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

^ТД НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ #

ГОДИНА XXIX • БРОЙ 1391 • з МАРТ 1989 Г. ф ЦЕНА 500 ДИН.

СКУПЩИНАТА НА
АМАНДМАНИТЕ 

СТИТУЦИЯТА НА СРС

ср Сърбия 
към кон- О БПРИЕ В косово

ИЗВАДКИ ОТ СЪОБЩЕНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАТА НА СРС И ЦК НА СК В СЪРБИЯ

РАВНОПРАВНА 

ЧЛЕНКА НА 

ФЕДЕРАЦИЯТА
ЮГОСЛАВИЯ НЕ СМЕЕ ДА СЕ СЪГЛАГ 

С НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИЯ ГЕРО
• Обстановката в Косово непосредствено застрашава конституциония строй © Извършена 

е груба манипулацня с хора, за да бъде осуетено осъществяването на политиката на СК $ Стано
вищата на политическите органи от някои среди предизвикват голямо огорчение

Социалистическа република Сър
бия най-сетне получава 
онни права да функционира 
единна държавна и обществено-по
литическа общност със 
компетенции на цялата си територия

е извършена груба манипула
ция с хора, за да бъде осуете
но осъществяването на полити 
ката на СюК и - консолидация
та на възобновеното ръковод
ство на Съюза на комунистите 
в Косово, което прояви готов
ност, решимост и енергичност 
да проведе политиката на СЮК, 
да потуши контрареволюиията 
на албанските националисти и 
сепаратисти и да премахне те
рора над сърбите и черногор
ците в Косово, да се избори за 
истинско братство и единство. 
Организаторите на стачката 
предварително са решили да 
си послужат с животите и здра 
вето на миньорите, за да изну
дят удовлетворяване на полити 
ческнте си искове, уверени, че 
органите на партията и държа
вата ще бъдат принудени да 
приемат ултиматума. Те забра
вят, че именно те са отговор
ни за живота на миньорите и 
здравето им, за претворяването 
па миньорите в жертви и сред
ство за осъществяване на пла
новете на мрачния албански 
фашисоиде! 1 сепарат! 13ъм •

констнтуцп- 
като

съответни

Скупщината на СР Сърбия на 23 
февруари т. г. единодушно прие ама 
ндманите IX — 1Х1_ към Комети гу- 
цнята на Социалистическа -републи
ка Сърбия- Въз основа на това ис
торическо постижение СР Сърбия 
получава конституционни права да 
функционира като единна държавна 
и обществно-политическа общност 
със съответни компетенции на цяла
та си територия, като при това не 
се накърнява автентичната автоно
мия на покрайнините.

Като изтъкна д-р Борисав Йович, 
председател на Скупщината на СРС, 
в експозето си пред делегатите на 
Скупщинските съвети, с конституци
онните промени са създадени усло
вия за укрепване на СР Сърбия ка
то общност на равноправни народи 
и народности, в .която равноправие
то ще получава пълна изява във 
всяка трудова и жизнена среда. Сър 
бия получава суверенитета си, който 
й беше ограничен с Конституцията 
на СФРЮ от 1974 година и сс въста- 

единството и конституцион- 
й позиция на равноправна 

югославската федерация

3. Соколович, С. Милошевич и Г1. Грачанин на заседа
нието на председателствата

Обсъждайки политическата 
обстановка и сигурността в Ко 
сово и републиката, Председа
телството ма СР Сърбия и Пред 
ссдателството па ЦК па СК в Сър 
бияа на 27 февруари оцениха, че 
положението в САП Косово ме

ко! I-

живота и труда в покрайнина
та нанесоха на нашето общест
во огромни материални щети, 
сериозно застрашиха обществе
ната
на обществените служби, дове
доха под въпрос личната сигу
рност на трудещите се и гра
жданите в Косово н сигурност
та на имуществото им.

Във връзка със стачката па 
миньорите в Стари търг двете 
председателства 
за предприемане па всички ме
рки, е които могат да сс защи
тят техните животи п здраве. 
Председателствата оценяват, че

собственост и дейността

посредствено застрашава 
ституциоммия строй. С неприе
мливи политически искове п аг 
рссивни действия 
националисти и сепаратисти се 
противопоставят па явна сцена 
па политиката 
лигиката па братство, единство 
и равноправие. Няколкодневни 
те стачки и общият паралнз ма

албанските Голямо огорчение и осъдап 
сериозна загриженост предизви 
каха становищата на политичес 

-ките органи от някои среди, 
които под формата на грижа , 
за здравето на миньорите пре
небрегват вражеската политика 
па албанския сепаратизъм. Без 
отговорно се пренебрегава фа- 
кът, че тези становища обекти
вно представляват подкрепа на 
албанските националисти и се
паратисти.

се застъпват
па СЮК, на по-новява 

ната 
нка на

чле-

В7„з основа на конституционните 
СР Сърбия получава съот- 

комлетенции на ня- 
и компетенции в

и съ-

промени 
ветии държавни 
дата си територия
областта на законодателството 
дебната власт. От особено значение 
са компетенциите й » областиI .

отбрана, вътрешните рабо 
сътрудничество 
В областта па

НАРЕДБА НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 11А СФРЮ

ИЗВЪНРЕДНИ МЕРКИ
Председателството на СФРЮ на 27 февруари издаде наред

ба да се предприемат извънредни мерки в Косово, за да се
конституционният строй, общественият ред, личната сигур-

народната
ти, международното 
и правната защита.
законодателството
уреждат въпросите ,гя

културните ценноеги и ' 
не то. Републиката получа сьТру
да съгласува междупарод 
дничество на покрайнините.

за

щити
мост на гражданите и сигурността ма имуществото мм.

Вън връзка е наредбата Председателството ма СФРЮ изда
де съобщение, в което между другото сс казва:

Изхождайки ог оценката, че политическата обстановка и 
в Косово са влошени до голяма степен и че някои 

непосредствено застрашават наградения съгласно Кон- 
СФРЮ обществен строй, Председателството на

еднообразно се
на образование- ГМСнл БЪЛГАРИТЕ

* В ЮГОСЛАВИЯпа

мК$то.
сигурността
действия 
ституцията
СФРЮ издаде наредба да се предприемат извънредни мерки, за 

защити конституционният строй, общественият ред, лична- 
сигурноет на гражданите п сигурността ма имуществото

обществената собственост, особено па обектите 
значение за стопанската дейност в САП Косово н

на

Съгласно ПР»»>5

се проВЪЗ' 
Койсти-

да се • им
те па Войводи на 
ни да се изкажат 
иманите в срок от

та
паи сигурността 

е най-гол ямо ЕрпггсгЕонормализира работата на държавните оргвин, 
м обществените ведомства".

стопанскитеамандманутс
част на

да се 
организациищо съгласие 

гласяват за съставна
СР Сърбия-

__ /
туцията на



ОТ БЕЛГРАДСКИЯ МИТИНГ ПО ПОВОД СЪБИТИЯТА 
В КОСОВО И ПОЛОЖЕНИЕТО В СТРАНАТА

ОБСТАНОВКАТА В САП КОСОВО

Без Югославия сме 

никой и нищоДрамата продължава
На протестните събрания работниците от албанската народност почти пъп 

всички среди в покрайнината потърсиха'да не се меня Конституцията от 1974 го 
дина, а Рахман Морнна, Али Шукрия и Хусамедин Адсмн да си подадат оставка, 
което те и направиха. Миньорите в СтариТърг, »сонто стачкуваха от 20 февруари, 
подземните галерии на мината нануснахана 26-тп вечерта

• Събитията в Косово предизвикаха прогрети поч
ти в пялата страна. На »»сички сборове е дадена под 
крепа па държавните и партийни органи на СФРЮ и 
СР Сърбия, а осъдена е подкрепата на сепаратистите 
от страна на ръководства в Словения и Хърватско, а 
тях бе потърсено да не се приемет оставките на ах
мак Морнна, Али Шукрия и Хусамедии Аземи а от 

углавна отговорност. Съюз- 
че с неедин-

иогорцпте п албанците и• Обстановката в САП Ко сово продължват да зася- 
•гат конституционното ус- в Югославия жУшеят заед 
тройство. На 23 Председа 
телството на СФРЮ обсъ-

сово през последните де
сетини дни е твърде сло
жна. На 20 февруари в

но. Жмиеха преди мае, а 
ще живеят и след мас. За Азсм Власи да се потърси

конференция на ССТИ предупреди, 
можем да изгубим Югославия*

• Над милион работници, студенти и други граж
дани на Белград и околността на 28 февруари (студен
тите през поща на 27, срещу 28) се събраха пред Скуп- 

Югославия* На митинга най-напред бяха

дн обстановката като по
сочи,- че с прекратяване
то на работата и на обу-

това на сегашното иоколс 
пие сърби, черногорци и 
албайци принадлежи пето 
рическа отговорност не са 
мо за съдбата на собстве
ните си деца, но и за съд
бата на бъдещите поколе
ния, които ще живеят на 
тази почва и в тази стра

натаповечето трудови органи
зации бе прекъснато про
изводството и бяха орга
низирани протестни събра чението и чрез други об- 
ния на работниците от ал 
банската народност. Тези 

бяха

ството

лици манифести райе па не
доволствне се прави опит 
да се влияе върху инсти
туциите на системата, оео 

„Еппцентъ- беио във връзка с приема 
мето на промените в Кон
ституцията на СР Съби и 
и САП Косово, които зае

«ципата на
прочетени исковете на студентите, които раоогницигс 
цялостно'приеха. Бе дадена подкрепа на председателст- 

ма СФРЮ, ЦК ма СЛОК, СР Сърбия, ЦК ма СКС

протести и стачки 
мотивирани от подитичес-

вата
и па ПК па СК в Косово („начело с Рахман Морнна) 
м на провеждането на всички ^предвидени в Конститу
цията мерки за запазване на устройството на страна
та. Бе потърсено последователно да се реализира ут
върдената политика за Косово, като и да се оповестят

организирали ноемврий
ските и сегашните антиюгославски събития в Косово

ки причини, 
рът” бе в мината. за оло
во и цинк „Трепча” в Ста
ри Търг.

па.
— И на миньорите в,Ста 

ри Търг ще кажа онова 
дно с неотдавна приетите което казах и поради ко

ето често бях посочван, 
че партийни ръководства 

ествено значение за проме не могат да се меня ват на 
ните в нашето общество улиците и чрез стачкува- 
и които трябва да дадат не. Всеки има право да 
възможност да се излезне критикува, и най-широки- 
от сегашното тежко поло- те народни маси, без огл- 
жение. Тези промени с ед дали имат право или 
нищо не засягат конститу не. Партията е длъжна то 
ционните начала, положе- ва да има предвид и да 
нието на. републиката и предприема крачки на св-

Стачката започнаха ми- 
ньорите от първа смяна, изменени»» » Констнтунн-

ята на СФРЮ са от същ- имеиата на онези, които сакоито не искаха да излез 
нат от галериите като опо 
вестиха, че няма да ядат 

•и пият вода. Сетне им. се. 
приобщиха миньорите от 
втора и трета смяна. По
край другото те потърси
ха гаранции, че няма да 
се менят основните нача
ла в Конституция та от 
1974 година. Потърсиха

и да се утвърди тяхната политическа и углавна отго
ворност. Бс осъдена подкрепата на албанските нацио
налисти и сепаратисти от части на политическите тела 
в Хърватско и Словения.

На митинга говори (покрай Драган Томич, Петар 
Лалович, Богдан Трифунович) Раиф Диздаревич, пред-

покрайнииата, равноправп ой регулярен начин, под
ето на народите и народно черта Шувар. 

н стите и федеративното ус
тройство на нашето само- 
управително социалисти
ческо общество. На засе 
данието бе подчертано, че 
Председателството 
СФРЮ ще предприеме вси 
чко необходимо за да не 
се стигне до по-тежки по 
следици, които могат още 
повече да засегнат общес
твения ред и спокойствие 
и конституционното устро 
йство в покрайнината.

при тях на разговор да 
дойдат Стипе Шувар 
Слободан Милошевич, а

Председателят на ЦК на 
СЮК слезна при стачкува 
щите миньори в мината, 
но усилията да прекъснат 
стачкуването останаха без 
резултатния. Политичес
ката обстановка ставаше 
вСе по-тежка. Стачките и 
протестите се разширява
ха. Председателството на 
СФРЮ на 25 издаде запо
вед да се увеличат сигур- 
иостните сили в покрайни 
ната и да, се предприемат 
мерки за защита на обек- 

» ти от особен интерес.

Рахман Морнна, председа 
тел на Председателството 
на СК в Косово, Али Шу
крия, член на ЦК на СЮК 
и Хусамедин Аземи, пред
седател на Председателст
вото на

на

ОК на СК в При-
щина да си подадат ос
тавката на постовете. Р. Диздаревич говори на митинга 

седател на Председателството на СФРЮ, който от име
то на Председателството каза: „Знаеме, че тук ви до
веде грижата за Югославия”. Той говори за мерките, 
които Председателството предприема за запазване на 
конституциониостта и законността на Косово, подчер
тавайки че тази страна не ще капитулира пред как- 
вото и да.е в отбраняваието на своята 
общност на равноправни народи и народности, репуб
лики и покрайнини. След като от публиката се чу за
бележката „Вие ни разделяте”, Диздаревич 
този който ни разделя трябва да бъде изпъден и доба
ви, че сме силни само като Югославия, а без нея сме 
никой и нищо. При това той подчерта че трябва вече 
да приключат промените в Конституцията на СР Сър
бия* •

РЕШИТЕЛНО В ПРОВЕЖ 
ДАНЕТО НА СТАНОВИ 
ЩАТА

ОТ ИНТЕРЕС НА ВСИЧ
КИ ГРАЖДАНИ НА КО
СОВО Е ДА СЕ СДРУЖАТ 
И ДА СЕ ОСВОБОДЯТ ОТ 
ОБЩИЯ ВРАГ

На 22 февруари предсе
дателствата на САП и 
ПК на СК в Косово обсъ-

Обстаиовката в покрай
нината се усложняваше. 
Увеличи се и политическа 
та акция* Повечето съюз
ни и републикански пред
ставители дойдоха на Ко
сово. Да припомним, на 23 
февруари бяха и председа 
телят на Председателство 
то иа СФРЮ Раиф Дизда
ревич и председателят на 
Председателството на, СР 
Сърбия Петар Грачанин, 
които участвуваха в рабо-

на цялост, като

диха положението в пок
райнината. Покрайнинско 
то ръководство бе единст
вено и решително в уси
лията да изтраят в осъ
ществяване становищата 
и задачите на Деветото, 
Шестнадесетото и Седам- 
надесетото заседание на 
ЦК на СЮК за Косово. 
Двете председателства оце 
ниха, че са неприемчиви 
тенденциите на натиск и 
изнуда. Ако те се приемат

каза, чеПредседателят иа Пред
седателството на ЦК на 
СЮК Стипе Шувар и пре
дседателят на Председате 
лството на ЦК на 
Слободаи Милошевич иа 
24 февруари дойдоха на 
Косово когато в Пршцииа 
бе проведено заседание иа 
Политическия актив на Ко 
сойо.

СКС

Участниците в митинга потърсиха отговорност от 
Стипе Шувар, председател и Штефан Корошец, секре
тар на Председателството на ЦК на СЮК 
щото са допуснали на Косово да се сменят хора, кои
то се борят за осъществяване политиката на СЮК, 
щото не са се противопоставили срещу формирането 
иа политически партии, което е противно на Консти
туцията и че са допуснали ръководството на Словения

затова за-

за-
тата на разширеното засе- 

— Конституционните пр- даиие иа Председателство 
омени никого не застраша то йа САП Косово, 
ват. Напротив, те ще да- \ >

това ще значи, че полити
ката за Косово не ще се 
осъществява, особено не- дат принос всички гражда 
посредствените задачи от 
17 и 20 заседание на ЦК

да дава отворена подкрепа на сепаратистическото изи- 
скваниеНа 27 февруари Рахман 

ни в Сърбия, значи и на Морина, Али Шукрйя и 
Косово, да бъдат равни Хусамедин Аземи си пода 

закона, да имат , ед- доха оставки. Миньорите 
в Старц Търг ' напуснаха

: „Косово република”. Участниците 
след това бяха осведомени, че Председателството 
ЦК на СЮК е обсъдило изискванията

на митинга
на

им и че за от- . 
говорността на тези двама души ще разисква ЦК на 
СЮК.

на СЮК както й утвърде
ните задачи на 20 и .21 за
седание на ПК на СК в 
Косово.

пред
/ин и същ шанс за рабо

та, за творчество и за уча- коридорите на мината, 
стие в политиката. Само В мините обаче започнаха 

На 23 февруари Скупщи равни могат да бъдат сво- да стачкуват миньорите 
СР Сърбия едино- бодни, каза Слободан Ми- от сръбската и черногор-

на заседанието ска националност. Тежко 
актива. Той също така то положение продължа-

В изискванията час по-скоро да 
ската драма и положението в страната, участниците на 
митинга не се разотидоха все докато 
Слободан Милошевич, председател на ЦК на СКС (око
ло 21 час). В речта си той покрай другото изтъкна, че 
ще бъдат наказани организаторите на ноемврийските и 
сегашните антиюгославски стачки и протести в Косово.

се реши косов-

не пристигна
ната на
душно прие амандманите лошевич 
на Конституцията .на СР на 
Сърбия* Събитията в Ко- подчерта, че сърбите, чер ва.
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АКЦЕНТИ ОТ 
СЕСИЯТА НА УВОДНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ Нд 

СКУПЩИНАТА НА СРС Д-Р БОРисав ЙОВИЧ НА ПРОТЕСТНИ МИТИНГИ В НИШКИ И ЮЖНОМОРАВ 
СКИ РЕГИОН

Премахване на историческите грешни 

към Сърбия и укрепване на истинската 

п автономност на покрайнините

] Щя* -''***»
Вън всичките петнадеет общини на Нишки и три

надесет общини на Южноморавски 
се и гражданите изразиха огорчение от последните съ
бития в Косово и страната и дадоха безрезервна под
крепа на партийните ръководства в СФРЮ и СРС и 
държавното ръководство на СФРЮ за мерките, които 
предприемат в 
жение.

регион трудещите

преодоляването на сегашното поло-

НИШ:разисква-
_ нпя по Проектоамандмани 
те дадоха силен

международ! юто сътруд
ничество и наказателно-пр 
авната

тория, а неговия състав, 
начин на избор и отгово 
рпости
положението на този 

с гаи в скупщинската сис
тема.

9 По отношение на из 
повлияване на република 
меките закони, които се 
прилагат на цялата тери
тория на Републиката, са 
прецизирани пълномощия 
та и отговорностите ма ре 
публикаиските органи за 
изпълняваме ма тези за
кони за тяхното последо 
вателно, ефикасно и ед
инно изпълняване на ця 
лата територия.

е В областта па народ 
предвидено 

съгласно 
отбраната 
като пяло, 

въпросите, ко 
необходими за 

съществуването на съгла
сувана система и функци 
опиране на всички субе
кти в Републиката.

• В областта на вътре 
шиите работи Републи
ката урежда необходима 
та мярка на единство в 
системата на държавна
та и обществена сигур
ност.

• В областта на право- 
съдната система се уста 
повява единна иаказате-

Такива обиди сръбският 

народ не може да търпи
печат' на защита т.е. в об

ластите, конто по своето 
естество са

миналогодишния 
чески живот 
та. Те

са съгласувани сполити- 
Република 

услови
ор-в свързани

Държавата. С прецизира- 
задъл- нето на тези 

обществена онни 
при бия

протичаха в
ята на драматично 
бочаване на конституци 

институти СР Сър 
обезпечи необходи- 

гап състояние- мата степен на единство 
о в САП Косово. Събра- на своите 

нията, на които бя\а 
глеждани амандманите, бя 
аха твърде масово посеща 
вани. Големият брой на 
участници в

та криза, а особено
влошаване на

Онова, което става в Косово и онова, което се чува 
от. СР Словения и СР Хърватско, е директан удар и 
противопоставяне на политиката на СЮК с цел да се 
спрат положителните промени, особено в Конституци
ята на СР Сърбия. Това е същността на казаното в 
телеграмата, която изпълнителните органи на всички 
обществено-политически организации в Ниш изпрати
ха до председателствата на СФРЮ, СРС, ЦК на СЮК 
и ЦК на СКС, изразявайки огорчението и становищата, 
изявени на протестните сборове във всички трудови ор 
гаиизации и местните общности.

Протестите на студентите на Нишкия университет 
Започнаха веднага след обнародване на оставките на 
Рахман Морина, Хусамедин Аземи и Али Шукрия и 
особено след излъчване на тв-записа на . събитията в 
Цаикаревия дом в Любляна.

Такива обиди, да му се лепят етикети на варварст
во и фашисоидъм със сравняване на положението на 
албанците в Косово с онова, което са били евреите по 
време на Втората световна война — сръбският народ 
не може да търпи — бе повторено на повече сборове. 
Подчертано бе обаче, че критиките не се отправят до 
словенския или хърватския народ, но до ръководства
та на тези две републики, които водят лицемерна по
литика — от една страна явно подкрепяйки консти
туционните промени в СР Сърбия, а от друга, давайки 
подкрепа на онези, които срещу това, злоупотребя
вайки миньорите и останалите трудещи се в Косово 
— се противопоставят.

Няма да позволим някой с умишлени политиче
ски диверсии постоянно да ни кара към митинги, по
неже с труд ще докажем своите определения, между 
другото каза д-р Душан Илич, член на Председателст
вото на ЦК на СКС пред около десет хиляди нишки 
студенти.

Убеденост в правилната политика на СЮК и СКС 
бе изразена п на протестння митинг на гражданите и 
трудещите се на стадион „Чаир”, на който говори Ву- 
кашпп Тривунджа, председател на ОК на СКС в Ниш.

държавни фун 
кшш по такъв начин чераз-
същевременно и автоном
ните покрайнини да имат 
онези права и длъжнос
ти. които естествено отго 
варят на автономната по
литическа общност в съ 
става на Републиката, за 
което е постигнато пълно 
съгласие в хода на подго
товките на 
то на 
амандманп.

разпсквания- 
тао стро критикува 
тоянието

със
в обществото 

н съществуващите консти
туционни решения в СР 
Сърбия, 
йки промени,

енергично търсе 
съобразени 

с тежестта на обществе
но-политическата 
в която се намираме.

• Естествено е. че нап-

ната отбрана
предложение е. Републиката

КОИСТ11Ту Ц1ЮННИТС системата на
криза, на страната, 

да урежда 
ито са

голямо внимание в тези
конституционни 
е посветено

промени 
на осъществ 

яването на конституцион
ното положение на СР Сър 
бия и автономните покра 
йнини в нейния 
Направено е онова, 
то е било 
С тези промени и СР Сър 
бия, като държава и са- 
моуправителна 
на трудещите се и граж
даните, народа и народно 
стите, в своите

състав.
кое- 

необходимо...

общност

лно-правна защита, коя
то е условие за равнонра 
вие па всички трудещи 
се и граждани и народи 
и народности в СР Сър
бия-

основни
свойст-

фуикция
конституционни 
ва, положение и 
се изравнява и става ра-

Б. Иович

вноправна с останалите 
републики в СФРЮ, като 
федеративна социалисти
ческа общност на равно

• В тази насока е пред 
ложено прецизиране на 
начина на преодоляване

• В областта на законо
дателната система, пок
рай прецизиране значени
ето на някои досега спор
ни пълномощия единно 
сс уреждат в степен, коя 
то това изисква равнонра 
името па всички народи и 

тоамапдманитс, се премах народности п СР Сърбия 
ва, чс такова противорс- — образование, здравна 
чие, след неговото утлър защита, защита на култу 
ждавапс в Скупщината рпитс блага и обществено 
на СР Сърби % въз осно то информиране.

Коне ф в областта па между
народното сътрудничест
во- за пръв път се утвър
ждават спектърът въпро 
си от интерес за цялата 

раз- Република (представяне 
на пялата Република в 
областите, какви го са:

няма да се стопанство, култура п 
друго; защита па гражда
ните па СР Сърбия, кон
то живеят в други стра

на евентуални протпворс- 
покрайнинската 

Копетнту-
правни народи и народно 
сти, а в нищо не се зас
трашава автономността на 
покрайнините в нейния 
състав.
• С предложените кон

ституционни

чия на
конституция с 
цията на СР Сърбия, ко 
сто досега пс е било регу 
лирано. То, според Проск

ЛЕСКОВАЦ:

Да се проведе 
партийният куропромени сл

по-широки и 
консти-

Ил състоялите се извънредни еборове на работни
ците п комунистите бе дадена единодушна подкрепа на 
мерките за стабилизиране състоянието на Косово. Под
крепени еа мерките на Председателството на СФРЮ и 
ЦК на СЮК, както н на двете председателства на СР 
Сърбия при единодушна осъда на становищата, изне
сени в Цанкарпснпя Дом в Любляна.

Ц центъра па Лссковац на „Плооцад младост" в 
присъствието па-повече от 50 хиляди трудещи се, гра
ждани н младежки протестния митинг откри Живан 
Стойконпч, председател па ОК на ССТН, а след това 
говориха Милан Шчепановнч, председател на Съвета 
на Съюза па синдикатите, Славолюб Грунч, работник 
от промишлеността „Невена" и Предраг Мптрович, 
ученик н икономическото 'училище.

Тъй като изрази загрижеността на трудещите се 
п гражданите от Лесковашка община за последните 
събития » Косово и опита да се разбият Сърбия и 
Югославия, Шчепановнч изрази енергичната подкрепа 
ни всички коиструктиини усилия сегашното положение 
да се преодолее н крепко и последователно да се ос
тане на курса пи СЮК.

създадени 
по-съдържателни 
туционни предпоставки за 
укрепване и развитие 
СР Сърбия, като

равноправни наро 
ди и народности... СР Сър 
бия, като единна и пяла 
държава и обществено-по 

общност, в чн

ма ва на мнението на 
1итуцио1Н1Ия съд на Сър-общно

ст на бия, ще
щипата па покрайнината 
в определен срок,
:ш противоположни 
поредби въз основата 
самата Конституция 
СР Сърбия

премахне скум-

или те-

литическа 
йто състав са две покрай 
иини с две автономни по 
крайпини получава съот
ветни пълномощия на ня 
лата своя територия, как 
то в областта на закопода 

така и в сфера

ма
па

прилага.
значителни, 

са промените, които ес от 
насят до Председателство 

СР Сърбия. Компе
тенциите на този 
значително са 
ни в съзвучие с утвърдс- 

едииии функции на 
СРС на цялата сво„ тери- публика.

• Особено

ни; защита ма паметници 
културата па сръбс-телството, те па

кия народ и чужбина) и 
области република

то пата на изпълняване и осъ- 
сълебмата орган

шествяваие на 
власт. Тези пълномощия 

обла
в тезиразшпре-

оргапм да излизат 
името па цялата

нскитс
Ре-особено са важни в 

стта на народната 
на, вътрентите

ототбра-
работи,

II ите
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ТРУДОУСТРОЯВАНЕТО В БОСИЛЕГРАДСКА 
ОБЩИНА

РАЗГОВОР С КОСТАДИН МОМЧИЛОВИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ 
СЪВЕТ НА ОС В СУРДУЛИЦА

ВСЕ ОЩЕ ОЧАКВАМЕ РЕФОРМАТА Отговорът след един месец
■па обществени организа

ции, и на частни лица.
• Опитваме се да намерим компетентни лица, ко 

нто ще ни помогнат да разберем същността на 
ланската реформа • Сегашният развоен етап на сур 
дулншкото стопанство е в духа на реформните опреде- там не могат да бъдат рсн 
ления • Не се отказваме от определението сн за по
строяване на малки цехове в местни общности • Цс 
хът в Клисура заслужава да получи по-гол яма грижа и 
от ТИГ, и от общината, и от населението ог Клнсур-

Таксв, с необходимо далеч 
по-голямо ангажиране 
всички субекти, преди вси 
чко на субектите в трудо
вите колективи. Те обаче 
малко Проявяват воля и 
инициатива за разрешава

на този обременяващ

Може ли 
труд в Босилеградска об
щина да обезпечи работа 
за 76-те незаети (20 с вие
ше и 56 с полувисшо обра 
зова ние)? Отговор ще се 
знае след един месец. То
ва е заключение от провс 
депия през миналата сед
мица разговор, който Об
щинската скупщина в съ
действие с обществено-по
литическите организации, 
организира с най-отговор
ните лица на трудовите ко 
лективи.

Инак, в разговора и то
зи път бе изтъкнато, че не 
заетостта в Босилеградска

сдружения'»'сто н а• Може би се боят, чс

табнлни?
— За собственика на це 

ха производството би било 
по-скъпо, но от общест
вен аспект то е по-евтино 
там, отколкото в града, 
понеже са разрешени поч 
тн всички основни иробле 
мп па работника, кварти- 

ам-
е Божнца). булатория). Значи общес

твото трябва да помага па 
инвеститора, който ще 
построи „селски" цех. 13 
това отношение пашата об

него
проблем. Все още заетите 
не се солидаризират

които са »»а списъка на

ски край
Изминаха два месеца от сти. В Клисура и на Вла- 

сина вече работят такива 
цехове. В тазгодишната ре 
золюцня” се споменават

с те-
официалното начало на 
стопанската реформа, за 
нея и по-нататък се гово
ри много, но нейното съ
държание като че ли ос
тава скрито в пазвите на 
държавата по-точно на 
релацията Съюзен изпъл- 

• нителен съвет — Скупщи
на на СФРЮ- Затова по
питахме Костадин Момчн 
ловнч, председател на Из
пълнителния съвет на Об
щинската скупщина в Сур 
дулица, стига ли рефор- 
мната вълна до общинско 
равнище поне по държав
на линия?

— От аспект на съдър
жанието — заяви Момчи- 
лович — ние, долу в база
та, .все още очакваме ре-

зи
техниятбезработните, а 

брой понастоящем възли- 
1462 души. МнозинаЙелашннца и Ма^катнца ра, училище, път, ток, 

(изоставена за на
от тях работа чакат няко 

Не се зачиталко години, 
докрай и задължението за 
приемане 
През миналата година са

на стажанти.
щипа е готова да окаже 
максимална помощ.

• Но и цехът в Клису
ра с многобройните си 
проблеми не дава голям 
кураж ...

— Сега, когато се виж
да колко трудно се нами
ра инвеститор, този цех е 
голямо постижение и ка
то такъв трябва да полу
чи много по-голяма грижа 
и от общината, и от насе
лението в Клисурски 
край.
• Беше запланувано там 

да се построи обществена 
сграда с апартаменти и

— Ние не се отказваме помещения за поща и ме- 
от него, понеже ни е стра стна канцелария (като из

раз на тази грижа), но 
сградата не е започната ...

— Общинската скупщи
на беше и сега е готова 
да участвува в построява 
нето на сградата, но ТИГ 
от Гърделица и пощата не 
успяха да обезпечат нуж
ните средства.

От общия брой незаети най-много са неква
лифицирани работници — 635, след това със сре- 

подготовка 436, с трета степен професионал-дна
на подготовка и полуквалифициртни работници 
са около 300 души.

В структурата на незаетите с виеше и полу- 
висше образование най-много са просветни раоот- 
ници: с виеше бис пол увиеше образование 26
души, 4-ма са дипломирани юристи, а по двама 
дипломирана агрономи и лесовъди ...

К. Момчилович
формата, макар че е при
ет най-важният реформен Осъществимо 
закон — Законът за пред 
приятията. Този закон 

' предварително хрябва да 
се изучи и разбере и за
това заедно със Синдика 
та се опитваме да наме- тегическа цел и сме уве

рени, че не противоречи 
на стремежите на рефор
мата. Засега обаче не ус-

мо 3-4 трудови колективи 
са изпълнили това общес
твено задължение. С дру
ги думи не се (или съвсем 

създават

община, като изразително 
икономически неразвита 
среда, е не^само социален.

ли е това оп 
ределение при условията 
на реформата?

но вече прераства в поли
тически проблем. Впро- бавно) 
чем, това бе констатирано вия за приемане на 
и на последното заседание работници, нови 
на Общинския комитет 
на Съюза на комунисти-

у сло
нови 

кадри.
Защото не веднаж досега 
е подчертано, а и практи-

рим компетентни лица, ко 
ито ще ни помогнат да 
разберем същността на 
стопанската реформа и 
на нейната (досегашна) за 
конна основа.

• Произвежда ли кон
кретни действия в общи- 

/ ната поне духът на рефор
мата?

— Взимаме мерки да об 
лекчим положението на 
стопанството. Намалени

те, когато бе обсъдена об
ществено 
сигурност в общината. За

ката потвърждава, че по- 
вечето трудови колективи 
имат нужда от нови над

пяваме да намерим инве
ститор, макар че даваме 
стимули (безплатна лока- 
ция, освобождаване от да 
нъци и облагания и пр.) и

политическата

ри, които с младия си ен
тусиазъм ще могат да тлъ 
снат колективите

това, както подчерта пред 
седателят на ОС, ВасилК. Г.

напред
и че въпреки ограничени
те възможности, в отдел
ни колективи всички въз
можности не са използу
вани.

Все още има начини и 
възможности (не се пол
зуват) за въвеждане на но 
ви производствени линии, 
нови смени, преди всичко 
в колективите които сто
панисват в рамките на от 
делни производствени ор
ганизации от вътрешност-

БОСИЛЕГРАД: ДЕПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЯТА НА ФУНКЦИИТЕ СТАВА СЪ
СТАВНА ЧАСТ В РАБОТАТА

Функционери волонтериса или не са увеличавани 
общинските данъци , и об
лаганията за общинските 
СОИ. Общинската адлулни 
страция е намалена с 9 
служащи и се подготвят 
рационализации в нестопа 
нските дейности.

СК функцията изпълнява на професи
онални начала.

Общинските обществено-политиче
ски организации дадоха личен принос

Делегатите на Общинската скупщи
на в Босилеград на последната сесия 
взеха решение занапред функцията 
председател на ОС да се изпълнява во- 
лонтерски. Решението на делегатите 
последва след като председателят на 

• Според ваше мнение ОС Васил Такев мина ма Ьостоягша ра- 
съвместими ли са развой
ните цели на сурдулишко ство на ПВЦ кондензатори в

град) в ЕИ Ниш.
Този най-нов пример на депрофеси- 

Сегашният развоен . онализация на функциите, в общината
единственият. Принос към депро-

в разтоварването на стопанството, не 
само чрез депрофесионализация на 
председателските функции, но и на се
кретарите на председателствата сн. По 
настоящем само секретарят на Предсе-

бота (ръководител на цеха за производ
Босиле-

та, а с това и за открива- 
^ «„гтт/ч не на възможности за прй

дателството на 00 на СУБНОР получа- емане на нови работници, 
ва волонтерскн добавъчни, а секрета
рите на председателствата на остана
лите обществено-политически . органи 
зации функциите изпълняват без 
квито и да е парични добавки.

то стопанство с реформни 
те определения? Имайки в предвид всич 

ки обстоятелства в разго
вора, който имаше догово 
рей характер, бе взето ре

етап (нов цех на „5 септе-
мбар", разширяване на фесионализацията и 

' „Кощана”, модернизация становищата на Осмото и Деветото за- 
на производството в „Мач седание на ЦК на СКС вече дадоха 
катица” и обогатяване, на всички общински обществено-политиче

организации. От началото на 
година функцията волонтерскн

ОК на ССТН и

не е ка-осъществяване
шение всички трудови ко 
лективи в срок от един ме 
сец да изучат всички въз
можности и предприемат 
мерки за приемане на не- .

Депрофесионализацнята на функци
ите, която става съставна част в рабо
тата не остана само в рамките на об-производствения асорти- 

„Галеника") е на
същата вълна с реформа- нява председателят -на 
та, понеже има за цел да председателят на ОК на ССМ. Вече две 
повиши конкурентната сп- години на волонтерскн начала се из- 
особност на • нашите орга- пълнява и функцията председател на 
низации на домашния и 00 на СУБНОР, а няколко години на- 
чуждестранния пазар. ред и функцията председател на 06-
• Преди няколко годи- щинския синдикален съвет, 

ни се определихте за пое- касае за председателите на общински- 
трояване на малки цехове те обществено-политически организа- 
в няколко местни общно- ция сега само председателят на ОК на

тазиски
щ&ствено-политическите 
Примерът последваха и общинските 
самоуправителни общности на интере
сите. От неотдавна волонтерскн се из
пълнява функцията секретар на СОИ

организации.изпъл-мент в
заетите с виеше и полувис 
ше образование.

Но, за изхода на акция
та е рано да говорим. Си- 

за основно образование, култура, фи- гурно е, че след един ме- 
зическа култура детска и социална за- сец, когато повторно този 
щита, а се очаква такова решение да въпрос бъде предмет на 
се вземе и за секретаря 
жилищно-комунална дейност.

Когато се
на СОИ за разискване ще нма какво 

да се каже и по-конкрет-
М. Я.В. Б. но.
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И В НАШИТЕ ОБЩИНИ СЕ 
във връзка със събитиятаСЪСТОЯХА МНОГОБРОЙНИ МАНИФЕСТАЦИИ '■ в косово СЪБРАНИЕ НА КОМУНИ СТИТЕ в „ТЪРГОКООП” 

в ДИМИТРОВГРАД1

ОСТЪР ПРОТЕСТ 0 ЕДИНОДУШНА ПОДКРЕПА Неподготвени 

за конкуренциягттн|Га^ОТПгЧИТе’ сл^жащите, гражданите, комунистите и 
органи на обществено-политическите 
нишка. Димитровградска 
против най-новата

изпълнителните
организации в Босилеградска, Бабуш- 

и Сурдулишка общини най-остро протестираха
контрареволюция на албанските 

тисти и против подкрепата, 
и единодушно подкрепиха 
СФРЮ, Председателството 
бия и Председателството 
генералната политическа

националисти и сепара- 
която им бе оказана от Хърватско и Словения 

мерките и становищата на Председателството на 
на ЦК Как сред комунистите

се провеждат идейните положение в което се на- 
задачите от програмата за мира „Търгокооп” Петър 
провеждане на реформа- Елснков, директор на ор- 
та, бе основен въпрос на ганизацията изтъкна, че 
събранието ма комунис- ако „Търгокооп" и заная
тите в „Търгокооп", на ред се зачита за главен ся 
което присъствуваха пре абдител на населението 
дседателят на Общииск- трябва и да му се помог- 
м.я комитет Никола Стоя не чрСз формиране на 
нов и секретарят на Пред някакъв фонд, в който 
седателството. Душан Ла средствата ще - влагат вси 
тес. Ма събранието бе при чки магазини в града. За
ета програма за по-нататъ щото само в брашното, 
шиото действуваме и сто което е трябвало преди 
паиисване на трудовата започване на 

ч организация- В нея и 
дискусията се изтъкна, че 
основната

па сдружения труд, зани
маваща се с търговия е 
основен снабдител на на
селението в общината 
със стоки от широко по

Говорейки за труднотона СЮК, Председателството на СР Сър
на ЦК на СК в Сърбия. Най-остро бяха осъдени 

стачка на косовските албанци, методите на натиск 
изнудване с помощта на злоупотреба със животите на миньорите в Ста- 

И рЪ^Г* Динодушно е становището, че не смеят да бъдат приети оставките 
на ахман орина, Хусамедин Аземн и Али Шукрия, понеже това би било 
поражение на политиката на СЮК в Косово

В БОСИЛЕГРАД 1000лидарността с участието на пад 
работници, младежи и граждани. Па 
митинга говориха Рангел Тошев, Люби 
ша Стапойковпч, Драган Тасич и Иван 
Марникович.

Манифестациите на протест и йод-
крепа в Босилеградска община 

на 27 февруари вечерта, 
състоя заседание на Политическия 
тив на сощината. На 28 февруари, как- 
то съобщава нашият кореспондент от 
Босилеград Манол Янев,

започ- 
когато сенаха

ак-
В ДИМИТРОВГРАД

зимата да 
в бъде складирано с още 

два три артикула в отдале 
организация чените местни общности 

струва 20 стари милиарда 
динара. За „Търгокооп” 
това е наистина много. 
От друга страна фурната, 
с мощност от 7000 хляба

Всички първични организации па 
СК в Димитровградска община прове
доха събрання ма 28 февруари, а в за
лата на Центъра за култура се състоя 
събрание на комунистите в местната 
общност Димитровград, на което пред 
седателят на ОК на СКС Никола Сто
янов произнесе реч. На 28 февруари и 
1 март във всички трудови организа
ции се състояха протестни сборове.

се състоя съв
местно заседание на председателствата 
на Общинската конференция на ССТН 
и Общинския отбор на Съюза на бой
ците и заседание на Председателството 
на Общинския комитет на Съюза на 
комунистите. Всички първични партий
ни организации на СК в общината про 
ведоха събрания- На 1 март се състоя 
народен митинг, на конто говориха 
Иван Василев, Крум Стоянов и Невена 
Митова.

шВ БАБУШНИЦА
*Ш

у®Във всички по-големп трудови ор
ганизации („Лисца”, „Тигър”, „Текстил- 
кояор", „Първи май" и други) и в ..

общности се състояха

В СУРДУЛИЦА ,*60 щ 11111 ВЦИ в Сурдулишка община манифес
тациите във връзка със събитията в 
Косово започнаха на 27 февруари със 
заседание на Политическия актив на 
общината, на което присъствуваха и 
секретарите на първичните организации 
на СК. На същия лен се проведоха съ
брания на първичните организации на 
СК. На 28 февруари се състоя съвме- 

заседание на изпълнително-поли-

„на сто местни 
протестни събрания- Първичните орга
низации на Съюза на комунистите про-
ведоха извънредни събрания.

По повод събитията в Косово се съ
стоя събрание на първичната организа
ция на СК в Издателство „Братство" в 
Ниш, от което бе изпратено писмо до 
председателствата на СФРЮ,
СЮК, СР Сърбия и ЦК на СК в Сър
бия- В писмото се оказва пълна под
крепа на мерките за стабилизация на 
положението в Косово.

адЦК на
От събранието па комунистите в „Търгокооп”стно

тическите 
тическитс
съобщава нашият' сътрудник 
люб Микич, се състоя и митинг но со-

органи на обществеио-поли- 
организаиии. В Сурлулица, 

Сърбо-
требление. Именно, „Тър 
гокооп" има магазини във 
всички или почти всички 
села в общината. Тези 
магазини е изключение 
на тези в крайградските 
села, осъществя ват 
загуба. Сигурно е че 
организацията „утре би 
ги закрила", по в този слу 
чай Шс со създаде серио
зен проблем в снабдяване 
то па населението по се- 

11 не само това. От

дневно сега произвежда са 
мо три хиляди. Хората от 
брашното набавено посре 
дством синдикалните ор
ганизации си пекат сами 
хляб. Наскоро тук ще 
има излишък работна ръ 
ка. През миналата годи
на „Търгокооп” е продал 
588 тона брашно, а тази 
посредством синдикални 
то организации вече са 
набавени 200 тона, което 
е за двумесечно произво 
дство във фурната.

БОСИЛЕГРАД: СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА

Обсъдени повече отчети само

та.самооблагане.
С голям интерес

обсъдиха и дадо
ха съгласие ма мредложо 

Ветеринарната

т.г. вНа 24 февруари 
Босилеград се състоя съв 

Общ- 
Сьг

Констатацията коятоделс-
може да се изведе от ра 

върху вепч-гатитесесия ,,а
скупщина.

местна
ниската

зпекваппята 
ките отчети е, че и при 

II обмисго мара-гласно програмата за 
бота,
те съвета,

затруднени условия 
щмпекпте 
метна м 
к го

определяне 
об-

станция **а 
пунктове в местните 
щмости за 
на домашните 
както и на предложение-

делегатите па три- 
обсъдиха и

лата.органи п веди 
инспекциите, ка- пзгькпаха 

участници в разп 
освен перен-

друга страна, 
многоваксинираме 

животни,
десетина иро 

няколко
п ведомствата които 

Общинската 
обрало*

приеха над 
екторешения и 
отчети.
приети са проекторешепи 

за: изменение и 
Устава

Макър че най-остра кри 
тика отправиха и до част 
пате магазини (виждат не 
лоялна конкуренция!), ко 
муннетите н „Търгокооп” 
не забравиха да изтъкнат 
н бройните субективни сл 
абостн в своята трудова 

Не трябва

свиванията, 
табнлмнгс магазини но со 
лата, сериозен удар вър-

фниаисири 
СОИ за основноМежду другото на стажа»то за приемане

течение на настояща култура, фнзичес- 
детска и со- 

главно

напие, орху стопанисването па 
ганизацията задават брой 
111 гге I ювооткрпт»I

магазини за колонна.)?

ти в
та делова година.

до ка култура, 
циална зацг,нта,

ята напълпение на 
общината и ггри това 
формирана съответна ко 
миси* с председател 
КОЛА ДИМИТРОВ, пред.

Общинския
след

на сесиВ продължение
делегатите па трите 

и об-

чаег-бе успешно са изпълнили сво 
нте обществени дължпо- 
сти. Разбира се, напред 
те трябва да обърнат още 
по-гол ямо внимание за по- 

дейност, ОТ“

ята пи
се запознаха пи стоки, конто н занап- 

А еппдпНИ- С7,вета
съдиха редица 
проблемите и резултати
те па общинските органи 

както и

отчети, организация, 
да сс страхуваме от част
ните магазини, бе изтъкна

ред ее откриват.
организации икалиите 

снабдяването посредством 
заплдшва и самото съ 

„Търгоко-

селател на
плодотворнасъд в Босилеград,

проекторешение и инспекциите,
за работата

тях, то, по трябва да намерим 
как да привлечем 

хората да пазаруват при 
нас.

когато става дума 
па Осповио- 
и Центъра за

за ' Об- делпо 
за работата

това
изменение и 
решението
ние на съдебните заседя-
тели, както и ■ проекторе ^ ^ въ3,|итапие, 
щение за формиране п. жизИЧеска култура,
Координационен отбор за У ; социална защи-
провеждаие на местиш о Д

па ществувапс па 
оп" п неговото нероптабп 

Снпдн-

отчетадопълнение 
за обезщети- щинската

па общпос!

начинсамоуправител 
па интереси- го училище

социална работа, аа чня- 
работа делегатите

най-много забе-
М. Я-

лно стоиш шепаие. 
катът етапа пан-гол и м тър 
говец, бе изтъкнато па С1*

те за основно образона- 
култу- от-то

А, Т.нравиха и 
леж кн. бранното.
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ТЩШИЕЕДШЩЕШ1ДСТВР тстопанство I

РАВНОСМЕТКИ: „БАЛКАН
ДИМИТРОВГРАД

МИНАЛОГОДИШНИ 
-КОМПАС” —

СТОПАНСКО (НЕ)СДРУЖАВАНЕ

Успешно надбягване 

с инфлациятаБогатство от чужда беда
ЕДНОСТАРНЧИВИЯТ ИН 
ТЕРЕС ПРОДЪЛЖАВА„Електробосна” от Яйце преди седем години започ

на да експлоатира кварцовите залежи в Боснлеградска
в тази

отбелязва увеличение 
324 на сто, а чистият 
ход

Общият доход е увеличен 
с 304, доходът с 
чистият доход с 280 и аку 
мулацията с 264 на сто

Миналата (1988) годи119

до324,
(2 040 941 613 динара) 

с 280 на сто.
Сигурно с, че никой 1,и 

кого не може да принуди 
сътрудничество 

той (вторият) няма иконо 
мнческп интерес. Трудно 
е обаче да сс повярва, че 
„Електробрсна" няма ин
терес когато суровината 
превозва на раздалечипа 
около 700 км. Този инте
рес е още по-гол ям ако се 
има предвид постоянното 
увеличаване на сксплоатл 
райето. Да припомним, го 
дишио се експлоатират 15 
до 16 хиляди тона.

Къде е и какъв е инте
ресът на общината, чиито 
кварцови залежи се счита 
ха за една от перспекти
вите й?

община когато нашироко оповестяваше, че 
икономически изостанала община щс изгради проми
шлен обект. Не се отказват ни от експлоатацията,

е увеличен 
За акумулация са огделе- 

919 511 533 динара, с
1111 акопа

от — обещанията. ниго-е още една успешна 
дина на гуристичсско-гос- 
.гилпичарската

264 на сто в повече по 
1987 годи-ито в началото бяха чес

ти се изтъкваше, че за 
последната програма орга 
низацията е изготвила п

Доходното свързване е 
икономически силни орга 
ннзацин е едно от трайни 
те определення на иконо
мически изостаналата Бо 
силеградска община. В 
усилията, които полщп за 
по-ускореното си развитие 
тя е открита за всички, ко 
ито намерят икономичес- динара. Считаше се, че ра 
юг интерес тук да влагат бота ще намерят още 
средства и да разширяват 60 нови работници, 
дейността си. В това от-

отношепне на 
па. Средният месечен ли 

152 заети е
организа

ция „Балкан" от Димит
ровград, която работи в 
състава па „Компас" от 
Любляна. На заседание на 
Работническия съвет, сст 
не и па общо събрание 
на заетите беше

чел доход на 
397 224 динара. В жилищ

проект и че в края 
1987 година па същйя зе 
лен сигнал е дал и Фон
дът. За целта тогава бяха 
необходими едни милиард

на фонд на организаци 
23 939 767ния

ята са внесени
динара.

Както НИКО-изтъкнаконстаи-
тирано, че миналогодиш
ните делови

ЛА СТОЯНОВ, председа- 
ОК на СКС, който 

на заседание
тел нарезулта т и 

изк присъствува 
то на Работническия съ-

на организацията са 
лючително 
же основните финансови 
показатели не са

ръста на иифлация- 
5 451 777

добри, поне-
вет, „Балкан” представля 
ва истинска опора на ди 

стопан-
Оттогава насам съдбата 

на запланувания цех не с 
известна, поне на компете

ношение взаимен интерес 
с общината намериха „Зе 
ле Велкович” и „Здравйе” 
от Лесковац и ЕИ от Ниш, , 
които въз основа финан
совата помощ на Републи 
канския фонд за насърча 
ване развитието на иконо 
мически изостаналите кр 
аища в Босилеград откри 
ха цехове.

по-мал-
митровградското 
ство. „Балка^г" е единствеки от

та. Общият доход 
356 динара) е увеличен с «ата

ничарска организация в 
н с Нишки регион, която ре- 

само

туристическо-гостил
304 на сто в сравнение с 
1987 година и със 132

ализира инвестиции 
със собствени средства.

А. Т.

сто по отношение на пла 
на. Доходът възлиза 
3 219 320 037 динара и от-

на

СТОПАНСКИ НОВИНИ ОТ СУРДУЛИЦА
Този пример трябваше 

да последва и „Електробо- 
сна" от Яйце, по-точно не
йната ООСТ „Феролегура" 
която в крад на 1982 и 
началото на 1983 година

Рекорд в „Мачкатица"
Стоманолеярна „Мачкатица” в Сурдулица 

януари т. г осъществи рекордно производство от
стоманени отливки. Досегашният месечен рекорд 

80 тона, а планът за януари е преиз-

през
1040„Събирането’' и отвозването на кварца не бива да е 

единствената целзапочва да експоатира ква 
рцовите залежи в община 
та. Изграждането на един нтните органи в община- 
промишлен обект всъщно Та. Наистина, изгражда- 
ст бе едно от условията нето му всяка година 
за експлоатирането на за слага в плановите докуме 
лежите. нти на общината, но пове

чето като желание, откол 
кото като последователно 
решение на „Електробос- 
на". Преди известро вре
ме във връзка с (не)изгра 
ждането на цеха се отно- 
сохме до компетентни ли 
ца в ОС. Едни казваха, че 
отговорът им не е извес
тен, други че не са компе 
тентни...

тона
е надхвърлен с 
пълнен със 175 тона.

От продажбата на стоманени топчета за лагери и 
стоманени конструкции „Мачкатица” заработи 7,65 ми
лиарда динара и преизпълни финансовия си план за 
януари с 60 на сто. Това преизпълнение повлия и вър
ху личните доходи на леярите, които в първия месец 
на годината заработиха средно по 950 000 динара.

Като отговор ще приве
дем няколко факти. Кога 

се то кварцовите залежи ек
сплоатираше Горската сек 
ция (до 1982) доходът ос
таваше в общината. В 
трудовата единица за ек
сплоатация на кварца към 
секцията работеха 40 ,ду
ши; сега в трудовата еди
ница на „Електробосна” 
само десетина души пове
че. „Електробосна” за св
ои цели прокара стотина 
километра горски пътища, 
някои от които могат да

НЕИЗВЕСТНА СЪДБА

„Доходното свързване” 
между „Електробосна” и 
Боснлеградска община не 
само че има няколко го-

ТОК НАД ПЛАНА
В кризисния период в снабдяването с електрое

нергия Власинските водоцентралн работят на пълен 
оборот. Според думите на техническия директор Мит
ко Станков до средата на февруари са произведени 30 
милиона киловатчаса. Това количество приблизително 
е равно на заплануваното за целия месец количество

дишна история, но и раз
лични съдържания- В до 
говорите когато тази орга 
низация трябвацф да 
еме експлоатирането 
тази твърде качествена су 
ровина нейни представите 
ли си „бяха поставили за 
задача” в общината да из 
градят обект за дробене 
на кварца. След това „Еле 
ктробосна” 
вместо този (за първична 
преработка) обект да из-

по-
ползуват и хората. При то 

Спаско Спасков, предсе ва на Общинската скуп- 
дател на ИС на ОС споде- щина тя „подари” една 
ли: — През октомври-но- лека кола („Юго 45”). Вси 
ември миналата година.от чко това обаче не може 
правихме иск до ,,Електро да бъде компенсация за 
босна” да обсъди въпро- експлоатиращата са каче- 

а сетне в Босилеград ствена суровина. Полза от 
дойдоха нейни представи- това няма общината, по
тели, когато разисквахме точно безработните.

на електроенергия.
Поради липсата на валежи резервите вода във

Власинско езеро са намалени значително, и са достатъ
чни за производство на 60 милиона киловатчаса елек
троенергия-

КУПАВАЧИТЕ КАТО ПОКАЗАТЕЛ ЗА КАЧЕСТВОТОпредлагаше са. На купувачите в Югославия, няколко европейски 
страни и САщ „Народна радиност” от Сурдулица та
зи година ще предложи 120 000 плетени предмети за 
облекло, килими и други изделия.

Ког&то става дума за продажбата на югославския 
пазар, изделията на „Народна радйност” най-много се 
купуват в Словения, Хърватско и черногорското При- 
морие. Това са твърде пробпрливи пазари и затова го
рният факт е своеобразен показател за качеството на 
изделията на „Народна радиност”. Още едно доказа
телство в това отношение,е и фактът, че 60 на сто от 
продукцията на „Народна радиност” се продава във 
Федерална република Германия, Швейцария, Италия и 
Съединените американски щати.

гради цех за металорезен за (не)изграждането на це 
алат за 100 работника. Сл
ед няколко години вместо 
този бе предложено — ...

И докато отговорните 
мълчат експлоатирането 
на суровината и обогатя
ването на чужда сметка 
продължават. Продължа
ва да се увеличава и годи

ло- шната експлоатация на за
лежите. Увеличава се чи-

ха. Застанахме на станови
щето самоуправителните

и им органи до края на но- 
договорено — да изгради ември да обсъдят въпро

са и с решението — щецех за производство на
нистроят или не — да 

осведомят възможно
паста за полиране на ме
тали.

рано. Отогава досега не 
3 разговорите между се обадиха и мисля, че то 

представители на община ва е крайно безотговорно 
та и „Електробосна”, ко- отношение.

слото и на ’— нетрудоус- 
троените в общината.

С. МикичВ. Божилов
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п Съкращаване на 

трансмисионната
крайната лента на трансмисията, оставяйки 
тежки последствия. Правителството съще- 

но не управляваше — това беше
ървите консултации

съвет Анте МарковичС най-добре 
ква е стойността н

на мандатьора 
изпълнителен 
показаха ка- 

употребнтелността
становищата на Първата конференция на 

” на Деветнадестния пленум на ЦК 
на сЮК, на които бе взето политическо ре
шение да бъде „разтрогнат бракът" между 
Съюза на комунистите 
гобройните си срещи ■ 
ставители на републиките и покрайнините, 
обществено-политическите

за председател на
ствуваше,
най-пагубното последствие. Занапред, за ра
злика от досегашната практика, Съюзният 
изпълнителен съвет ще управлява, разбира 
се, в рамките ма компетенциите си, които 
сс определят от Скупщината на СФРЮ. Сле
дователно — Съюзният изпълнителен съвет

на

и държавата. На мно ще бъде отговорен само ма нея-
Преведено на езика на практиката, това 

означава, че автономията на правителство
то премахва досегашното редовно рапортира 
пс на заседанията на Председателството на 
ЦК на СЮК и директивите, които определи
ха на Сък>змия изпълнителен съвет как да 

1П разрешава определени въпроси. Това също 
така означава, че ще отслабне всички видо
ве натиск на правителството от страна на 
авторитетите или на колективните (репуб
ликански или покрайнински) интереси, а то
ва в досегашната практика се случваше че
сто, и у нас, и в социалистическия 
Това не позволяваше на правителството да 
ползува максимално и целесъобразно даде
ните му от Конституцията възможности да 
действува и като специалист, и като поли
тик. Автономията на СЮК по отношение на

с компетентните пред- лентаорганизации и 
асоциации, Марковпч недвусми

слено подчерта, че бъдещото правителство 
ще работи и провежда политиката сн напъл
но автономно. Това означава, че не е готово

стопанските

да взима от други „собственото си 
и поведение”, а досега за съжаление това 
се случваше твърде често, но е решено да 
има свое мнение и само да изгражда поли
тиката си, съзнателно, че „главата му е на 
раменете му”.

Верен на това становище, Маркович — 
поне така ни се вижда — окончателно офо
рми определението си на срещата си с чле- • 
новете на Председателството на ЦК ' па 
СЮК, като заяви, че в работата си не ще 
иска помощ от ръководството на СЮК, ни- 
то пък ще го моли да „върви” пред прави
телството. Правителството само ще разре
шава проблемите от сферата на собствената 
си дейност, каза той- Това обаче не означава,

мнение и на правото му да ги ползува за самостоя
телно взимане на решения, тогава автономи
ята на СЮК по отношение на правителство
то е нова и непозната у нас н в социалисти
ческия свят възможност на партията да има 
критично отношение към 
вителството.
СЮК ще получи автономия и по отношение 
на отговорността за резултатите на прави
телството. Досега това не беше така. На
против.

свят.работата на пра
исторически . наблюдавано,

правителството означава, че неговите ръко
водства. занапред няма да се занимават с 
„дребните прагматични въпроси” на управ
лението, а ще създават условия за разреша
ване на обществените проблеми в курса на 
неговата идеология и стратегия-

Разбира се, това не означава, че СЮК 
„опозиционните пейки” и 

глас. Това не означа- 
че СЮК и членовете му не трябва да

ще се пресели в
оттам ще вдига своя
ва,
оказват подкрепа на автономното правител- 

да ство. Все докато правителството действува 
в курса на становищата на Първата конфе
ренция па СЮК и политиката ма СЮК, вси- се знае, че програмата на мандатьора на

комунист не е готов да информира за дей- чки органи и членове па СЮК са длъжни новото правителство се корени в споменати-
ността си ръководството на СЮК. Напротив. да Му оказват подкрепа, да създават усло- те становища на СЮК и обхваща въпросите,

За да може правителството да бъде ав- ВПя-за провеждане па ценовите мерки в сре- конто са в центъра на дейността на СК: па-
тономно в раоотата си, е необходимо всеки дИТе> 13 които живеят н работят.
— значи и правителството, и Председател
ството на ЦК на СЮК — да знае какво тря-

че правителството не е готово и няма 
сътрудничи с Председателството на ЦК 
5ЮК, а още по-малко означава, че той като

Тода е твърде важно, още повече акона

зарно стопанство, икономически и политиче
ски плурализъм, кадрово обновление. Тако
ва отношение между правителството и власт
та от една, и СЮК и неговите органи от

А това означава, че подкрепата на пра- 
1101 ю така ни изглежда ве-вителството

бва да работи и да уработи и какви са 
петенциите му, следователно и отговорност- изискванията па културното поведение. Тя Друга страна представлява основа и залог, 
та му. За съжаление досега не беше така. Трябва да бъде преди всичко конкретна. В че кризата ще се преодолява съгласно прин- 
Вместо автономия, съществуваха директиви. у,,псом с това определение на СЮК всички нима за автономия и собствени компетен- 
Правителствого се намираше непрекъснат исгомм организации п членове са длъжни да чип. Това разпределение на силите трябва 
на зъбчатото колело на трансмисията. сс ангажират за осъществяване на прави- да допринесе да се премахне стихията и без-

телствспите мерки н да се борят против всп отговорното поведение на пазара, в областта 
конто препебрегават или не провеждат на цените, валутната политика, кагшталовло-

качестно. жепнята, развитието н осуетяването на пн- 
подкрепа флацмяа. Срокът от пет години който бе 

мандатьора, е период,, който

ком- че не може да бъде само вербална и според

по от-Автономията на правителството 
ношение на СЮК и негошпе органи, преди чки
всичко по отношение на Председателството тези мерки. I ук се янина

ПК па СЮК означава, че СКЖ и него- Преди правителствата получаваха
стават автономни по от органите па СЮК, а членовете и органи определен 01

СК проявяваха пндолепшост към може да пренасочи процесите
Затова нрави- от всестранната обществена криза, 

стопяваше па без*

моно

на
ви те ръководни органи

..... ..........
ва шанс за афирмаци* па компетенциите му телетиепата политика се

към изхода

Шишко Крнвокапич

пската народност, която има п 
която с новата Конституция що 
има всички права, както и всич
ки други народи н народности в 
СР Сърбия н Югославия.

долнмо иреимтствие за осъществ 
Косоио—щом разбраха, че могат да

положението
па

лвано на тяхната цел — 
Република, а е това н отопление 
на тази част на Югославия п при 

Албания!

губят контрол над 
I, Косово — благодарение на оно 
ртюпизма и
скапския

АКТУАЛНО колебанието на югс,-
сьединяванего му къмпартиендържавен н

който държат и свои рт>- 
годипи, албанските

отТрябва да се очаква, че 
последните събпгня в Косово ще 
извлече някакви поуки н Пред- 

СФРГО н Цечт- 
комнтст на СЮК, конто 

отно-

Зитоиа миньорите в Трепча п 
вепчкп албанци в Косово, конто 

па нашата

връх — 
це вече осем 
сепаратисти и врагове па Югосла 

па последната краДа се
разгроми
насъскващото

враговетепозволиха 
страна така грубо да манипули
рат с тях, трябва да съзнават и 
своята отговорност пред работни*

ви-я сс рошиха
_ чрез груба манипулация с

работниците да попречат проми* 
„ата на Конституцията на СР Сър 
бия- Сепаратистите отвориха кир

_ „ осем искания, конто
работниците в Тре 

добре

седателствого па
ралппят
със своето неразбираемо

контра революцията 
нейното не

чка

шепне къмлеската’ класа п всички народи 
н народности па Югославия, кон
то дневно :ш тях отделят пад I 
милион долара. Трябва да знаят, 
че ц тези вражески демонстрации 
представляват тежък удар преди 
всичко върху интересите на алба

дават възможност за
денетаупрекъснато разорнтелно 

пане! Маниерът на пялото Пред
седателство на НК на (ЮК да 

Прищниа и да се извлачи» 2-рн стр.)

тите си
са изнесли уж

Ко1 пра рсвол 101 шята 
новата Конституция

нча.
знае, че
СР Сърбия представлява испрсо-

отпде внаядро
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2 Комунист
СКУПЩИНАТА НА СФРЮКОМЕНТАРИ

На забетвизи

Образът като предмет за Косово, това не 
каже 'и за другите ре-Глашште цели „Югославска про та програма 

изселването може да сеОт друга страна, ясно е, чеПрахта, която сред обществе-
се повдигна около въвеж- всичко, което ни сс случва па 

югославските световната сцена през последните

грама за спиране па
па сърбите и черногорците, уско- публики, 
репо завръщане па онези, които С други думи, в 
са го напуснали и идване на оне- на СФРЮ присъствувахмснарс

и риза на дискусията, която се во- 
години, като при това наше 

описването

ността Скупщината
дането на визи за 
граждани, които искат да пътуват години (а случват ни се все но-чс- 
в ГФР, все още не се е слегнала, сто „грозни и тъжни" неща) ни- 
Ползуваме я като повод да се опи- как це с резултат на пелошсост 

неприятни или неукост на нашата диплома-

живеятзп, които желаят да 
работят в Косово" — не се оеъ- Аи с 
щсствяват. Това констатираха де- впечатление е, чс в

Скупщината па СФРЮ на състоянието делегатите
а по-малко се различават. Но това 

утеха. Обаче и занапред 
готовност до края Да

таме да отговорим на 
въпроси, отнасящи се до „формал цня, а преди всичко с последствие 
ната страна на държавния образ", от кризата, която все по-силно пи 

Преди това, нещо да разграни- застрашава вътре в страната, по 
съвременните (в по-малка част) и от иенодготве- 

1 в ността от време навреме върху

легатите па
(в края па миналата, седмица),
„никому не липсва косъм от гла
вата". Тази изтъркана стилна фи- няма сили и 
гура, която своевременно (преди се върви

години) употреби Лазар отговорността за пеосъществява- 
: ко нс на Югославската програма за 

Косово. Именно,
Скупщината на СФРЮ се държат 

на начални

с малка
чим. Логиката на н идентифицирането на
международни отношения не е
полза на такова поведение на вла- ирационалнитс

ГФР. Тя е противоречива ските удари върху авторитета
Хелсннки, изнълчва тази наша страна да отговорим

КОГаТО С1Ю-

външиополнтиче- II я КОЛКО
Мойсов, приемайки напатените 
совци, парафразирахме за да 
сочим абсурдността на ,,контииу- 
птета" на трагедията, е която 
изразява цялото безсилие на 
ституциите 
спрат.

настите в делегатите влона духа на
се срещу постигнатото равнище в на съответен начин, 
отношенията между двете страни менахме нрацнонални, същеврсме 
и техните взаимни интереси, сре- нно имаме предвид мерките, кои- 

започна- то не отговарят съвсем на норми

.стилсе, в одомашения
критики на други докато ни мал- 

тяхното 
това. Благода-

ип-
я ко не виждат колко ена системата дащу сериозните процеси, 

ли през последно време в Европа те на международното поведение 
накрая противопоставя (който всеки уважава само толко- 

настоявания- ва колкото е слаб, а ние все 
Федерална републи- вече ги уважаваме и все по-често 

на тях разчитаме).

участие във всичко
на такъв маниер свидетеликолко пъти реииеТака по кой знае 

в Скупщината на СФРЮ е повто
рено, че изселването на сърбите 
и. черногорците продължава 
отслабващ темп, че политическо- 
сигуриостната обстановка се

национал-сепаратистите
дейетйеваг, отидоха

в неже трябва ли да се говори за 
Скупщината на СФРЮ в 

а ръцете си държи най-широки ком 
петенции и арсенал от мерки, ко-

и света и сме на своеобразно девалвиране 
скупщинската система, особено 

когато се и.ма предвид, че поради 
състоянието в Косово или поради 
това оправдано от отделни ръко
водства на Съюза на комунистите 

значителен брой хора. По

110-се на интересите и 
та на самата

на
с нека Германия да се представи като 

страна, открита за хора и идеи.
Постъпката очевидно е предизви-

от вътрешнополитическите всеки е ясно, че нашите туристи-
кол-

Когато става дума за ГФР, на вло
шава, чекана

събития и отношението на силите чески интереси също така, 
пред изборите, след това от обек- кото и положението на нашите 
тивно съществуващият натиск от 600 хиляди работници (и техните 
„юго-азиланти", „уикънд-крадци" семейства) „на временна работа в 
(казват, че са напълнили- южно- тази страна, до голяма степен ди- 
германските затвори), най-различ- . ктуват „срамежливост" в посяга- 
ните „земунци" и „юго-мафиози”. нето към чевръсти мерки като 
Ако крайната десница („републи- отговор за въвеждането на визи. 
канската") е осъществила спекта Но, всички онези в тази страна, 

на локалните които креират външната полити
ка, трябва ,след опитите с визите

все по-организирано 
че институциите на системата 
Косово „незадоволяцащо функци
онират", че албанските маси

особено, и запа-

това, че

интелигенцията
пред активно не се включват в нто могат да дадат реална мощ на 
осуетяването или осъдата на от- Югославсакта програма 
делни екцеси и тъмните страни на во, но не се прилагат Това зна- 
косовското всекидневие. Всичко чи, че Скупщината на С РЮ е

краха
Програма. Все дотогава

за Косо-

между най-отговорните загова допълнително комплицира и 
потенцира кризата вкуларни резултати 

избори в Берлин с лозунга чу- 
жденци навън! — е ясно, че гу- за Франция (доколкото умът не

ни лъже, нашите компетентние ор 
гани ни убеждаваха, че това са 

че иай-доб-

дялото об- на тази 
изостава докато не ко-възстанови тазищество, като при това 

цялостно осведомяване на албаи- релация ще се подгрява пред очи
п те на обществеността приказкатабещите (в конкретния случай пар 

тията на владствуващата
ция) са побързали да се присъе- временни визи, така

победоносната форму- ре е да се изчака французите
премахнат), най-после да 

си поведат сметка за това, че ка

ците колко страната е влагала
на Косово и чо за свемощната държавна партия 

т.е. Съюза на комунистите, така
коали-

влага в развитието 
гази помощ до голяма степен уни-са-

динят към 
ла—
се може по-очевидни резултати, „

коства, да кост- щата страна все още има образ, 
се озовахме който не може да бъде шамарос- 

как е по воля-

демо- че ще му се подмята в задача да 
за което няма

нащожават последиците
графската експлозия- Стопанство- работи и онова, 
го на Косово и занапред пасивно никакви институционални възмо-

да жности и конституционни пъдно-

колкото по-скоро, с колкото ми да ги

та колкото и да 
ва. А в ръцете им 
именно ние, югославяните,
“ниС ^бЯоТриПмеожТе0биИиемоа Държавният образ никак
гат да бъдат спечелени. Поляци- формална работа. Затова недо 
те въпреки че убедително заемат мъкът на маниер и хубаво нов - 
първГмяЩо в списъка на „ази- дение на световната сцена и мо- 
лантиге", за съжаление не могат же да се прости, но недостигът н« 
да се употребят - те отдавна са патриотизъм - не. Каденич

се отнася към задължението 
предложи, програми за съвместни мощия- А делегатите в Скупщи- 

(п занапред) потъва ната на СФРЮ и занапред ще бъ- 
Контро- дат в дебел политически

като ван кому
влагания, но 
в кредитни отношения, 
лъ г на общността над ефикасно- Затова не би- трябвало да ги чу- 

Косово ди, че в обществеността все по-

завет.не е

стта на инвестирането в 
още не е установен. От 
страна, освен СР Сърбия, 
главно редовно изпълнява всички 
свои задължения от Югославска-

друга често се чуват искове за извъ ь 
която редни избори.

Драган Кабадаи I
\на режима визи.

Да се разгроми насъскващото ядро
поставят албанските 

в и сепаратисти като

дни миньори и работници, които 
безогледно се насъскват

шовинисти
реакционно
отношение

(От Х-ва стр.)
че на рамото на Катюша Яшари 
— се оказа, естествено, неефика
сен. Сепаратистите нямат милост, 
те си карат по своему!

Председателството на СФРЮ и то 
Централният комитет на СЮК с

га не се
то и
и всички неговй укрепления, кои 

на систе-
От друга страна, срещу сепа

ратистите, срещу похитителите исрещу
покрайнина и извън братството и единството, срещу подривачите на Югославия тря- 
„„иите ,„е бъдат не- всичко прогресивно и което обе- бва да се предприемат всички 

осемгодишния си опортюнизъм и нея — послсд и' ^еволюцИяТа щава по-хубаво и по-сигурно бъ- разполагаеми законни и с Консти
избягване на истински акции и съблюдаеми Р буйствуване, деще, на тях и на техните деца! туцията предвидени мерки, ка-
мерки в Косово да се играят с ще продължи сви целта си Оттам, от една страна, тряб- то по такъв начин се защитят ра
Югославия- Те не предприеха — докато не осъщес ц ’ ^ да се положат всички усилия ботниците и всички други албаи
всички разполагаеми мерки — или не бъде потуше • ^ се мобилИзират всички про ци в Косово от тяхното вражеско
нито политически, нито репреси На сепаратисти ^ по_ ивни сили в покрайнината, в влияние и манипулации. Демокра
вни — които им предлага Консти пълзва от ръцете и * ^ ■ в ср Сърбия и в страната и на ра- тически — с измамените работ-
туцията, за ликвидиране на конт- литика, която Д° вч.ер « ботниците и на всички работни- ници и народа, но безпощадно с
революцията в Косово, която покрайнината. ам и тяхното^ис народноСт да враговете на страната! Всичко
показа се, главният генератор на кане за смяна на о обяснят същината и характера друго са нови 8 или 18 контраре-
всички кризи в страната, пък и тнйно р^оводство в Косово ха промени, волюционнн години!
„а новите граждански контраре мо зарад Т мз™ом на ко“тра- пък и това защо им се противо- 
волюции, която тръгна от другия на акция за разгром 1

мата в

Саво Кържавац
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География на недостатъчно развитите
ГИя ПРИЛАГАНЕ НА УПрп^ЕДИЦИТЕ СЛЕД ДВЕ ДЕСЕТИЛЕ
МА ПО ПОДТИКВАНЕ на нрпп^та неикономическа СИСТЕ 
СВИДЕТЕЛСТВУВАТ днЕпЖСсТАТЪЧИ0 РАЗВИТИТЕ КРАИЩА
НЕЙНАТА ТЕРИТОРИЯ Т ™П кАОСУРДИ В СР СЪРБИл ИНА

Без опасност от 
може да се каже: подчертаната 
политизация на въпроса 
налното развитие 
десетилети

\прекаляване делен
то интервенират, с 
ма недостатъчно

въпрос че краищата, кои 
изключениеза регио- 

две развитите краи
ща в рамките на по-напредналите 
републики и в САП Косово, 
шното

вече почти
я стана само борба зя 

постоянна изостаналост, което до 
веде до занемаряване на множе 
ство реални въпроси (преди всич
ко вътрешно-регионални) „ Натру 
пване и изостряне на крупни ико 
номически, социални и политнче- 
ски проблеми.

Тази борба у нас _

сега-
състоячше, а така според 

материалите би трябвало да 
тане — представлява около 50 на 
сто от общото население на Юго 
славия-

ос-

Според академик Михайлович 
въпроса за граничната стойност 
има съществено значение за съ 
здаване на недостатъчно развити 
те краища. ,,3а жал, започнатите 
разисквания по този въпрос са
прекъснати, а Съюзният завод Де възможност за миграция на 
за стопанско планиране това по- това население, за ползуваме на 
ложение използва 
да съобщи, че няма научни сту
дии, които биха предложили реше произлезе 
ния за граничните стойности, последица 
Едно такова съобщение е далече е: дали работата да се доближи 
от инстината. В Съюзнмя завод 
за стопанско планиране своев-

както е 
условията 

про- 
типа

ЛОГ11-
се появява перпету 

решенията й изостряне 
регионални проб

леми, особено ако първобитният- 
резултат на „съгласуването" е по

познато — се води в 
на твърде формализираната 
цедура на решаването от 
на консензуса. Като неин 
чен резултат

пари създава известна пасивиза- 
ция: всички решения се виждат 
в увеличението на тези средства. 
На друга страна, плодовете на 
този трансфер на средства не 
ползуват ония, към които регио 
налната политика поправи би тря 
бвало да бъде насочена: побед- 
ните, младежта, безработните и 
подобно. Средствата са ползува
ни неравномерно и в териториа
лен и в социален смисъл. Най-ве-

нране на 
на наличните

своевременно косвен метод чрез миграцията.
И постави една дилема, от която 

другата, относно бг 
другата дилема, а тя

ставен върху политически комп
ромис. Във всеки случай касае 
се за прекалена негативна поли
тизация на регионалното разви
тие. Тя не само ч\ задържа ста- 
ту кво в междурегионалните от
ношения, но и допринася за око 
стеняване на регионалната поли 
тика, с което нейния инструмен- 
тар»й прави анахроничен и не
ефикасен.
КАК СЕ ЗАМЪГЛЯВА СЪЩИ
НАТА

до народа или народът до рабо
тата.

Понеже се определя за мигра 
заглавие ция като посредствен метод, зна-

ременно е умножен и разпростра
нен моят материал под 
„Избор на граничните стойности", чи отстъпва от директни капита- 
Същината на решението се със- ловложения, че са получавали жителите на гра 

довете, преди всичко на главния 
град на републиката или покрай
нината, повече оставало на общ
инските центрове, а по-малко на 
селата, повече на заетите'в непро 
изводствените, отколкото в произ 
водствените сектори. Следовател
но, повече са получавали ония, 
които са били по-близко до вла
стта.

той тогава постави
и тази дилема. Искаше да каже,той в това, че като основа се взи 

ма средното в трите недостатъч- че по-важен е просперитетът на 
но развит» републики за три ин територията, 

народния доход, на-
основните де се намира то.

Въпросът за миграцията изо 
1000 жители, това кое- бщо бе пренебрегнат като посре 

дствен метод. Той не се намира и 
каза Михайлович,

Следователно касае
се за населението, без разлика къдикатора 

бавната стойност на
средства по жител, както и зае
тостта наГоворейки за това пред Общ- 

ествения съвет по стопанското 
развитие на Сърбия за недоста 
тъчно развитие, на Сърбия за не 
достатъчно

КОСТА МИХАЙЛОВИЧ посо 
ако 

и пок-

то може да се получи на равни-
Споменавайки недоумението — в този анализ,

просперитет на териториите относно колко чрез миграцията 
населението, са решавани проблемите на не- 

този достатъчно развитите краища, 
споменава в бъдеща

дали В косовските обстоятелства 
значителна роля са имали и те- 

критерш!. Интерес
но е, например, че община Депо 
савич, 95 на сто населена със сър 
би, е малко получавала, макар че 
това е единствената косовска об
щина, в която намалява броя на 
населението.

или просперитет на 
Михайлович подчерта, че

развн^гте, академи
кът
чи до какъв абсурд се стига, 
се тръгва от републиките 
райнините, а не от общините 
утвърждаване

хническнтевъпрос с разглеждан по напълно пито това се 
неадекватен начин н че на авто- та политика.

Освен това, според думите нарите не е познато създаването и 
смисълът па тази дилема. Имен- ЧАСЛАВ ОЦИЧ, критика заслужа 

Едгард Хубер, познат иконо- па и самият насърчителен инстру 
мист в тази област, във Варена ментарийг за развитието на недо- 

1986 година пое- статъчно развитите републики и 
разви- Косово. Той се свежда, горе. до

даваме на пари. Чи

за
на недостатъчно 

проек-гюказвайки 
материалите на Съюзния

но,развитите —
От 1971 до 1981 го-циите от

завод за план, според които иро- 
развититс

в един доклад 
тави тази дилема дина числото на жителите в тази 

община е намаляло с 6,3 на сто. 
Същевременно общият брой 
населението в Косово е увеличен 
с 27,6 на сто.

далинедостат7>чно 
постоянно се увеличават

екции развити- лу, на просто 
развива ст трансфер на средства. Но, ка

кто сс показа, ие гарантира бър- 
На ед-

тието на недостатъчно 
те краища трябва да сс

следователно с капита
на .гераища

затова, че се увеличава участие 
Югосла* директно,

ловложения в недостатъчно раз зо и ефикасно развитие.
области или да сс създа па страна изобилното даване

нато им в населението 
вия- С това се 
то развитие

замъглява реално (На Ата стр.)на
От вититев тези краища.

е с 31,6 па сто. Това предизвиква все по-голяма депопулация на та
зи част: от 1971 до 1981 година числото на жителите е намалено с 
9,6 па сто. 'Гази депопулация има значение в сигурностно отноше
ние, Същевременно, тя иай-картинно илюстрира степента на изо
станалостта на тази част.

Въпреки изостаналостта, 236-те хиляди заети в тази част имат 
задължение да отделят средства'за помощ на недостатъчно разви
тите републики н на Косово. Така, например, общественото стопан
ство в тази част по тази основа през 1983 година в Съюзния фонд 
за неразвитите краища е заплатило 195 милиарда стари динара, 
сто е 54 па сто от средствата, конто те получават от Републиканс
кия фонд за неразвитите краища по основа на задължителния за
ем. Едип жител в тази част като помощ за по-ускорено развитие 
през 1983 година (в пето) е получил 5,32 пъти по-малко от съответ
ните средства, конто е получил жител в неразвитите републики и в 
Косово. Трябва да се има предвид, че приблизително същите съот
ношения по отношение па преливането па акумулацията сс запазват 
пече 20 години, което безет,мнение е съществена причина за дълго
годишното пзоетйпапс па тази част и ис дава възможност да се 
преодолеява обществената регионална поляризация на територията 
па СР Сърбия без покрайнините.

Път на измамата: ЕПИЛОГЪТ
райнините и нсини Р МШ)И0„ и половина жители.

южната и част с ‘ )Ю глава „а населението е
изразително неразвита. М „а относителната петрудоустроеност с 

с 20 „а сто, а равнище„а ,.ритс неразвити репу-
Македония и Черна гора) докатр в 

средно равнище това изоставаме и по 
с около 42 ма сто. Тази част харак-

Тази част е
по-пм-но в

козък
32 на сто по-малко от 
блнкн (Босна и Херцеговина

югославското
отношениесравнение с 

едното и по другото
изразителният

социален дуализъм, кое- 
„и.гото участие па обществен продукт. Съ-, 

67 6 па сто) от средното в трите неразвит,
, , участието в обществения продукт па 

Това сочи към още по-низки сго-

икономически и
теризира
то илюстрира твъРД® 
щото е далеч по-низко 
републики (ЯН,8 на сто) л 
Косово, което възлиза 74,3 на сго.
йиости на показателите
пи г ектог) на стопанството.я сек, >р 40 ((а сто с
то стопанство дори с
развити републики

развитост на общестпс- 
продукт ма обществени

ко, юмичсска, а
общественият

„о-„изък от средният,в трите „е- 
приобщи и Косово, по-низък

па и

Числав Оцнч
па тих сскосато,а
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ишсакън падостатък за еуисрснп- 
тота па СР Сърбия. \

- ни" хора я»‘ю говорят за гова, чс 
пс поддържат лолити 

са далече
Всяка криза ражда ново каче 

паша. опия които 
ческиа плурализъм 
цивилизаторската зрялост, с кое
то всъщност, понижаващо се под- 

действителната мощ на 
СЮК опетиява се

етио, надяваме се, и тази 
Това оитимистмческо предвижда
но може да се чуе тези Д,,и 
мио1 обройпп събрания, не

комунистите, по п па «ражда- 
копго пипаш посочваха

п недостатъци.

от
Кон-Ц-р Борисап Йоннч, пред 

ституциоииата комисия па' Ску 
пщината па СР Сърбия-

Що се касае до конституцион
ния суверенитет на СР Сърбия 
това бе най-тежкият н пай-дели-

ла
само

нспявана
ЛВОМИЛИОПНИя
политическата зрелост на народи

Югославия.

катнпят въпрос, а също така и 
най-важният. Обаче, той 110 0' [пи пп1|1|Ц п
най-важен за днес. Важен е за бъ- [ ([$ |3 Д КI! Ц »1</1 
дещето. Най-еъществепото .днес е 
веднага да проведем решенията 
по отношението на властта н ком

каните, 
много пропуски 
Сега, казват,

народностите вте ислед. проведените
е добре, защото При това се

вят невежи ония, 
загубили

забравя или се пра- 
които са отдав-партпйпп срещи, 

може да бъде много по-лошо, ако 
навреме пс разберем. 

Предчуистиуваше се отдавна п 
кт,де

Очевидно с, че някои хора в 
стп- пре-политическинай-вненште ръководства, в

,,идеологически 
полицаи" плвечо са съсрсдоточе- 

в своя

патова Югославската комунио 
била важен фа-

петенциите на СР Сърбия на цяла- ла на ревнос тни 
та й територия- Този въпрос е из
ключително важен

стиж, че 
тическа партия стова«I ред у нре ж; 1.а на ше з;« 

така сме се отправили с един та
па жипот п отношение,

1919 година1И.1 върху това кой о, а кой 
доклад нс о споменал социализма, 

Тнто, федсра- 
М кога го

ктор през далечната 
и самото начало па

политически.
създаванетопсихологически н във всяко дру

го отношение твърде е важно да самоуправлениею, 
бъде решен преди да се почне е питото уреждане... 
новите конституционни промени, всичко това се натъпка » докла-

кт.в начин 
по очевидно не 
спрем всички гезп предзнаци, 
пто се явяваха,

държава. Да лрипом- 
учредител- 

1920

на новатамогли дасме
На изборите за 
скупщина през ноември

ко- ним.
пата
година, когаго имала само

Югославската комунисти

като се почне ог 65 000авпою.в-да, тогава авторът е за
Тптова социалистическа Юго

за които са приети решения, така 
че в тези промени да не влезнем 
с нерешинте тези въпроси н 
имаме същите усложення.

пъкдвижения.алтернативните 
псе до повокомпопираиите ст>юзп.ска членове

славни, а в противен случай пс е. 
Това е несериозно. Струва ми 
че евндепцпята за това кой ка1,ко 

своите

партия получила от същите 
незрели) 

59 мандата

да ческа
Може свобо- тези (днес политически

конто започват да прерастват все,
политически партии.

народи и народностикаже, че не сме ималидпо да се
общи желания 11 решения за 
обктпвно съблюдаване па искани
ята за въвеждане на мпогопартий

споменал Тнто иДаденото решение, според оце- пъти е 
нката на Координационното тяло, речи или колко негови портрети 
напълно обезпечава конституции- има на някой сбор повече е опит 
нен суверенитет на 
в смисъл

по числотопо- и заела трето мяст,о
представителите в скупщината. 

Затова не е тежко да се види с кол
на

клевета паРепубликата за безскрупулозпа кб дързкост и безскрупулозност яв 
но се настъпва, когато се твърди, 

съз- че югославските народи и народ- 
Дълбочнната пости междувременно, след чети- 

са- ридесетина години на комунисти- 
икономпческите'трудности, з?. ческо господство, са станали тол-

сенилни, че трябва да бъдат

система в кризата, която за- 
икономиката, по

паконто ме ии харесват илиокончателно и абсолют- ония, хвана не са.мос конто политически не сме съг
ласни, отколкото е отбрана 
Тнто п неговото, дело.

за Ко-но самостоятелно решение
и за нейните проме-

п обществените отношения, 
ианпето н морала.

па
нституцията
Ни приема Скупщината 
Сърбия чрез или без референдум. 
Прилагането на референдум

на криза, обаче не изразяватна СР
моМило Джуканович, член 

ЦК на СЮК
па

щото, що се касае за това имали кова 
сме п по-тежки времена, на г.оле- трайно лишени от 
бання п неедпнетво в редовете делова способност и да бъдат по
па прогресивните сили, недостатъ ставени под политическо опекун

ство, а огромната организация от

не е политическа

География ма недостатъчно 
разв^т^те 411а яснота на целите.

Очевидно, има много въпр
Отговорите са неизвестни. 4 Но, отслабнала, че дори и 
един отговор е ясен: ако също- „гамени" може да я унищожи.

Времето, в което живеем не 
позволява да останем само на по

топа лптическн осъждания на явлени
ята, които всички ни тревожат.

оси. над два милиона членове толкова
трупниа

година два пъти ией- 
ВЕЛКО ШАЛИЧ 

вижда своеобразен абсурд,

шили тази 
ната акумулация 
в това
което е достатъчно той да се ос- 

Когато се касае за Фонда

(От 3-та стр.)
ОТ ЕКСТАЗА ДО АБСУРД

Такива аномалии не само че

бтвуват дилеми как да се нзлезие 
от сегашното неблагоприятно съ
стояние, няма дилема чеса противни на принципа за со

циална правда, на правдивата и 
ефикасна икономика, но и нару
шават материалната

трябва да се направи на 
цена и това възможно по-скоро* Трябва да се изпитат корените на 
Защото, стена е пред пас. По-на- исканията за създаване на много- 

Особено партийна система. При това тряб-

всякатави.
на федерацията за финансиране 
на недостатъчно развитите 
КОЛА СТАНИЧ мисли, че предло

и НИ
основа на на

татък така се не може. 
не по пътя, който

серио 
развитието

ционалното равноправие, 
зно обременявайки 
на междунационалните отноше- 

За да може

нс представлява ва да се съгледат и причините за 
липсата на необходимото идейно- 
политическо единство в СЮК. За
що с мъка се стига (ако се сти
га) до единно становище и може 
ли да се мобилизират членовете

жените решения за промени 
може да се приемат, защото под 
формата на траиформация оста
ват непокътнати старите позиции. 

Станич мисли, че далече
тече върху приетите начала, тези приемливо решеНие би било фон- 
аномалии трябва възможно ио- стаНе развЬйна банка —
скоро да се премахнат. финансова организация, която

БОРИСАВ СРЕБРИЧ бе недво Ф» ‘стопанисвалРа сагласно крихс-
банковата система. Фон 

има свои ос-

нашия ход към многопартийна 
система. По-далновидните отдавнания в Югославия- 

това развитие безпрепятствено да предупреждаваха, че образуване
то на така наречените селячески, 
демократически и социалдемокра
тически и други съюзи е само 
параван зад който сс скриват съв- гат очевидни разлики в мненията,

дори по жизнените въпроси. Как

по-

ако същевременно им се предла-

сем други цели, нещо което на
шата социалист! 1ческа

системата на подтиксмислен, че 
ването на недостатъчно развити- риите на

_ 4 дът би трябвало да
те краища тряова да се промени иовоположници> а това биха мог-

П° ли да бъдат федерацията и репу
бликите, или 4 всички сдружени ба 

Целта би била с фонда да

самоупра- максимално да се раздвижи инте
лигенцията, от която се 
повече динамика, особено в сфе-

очаквавителна система нрави още по-уя- 
:звима и още гю-безсилна.

Действително остава за по-об- рата на марксистката критика.
Факт е, избор вече няма. Ня- 

н време. Непринципиалните, 
ялови и безкрайни пазарлъци мо-

без никакви предразсъдъци.
него един от валидните пред 

отго-
ред
разсъдъци е, че сегашните 
варят на равноправието на наро
дите и народностите, а всъщност 
зад тях се скрива републиканско- 

етатизъм. За

стойни политически анализи въп
росът защо Съюзът на кому ние- ма 
тиге така несериозно минава по
край всс по-честите искания за же само да ни водят към още 
неговото изтласкване от пол птиче по-драматична политическа и ико- 
ската сцена. Защо всички тези и номнческа криза. Като никога до- 

. други перфидни игри срещу вали- сега понастоящем са ни потребни
ско-

нки.
управляват основателите пропор
ционално на вложения капитал, а 

от капитала биостаналата част 
се обезпечавал

банкова
покрайнинският 

' това сегашната система
както и във вся-трябва

да се промени . докрай, ако иска
ме една единна, а не осем иконо-

организацпи.ка друга
Фондът би трябвало да има пра
во и директно да се задължава в 

че чужбина от международните фи
нансови организации.

дния конституционен ред текат решителност, трезвеност и 
вън от Съюза па комунистите и рост. Иервозата не е мъдър съ-мики. това под маската на цивилмзатор- вети-ик, но и скриването на гла

вата в пясък е опасна заблуда.
Борислав Вучетич

Посочвайки сведението, 
задълженията на Сърбия към не 

развитите са надви
сна зрелост и демократическия 

’ досег в отделни среди. Някои „учеЙован Марковичдостатъчно

Урежда единна редакционна колегия: гла- Петрович. заместник председател Слобо-
вен и отговорен редактор на всички издания даи* йованович.

в-к „Комунист'' Влайко Кривокапич, замест- Адрес на редакцията: Белград, Площад
ник главен и отговорен редактор Борислав Ву- „Маркс и Енгелс" 1\Го 11, телефони: централа
четич. главни и отговорни редактори па репуб- 335-061 до 096; и Нови Белград Булевард „Ленин’’

„ п тто Рогп/Лпмкптп пт ликаиските и покраншмеките издания: Зия Ди- Ко 6. телефон 627-793.
С указ на Президента на Републш а здаревпч (Босна и Херцеговина), Момир Бър- Издава НИРО „Комунист".
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Комунист па
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чки



РД^ЮИИО СЪБРАНИЕ В ДОЛНО-> ТЛЪМИНО — БОСИЛЕГРАД СКА ОБЩ БАНСКИ ДОЛ — ПЛАНИНИЦА
\

Самооблагане за пътИ ДОГОВОРИ Н АКТИВНОСТ
Недоволни от Макар и сравнително 

близко до' Димитровград, 
селата Бански дол и Пла- 
ииница нямат добра връз
ка с града. Съществува
щият път от Димитров
град през Желюша е в 
много лошо състояние, и 

движат 
водата

да участвува въвбавното
разрешаване на комунал
но-битовите прбблеми, ка 
кто и от редица други про 
блеми, които обременя
ват ежедневието на 
лението, неотдавна по иии 
циатива на местната 
щност в Долно ТлъМино 
се проведе
брание. На събранието 
покра^ най-отговорните 
лица от 12-те села гравп- | 
тиращп към Долнотлъмп 
иския район, присъству- 
ваха и председателят на 
Общинската скупщина 

ВАСИЛ ТАКЕВ, 
телят на ОК на ССТН СИ 
МЕОН ЗАХАРИЕВ 
седателят на ОК па СК 
ИВАН ВАСИЛЕВ, както »:• 
директорът на ТО „Босн- 

' леград, ИВАН СТОЙНЕВ, 
директорът на Основното 
училище ВЛАДИМИР МП 
ХАЙ ЛОВ, директорът на 
Строителната кооперация 
„Граджеви н ар' ’
БОРИСОВ и ръководите 
лят на трудовата едини
ца ПТТ в Босилеград, БО
РИС НИКОЛОВ.

иостта
финансирането на пътя в 
съотношение едно към ед 
но. Затова още на събра-

иошение на 
ганизации 
иите

отделни ор- 
към обществе 

имущества: общест 
Ъени сгради, : 
и' пр. Изтъкната бе 
реба за откриване 
меделска кооперация, 
кто и откриване на някой

язано в начертанията за 
развитие на аграра в СР 
Сърбия, т.е. това което 
са направили или се гот
вят да направят много др 
уги в СР Сърбия.

Това сега и официално 
изтъкваме и търсим пъл
на подкрепа от всички 
обществено-политически 

субекти в общината — 
подчерта между другото

имоти, гори 
и пот

нието са решили да въ
ведат местно самооблага
не в Бански дол и Пла- 
ниница и то 15 на сто вър 
ху кадастралния доход. 
От друга страна ще бъде 
отправен призив към вси- - 
чки банскодолци и плани 
ничани преселници и те 
да вземат участие в акци
ята с доброволни прило
жения предназначени з» 
пътя- Сформиран е иници 
ативен комитет от пет чле 
на, който да води акция-

масе на зе-
ка

об- по него едва се 
трактори, понеже 
е отнесла настилката и е

производствен ,цсх в този 
район.съвместно съ

— Не без основание, останал гол камък.
Тези Дни жителите на 

двете села провели съвме 
стно събрание, на което 
решили да, се организи
рат и поправят пъ.тя от 
Димитровград до Бански 
дол. Освен жителите на 
двете села, на събранието та. Понеже пътят минава 
присъствувал и секретар- и през Желюша договоре 
ят на ' Самоуправителната но е да се поканят и же- 
общност за пътища от Ди люшани да участвуват 
митровград, Небойша Ива 
нов. Договорено било общ

населението, не само от
АА 1

* г;

Щ1II редеещ
V

и пред

в
акцията.

А. Т.

#1 БЕЛЕЖКА
Долно Тлъмино

Да създаваме гори, но да 

не забравяме и хляба...
ЦВЕТАН

Долно Тлъмино, НО II от 
останалите 12 села в то

Скуп-председагелят ,на 
щината на местната об
щност в Долно Тлъмино, 
КРОНЕ НИКОЛОВ.

зи район, за такова уни
щожаване на 
ните имущества 
съответна отговорност за 
всички отговорни за 
ва. Защото това е имуще 

всичките 12 села

обществе-
От повечето комунално- 

битови проблеми в цен: 
търа на вниманието бе
ше селското стопанство.

търсятВ разговора доминира
ха комунално-битовите пр 
облеми, значителнй и съ 
вместни за района. Съ ще 
временно 
нти изтъкваха и не мал
кия брой обществени въ 
проси от които 
раше недомакинското от

заключение в скоро вре
ме да се направи разгра
ничение кои площи тряб
ва да се залесяват, а кои 

в да се ползват за други ну 
на която жди (защото досега е има 

ло и примери да се зале
сяват площи, които би 

в общината трябвало да се ползват, за 
пасища например).

А що се касае до раз
витието на селското сто-

Така би могло да се пре 
даде запитването на деле
гата Гроздан Петров на 
неотдавнашната сесия на

то-

пзкупуването на селскосг 
опанските изделия, безог 
говормостта в работата на 
Здравния дом, отделно 
за нередовността в рабо
тата на здравната амбу
латория в Долно Тлъми
но, лошото състояние па 
регионалния път Босилег
рад — |<араманица, както 
п твърде 
мрежа във всички села на 
този район. Не малък бр
ой забележки бяха отпра 
вени и до работата и услу 
гитс

ство на
от този район. И второ из 
тъкват потребата за

м,чого дискута
Общинската скупщина 
Димитровград, 
между другото се изнесо
ха и данни за залесител-

от-
земеделска 

набел
криване на 
кооперация, както е

домини-

пите акции 
н приет плана по залеся
ваме в настоящата годи
на. Колко средства се из-

ДИМИТРОВГРАД

Където има пушек, 
има и огън

този въпрос 
Може 

в скоро

за залесяване, панстворазходват 
а колко за подобрение и си остава открит, 

на селскостопан- би било добре 
производство?

лошата пътна
развитие 
ското I 
попита Петров.

тези лица на чи- 
гласи изкупвател-

— време да се направи една 
равносметка (поне на об- 

п Петров., щинско равнище) и да се 
никой Друг В Димитров- види колко например През 
градска община не е про- последните десет години е 
тип залесяването. Извеещ вложено в изграждането

на ферми, комасация 
площите в Смиловско по
ле и да се види дават ли 

кат ггаловложени я

те не са 
сто име

коСамоуправителният 
нтрол и дисциплинарна I а 
комисия в „Сточно” имат 

на ден все повече
билет. Разбира се, ка- 

отказал да им да-пия Естествено,
сисрът
Ле пари макър, чс домели 

билети

па ветеринарната ста 
па сиабот ден

работа. След случая с 
млякото („Полози: I

пция, по въпросапаизкупвателни 
споменатите имена.

па вътрешните

пощенските исипе, 
си носи”)

диването,
транспортни услуги.

В отговор па, 
титс въпроси, представи 

от общество! 10-110

В Сек назначение
опазването

голямотополовината дом по емздпгпа-ретариага 
работи те потвърдили, не 

Ю1Ши па откупи- 
Борис Димитров,

„съвпадат”.

споменатите ко па горите за
човешката среда, сери-тези дни

мисии, се занимават 
случай на откупчика 
рис Димитров, който вс- 

друга

със
Бо

на
застрашена в днеш- тезн

ефекти?
са дали 
чка

телите
лит пчсската структура н 

колективи пол
ози о 
но време.

На сесията се прие и
по

М. А.имената им не 
Ако наистина са Дави (а 

така! 
„Ко

на трудовите 
чертаха, 
местни 
мин

че е преместен
че този вид еъв 

взап
чака следствие-работа и 

то да бъде завършено. 
Установена практика <• 

дойде да

всичко личи чс е 
крави, а не юпцн, па 
онерапт" парите ще тряб- 

ла търсят посредством

■—\Л'{ ' . ||събрания и 
договори оправдаваг

си. При

по

I (сдс1 гасочсноспа 
тона обаче п местните об- 

трябаа да бъдат 
поемат раареша 
отделни пробле 

Общинската скунщ"-

когато някой 
вземе пари за предадено 

„Коопсрапт" носр.едст- 
теле, агне,

ва
съда.

Но нещо друго е п» ли-. 
Разликата и осмцест- 

крапи и 
483 стари милмо-

щкости 
готови да 
нането па

на
вом (Угкупчика 
крава, да му се 
личен паспорт, за да 
установи идентитегь! му- 
Тези дни на касата в „Ко- 
операнг" се 'обадили Сто
ян Митрович и Пет ар Мн-

поп,рей це. Iцената цена аасе ми.
пй и другите субекти под 
черта чредседагел ят 
Общинската

: яюппи е 
па. Въпрос е къде е раз
ликата и защо хората от 
Войпеговац и Суково са 
ес съгласили да дадат лъ- 

Какпо се

ммпа „У»скупщина,
1Ч''У

* \рР 
чГМ ,

•па ися-ще даде подкрепа
добре насочена п орга 

ипзнрапа акция, без 
лед н коя местна общпо- 
ст дп б’г»дс раздвижена.

М. Я.

жВойпеговацлованович от 
и Прелраг Стаиулович от 

вземат пари

кажлиии имена.
тази р * . ■/* *шштм * *.'

,ог-
Я:машипа-крие зад 

пия? Където има пушек 
казва патпи-

А. Т.

:я.Суково за да 
за предадени юнци. Кога
то дали личните си има и огън, 

ят народ.
пас- 

било, че СТРАНИЦА ^порт установено
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РАБОТНИПРЕДПРАЗНИЧНА СРЕЩА С МЛАДА 
ЧКА ОТЗИВИ

За неизпълнени общания става дума а
...и нс зи „студена пойна" както казва журналистът М. Я- ® 

сн „Вместо съдейстпушшс — каприз” („Братство”, 10 февруариБез гощавки и 

подаръци НИВИ И ЛИ-„Братство” единица разори белутските ^ ^
имаха възможност да прочетат в броя. вади, разби махленските во>._
от 10 февруари т.г. статията „Вместо тя, минаващ през „ Р
съдойствуване — каприз" па журнали- шюзиитс счупиха сгькла а ^ 
ста М(аиол) Я(пев), н която е засегната те къщи, направиха щсг . .
местната общност в село Бслут. Ав- нищо. Бслутчапи помо;п кремиКово"
торът на статията между другото твър- стлан с чакъл пъгяг пр ■„ ' на_
дп, че тази местна общност води „сту- (а нс през „Тегарски . , се
депа война" с Общинската скупщина!? писал журнал истъ1

измести трасето на

Читателите ма вестник
Е ке

ца бики
ни ком уДЕЖКА ВЕЛИНОВА е но училище завъртана в 

Понастоящ
ем е родителите си жи
вее в село Раичилоици. Сл 
ед завършване па средно 

училище 
— химически отдел, две го

една от по-младите, и до Босилеград, 
бри работнички в цеха 
за производство на ПВЦ- 

в Боснлег-кондензатори 
рад, стопанисващ в рам- профилираното 
ките на Електронната ни 
дустрия от Ниш. Впро
чем, и повечето от остана 
лите работници и работни 
чки в този цех, която пре 
ди две години, откри ЕИ—
Ниш в Босилеградска об 
щина, са млади, тук за
почнаха своя трудов ст
аж. Макър и за късо вре 
ме, Велинова се проявя
ва като добра работнич 
ка, добър другар, акти-

пътя (това решение

действителната ис- от иловица и напълно с ралои .
Горската секцня също разваля пь- 

пяколко години скспло 
бслутския си-

Това твърдение, както и цялата статия.

дини е на списъка на не- 
трудоустроените п казва 
че това й са засега нан- 

Затова

лите па вестника
типа.

Местното самооблагане (в парични тя, понеже вече 
суми), като начин за разрешаване па атира боровата гора в 
комуналните и битовите проблеми на пор. Местното ръководство и ъ 
населението в Босилеградска община, пата партийна организация- се за ъ 

.. По местната общност ват приемствено за разрешаване на лро
само оое-

трудните годиш?, 
поръчва па всички заети,

зада създават условия

е полезна акция
ма село Бслут (и не само тя) на събра- блема, но досега получаваха 
името си през декември не се съгласи щания- И вербална подкрепа, 
да се въведе предложеното от Общин- споменатите тук функционери преди 

самооблагане две години, когато заедно с ръководи-
„Елек-

Именно

ската скупщина местно
за предстоящия период. Това беше по- теля на трудовата единица на 

ръководство да свика тробосна" присъствуваха 
в края .на януари т.г. ново сърбанис, рание в Белут, най-силно подкрепиха 
ма което присъствуваха председателят искането на белут чан и. Да, така беше 

Общинската скупщина Васил Такев, преди две години, понеже тогава набли 
председателят на Общинската конфе- жаваше срокът когато общинските фун 
ренция на ССТН Симеон Захариев и кционери трябваше да бъдат преизбра

ни за още един мандат. А сега е „дру- 
седите иа двамата функционери дума- го” време, някои го наричат и време 
та бе дадена на базата, която между за акции, но акциите липсват поради 
другото подчерта, че местното са.мооб- своеволие и безотговорност на „някои 
лагане не получи „зелена улица” пора- другари".
ди неизпълнените обещания от страна Да кажа накрая, че самооблагането 
ма някои общински субекти, преди вси бе прието като начин да се помогне не- 
чки от трудовата единица на „Електро- кому и да се разрешат нечии пробле- 
босна" в Босилеград и Горската сек- Ми, но не и проблемите на белутчани, 
ция от 'същото градче. За какво става понеже те вече не вярват на ония, по
дума? ито преди две години им даваха оОе-

Ня колко години поред белутчани щания — както бе изтъкнато на съб

предивен младеж, а от 
три—четири месеца и ка
то активен комунист, 
цеха ни уведомиха, че тя 
не само че е твърде дисцн 
плинирана и редовна, но

на едно съб-вод па местнотоВ

на
и ежедневно преизпълня- 
ва нормата си с 10 до 20 
на сто. Работи на машп-

споменатият журналист. След бе-вече
на на която се сединя-
ват плочки за статора на 

работа,кондензаторите, 
която•търси и прецизност 
и умение. Когато пък се 
наложи работи и на др
уго работно място. Разби

Д. Велинова
откриване на нови работ
ни места, да се зачитат 
всички законопредписан- 
ия в това отношение и 
проблема във връзка с 
незаетостта да се смекчи. 
Засега все още няма ня
кои признания и похвали. 
Това обаче не значи, че 
занапред няма да има.

М. Я

ра се, ако е в унисон с 
потребите на колектива, 
най-често в лабараторията 
за измиване на отделни разрешават на трудовата единица на раннето. 

„Електробосна" да експлоатира кварцачасти. Ето това е проблемът на белутчани,
по нивите и ливадите им и не търсят а той е далече от „студената воина”, 
никаква парична компенсация- Това е 
почти единственият случай в община- Радко Стоянчов 
та. Така механизацията ма трудовата

— Само с голяма дис
циплина и самоотвержен 
труд можем да издигнем 
производството на 
соко равнище, а с това л 
по-голям доход, разбира 
се и по-високи лични до
ходи. Впрочем, това е и 
едно от основните възва 
ния на стопанската рефо 
рма и път с който ще пре 
одолеем настоящото тру 
дно положение — подчер 
та тази скромна 
винаги със засмяно лице 
работничка.

с. Белутпо-ви

\ОСМОМАРТОВСКИ ПОРТРЕТ

И усмивката е важна...
Не се случва често един 

„селски” магазин да по 
лучи награда и то Първо прави? 
майска. Наистина, село
то е едно от най-големн- 
те крайградски селища—

- Желюша, а магазина на 
„Търгокооп" (преди 
иа „Услуга") води 
Петрова.

— Да сс получи награ
да, какво трябва да се па

ти отново да се връщат п 
пазаруват при нас.

Докато водим разго
вора в магазина влизат 
млади и стари, деца, же 
ми, мъже. Роса прекъсва 
разговора и всеки посре
ща с „добър ден, какво 
желаете?" н. след това с 
„благодаря, довиждане”. И 
още нещо — с усмивка!

— И усмивката е важ
на. Купувачите не инте
ресуват моите домашни 
проблеми, дали съм до
волна от заплатата или не,> 
да ли съм ядосана...

— Доволни ли сте от за 
платата?

— Доволна и не съм. 
Какво са 60 стари милио
на днес! И те са за после 
дния месец, когато мал
ко ги покачихме. Има и 
повечко когато плана се 
преизпълни, но...

Със съпруга «си, кой
то също е магазииер в

почти — Най-напред магази
нът да е добре и редовно 
снабден със стоки необ
ходими на потребители
те. А това до голяма сте 
пей зависи от шефа. Хи
гиената в магазина тряб 

Роса е родена през 1958 ва винаги да е на висо- 
година в 'Куса врана и сл- та, а отношението към ку 
ед завършване на търго пувачите на необходимо- 

не вско училище в Заечар то равнище. Нито един 
се настанява на работа ка купувач, дори и нищо 
то продавачка в магазина да не купи, не трябва да 
за хляб. Работното вре- излезе от магазина иедо- 

трябва да прерастне ме 0т ранна сутрин и ма волен. Доволен ще бъде 
лките деца й налагат да ако му се обърнете учти 

ст, с хуманни цели. Защо се откаже от тази работа во, ако удоволите на же
и да се преквалифицира ланието му дори само да 
за тъкач в тогаващния тъ разгледа. В Желюша има 
качен цех „8 май"... още два магазина, а бол

шинство от хората работ
ят в Димитровград, къде-

това
Роса

На въпроса ни, какво е 
нейното мнение във връ
зка с чествуването на пра 
зника на жената тя доба
ви: — Времето на гощав
ки и различни подаръци 
вече е минало. Това 
значи, че празника като 
манифестация трябва да 
се пренебрегва. Напрот-

Р. Петрова

трети желюшки мага
зин, живее в собствена къ 
ща в Желюша. Има две 
Дъщери от 11 и 6 години. 
Въпреки

ИВ,
в празник на солидарно-

това намира св 
ободно време да бъде 
тивна на събранията на св 
оята партийна

акто не малко число деца са 
без родители, без майчи 
на грижа.

организа
взимаЦня където често 

участие и е известна— В този магазин съм 
Инак Велинова е родена вече четири години. С мен 

през 1967 година в село работят Верица Илиева и 
Гложйе. Основно и сред- Георги Малинов.

по
това че „няма косъм на 
езика”.то има много 

На нас продавалите е да 
„накараме” своите клиен-

магазимн.

А. Т.

СТРАНИЦА * БРАТСТВО « 3 МАРТ 1989
/



* о&тх
нл —излционяия комитет м лдйски е„;ши. _

Бвз много нови съдържания
На 22 февруари тази го- Г

дина в Димитровград 
проведе третото заседание 
на Организационния коми 
тет за подготовка

89" ЛУКАВИЦА

Н при добри условия 

бездейнндожествена изложба.
На .заседанието бе 

сквано и за 
ст на

ското списание „Другар
че" за участие в тазгоди
шните срещи.

Редакцията на „Другар
че" предлага организира
не на изложба на детски 
рисунки и фото-изложба 
от наградния конкурс „Па 
зителите на синьото небе 
—- другари на всяко дете", 
който вече шест години

се
■рази- 

спортната. ча- 
срещите. Основната 

дилема бе дали тази годи
на да се организират тра
диционните физкултурни 
упражнения, които не бя
ха организирани само ми
налата година. Оцени 
че тази година трябва да 
се организират физкултур 
ни упражнения, имайки в 
предвид, че това е дълго
годишна традиция и че 
тазгодишните срещи са 
юбилейни. Окончателно-

Само до преди година работещи в трудовите ор- 
младе^дта в село Лукави- ганизации в Димитров- 
ца беше твърде активна, град.
Учествуваше във всички В Лукавица има хубав 
акции, дейно участвуваше културен дом, читалищен 
в ознаменуването на дър- др- помещения- Инвента- 
жавни и народни празни- рът в дома е в окаяно съ- 
ци, изнасяйки подбрани стояние, и нерядко се слу 
програми. Миналата годи- чва, някои да влизат и 
на победи и в „Срещите през прозореца, за да иг- 
на селата” в Димитровгра- раят тенис на маса и пр. 
дека община. На два пъти Струва ни се, че голяма 
успешно гостуваха и в НР вина за бездейността на 
България — вс. Гинци и младежката организация 

. Габер. в село Лукавица носи ръ-

на тра
диционните този път юби 
лейни ,Д1айгски срещи". 

Участниците в заседани
ето се съгласиха с пре- 

подкоми- 
културно-художе- 

ствената част на срещите. 
Според това предложе-

дложението на 
тета за се,

съвместно организира с 
Предаването 
Ниш за българската наро
дност и Единицата на Во
енното въздухоплаване и 
противовъздушна 
на на генерал-подполков
ник Марко Кулич, а по 
случай 21 май — Деня на 
военновъздушните сили.

Редакцията на „Другар
че" предлага и гостуване 
на някой известен детски 
поет по време на Срещи
те, както и участие в кул
турно-художествената про 
грама. Повечето от участ
ниците в разискванията 
изтъкнаха, че запланува
ните акции, с които „Дру
гарче" иска да се предста-

на Радионие, тазгодишните 
сети юбилейни 
срещи" ще преминат по 
установена програма. В

дваде- 
„Майски

отбра-
рамките на о^наменуване- то становище за това ще 
ТО/ на 600-годишнината на бъде прието след като бъ 
Косовската битка, в хола дат обсъдени и уточнени 
на Културния дом ще бъ
де устроена изложба, по-

още някои становища на 
подкомитета за спортната 
част на срещите.

На заседанието бе обсъ 
дена и програмата на дет-

%светена на този 
лен юбилей- В малката за
ла ще бъде устроена ху-

значнтс-
4;

■->

ЗАПОЧВАТ ПОДГОТОВКИ ЗА БРИГАДИРСКО 
ЛЯТО ’89

V. :И тази година локална 

акция
т

На една от „Срещите на селата”

ководството й- Би било 
добре ако се подеме ини
циатива в самата младеж
ка организация или заед
но с останалите обществе 
но-политически организа 
цип, като най-напред съ
щата организационно се 
заздрави, а сетне да запо 
чне да действува както и 
по-рано, когато отчиташе 
хубави резултати.

Тази година Лукавица 
за пръв път не участвува 
в „Срещите на селата”. 
Или не могат, или не ис
кат, обаче лукавчани изо
станаха.

Факт е, че има отлив на 
млади хора, предимно на 
ученици, които продължа 
ват образованието си вън 
от общината, по Лукавица 
п без това има пад триде
сетина младежи и девой
ки. има много млади хора,

ви по време на срещите, 
обогат-ще представляват 

яване на програмата с но- 
Някоинизации, от двете учили- 

лища, а също така щебъ 
де осъществено участие 
на числящите 
ЮНА. Акцията ще започ-

Вече е известно, че и 
тази година в Димитров
град ще бъде организира
на местна младежка тру 
дова акция- След минало
годишната както е изтък- 

в Републиканската

ви съдържания-
от участниците пък изтък 
наха, че поради сгъстено- 
стта на програмата, някои 
от акциите трябва да бъ- 

по по-

се към

не на трети април и .ще 
месец. Ка- 

и миналата година, 
а ос-

дат организирани 
вод 22 април — Дсня на 
основното

Пияде" в Димитров-

нато продължи един 
кто
ще се работи 21 ден 
таналото време е предви
дено за екскурзия. А. Т.

училище „Мо-организащ^ на гораните, 
най-успешна акция по за
лесяване в СР Сърбия, Об 

конференция

ша
град. М. НиколовА. Т.щинската 

на Съюза на социалисти- 
Дими-ческата младеж в Другаруване на ученици и въздухоплаваневече е провелатровград 

повечето от необходимите
подготовки за провеждане 
на местна младежка тру- 
дова акция и тази година. 
Както и миналата, и тази

рее учениците и препода
вателите изслушаха пи
лотите ПОСПИ МАЛНАР 
„ СЛАВОЛЮБ СТОЯДИ
НОВЦИ, които твърде 

внушително 
за създаването 

нашето

от-11 противовъздушната 
брана на генерал-подпол
ковник Марко Кулич 
1111111.

11С-зителите на синьото 
бе — другари 
дете", 
години по

На 16 и 17 февруари та 
година в беномните учи 

Смиловии, Димих 
и Звоици се кро

на всяко
от»и който вече шесч 

случай 21 майще се проведе акция 1,0 
залесяване на голини на 

100 хекта-

лища в
ровград
ведоха срещи па ученици
и въздухоплаватсли.

Пред учениците и 
преподаватели 

\а прожектирани филми 
за школуването; 
и работата па пьздухопла 

С особен инте*

те.ч-
би-

оргаппзпрач
па „Другар*

съвместноот околоплощ
ра в района на Боровско 
поле.

картинно иинтеЦел- реда кция та 
че”, Предаването

Ниш за българската 
и Единицата от

говориха 
и развитието на

РанатозиБригадата и 
път ще бъде организира- 

бригадирите 
домовете

бе подтпк-та на срещите 
ване на учениците

участие в тра*
„Па-

живота
дио
народност 
Военното въздухоплаване

към въздухоплаване,военно 
за своите първи полети, 
за летенето между звезди

на така, че по-масово 
диционния конкурс

начелите.
да нощуват по

на мястото на зале- те, за скоростите, два пъ-. 
ти по-големи от скорост- 

за младите н

си, а
сяване да бъдат откарани 
с рейФ Така организира- 

местна акция сс е по
та па звука, 
храбри пилоти, конто вс 
яка година излизат от на 
иигге военни училища...

Пред своите гости у че 
циците се представиха с 

творби. С

ната
казала у.ато успешна и 

от оргаиизира- 
стан. 
вземат

по-евтина
не на бригадирски 

В бригадата ще
окойо 40 бригади- лнтературнч 

голям интерес учениците 
разгледаха ц фото-излож- 

мнналогодишно-

участие 
ра предимно от младежки 
те организации в трудови- 

както и из бата от 
то заключително тържес
тво на конкурса, което бе 

в Средното въз- 
учнлище

те колективи
незаети мля-вестно уисло

общината. По време 
на акцията като
ли от

помощ 
члено- 

мла- 
от по

проведено 
духоплавателно
в Мостар. '

ще вземат участие 
вете на първичните 
дежки организации

всички трудови ор!а-

Д. Р-

СТРАНИЦА 9чги
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ПЕЧАТ ИЗЛЕЗЕ КНИГАТА

Д-Р 'сЛОБОДАН ВАСИЛЕВ „СЕМЕЙСТВОТО — 
ДЕТС1СО УЧИЛИЩЕ”

БРОЯТ НА СРЕДНОШКОЛЦИТЕ В ОВО „ЙОСИП БРОЗ ТИ-НАМАЛЯВА
ТО”

КНИГА ЗА ВСЕКИСтрог или несъгласуван 

критерий ПЪРВО 
и списа- 
1989 го-

СЕМЕЙСТВОТОД-р Слободии Василев:
ДЕТСКО УЧИЛИЩЕ, Учителско дружество 
ние „Самоуправително възпитание, Лозница

Книгата профу С. Василев посвети на своята
починала майка.

пък па свършилите сред
ношколци, 
завършили преди десети- 
па-петпа десет 
когашпата гимназия, 
же да се чуе п обратно 
мнение, че критериумът н 
оценяване днес значител
но е снижен а днешните 

средношколци

обаче че повече може он-Неотдавна на заседание 
на Секция.та по образова равдано да се говори за 
ние, култура и физическа неусъгласуван,

при Общинската за строг критерий.
учениците постоянно това 
изтъкват, п не само те, но

дина. • 
неотдавна

или от тези
отколкого 

„Ако (трудова) подготовка. Съ- 
що с даден и тест „Как 
да се изпита интелигенци- 

своето дете".

1'ОДШП! пя- Произисдспието се ст,с- 
нст стройно ком- 

попирани цялости: Семей- 
ството — незаменим въз
питателен фактор, Функ
цията на семейната сре
да в процеса на решава
не па някои проблеми на 
трудовото 
училищните деца, 
па семейството при лолзу 
ване на медиите на свъре- 
менно комунициране, Под 
готовка ма предучилищно 
то дете за тръгване па 
училище, Въвеждане па 
ученика в процеса на уче

култура
конференция на Социали
стическия съюз (ССТН) в 
Димитровград, освен дву
езичното обучение, ( бе об
съден и проблемът за на 
маляване броя на средно-

в образовател- ^ (
но-възпитателната органи

мо-
ТОИ от

това се изтъква и на дру
ги места, тогава има мяс
то н трябва за това да се 
разисква, но без отдумва-

ята на
В петата глава е презс-

нтираи своеобразен прак- 
за въвежданепоколения лати кум

ученика в процеса на уче 
ле, то есг, как да сс учи 

постигне по-добър

школците
възпитание па 

РолятаВзация в Димитровград, 
анализа, 
вен в образователната ор- 

като основни

и да се 
успех с практични приме
ри на учене на конкрет
ни учебни съдържания- 
След това се говори и за 
ролята на систематичната 
работа, организирания до- 

живот, за добрата

който е напра-

ганизация,
за намаляванепричини 

броя на средношколците 
са посочени несъгласието
между желанието на уче
ниците и нуждите на сто 
панството в общината, ма 
лък избор на бъдещи про 
фесии в рамките на про
филираното образование 
в Димитровград, субекти
вното желание на учени
ците в тези години да се 
изказват и доказват 
страна (сами да стават 
свои господари).

машен
и лошата помощ на роди
телите, за свободното вре 

за необхо

не.
В първата глава авто

рът пише за семейството 
като за един от най-отго
ворните възпитатели, от
говорите на родителите на 
„неудобни" детски въпро
си, след това за награжда
ване и наказания в семей
СТВОТО II Т. н.

Във втората част е из
несена ролята на семейна-

ме на ученика, 
димостта от сътрудничес
тво между семейството и 
училището и за авторите-

ОВО „Йосип Броз Тито”

отмъстителност. Тря много повече се интересу 
ват за кафенета, 
клубове и подобно, откол 

за- кото за училище. Истина 
та сигурно е някъде в сре 
дата. Къде точно, ще се 
знае след като за това ра 
зискват заетите в образо- 

възпитател ната

не и
бва да се изучи дали ня
кои преподаватели са „ме 
ки" в критериума, та 
това другите са много ст
роги, или недостига реал
ност и при едните, и при 
другите".

Наистина често в раз
говори на родителите 
днешните 
се чува, че „еди кои" си 
преподаватели не знаят ка 
кво търсят от децата, че 
те гонят децата в Пирот 
и подобно. От родителите

та на родителя-
Трябва да се напомни, 

че наръчникът е написан 
с популярен стил и език, 
така че може да го чете 
и разбира всеки. Специ
фичност на книгата е сле 

това, че на 
лек и обикновен начин из
лага виталните проблеми, 
свързани със семейното 
възпитание и образование

видео-

на-

На заседанието на сек
цията, обаче, интерес пре 

становището на
та среда в решаването на 
проблемите на трудовото дователно в 
възпитание на децата. Всн

дизвика 
Акционната конференция

вателно 
организация- А това, как 
то изтъкна Васил Марин

на
на Съюза на социалисти- чки поставки от този вид 

възпитание са конкретизи 
рани с практически при
мери 
трудова дейност.

В третата цялост авто
рът разправя за функция
та на семейството при пол 
зуване на медиите на съв
ременно 
Така се докосва до аудо-

средношколци
ческата младеж, което из 

В ален ков, преподавател по пси 
хология-, ще стане наско 
ро и то наистина задълбо 
чеио.

несе председателят
Петров. Съгласявайки от всекидневнататин

се, че димитровградските 
средношколци 
избор професии, той изтъ
кна: „Между учениците в

на децата от предучилищ 
на и училищна възраст, 
така че е еднакво полез
на и за родителите, и за 
децата, и за учениците п 
преподавателите (възпита 
телите в детската гради
на), а също и за общество 
ната.среда като цяло.

имат малък " А. Т.

нашето училище същест- • 
вува определен страх от 
някои преподаватели и за 

бягат в

ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ комунициране.
/

Недейтова учениците 
други училища". Според 
него, т.е. според станови
щето на Акционната мла
дежка конференция., ня
кои преподаватели са тол 
кова строги в оценяване
то, толкова много търсят 
знание, че едвам може да

визуалните средства: ки
но, радио и телевнзия н 
тяхното влияние на деца
та и младите, както и за 

книжнина

Проф. Милорад Йовановч, 
педагог и дефектолог 
Белград

Ставам вече безпомощен, 
а ти търсиш ... много. 
Разбери —
човек съм обикновен, 
а не ангел

и божество свято.

булевардната 
(пехудожествена литера
тура), нейната неморално- 
ст. Авторът това прави от 
критическа днетанца, вси
чко подкрепяйки с множе 
ство примери на добро и 
лошо влияние на младите.

положителнасе изкара 
оценка. Това предизвика 

жива
Мила, лъже кантара, 

недей да ме мериш 
със стойността на златото. 
Заклевам те със сълзи 

на пролетен дъжд. 
нанеричай съдбата си 

с моето име.

интересна и доста 
дискусия- Данка Георгие
ва от ТО „Димитровград” 
веднага реагира, като че 
всички ученици с 
ложителни оценки при 
неименуваните (а все пак 
познати) преподаватели по 
строгост, са редовно взи
мали приемни изпити на 
висшите училища и са бла 
годарни на своите препо
даватели за даденото осно 
вно знание.

Томислав Гаков, препо
давател по сърбохърватс
ки език даде своеобразна 
подкрепа на становищата 
на учениците, изтъквайки

Р.
В четвъртата глава „Пр-

имери на предучилищното 
дете за тръгване на учи- 

целия
по-

лище” е изложен 
процЬс на развитие на де 
тето от най-ранна възра-

Спомням си ...
Не всеки камък сърце има, 
но всяко сърце 
за сърце камък си взима, 
и не всяка песен

е песен със рима ...

ст до началото на школу
ване — систематично, пла 
ново и организирано: тря 
бва ли детето да се подго 
твя, кои са съществените 
фази в подготовката и 
как конкретно да се под
готви детето за училище. 
Тук става дума за психоло 
гическо-социоложката, фп 
зическа, образователна

%/
Радко СТОЯНЧОВ
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физическа култура|ЩЕШ| КИРИЛ СТАВРОВ ОТ ДИМИТРОВГРАД КАТО УСПЕШЕН ФУТБОЛЕН СЪДИЯ

От общинска до републиканска
дивизия

ФУТБОЛНИЯТ ОТБОР 
ЛЕГРАД ЗАПОЧНА НЛ .МЛАДОСТ” ОТ БОСИ

Подготовка за пролетния 

полусезон Само за пет години, от скаят. Аз считам, че всеки 
както Кирил- Ставров, ра съдия трябва да се старае СЪЮЗЕН СЪДИя 
ботник в „Сточар" в Ди да съди строго според пра 
митровград успя да из- вилата на футболната иг- 
върви не лекия съдийски . ра. А що се касае до ком 
път от общинска до ре- пенсациите — вярно е, че 
публиканска дивизия. За само могат да развалят 
обичал футболния спорт мача. Съдията може и да 
още като дете, сетне десет сгреши, но в никакъв слу 
години вратар на „Асен чай не бива после това да 
Балкански", Ставров вник компенсира... Компеисаци 
нал в тънкостите на тази ята е двойно по-голяма 
интересна игра. И затова грешка според мен. За ме 
решил изцяло да му се по- не е най-важно, съдията 
свети:

ЖЕЛАНИЕ: ДА СТАНЕ
1

И' Кирил Ставров, как
то и всеки съдия, естестве 
но, мечтае един ден да 
стане и съюзен съдия- Да 
ли лесно може да се осъ
ществи това?

— Това не може да 
стане лесно. За да се 

съюзната 
ранг—листа , има много 
препятствия- Но... Инак 
за пет години съм отсъ
дил 200 мача, а на 40 съм 
бил главен. Инак, и кога 
то полага за републикан-

Футболистите на „Мла
дост” от Босилеград през 
миналата седмица започ
наха с подготовка за про
летния полусезон, който 
според програмата

март. В първия 
кръг босилеградските фут 
болисти са домакини. На 
терена кра* Драговищица 
те посрещат осмокласира- 
ния отбор „Ратае" от Ра- 
тае, когато победиха и в

лагане през есенния дял 
на първенството са на спи 
сък и за през пролетния 
полусезон. Разбира се под
силени с Горан Анджел- 
кович и Чедомир Станко- 
вич, футболисти с отбра
нителна задача.

— Основно в

започ
ва на 19

стигне до
подготви

телния период е, футболи
стите физически да се 
подготвят. Затова 
ките ще насочим към на
биране на физическа кой- 
диция, която в човечето

още в началото на мача 
да „примири" немирните 
играчи.

— Давате ли често в та

подготов
есенния полусезон като го 
сти. Преди това босиле- 
градокият отбор ще играе 
отсрочената футболна сре 
ща от есенния полусезон’ 
с вранскобанския футбо
лен отбор „Железничар”.

Треньорът Георги Геор

кива случаи жълти и че 
рвени картончета?

— Зависи, Ако има нео които се касаеше: победи 
буздани играчи, а това се 
старая да забележа как се 
държат всичките 22 игра 
чи. В това отношение ми .

ски съдия имах тежки 
мачове. Съдех мачове, всрещи през есенния полу

сезон, липсваше при пове 
чето футболисти. Поради 
това и две-три срещи за
губихме в последните ми
нути. Разбира се не ще 
изостанат и другите ком
поненти необходими в иг
рата. Преди всичко пове
че внимание ще /обърнем 
и върху вцшитателно-об- 
разователната страна. Още 
повече, че отделни футбо
листи, през есенния полу
сезон. проявяваха от вре
ме на време известни не
допустими прояви за фут
болната игра — подчерта 
Георгиев.

да стане първенец,телят
а пък загубилият — 
отиде в по-нисък 
на състезание. И двата пъ

да
ранг

ти победиха гостуващите 
отбори. Контролните из 
пити издържах с успех.

— Има ли случаи да се 
върши натиск върху съ
диите, преди мача?

— За жалост, има. Но

шев, ни уведоми, че под
готовките, три пъти сед
мично ще се провеждат в 
Босилеград. За някои по- 
щателни подготовки, или 
пък вън от Босилеград, бо- 
силеградският отбор няма 
материални средства. Ох- 
рабрява обаче фактът, че 
времето засега е твърде 
подходящо. Охрабрява и 
това, че всички футболи
сти които бяха на разпо-

помагат и страничните съ 
дии, и ако има недисцип
линирани — навреме 
предупреждавам и обузда . 
вам.

ги

— Най-добре минават 
онйя мачове, на които съ 
дията най-малко се забел 
язва?

— Да. Известен ми е 
този девиз и се старая да 
съдя и аз така.

— Какви бележки по
лучавате от контролори- 
те?

К. Ставров
аз никога не съм се пода 
вал... Винаги съдех — 
според изискванията на 
правилата на футболна
та игра. Това остава ка
то моя Девиз и занапред.

Остава да пожелаем на 
К. Ставров успехи в „от- 
съждането” на футболна
та правда”. Само смело.

— От 1983 година, кога
то прекъснах активно да 
играя футбол, започнах 
да се подготвям за съ
дия- Това нс е лек път — 
споделя Ставров.

Гледах го през лятото 
на един турнир па футбол 
на малка врата. Съдеше 
полуфйналето, а се оказа, 
9е съди много по-добре 
от съдията, който води 
фииалето. Питаме Став
ров, в какво се състои та 
йната на успешното ре- 
ферство?

— Съдията трябва да 
има усет за играта. Тряб 
ва да държи нишките й 
от 1-та до 90-та минута. 
Инак пс бива...
СТРОГ, НО СПРАВЕДЛИВ

За Ставров сс казва, чс 
с строг СЪДИЯ, ПО при то- 

, чс е п справедлив. Ни 
кога пс прави „компеиеа 
ции\ но съди това, което 
п момента трябва да се 
отсъди.

— Такива мнения ми ла

М. Я.

РАПОРТ ОТ ДОЙРАН /

Успешна подготовка
— За пет години —ннто 

един път не съм получил 
по-малка бележка от 3,5 
( а оценява се от 1 до 5). М. Андоновди ФК „Дой^танско езеро”, 

член на Македонска фут 
болна дивизия с 2:1. 

Може да се каже,

Фетболистите на „Асен 
Балкански” проведоха де ТЪЖЕН ПОМЕН

На 15 март тази 1989 година се навършава 
ЕДНА ГОДИНА 

от смъртта на

сет дни на подготовка в 
Дойран. Там чспрекрасния 

набираха сили за пролет- 
дял на футболното 

Преди обед

„Асенфутболистите на 
Балкански” физически са 

добре. До за-

нашата мила и незабравима
ния Василка

Иванова
подготвени 
почването иа

първенство, 
са имали упражнения по 

кондиция, а
пролетния

първенството ще 
5—6 коигро

дял нанабиране на 
след обед се играеше с то 

Д имитровградча! 1 и
одиграят още 
лни
ръководството на клуба са 

подготовката

мача. Треньорът п от Димитровградпка. 
одиграха и няколко прия- 

„Колуба В този ден, в 10 часа, 
ще посетим вечния й Д°м 

се поклоним

доволни от 
н Дойран.

мачове: стелеки
ра", член на Сръбска фут 

Лазаре- 
загубиха с 2:0, вън 

когато

VНо какво с па 
пай-добре ще на предправено —- 

се види когато па и края 
Балкански" 

с „Йстрсбан"

и Ще 
свелия н лик.болна дивизия в 

вац и
ад*

март „Асен Каним близки и поз-финиша на мача, 
понамаляха

пати да нн се придружа!', 
От опечалените

се срещне 
от Ниш.

силите им. 
Във втория приятелски 

„А. Балкански" побс
Димитър Ставров

ТЪЖЕН ПОМЕН
Пи П март 1989 година шшършават трн години от

мач
ФУТБОЛНАМЕЖДУОБЩИНСКАТА

ЗА ЮГО-КУПАТА ВСЪСТЕЗАНИЕ 
ДИВИЗИЯ ВРАНЯ

„Младост"
В рамките иа с'|>стс.‘у' 

пиело за юго-кумата в 1-
ждуобщинската ФУ'бо;',
на дивизия Враня, |,ш 

месец „Младост ’

смъртта
Александър

Николов
ВЪВ втория кръг

„Мла-футбояпетите 
дост”, крито наистина се 
представиха е по-добра п 
резултатна игра.

Акциите им бяха добре 
организирани п устреми- 
телпм, при това и Р. На- 

Той

паотбора полага-нал ,двата 
ха максимални усилия- ДУ 

отбор попе Д‘1 
и шанс

роден на 12 януари
1949 година в Болев дол,

СЪДИЯ в Димитровград.
Тозе ден в 11 часа ще иосе-' 

тм гроба му на Димитровград 
ските гробища 
цветя.

Опечалени съпруга Биляна и 
син Далнбор.

машният
изравни резултат 

потърси е дузпи,
да запази резул

а гое-
даоттози

Босилеград, като 
беди „Вурими" 
ци Фактът, чс резул1:11 ь1 

(5:3, позунРеМС
за босилеградския от" 

бор) говори че играта 
пгс на високо равнище, 
първия до последен

тупащият
■гага; който го

кръг. При товадо- 
футболисти го- 

имаха и

гост по- 
Жупи- води във кев имаше свой ден. 

сам отбеляза три и приго
тви един гол. 1 олмаиего
ри иа останалите два гола 
бяха В. Илков ,и Д. Злит- 

М, >1.

аа ди положимо"'
втория
мантиите

насърчениее висок лямо
от зрителите

«-ИГГЗВ...■
. Тона ЧС мр1:1, бс- с по

кои.
итссиг- СТРАНИЦА II
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КГ&1ШИ1т* саТи Ра * забава
:N

Божичйе жене СреНие су сие божичИе жене
веруйете, питайте мене: 

Вепе от Златанова,
йс Мира от Чорбанова, 

Милка од Потресийс

ако не 
я съм 
жена ми 
снаа ми йе 
прашайтс н.у, нища не крийе!

Що да вн кажем: нмаю сречу 
мужйете доносе паре у вречу, 
оне Ьи арчу къко си очу,

гордо, само се бочу,
Самяуправ/ъачйн

кукунеж
СрсЬнс су све божичИе жспс, 
сърце им само па Ниш иенс!

държу се 
по три путн на дън се преоблачу, 

навечер плачу! Александър Дънкопдъ!ьом се смею, 
ч Много су вредне, много се трудс 

коя од кою по-убава да буде, 
да носи вустан шарен, с маннета, 
да омийе главу, да буде чиста. Бай Маичо,

Една на другу ка се заинате 
измеЬу себе овъка ора.те:
„Моят муж пратил педесе милиона, 

но по Симеона,
рекъл да ми Ьи даду на руЬе 
га сви комгшце да църкну од муНе 
н да каже да ми йе купил гумевьаци 

цепим обучу по търн»ацн”.

Вачай пръвияг аутобус и дойДи У Буси- 
лиград да се играемо на самоупргьаче. Ако 
топа работу друЬи, защо ние само да Ьи па- 

Додека дойдеш избери кое е коло най- 
селското- ситно-

но не е по пощу,
ГШ МО.
убаво за самоуправлението: 
то, кукунеж или специалноимаш некойе

да си не 
И тъка свака по нещо свърже 
само повече другуту да излъже.

царибродско.

И да ти обясним:

Що да ви кажем идем по ред: 
све йе при н»и къко по мед, 
брашно купую и леб си месу, 
па да им трайе държу га у Ьесу, 
музу овцете, кравете пуду, 
коя се жени све ю куду, 
ливаде требу, чисту орнице

пою Ьи с трице, 
ка дойде пладне справе чорбицу 
наи-убаво йеДен>е V Божицу, 
компире има, запършка цървена 
с вол>у би ю ела

у Бусилиград, а он йеУ Комбинатат 
искомбиниран с много фамилийе, с пропали 
дирек торйе и бивши управници и с друЬи, 

тиквая перспектива Ьези, иг- 
незнам танчо-

П. ИлиевБЕЗ ДУМИ
па кои им се

амараю самоуправно коло, 
водуту. Од „оуровете” направия „единице”, 

се испърсише и изгласуваше да неЕпиграми а после
даваю градският водовод (отц си йе н>ин) 
ма общинуту, коя на нероден Стоян напра
ви водоводно и сметларско предузеЬе.

свише не рану

Моцарт бедствуваше ... Салпори, 
правеше пари и кариери.
И безсмъртен да си пак от. глад 
може да умреш дори и млад.

и Лепа Брена, Тика изгласуваше работниците (290) ду-
им съветши и заклеше тия у радничЬият 

главу да. даваю, а водуту да не даваю, оти 
нея капе сигурна Нара. Тика и 

ше тия што Ьи бираю, а тия що Ьи руко- 
воду збралц се на некакав конзилиюм, 
дай боже кока че неко.му слепо црево 
ваду, и у четри очи и они се заклели. На- 

знам. Знам само

Купую пиво, пию раЬию 
а од свекървете жилаво се крию, 
Рано си легну, късно се дигну, 
уработе онова що стигну, 
ка им досади у маалете 
слезну у село и напуне торбете,

закле-им от

ЛИТЕРАТОРИ не-
даКнигата е веч благословена. 

Ученият — личност много 
Събери ги : резултат получен — 
книжен учен.

ценна.
каве си купу и нишко пиво, 
ка сено

жалост ььинуту клетву не 
това що су решилн у хотелскуту салу. Тука 
ма шнроЬе масе бея наседали: ред 
чари, ред шефове и помецу н>и едва се при-

беру да им не е криво.
полити-

Обичаю Ниш повече од брата, 
само да су тамо не тражу заплата,

И ТОВА Е МИРОГЛЕД
мечуешея нашите самоуправл>аче от радни
чЬият савет. И знайеш ли резултат? 13 души 
дигаше. и двете руЬе и дадоше водуту на 
општмнуту. ДруЬите девет поштувайа кле 
твуту на 'ония 290 работника.

Защо ли огорчихте вола, 
че се отдал на произвола — 
и всички цветя в градината 
еллюскал с ярост ненадмината?
Та те за него бяха паша.

Стефан Манасиев

овамо седу къко на игле,
Ниш пешйи би стигле,а у

да обую цревйе, да одрежу косу, 
свекръвуту по куййу да не гледаш босу, 
да си намажу усне с црвенило 
това им йе ОД ручък

Могу да ти кажем дека една тиквая са- 
моуправл>ачка игра много ми се допада. У 
предузечето гласуйеш куде и работниците 
що су те избрали, на радничЬият савет 
куде ти нажмикну политичарите или шефо
вете.. И тика: ем си сит, ем су ти козете на 
брой. Оти влас йс влас, а самоуправл»ан»ето 
може да се чати и кико самооправшанье. 
Власту никой не е надиграл, па нече ни 
едън савет.

Чудна игра!' Дойди и нийе да се улови
мо у шея, па да видимо оче ли и нас да ни 
претупаю, та да останемо жедни при толко 
голем градсЬи водовод.

по мило.

Народен
съм в ггьрбррс-С яз не съ>м ля

з я нлраля?

Със здравйе. Бай Вене.
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