигурна победа 

„Младост” с 12 точки 
босилеградскийт отбор ще 
подобри пласмента и щс

са лоши. 
вид, отговорността, зала-

отношението пагането. и 
футболистите, а и па от
делни членове, които ръ
ководят отбора, желания
та остават само желания. 
Впрочем, това бе конста
тация и на последното ва

на
блн-

лп
на

М. Я.
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СаТиРа * забава■V

ЯНД^ГТЗГБНкин/1ЛСМ.

Божичанин у Ниш
(ВТОРА ЧАСТ)

дооди ми работуту да маием. 
Чорбаджнката с поду 
а срце тупа, да сс распърспс!
Рушим кошару, колим основе, 
а у главуту идсйс попе: 
работа лъка, парица пада, 
чорбаджика сама, па млада, 
край мене шета, поду доноси 
н казуйс дека мужът коси, 
че дойде, каже, довечера късно 
та да идем да вечерамо лъсно. 
Гледам я и.у, она гледа мене, 
мужа има, за зидара вене.
С чорбаджнката кошару покрпмо 
ама до уши се зажубнмо, 
пойдо си дома, она ми шъпче, 
целива ме и само тъпче.
Дойдо си дома, донесо парице, 
жената Ьи узе да купи трице, 
шиЬер купила, за деца бонбони, 
за старците Ьило лимони, 
па ми вика: „Дома си седи, 
сърце за тебе да се не леди, 
стокуту рани комшия Рако, 
воду ю пои Евтимов Стратко, 
навечер Манча ме слободи, 
на седегьйу саму ме води”
Слушам ю, слушам и цървенеем, 
жълтеем, па поцрнеем, 
обърнем уво по-добре да чуйем, 
дали е верно или сънуеМ, 
па тражим воду душу да сврнем 
но пак у Ниш чу се върнем!

Дойдо у Ниш па се дзвернм, 
въртим се у круг па га мерим, 
утрну од стра н муку, 
боже, реко, направи си бруку: 
стра ме вата, голем град 
а я съм си ноште млад, 
па село на човеци сламу палим, 
а дошъл съм у Ниш да печалим! 
Гледам човеци куде и ду, 
а мене къко да не внду, 
никой ннщо ме не прашуйе, 
нито ми па нещо казуйе.

Човек и стоками прсие,чело

Е мен побратиме! У бес, човек има оби
ча] да каже човеку: „Животи.ьо! Стоко 
рс.„г' Али у ти|а момент човек не мисли 

без стоку ич це може. Бива и то.|. чо- 
. Ха сам се у ти] уве-II ПО

век живогшьу заводи
рил тона пути.

Кад сам '
во кутренце. Залак леб сам със шега делил. 
Оно се усправи уз мене, па ме лизне. Мати 
ми сс л.ути: „Не дава] му да те погани. 
Заборанила како беше със мачкуту.

Она беше каиша шарено маченце. Мале- 
песничка. Она га очува. По

бил дете, имал сам ]едно уба-
Попрптего сч торбуту 
па сн пойдо накуде рекуту, 
еднога праша на Ьошето 
рече „иди на куде мостето”. 
Пройдо Нншаву па На онам 
идем по улицу къко све да знам. 
Иайдо работу да зидам кошару, 
до новуту да рушим стару.
Узо теслуту, млатну е ушите, 
а прашнна мн напуни очите, 
узо сеЬиру, па с н>у „дум”, 
а една летва по главу „бум”! 
Чорбаджнката край мене кука, 
а у главуту некъква мука, 
дигнем се, паднем, па станем,

дко к'о детиша 
расте оно убава мачка. Доманньар. Несу по- 
ганци тропали по наш таван. Али, неко] ]у 

гърбину. Влачи 
негде /штуче. Мати ]У

онабеше вуенул преко 
дзаггьину, влачи и... 
овика.

Као ул мо]ега Сурчу. Он не]е давал у 
двор да надзрне ни туцо куче, ни ло- 
Кад по]демо кроз село, Сурча увърчи 

реп па само штрапа. Кад та нападне пцета, 
он само направи сугреби и запжи, 
та оложе уши и сави]у реп мецу ноБе. Ма, 
беше кмет на пцета! Али, неко] га отру! 
Башта велеше да ]е то] уработил чнча. Е, 
не]е цабе речено: „Да ]е добро брат, и Бог 
би га имал”.

Кад ни пред неко]у годину лнпца крава, 
Цвета ]е викала к’о да ни ]е неко], не да] 
Боже, умърл!

Млого пути сам ]а тугувал за стоку и 
живину. Последн>и пут — за петла. Ги]а пе- 
тъл беше за дику. Кад он запо]е, цедо село 
]ечн. Кад окне кокошБе, оне се све зберу 
окол н.ега. Малко му нашете кокошБе, па 
прернпи плот и пре]де у братову апли|\. 
Од]урн ндшотога петла, превари две—три 
кокошБе, ]едно по друго. Брат га спази, про- 
пуди га, а он пърне преко плот, укачи се на 
вр' Бубре и запо]е. Мен’ се чини да петъл 
пцу]е мокета брата, па ни мерак.

А мо^ти брат чудан човек: ]ури деднога 
петла, а не сеча се што му у куБу често до- 
одп мезвано гос]е. Тека ]е то] кад у куБу 
по]е кокошка!

наш
пов.

а пце-

рху думата НЯКОИ, за 
щото аз не съм дефи- 
тист.)

Грешни мнелн
КОЛЕКТИВНА ОТГО
ВОРНОСТ КРИЗА

Нашата остра поли
тическа и икономичес- 
ка криза е копиле (ро 
дена е в нелегалния 
брак на бюрокрация
та и етатизма). Дали за 
това я подценяваме?

Положението на ня
кои политически фун
кции е по-лошо от по
ложението на някои 
проститутки. Мнозина 
им се редят, никой не 
им плаща.

(П.С. Акцентът на та 
зи грешна мисъл е въ- К. Г.

М. ПЕТРОВ----------Т? "
Хедмо зутро, наш петъл се не ]авл>а. Ха 

реко’ Цветн да смами кокошБе. Она узе мо- 
мами:рузу, излезе на праг, па поче да и’ 

— Цррр, тък, тък!
-ИМЯ ЛИ МИТИНГИ 

В^ИМИТРОВГРЯД ? у
,„и дрн гиге кя- 
сЬенегя изгрл- 
дя/

г -ежедневно& 
Уллиного" е "лмсЬорл^,,

Издоодише и комшисБе кокошБе, 
наш петъл га нема! Ха по^до’ по двор и — 
наштрапа’ на петла. Липцал! Из юьуницу му 
виси конъц. 1а потрго’ конъцат и — извле- 
ко нанизана зърна! Пречукал га неко]. Га- 
ранту]ем да ]е чичин Ричко. Ко]и би друБи! 

Ете, побратиме, кози ми потпнра куБу
буде°бр/т!СХокН]'о^УШМаНИН' Т°] НЕ МфКЕ Да

али1 П
1 П —(

IЖ-
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