
БрятстВо С указ на президента на 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство” е удо- 

Орден братство и 
гдинство 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 между 
нашите народи и народности

сгоено с

* ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКА
ТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ Ц&

ГОДИНА XXIX ф БРОЙ 1390
0 24 ФЕВРУАРИ 1989 Г. ф ЦЕНА 500 ДИН.

XXI ПЛЕНУМ НА 
СЮК ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА

33 НОВИ ЧЛЕНОВЕ 

НА ЦК
Макар че пе предизвика особен интерес сред 

обществеността, Двадесет и- първият пленум па 
Централния комитет на Съюза на 
мунисти, който се състоя 
ще получи място в историята ма СЮК-- На 
пленум беше извършена нан-голямата 
мяна: чрез тайно гласоподаване 
нови

югославските ко- 
17 февруари все пакна В. Иович, С. Ункович, А. Бакочевич и М. Милоевич

този
кадрова про- 

бяха избрани 33 
членове на Централния комитет и .четири чле

на на Председателството на ЦК на СЮК. Като се

ЗАСЕДАНИЕ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН В СЪРБИЯ

Четири кандидата за член иа 

Председателството на СФРЮ от СР Сърбин
вземат предвид и изборите, които бяха извършени 
на Двадесетия пленум, досега са подменени 44 чле
нове на Централния комитет.

За първи път след освобождението в Централ
ния комитет не членуват най-високите 
функционери, включително и 
Председателството на СФРЮ Рапф Днздаревпч. Та
ка почти изцяло бе осъществено становището иа 
Първата конференция на СЮК за раздвояване на 
партията от властта. Изключение (попе засега) е 
членът на Председателството на СФРЮ Йосип Вър
ховен, но и той, според думите на д-р Стипе Шу- 
вар, „бил готов да подаде оставка”. Макар че беше

държавни 
председателят па

% Това, са: д-р Борисав Йович, д-р Слободан Ункович, Александар Бакоче 
вич и д-р Михайло Милоевич ф Слободан Милошевич и д-р Богдан Трифунович не 
са утвърдени като кандидати за член на Председателството на СФРЮ, въпреки 

че бяха предлагани масово, понеже е необходимо да останат на постове в репу
бликата

На 16 февруари Репу
бликанската конферен

ция на Социалистическия 
съюз па трудовия народ 
в Сърбия единодушно пр 
едложн четири кандпда 
та за член на Председа
телството на СФРЮ от СР 
Сърбия. То са: д-р Бори
сав йович, председател 
ма Скупщината на СР 
Сърбия, Д-р Слободан Ун
кович, ректор па Белгра 
дскпя университет, Алек
сандар Бакочевич, иредее 
датсл па Скупщината на 
Белград п д-р Михайло Ми 
лоевич, председател наСт 
опалената камара ма Сър 
бия-
МИЛОШЕВИЧ И ТРИФУ 
МОВИЧ ОСТАВАТ НА ПО 
СТОВЕ В РЕПУБЛИКАТА

тич и Михайло Швабич
отказаха да бъдат канди
дати.

РАВНОПРАВНИ КАНДИ 
ДАТИ

— Определяйки се за 
предложените кандидати 
— каза по-нататък Дра
ган Мшшчевич — Предсе 
дателството на 
ССТН се ръководи от на
строението на трудещите 
се и гражданите и от оц
енката. че кандидатите 
изпълняват всички крите
рии за избиране на член 
на Председателството на 
СФРЮ- Ясни са станови
щата им във връзка с на 
чина на разрешаване на 
актуалпите обществени 
проблеми и на жизнените 
въпроси, конто бяха по
сочени от трудещите се 
и гражданите по време на 
предлагането на . кандпда 
ти. Значи става дума за 
равноправни кандидати. 
Всеки от тях може успе
шно да върши функцията 
член на Председателство
то па СФРЮ.

ди всичко да се стабили
зира положението в Косо 
во, да се извършат про
мени в Конституцията на 
СР Сърбия и да се възста 
нови единството и съдру 
жието в републиката, Пр 
едседателството предлага 
на Конференцията да при 
еме становището на. ръко 
водството на 
та Слободан

I

РКрепублнка-
Милошевич

на

да остане на постове в СР 
Сърбия.

Също така от отчета се 
че п д-р Богданвижда,

Трифунович е получил об 
ща подкрепа. На вчераш 
мото заседание иа Предсе 
дателството на РК на СС-

-4 >
м С. ШуварВъзобновеният ЦК: С. Милошевич

ТН другарят Слободан 
Милошевич изнесе обос-тази промяна ще има твърде голя- 

дейност па партий- 
заеллма

извършена тихо, 
мо значение за по-нататъшната

Централният комитет трябва да
и независимостта си от държав

но-често да й бъде опозиция,

новано становище па ръ 
ководството па републи
ката д-р Богдан Трпфупо- 
ппч да остане па репуб
ликански постове по съ
щата причина: Петар Гра 
ЧП111Ш п Душал Чкребич, 
които също получиха

ния връх. 
самостоятелността Запознавайки членове

те па РК па ССТН със ета 
повпщатп па Председате 
лстиото иа РК па ССТН,
Драган Мнлнчевич, член 
па Председателството и 
председател иа Комисия
та за кадри при РК па 
ССТПС, между другото 
подчерта:

— От отчета се вижда, 
че Слободан Милошевич седатслстпото па

смятайки, че за този пост 
трябва да се 
по-млади кадри.

пеобхо- Любичич още в началото

веснат а власт, даже 
а все по-малко съюзник. Защото досегашният поли- 

власт а донесе ползабрак на партията и
конто го използуваха като нсограпи- 

па лична власт, по

ти ческ и
само на ония,
чела възможност за изграждане

А те наистина пе бяха мадцп- 
ЦК. Освобо-

пай-шчрока подкрепа, ли 
чпо уведомиха Републп- 

копференния,

зиции и привилегии.
Имаше ги в състава па 

от длъжността
сегашния

на. ЦК па СЮК па 
Ищук, Милапко Рено- 
още една илюстрация 

голям брой

член па канската 
че ме т‘рябва да бъдат ка 
мдидатн за член на Пред- 

СФРЮ,

ждаването 
Никола Стоянович, Хървос 

Мато Аидрич само с ' ГЛЛСнлВЪЛГЛРИТСвина и
на политическото 
политически ДСЙДИ в

и морално падение па 
пашата страна.

Е ЮГОСЛАВИЯ
е предложен за член 
Председателството 

СФРю па всички събра
ния* Но поради 
димостта да се завършат 
започнатите 
1П гал логическа

па
предлагат

НиколаСЮК иай-естис пе е Петар 
инициативата

ма
ЦК па 
основа па

В състава на Из-па 1Ма тич, но не въз 
въпредпата конференция

инициатива
СК ит,н Войнодппа, въ- 

от ЦК па
па па процедурата уведоми 

работи » Со ирсдссдатсля на РК
република ССТН, че пе нека да бъде 

капдидат. Същото 
рани II Зоран Соколопич. 

работи п Социалистическа Междуиременпо и Радош 
република Сърбия, пре- Смнлкопич, Досимир Йеп

•:г' о\.С -—беше приета 
XXI пленум отчетът

папреки че тази 
СЮК, както бе приет

па
па

получи задачата да 
За освобождаване

ЦК, които
разрешение.

ЦК пе 
ЦК. Сетне

папСърбия, преди всичко да 
се завършат започнатите

паработната група 
подготви елементи за 
на Петар Матич от 
брой членове иа

достатъчен 
Матич подаде оставка.
гласуваха



НАС |И У
ОТ СЪОБЩЕНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮ

Положителни стопански процеси, 
обезценени с увеличение на цените

На заседанието си 
15 февруари Председатед 
ството на СФРю обсъди 
текущите стопански про
цеси и движението на це
ните, за което осведоми 
Съюзния изпълнителен съ 
вет. Между другото в съ
общението се казва:

всички субекти скупщиим 
те н изпълнителните орга 
ни, общини, покрайнините 
и републиките, както и на 
всички граждани макси
мално да се ангажира г 
срещу иеоспователпия ръ
ст па цепите, понеже то
ва най-вече застрашава 
жизненото равнище па 
трудещите се и граждани 
те и довежда под въпрос, 
осъществяването па стопа 
иската реформа. В този 
своеобразен фронт на бо- 
рб'а срещу цените незамс 
нима роля имат ССТН и 
Съюза на синдикатите, 
без което не може да се 
осъществи стопанската ре 
форма, като сигурен път 
за преодоляване на кри
зата.

па, което увеличи валутни 
те резерви. Тези положи
телни процеси до 
степен обезценява стихий
ното увеличение па цепи
те обусловено от пепконо- 
мически фактори, 
няма оправдание. При то
ва най-тежък е проблемът 
с високата инфлация-

от

голяма

което

Към края на миналата 
и през януари т.г. в срав
нение със същия период 
на предишната година на
стъпи съживяване на про 
изводството. Миналата го 
дина е увеличена стойно
стта на износа, валутният 
прилив от туризма надми
на над два милиарда дола
ра, увеличени са постъпле 
нията от работниците на 
временна работа в чужби-

Али Хамнеи и РаифОт тържественото посрещане: 
Диздаревич 
ЮГОСЛАВСКО-ИРАНСКИ ОТНОШЕНИЯ

Председателството 
СФРю изтъква, че прио
ритет в борбата за пре
одоляване на инфлацията 
трябва да имат икономи
ческите мерки с рефор- 
мен характер. В рамките 
на това е и ускорената ли 
берализация на вноса. Оба 
че докато не задействуват 
реформните и икономичес 
ките мерки длъжност на

и а

Хамнеи посети Югославия
По покана на Председателството на СФРЮ, пред- 

Ислямската Република Иран Али Хамнеиседателят на
направи тридневно (от 20 до 22 т.м.) официално и при
ятелско посещение в Югославия* В разговорите, кои
то водиха председателят на Председателството на 
СФРЮ Раиф Диздаревич и Хамнеи особено внимание
бе посветено на възможностите за икономическото и

НА 16 Т. М. В КРАГУЕВАЦ ЗАВЪРШИ 18-ТИЯ „ДЪРВЕНИ БАРЙАК” други видове сътрудничество между двете страни, ак
тивностите на необвързаните в подготовката за Деве
тата среща в Белград и за мировите преговори между 
Ирак н Иран.
АФГАНИСТАН

Кризисното време може да бъде и 

време на увеличени развойни възможности ВЪВЕДЕНО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ— изтъква се в Поръчението на тазгодишната среща на югославските само-
Със заповед на предсе

дателя Наджибулах в кр- 
седмица

управители
С приемане на поръче

ния на 18-та среща наюго 
славските

акции на муджахедините, 
които са вчестили 'след от 
теглянето на съветските 
военни сили.

На първия ден след въ
веждането на извънредно

ая на миналата 
в Афганистан е въведено 
извънредно положение. С

самоуправител 
ни „Цървени барйак" и с 
избирането на председате 
ля на ЦК на СКМ Яков 
Лазароски за председател 
на Отбора за подготовка 
на следващата среща, ко
ято ще се проведе през 
февруари 1991 година, в 
Крагуевац на 16 т.м. при
ключи традиционната сре 
ща на самоуправителите. 
На срещата, на която при 
съствуваха около 1000 де
легати и гости от цялата 
страна се разисква за „Ра 
здвижващите сили за ико 
номическо и обществено 
преобразование". Уводно 
изложение на тази тема 
изнесе председателят на 
ЦК на СКХ Станко Стой- 
чевич, който бе начело на 
Отбора за подготовка на 
тазгодишната среща.

този декрет временно са 
премахнати цет члена от 
Конституцията, с които бя 
ха гарантирани определе 
ни права на гражданите. 
Всички компетенции на 
Скупщината и Сената са

то положение с решение 
на министър председателя 
са сменени осем министъ
ра: в областта на образо 
ванието и висшето обра
зование, търговията, здра
веопазването, бежанците, 

цивилното
минали в ръце на прави
телството и партията (не 
йния Политбюро). Покрай 
останалото

1Ш ду стрия та, 
въздухоплаване и за исля 
меки въпроси. Осемте но
воизбрани министри са 
членове на владствуваща- 
та Народна демократичес 
ка партия на Афганистан, 
за разлика от бившите ко 
ито не бяха членове на па 
ртията. ,

са забранени 
масовите събрания и във
еден е полицейски час,

! който трае от 22 до 7 ча
са.

Като повод за въвежда 
не па извънредното поло
жение са субверзивните

СОФИЯ
НРБ намалява 

въоръжените си сили
собстве-обществената 

ност. Въвеждането на плу 
рализьм на собствеността 
в нашата обществена сис-

общественацелокупната
реформа (реформата на 
стопанската система, поли 

В поръчението на 18-тия тическата система и обще 
„Цървени барйак” се из- ствено-политическите ор

ганизации). Без обществе-

Военният бюджет на 
България през тази годи
на ще се намали с 12 на 
сто, а националният во
енен потенциал до 1990 
ще бъде по-малък за 10 
хиляди войници, 260 тан 
кове, 200 артилерийни 
оръдия, 20 самолети и с 
пет военноморски едини-

ния военен бюджет. То
ва е нейният 
във възобновяването 
диалога 
Варшавския договор за на 
маляване на класическо
то оръжие, който на 6 ма 
рт ще започне във Вие
на, както и приноса 
оздравяване на национал-

„принос"тема ще активира значи
телни, още не използува
ни материално-финансови 
и други потенциали в стра 
ната и от чужбина и ще 
създава конкуренция в ст0 
панисването и човешката 
работа изобщо. Делегати
те очакват, че с това ще 
се даде принос към про
изводителността, развити 
ето на творчеството и про 
греса, чиято крайна цел 
е жив.отът на човека да 
стане по-щастлив.

на
тъква, че кризата не е са 
мо блокада на икоиомиче ната реформа, която е от 
ските и социални процеси, жизнен интерес за работ
но и време на увеличени ническата класа и осички 
развойни
Постоянното изостряне на 
югославската криза нала
га да се разработят осно
вните опорни точки на 
новия развоен проект на 
самоуправителния социа
лизъм в Югославия, 
нова на този проект пред
ставлява стратегията на

между НАТО и

наши народи и народнос
ти — няма обновление \ и 
развитие на социалистиче 
ското самоуправление —
казва се в началото на По

възможности.
за

пата икономика. Българск 
ата

117 500
ци.

наброяваармия
войника (без гра

ничните части), конто ра 
зполагат с 2200

ръчението.
Делегатите подчертаха, 

Ос- че в процеса на реформа
та е нужно осрбено вни
мание да се обърне на

България е седмата чле 
нка на Варшавския дого 
вор, която е оповестила 
намаляване на национал-

танкове, 
3990 артилерийни оръдия 
и 234 самолети.

БРАТСТВО ® 24 февруари 1989СТРАНИЦА }



СРЕЩА НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ АКТИВ В ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН яЙЖСЖЖЖ,0“044' Н4 синНеобходим е завой в работата
опнат във Враня а Дупгат^^гмят' ”3евелон” в Лесковац и Памуковия ком

На срещата „а попити- че е добре^отоТ РЪКО“°ДСТВа в °бщШште 
ческия актив в Южномо- . Р Щ°то пРез гю- пълнили и „5 септембар"
равски регион, състояла И1е де<?ет години Вра към заводите „Дървена за'

16 февруари ™ в Я "°СТр°И Ф^Рикн в най, става”. Между добрите ко
разговаря по 'еразви™те общини.(в ко лективи нареди и „Мачка
1 Ря ™ са. трудоустроени око тица” „ „Галеника". В

три хиляди -души), но най-неблагоприятно поло- 
от друга страна спря раз- жение в Сурдулица е аг- 
витнето па Враня, където рокомплексът, особено ов

ппнс-те ^ ^омента чакат работа реформата ма Власииа. 
1,рнсъс- 0/2.3 лица. Шанс за трудо- п - 

твуваха председателите на устройване Марннкович С,,"Р^К" се върху наи- 
общинските скупщш-ш и- вижда в дребното стопа,,- актуал,"|Та проблеми на 
ооществено - политически' ство, където още няма за- Лесковац Божидар вУчко 
те организации от всички- „итересовани, въпреки бла ™ азт^',а- ие състоя„и- 

3 общини. гопрнятните общински ° п ”3дравие е подо°-
Уводно изложение под- предписания реио' ,,аскоро от трудното

' ,,есе 3оран Яначкович, И в Медведжа сериоз- аоложе,1ие Щ* излезе , « 
председател на МОК на но се подхожда към проб " 3^о„”"е

, изтъквайки че наи-ва- лемите „а дребното стопа ,1с”бходммо 0'ще много да

се направи. Говорейки за 
политическата 
ка Вучкович напомни, че 
две челни функции в об

щината са отпразненм 
че час по-скоро трябва да 
се попълнят.

Повече съдружие
• В Южноморавски регион 16 организации 
- вестници, но работниците все

имат
пак не са навремен-свои 

но информирани
се на
Лесковац се Последното заседание Най-напред е „Летекс",

, Междуобщинския съ- йто има и 
вет на Съюза на синдика- визия- 
тите в Южноморавски ре За съжаление най-веч* 
гиом бе посветено на про- организации 
блемите на Информиране един организиран 
в сдружения ТРУД- Покрай на информиране. Причи- 
членовете ма Междуобщи пата за това е, че недо- 
иския Съвет и представи- стигат средства, но и доб 

фабричните вест- ра воля. В разискванията 
ници, на заседанието при- е изтъкнато, че не се пол- 
съствуваха и Томислав зват всички възможности 
Миленкович,
на Републиканския съвет 
иа Съюза на синдикатите

кома вътрешна теле-актуалните 
задачи на Съюза иа

политически
кому

на останалитепистите и 
субективни сили 
на. На- срещата

нямат нито 
обликв регио-

тели на

председател за развитие на системата 
на информиране. Фабрич
ният печат и останалите 

и Радисав Манчич, предсе облици на информиране в 
дател на хСомисията по 

. информиране на Републи-
сдружения труд трябва 
да станат съставна част 
на информирането. За це
лта е необходимо по-годя

жннте задачи са утвърде
ни на

нство, а според думите иа 
неотдавнашната сре Милисав &1илетич, 

ща на стопанско-полптиче
сериоз

но се разчита на неизпол обета мов- камския съвет.
скня актив и че 
лен бро^ общински 
тетп след това са провели 
събрания, а останалите то 
ва ще направят до края 
на месеца. Основното е 
най-важните въпроси на 
големите предпрпятпя да 
се разгледат реално и с 
пълна отговорност и да 
се оцени какво трябва да 
се направи в самите пред 
приятия с помощ от ръко 
водствата на общините и 
региона и каква помощ 
трябва да се 
Републиката.
при това спомена, че нан- 
спешно и най-сериозно ра 
бота се изисква в „Лемл- 
нд” и „Зевелон" в Леско
вац и Па.муковия комби
нат във Враня-

В Медведжа е актуална 
санаиията на „Термовен-
та" във Враня сериозно СКУПЩИНАТА НА МЕЖДУОБЩИНСКАТА РЕГИОНАЛНА ОБЩНОСТ В НИШ
е положението в „Живино 
продукт", във Владичин 
хан в „Ерозия",
„Делишес" трябва да се 

обезпечаването

опреде- 
ко.ми

званите възможности па 
Сперинска баня. Между 
зай-сериозннте проблеми 
па власотинашкото стопа
нство Зоран • Младенов! гч

Уводно изложение под
несе м-р Миливое Вучко
вич, председател на Коми 
сията 
при МОВ 
синдикатите, ч който съоб
щи данните, че в Южно

мо сътрудничество с об
щинските вестници, както 
и с в-к ,,Рад", орган на 

информиране Съюза на синдикатите в 
на Съюза на Сърбия-

В сегашните условия на 
информиране, бе казано, 
работниците не са навре- 

трудови менно осведомени за вей- 
организации, главно по-го 
лемите. Вестниците изли-

по
В разискванията учас

твува и: Веселин Станое- 
вич, Светислав Попович, 
Иван
Прокич и др- Слободан 
Яннч. Прието е заключе
ние във всички общини

нареди: недостиг на рабо 
га, застаряло оборудване, 
ниска производителност, 
неплатежоспособност и ма

Василев, Новица люравски регидн свои ве
стници имат 10

лкп лични доходи.
Минахме периода на рс 

конструкции И Възобновя 
ване на капацитетите, се
га навлизаме в сериозни 
инвестиционни 
ння, каза Бора Ранджело- 
вич от Владичин хан. Ста- 
менко Янкович изтъкна, 
че Власинските водоцен- 
трали през първите два 
месеца са реализирали 
плана за първото тримесе 
чие, а плановете са преиз

чко, което става в техни
те колективи. Изнесено бе, 

зат веднаж месечно, с че половината от стачки- 
изключение на „Леско- те (от общо 51) са после- 
текс", който излиза петна дица на неосведоменост, 
десетдневно. Напоследък 
в повечето организации се с обществените промени, 
издават телекс-новини, ко които Са в ход, необходи- 
ито сбито информират ра- ма е и промяна на систе- 
ботниците за най-важните мата на информирането, 
събити

да се състоят разширени 
заседания иа общинските 
комитети на СК с пред-

начина- ставителп на трудовите ор 
ганизации и да се опреде 
лят задачите за решаване 
на най-трудните пробле
ми. Становищата от тази 
среща ще бъдат доставе
ни до всички общински 
комитети^

Заключено е паралелнотърси от 
Яначкович

я в колектива. В при което синдикатите 
организации съще- трябва да имат най-важна

М. Момчилович

някои
ствуват радио-уредби или роля- 
се издават фото-новини.М. Момчилович

■

Повече простор за дребното стопанстводокато

помогне в
средства са валутните 

базата
ф обсъдено СЪСТОЯНИЕТО И ВЪЗМОЖНОС

ТИТЕ НА ДРЕБНОТО СТОПАНСТВО В НИШКИ РЕ
ГИОН, ПРОГРАМАТА НА РЕГИОНАЛНАТА СОМ ЗА 
ВОДНО СТОПАНСТВО И ПРЕДСТАВКИТЕ, ОПЛАК
ВАНИЯТА И ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА ГРАЖДАНИТЕ 
И ТРУДЕЩИТЕ СЕ *

йпост, 163 в търговията, 
378 в гостилипчарството н 
302 в свободните профе
сии. Освен собствениците

на лно подобрени, тъй като 
с предписанията са създа 
дени простори за по-сме- 
ло навлизане в тази об
ласт. В набелязаните мер
ки се търси от общините 
да приемат програми за 
развитието на дребното 
стопанство, да се подобри 
кредитната и политиката 
иа облагания и данъци, да 
се строят помещения и да 
се засилва ролята и създа
ването на занаятчийските 
кооперации.

паразлики на
програматакредитите от 

„Морава две". Подобно с 
положението и при «ласо* 
тинашкия „Подрум' - 
бане трябва да се реша» 
мм уществеио-г фавн и те 
пошеиия между кожара \ а 
и КТК Зайчар, а в Боси- 
леград трябва да се инте
грира конфекцията с коч 
фекцията

в тях ся трудоустроени 
2051 работника, коЪто ка- 
кто се оценява е недоста
тъчно. Констатира се съ
що така, че развитието на 
самосто я тел I ште 
ски дейности не сеосъще 
ствява в съзвучие с обще 
ствеиите 
оглед че пай-гол ям брой 
работилници се откриват

13 Ле

О I На заседанието па Ску
пщината на Мсждуобщип 
ската регионална общност 
в 1-1 ши от 23 февруари т.г. 
в дневния ред централно 
място е отделено па със- 

щ,змож пости- 
развитието на дреб

ното стопанство на тори

лото иа региона, както н 
7700 работилници па само 
стоя тел и и собственици от 
областта па занаятчийст
вото, съобщенията, търго 
ви ята, гост11 л 11 пчарството 
и свободните професии.
Общият броя па заетите 
в дребното стопанство в в гостилннчарството, тър 

. обществения сектор и лм говията и съобщенията, а 
чпия труд възлиза па око най-малко 
ло 19 250 работника, отмо- работилници, чийто недо- 
сио 13,5 па сто от заети- стиг се чествува в почти 
те в стопанството ма регп- всички общини па Нишки 
опа.

СТ01Ш11-

от К рушева и, 
Прачено фииап- 

се ко нео
на. „Крис-

определення, с
докато в 
сово трябва да

тояипето и 
те за

лидира цехът 
тал". В Църиа трава

/одипи от от-

Делегагите обстойно са 
запознати с програмата на 
СОИ по водно стопанство 
(нейното изпълнение от 
1986 до 1988 година) за

ни па Нишки рети
на

торията 
оп. В предоставения занаятчийскислед четири 

криваието че е решеп про 
блем-ьт иа „Лемипдоиата’ 
фабрика на фиш ши.

Говорейки за 7 РУдноети
сгопанс!-

делегатиге анализ ма за
ли област между другото 

дребното настоящата и идущата го 
дина. Също са запознати 
и с 'представките, 
пинията и предложенията 
иа гражданите н трудещ и- 

изтеклата

се изтъква, че 
стопанство на територия
та па региона в края 
1988 година състапяват 77

регион.
Възможностите за раз

ложи, че от общо 7231 са питието иа дребното ето- 
мостоятелии работилници панство са далеч по-голе-

ми. Условията е въпежда- 
3004 еа и занаятчийството, него ма стопанската ро- 
1411 н съобщителната до- форма също са чувствите

оплакна Интересно е да се отбоде на иранското 
во, Душан Маринкович

обременено с 
залежали

ка
за, че то е 
големи лихви,

високи митничес- 
за внос на

па сдружо-оргапизацип 
ния 
лява 
брой па

в края па 1987 година те се през 
(1988) година.труд, което представ 

13 на сто ог общиястоки и 
ки задължения 
суровини. Той

Ст. Н.ОСТ в етопанст-
подчерта,

СТРАНИЦА »
1989БРАТСТВО • 24 февруари



ЛДЛМ ГЕОРГИЕВ — ДЕЛЕГАТ НА ОСЕМНАДЕСЕТИЯ „ДЪРВЕНИ БАРЯК":СЪБРАНИЕ НА ПЪРВИЧНАТА ПАРТИЙНА ОРГАНИ 
ЗАЦИЯ НА ТО „БОСИЛЕГРАД" В БОСИЛЕГРАД

Човекът, като основна 

движеща сила
ОТ ВИНОВНИТЕ СЕ 

ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ
За незавидното положение на Оборотно-търгов

ската и.услужна трудова организация „Босилеград" в 
Босилеград, най-голяма отговорност се сваля на отдел
ни ръководни лица, преди всичко на бившите ръково
дни лица в ООСТ „Напредък". Всички конто са ви
новни трябва да понесат съответните консеквенцнн. 
Недоволствнето на трудещите се получи подкрепа и 
от страна на комунисите.

— За съжаление поръ
ки пе са приети; М пение-

Въз основа1 на предло- какво търсят 
женията от болшинството от цялата страна?
първични синдикални ор 
гацизайнн на Осемнадесе
тите срещи на самоупра- СТОК,
вптелнте „Цървсният ба- Ме се занимаваха само с
ряк" в Крагуевац, като де 'описване па положението, 
легат от Димитровград при 
съствува Адам Георгиев, 
председател па Общин
ския синдикален съвсг.

— Другарю Георгиев, 
под кой лозунг се прове
доха тези Срещи?

делегатите

то па присъствуващите де 
легати бе, че те недостатъ' 
чно отразяват съдружието 
и югославския дух. Зато- 

формирап отбор, ко- 
допълни

— За разлика от Дваде
сетия пленум па ЦК па

самоуправитсл и гч

ва е
йто трябва да 
предложените поръки с 
предложенията и допъл
ненията па делегатите и

Безспорно е, .че всяко Циалнсти, са назначени на 
начало е трудно. Обаче, нс други работни места. Сел- 
тина е и това, че за пре- ското стопанство, въпреки 
одоляване на трудностите че е едно от определени- 
е необходимо единодейсг- ята в развитието на орга- 
вие на всички субекти. 3 низанията, е оставено без 
Оборотно - търговската и „специалисти 
услужна организация „Бо Подчертани бяха п редм- 
силеград", която преди ня ца неправилиостн в обла- 
колко месеца обедини три стта на търговията, огио- 

* те основни организации: шсиието към потребители 
„Услуга", „Напредък" п те и пр. С други думи, с 
„Слога" тези субекти и неприемливото поведение

на отделни ръководим ли
ца организацията се е от
делила от потребителите, 

за от селскостопанските про 
нзводители.

доставислед това да ги 
Па всички. Това говори, чс
и Срещите са отражение 
на съвкупното положение 
в пашата страна, но стру
ва ми се с повече насто- 
япия за югославски и 
дух на съдружие.

агрономи.

— Главната тема, за 
която разисквахме в тече 
име ма двата дсиа на Сре
щите (15 гГ16 февруари), бс 
„Раздвижващите сили за 
икономическото и общсст 
вено преустройство." И ма 
кар че се намираме на 
прага ма 21 век от брой
ните участници в разис
кванията личи че тази ра 
здвижваща сила и занап
ред остава човекът.

— В разискванията са 
взели участие болшинство 
от делегатите. За какво 
най-много се разискваше,

след реорганизацията про 
дължават да, действуват 
повечето „оуровски" ' отко 
лкото да се застъпват 
единна развойна полити
ка, за общи интереси.

— Кой момент най-мно
го ви остана във впечат
ление по вре.ме на Срещи- 

самоуправителите?

Адам Георгиев

пано търсеха единствен 
чин, по който трябва 
се върви и да се намери 
изход от сегашното поло-

те на
На събранието бе фор- 

Повечето от обременява мирана работна група но
щите проблеми, както бе ято обстойно да разгледа

всички направени пропус 
ки. От всички които са

да
— Повдигане на черве

ното знаме! В това има-
жение.подчертано на проведено

то неотдавна събрание на 
първичната партийна ор
ганизация датират от пре 
ди реорганизацията. Лоши ворност.

ше и трогателност, и си- 
от воличност, и импресив- 

ност.
— Кои са поръките 

18-те Срещи на самоупра- 
вителите?

допринели за това, ще се 
потърси съответна отго-

М. Я. А. Т.
те взаимни отношения, ни 
зките и нередовното изпла 
щане на личите доходи, 
отдалечаването на ръково
дните дяна от работници
те, несъответното прераз
пределение на работните 
места са само някои от 
тези проблеми, които тър 
сят ефикасно и спешно 
разрешаване.

— Комунистите трябва 
да раздвижват 
инициативи и да се гри
жат за тяхното реализира 
не, но и не да дирижират 
— подчерта Стоян Захари 
ев във встъпителното из
ложение. Затова, добави 
той, сега откровено и ар
гументирано, без каквото 
и да е стесняване трябва 
да разговараме за всички 
проблеми, а от виновните, 
без оглед за кого

РАЗВРЪЗКАТА НА СУРДУЛИШКИя СЛУЧАЙ „СЪПРУГАТА НА СЕКРЕТАРЯ”

Партнннни наказания н анулирано споразумение
ф ОК на СКС изключи, от СКЖ директора на ос- 

училшце „Й. Й- Змай” Тихомир Иванович, а 
Петата първична организация на СК в Сурдулица

последно предупреждение Бранислав Михайло-

Място. Освен това и училището, като организация от 
областта на обществените дейности ,е длъжно да на- 

на- малява броя на административните работници.
Съдът на сдружения труд във Враня ^ценява, че 

секретар на СОИ за основно образование ф Съ- минаването на Зорица Михайлович в основното учили
ще „Й. Й- Змай" няма законно покритие и анулира 
самоуправптелното споразумение. Съдът подкрепя ре
шението си със следните доводи: в „Народна ради- 
ност” не са станали излишни трудовите задачи на 3.

Оценявайки осъществяването на задачите от Осмо- Михалйовнч и затова не са изхвърлени от Правилни- 
то заседание на ЦК на СК в Сърбия, Общинският ко
митет нг^ СКС в Сурдулица във втората 
миналата тодин консатантира, че намаляването на ад- ботник може да бъде превзет от друга организация 
мин-истрацията с 10 на сто се злоупотребява за част- само когато на конкурса не се обади лице, което из
пи цели. Така бе оценено приемането на секретар в пълнява условията (Законът предвижда и изключение: 
основното училище „Йоваи ЙовановИч Змай" в Сур- работник може да бъде превзет без публикуване на

новното

каза с
вич,
дът на сдружения труд във Враня анулира споразуме
нието, ВЪЗ основа на което Зорица Михайлович мина 
от „Народна радиност” в основното училище „Й. И-отделни

Змай”

ка за систематизация на трудовите задачи; според чл. 
15 па Закона за трудовите отношения в СР Сърбия ра-половииа на

конкурс ако неговата организация, поради икономиче
ски затруднения, сдружаване или техническо-техноло-

дулица.
Зорица Михайлович, съпруга на секретаря иа СОИ, 

за основно образование Бранислав Михайлович, беше гическн напредък, вече не,се нуждае от неговия труд,
а в конкретния случай ие се касае за това).става

дума, да се потърси съот
ветна
чем, едно от определения 
та на стопанската рефор
ма е с промени в отноше
нията и работата да 
стигне до повишаване 
производителността. В та
зи борба комунистите тря 
бва да бъдат в първите ре-

самостоятелен комерчески референт в „Народна ради
ност. Съпругът й използува поста си и с помощта на 
директора на основното училище „Й. Й. Змай” Тихо
мир Иванович й създава възможност да бъде приета 
без конкурс на работното място секретар иа спомена
тото училище.

Сделката на двамата ръководители твърде много 
огорчи обществеността и безработните вишисти. Осем 
юристи изпратиха представка до Общинския комитет 
на СКС и до Общинския правозащиник иа самоупра
влението, а след това възбудиха дело в Съда. на сдру
жения труд. Дело възбуди и1 Общинския* правозащит-

Въз основа на утвърдени факти Общинският коми
тет иа СКС в Сурдулица оценява, че в случая съще
ствува отговорност на членове на СК за нарушаване 
иа законни й морални норми и вмени в дълг на пър
вичните им организации да я утвърдят. На самоупра- 
вителните органи бе предложено да оценят дали Бра
нислав Михайлович, Тихомир Иванович и Душан Йев- 
тич могат да останат на постовете си. Петата първич
на организация ;В местната общност Сурдулица наказа 
с последно предупреждение Бранислав Михайлович, но 
първичната организация на СК в основното училище 
„Й- Й- Змай" освободи от отговорност Тихомир Цва- 
нйвич!? Затова Общинският комитет, съгласно уста-

отговорност. Впро-

се
на

дове.
-В дискусиите няколко 

дискутанти подчертаха, че 
за настоящото незавидно 
положение наи-голяма ви-

ник на самоуправлението.
;Училището и „Народна радиност" сключват само- 

управително споразумение, в което се подчертава, че вните му права, изключи Иванович от СЮК и сфор
мира работна група, която ще оказва Помощ на ПО 
докато се консолидира. След това основното училище 
„Змай” обнародва конкурс за директор. Работнически
ят съвет на „Народна радиност" не подведе под мо
рална отговорност директора' па организацията Ду
шан Йевтич.

на имат бившите ръково- Зорица Михайлович е „превзета” съгласно становище- 
дни лица в ООСТ „Напре- то за намаляване на режията с 10 на сто, а в учили- 
дък” които сега след ре- щето съществува вакантно работно място 
организацията вместо да Но безработните юристи твърдят, че училището 
останат и работят за раз- ло длъжно да обнародва конкурс, а Зорица Михаило-

вич не е технологически „излишък” и не е квалифи
цирана за трудовите задачи ма

секретар, 
е би-

витието на селското сто
панство, за което са и спе

С. М.въпросното работно
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ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ'комунист
Белград, 24 февруари 1989

Перспективите" на социализма
I Процесите и събитията 
реките страни 
^социализма

в социалисгиче- левмзнята. В 
все повече потвърждават, че в да 

като световна обществена 
тема стават коренни и дългосрочни 
ни. Интензитетът

черква, трябва и 
се каже, досегашният социализъм 

сне- ше концертна зала. Кой 
проме- значението па

тази това алистически и заедно с досегашната управ
ляваща партия Ще съчиняват така нарече- 

с променил предна- ния лък на политическия плурализъм. Сле-
има-

черквата — това пай-вероят- 
по ще се узнае наскоро, както сс

дователпо за помрачение не може ни дума 
узнава .да стане. Напротив. Ма хоризонта пробляс- 

н все повече какво е правил ват
, °1Кр"Ват разнообразни и направил сталиинзмът на социализма и 

Тенденции и реформи. Мнозина са изпека- неговите предводители. Това 
дени и смутени от характера им, още повс- достатъчно 
че от

на процесите и честотата
на събитията произвеждат 
н обстоятелства

нови представи всс по-често нови зори.
И у нас се развиват нови процеси и 

е само един стават многобройни събития, 
показателен детайл от перестро- тясна връзка със социалистическите проце-

си в света. Понякога се случва, нарочно или 
В Полша, седем години след като бе за- случайно, да ги съблюдаваме 

ефектите бранена, Солидарност па явна сцена води от света. Както и обикновено си 
двп- диалог с, правителството за съдбата ма стра- 
гла-

които са в
идеята им. Изненада са преди всичко Аката. 

съдържанието и употребната стойност на 
процесите и събитията, 
им. Техният диапазон е

независимоотносно 
широк и се 

жи от невъзможното, което от някои
пра

вим преструвки. А не е, време за преструв- 
пага п за народно помирение. Всичко тс- ки. Дяволът вече не се шегува. Влакът на 

сън ва става пред очите и при съгласно па лс- промените хвърчи през историята. Има ли
н паши вагони в композицията му? Има ги 
несъмнено .Това е неизбежност. Въпреки че

ви и размишления се тълкува като
отклонение до еуфорията, в която се талпите полски синдикати. Узнава сс, 

губят действителните п историческите дис- вече водят преговори с „конкурентите 
танции. В тези рамки трепери и смугеност- как да бъде „разделена властта” в трудо- 
та, която се манифестира предимно като

или че те 
си”

понякога ни изглежда, 
внте колективи, за да се избегнат синдикал- сами па себе си. Това може да бъде ката- 
ните спорове и надпревари и да сс устано- строфална грешка. Ние бяхме, 
вн единство па работниците, чнято сила и бъдем

че сме достатъчни

липса на готовност да се вяврва на проме 
ните.

сме и ще
неразделима част на социалистичес

кия свят и на социализма като световна об- 
са мислен оораз, требят за разхубавяване живота па работ- ществепа система. Често пъти бя-хме и не

мито са вербални дяволии. Те са факти, ко- ницнте п класата пм. следователно н за гови предводители. Такива трябва да бъдем
;ито означават основната нишка в битието п доброто на НР Полша. Затова Лсх Валенса и утре. Но такива не можем да станем,
духа на социализма, от която той, като све- „потушава” стачките, а довчера ги „потпал-

А промените, не ще и съмнение, 
неизбежност. Те вече не

са единият, и другият синдикат пекат да упо-

до-
колкото не почувствуваме актуалния мо- 

товен и исторически процес, почерпва идеи ваше”. Затова правителството проявява тър- мент на социализма и доколкото не разбе- 
и енергня за по-нататъшно развитие и въз- пимост към работническия бунт. Никому не рем, че бъдещето на социализма е в пазар- 
ход. Промените, които станаха през послед- хрумва да куди социализма или да разоря- мото стопанство, политическия плурализъм, 
ните години и по-пълно се очертаха в мача ва основите му. Напротив — всички сс бор- демокрацията, правовата държава и конку- 
лото на годината все повече стават линия ят за социализъм. В това отношение ме с' ренцията. Затова не трябва да ни учудва
за разграничаване * на. прогресивното от кои- назад пп първият гражданин

като изпъждат от живота генерал Вопчех Ярузслскн, който на послед- ска сцена, сдруженията,
страната, онова, което се случва на нашата политиче-

които се форми-
на

сервативното,
многобройни стойности, относно заблужде- нпя партиен пленум е предложил да подаде рат, деидеологпзацията и пр. II у нас пук-

ЦК. маха старите „обръчи”. Така бе освободен 
изниква Това доверие му е дадено не с акламацпя, духът на новня социализъм. За човека, но 

живот (някой го нарече „нов сониали- а с гласуване. Така п той. п партията му, и за хората. Разпарят се шевовете на ста-

ния и илюзии, и връщат в него иепреход- оставка, по е спечелил доверието 
ните константи, от чиито основи

па

нов
зъм”) живот, изпълнен с динамичмост и с и отечеството му повишиха авторитета си. рпте представи и съзнания. Тука-там трва

Лидерът па унгарската партия Карол става трудно, по е неизбежно. Събитията
Съветския съюз с .месеци Грос „открива” затворен пленум па Центра- се редят като на филмова лента. Така е и

че парти- в социалистическия свят. Нам трябва да

многобройни неизвестиости. 
Навред по 1

л пмя комитет с изявлението снна тези промени като символотеква ехото пп е по-лесно, понеже вече имаме самоуп-
можем да

яза ще повдигне инициатива за сиздаване
погомартийна политическа система!? Не- равлеппе. Ние много по-бързо 

Па кои партии унгарските комунисти вършим промени, понеже отдавна обърнах-
Тоиа ме гръб па сталннпзма. Затова не трябва да

А още по-малко

ценовия исторически процес, наречен 
рестройка, който стопява иай-коравлта

Сталш

на
ис- па .41
до чуто.

перестройката мина ще отворят вратите - 
политиката, идеологията лц е най-долното равнище па кризата

социалисти социализма в Унгария — питаха други. Ка- гряова да се оопм от 1ях. Ако искаме да се
гтпапа и .Шсегна почти всеки пейт киа е тази тактика „ стратег.. я па у.нар- съревноваваме, налага се да имаме конкурс------ г ггдих;

п СОЦИа;' а '„поциса са мпогоОройпп, а му Пяха м зададени. По с нзяшадшет си 'фацпя. трябиа да имаме търчеше. А то
Плодовете ма | « и такива, конто той ме доведе- йод в-..... .... социалистическо- ис е възможно оса политическия плурали-

смятат за лудило. Сто- то устройство п страната си. Остави пп да зъм. Нашият плурализъм е п трябва да 
С 7 сд||а с1црц черква мислим н да налучкваме как утре тази блпз бъде и служба на социализма. В това нп-

реиублика ка нам съседна страна ще има повече нар- кой не се е съмнявал досега.
конто така или иначе ще бъдат соцп- Влайко Крнвокапич

памет, създавана отторическа 
Брежнев. Маршът 
през обществото, 
и икономиката на тази юляма

- питаха едни.на
на пм се противопоставяме.

сред тяк например
преди можеха да

дума за освещаване пава
социалистическа

бе предавано пряко по те
в Съветската 
Литва пия, което

тим,

Няма вече двоумение — орга
низаторите па демонстрациите, чи 
иго последици пе без причина са

истински начин! 
и тактизпрапс 

засегне пито сспаратис-

нови щата ма това заседание на 
ПК, „са намесени -негативни п те
жки последици па междупаипо- 
ткишите отношения". Подчертава 
се, че до крайно опасни предели 
е задълбочено националното дело 
мие, създадено взаимно недове
рие, а преди всичко още 
е засилено чувството па несигур
ност и застршпепоет па населени
ето от сръбската, черногорската и 
другите националности, между ко 
иго и па значителна част от 
банското население”.

попроговори 
Без опортюппзъм

АНТУАЛНО — да пе 
титс, а па друга страна с деклара- 

обещанпя» без истинска 
„угодп” па официалната 

както нравеха

така оценени, са противници на 
братството и единството, а това 

Югославия!
а к-тивнм

ция
пол тика

значи и врагове на 
Това бе ясно същия час но това 
което се виждаше, чуваше и узна* 

улиците в Прищина 11 
Косово, къде то 
маси па албап-

Нов говор испч-
повечеПокрай1! Н1 пачаки ръководства в 

от както трае кои трареволтоции пи 
Нямаше диоумсммя мри оценката 

па носм

ваше на
по други места в 
грубо излъганите 
скпя народ вдигнаха глас и про
гни собствените сп пптересн. Ако

комитет па 
след,Покрайнииският 

СК в Косово окончателно,
безуспетниа борба 

ШОВИНИЗЪМ И

същината и характерана
Косо-осем годишна 

против албанския
сепаратизъм и комтрареволюции-
та в та .м част ма Югославия -

врийскитс демонстрации в
1988 година. С последните, ка

кто се казва в „Оценките и стл

ал-
(11а 3-та стр.)МО



Д Комунист
ммношшк :т това, по няма да се разделят, аиалогно па < ра>КОМЕНТАРИ дол о

официални анализи колко иробле деля пето па държавата от паршя-
оспова са т ези разми са създадени е канонизиране та. Върху коя 

па Карделоштя копцеит па инте- мишлепия, 
росите, въпреки че и той сам е предвид и 
бил съзнателен за това, че ло-ла- насочени към така наречените по 
татъшна разработка е псобходн треби за обобществявапе на Армия 

За новите конзистетно разра- та, не е трудно да се предпос I ави. 
ботеии предложения (теоретично Само едно ог звената на това и

„обществяване" би тряова-

особепо косато се иматТЕОРИЯ НА ИНТЕРЕСИТЕ
останалите инициативи,

Зарчето е хвърлено ма.

Прн всеки възможен натиск и ретнчен редукционнзъм. Тук ми- 
нуспроизведения, извиращи от об елнм на съживяването па поле

миките около политическия Iту
пащия рализъм, който е сведен главно 

па политическото ор- 
вено за проекциите на развитие- гаипзпрапе. С това проблемът, еъ 
то на обществото т.е. установява- дейкп по всичко, е обърнат па
не на новпя модел на социализма зад, замъглен и като такъв годен 
в Югославия- Въпреки това, че е за дневни политически борби и 
прокламирано/ че изходът е т. нар. престрелки .Понеже ако 
три реформи (икономика, полнти- равнтелиото общество 
ческа система и партийния ком- конфликтно и ако в пето същест 
плекс) на хоризонта не се очерта- вуват множество легитимни ппте- 
ва нищо, което би могло да бъде роси, тогава техният диапазон е 
пандан и логично продължение много по-широк от оня, който мо- 
порадн диалектическо пронизвано же да се абсорбира в рамките на

с политическите организации. По- 
промовиране на новия модел на ставя се въпросът какво ще пра- 
пазарното стоково производство вим с онези интереси, конто пир- 
(въз основата на пазарните зако- нулират шщ би трябвало да се 
номерности). Наистина за това изявяват чрез делегатската систе
мното се говори, циркулират раз- ма на решаване и изобщо чрез

политическата система. По после
диците се вижда, че тя с ристсн-

с оперализацпи и конституцион- такова 
иото устройство) да и не говорим ло да бъде „цивилния* министър.

Трудно е пък да се повярва, че ци 
г>ч могло да бъде 

т.е. „учен"

ществената криза и се валят ка
то природно бедствие, в 
политически живот почти е забра до домена

— няма ги.
Докато това не ее напрани, вилното лице 

фрагменти за политическия нлу- по-гол ям
рализъм у пас ще действуват и от школувания офицер, ако нищо

поне по адекватността
са потребни за

специалист,

назанапред като шега:- зарчето е друго, 
хвърлено. На този плам ще се ле- знанията, които 
штпмират също п предложения- тази функция. Аргументът,
га, конто би трябвало да бъда. ществуват държави, където са ци-
об,хванати със сиитагмата „нов вилни министрите на народната от

социализма" у пас, про- брана, също е на слаби краки. Ми
ели се поправо на многопартийни- 
те системи, кьдето министрите по-

че съ-
самоуп- 

пе е без-
модел па
сто да нс би да се създават 
Леми, като опази — кос е по-ста
ро: кокошката или яйпето. Това ставя онази партия, която момен- 
вфоятгю ще бъде и най-добрият талио е за власт. Дори и на неве

жите е познато, ако ьВ другояче,

ди

на онова, което е постигнато начин да се предпазим от възхи
щения, в които се говори за со
циализъм според мярката ма чо
века, а при това и занапред

а то от филмите и шпионските ро
мани, че министърът на отбрана- 

ви на ги е имал някаква „връз
ка” с войската и с военното заня

да та
се страхуваме, да кажем, от иде
ята за даване права на граждани- тне. Впрочем, невежо е да се пред

в постави, че в многопартийните си-лични идеи, но още няма ясен 
югославски проект „на социали
зъм според мярката на човека” тна, често и парализирана па ка- 
сиреч проект, в който работниче- къвто и да било опит за съгласу- 
ската класа ще бъде хегемон в 
обществото (като създател на 
принадената стойност), а. всеки

па да бъде отделно представен- 
един от домовете на Скупщината стсми с войската с$ занимават из- 
на СФРЮ- Да не говори за отхвър ключително политически професи-

онални дейци. Но .може би в тоя 
в случай не се касае за невежество, 

може би се касае за идеи, които.

ля не- на предложението да се въ
веде съвет на сдружения труд 
споменатото място.

ваие и синтез ма интересите. На
истина има доста потвърждения 
колко самият конституционен мо- Драгак Кабадаич на повръхноста изхвърлят тези и 

---------------------- подобни въпроси, умело с това за
блуждавайки широките народни 
маси. Вероятно, затова, все повече

гражданин сигурен, че никой ня
ма да му отнема елементарните 
човешки права. С други думи, со
циализъм, в който няма да има 
демократизация, но в който ще 
има демокрация, в който няма да 
има партийна държава, но в кой- т г 
то ще има правова държава и т.н.

Обаче всичко това подразбира 
необходимостта от събаряне 
догми и идеологически конструк
ции, като реформите захващания, 
които са извършени в икономика 
та. В противен случай не е труд
но да се разбере, че т. нар. поли- 
центричен етатизъм и всичко оно

МЛАДЕЖТА И ЮНА
се търсят аргументи в разни анке
ти, които, във всеки случай, биха

акоЦивилен" министър показали по-инаква картина, 
цялото замешателство около Арми-

цията по ОНО и ДСЗ не бе и ра- ята би било разобличено. Защото, 
признаете, този сигурни сме, че тези инициативи 

само кръг от въпроси е много по-шп- по същината си са израз на нас- 
обръква- рок от позицията на Армията в троението и интересите на малини 

съзнанието, обществото, защото тя е само ос- ството, на тесните кръгове, а не па
отбрана. Все мнозинството, с което очевидно 

вниманието „бистро” се манипулира.
Най-сетне, може ли да се замн-

Цивилното отбиване па воен
ната повинност (за което някои зискваио. А, ще 
казват, че има несъгласия 
поради терминоложко 
не), заточеници те на
износът на въоръжението п най- новата на нашата 
после „цивилният” минстър на едно, във фокуса на

на

от мпо- пак се намери въпросът за „цнвил- 
пъти разискваните иници- мият” министър на отбраната. Ар- сли отбраната н1\ страна, в която 

младежка гументите за „цивилния” министър войската би се „цившшзирала”, а

отбраната са само някои 
жество

ва, което с него върви ще „изпре
вари” и ще спре и този опит 
се установи безпрепятствено цир

ативи на словенската
да организация или, по-добре казано, на отбраната, (поне според впеча- военни решения приемали хора,

на официалните тълкуватели на тлението на автора на този текст) които нямат пълно военно знание?
и словенското младежко мнение в не само че бяха недостатъчни, но Съществувала ли е някога войска,

на Съюза па и противни на всяка здрава логП- която е служила сама на себе си,
социалистическа ка. Твърди се, например, че реше- а не на отбраната на държавната 

на нията за отбраната на страната у общност? Именнр, дали армията
служи за отбраната на общините 

предложената но-научио естество и че с тези ра- или републиките или за отбраната

кулиране на хора, идеи, стоки 
пари (капитал), но и свързване на Председателството 
интересите, идентификация и ин- югославската . 

югославски младеж. Така се и случи, четеграция на целия 
икономчески и политически про
стор. На науката и амбициозните

нас са от политическо, а от воен-последното заседание па тази ор
ганизация вместо

аналитици ще оставим да дадат точка в Диевния ред „Младите и боти трябва да се занимават спе- на държавата цялостно? И тъй на-
отговор на въпроса защо относи- концепцията на ОНО и общество- циалисти. По-нататък се твърди, татък и тем подобни. Или работа

4телно леко се дойде до консенсу- ната самозащита”, разискването че се заличват разликите между та пък е Някаде, както казва пи
са за нови,я модел на социалисти- да се ограничи върху споменати- политическата и командната фуи сателят, другаде.

инициативи. Също, кцня на секретаря
мика, а няма го в другите (споме- кой 'знае по кой път, пак разис- отбрана, а същите трябва строго 
нати) сфери. Убедени сме, че то- Кваха словенските младежи на ед
ва нималко не е случайно.

Поради всичко това ще се опи младежта в ЮНА, на друга стра- 
таме да спрем вниманието на ед- ма. Обач<^, просто не мо\'ке да се

на разбере, че в тази нагорещена

па народнатаческата самоуправителна иконо- те словенски
София Пуалич — Шперо

на страна и представителите на НАПОМНЯНЕ

Приемствеио становищеат-на от централните поставки
нашата политическа система, коя мосфера почти никой от 
то не по вина на своя автор Ед- лите младежки представители

„загриженост” републиките и покрайнините не
намери за потребно да се включи пик от 7 февруари тази година яс тикна да подготвя настоящия

но произтича драматичната оцен- териал.

остана
ла

ТВ-днев- пълнили задачите си. Това ме под-
ма-

От информацията ввард Кардел, но 
на последователите
ма, канон. Става дума за т. нар. з разискванията, макар че не сг
плурализъм на самоуправителии- мо професионално са задължени ка, че програмата на Скупщината За словенците особено болна- 
те интереси. От периода, когато за тази област, но, както каза на СФРЮ за Югославия не се во беше съзнанието, когато при 
в Шсоки на развитието..." (1977 първият човек на ССЮМ, и добре провежда и че много държавни, сръбския народ съществува убеж 
година) са изложени поставките платени за тази работа. Впрочем, самоуправителии и политически дение, че Словени* не го разбира, 
на този теоретичен концепт, па те просто бяха отсъствуващи по организации на равнището на фе че от разстояние гледа на коссуз- 
все до днес, ОЮК не се е мръд- този въпрос. ' . ✓ дерацията и другаде не са изпъл- скня проблем особено на положе
нал ни теоретично ни практично Но, очевидо е че този път упо- пили поетите задължения. И как- името на сърбите и черногорците 
- по-далеч от началото Страху- ритос^а на предлагащите всеки- во сега по повод всичко да се и че недостатъчно схваща необхо- 
ваме се че актуализацията на дневно все по-нови инициативи каже освен това, че трябва после- димостта за 
този проблем, на която сме сви- във вързка с Армията успя, защо- дователно да се утвърди отговор- 
детели напоследък, е празен тео- то поправо за младежта и концеп- „остта на всички, които не са из-

стана дог-

промяна на отноше
нията в Сърбия, особено когато

(Ка 4-та стр.)
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Комунист 3
ПРОГРАМИ ЗА РЕФОРМАТА

I

Създаване на здрава основа
Без мобилизаци 

обнова, съвременни 
требите на износа 
да се проведе реформата

я на всички работници, без 
производстве ни 

и без
и Нишки регион. На заседанието способното ръководство, 
на Междуобщинската конферен- с. опортюнистите и даване възмож 
ция на СК са отправени много въ- ност на професионалните кадри 
зражения към обществено-полити- за афирмацията им и същевремен- 
ческите общонсти, които още —и но за по-качествени промени на 
покрай множеството партийни оп- производствените програми и пре- 
ределения — по-чувствително не минаване на стопанисване за па- 
облекчават стопанството от множе зара. 
ството облагания.

коренна кадрова 
програми — специална за по-

скъсване
по-отгово рно поведение на всички не може

на сто панството

я нуари'се'ст,стояха'кЯНКОИ^° ПрСЗ пРоизв°Дството от 1,4 на сто, в
нието на МОК т н ИШ заседа Ре™она е отчетено намаление от. Го т!!! Нишки регион ,на СТО, а в Нишка община до-
в цеитТоа ”Я КОМНТеТ На СК) Р« Ьт 2,4 процента. Защо е такова
готовката зГнпо еТ° 66 "°Д' сьстоянието? Основната готовката за промени в сдружения
труд. Изглежда,
го от предвестените и

системни

Стопанството Партийните ръководства в об- 
тук е все по-бедно, а основната щина Ниш и в региона задължа- 
причина за тс|за, според оценката ват комунистите в развойните слу- 
на инж. Славка Илич, докладчик жби и в институциите на сдруже
на заседанието на МОК на СК, са нид труд по-здраво да се свързват,

причина
е неизползуваността на мощности
те в стопанството. А когато фабри 

още непри- чнйте халета не „работят", тогава 
т„ •*- , закони, които няма нито акумулация, пито лични

я да °Ф°Рмят реформата не доходи, нито пък се обезпечава 
ои тря <зало да бъдат непреодоли- платежоспособността на ООСТ. 
ма ариера за трудовите и основ- В такива условия не може сери- 
ните организации да започнат! с озно да се размисля за структур- 
промени в работата и поведението, ни промени на производствените 

ащото кзано бе на тези събра- програми, което е една от основ- 
НИя

че липсата на мно-

ети
прекадено високите лихви, „за ко- взаимно и със специалистите от 
ето е отделно повече от половина- Университета, защото науката е 
та от остзществеиия доход и кои- основна предпоставка” за по-съвре- 
то са 20 пъти по-големи от сред- менни производствени програми и 
ствата за разширяване на матери- п<\бързо проникване на световни- 
алната основа на труда". В усло- те пазари, 
вията на висока инфлация лихви
те са голяма цена, която сега пла- състояли се пуез изтеклия период 
щат само работниците в сдруже- в Ниш и в документите, приети на 
ния труд. Това е основната причи- тези събрания, много се говореше 
на, че сега кой знае по кой път се за разбиването на всички наши 
повтаря искът към ръководствата догми и заблуди за личния труд, 
на обществено-политическите об- личните средства. и чуждия капи- 
щности да намалят своите апетити тал, който трябва обезателно мно- 
към развитието и окончателно да го повече и по-смело да -се вклю- 
почнат по-чувствително да облекча чва в преодоляването на кризата

в нашата икономика и в нашето 
общество. Всичко, което в настоя
щия момент представлява по-го- 
лям шанс за новите програми и 
нови работни места, трябва да бъ
де във функция на това. Разбира 
се, съгласно със законопредписа- 
нията.

На всички партийни заседания,на състоялите се 
партийни пленуми и особено 
Конференцията на СК на Сърбия 
ясно бяха дефинирани 
насоки и цели на реформата. Ос-

досега ните насоки на реформата.
Такова състояние в стопанство-на

то вдига налягането на социално
то недоволство, така че в Нишкиосновните
региои от 15 декември миналата 

вен това, неотдавна приетият За- година е ималр общо 78 прекъсва- 
кон за предприятията, който е ния на работата, в които участву

вали дори 17 204 работници, а за- 
предя в „норма" пар- губени са „повече от 100 ООО трудо- 

тийните определения, така че мно- часа". Отделно е характерно за ня- 
го прецизно може да се предвиж- кои среди, че пред стачкуващите 
дат и бъдещите съдържания на не се излиза с цялата истина за 
предвестените закони във функ състоянието в колектива, но им

се дават непълни информации и 
Изхождайки от това определе- еднократни увеличения на лични- 

ние партийните ръководства в те доходи, което най-често не е 
региона и в Нищ тласкат комуни- нищо друго, но гашене на пожара 
стите в трудовите и основните ор- и отлагане на трайни, може би и 
ганизации към промени на състо- болезнени решения. Затова в няко- 
янието и отношенията в своите лко случая имало „повтаране" на 
среди и предупреждават същите, стачките (строителите в Ниш през 
че няма вече време за чакане и 1988 година пет пъти стачкували), 
протакане. Защото, състоянието а нищо не е направено за трайна* 
в стопанството и в обществото е та консолидация на колектива, 
изключително тежко, обременено

стратегически нормативен акт* за 
промените,

ват стопанството.

НУЖНИ СА ЗАВОИ

ния на реформата. Затова едно от основните иска
ния в приетата „Програма за зада
чите на СК по осъществяване на 
реформата", изпратена до делега
тите на всички скупщини, като се ЗначитеДно място в програмите 
почне от общинските до съюзната» провеждане на реформата е за- 
на сесиите максимално да търсят дача и на комунистите в Синдика-

напо-справедливо разпределение 
дохода между обществото и сто
панството. Разбира се в полза 
стопанството.

та и в скупщините, които се за
дължават да съчинят програми по

на социалната защита на всички ра- 
уботници, чието материално поло- 

се жение ще бъде (моментално) вло- 
проведе реформата партийните ръ- жено с прилагането на реформата,

а в сдружения труд трябва да се 
боди политика по разпределение на

За да може по-успешно даОбаче, трябва да се каже, че 
работ състоянието в стопанството в Ни

шки регион и в Ниш не е нався- 
каде също. Електронната промиш
леност, „Тигър” в Пирот, „Нитекс"

с голямо незадоволство на 
ниците поради общото им небла- ководства задължават всички ак- 

цпонпн конференции и първични 
партийни организации в сдруже
ния труд „веднага" да извършат 
анализ за провеждане на задачите 
от 8-то и 9-то заседание па ЦК на 
СК на Сърбия. Впрочем, тези две 
заседания са означени в работата 
па СК в Сърбия

гоприятно положение и все по-си
лното (и опасно) намаляване на 
производството и икономиченост- 
та на стопанисването.

дохода, изключително в зависи
мост от осъществената акумула
ция-

— да посочим само няколко зна
чителни организации — и в изклю 
ки/Ително тежки условия за про
изводството постигат чувствително 

САМО ИЗНОСЪТ Е ПРЕИЗПЪЛ- и значително увеличение па про-
изводството и дохода.

Единствената „светла точка" в 
стопанството на Нишки регион, об

Това са само някои от конкрет 
ните работи, залегнали в програми 

като преломна те, а ако трябва комплектно да 
точка п ясно предвсстне на нодго- бъдат оценявани, изглежда че ня- 
топката за бъдещата реформа. От- ма да се погреши ако се каже, че 
там п исканията към опия конто това са най-прецизно изготвените 
„предварителните работи" по са документи през последните някол- 
добре завършили, трябва отново ко години в СК в Нишки регион, с 
да гп завършат, защото реформа- ясно предвидени срокове и носи- 
та трябва да почне върху „етабнл- тели на отговорността, 
пп основи". А тези „стабилни ос-

НЕН

Това което според общата опе
ла реформата що взето е значително увеличе

на износа. Дори с 11 процепила отлага старта 
са изключително лошите резулта-

стопанството в Ниш и Ниш- та в сравнение с миналата година.
Обаче, никак не би било добре 
всички слабости в дейности па 

стопанство да се обви

вно
ти в

1988 година. Дока-
то стопанството в Сърбия в срав- за

миналата година има увс- тукашното
обем па пяна само сдруженият труд в Ншп пови подразбират промяна па че-

ки регион през

пенис с 
личение на физическия Велимир Филиповнч

и че въз основа на погрешни пре- ве н помпя етил на обновения По- 
цепки, не случайни и пс само от краГш11нск.п комитет. На бърза ръ 
ръководството па Покрайнината, ка той побърза в навечерието па

самото заседание па ПК ст,е спе
циално съобщение ирнзва албан
ците да отхвърлят промените в 
Конституцията па СР Сърбия, н 
да се противопоставят 
каза — срещу дракокските, ста- 
лнпистическитс методи но отнема 
не па главите, па албанците, раз
бира цо! О първата до последната 
дума все както шйнс ,н говори не
говият сънародник н брат по пе
ро п иден от Тирани Мсмпил Ка- 
дарс. II този писател от съседна 
Албания иъв февруарския брои 
па френския „Мопд дипломатик” 
призива па отбрана на албанците,

кои са прогонени н тероризирани 
от сърбите в Косово!? Докъде стн 
га националистическата 
на „нашия” Ругова п на неговия 
Кадарс, които за сметка на една 
хилава политика хвърлиха под 
крака н честата и хуманизма на 
професията, с която се занима
ват.

Нов говор слепота
— сме давали и погрешни напра

ла гоено- аления п водил и ялови „акции". 
бю Така, плюс останалото, в затвори

те се озоваха излъгани и заразе
ни с омразата дена на албапска-

(От 1-ва стр.)
стане обрат и край

националистическотова
дството на
рокра1ичсския връх който оснсм 

сръбския, черно.орския И
* ' причини огромна та народност, като жертни па па-

’ циомаЛистическид бюрократичее-
ки връх в Косово.

кактона
другите народи

албанския народщета и на 
7 рябва да се надяламе 
бри дни за Косово.

И ноемврийските 1
кто и някои предпиши

Трябва да очакваме, чс новата 
политика н новият стил на рабо
та на възобновения ПК ще изх
върлят на иовръхността всички 
Ругови и когато се касае за кон- 
трарсиолщцията в Косово 
вече няма да се играем на крие
ница.

па но-до-
Че имаконтрарсиолюцията 

събития, ка- опора в институциите ма система 
събития та в [Покрайнината показа и след- 
албанс- мандата националистическа дивер-наи явления (осъждане 

па, който защищава;/ 
то знаме) ни говорят, чеконтрареволюни ята

;гл погрешно

югославско сия па председателя па етнически 
идейни- чистото Дружество па писателите 

в Косово Ибрахим Ругова, който 
място усети опасността от повито встро

чс

ят център и а 
сме търсили Саво Кържавац



Комунио
известни, по за всеки

необходимо време и
слу-членовете па домакинствата, без 

оглед на разликите I» щетите, ка 
зва Нетар Спасим,

не саЗАПИСКА ОТ ЛУЖНИЦА чай п/с е 
по-голямо ангажиране на по-висо 

и извън СР Сърбия.
сплотяКъдето е тънко, там се къса председател 

отбор в ОС ко равнище
Това, че нещастието

па изпълнителни^
Бабушшща. Други са давали па ве

при примери, 
на осиечанки за

па хората има много 
Така един жест 
служава да се спомене. Една те

бе/не достатъ

отделно,яко домакинство 
което не са тръгвали от броя ,ш 
членовете н претъпряпата щета. 
1I орали различния 
кувапето па напътствията, 
ят изпълнителен съвет и комисия

В Лужннца, края на печалба ит и твърде беден край не е ос 
рите, в миналогодишните навод
нения бяха засегнати 36 наееле- ли.
Ни места, което е две трети от 
територията на общината. И то- за срутените и унищожени ооек 
зн път, обаче, солидарността ти, последва

тавеио в неговите мъки и нево- 
Ведиаги след наводнението левизионпа емисия 

чпа активистки
„Горни град" п Осийек да 

акция за пострадали-

ПОДХОД. В Г|,л
об-в местнан публикуването на сведенията паши

1.ЦНОСТ
значителен интерес раздвижатта навреме предупреждаваха да 

критерии. Лужннца, конкретно за мес 
с. Радининце.

краища па 
облек-

възтържествува и вече пристигна за помощ от всички 
ха към 400 милиона динара

те все уважават приетите 
По п въпреки това, се е случвало, 
че пито една местна общност пс

тното население в 
Трябва да сс изтъкне, че в месг 
пита общност „Горни град" в 
Ос;,ек има към 5000 жители и

страната. Получиха пари,
селскостопански ч строител 

Отделни мест

по
мощ от организации, отделни ло, 
лица п обществено-политически ни произведения••• 
общности. Получиха и към три .ни общности, 
милиарда нови динари от Репуб ружепня труд помощта директно

довозваха до гражданите или съ
Гоч

е дала една част от помощта, нрех 
пазгхтчепа за собственици на нму 
щеетво от други места. Ня/ши не 
доволни села (С/удепа, Сгрелъд) 
пее още пе са превзели за план у 
паното количество произведения.

организации на сд
Акцията 

събрани 1,5 милиона
то от пяла Югославия-
успя и са 
динара и строителен материал на 
стойност от Ю милиона динара.

ликанскня изпълнителен съвет...
— Най-напред се постарахме ответната местна общност.

условия но на място са извършвали разза създаване 'жизнения 
на населението. Именно, бяха аи предоление но домакинствата или 

средства да се обезпе са предоставяли това да направ
ят самите местни общности. Най-

начело сШест активистки,
МИЛИЦА ЯНИЧ, са пребивавали 
г; Радининце и те лично са разп
ределили събраният материал и 
купеното облекло.

оплаквайки се от несъответното 
Имаше и забедегажнрани

чи покрив за нан-закъсалите до-
От средствата на со голям износ са дали трудови н

организации, както п 
общно

сти — над 511 милиона динара.

разпределение, 
жкп от отделни лица.

макинства. В санирането па последетвп-лидарността вече започнаха но останали 
ви строежи на обекти за пет до обществено-политически 
макинства, а три семейства ще 
получат нови помещения благо 
дарение на Фондацията на соли- лпте среди (в Черна гора Копао- 
дарността, Градската конфереп- ннк, Б. Лука...) напомнят, че в 
цця на ССТН от Белград н Син- подобни моменти с трудно прие 

казва СЛАБО тигналата помощ да се разпреде 
предсе- ли обективно. Какво се случва 

тук?

ята от наводнението ще се полз
ват средства от Фонда за нераз
витите, Агробаика и

Причината да тръгнат на път 
няколко стотици километсредствата

па солидарността. Запланувано е 
изграждането па още шест 
дивидуалмп и санация па около 
четиридесет жилищни обекти. Ог 
делен проблем представляват св 
лачпщата, конто са над 400. Пос
тигнат е договор с Електроразп
ределителното, ПТТ, Водното сто 
панство и Републиканският СОИ

Дълъ/
ри оейечанките сами обясниха:

— Преди тръгването на лъ'Г 
се договорихме, че за събраните 
пари да купим комплетни обле 
кла за
в това село и лично да ги връчим. 
Дойдохме и за да се запознаеме 
с тези хора и да ги уверим, че в 
нещастието не са сами. 
ме, че и ние няма, да бъдеме уса

Досегашните случаи от остани

ин-

дикалният съвет,
ЛЮБ МИЛАДИНОВИЧ, 
дател на ОС Бабушница.

От 21 моста, кОлкото са унн

17 най-застрашеии лица

— Въз основа на пристигнали 
щожени, приоритет получиха се- те информации, може да се раз- 

Освен това, започна бере, че в повечето местни общ- Вярва-дем моста, 
и прокарване на пътищата. Тук 
се ангажира ЮНА.

Населението на

за пътища да се направи нал-не 
обходимото. Предстои много ра 
бота. Средствата понастоящем

разпределението па полу 
чените произведения 11 помощ е 

този неразв вършено въз бейова числото на

ностн
мотени.

Б. Митич

Прнемствено становище битията и жизнените процеси ч Кучан, „съществено промениха 
последните години не потвърдиха характера на покрайнините и ги- 
изправността на всички констата- сведоха само на републикански 

и цпи в посочените становища. Но въпрос на СР Сърбия, а също та-
сигурно ка, п спрямо ония политически

активности, които са насочени
ки активности за осъществяване Гъкмо затуй можем да кажем, против определената степен на
до подобрение на уставните и дру- че приемственост на тези становп политическа и икономическа са
ги отношения в СК в Сърбия във ща представляват заключенията, мсстоятелност на двете покраини.

(От 2-ра стр.)
става дума за държавното учре
дяване на Социалистическа репуб 
лика Сърбия-

Няма намерение в настоящия 
материал да оценявам какъв на
истина е бил истинският принос 
на Словения, който е от значе
ние особено в икономическата об 
ласт, а нито да утвърждавам при
чините, които сред сръбския на
род са създали такова мнение и 
настроение. Съществуват достатъ
чно аргументи, които показват, че 
словенците се солидаризират със 
сърбите и черногорците, когато 
се касае за основните им права 
и свободи ,и че добре разбират, 
че в Сърбия трябва да станат за
бележителни промени, особено 
конституционни.

Вероятно доста криво и нелъл 
но е информирането, затвореност 
та на информациите, дори и отсъ
ствието на помнене и на истори
ческите факти. Така например бе 
забравя, че Председателството на 
ЦК на СЮК още през 1985 годи
на е създало комисия начело с 
тогавашния член на Председател
ството Милан Кучан, със задача 
да подготви проектостановища за

осъществяваме на единството 
съдружието в СР Сърбия и опре- подходът и критериите 

идейно-политичес- са били изправни.дели насоки за

СК които във връзка с коиституцнр- ни, без които прилагателното уаввръзка с отношенията между 
в Сърбия, СК в Косово и СК във нното учредяваме на СР Сърбия тоиомнп” стана обикновена фор- 
Войводина, както и с конституцп- преди няколко месеца прие Пред малност.

СР Сърбия, седателството на ЦК на СЮК. И
посочвам Словения конструктивно участву- янно получаваха подкрепа в Сло-

Това са принципи, които поетоонния концепт на 
Няма по-нашироко да
извадки от тези заключения. Ще ва в изграждането на тези заклю- вения, защото те 
бъде достатъчно ако посоча реши чення, и затуй —

дапнето на ЦК па Словения от нсювска Югославия, за възобно-

представл я ват 
както на засе- съставна част на борбата за ав-

телното становище, че „учредява
нето и действуването на СР Сър- 23 януари 1989 година заяви Ми- вяването и развитието й, а с това 
бия като държава също така, ка- лан Кучан — даде подкрепа на и за развитието на всеки неен на- 
кто и другите народи в СФРЮ" новите решения в Конституцията род, при което винаги се изхож- 
и че „изявата на автономиите па на СФРЮ, с конто „ясно се из- даше от това, че народът е свобо- 
покрайниииге и тяхното участие разява положението на СР Сър- ден само тогава, когато са свобо- 

отиошенията бия и автономиите покрайнини дни всички негови жители.
Всичко това недостатъчно е

в изграждането ма 
във федерацията не смее да про
тиворечи на факта, че те са със
тавна ча

като нейни съставни части, а не
само като констнтуитивен еле- предадено в информативните про 

ст на СР Сърбия". Твър- мент на федерацията". Това е на- стори и при сръбския народ. За 
де актуално би било предупреж- правено въз основа на оценката, жалост, с разни манипулации и 
дението, че проблемите не могат че в отношенията, които на прак- дезинформации непрекъснато се 
да се решават върху етатистичес- тика възникнаха след 1974 годи- създава впечатление, че Словения 
ки основи и чрез „абсолютизира- на, покрайнините получиха много няма разбирателство за оправда- 
ие ролята на държавата и държа- голяма самостоятелност и

делиха от СР Сърбия. Но Слове; 
със спорове и погаждане между пия сигурно беше и чувствителна еТо очевидно не отговаря на ис-

спрямо ония искания и предло- тпната.
Милан

се от делните искания на сърбския на
род и че не им дава подкрепа, ко-вността и не могат да се решават

статистическите сили".
Славко ГеричЕстествено, развитието на съ- жения, които както каза

Урежда единна редакционна колегия: гла- шго Петрович. заместник председател Слобо- 
отговорен редактор на всички издания даи Цованович.
„Комунист" Влайко Кривокапич, замесг- Адрес на редакцията: Белград, Площад

ник главен и . отговорен редактор Борислав В у- „Маркс и Енгелс” ]ЧГ<? 11, телефони: централа 
четич, главни И отговорни редактори на репуб- 335-061 до 096; и Нови Белград Булевард „Ленин” 

от ликанските и покрайнипските издания: Зия Ди- ]\Го 6, телефон 627-793.
здаревич (Босна и Херцеговина), Момир Бър- Издава НИРО „Комунист”.

(Сърбия), Реджеп Хайрулаху (Косово), Ри- Печата се всеки четвъртък на сърбо-
Лазаров (Македония), Славко Герич (Сло- хърватски, то ест на хърватско-сръбски (кири- 

вения), Мирко Михалевич (Хърватско) д-р Но- лица и латиница), словенски, македонски и ал- 
ваквак Йоваиович (Черна гора), Коста Тоджер бански езици, а съкратени издания па българ- 
(Войводина) ски, унгарски, словашки, румънски, руеннеки и

Председател на Издателския съвет па йз- италиански езини. 
цанието на „Комунист” зя СР Сърбия; Мило-

Комунист вен и 
ма в-к

С указ на Президента на Републиката 
22 декември 1964 година „Комунист" е удостоен 
е Орден народно освобождение, а с указ 
30 декември 1974 година с Орден братство и 
единство със златен венец.

Директор на НИРО „Комунист’’: Витомир 
Судански. главен и отговорен редактор на вси
чки издания на „Комунист": Влайко Кривокапич.

от кич 
сто



ИЗ ДЕЙНОСТТА НА
ОБЩИНСКИЯ СЪДИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ В ИЗ ДЕЙНОСТТА На „ЛИСЦА” — БАБУШНИЦАБОСИЛЕГРАД

Повишена ефикасност Десет трудови 

заповеди
ч

ва не само да^редлага^аказГт™ Т°ЗИ °рган се застьп- затвор до 15 дни,.. Всред, 
действува и превантивно елната политика, но да наказаните са и Девет ма-

долетим лица. — главно по 
ради каране на возила без 
документи за' правоуправ- 

на ление. ' 1

И
)

В

ВЗЕсг™ „ и„,„_ ,
ни нетна. Този Характер ■ иствие — 108 и стопаист- работата на този орган' е
личава есЬмкаг ^1ан вото ^96. При това е доставката на повиквател-
личава ефикасността си, наказал 970 души: 85 с

• НА ПРЕДЕН ПЛАН: ИЗПЪЛНЕНИЕТО 
ПЛАНА И КАЧЕСТВОТО НА ПРОДУКЦИЯТА

движение- НА

На общо партийно съ- та по дисциплината на тру 
брание, на\ което присъст да. 
вуваха 'синдикалисти и 
младежи, бяха обсъдени 
резултатите на конфекция ния персонал. - Админист- 
„Лисца" в Бабушница пр ра^ивците са правили ре 

(1988) годи- дица грешки, особено 
при изчисляването на ко

мите и реализирането, т.е. 
изпълняването на взетите 
решения- Главната причи
на е неблаговремената до
ставка и .чувствуващата се, 
миграция на хората от об
щината във вътрешността 
и обратно.

Ф Изостряне отговор 
ността в административ

но освен прилагането на 
наказателната 
особено

предупреждение, на 7 е 
наложил възпитателни ме 
рки, над 780 парично (об
щата стойност на глобата 
възлиза над 57,3 милиона 
динара и, е отвзел незако
нно спечелена, полза ог 
над 60,7 хиляди динара), 
на двама души е наложил

политика
внимание посве

щава и на превантивното 
действуване. От изготве- ез изтеклата 

на и изпълнението на плания отчет за миналогоди
шната работа може 
извлече

на за настоящата година. 
Разисквайки по минало-

мпенсациите за отсъст
вия по майчинство (над 

годишните .делови, резу -30 дни). Според предписа 
лтати е констатирано, че 
резултатите биха 
далеч • по-добри ако не е 
имало толкова отсъствия

да се
още една харак

теристика: увеличава 
числото на

В. Б.,се нията такива изчисления 
били трябва да се правят на вс 

яко тримесечие, за да не 
се ощетяват работнич- 

й ако организацията на- ките. ’ 
производството е била по- 
добра. Обективна трудно 
ст е, че е произвеждана други 
малосерийна продукция 
(например вместо 700 бро 
йки се произвеждат 400 бр 
ойки определен артикул), 
но това е продиктувано 
от изискванията на паза-

представките 
и делата, които до съдия
та отправят хората и, гра
жданите, инспекциите, Слу 
жбата на - 
боти и останалите 
задължени 
на вредни явленпя.

РЕШЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ОС, 
В ДИМИТРОВГРАД

Нови цени на водата 

и превоза
вътрещните ра- 

- органи,
ф По-добро поддържа

не на инвестиционните и 
обекти. Машини> 

които са извън строя не 
се ремонтират навреме, а 
когато се яви нужда да 
се въведат в производст
вото, констатира се, че

за осуетявано

През миналата година 
този орган е разгледал ц 
се произнесъл за 1259 пре 
дставки и дела, а за ре
шаване през тази са му 
останали 109. Ланп е по

па разглеждане 
и в сравнение с по- 

. миналата година (698) то
ва число значително е уве 
личено. В отчета се под-

Многобройннте поскъп- 
ления, които през послед
ните дни сполетяха джо
ба на димптровградчанп 
са придружени още от 
две: цената на водата е 
покачена със 100, а на пр 
евоза с 51,7 на сто.

ще плащат 500 динара за 
кубически метър изразход 
вана вода. 
се с това поскъплемпе, Из 

съвет

Съгласявайки са неизправни.
ф Пестене и икономии 

на всички равнища, 
приети Има явления на разхища 

ване на материали, суро-

ра.
По въпроса на субекти 

слабости са
напълнителпият 

Общинската скупщина в 
Димитровград се е съобра 

няколко факта. Ио-

лучил
1139

вийте
„задесет заключения 

поведи", които трябва да 
допринесат за нарастване

зил с
вата цена па водата с по- 
малка от икономическата

вини и енергия.
Новата цена на водата п 

е, и не е изненада. Не с, 
увеличението защото електрическият 

ток поскъпна значително, 
на инспекции- а именно той най-силно 

влияе върху цената ма во 
дата. Изненада е процен
тът, особено търсеният от 
„Комуналац” процент — 
водата да поскъпне

сто! Но Междуобщип- 
ският завод за цени от. 
Ниш С бил „по-реален" и

на производителността на 
труда й подобрение качес 
твото на продукцията.

ф Намаляване на неос 
отсъствията

ф Навременно запозна 
ване с производствените 
планове. Прието е заклю-

й цена. В края ланското 
деветмесечне „Комуналац 

около 50 милиона

чертава, че 
е резултат на повишената 
активност 
те, Службата на вътрешни 
те работи и останалите об

е имал 
динара загуба, а средният 
личен
те в тази организация е 
бил само 238 120 динара.

чение, че занапред по про 
линии рабонователните

по болест. Миналата годи 
на от общо 309 заети на
всеки работник се пада* месечни планове, срокове 
че е отсъствувал по - те за доставка на продук

цията .новият асортимент.
ф Изостряне на контро 

ла на готовата продукция. 
Досега е изоставал между 
фазовия контрол, като вс 
ичко е предоставяно на 
контрола на крайната пр 
одукция, а тогава същес- 

С твено нищо не може да 
се измени.

изводствени 
тниците трябва да се за-доход на работещи
познаят с оперативнитеществени органи, старае

щи се за опазване на об
ществения ред и спокой
ствие и спречаване на об-' 
ществено вредните 
ния.

КаIтл 11зат«ята поскъп- 
100 па сто за до- 

н Дома за 
с .67

с 260
на със 
макнпетвата 
стари лица, относно 
на сто за трудовите колс- 

Изнасянего на бок

трудодни.
ф Повишаване на про 

фесионалната подготовка. 
Миналата година,

на
явле-

пора-е предложил цената на во 
дата да бъде ди несръчност (шивачи, 

механици, лансери и пр.) 
промяна на пронзво 

може да се нз

КТИВИ.
лука поскъпна само с 20 
па сто. А. Г-

увеличепа 
100 на сто. Значи от

Този орган през минала 
та година най-много дела 

из областта на
със
1 март димитровградчапи при 

дството нее разгледа.'!
А товапълни нормата, 

пораждало определено не 
довоствие сред заетите.

КЛИСУРА СЕ НУЖДАЕ ОТ РАБОТНИЦИТЪКАЧНИЯТ ЦЕХ В

Шанс за тридесетина клисурчани рабоф Уплътяване на
време. Поради нео 

прекъсвания,

Ако се спазват тези де
сет правила, който на съ 
браннето бяха изнесени и 

тазгодишни-

тното
ТИГ „Гър- 

клн-
сиователин 
въпреки че нормата през 
1988 година е изпълнена 

101,4 на сто, по отио-

ководството на 
делпца" е решнло в 
сурския цех да бьдаг при

ТИГ „Гърделица" е рошило в 
бъдат приети работници и от редо- 

които са завър

наРъководството
клисурския дех датрудоспособните клисурчани, 

основно училище

подкрепени, 
ят план, 
да увеличение 
сто, ще може . успешно 
да се изпълни. При това 
винаги трябва да се цма

който предвиж- 
с 10 навете на 

шили
със
шепне па ДР\Тп органи- 

на „Лнс-

стп работници п от редо
вете па трудоспособните зацпп в състава 

ца” това е с 
малко.

ф Подобрение на тру
довите условия. 1 Зачести- 

злополукн

И IV степен образование,, 
структурата па безр.г

Кли-
общи-

10 па сто по-клпсурчапп, които са за- 
пърппшп основно учили-

В тъкачния пех н
посура (Сурдулишка 

па), който бе открит от
промиптле- 

„Гърделица" монасто

предвид, че се произвеж
да за чуждестранни пот
ребители (Франция и Ит 
алия), че сроковете са 
напрегнати (па затуй ще 
се наложи да се работи 
в събота, дори и неделя) 
н че се търси качествена 
продукция- Ако всичко въ 
рвн стройно в производ
ството може да се очак
ва п увеличението на лич 
нпте доходи, конто през 
декември м.г. средно са 
възлизали 678 хиляди

»ботните лица п този край
С. М.с съвсем друга. Затова р!текстилната 

пост
ящем работят 30 ду/ли. 
Цехът се нуждае от рабо-

лите трудови 
са резултат 
чпа
топка за преминаване ог 
една в друга трудова опс

па недостатъ
професионална подго

затова в тече- 
годи-

тна ръка и 
ние на настоящата

ракия-
ф Подобрение на Дис

циплината на труда.
лице са дребни иедоразу 

кавги н ежби, кои

подчертава дина, както 
ректорът на гърЯслишка- 
та фабрика Драгомир Пе- 

бьдат приети 
тридесетина работни

Клисур-

На-

ткович, ще мепчя,
то спъват ритъма на лото 
чпото производство, 
лючеио с дисциплинарна
та комисия далеч по-стро 
го да наказва нарушения

още
ка предимно от 
ски край, .

Производственият
изисква новоприетите

II, ГИ

Зак- дн .
'{ нара.про-

Ст. Н.Цехът в КлисураЦеС
работници да имат
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ДИМИТРОВГРАДНА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ВБОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИОТ ОБЛАСТТА 
НА

Мерки за увеличение на 

животновъдния фонд
„Нов" занаятчийски 

център
тите (сточни карти).

И в областта ма оицсвъ-
Жнвотновъдството, 

то водещ отрасъл на сел 
ското стопанство в Боси- 
леградска община, от го
дина на година намалява, 
особено
където намаляването 
най-изразително, загрнж- 
ва не само занимаващите 
се трудови организации, 
с тази дейност, но и вси
чки
кти. Пасбищата с които 
разполага общината пред
лагат реални възможнос
ти, за по-интензивно жи
вотновъдство. Въз основа 
на това и развойните оп
ределения на общината се 
базират на по-рационално 
развитие на,селското сто
панство, пре.Уи всички на 
животновъдството.

Изхождайки от тези об-

дании намаляването не е 
толкова изразително, меж 
ду другото се предвижда 
по-голямо внимание зана-

ка-
за окотосси не самоИдеята да се строи 

занаятчийски център и 
Димитровград не е но
ва. Нов е проекта, по 
който ще се строи за
наятчийския център, 
па който съгласие да
доха делегатите на Об
щинската скупщина пи 
заседание от 17 февру
ари тази година.

Именно, и триъгъл
ника между улш<Г Мо
гла Пи я де, железош,т- 

/ мата линия и реката е 
локацията на бъдещия 
център. По първия про 
ект тук бяха заплану
вани обекти за разни

дството се предвиждат ме 
рки за обезпечаване па 
качествени разплодни ов- 
пи от сортаТа „витренбе-

и за частните заГги- 
Става 

обекти

по
я.тчии в града, 
дума за малки 
от по дваестина квад
ратни меТра, без етаж, 
Мак7,р че 
нанизани едни до друг

пред да се посвети върху
овцевъдството, изкуственото и природно

е осеменяваше. За целта ще рг”, които вече има при 
се активират трите пуик- омцефермата. Освен това 
та за изкуствено осемепя е обезпечаване па различ- 

Босплеград, Горна пн видове семена за изку
си стисни треви ще се подо- 

други общински субе околните села в тези три брн качеството па храна- 
пункта трябва да се осе- . та. Носител па тази акти- 
менят около 2384 крави. ппост х; ТО „Босилеград". 
Там където няма иъзмож- В областта па свиневъд

всички са

ване в 
Лнснна и Радпчевцн.

са така,чспроектирани 
е възможно да се стро
я/г независимо един от 

Това дава значи-•/ друг. 
тел но предимство, поне 

не зависижс строежа 
от това дали за всичкиството, също така ще бъ

дат предприети съответни 
активности, преди всичко 
в подобряване па фонда с 
месни свпие от сортата 
„ламдрас", което също ще 
реализира ТО „Босиле
град” в съдействие па Вс- 
тешшариата станция.

В областта на птицевъд

пост за изкуствено осеме
няване, от страна па спе
циална комисия щс се из 
бере разплоден добитък. 
Разбира сс, и занапред ще 
дават принос в това отно 
шение двата пункта за пр 
иродно осеменяване в: Го 
рна Любата и Долно Тлъ- 

стоятелства, животновъд мино. Носител и органп- 
ството, не без основание, затор на изкуственото осе 
беше предмет на разисква меняване ще бъде Ветерп

обезпечениобекти са 
средства. Това потвър
ждава п големият ин
терес сред занаятчий

ството и занапред ще се 
грижи Ветеринарната ста 
мий я •

Безспорно е, че с реалп
не и на последната сесия нарната станция, а за раз 
на Общинската скупщина, плодния добитък ще се 
При това делегатите на грижи ТО „Босилеград”, 
трите съвета приеха и ко- В това отношение и Об- 
нкретна програма от мер щинската скупщина ще 
ки и активности, за у вели даде свой принос. Досега 
чение, и за подобрение на изкуственото осемепява- 
расовия състав на добитъ не заплащаха животновь- 
ка.

змрането на тази програ
ма ще се обезпечи ие са- 

брОсг памо увеличение 
добитъка. но ще се обез
печат и далеч по-качестяс 
пи и сорти. които лапат 
по-голпмо количество ме
со. мляко, вълна и пр.

дите. Занапред се предви
жда то да бъде безплатно, 
а да се компенсира от срс 
дствата събрани за биле-

Съгласно тази програма, 
в областта на говедарство 
то, където според някои М Я.

Мястото за бъдещия център днес... 
... и след няколко годиниВЕСТИ ОТ ТО „ДИМИТРОВГРАД"

Петкратно увеличение на износа
Началото на годината Като се 

се смята за пасивен се
зон, поне когато става ду 
ма за продажбата. Защо- 
то всички теглят черта под . 
изтеклата делова година, 
полагат максимални уси
лия Да намалят количест
вото на залежалите стоки, 
значи повече да продадат, 
а по-малко да купят.. Но 
януарската реализация в 
трудовата
„Димитровград” не приз
нава това правило.

лата продукция може да 
се очаква и през следва
щите месеци.

имат предвид 
сключените сделки, тако
ва намаляване на залежа- 1»

Кецовете „тнбхар“ стават хит
IВ първите два месеца 

на годината обикновено 
се, повишава интересът за 
обувки от колекцията зи
ма-пролет и затова опитни 
те комерчески работници 
на „Димитровград” бяха 
изненадани от иключите 
лния интерес за спортни 
обувки, по-специално . за 
кецове. Търсенето на ке
цове е толкова голямо, че

просто изхвърчаха от про 
давинците ма загребски 
„Рибоматериал”. Затова се 
обмисля за производство 
на нов, по-съвременен мо
дел „Тибхар 2”, който ще 
бъде подходящ и за оста
налите „малки” спортове.

организация

— Реализацията през 
първия месец на 1989 го
дина е 7,2 милиарда дина 
ра и 6 пъти е по-голяма 
в сравнение с миналого-

занаятчии необходими 
на всеки град, но на 
етаж. Само този факт

те за строеж по 
приетия проект. • Сега 
остава да се 
имуществените 
шения, да се 4 заплатят 
частните стари дюкян
чета и локацията да се 
разчисти.

ново-
Съществуват добри из

гледи' да бъде сключена 
сделка с Републиканската 
конференция на ССМ в 
Босна и Херцеговина „Ди 
митровград” да произведе 
големи количества брига- 

Купувачите проявяват дирски кецове за участни- 
твърде висок интерес и ците в трудовите акции в 
за. „Тибхар”, специални4ке тази наша република, 
цове за .състезатели по 
тенис на маса. Произведе
ните досега количества

разрешат 
отно-говори, че строежът на 

такива
ста скъп. Затова

ДКЖя.ни е до- 
и ин

тересът на занаятчиите 
бе сравнително малък, 
почти никакъв. Имай-

дишния януари — заяви 
Саша Димитров, ръково- -.Димитровград" не е в съ 

„ стояние да приеме всичкидител на Сектора за про- . поръчки.
дажба. — Стойността на 
износа, изчислена в дина
ри, пет пъти е по-висока в 
сравнение със същия ме
сец на миналата годцна.
Залежалите стоки са по- 
малки с около 20 на сто.

Независимо
от това колко време е 
необходимо за това, фа 
кт е че сега реализацп 
ята па занаятчийския 
център е много по-блпз 
ко отколкото преди по 
първия проект.

ки това предвид от съ
ответните служби и от
говорни хора в общи
ната е потърсен нов 
проект, може би не тол 
кова амбициозен, но 
все дак много идтере-

■ ->

Предраг Димитров А. Т.
I
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па читател*щ БАСКЕТБОЛ:
ПЪРВА АГЕНЦИЯ 

НИШ
ЗА ПОСРЕДНИЧЕНИЕ ВП,

ОТ ГОДИШНО-ОТЧЕТНО 
ТО СЪБРАНИЕ В „СВО
БОДА".... ........нГсТоГдаДнОМва1иДлТвИТ^^ ^Спектра" оказва най-разностранни 

услуги
ОТГОВАРЯ

Безотговорност и Финансовите 

проблеми 

главна 

спънка

Тези дни в Ниш е „Спектра" е първата 
от този вид агенцииоткрита първата аген 

ция за посредничене — Ниш, чиито услуги мо- 
услужно-информацио- 
нен център „Спектра".

в

яваш или гат да ползуват граж
даните и заинтересова- 

Информационният цен ни лица от цялата Ре-
• • •

Другарю Василев, 
Вашето

публика и страната. Ха 
рактерно за дейността 
на тази организация е 

ку- пълна тайност и ком- 
ра пюторска обработка. 

Следователно, нуждае-

тър-посредник между 
другото оказва следни 
те услуги: даване под, -«на тв™ многоКоб„дааТСТВО” 

на Здравния Дом в
от 131989 януари 

всички трудещи се 
понеже винаги се

наем, закупуване 
пуване, продажба, 
змяна, замяна, оказва
не и ползване на услу щите се от различни 
ги във връзка със сто- видове услуги ще бъ- 
кообороти и различни дат бързо съвременно 
услуги — стаи, жили- и икономично обслуже 
ща, къщи, строителни ни. 
места, магазини, авто 
мобили, авточасти, те 
хнически стоки, музи-

Димитровград
пациентите Максимална здравна защита
тГГе известно н-ГаСН° °бек™ВН1"е ни възможности, 
това е известно на голямо мнозинство

На 15 февруари тази го 
на дина в Димитровград се 

проведе годишно отчетио- 
пациеити ! изборно събрание на бае

ла уведомим този отговор. С него искаме кетболния отбор на „Сво
се на Здравни лом н”6 **а ”БРатство”> че трудещите бода". Залата иа Общинс- 
“ щ,Т я ДОМ не са виновни за смъртта на май-

Ви, както може да се разбере от Вашето 
Професионалната

нашии не заради тях пишем

кия комитет на Съюза на Заинтересованите вс 
ички информации мо
гат да получат на теле 
фон (018) 22-331 всеки

комунистите в Димитров
град беше изпълнена до 
последно място от делегй 
ти, гости и други любите
ли баскетболния спорт в 
града. Уводен доклад за 
изтеклия период направи 
председателят на клуба Зо 

отношението ни към пациен- раи Тричков, а за спорт* 
тите на дома. Откликнахме на молбата ви и вместо в ! ните резултати на „Свобо 
Ниш, който е по-близо, я изпратихме на лечение в Бе да" през изтеклия период 
лград. Когато майка ви се завърна от болницата, наш ! отчет изнесе Зоран Геров, 
лекарски екип я прегледа у дома и й определи дома- | Изнесен беше и финансов 
шно гледане, което беше редовно и качествено. Мо- ! отчет за 1988 година.

писмо.
ни позволява да 

кажем явно диагнозата и прогнозата на болестта на 
майка ви. Разбираме и болката ви за скъппя ви роди
тел, но смятаме, че и в това тежко за Вас положение 
сте могли да бъдете поне малко обективен.

Написахте, че майка Ви е приета в Здравния дом 
твърде коректно. Това е един от 
с който се съобразява

етика не

кални уреди, помощ в 
къщи, брачни предло работен ден от 8 до 12 

и от 17 до 19 часа, а в 
събота от 8 до 12 часа.

жения и пр.
Най-съвременната ко 

мпюторска обработка 
на данните дава възмо 
жност бързо и ефика
сно решаване на всеки 
конкретен предмет.

Адресът на агенцията 
е ул. V конгрес бр. 2, 
Ниш.

основните принципи,

!
Ст. Н.

I
мичето, което на въпросния ден беше закарано в Бел- : 
град е изпратено там от лекар. Предполагахме, че 
ще го оставят на лечение и затова бяхме запланували 
линейката на връщане да вземе майка ви. Но прегледи | 
те на момичето са завършени до 13 часа и се е нало : И проблемите в „Свобо 
жило то да бъде върнато в Димитровград -още на съ- Да” са като тези в „Асен 
щия ден. И тук е настанал проблемът. Вие сте упор- | Балкански" и останалите 
ствували майка ви да бъде повезена за Димитровград ; клубове в Димитровград, 
именно тогава, макар че е могла да остане при Вас Те са главно от финансов 
още един ден (болестта й н извършеното облъчване | характер, 
не са заразителни). Ако бяхте направили така, ние ,

На 2 март 1989 годила се 
навършват 40 дни от смърт
та на нашата майка, свекър
ва и баба

След това се развиха 
оживени разисквания.

Маргарита Вацева 

Гогова
да | На събранието беше даоще на утрешния ден щяхме да изпратим кола 

вземе майка ви. Но вие сте упорствували докрай и сте депо предложение да се 
принудили водача да препълни линейката. Така е на- направи среща на ръково

Този ден в 10 часа на
гробищата в Димитровград 
ще се състои

дителите на всички клу
бове в града, като се на-

ЧЕТИРИДЕСЕТДНЕВЕН ПОМЕНмалена сигурността на транспорта.
Вярно е, че Здравният дом разполага с 5 линей 

ки. Една не изпращаме на далечен път, понеже не с | прави един цялостен ана- 
сигурна, а нЪ друга трябваше да бъде подменен двигате лиз на димитровградския 
лят. Най-новата линейка изпратихме в Белград. Две 
линейки, една от тях е споменатата от Вас „волга", 
бяха оставени в Димитровград за бърза помощ ма 
селението в общината.

Поканваме роднини и близки да присъствуват на
помена.

Ползваме случая Да изкажем благодарност към 
всички, които ни оказаха помощ и подкрепа през 
последните дни на живота на нашата скъпа майка, а

спорт, както и да се обсъ
дят па по-високо равни
ще.на- особсиа благодарност изказваме към персонала 

димитровградската болница.
на

във Вашето писмо не коменти 
няма да вършим преписка с Вас на стра-

Нелогичностите Опечеленото семействоИнак отборът на „Сво
бода" през изтеклия есен
ен полусезон се класира 
па трето място. От 18 ма 
ча димитровградчанп сне 
челмха II, а 7 загубиха. 
В настоящата година 
очакват още по-добри ре
зултати.

раме и вече 
циците на печата; С дълбока скръб съоб

щаваме на всички роднини, 
близки и приятели, че наши 
ят скъп и непрежалим ба
ща, дядо и съпруг

Медицински колегиум на Здравния дом в 
Димитровград

До абонатите на „Братство" се Владнмнр Симов 

Величковвестник „Братство" поМакар че цената иа
цената на другите вестници е твърде 

читатели, които се абонират на 
необходимите

отношение
Предстои, както се по

сочи, и създаваме ма мла 
дежка баскетболна шко
ла, която да водм треньо
рът ма мърпмя отбор ма 
„Свобода" Зоран Геров, 
който в настоящата годи 
ма ще модеюмг „Свобода" 
и като играч.

скромна, наши
в. „Братство" обезпечават част от

редовното му излизане. Затуй молим 
издължили

от село Горна Лисина 
почина на 22 януари 1989 го 
дшш след дълго и тежко бо 
ледупане.

Неговата смърт дълбоко трогна синовете му Захари, 
Зайко н Славчо н дъщеря му Милка, както н неговите 
снахи, зетьове, внуци и правнуци.

Съобщаваме па всички роднини и приятели, че . 
ЧЕТИРИДЕСЕТДНЕВЕН ПОМЕН
ще даинме на 2 март 1989 година на гробищата в село 
Горни Лпснни. Тогава ще посетим вечния му дом и ще 
го окичим с цветя и залеем със сълзи. 
ОПЕЧЕЛЕНИ: съпруга Йорданка; синове: Захари, Зай
ко и Славчо; дъщеря Милка, зет Раднвой, снахи, внуци 
и правнуци.

средства за 
всички ония абонати, 
абонамента си да направят това 
1988 годила. Годишният абонамент за 

5000 динара.
читателите да възобновят абона- 

нас гоящата 1989 година, която 
25 000 динара.

които не са
за изтеклата 

миналата

година е
Умоляваме

замента си за
Пяла година възлиза на

Абонирането на вестника 
чрез чеков запис, като сумите се внасят на джи- 

62500-603-9529 СДК Ниш, като се по- 
внасят за И ГО „Братство”—

може да стане

Подготовката за нредсто 
ящид сезон ще започне 
от I март.

ро—сметка
сочи, че същите се 
Ниш __ годишен абонамент за вестник „Братст
во”. Благодарим за доверието.

ИТО „Братство" Димитър Стниров
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Риби и яйцаНА ТЕМА „НАРОДЕН ХЛЯБ”

Едип нашенец се преселил 
н Белимбегопо, Скоиско. Нами
нали години, синовете па наше 
пеца пораснали п дошло време 
да се женят, 
спи аалпбил мома от Охрид, до
били се две-трн години и склю
чили брак.

„Предананьето" и Охрид ми
нало йод знака па обща радост 
и веселие. В едни момент май
ката па невястата и бащата па 
младоженеца се „заяли".

Строги даска/ье
По-големняг му ИЛИ

мрзе/ьнва деца
на село, демек да

— Кико школята делии, оче ли
— Оче, дедо, па и пече много, ка-

Дойде онядан унукат 
ме види. 
питам га. 
исе унукат.Свате подхванала дя

волито майката, поднасяйки му Ко п оче, п пече?пълна паница пържени риби — 
хапни си колко ти душа иска 
и ме пи жал за харчалъка. На
ли виждаш езерото, кажи-речи 
рибите ми са додупе.

— Оче од мене дедо, сваЬи дън идем у 
Ама пече оди даскалете што су ста-

миого ди
школу.
нули много лоши. Критериумат су

да сс изкара добра бележка.гли и не може 
Половин децата си побегоше оди тия дас- 
кал>е. Ама ние смо се 'договорили на омла- 
динску коиферешдию дека су опи криви за 
това и че мораю Да лопуштаю-

— Благодаря гп'свао — от
върнал бащата. — Когато дой
деш при мен, ще ти навържа 
яйца да ручаш ден и нощ. 1ха- 
кто знаеш кокошата ферма е 
па пет минути от къщата ми, 
кажп-речн п нам яйцата са до- 
дупс.

— Ко бре, делии, даска-ъете да попуш- 
мислим дека вие требе да се стедза-таю. я

те, да загрейете столице. Не може даскалат 
ако знаеш урокат да ти пише лошу бележ- 
ку. Знам дедин, знам, може некой нещо и 
да те мрази ама шест души даска-ъе да 
мразе не нде. А бащати рече дека толко йе-

те

К. Г.Перица Илиев динице имаш.
— А бе дедо, и ти ли поче? Баша ми йе 

Що ме не питаш нещоомързал с това. 
друго?

НАШЕНСКИ ИСТОРИЙ- Влезнал, но вкъ-кровци. 
щи била само кумицата. 
Целунала го тя в ръката 
по стар обичай, зарадвала

не е много просто като за 
кум.

,,А, аз такова ядене не 
ям"!.

След малко кумицата му 
донесла „урмебес" (чорба 
от поени картофи). Изпро 
бал кумът „и това ядене, 
па като видял, че е по- 
лошо от първото казал:

„Аз котарак не ям, ама 
каша ям"!

Оттогава 
„Кум-котарак".

Записал: Й- Миланов

КИ
Збуни ме унукат па не знам кво да ка

жем ни кво да га питам па тиБе реко:
— Па кво друго има ново у град?
— Има дедо два нови кафийа, да видиш 

кви су. Унутра ка улезнеш лема дека иглу 
да върлшш. А виделото — йедва се види. 
Па има н биричка и кока кола и убава му
зика. Има дедо, има и девочетия. Сваку^ ве
чер нзлазим, първо у йедънят па после 
друЬат. Сигурно дека се плача, нема дедо 
нищо за джабе. Ама оно и много убаво! Па 
има видео клубове. И там се плача. Има мно 
го ново дедо, ка дойдеш, че те одведем да 
видиш. Ама че да дадеш некое „девойче” 
та и по биру да изпийемо.

— Ква девочетия да ти давам, ели ре
че дека дма девойчетия у кавнЪити?

— Пет милиончета че дадеш дедо, това 
йе йедно „девойче".

Нуи-нотарав се, че кумът дошъл ма го
сти.

Изпил кумът кафето, ня 
колко чаши ракия, а след 
това седнал да яде. Куми
цата обаче нямала кадоо 
друго, а му сварила ка
ша. Погледнал кумът яде 
нето. Не му харесало, по
неже считал, че това яде-

Един ясеновделец бил 
кум в Искровци. Една ес
ен след свършване на по
лската работа, решил да 
отиде при кума си на го 
сти. Пременил се, взел ба 
стуна и прегазил р. Ер
ма, та при кума си в Ис-

Vнареклиго

Зарезан
Гледам унукатога па си мислим: убаво 

момче, личи на синатога, ама пуштил косу 
рляк ко поп. И само за кавийи разпрая и 
това с апетит. А у школуту даскалете да по- 
пуштайу, демек много стройи станули! Мо
ре дедин, не су они стройи него сте вие ста 
нули мързеливи та нема дека. Нема школя 
док се не загрейе столицата, ама не йе тая 
у кавийат!
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