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ПРЕД ХПГ КОНГРЕС НА СЮК
ОТ 12 ДО 14 ЮНИ В БЕЛГРАД СЕ СЪСТОЯ ХП КОНГРЕС НА СЪЮЗА 
НА ЮГОСЛАВСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА МЛАДЕЖПоследователност и 

единство на нласови основи БИТКИТЕ НЕ СЕ ПЕЧЕЛЯ! С ЛОЗУНГ
От 12 до 14 юни т.г. в Белград се 

конгрес на Съю
в края на тридневната работа на Кон 
греса.състоя Дванадесета 

за ма югославската 
младеж с участието на около 18ар де
легата и гостщ. На пленарните 
дания и на заседанията на 5 комисии

Младите проявиха, единство по 
най-основните въпооси. Крепко е 
определението на Конгреса СЮСМ да 
не се отклони от Ф-тя на. борбата 
за укрепване и развитие на социалис- 

- тическа самоуправителна и необвър-. 
зана Югославия, младежта да върви 
смело по Титовия революционен път- 

Младежката организация __обаче 
остана без ръководство, понеже на 
учредителното заседание на Конфе
ренцията на СЮСМ нямаше кворум.

социалистическаНа 25 юни Белград ще
конгрес на Съюза -на югославските 
Преди най-високото събрание 
мунисти Се състояха конгреси на СК 
ките

т.г. в започне XIII
комунисти, 

на югославските ко-
засе

в републи-
и покракнински конференоции на СК В пе

риода «а подготовка за XIII 
готрайна и съдържателна 
и действуването на Съюза

се изказаха около 300 делегата, а око 
ло 100 делегата доставиха писмени 
изказания.

— Нашият конгрес Не е нито 
конгрес на континуитет, нито конг
рес на промени, но е реално отраже 
пие на силите ни — каза Стипе Оре 
шкович, член на деловия президиум.

конгрес се води дъл- 
дискусия за проблемите

на комунистите и вси
чки организирани социалистически 
одоляването на натрупалите се трудности 
нататъшно

сили, за пре- 
чрез по-

укрепване и развитие на социалисти
ческото самоуправление-

В междуконгресния период 
славските комунисти осъществява 
сложни и противоречиви условия. Поставени и ра
зяснени са много въпроси- Остра бе Критиката на 
състоянието, в което изпаянахме, но бе проявена 
и готовност да се работи по-отговорно, да се вгра
дят нови идеи в акциите Широките публични ра
зисквания по конгресните проектодокументи, как- 
то и състоялите се конгреси и конференции дадо
ха значителен принос за пълния успех на подго
товката за предстоящия конгрес на СЮК.

Съюзът на юго- ЖУГИЧ — РИЯВЕЦИЗ УВОДНИЯ ДОКЛАД НА СИЛВИЯ
ролята си при

ОТ ПЕРИФЕРИЯТА В ЦЕНТЪРА 

НА ЖИВОТА
Еища и анализи дори и 
по такива въпроси, какви 
то са развойният план на 
СФРЮ и крупните капи- 
талоРчпежения. Показа се, 
чс за нас социалистичес
кото самоуправление все 
по-малко е автоматичес
ко вдигане на ръце, а все 
повече начин на живот, 
че ни трябват знания и 
смелост да се противопо
ставим на бюрократизи
раната прлитическа мощ 
и ла се борим за соб
ствените си интереси. Всс 
л.окато тези процеси не 
станат доминантни в ця
лата ни организация, не 
можем да говорим за об
ществена 
на СЮСМ и за акционн- 
ото му единство-

Считаме, че проблеми
те на развитието ни не 
са в недоимък на зна
ния. недостатъчна способ 
кост' на нашето стопанст
во или в безделие на ра
ботническата ни класа, а 
в неспособността ни да 
водим последователна ра
звойна политика, в ком
промисите и технобюро- 
кратическите сили, във 
Факта, .че се брпм от не-

Съюзът на социалистическата младеж 
трябва да се намери в талвега на борбата за 
социалистическо самоуправление и за осъще
ствяване на конституционното положение на 
работника, понеже само чрез осъществяване 
на историческите интереси на работническа
та класа може да се пеализира и специфич
ният младежки интерес в обществото

Откритите обществени проблеми и актуално- 
то състояние изиискват от Съюза на комунистите 
единство и
решително разграничаване от политическата и сто
панската бюрокрация, технокрацията, кариеристи
те, политикантите, полтроните и неспособните не 
само в собствените редове, но и в обществото не

последователност. на класови основи.

то цяло. Все по-големи са силите, които се застъп
ват за последователност на СК въз основа на кла
совите цели и идеали на нашата социалистическа

идейно-политическо-
В междуконгресния пе

риод. наред с увеличена
та критичност и незадово 
лство от собственото по
ложение. V младежта на- 
зряваше и съзнанието за 
истинските причини за 
кризата, за необходимос
тта от обществени про
мени, и промени в обше- 

ноложение на

революция, за укрепване на 
то му единство и дееспособност. Тс се застъпват за 
идейно разграничаване, изостряне на отговорност-

на СК и за способ-та, вътрешна демократизация 
ни, честни и свързани с базата ръководства.

Интереси на Оюза на .комунистите са инте
ресите на работническата класа. Затова СК гря 

инициативите и да организира ак- 
именно тя да 

целокупното раз-

релевантноства да насърчава
циите на работническата класа, та 
стане действителен носител на 
витие и субект на преодоляването ца против

общество. И С'" 
трябва да полу-

стденото 
младиту и н положение
то и полята па младеж- 

опганизация. Назряката
и съзнанието, че пашата 
организация може да се 
върне от маргииите 
Фокуса на обществените

чията и споровете в югославското 
юза на комунистите предимство 
чат членовете, които се отличават с висока < кому 
нистическа съзнателност, честност, про^ юбис. 
способноти, творчески инициативи и трудолюбие

С. Жугич Риявец

щсствяваие на конститу- 
циркпото положение на 
работника, понеже само 
чрез осъществяваме на 
историческите 
ма работническата класа 
може да се реализира и 
специфичният 
км интерес в обществото.

Напоссдък в дейността 
па Съюза ма социалисти
ческата младеж в голям 
брой среди се изяви на
шата способност да спло 
тяваме широк кръг млади 
хора, за да решаваме де
мократически, да изнася
ме аргументирани стано-

във

събития само при усло- 
пасочм дейносттапо и времеСегашното време е време на на

на борба за прогрес и успешно ' 3 на
на нашата епоха, мшиа

само с проблемите ои но
преодоляване ма с щите.

вие да 
си към. ключовите въпро
си ма по-нататъшното ни 
обществено развитие, да. 
решава обществените про 

■обществото

интереси

историческите задачи 
конгреса излизаме ме 
и с визии и стратегия за
Конгресните проектодокумен™ ^ адеи доверИето

в Съюза на кому-
ръковрдствата

социалистическото
пълно право 

конкрет-

младеж-
■и водените блеми. а ме 

нейните, да не се зами- 
с'|>с себе си, с

на ония.задоволството 
които са доволни от сега 

положение. На-

Разисквания излъчиха 
на нашите народи и народности 

членовете и
мава само 
дребни 
въпроси резервирани за

му организационни шиото си 
щата. работническа класа 
пък и самоуправителната 

система, се проявява 
способност

пистите задължава

се очаква да положи 
ни акции, чиито носители Фс 

се и
народности.

младите.
3 на 'НОВИ 
бъдат всички кому- 
граЖДДии- всички

Налага сс да се иамс- 
талвега на борба-

основите ни
с невероятна

(На 3-та стр.)
рим в
та за социалистическо са 

и за осъ-нисти, всички трудеши 
Югославски народи и ■ моуправлеииеКостадиновБорис



НАС 1I ПО СВЕТА —^ И У
ПОСЛАНИЯ НА ЮГОСЛАВ-ДВЕ КОНГРЕСНИ 

СКАТА МЛАДЕЖЗА ОСМАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НАПОДГОТОВКА НА НАШАТА СТРАНА 
НЕОБВЪРЗА НИТЕ СТРАНИ В ХАРАРЕ УНИВЕРСАЛЕН МИР, 

РАЗБИРАТЕЛСТВО 

И ПРИЯТЕЛСТВО
АВТЕНТИЧЕН СВЕТОГЛЕД 

И ЦЯЛОСТНА ДОКТРИНА
Г' XII конгрес иа СЮСМ изпра-Делегатите на 

„послание на мира", л което между другототиха
се казва:

„Блоковата конфронтация, сьп'тствувана 
жестока надпревара аъ« въорт-.жаване, доведе све
та и младите поколения пред крайно неизвестно 
и несигурно бъдеще. В годината, която от Ооеди- 

бе провъзгласена за Международна

имат великатастрани 
закача да дадат принос 
за укрепването на мира, 
за да бъде прекратено 
неблагоприятното разни-

Предстоящата среща в столицата на Зим 
бабве трябва да обезпечи континуитет п 
дейността нн необвързаното движение като 
глобален, независим и извънблоков фактор

от

тир на международните 
отношения. пените нации

година на мира, се харчат милиарди долара
оръжие, а над една пета учени в 

нови и по-

В рамките на подготов тущсиц пито едно пра
знено огнище, а някои 
кризи се изострят още 
повече.

за
ката на нашата страна 
за Осмата конференция 
на необвързаните стра
ни в Хараре тези дни в

производство на 
света работят върху изследването иаОт Белградската копфс 

репция до днес, каза Ли 
зцдренич. се потвърди вс 
ичко онова, което пред
ставяна основен смисъл 
и съдържание па поли
тиката па исобвързаност. 
Тази политика с принци
пите и целите си е не са 
мо автентмч»! светоглед, 
по и цялостна доктрина 
иа международните отно 
шения, която съдържи 
отгетоои на някои най- 
оснорнн въпроси за се-, 
гашното и бъдещото ра
звитие на международна 
ча общност^

опасни видове оръжие.
неизвестност.такаваИ докато живеем при

възможните последици от ядрената
Затова въпросите за 

мета. сигурността, меж
дународното разведрява 
не и възобновяването на 
летанта, съвместно с теж

Белград се състоя заседа 
ние на Съвета на Феде- 

бяха
ужасени пред 
война, почти ежедневно се стълкиовяваме е грубо 
прилагане на сила, с което се застрашава свобо
дата и независимостта на много страни и народи. 
Израстанала на придобивките от социалистическа
та революция и Народоосвобод1гтелната борба, 
югославската младж от все сърце се солидаризира 
със справедливата борба на народите за освобо-

рацията, на което 
разгледани и някои въп
роси във връзка с плат
формата на югославска- 

• та делегация. Уводно !
■изложение изнесе съюз

ният секретар на външни 
те работи РАИФ ДИЗДА 
РЕВИЧ.. който оцени, че 
международната обста-

ждението им, защото осъществяването на правото 
на всеки народ на независим, свобоцеп и самосто
ятелен път на развитие, без външни намеси, е 
предпоставка за установяване на траен мир в света.

Ние, младите на социалистическа и необвър
зана Югославия, призоваваме народите и младеж
та от цял свят да положат максимални усилия, 
та 1985 година наистина да бъде Международна 
година на мира. Да се бонят за мирно и справед
ливо разрешаване на всички стълкновения и кри
зисни огнища, за по-хубав и по-хуманен свят, в 
който човешкото щастие и напредък няма да зсг- 
внеят от боята на кожата, идеологическо-полити
ческите и религиозните убеждения, от волята на 
силните и богатите. За свят, в който ще владее 
универсален мир, взаимно доверие, разбирателство 
и приятелство.

новка отново се изостря. 
Неблагоприятно е разви
тието на отношенията 
между САЩ и СССР и 
ло-нататък се изострят 
проблемите между Север 
и Юг. Продължава над
преварата във въоръжа
ване и останалите вило 
ве конфронтация, а то- 

■ ва означала, че отно
шенията между велики
те. сили не се развиват 
съгладцо надеждите от 
срещата Рейгьн — Гор 
бачов в Женева. Не е по Хараре.

С р лале: ката в южната 
част на Африка ще по
лучи едно ст най-видни- 
те места не само затова, 
че Конференцията се 
провежда именно в тази 
част на континента, но 
преди всичко затова, че 
обстановката в региона 
е все по-кпитична и че ♦ 
проблемите във в_ръзка 
с деколонизацията и ра
сизма винаги бяха прио
ритетна задача на необ
вързаните страни.

Р. Диздаревнч

кит-е международни
н-омически проблеми и
кризисните огнища, ще 
получат централно мяс
то на Конференцията в 

Необвързаните Дълбока загриженост
Ние, младите, дълбокоВ ЮЖНОАФРИКАНСКАТА РЕПУБЛИКА ПО 

СЛУЧАЙ ДЕСЕТГОДИШНИНАТА ОТ ВЪЛНЕ
НИЕТО В СОВЕТО

засегнати
всички явления на неспазване,, омаловажаване и 
отричане на отделни национални малцинства 
югославски

смеДизл-з.ревич говори об- 
11■:ионо и за цейността на 
Югославия на междунаро 
лиата сцена, На Югосла 
вия принадлежи

от

на
народи, които живеят в съседните ни

Обща стачка страни и от мерките, 
денационализоция и асимилация- 

Особено

които се взимат за тяхната
важно

ни угрижиха неотдавнашните изяв' 
ления на гръцкия министър-председател Андреас 
Папандреу,

място в международната 
общност, нейният глас

На стотици хиляди ра
ботници в Претория на 
16 т.м. не са заминали 
на работа. Отзовавайки 
се на призивите на 
низациите, които 
тивопоставят на 

, йла. те с.а ознаменували 
десетгодишнината от бу 
нта.на негоите в Совето. 
Да припомним, расистки
ят режим в Южноафри
канската република’- пре 
ди. десет години поту
ши вълнението, като при 
това бяха убити най-мал 
ко 575. а някои считат 
и хиляда негри.

В цяла Южна Африка 
се чувствува извънредно

както н широката 
кампания, която се води непрекъснато в България 
и Албания

положение. Около 80 иа 
сто от -работниците

антиюгославскасе чуо и уважава — каза 
той. Миналата 
Югославия е

ц« са
заминали на работа, а не 
са работили и училиища- 
та в които се учат деца 
на негрите- В желание да 
осуети
на б.унта, режимът

година и която представяна груба намеса във 
вътрешните работи на нашата страна. С отрича
нето на македонското национално малцинство 
съседните ни

осъщест
вила 113 билатергшни ср 
ещи

орга 
се про 

апарте-

в
страни се отрича целият македон- 

народ и държавността му в рамките на 
и не се уважава конституционното устрой 

ство иа югославската общност 
АВНОЮ. При 
на СФРЮ

на най-високо и 
равнища с разли 

чии партньори, което го 
гори за

скиознаменуването други СФРЮв ця- 
е наложил 
положение.

лата страна 
извънредно 
Всекидне-вно се въвеждат 
нови ограничения. От въ 
веждане на извънредно
то .положение до 16 юни

на принципите на 
това се оспорва легитимното право 

да се грижи за положението и правата 
на югославските народи,. които живеят като на-

високия интерес
на голям бпой страни дц 
сътрудничат с Югосла
вия. Диздаоевич ционални малцинства 

този начин се в съседките' ни страни. По 
. отрича историческата истина, още 

повече съвременната реалност.
Младите

подчер
та, че преопосяването 
вътрешните ни

на
в стълкновения с режим 
ските сили в Южна Аф- ти има голямо значение 
пика най-малко са уби
ти 30.и арестувани към

труднос ти„, , се застъпват за по-енергично отно
“рацИияНтааВРеМеНН° ** органите

срещу такива и подобни негации на 
ни малцинства в съседните страни, 

тяхното доверие и чувството им 
идентитет и принадлежност.

на
за международното 
ложение на нашата стра-

по-
националните 
за да укрепваме 
за национален

две хиляди души. на.
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От периферията 

центъра на живота
ОТ ОТЧЕТНО-ИЗБОРНИТЕ СЪБРАНИЯ НА МЕ- 
ЖД У ОБЩИНСКИТЕ КОНФЕРЕНЦИИ НА ССТН
ЛЕСКОВАЦ

В
С опора в народа(От 1-ва стр.) та. безгласността 

га на 
жението

Изборите в Социалис- дуобщинската конферен- 
тическия суюз в Южномо ция на ССТН в новия съ- 
равеки регион приключи- став наброява 93 члена.

Живко Мляденович бе 
избран за председател, а 
Зарие Димитриевич 
се'кретар на Председател
ството на МОК яа ССТН 
в Лесковац.

в проце 
и поло- 

които 
от затваря- 

бюро- 
кризата

же е натиснат от негатив 
н;/.те аспекти на развити
ето на 
Всичко това 
фрустрации, незадоволст- 
во и оазорителни стреме 
жи. поражда агресивност. 
Националистическите ек 
сцеси са иезултат имен
но на тази негативна ра- 
зоритедна енергия. Осво- 
баждането на огромната 
творческа енергия и зна
ния на младежта е пред
поставка за по-хубаво бъ 
деще. а не само факт за 
попълване на доклади с 
да осъществи с чакане, 
оптимизъм.

решаванеда издържи и безмило
стен натиск, да работи 
пот,- най-тежки условия 
за .ниски лични доходи и 
пои т>за д.а не отхвърля 
пито системата, нито со
циалистическото. самоуп
равление.

на обект. цивилизацията, 
предизвиквас.а последици г 

ногю, безделието, 
кпатизацията. и 
на институциите 
кат младия 
тогцва ще 
и възможностите 
пионалистически

за
натис- 

човек — до- 
се увеличават

за на-
— По-нататъншата де

йност на ССТН в реги
она трябва да има опо
ра в народа — каза до
сегашният председател на 
МОК на ССТН Живан 
Стойкович. изнасяйки 
уводен доклад. — Реги
онът ни има много про
блеми, но и нашите сили

манипу 
лации с младежта- Наше
то поколение

Не сме съгласни диску
сията във връзка с наци
оналното равноправие да 
се свежда само до рази
сквания за Формите на 
нейното осъществяване' в 
ООСТ. републиките, по
крайнините и федерация
та. Проблемът е в естес
твото на отношенията в 
тях. За нас основата на 
нацйятр не е в държава
та.' а в самоуправление
то. Сплотяването на на
шите .нации е нужност. 
Основа яа това сплотява
не е изграждането на 
единно възпроизводстве- 
но отношение, премахва
нето на всички видове те- 
хдоюжка зависимост от 
чужбина и затваряне на 
капитала в национални 
рамки, свободното сдру
жаване на труд и сред
ства н пр.

е твърде об 
пазовано и информирано- 
и иска творчески да се 
изяви, но това 
Младият

не може
човек все пове

че е усамотен, , 
и безперспективен.

отчужден 
поне-

Живко Младенович
ха на 16 юни т.г- с отче- не са малки, 
тно-изборното събрание 
на МОК. на ССТН. Меж-

Не можем и не смеем да забравим свет- 
традиции на Народоосвободителната 

борба, понеже
лите К. Г.

те са залог за континуитета 
па социалистическата ни революция- Обаче 
младите поколения могат да укрепват и раз
виват братството

НИШ
Ангажираност на 

всички полетаи единството само с пъл
ното си трудово и творческо участие в разви
тието на социалистическото самоуправление, 
а не с пропагандни манифестации и заста
рели тържества. Всеки млад човек в Югосла
вия трябва да знае историята на всеки наш 
народ и всичко, което ни сплотява на култу
рен, национален, научен и технологически 
план- Налага се да разберем, че само тако
ва развитие на социализма може да ни спло
ти. Трябва да се борим, за да бъдем субек
ти на обществените отношение. Нужно е да 
бъде научно обяснен домашният фашизъм и 
неговите корени, социалният профил на но
сителите на идеолопшта му, 
дражевистите, балистите и белогардейците. 
За това не са достатъчни беглите представи, 
получени от „прости'' филми за революцията.

Междуобщинската кон вич, досегашен председа- 
ференция на ССТН в тел на МОК на ССТН. 
Ниш. която се учреди на 
17 юни. набелязва голям МОК на ССТН в Ниш бе 
брой конкретни задачи избран Радойе Костич, а 

1986—1990 
година. С една дума: ня
ма област на обществе
но-политическия. стопан 
ския и културен живот в 
Нишки регион, която ня
ма да бъде поле за анга
жирано действуване на 
организациите органите 
и облиците на ССТН- 
Тъй като безработицата 
е един от най-острите 
проблеми
ССТН трябва да се избо
ри за динамично трудоу
строяване от една. и за 
законност в тази област 
от друга *2*ана 
между другото докладчи
кът Станимир Стаменко-

За нов председател на

за периода

Причината за засилено 
то присъствие на нацио
нализма сред младежта 
не е в това. че е лошо 
поколението което идва. 
Все докато безоаботица-

усташите,

региона.в

ОТ КОНГРЕСНАТА ТРИБУНА-. ЗА КАКВО СЕ ЗАСТЪПВА МЛАДЕЖТА?
Радойе Костич

За високи качества на самоуправлението каза за секретап на Председа 
телството Мнодраг Стан- 
ковнч.

вършенствуване на науч
но-технологическото оа- 
звитйе и установяване на 
единна научно-образова
телна система в страна
та. На пленарното засе
дание бе прието предло- 
жението да се поведе ши
рока дискусия във връз
ка със съкращавапето на 
трудовия стаж с 5 годи
ни и съкращаването на 
трудовия ден. „Термоцеи 
трали. атомни централи 
— нс. благодарим" —то
ва с становището на мла
дежта по въпроса за по
строяване на атомни еле
ктроцентрали в нашата 
страна. Младежката ор
ганизация трябва да съз
даде условия за действу-1 
вапе на разпи движения 
(мирни, екологически и 
пр.), разбира се, при ус
ловие акциите и инициа
тивите им да бъдат в съ-

дискусияОт откровената и динамична 
на XII конгрес на СЮСМ ясно се разбира 
готовността на югославската младеж да тр
ъгне на акция и да не затъпи острието на

ТЪРЖЕСТВО В ПОЛИТИЧЕСКАТА ШКОЛА 
НА МОК НА СКС В ЛЕСКОВАЦ

Първи юбилейконструктивната си критика
система.Младите се застъпват 

за нова обща стратегия 
идейно-политическо

то издигане в СЮСМ, по
неже съществуващата е 
стереотипна, и шематизи- 
пана. При това трябва да 
се отдели много по-голя- 
мо внимание на пионери
те. Застъпвайки се за 
сплотена Югославия и ра 
вноправни 
пални отношения, 
лите са за конкретна ак- 
Чия (с конкретна отговор 
мост) срещу национализ
ма в Косов". Една от най- 
гажлитс задачи /на соци
алистическите сили тряб- 

•Ла бъде укрепване ро 
лята на делегацията. тт.й 
като тя е най-важното, 
чо и най-слабо звено в

делегатската 
Според становището 
конгресните делегати па

се да бъде ясно де

на Политическата школа «а МОК на СКС в 
Лесковац отбеляза първия си юбилей: десет 
години успешна работа. Юбилейното търже 
ство се състоя на 13 юни, когато бе отбеля 
заи и краят на школуването на десетия ви
пуск на тази школа..

На тържеството говори д-р ДОБРОСАВ 
БЙЕЛЕТИЧ, изпълнителен секретар на Пред 
оедателството на ЦК на СКС, който между 
другото подчерта, че идейно-политическото 
образование е една от най-важните задачи 
на членовете «а СК. „Времето изисква ак
ции за прогрес, за осъществяване на исто
рическите задачи на пашата епоха, — ка
за Бнелетич. — Тези акции трябва да се 
„пренасят" от форумите в конкретната еже
дневна дейност на членовете на СК"-

На 56 курсисти от десетия випуск на По 
литичсската школа на МОК на СКС бяха връ 
чеши дипломи и книги.

на
лага
финирана защитата на 
самоунраиителиите 
па на работниците от те- 
хно-бюрократичиите стру
ктури. когато поради на- 

самоуправителни

пра-

рушени 
отношения се, прекратява 
работата. Прието бе и 
становището да

публична дискусия

междунапио-
мла- се от

крие
с въвеждане 

избо-
във връзка

непосрепствени
вишите равнища на 

система.
на
ри за
делегатската

Осъществяването 
лите на икономическата 
стабилизация представя
на изход от кризата- Мла
дежта се застъпва за усъ

на це-

гласие е програмните це
на СЮСМ. Б. К.

ли
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БОСИЛЕГРАД ЗА ВСЕНАРОД 
ОБЩЕСТВЕНАТА САМОЗАОК НА СКС В 

ПАТА ОТБРАНА И 
ЩИТА

АКТИВ В ДИЗАСЕДАНИЕ ИА СТОПАНСКО-ПОЛИТИЧЕСКИЯ 1П^РВО 
МИТРОВГРАД

Без политизиране
ЗА ВСИЧКИфункция цре 

СЛА 
косато

пия цех се търои подход менно по 
яща производствена, по- дседател на акгива 
ва програма, а „Цмлс" . ВА 10ДОРО ,

етапа дума за получени 
динара

Очевидно е, че този 
стопанско-политически ак
тив се отличава не само 
с нови хора, «о и с то
ва. че е съставен предни 
но от специалисти от ра 
злични области. Това сс 
изказа като ново качес
тво в разискванията още 
по първата точка от дне 
виня ред, отнасяща се до 
активностите па актива, 
и макър, че някои дире 
ктори на трудови орга 
низации в общината ра 
зискваха на досегашния 
начнц-информирайки ос
таналите членове за ло
шото положение в своя 
та трудова организация, 
за което главен „винов 
нпк" е липсата на оборо 
тнл средства 
чертано, че стопанско-по 
ллтическият актив не е 
място за оплаквания, но 
място за разрешаване на 
конкретни проблеми и до 
говор за. конкретни ак
ции. А такива конкретни 
акции вече има. В ход 
са активности за свързва 
не на „Металац”, с „Ди
митровград", „Хлебопе
карницата" със „Сточар", 
т.е. „Търгокоп", за тъкач

трябва да се дамери в 
рамките на някоя по-гол 
яма система, оспособсна 
за износ. В този случай пито .насоки в 

та. Именно,

хс 70 милиона 
за разрешаване

противо- 
защита, съ- 

на местно

трудова спеда, 
пожарната

Съгласно програмите 
за работа през последни 
те две—три седмици 
първичните партийни оо

и Босилеград те
бе розиск-

идейно-политиче самоуправителна
Съюза и пр.

на път- 
община- 

Тодоров, а в. действуването
то наседеиие с гранични 

застави, функционира- 
делегатската и 

система

и фондът за подтик ра 
звитието па изоставащи
те краища е готов да по 
могне с определени сред 
ства. Той и сега подпо-

пачленовеи няколко
актива се съгласиха, 
зи средства да се изпол
зуват за пътя 
Вълновия за да сс поосе

ганизации 
ска община 
пано за 
ските

те
пето на

Момици—
зйдачи на 

комунистите в систс- 
всенародната

димитровградското В продължение на ра- 
този ва

мага
стопанство, а най-свеж пр 
имер са 370 милиона ди 
нара, които ще бъдат ра

итрасето 
чакъл (има 
дори и за ас-

паче напълно 
насипе е 
тимизъм
валтиране). Основно 
равданис за това с фак 
тът, че в Изатоаци се за 
вършава строежа на фе- 

угоявапе на юн- 
ци и пътят с необходим. 
Очрква сс помощ да ока 
жс и ЮНА без която с

зискванията по 
жен обшоюгославски въ 

участвува 
Спасов,

мата на 
отбрана и обществената 
самозащита.

ои-

прос, в крито 
ха и Глигория 
Пенко Найденов,
Тодоров и Васил 
бс подчертано, че всена 

отбрана и

Основнатаразпределени между трудо 
вите организации за 
Оборотни средства. Но 
ефектите от тези средст
ва могат пак да бъдат рма за

бе.цел на разискването 
Общинският комитет съя Тоне

Такев,об-местнр с останалите 
ществсно-политически су
бекти, об-родиата 

ществелата самозащита 
трябва па бъде постоян
на задача не само на 
първичните партийни ор 

организа-

компетентни гго 
въпрос обстойно и

нищожни, както и мно
го пъти досега в някои 
трудови организации, 

ако, както изтъкна дире 
кторът на конфекция 
„Свобода", средствата 

не бъдат правилно изпо 
лзуванп.

Въпреки факта, 
активът носи название 
и ПОЛИТИЧЕСКИ 
ма много място за поли
тизиране, изтъкна 
седателят на 
та скупщина и същевре

този-
всестранно ла се 
паят с въпросите и кад
ровата подготвеност ид, 
първичните партийни ор
ганизации в 
валето на

бе под- запоз-
можетези средства не 

много да се направи.
ганизации и 
цните и. органите, коитоЧе в работата на сто

панско-политическия 
тив има нов подход по-

осъществя
задачите в об- се занимават с този 

ластта на всенародната осс. но ,и на 
отбрана и обществената пещи се л 
самозащита. Резултатите Още повече че успеш- 
от това разискване Об- ното и осъществяване 
щинският комитет н> СК зависи преди всичко от 
в Босилеград на проведе съвместната и координи

рана дейност на всич
ки субекти Изхождайки 
от това, Общинският ко 
митет взе решение Ко 
мисията по всенародна 
отбрана н обществена 
самозащита към ОК. въз 
основа на информация- 

на та и разискванията да 
изготви съответни заклю
чения, конто ще бъдат 
доставени на . всички 
субекти, включвайки и 
първичните партийни ор 
ганизации за по-нататъ 
шно поиемствено. дейст 
суване в тази област.

В продължение на зад 
седаннето, на което при- 
съствуваха и представите 
ли на основните органи 
запий на сдружения труд. 
членовете на Общинс
кия комитет на СКС в 
Босилеград се запознаха 
и разискваха и върху За 
ключенията на Предсе
дателството на ЦК на СК 

^ Сърбия във връзка с осъ 
ществяването на общес 
твено-икономическото ра
звитие на СР Сърбия в

ак- въп 
всички тру 
граждани.чс казаха и останалите то 

чки от дневния ред — 
ия- ясни и конкретни дого

вори за непосредствена 
пре.с- акция, която трябва бър 

Общинска зо да даде резултати. ното през миналата сед
мица разширено заседа
ние сумира п прие съот
ветни задачи за по-ната 
тъшно действуване в то 
ва отношение.

А. Т.

ПРЕД НОВОТО САМООБЛАГАНЕ В ДИМИГРОВГРАД

Трябва и басейн В уводното си изложе
ние. председателят 
ОК на СКС в Босилеград, 
Иван Василев .между 
другото подчерта, че по- 
вечето първични партии 
ни организации, преди 
всичко тези в местните 
общности, твърде серпо 
зно са схванали задълже 
името и всестранно са 
разисквали за ангажира 
нето на гражданите в 
осъществяването на все
народната отбрана и об 
ществената самозащита, 
като при това се изхож
дало от ннтегралността 
й в системата на социали 
етическите 
телни

На 30 юни тази годи
на в Димитровград изти
ча местното самооблага 
не. Сега се правят усиле общини, които са приб- 
ни подготовки за ново 
самооблагане, т.е. за про 
пължение на досегашно 
то. без което, това е съв 
сем ясно, в Димитровгр
ад не могат да се ирове 
жпат почти никакви ко
мунални акции. Това зна 
ят димитровградчани и 
затова отговорните, кои 
то работят върху подго
товката на новото само
облагане. пззчи^ат 
гражданите масово ще 

определят (пак) за са^1 
:ооблагане. Още повече 

новото ръководство 
- -яцп-шата е пешило да 

■>'оне нова страница в 
-у област, с което тряб 
"з ге постигнат много 

о -обло еЛекти.

средства се обезпечават 
.от общинския бюджет, 
кпйто и без това недос
тига за много работи.

рай всички трудности, 
ла бъде три на сто. За- 
щото, ако могат някои

лизително на равнище- 
го Димитровградска об
щина, с години да имат 
самооблагане от 6 на 
сто, какъвто е случаят 
със Свърлиг. защо в Ди
митровград същото да 
не може да бъде само. 
три на сто! В този слу
чай ще се обезпечат сре 
уства в ■ най-скоро време 
ля запрчне строеж и на 

че басейн в състава на 
птнмя център „Парк".

Имайки предвид всич
ко това, за което члено
вете на новия състав на 
стопанско-политическия 
актив изказаха пълно еди 
нство и подкрепа, 
ва се и пълна подкрепа 
на гопкдаиите и тяхно-

очац

то определение за ново 
спо самооблагане от три на

сто. Още повече ако се самоуправи- 
отнощения и сло-знае, че средствата от са 

мооблагаието, няма 
да се ползтаат на 
гашния . начин, 
другото и за

На заседанието на сто жните международни от 
ношения. Охрабрява 
фактът, че 
брой партийни

панско-политическия 
тив се Рлзисква й за въ
веждане на така нарече 
ното комунално 
не. Именно.

ак- вече
досе-. 

покрай , 
издържка

в по-голям 
органи-облага- зации оа изтъквали и ус 

чехитепо-отдавна и явяващите се началото на настоящата 
пропуски и при това са г°дина. както при това

отделен акцент сложи ■ 
ха върху осъществени
те делови оезултати пр 
ез първите три “месеца 
от настоящата година 
на организациите в об
щината. с констатация, 
че занапред е необходи
мо много по-рационално- 
стопаниоване и решител
на борба орещу всички 
субективни пропуски.

на администрацията нае известно, че за разре
шаване на основните ко мастната общност. Защо-

Я този смисъл бе и пр мунални проблеми ца гра 
•гдденото на 11 юни за ла. каквито са хигиената.

предлагани 
мерки и 
тяхното 

Преди

то, с новото самооблага- конкретни 
активности . за 
преодоляване.

не и тази служба се раз
формира и там

""яние 
—т«„адя

на стопанско- уличното о.светление, во- 
актив в лопровода в града, град

ските гробища, поддър
жане на зелените площи
в града и подобно, не съ- истина да провеждат

остават 
една—две лица, 

— специалисти, които на

всичко, това са 
въпроси от ежедневието: 
снабдяването.

■гт”чната на което меж
■ у гпуГОТО се мзисква и

зз местното самооблага
не'. Онова, което

само
изкупване

то на селскостопанските 
произведения, въпроси 

във връзка с информира
нето

в
едино

душно е прието от всич
ки членове 
че самооблагането е не
обходимо и трябва пок-

шествуват никакви изво 
пи на средства за тази 
цел. Всичко това засега 
е д компетенция на ОО- 
СТ „Комуналац". обаче ■

дело онова, за което гра 
жданите се определят. пъ;гн'0-съобщител- 

•ните ■ връзки, комунално- 
битовото

на актива е

Устройство, оп 
азвацето на жизнената иА. Т.

М. Я.
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от ИЗБОРНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН В БОСИЛЕГРАД

3 всички ай* "
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОК НА СКС 
В БАБУШНИЦА

Кеша е пее лица• гГТТ КД Л На 0бЩ«нската конферен
ция на ССТН в Босилеград избран Стаменко Пе 
нев, за секретар Винко Станоев, а за делегат в Ре' 
публиканската конференция Валентина Захариева 

- * Приета и акционна програма за работа 
през настоящата година к ли р"°°1а

динка „Детска радост" в 
Босилеград. За делегати 
в МОК на ССТН в Лес- 
ковац са избрани: Стаме 
нко Пенев. Георги Тодо
ров, Рада Стоименова и 
Симеон Пейчев, а за де
легат в Републиканската 
конференция -на ССТН 
Валентина Захариева, за
ета в Здравния, дом. Де
легатите на новоизбрана
та ОК на ССТН, 
понастоящем 
77 души, 5 повече откол- 
кото в досегашния със
тав. ОТ които 20 са сел
скостопански производи
тели. а 10 работника ог 
непосредственото произ
водство, избраха и 5 ду
ши в Контролната коми
сия, както и членове и 
председатели на -отделни 
те комисии, секции и ко
ординационни отбори.

След това новоизбрано 
то Председателство на 
първото си учредително 
заседание за секретар на 
Председателството с ман 
дат от 4 години избраха 
Винко Станоев, техник в 
трудовата единица за ек- 
сплотация на кварц, по
настоящем и делегат в 
Скупщината на <;Р Сър
бия.

• ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА СКС 
„НЯМА НЕСПОЛУЧИВИ ИНВЕСТИЦИИ" • ЗА 
ОБОБЩЕСТВЯВДНЕ НА КАДРОЕАТА ПОЛИ 
ТИКА • НАРУШЕНИ МЕЖДУЛИЧНОСТНИТЕ 
ОТНОШЕНИЯ • ИЗХОДЪТ: МОБИЛИЗАЦИЯ 
НА СИЛИТЕ ВЪРХУ КОНКРЕТНИ РАЗВОЙНИ 
ПРОГРАМИ • ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ДА СЕ. ПОТЪР 
СИ ОТГОВОРНОСТ ОТ „ВДЪХНОВИТЕЛИТЕ" 
НА СЛУЧАЯ

:

На изборното събра
ние на Общинската 
ференция на ССТН

иев, а след това 
на ръка

с дигамекон- и ч ледове 
Председателството
ко Владимиров,
Станоев, Стаменко Пенев,

НЗв““ председател, ,«
“: “■ М"~““ М—-
щинската и Република-н- 

конференции 
ССТН както и

насъс
тояло се на 11 юни тази 
година в Босилеград, 
воизбраниите

Рай-
Винко

:
но- Състоялото се на 13 

юни т.г. заседание 
Общинския комитет на 
СКС в Бабушница на дне 
вен ред има само една

но пролича, че сд на ру
на шени междуличностните 

Пчошения между някои 
бивши и сегашни общи 
нски ръководители. Не
що повече: липсва (спо
ред думите на С. Илич) 

ОК на приемственост в работа
та относно Боденето на 

несполучли- единна общинска разво 
вите инвестиции в Ба- йна политика. С такова 
бушница и всичко писа- мнение обаче не се. съ

делегати която
наброява

трчка: разглеждане на 
„Информация на Предена на

членове седателството на 
СКС в Бабушница за про 
блемите на

на съответните комисии, 
секции и координацион
ни отбори- На заседание
то. на което присъствува- 
ха и представители на об 
ществено - политическите 
организации и Общинска 
та скупщина бе приета и 
акционната програма за 
работа прие настоящата 
година. За председател 
на ОК на ССТН (от утвър 
лените двама кандидати: 
Стаменко Пенев, начал
ник

но във връзка с тези ин- гласи сегашният предсе-. 
вестиции и . личностите. пател на ОК на СКС. ко 
които в това са участву- йто потвърди приемстве 
вали". Пряк повод обаче ността на конкретни на- 
е Писмото на М. Антич чинания. Немалък брой 
до ЦК на СКС и ОК на разискващи се застъпиха 
СКС в което се обвиня- за Бсеобщц мобилизация 
ва Ст- Велкович за само върху реализацията на 
властие и кадрова комби конкретни развойни про 
наторика и дискусията грам-и без излишно създа
на М. Златанович на Вто ван.е на , Бабушнишки 
ра първична партийна случай",
организация в Бабушни Все пак на заседание

то на ОК на СКС не бе

С. Пенев
Славко Спасов, Райча Дп 
митров Рада Тодорова и 

на гранично-пропус- Рада Стоименова. За пре
дседател на Конференци
ята за обществена дей
ност на жената бе избра
на Боянка Йорданова, въ

квателния пункт „Рибар-
ци" и Захари Сотиров 
директор на Аптеката в 
Босилеград)
чрез тайно гласоподава
не избраха Стаменко Пе- зпитателка в детската гра

ца.
Предварително члено

вете на ОК на СКС са 
получили информации 
за всички спорни въпро

делегатите категорично 
но твърдението в писмо
то на М. Антич (освен че 
принципно бяха изказа
ни и мнения за (не)обек- 

писане ца

опроверга-

м. я.
НА ГРАНИЧНО-ПРОПУСКВАТЕЛНИЯ ПУНКТ „ГРАДИНА" КРАЙ ДИ 
МИТРОВГРАД

си. а на самото заседа
ние на ОК бе прочетено ти в но
и писмото на М. Антич. от средствата за масова 
Самото обстоятелство, че информация) така че се 
се разисква по 33 спорни получи впечатлението: 
точки предизвика разис всеки остава със свои-

част

СЪЗДАВАТ СЕ УСЛОВИ ЗА ПО-ЕФИКАСЕН КОНТРОЛ
най-съвременно оборуден 
пункт в страната.

Инак, досега е изграде 
на част от обектите от 
първия и втори етап — 
обектите зд контрол на 
коли, за поместване на 
митническите служби и 
съюзни инспекции, а в 
хол са работите на помо 
щните обекти. Завършени 
са цаетпично и работите 
на пътните направления 
— колоните за влизане 
и излизане на моторните 
возила и тези 
предвижда

Гранично - пропусква- 
телният пункт „Градина" 
на югославско-българска 

един от

контрол на товарни ками 
он." снабден с най-съвре- 
менни уреди за контрол 
на всички части на вози
лата. Този обект се строи 
с финансова цомош на 
Организацията на обеди
нените нации и има за 
цел .-а се спре пренася

на наркотици от

кванията да траят почти те становища, така че 
истината остана с две 
лица.

Накрая членовете на 
ОК на СКС
лючението: въз основа на 
утвърденото фактичес
ко състояние Председа
телството на ОК на СКС 
в Бабушница оценява, че 
писмото на М. Антич и 
дискусията на М- Злата 
кович са организирани 
с цел зленамерно да се 
омаловажи личността на 
Ст. Велкович... а крити
ката е неаогументирана 

ОК и пушеща”. При това 
следва да се превземат 
мерки за преразглеждане 
на поведението на онези 
членове на СК, които 
са довели до таккова по 
ложение".

Очевидно „първият ру 
нд" с това приключи. 
Вторият щс се разиграе 
в първичните организа
ции на СК. къдсто члено 
всте на СК по-обстойно 
ше разискват върху дово 

занап- пите и на едната, и 
другата „страна".

пет часа.
Пц основния въпрос: 

има ли несполучливи ин
вестиции (Ф-ка за глине
ни изделия, хотел в Звон 
ска баня. Спортен цен
тър, електрически млин 
в Любераджа и пр.) чле
новете на Комитета с. из 
ключение на ф-ката за 
глинени изделия, отгово
риха отрицателно. В до 
^а бурните разисква
ния то отхвърлиха обви
нението че за всичко то 
ва е отговроен сегашни 
ят председател на 
на СКС Станко Велко- 
цич. От доставените ин
формации личи. че той 
не с отговорен и за ня
кои кадрови решения 
(съдия за нарушения, об 
щински прокурор, предсе 
пател на 01< на ССТН), 
въпреки че не бе отрече 
но практиката на прие
маме на кадрови реше
ния и разместване в тес 
ни кръгове- В тази насо
ка е заключено: 
оед кадровата политика 
да се обобществи.

От разискванията яс-

та граница 
най-фреквентните в стра- приеха зай
ката — пре.з последните 
няколко години, особено 
пр. време на туристичес
кия сезон, става тесен за 

туристи. нсто
Близкия Изток поез Юго 
сдавия на Запад-

множеството 
През последните две го
дини на тази най-значите 

Близкиялна впзта към 
Изто^ усилено се строи. Средства зя,

I яне и модернизиране на 
поцусквател- 
обезпечават

разширя-

Имснно, предвидено е 
на този пункт да се по
строят всички - необходи
ми обекти и същият да 
бъде оборуден. с което 
Ще -се създадат условия 
ла се увеличи и ефикас
ността на контрола опо- 
оед изискванията. От обе 
ктите. това са преди вси
чко входните и изходни 
колони — по 12 на две
те страни в зависимост 
от вила на транспорт, ми 
тническа база и обекти 
за митнически и паспор
ти» контрол на минава
щите пътници и товари. 
Единствен в страната ше 
бъле обектът в който ше 
се провежда специален

дни се 
асфалтиране 

па същите, което трябва 
ла приключи до края на 
юли месец тази година. 
С топа поопусквателната 
мощност на пункта зна
чително ше се увеличи. 
През. . септем-ваи е пред
видено да започне монта
жа на 
построените 
обекти. С оглед па това, 
че медостигат средства 
третият етап- — митниче
ска зона.за контрол на 
тежки товарни 
ще се реализира 
следващата година.

гранично - 
иия пункт »
Съюзното митническо ум- 

Републиканскапавлемие. 
та обшност за пътища и 

Секре-Републиканският 
тариат на вътрешните ра- 

П роектосметкатаботи.
възлиза на 2,5 милиарда 
динара. Но имайки прел

ее строи, етапно. съоръженията в 
за контролвид. чс

приключване на пред 
работи към

до
вм лепите, 
края на 
тката ще 
лиарда-
не на предвидените 
ти пропускателният пун
кт „Градина" й(е бъде

1987 година сме- 
излезе из 4 ми-

След завършава- 
оабо

пакамиоши 
през

Ст. НиколовА- Т.
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„ТЦП-Р—ДИМИТРОВГРАД" ДИКТУВА

СТЕПС“ ОБУВНИТЕ - МИИ Ш Лихвите въздейетвуват 

въху стокввборотамода.обувната световна 
Следва да се отбележи, 

не „Стене" — обувките 
високо 

специалисти

Димитровградската фа танците в гимнастически-
на ста- 

ЮНА по повод Де-
брика за обувки „Тигър" те упражнения 

диои
пя иа младостта 
май, за които са израбо 
тени 3000 чифта.

зи доход и понастоящем, 
а Тостилничарството

е известен производител 
на спортни обувки. Год- 
яма част от произвежда
ната поодукцня намира 
отличен прием на паза
рите -V нас и в чужбина. 
Но същински „бум" пре 
пцзвдкаха, сиротните обу
вки „Стецр", конто по 
италиански лиценз „Ти
гър—Димитровград" за
почна да произвежда от 
март т.г. По модната коо 
и®, богатата оазцветка 

■ и качеството си тази спо 
дтв.а обувка засенчи вно 
сните. .цайки", „старки” 
и цр.

„Стеле" се произвежда 
в 6 цвета: тъмно, светло, 
небесно сини, зелен, ора 
нж и бял. Най-гьрсени 
са зеления и светло—си
ния цвят, а най-малко бе 
лият- От март месец се 
произвеждат всеки ме
сец по 30 хиляди чифта, 
а през юни ще се произ 
Еедат общо 51 хиляди 
чифта, с оглед на твърде 
големия интерес на" ку 
пувачитд. През юни и 
юли на Италия ще се до 
ставят 40 хиляди чифта, 
а на домашния пазар 
още 50 хиляди чифта.

организа- 
труд

В основната 
пия на сдружения 
„Слога" в Босилеград, ко 
лко могат да бъдат доно

са били твърде25 сто,
само с 0,2 иа сто, Загри- 

и досега, гьргови- 
участвува с 93 

фактът. че обо-

опепепи от 
и потребители иа панаи
рите и Боломя и Милано 
(Италия) и Загреб и Бел
град V

както
ята
жава и

Според думите на ди
ректора на трудовата ор
ганизация Михаил 
нов, продукцията през

нални е осъществените, пр
ед първите три месеца 

делова
Доколкото сеИва- м/\ гостилничарст-рота от 

вото но отношение на 
миналогодишния през от

па па настоящата 
година, положителни де 
лови резултати, толко
ва повече ги загрижава 

оборотни

касае за домашния
продажбата на тезимай, юни или юли се про-

четния пе.риод е намалс 
но е 4 пункта, което е 
обусловено преди всичко 
иооади все 
конкуренция от частните

недоимъка на 
средства. Още повече, че по-геляматаУСЛОВИЯ.

косато
в изострените 
па стопанисване 
различните видове'' лих- гостилничари

За осъществяването на 
общия доиод са изразхо 
двани 211 437 000 динара 
и по отношение на мина 

увеличе 
със Ю4 на сто. При 

това доходът е увеличен 
със 110 на сто и възлиза 
на 34 713 000 динара, а 
чистият 
на 24 365 000 динара и 
по отношение на минало 
годишния през -оя пери 
од е увеличен с 88 
сто. Същите са разпреде

ви са достигнали огром
но увелцчение и занап
ред црлзуването им е 
пол въпрос, а от друга 
страна и все п.о-гшямо 
натрупване на различни
те видове залежали сто
ки. пряко възлействуват 
върху отливането на до 
хола. Но и покрай това 
с крайно ползуване на 
вътрешните възможности 

, п отговорност в излълне 
нието на задачите по- 
нкономическата стабили
зация. тримесечният план 
е преизпълнен с някол-

легодишните са
ни

Реномето се печели с високо качество доход възлиза
обувки е доверена на тър 
говските 
..Обувки"
„Стстекс." — Кралево и 
спортния комбинат ..Спо
рт" от Белград и те се 
предават в 41 магазина 
в страната. Интерес про
явяват п други потребите 
ли. но поради ограниче
ните мещности засега не 
може да се удолетворят 
изискванията им.

В .Тигър — Димитров 
град" посочват, че изно
сът би бил далеч по-го- 
лям, но поради някои не
решени проблеми, значи
телни количества ще бъ
дат доставени на наши 
потребители а до края 
на годината целокупното 
количество ще бъде про- 

, палено.

извежда за известен по
требител. Оттук и интере 
сът за останалите обувки, 
така че от началото на 
годината са продадени 
още 170 хиляди чифта 
обувки от складовете.

организации 
— Белград,

на

лени: за лични доходи 
23 884 000 динара и за

Към това
трябва да добавим, че и ребление 491 000 дина- 
снабдяването е било сра 
внително побро. отделно 
след почистване на пъти

съвместно и общо пот-ко процента
„Тигър 

град" е пръв от югослав
ските производители на 
обувки, който е проник
нал на италианския па
зар (Италия се счита за 
езетовен център на обув-, 
ната мода) и към края 
на май са водени разго
вори в Италия за изра
ботката на нови молели 
модни обувки за идната 
голина. Установени са ко 
нтакти с върхови свето
вни молил,исти и няма 
съмнение, че и занапред 
„Тигър — Димитровград" 
ще бъде в самия връх на

Димитров-
ра. при това средният ли 
чеч поход възлиза на 
37 911 динара и по отно 
шение на миналогодиш
ния е увеличен с 87 на 
сто.

Именно поради буквал 
ното им разграбаване от 

работничес-магазините 
кия_т съвет на ТО „Тигър 
—Димитровград" е приел

щат? до. отделните селс 
ки магазини, които през 
януари и Февруари бя 
ха блокирани със снежни 
поеспи. .

ре.шение през тези месе- 
вси.чки съботи да бъ 

лат работни, а годишни
те (колективи) 
да_се отсрочат за 
юли.

С какво високо реноме 
се ползуват сред млади
те СЕидетелствува и фак
тът че ,;Тигър — Дими
тровград" е „обул" учас-

Да кажем и това, че в 
ООСТ „Слога”. имайки 

Инак през първите три предвид осъществения ст 
месена на настоящата окообооот през изтекли 
година 150 заети в ООСТ 
„Слога" са осъществилия 
обш доход от 246 151 
000 динара й по отноше

ци

почивки 
края

те два месеца от второ
то тримесечие,- който 
значително е ' увеличен, 
а от друга страна разхо
дите намаляват, очакват 
по-добри ПОЛУГОДИШНИ 

резултати.
М. Я.

I

ние на миналогодишния 
през този период е уве
личен със 105 на сто. Р Финансови 
осъществяването на то-

Ст. Н.

СУРДУЛИЦА

ДИМИТРОВГРАДЗа по-голям брой гости на Власина Организиран семинар за 
синдикални ръководителиСъдейки според данни

те.. които получихме в 
основната организация 
на сдружения труд „Вла 
сина", която работи в 
състав на лесковашюи 
„Балкан", на Власина 
през лятото ще пребива
ват. голям брой гости 
и спортни отбори. Ето за 
що разполагаемите 150 
легла в хотелско-туристи
ческите обекти ще бъдат 
„тесни", да приемат всич 
ки заинтересовани да 
прекарат част о.т годиш 
ните ои почивки на бре
говете на Власинското 
езеро.

Цените на дневния па 
нсион са покачени с око 
ло 70 на сто по отноше. 
ние на миналогодишния 
сезон и ше бъд^т от 2500 
до 3000 дин.

ред пумите на директора 
на ООСТ ДРАГАН РЕ
ДИЛ идването

На десети юни в Димитровград 
веде еднодневен семинар за 
на първичните синдикални организации 
секретари на изпълнителните одбори 
диката. Семинара 
синдикален съвет. Лектори бяха 
МОК иа синдиката от Ниш. Обработени 
три теми: Обществената

се про
си заяви председателите 

и заха спортистите по вдига
не на тежести на СР Съ 
рбия, баскетболистите от 
Крушовац. а сигурно 1 ще 
дойдат и няколко 
чески отбора- 

На брега на Влаоинско 
то езеро да напомним е 
построен

на син-
организира Общинският

И как 
Еласина

членове наидването .си на 
оповестиха гол 

число инл-ивидуал-
атлети са

ямо
ни гости от почти всички

роля,
ността и методите на работа на 
I олята на Съюза 
шното развитие

организира-
синдиката, 

на синдикатите в по-нататъ-кпаища на нашата стра
на а съществува авто къмпинг, 

в който може да преби- 
гости.

на социалистическото само-голям
интерес и сред спортни
те колективи за подготов

управление и Разполагане 
вата с дохода и средст- 

от общественото възпроизводство, 
проведения след това 

миого въпроси, независимо от темите, 
зн "р Ад а'”' Г ^ 0 5[ в анс то и (не)законността,

вават около 1000 
И това лято 
пребивават 
.бени във

в .него
стотици влю 

власиноката при

ще В разговор най- 
бяха 
в та- 

А. Т.

ки на тази планина с нал 
морска височина от над 
1200 метра. Досега, спо-

рода.-
С. Микич
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^ ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕкомунист
Орган на СЧоза на югославските комунисти 
и на Съюза на комунистите в Сърбия Брой 1523 година ХЬП1 

Белград, 20 юни 1986

. прЕД 13-ТИЯ КОНГРЕС НА СЮК

СИЛАТА НА ЕДИНСТВОТО И АКЦИЯТА
ТРИНАДЕСЕТИЯТ конгрес на Съюза 

в Югославия 
това

на ЦК на СЮК. Това разискване, да 
мним,, при остри и оправдателни критики 
на неедмнството, опрртюнизма,

издигна в оамия ' връх: единство 
то и отговорността. Критиката, 
вите, изразените стремежи от този един
ствен референдум от траен характер, но 
ь:е могат ла се отлагат за някои далечни 
времена. Тяхното

напо- възхваляват. но същевременно. систина
множество мероприятия и постъпки я све

на югославските комунисти 
може да започне. Подготовката за 
най-високо събрание на егоизма, ждат до вторичен декор.

Воичко направено досега и което ще 
се одиграе на ..място" насочва към това 
конгресът да .допринесе: страната, с про 
вежда.не на стабилизационна политика по- 
ускорено да се извлича от икономиичес- 
ката криза (което има многостранно значе 
ние), по-сложно да се раздвижи борбата 
за стабилизация за по-нататъшно разви
тие на социалистическото самоуправле
ние, югославската федерация да действу 
ва стройно и ефикаоно с приноса на всич 
ки, и Съюзът на комунистите в Югосла-

югославските ко 
мунисти, които продължиха година и поло 
вина, приключват. В този смисъл

два иска
инициати

неизвест
ни няма: делегатите вече получиха проек 

документи (за които 
разисква-

тите на конгресните 
се водиха широки обществени 
ния), избрани са кандидати за членове на 
най-висши

градителско ехо вече 
се почувствува в работата на Централния 
комитет на СЮК и в целокупния партиен 
организъм. То свидетелсгвува за обединя
ването на възгледи и акции върху някол 
ко твърде крупни и за обществените обс 
тоятелства изключително важни области. 
Но, не ®ърви всичко с желания темп, ни
во пък някои евидентни недостатъци в дей 
ствуването на Съюза на комунистите дос
татъчно решително се премахват. Трина
десетият конгрес поради това има и 
шанс и задължение да извърши нов ,,на
тиск" в тази насока, да премахне мъгляви 
ните и колебанията, да стабилизира и ук
репи линията на единно настъпване в ця 
лостта на фронта, в битката за стабили
зация, за по-ефикасно действуване на си 
стемата, за разрешаване на парливите въ
проси на днещгюто зреме, от които се 
ражда утрешният, ден с нови потреби и 
предизвикателства.

Има много неща, които в междукон- 
гресния период са отворени и изяснени. 
Но в действителността на живота някои съ 
ществени промени не се одиграха, дотол
кова, доколкото това беше необходимо 
и възможно. СЮК излиза на 13-тия кон
грес като съзнава, че множество слабости 
и затруднения не са премахнати и че едва 
сега предстои решителен прелом в тази 
насока, а този прелом единствено може да 
осъществи най-широка обществена акии« 
Затуй 13-тият конгрес трябва с цялостта 
на своята дебата и с редица предвидени 
резолюции в новото време да изрази и 
обезпечи регенерация и реафирмация на 
коренната социална и нагщоиалната прог
рама па югославокага социалистическа 
революция.

органи на СЮК, поканени 
гости, подготвени зали и тех-множество

ника.
Но с наближаването на четиридневно

то заседание, все поведе все по-подчертано 
се поставят въпроси и се изострят възгле 
дите за неговото значение, цели и пости
жения. Това е съществената страна на не
щата, а другото е повече техническа, във 
функция, на политиката.

Няма съмнение: очакванията от 13-тия 
конгрес са огромни. Ражда ги реалната, ус 
ложнена обществена ситуация. Защото, жк 
веем във време на драматични търсения 
по пътя към нов свят и век. Това изкуше
ние не е само наше. Но собствените ни не 
еоли и предизвикателства най-много ни 
„измъчват" и спрямо тях имаме първосте 
пенно задължение и отговорност. Има по 
вече причини за това? и затуй, че иконо
мическите обстоятелства кризисна атмос 
фера, натопена с оправдателно недоволс
тво; и затуй, че етатизираните отноше
ния и постъпки опасно застрашават си
лата и самата същина на социалистическо 
то самоуправление: и затуй че кризата на 
стаяват максимално да използуват носите-

вия като единна революционна организа
ция и авангардна сила в обществото после 
дователно и убедително да осъществява 
своята водеща роля като фактор на вдъх 
новение и кохезия и. като влиятелна сила 
в борбата за непосредствените историче
ски интереси на сдружените, работници и 
наропните маси.

От апатичното оазтакане Съюзът на ко . 
мунистите през последните две години 
мина в настъпление. Това охрабрява. ма
кар че всички ефекти от тези усилия още 
не се виждат, нито пък цялостно се осъ 
ществяват. Необходими са и неминуеми 
до-дълбоки промени и подобрения. За То
га и участниците в конгреса, вероятно, по- 
обширно ще проговорят и своята воля на 
края ще синтезират в резолюции и в под 
ловения партиен Устав. Но не е само до
статъчно па се каже и да се забележи, но 
още по-важно е практиката да се подобря 
ва с конкретни, макар и по-цезачителни хо 
дове и видими резултати. Не може оба
че без последици да се практикува няка- 
Къз отделен партиен живот, безпомощно 
да. плачат и другамо да издават дирек
тиви или пък да взимат всичко в „партии 
ни прегръдки”. Обръщането към себе си, 
към своите задачи и отговорности в систе
мата на гдмоупр&вителната демокрация, 
би трябвало да стане първата грижа и ка

лите на идеологически и политически плат 
форми, които зловредно и войнствено са 

основните придобивкинасочени срещу
на развойните визии на обществото; 
края на краищата, и поради с нищо нсот 
клонената .(напритим, подчертана) 
рност на Съюза на комунистите за по-ната-

стабилен.

в

отгово

тъшната насока, съдържание и
социалистическа демопрогрес на нашата 

кратцческа алтернатива. чество на комунистите, които не скланят 
глава ппсп затрудненията и бягат в безиг 
нация и па се плашат. Напротив, 
тичните

протекоха и партийни 
те конгреси и конференции в републики
те и покрайнините и в Армията. С непос
редствените функции и решения, тези съб
рания ключово допринесоха

В този климат Комунистите и трудещите се и тези 
дни търсят и поръчват, чс в „Сава" — ЦС1 
тьр демократически и убедително демон
стрират силата на единството, изградено 
цък всички партийни тела и организации 
върху същата идейна и политическа осно 
ва, и способността па Съюза на комунис
тите във фронта иа социалистическите си- 

да ипицира и предвожда конкретно дей

драма-
предизвикателства се приемат ка 

то допълнителен фактор на мобилизация, 
собствена подготовка и морална последо
вателност.и към лодго

И иа тях сил-товката на 13:тия конгрес, 
но дойде до изява

Всички обстоятелства сочат необходп 
мостта 13-ият конгрес сред многочислени 
тс и неотложни теми, голямо внимание 
да посвети тъкмо иа. най-подходящите ме
тоди за осъществяване на водещата ро
ля на Съюза на комунистите. Да, защото 
животът изисква това нещо, решително по 
дпира разрухата на онова „погрешно свър 
зване" на партията с апарата на властта, 
което го тласка в позицията на гарант и 
изпълнител на разни оперативни решения, 
вместо със силата на идеите да изпълня- - 
ва разширените простори «а демократичен 
живот и да насочва акцията на най-шнро 
ките маси върху коренните изходни основи 
и, програмно осмислени пътшца на револ-

искането за интегра
ция на нашата общност и единството на 
Омоза на комунистите, за повече отговор- 

разрешаването на линост и делотворност в 
обществените проблеми, за по-решителна 
крачка напред на социалистическото само 

чийто основен носител е ра

ступаме, оная сложна и всекидневна ак- 
която мени действителността итивиост,

която думите претворява и дела. Този пре
Управлсние- 
ботническата класа и сдружения труд, Д' 
често нсоправдателн<) разпокъсан и изтлас 
кан от своите исторически функции в ре 

развитие и преобразование

лом налага и нашето искаме за по-динами 
чпо материално и технологическо разви

ка Югославия (за да не рисува ис-тие
торическа изостаналост) и решимост- да 
се менят навици и разрушават отпорите 
на необходимите промени в начина на сто 
напасване, управляване и живеене. Самоу

волюционното 
на обществото.

Така ясно се забелязва нещо. което се 
и очакваше, резултати

и иежа-
правителната сила ще расте дотолкова, до
колкото,. без погажданс и колебание, раз
късват се техиобюрократическите и други 

които работническата позиция,

ката и на
плодотворно да влияят поръките 
иията от, публичното общопартийно Р 
кване за Заключенията Ш 13'то зас п

(На, 2-ра стр.)олсови,
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2 Комунист
МЕЖДУНАРОДНА ПОЗИЦИЯ НА ЮГОСЛАВИЯ

ИЗИСКВАНИЯ НА НОВАТА ЕПОХА
формула, п'Ч<речената ялтска

спорел Хитлеровия и Му- 
образед от 1У4Д

йдаьт. ■ с тона -и автентичносттаВ СЕГАШНАТА ЕПОХА ОБЕКТИВНО СЕКВА ЗАМАХ И. 
НА НЯКОИ ОТ ОНИЯ ИСТОРИЧЕСКИ АГЕНСИ, КОИТО СПО
МОГНАХА НА ЮГОСЛАВИЯ ДА СЕ ИЗДИГНЕ В САМИТЕ 
ВЪРХОВЕ НА СВЕТОВНАТА ПОЛИТИКА, В СЪВРЕМЕННИТЕ 
УСЛОВИЯ ПОЛИТИЧЕСКАТА АТРАКТИВНОСТ В СВЕТОВНА
ТА ПОЛИТИКА ОБЕКТИВНО СЕ ОСНЦСТВЯВАХА ВЪРХУ ДРУ
ГИ ПРЕМИСИ

мощ, а
и вородостойврстта на необвърза дори и 

солилисрияпата й позиция.
Неопро.стимо би било да 

пренебрегне, но и да сс преуве- 
действувднето на тези фа- 

върху

се
Косово и раз-Събитията » 

правните в отношенията с някои 
съседни страни бяха личиползувани 

тсзиса, че в международната 
Югославия.

ктоои 
позиция и роля на 

Трябва да се 
преди всичко

за подкрепяне яа 
Югославия не е всичко в ред а 

отношенияв социализма, ползувайки се е 
ши рока между народна 
па като
статистически социализъм.

има предвид, 
че Югославия не 

страна в света,

Обикновено е промените в 
международната позиция и роля 
та на Югославия през осемдесе
тите години да се свързват със 
заминаването на президента Ти- 
то от политическата и жизнена
та арена. На това не може да 
се слага забележка. Тито бе дьо 
жавник от световен ранг и пито 
една друга личност не можа да 
го замени адекватно на корми
лото на югославската държава,

Днешният институт на пред
седателя на Председателството, 
чийто мандат е една година, от
говаря на федеративното устрой
ство на югославската държава, 
обаче не позволява на която и 
да е югославска личност да спе
чели по-широка и по-трайна ре
путация в международните отно 
шения- Но, има и други обстоя
телства, които трябва да се взе 
мат предвид при оценяването на 
днешната позиция и роля_ на 
Югославия в международните от 
отношения.

Макар че не се изпълниха 
предвижданията, че в Югославия 
след Тито ще станат значителни 
вътрешни промени, дезинтегра- 
цзионните тенденции в страната 
в голяма степен сложиха под въ
прос устойчивостта на политиче
ската система, която на мнозина, 
предимно на необвързаните стра 
ни, можеше да служи като при
мер. То можеше па допринесе 
за отслабване на доверието в 
Югославия, защото същото пред 
ставляваше елин от важните ком 
поненти на нейния авторитет и 
влияние в света.

междушшиомалиите
и че тя
Орпник на активното и миролю
бивото съжителство

гсонолитичсското простра

подкре- като последователен по-алтернатива на т. нар.
Ико-

с единствената 
която в по-ново време се среща 

Познатопс доказвакомическите затруднения засили 
ха политическата и обществена
та криза. В международната об- 

тезиси

със сериозни трудности, 
е, например, че икономическата 
криза цс отмина и най-напред на 
лите държави, а че различни ви 
лове нестабилност срещат и стра
ните, които са синоним на де
мократична стабилност, било да 
се касае за междупартийни раз- 

конфликти, дей-

тоиа в
нетно в което се намира.

щественост възникнаха 
за приближаване на Югославия 
■към западния блок, поради арап 
жма-ните, които бе принудена да 
направи с Международния моне
тен Фонд. правителствата и бан
ките на западните държави във 
връзка с връщането ма дългове
те. относно за приближаване към 
източния блок. попади увеличе
нието на търговската размяна със 
страните от този район- В двата 
случая до определена степен, бе 
доведена под въпрос традицион
ната отпорност на Югославия 

центровете на блоковата

както казват 
специалната война 

Пропуските

Засилена бс.
стратезите 
срещу Югославия. 
цъв вътрешния политически жи
вот един от блоковете ползува

при, етнически 
ствуването на международния и 

тероризъм, А когато 
специално за необвърза

за пускане на- тезиса за засил- 
антикомунистическитеванс на 

сили в Югославия, докато дру
гият блок- изразява загриженост

домашния 
се касае
ните страни, тогава' Югославия 
наистина не е никакво изключе
ние, защото болшинството от тях 
се срещат с далече досегащи пре 
дизвикателства и изкушения, ка- 
квито са войните, интервенциите

демокра- 
свободи в Югославия.

за човешките права и 
тичните
Успоредно с това става и активи
зирането на вражеската емигра
ция. която желае разпокъсване 
на Югославия според така накъм от вън, верските, етническите и 

расовите конфликти, застоят в 
икономическото развитие, дълго
вете до гуша, гладът-Завоеванията
ТРАЙНА ПЛАТФОРМА

Как една относително малка и недостатъчно развита стра- 
европсйската периферия успя до влезе в кръга на призна- При оценяването на днешна

та позиция и. роля на Югосла
вия в международните отноше
ния необходимо е за имаме пре 
.-вид още един важен факт- Ако 
позицията и ролята на Югосла
вия в света днес не са каквито 
бяха до вчера трябва да се 
знае безпорната истина, че ме
ждувременно се смениха две ис
торически епохи. В предходната 
историческа епоха, която можем 
да наречем, епоха на национал- 
к.оосвобо дателната 
Югославия с максимален успех 
утвърди политическите си точки, 
конто спечели в борбата за на
ционалното и социалното си ос
вобождение и в противопоставя
нето си на блоковото деление и 
конфронтация. Тази епоха е ве

на от
тите актьори в световната политика?

Касае сс, преди всичко, за моралния и политическия капи- 
който Югославия спечели във Втората световна война, боре-тал,

йки се за свое национално и социално освобождение и давайки
осъществяване на целите на великатаизключителен принос за 

антнхптлеристка коалиция. След това, моралният и политически
ят капитал, който спечели в борбата срещу покушенията на ве
ликите сили успявайки с вяска от тях да установи отношения на 
базата на равноправие и взаимна полза. Моралният и политиче
ският капитал спечели благодарение също така и на своя принос
към създаването и развитието на политиката и движението на 
необвързаността, след това като носител на борбата за равнопра
вие в работническото движение и между социалистическите стра
ни, застъпвайки се за самостоятелни пътища в социалистичес
кото развитие и за схващането на социализма като световен про
цес, но и със залагането си за укрепване на сътрудничеството в 
Европа чрез преодоляване на блоковите бариери и чрез афир- 
мация на общоевропейските интереси в координатите на Конфе
ренцията за европейската сигурност и сътрудничество.

В това се състои непосредственият принос на Югославия 
към следвоенното развитие на следвоенните международни отно
шения. В тези координати е и ключът за съблюдаване 
ване на ролята на президента Тито, като стратег и творец 
югославската външна политика в повоенните международни 
ношения.

революция,
ОТРАЖЕНИЕ НА ВЪТРЕШНИ
ТЕ УСЛОВИЯ

Големите икономически за
труднения, които имаха кулми
нация в 80-ите години, имаха ре
дица негативни последици и на 
вътрешен и на международен 
план. Те. преди всичко, постави
ха под въпросителен знак жиз- 

' неността и ефикасността «а са- 
моуправителната социалистичес
ка система, която символизира
ше Специфичния ЮГОСЛавСКИ ПЪТ ................................................................................................... .............. .

че минало заедно със своите го
леми протагонисти каквито бя
ха Тито. Неру. Насър, Нкрумах 
или Сукарно

и оценя-
на
от-

(На 4-та стр.)

(От 1-ва стр.)
юцията. Практицизмът. дребните сметки, 
и тъпченето на място представляват замър 
сени извори «а неединство. Единството еди 
нствено чрез акция и в борба на мнения 
създава и проверява. Оттук и новите ус
пехи яа Съюза, на комунистите и нашето 
общество зависят от единство, знанието, 
творческите сили и трудовата последова
телност. -

Изясняването ,на замърсените проблеми 
на практиката, в „храсталака на противо
речията" отваря паропективи, смело и 
критично да се говори за съществуващото, 
ще бъде силно вкоренено в класата и. на

рода и рязкото становище спрямо нацио
налистическите, либеоатистични 
тични изопачавания, това 
деня и на епохата, за

оцени нашия .обществен момент, да посо 
чи причините за 
още повече 
преодоляването им 
да обезпечим

и догма- 
е задача на затрудненията, но — н 

— на силата и пътищата за 
в непрекъснат похват 

стабилно
развитие на страната върху основите на 
социалистическото самоуправление, наци 
оналшо равноправие и незавиоимост в ме
ждународните работи. Съюзът 
стите има сили да 

, отговорност. Дълг

воички комунисти
и всички ръководства. Трябва ни, 
дума, партия

с една
като активен борец и тво- по-нататъшно

рец, а не като изплашен виновник
„дежурен' противопожарен". Вързсу това се 
обляга и искането за решително разграни 
чаване в Съюза на комунистите: по-добре 
е, както изтъкваше Тито, да бъдем 
малко на брой, ,но да бъдем единни
ТИЛНИ. I

ИЛИ

на комуни 
се изправи пред тазии по- 

и ак- на конгреса е в 
~Т<™ ДД направи всичко необхо-

своя

този курс плодовите да се осъщес- 
годияи и десетиле- 

Марко Лолич

Тринадесетият конгрес 
можност. а ще има и задължението, да

ще има въз- твява в 
тия. предстоящите



Комунист 3
предконгресни разговори (2)

ПО-ДШЧ ОТ КОНФУЗНО Н РАЗДЕЛЕНИЯ
Разговора на ..кръгла 

на „Комунист", в юойто 
тахме да резюмираме

маса" 
се опи си. Проблемите 

съвкупното 
ческо

ще решим ако Сет стратегически произведения съзнанието, гари този размах на
Решаван° и'ествено"полити" /и да направим пробив в света, съществуващите национални по-

вава върху оезуП0ВеЧе се засн0‘ — Селото напълно е занема- тенциаЛи, няма шаис. Никой
върху ните изследван ”Л1атите от наУч- рено. твърди Томич. След. война- вече . в страната няма да при-

нетп п ИЯ' въвху ползува- та половината членове в 'Кому- стане на такава хегемония. Го-* I е 1о ла науката
реша-.ане. В

на мент 1 обаче

поръчени
ята от партийните конгреси и ко
нференции и забележките 
документите, 
конгрес на СЮК —

подготвени за 13
в процеса наза което ста

ваше въпрос в миналия брой 
Бестника

.тическата партия съчиняваше тов е да върви в по-радикални
.олязеството, в Съюзът на кому- стълкновения, отколкото да е
пистите рега има 2 до 2,5 на под чужда хегемония. Дотогава

се сто хора от. село и този про- полиц'ентрическият етатизъм не
нотехноло- югослзвското иауч- цгнт постоянно намалява. Съще- позволява на работническата 

| ическо развитие и в ствуват села без и една първич- класа да се свърже на цялото 
това развитие на партийна организация, съще- югославско пространство и пов- 

г.уват села с цървични органи- торно да се впъне към програм- 
та по ъ взе ДУма- зации, но в тях няма селяни, а ната ориентировка. А обществе

на мо комун ГР В ПЪТ: В Съюза на в секретариатите на първични- костта именно от това сега се
■— зИраме ™|Те ГВЪ|3Д® често тактиг те организации на СК в общин- нуждае: хегемония, на работни-

Р ' е слУчаино се казва, ския или покрайнински комитет ческата класа. Откриването на
в лесЬян^031,1 На ко“''нмстите с в 'да и не говорим, селяните във този процес трябва да бъде на-

различни мптп 1Ш^' 3 именно основното всички .структури" са „редки и:ата главна задача' Ако тук на-
„ ,на съюза на комунистите билки". Това не е само органи- прави крачка конгресът на СЮК 
ряова1 да бъде постоянна офан- зационен а и дълбок класов би застанал на равнището наис-
ива. юва не е лесно, но нито въпрос Мисля че Съюзът на топическата задача. На него ра-

п Революцията, както Тито поръч- 
с Бап'- не е обикновен мирен жи-

ват., Не е, разбира се, достатъч- трябва да реафирмира ролята 
нряпгтя. Н° да °ълеш в офанзива, необ- На СК на село и ролята на се- шането на този пррцес. слагане- 

тъцн. може за предизвика нови ход||Ма е дойпе обмислена ак- лото „ крупното обществено ра- 
' разделения и конфузии. Затова звитие. Отделен въпрос, а твър-
участниците в първата част 
разговора, най-много 
обърнаха върху възможните спо 

ни- формулации на документи
те. а след това започнаха да тъл
куват онова за

конгресните доку- 
никъде ле е „фик- 

сипано" къде например 
координира

пронизваше съзна
нието, че на всички партийни съ 
брания е търсено

ще
повече идейно

здаване на климат“ н^отговор- трябвТРаВЛе'Ше 
в обществото,, последовател- 

но осъществяване на партийнии- 
те становища, изграждане 
ралния и трудов- лик на 
на СК . . . Освен това, 
жду другото и в 
„Комунист",

да става-
Д-о Данило Томич

кост

члена 
както ме-

разговора
имаше и

мнения и становища, и не 
наги и във всичко нито единство 
то нито

е ви-

дефиниран 
пътят до желаните цели. Това •_ 
документите подготвени за Кон 
греса на СЮК, които също 
боледуват от подобни

прецизно
збира се, не може да се очаквакомунистите на този въпрос тря

бва да посвети пълно внимание, окончателната разплата с поли-
сптричния етатизъм, но разгръ-така

де важен е тази голяма мигра
ция, всъщност разваленото рав
новесие между гранда и селото. 
Да кажем, в града, от детските 
градинки и ясли. через училища
та и факултетите, до работата 
и ломовете на пенсионерите вси
чко е ..препълнено", на село об
становката е обратна, има пра
зни места и в училището, има 
квартири и други условия за 
живеене, и за занимаване с по
лезна дейност, казва Томич.

на
внимание и

което и самите
* ок рай не се съгласиха.
КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ МЕНИ

За коментара, че климатът е 
благоприятен за прогресивни про 
мени, защото това всички же
лаем. но и за назадничави про
мени защото винаги пред оно
ва за което се копнее съществу- 
гат много пречки, а досега пред

Д-р Данило Томич: И в най-тру-
Ратко Вукчевич: В „Монтенегро- Драшкович постави въпроса: дните, най-гладните години след
турист" две години работим вър- Как коментирате положение- войната, най-качественото и на^Е-

то че потребата за производство добро пшенично и царевично се
на храна е евидентна.

по-рационалнапестените и направени промени ХУ създаване на 
са твърде дребни, Ратко Вукче- организация, в 26 първични ор- 
вич каза: — Климатът е благо- ганизации са заети пет хиляди 

големи души, в сезонът даже осем и по-

че тук ме селянинът не позволяваше да-
съществува и определено наше же и на децата да изядат, пазе- 
ко.мпаративно предимство в ме- Ше го за повишение на произ- 

сега сме до- ЖДУ на родното разпределение на водството. Страхувам се, че се- -
революционно

приятен, защото стават
кадрови промени, избрано е но- ловина хиляди и

и шли в пложение че по-нататъш- труда, а чс това 
ядро, което би трябвало да бъ-

мето на нашето развитие до го
ляма степен вече сме изяли, не 
успяхме да го запазим, да го раз

по правителство ще получим 
ново партийно ръководство- И в ното развитие да блокират сто 

самоуп- работника, коитго на реферси- де носител на инициативи, все 
повече изтънява? Да ли с р^ол-• останалите държавни и 

оавителни органи има много мла дум защищават привилегиите си 
общото обще- и груповите интереси и не искат 

онова, което е от интерес за

година-множавамег за да чрез
но дл се очаква реализирането дВе или пет имаме повече- Тряб 
на важни задачи в областтади. учени, но и на ва добре да се трудим повторно
селското стопанство с такъв со* да рд придобием, 
циален състав на членовете на 
СК щ село?

Томич казва, чс с прегледал 
протоколите от събранията на 
първичните партийни организа-

стзено разположение ше ги ка
ча да теглят най-добри ходове, трудовата организация и всички- 
Но. ако това бързо не се изпол
зува. доколкото бъ?зо н? 
необходимият напредък, стоаху- в останалите колективи и по-ши-

общсството, с такива от-

В разговора участвуваха: Д-р 
Драгомир Драшкович, професор 

Белгерадския
м-р Ратко Вукчевич, директор в 
„Монтенегротурист" — Будва,

ции. Казва че па тези събрания ДуШ0„ Семолцч. .изпълнителен 
разискват за строителния план 
па село. за .водопровода, канали

те онези осем и половина хиля-
станс ди човека. Такива случаи ими и

университет.на
вам се, че ще се намерим в оше роко в 
по-трудно положение, казва Вук- ношения 
чевич. Ясно е, че трябва много преварваме със света, чс можем 

досега да излезем от кризисът.

не можем да се пад-

секретар на Председателството 
на ЦК на СК в Словения, д-р

А какво ние нравим? Има- зацията и ир.. а проблемът за даШ1Л0 Томич, 'сътрудник в Цен- 
икопомичсска Усъиършсиствувапс на селскосто- ГЬрп’ за политически студии „Сте 

съществуват меци папското произволегво, произво- фан Доронски" — Нови Сад, от 
лството па храна, снабдяването редакцията иа „Комунист" Боро 

материал

пс-решително отколкото 
да меним всичко, което ни е въ-

се чия
само мс програма за 

стабилизация.
влекло в криза, и то да не 
менят и усъдъошснствуват 
отделни членове от закон, а да 
меним практиката. На отделни- цели,обществено-политически

съществуват и блокади за ко- с 
ито вече ставаше дума.
ПРОПУСКИ В СТРАТЕГИЯТА

ВЪЗПРОИЗВОДСТВО!! Вучетич и Миливое Томашевич.ноте райони и регии такова поло
жение отговаря зашото в оста
налите краища имат обезпечена

което

твърде рядко се ,ггретавя на д«е- ----------------------------------------------
вен ред- Понякога разговарят са- то на дневен ред на тази тема 
мо за пласмента на селскосто- в този момент е необходимост, 
папските произведения. — Ко
ментар. струва ми се, «е е ну- Получава се впечатлението, че и 

в жеи. казва Томич.

Томич казва, че и в страте- 
на общественото развитие 

определени иропу-
Въпросът остана без отговор.суровинна база и пазар, 

от друга страна задълбочава кри-
зисът „ язът между развититси и са^.ап^ве; ^

икономи е 1гпагегИЯТЯ иа стопанското раз-

гията
останалите са се съгласили е 

На края Драгомир Драшко- мнението, че конгресът «а юго- 
вич зададе въпроса: смятате ли, сдавените комунисти не бива да

неразвити,
' ъзможнрети на сещаната не 
'ат оптимално да се ползуват.

които Ще

а
са определени или по-витие не

лой- точно съществуват много приори 
тети Да кажем, със стотшгство- 

' ‘ „сичко се произвежда, от пше етатизъм е еднаква.
пипа и млеко, до месо и бира и сля, чс. централистическият уии- може да се очаква напредъкът 
' ' изнася. Вместо да сме таризъм в тази фаза иа' нашето на обществеността ни.

Подготви: М. Томашевич

чс опасността от уяитаристичес- си ррави оглушки на тази тема,
Поколенията,

Дат сигурно ще вървят по-смело
ката варианта и полицоитричния че това навярно е и възлов въ- 

Личпо ми- прос, без чието разрешаване не
без смятапредразсъдъци 
Драгомир Драшкович. Цо, „Д°к' 
''орското правителство" • няма 
реши проблемите само с титлите

да всичко се
шосделили пет. може би и де- развитие, при това състояние иа



Комунист /I
ХРОНИКА

ИЗИСКВАНИЯ НА НОВАТА ЕПОХА 41-брига-'Гези дни започна 
дирско лято. На 45 съюзни тру 

работят 787 бри-доии акции щс
— което с с двестс по-ма- 

38 хиляди брига-
гади
лко — с окцдочи че югославската външна поли пални интереси-

Глпт= Г=ГпГ » ^:г;=“ободи: =
ХГГД:" надлежаха Г^ичГ^шшли- ™ ^0^0

" в=0 Ж =ти°^кГи^
изпълняват бригадирите, 

действително брига

(От 2-ра стр.)
В сегашната епоха, която пре 

дм вдачко характеризира стълк- 
новяването с големи икономиче
ски трудности и проблемите на 
научно-технологическата рсвол-ю 
ция обективно губ.ят замах ня
кои от онези исторически факто 
ри, които спомогнаха на 'Юго
славия да се издигне в 
върхове на световната политика.
В съвременните условия полити
ческата атрактивност в световна
та политика обективно сс осъще
ствява върху поуги премиен. За
това и не може да сс очаква 
-Югославия, особено по едни ис
торически автоматизъм, непреки- ство. в 
снато да повтаря промстейскитс вия. което шгнагн Гк:
,4»»»«»♦•»♦♦♦•»<»»»»♦♦»♦ ♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦♦♦♦♦*

положени я,
на като 'прнвлекптслси и дипами- още докато не сс стигна до след-

блоково деление па еве то щемоли- военното
та по тези линии. В този истори-

чен актьор в световната например, са 
дирски, което значи, че най-с<фи- 
дасио и най-икономично щс

бригадирския труд-

самите тика. четки контекст политиката па не-Опрелслсимето за политиката
и движението на нсобвързапост- обвързаността се явява като мо
та представлява трайна нлатфо- щна кохезиониа сила на югосла- 
рма па всеобщите активности па меката федерация.
Югославия н международните от- Имайки предвид 
пошепни.

В гсополитичсското прострян- трепи сополигическидт
което сс намира Югосла- да се каже че определението на

поприще Югославия зд политиката и дви- «е 
жението па необвързаността пре
дставлява плсбисцитно определе
ние на всички югославски наро
ди и народности.

сс
изпълнят е

Изпълнителният съвет конста- 
тези два фа тира. че мероприятията срещу из 

оставането на Сърбия в 9топаи- 
ското развитие текат бавно, непо 
следователно, а в някои пункто- 

не се провеждат. Ня 
Съюзния

ктора — шонолитическият и нъ-
може

никак
кои от решенията на 
изпълнителен съвет приети меж
дувременно допи са противни на 
определенията в плана и резолю
цията, какаото е решението 
направляване на средствата за из
следване на нефт. За такова от
ношение и закъснение в изпълня 
ване на договореното

Задачите
заПЪРВОСТЕПЕННИ ЗАДАЧИ 

От множеството на геополити- 
и международните об-

Тази година Югославия на международен план има мно
жество важни задачи:

Необходимо е колкото е възможно в по-голяма степен да 
външнополитическата активност на Югославия в ра- 

предвестията за отслабване на напрежението в между-

ческпте
стоятелства произтичат и ггьрво-се подтикне 

мките на
народните отношешш до които се стигна след възобновяването на

между СССР и САЩ на най-високо

нямастепенните задачи на югославска 
за външна политика. Югославия 
е жизнено заинтересована да ра-

оправдание.
Раденко Жунич, председател 
на Изпълнителния сьвет на 
скупщината на СР Сърбия

контактите и преговорите 
равнище. ззина възможно по-широко съ

трудничество с всички свои се-Приключва подготовката за провеждане на Осмата конфе
ренция на необвързаните страни в Зимбабве, на която Югосла
вия вече по традиция ще играе забележителна роля, като една 
от държавите, която постоянно се бори за динамнзиряне на дви
жението на необвързаността.

Като председателствуващ на групата 77 развиващи се дър
жави, Югославия има дълг да направлява активността на разви-

дем съсели върху принципитена
активното и миролюбиво съжите- ентация и подхода къ.м аробле-

мите. явленията и процесите 
света не би трябвало да пречат

влствс: с уважаване на национал
на суверенитет и териториално

или спират издигането на взаим 
ните отношения.

Участието на Югославия в ак

та цялост, с неприлагането на 
сила.1 ненамеса във вътрешните 
работи, върху базата на равно
правието и взаимната 
Прилагането ид тези принципи 
сс показа плодотворно,, така ка- ни представлява оптимални меж-

ватците се държави на плана на решаването на актуалннте ико
номически проблеми-

Югославия чакат значителни активности в рамките на тру
пата от 9 необвързани и неутрални държави в Европа в подго
товката и работата на предстоящото заседание на Конференцията 
за европейското сътрудничество и сигурност във Виена.

В процеса на постоянното издигане на отношенията със 
съседните страни специално се отделят инициативите за превръ
щане на Балканите в зона на мира и сътрудничество без ядрено 
и химическо оръжие и прилагане на който и да е вид сила, а 
засилване на промишленото коопериране, което може да има 
значителни положителни ефекти върху атмосферата и констела- 
цията в тази част на света.

Не би трябвало да се занемари и сферата на международ
ните икономически отношения на Югославия, множеството проб
леми каквито са редовното отнлащане на дълговете на чужде
странните кредитори, новите аранжмани с Европейската иконо
мическа общност, включване в отделни програми на, ЕВРИКА, 
увеличението на износа и обезпечаването на суфицит в търгов
ския и платежния баланс.

полза, тивностите на политиката и дви
жението на необвързаните стра-

то и отклоняването от тях ви- дунаооднп рамки за осъществя- 
наги имаше нежелателни после- ване на нейните жизнени наци-

-онални интереси и даване надици.
Политическите отношения на максимален принос към укреп- 

Югославня с почти всички евро- валето на мира и международна- 
пейски страни са извънредно до- та сигурност, промяната на със- 
бри- Най-големите Югославски тоянпето в световното стопанст- 
икономически партньори са на во и в международните иконо- 
европенския контитент от двеге мически отношения, демократи- 
страни на блоковата демаркаци- зацията на международните от- 
онна линия. Като средиземномо- ношения. Борбата на Югославия 
рока страна Югославия непрекъ- за независима, извънблокова и 
снато се бори и за истинско вк- глобална 'роля и за ориентация
лючваие на средиземноморската на политиката и -движението 
димензия. в процеса на укрепва- необвързаността 
нето на сигурността и сътрудни- Убеждението, 
чеството в Европа. В основите .необвързаността

на
произтича от 

че включването па 
и в координати- 

на един или 
само про-

активното тивно на .тежненията и интере- 
която. не само в случая с Юго- та на необвързаността не с Еече и миролюбивото съжителство, се оите на най-голямото число не- 
славия, говори за това, че роля- една от многобройните възмож- намира и една значителна при- обвъозани страни но в крайна 
та в световната политика не за- ности на политико-диШюматичес- добивна: в отношенията с всяка линия би осуетило Р
виси само от субективните пред- кото наблюдение, но съдбовно от тях е включено схващането 
поставки, но и от обективните определение на Югославия' из- че различията 
предусловия. Това, обаче не зна- раз на нейните жизнени

!........................................................................ •фффффффффффффф
на сътрудничеството и с велики- те на интересите 

влияние те световни сили. освен универ- друг блок би било не 
сили. политика- салните принципи на

си възходи' от миналото. Това е на борба за сфери на 
обективна историческа реалност, между великите

осъществява
нето на историческите цели на 

обществените необвързаността.
нацио- системи, в международната ори- , „ Д-Р Райко Петкович

дания па вестник ..Комунист" Влайко Кри- ппепгрлято,, „

ските издания - Дубравко Цурач (Босна Сърбия НотК™™* "п издт,ист0 за СР 
и Херцеговина), д-р Живорад Джорджевич телефон 627 7яГ^Л' Булева°д -Ленин" 6, 
(Сърбия), Реджеп Хайрулаху (Косово), • Издава Издателска 
Ристо Лазаров (Македония), Янез Коро- , „Комунист" 
шец (Словения). Мирко Михалевич (Хър- • Печата 
ватско), Мания Новосел (Черва гора), Кал- 
ман Петкович (Войводаиа).

• Председател на Издателския ■ съвет 
„Комунист" — на изданието за СР Сър
бия Д-л Богдан Трифунович, заместник

Комунист
• С Указ на Президента аа Републиката от 

23 декември 1964 година „Комунист” е от- 
с Орден братство и единство със

златен венец.
• Директор на Издателската трудова орга

низация „Комунист": Витомир Сударски. 
Главен и отговорен редактор на всички 
издания «а „Комунист”: Влайко Криво-

14. '
• Урежда единна редакционна колегия: где-

и отговорен рвдвктор ва воичкв из*

тРУДовв организации

сс в четвъртък на сърбохърватски, 
хърватско-сръбски (кирилица и 

словенски, македонски и ал- 
ици, а в съкратени издания н* 

унгарски, овдишки. румънски, 
италиански езици.

относно 
латиница), 
бански 
български,
о^'синоки и

на
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ОТ ПРОГРАМАТА „МОРАВА — XI" в
БОСИЛЕГРАДСКА ОБШИНА ПО ВЪПРОСИТЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 

В БАБУШНИШКА ОБЩИНА

ПРОПУСКИ В РЕАЛИЗИРАНЕТО „БУДУЧМСТ" 

ИМА БЪДЕЩЕ
В изострената обхцест- Ция на сдружения труд 

вено-икономическа и сто- „Напредък", която е и 
панска обстановка, про- носител на акцията 
изводството на храна, су- ято информация 
ровини и енергия при 
което да се ползуват соб

една-две крави, или пък 
които взетите от Програ
мата „Морава — Н" зе
меделски машини, естест 
вено без каквито и да е 
обществени облагания от 
чуждават. т.е. препода
ват. Естествено и в еди
ния и другия случай ста 
в а дума за злоупотреба 
с обществени средства и 
за нарушаване 
самоуп равител ните спо
разумения. с които са ре 
гулиранм начина, права
та и длъжностите на сел
скостопанския произво
дител и ООСТ „Напрс- 
>ък". Въпросът е дотол
кова по-актуален ако се 
! ма предвид че отговор: 
гчте в ..Напредък” зна
ят почти всички случаи, 
обаче като че ли не ис
кат у^ предприемат съот-: 
сетни мерки- Да се пред
приемат мерки потърси
ха и делегатите на Об
щинската скупшина и на 
ОК на ССТН. И на еди
ния и другия форум бе 
заключено пасе формира 
съответна комисия, коя
то да изучи състоянието 
при всеки минифермер. 
Такава комисия обаче 
все оше не е формирана. 
По всичко личи, че и то
ва заключение ще дожи
вее съдбата на редицата 
други. Разбиоа се, доко- 
лкото не се потърси отго
ворност от .отговорните”.

а ко
бе из

несена пред обществено- 
политическата с труктура 

отвени ресурси е приори- . в о.бщината, досега 
тетна задача.. Въпрочем, 
това е и едно от трайни-

Предвижда се отпус
кане на кредити на част 
ните селскостопански пр

Селското стопанство в 
Бабушнишка община 

представлява твърде ва 
?кен стопански отрасъл. оизвопйтели за набавка 
В него намира препита на механизация, създава 
ние огромно болшинство не уа основни стада. т.н.

общи- .м-ини-ферми”. Заплану- ' 
съвсем ' не гано е съвместно произ-

са от 
мини- 
овце.

крити около 150 
крави и само 9 за

те определения' на наше
то социалистическо само- 
управително общество — 
селското стопанство да 
бъде и да се развива в 
унисон с всеобщото об
ществено - икономичес
ко развитие. В това отно
шение в Босилеграпска 
община сс очаква осо
бен стимул в ускореното 
разеитие на селското сто
панство да даде живот
но гъдствсто за ксето при

на населението в 
пата. Затова 
е без значение 
та на земеделската коо-

н а
дейност волство на месо и мляко 

124 тона- което представ
перация ..Будучност”, зе лява в момента сравните 

лно гс.лямо 
?ко се има 
"огкооо почти липсваше 
'■•^анизирано 
стго от страна на общес 
тгения сектор

количество, 
предвид, че

мята остават хора в на
преднала възраст, ней
ната оспособеност да им 
ср притече на помощ е 
о"1 особено значение.

произв.од-

С приетия средносро- 
т-\гч развоен план в‘ сел 
ското стопанство в об- 
щинг.та трябва да се ус 
,воят 2,74 милиарда 
нара, от които 10.4' ще 
бъдят капиталовложения 
в частния сектор. Досега

С огдед че на терито
рията на общината има 
четири земеделски ко- 

ди . операции години наред 
се водят акции за тяхно 
то обединяване в една. 
която ше влезе в съста

•родните възможности са 
налице: над 14 000 ха ху
бави пасища и ливади.

..Морава
— II",- според която пър Наистина, 
воначалнр бе ‘запланува- ният план от .242 мини- 
но в Босилеградска общи. ферми поради обективни 
на до края на изтеклата 
година да бъдат открити 
242 мини ферми, с капи
таловложения от над 16 
милиарда динара е най-

Недостига висококачест
вена царевицаПрограмата

първоначал-
ва на една, сложна ор- 

за реализацията на пла- ганизация по селскосто
панско производство за 
територията на региона.

причини', преди всичко 
поради рязката миграция 
на .м.улдежта и все по- 
големия боой старчески 
домакинства, е намален 

около 60 миниферми 
въпрос

на са отделени, рамо за 
частния сектор над 50 
милиона динара. Набаве Разбира се тази инициа- 
на е и механизация за тива ше се осъществи 
подобрение на първично-4 след като . икономически 
то селскостопанско про- се докаже оправданост-

значителното начинание за
развоен подем- До за овце. но под

резултати оба е дали и останалите три
десетина ще бъдат реа
лизирани. И още .. нещо.

в този 
сегашните 
че неллват сигурна гаран 
пия. че животновъдният 
Фонд в общината ще се. 
увеличи. Именно, според 
последната 
Ферми, 76 смесени, 
на Основната

изводство и оказването та на едно такова меро- 
на услуги — един ком- приятие. 
байн. товарен камион и 
пр. От миналата година 

400

Мнозина от вече същест- 
миниферми. Създадените овце и ко 

зе—ферми, както и тези. 
които в момента ,се стро
ят, трябва, да допринесат 
за интензивно оазвитие 
на животновъдството в 
Бабушнишка община, ко--'*\- ято все рще се числи 
към селскостопанските 
общини в Републиката.

I у гащите
информация вместо ва увеличават те 

бпоя на доби се угояват юнци 
в едно стадо.65 за намаляват

гька. а имя и само с по М. Я.
ооганиза-

СЕЛЯНИТЕ НЕ МОГАТ САМИ...СРЕШИ

Петър Христов от село 
Назърица е един от 
младите селскостопански 

Той не

по- Напоследък. когато все 
п о - го ля м о в ни м ан и е 
посвещава на развитието 
и подобрението на селс
кото стопанство V нас. и 
и ..Напредък” би тпябва- 

повече

особено агнетатагькът,
овцете са главно препи

огколкото след 
вземем парите за

И 0ШИИ2 
това ла 
него. Идваме и но иякол

се
Т*производители, 

мисли че тоябва да се 
напуска селото, а напро 
тив — че и то предлага

Ето защо с основание мо 
же да се твърди, че „Бу- 
-уиност” има бъдеще.

•гание.

добри условия за. .живот 
и труд. От овце, 
телци и др. добитък днес 
могат ла се вземат 
бави папи дето ге 
ва. Обаче необходимо е 
ио-голямо съдействие, мй 
облемчте на село да се 

като се оъз-

Ст. Н.ло да положат 
усилия за ла не се нзмъ 

селскостопанските 
Трябва

агнета,
чват 
производители, 
да праша повече 
алисти 
п роизводителнтс.

ху-
каз- спенн 

да се ппгитва с

— Лори би трябвало 
до се притече на помощ 
при електрификацията на 
селото
сс създали, по-добри ус
ловия за живот, да може 
и повече хора да оста
нат на село да се зани
мават със селскостопанс

ки о-

та?.г.-»цга- ат 
да-ат по-добри комунал- 
гр-битови условия за жи 
врт. тям където още ие 
е Доведен ток, сигурно-с 
трудно и там. елка ли'ия 
кой иск» лл остане, а гце 
гледа па се хване някъде 
на работа.

защото биха

животновъдствотоШансът е в
— Ако сс има в пред- 

честоси парилапаме
губим ценно вре 
своите цари тру

__ оплаква ва Христов
вяло така па става с из- 

доби плавданетЬ на добитъка.

ко пъти. 
зд рейс 
ме, а ПО 
дно 
с» Христов.

д за планинците

колко много 
цените

вил. 
парират каз- ко производство — 

не би тряб деля П. Христов.
— Имаме проблеми с 

Напредък" с изплащане 
то на добитъка. По-лесно 

доби-
етигамс...

С. Евтимов
ни е да закараме 
тъка в Тлъмино или Цтр СТРАНИЦА 7
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КУЛТУРНИЯ ЖИВОТ В ДИМИТРОВГРАДНЯКОЛКО ДУМИ ЗА ИЛИЯ ВОЛЕН

ИМА ТРАДИЦИЯ - ИМА Н СИЛИн възможности БИСЕРИ ОТ 

БРОЕНИЦАТА 

НА ВРЕМЕТОлагади бройни 
пя художественото изкус- 
тио имена. Да .споменем- 
само Спас Сотиров, Ве- 

Дсиков, Новина

известникапиталТвърде е интересен фа- ' събере паричен 
ктът че в Димитровград да отвори в градеца една

библиотека"градска 
(..Домашен учител", 1Н89 
голф В продължение па 
годините „градеца" наис
тина се сдобива с библи-

през последните някол
ко години, културният жи 
вот все повече нараства, 
като с това задоволява 
интереса изискванията и 
потребите на своите съг
раждани. Разбира се. че 
града отдавна има изгле
ди и възможности да по
ддържа културата и ла я 
развива, в зависимост от 
потребите и условията. 
Става лума за художест
веното театрално, фол
клорно. изкуство, което 
главно се развива и усъ- 
вършенствува при Цен
търа за култура „25 май", 
Димитровград. _____

селин
Младенов. Богдан Нико- 

Димитър Илиев, Ге- 
Камсноп, Методи

(МИСЛИ И АФОРИЗМИ НА ЛИТЕРАТУРНИ 
И ЖИТЕЙСКИ ТЕМИ)

■— Душата му е изпънат лък, от който не 
излиза стрела.

— В литературата фактите се преувели
чават, за 44 могат да изглеждат такива, как- 
вито са в живота,

— Осъзнаването е и самокритика,
— По познатия път се стига 

отколкото но прекия.
— Когато природата е решила да прави 

някого литератор, и бт недостатъците, с кои 
то го е наказала, излиза литература.

— Идеалът на литературния език тряб
ва да бъде яснотата, простотата, точността, 
звучността, живописта конкретността на на
родния език-

— Всяко нещо умира от прекаленост-

лов, 
орги
Петров и др. Техните ка-

отека, по и е голямо те
атрално дружество, кое
то съществува и днес. 
Вземат участие даже и 
на републиканските само 
дейни съревнования и но. 
сители са на множество
то награди. Една от тези 
е ц тазгодишната Етора- 
та нагоада на срещите на 
самодейните

р-гини все оше украсяват 
хола па Културния цен
тър па .трала, в г»>йто са 
тс подени, в който са съ
здавали и създават. по-бързо.

Бройните секции, кои
то организират училища
та. а чийто сътрудник 
във всеки случай с Цен
търът също не са за не- 
забедязване. Такива са 
напр. пецитаторската сек 
мия, която работи при ос 
новно училище „Моша 
Пияде" и ОВО „йосип 
Броз Тито". музикалният 
оркестър, хора и пр. са 
също пряки участници в 
организирането на мно
жество академии и кул
турни изяви.

театри в 
Пирот кълето им бе при 
съдена наградата.

Да не изпуснем и бога- 
Никога не може трай- та традиция на култур

но-художественото дру- 
Димит- 

също . тачи 
традицията на. народния 
мелос-десетилетия наред, 
поддържа и подкрепя ини 
циативата за неговото по- 

афирмиране.
Почти всяка година е 
участник на „Майските
среши", «а срещите на 

ва време за използуваме фолклорните ансамбли
по най-удобен и прави- на Сърбия, участник в 
лен начин. Да кажем ня бройни тържества, сре- 
колко думи за богато ра гци, събори и пр. Що се
звитата самодейност при касае до изобразително- тч.оата често пъти не с 
Културният център „25 тр изкуство Димитров- достатъчно вземана пред
май" Първа театрална град е един от -известАи- вил. обаче много е дала
група е основана в Ди- те градове по това отно- и лава. 
митровград през далечна шение. понеже в него 
та 1888 год. с цел да са учили, създавали, из-

но ла се спре възхода на 
една такава традиция (с жество „Георги 
добри условия при това), ров", което

та си.
— Няма по-голяма природна дарба 'от 

трудолюбието.
— Думите се слушат, в делата се вярва.
— При хубавия език думата изчезва при 

четене — остава предметът, който изобраз
ява.

може само до дойде до 
нейното стихване. като 
пои това обвиняваме ня
кои хора, собствената си 
пасивност и цр- Разбира нататъшно 
се. че време винаги има- 
м^ обаче можем ли ра
ционално и правилно тог

Във всеки случай, та
зи традиция и устрем да 
се поддържа този вид ку
лтура в нашия град, .тря
бва да бъде настояние на 
всички ни понеже кул-

— Любимият писател на младини оста
ва любим за цял живот — наистина младост 
та е време на влюбване, на оформяване.

винаги носи в 
себе си незадоволеното чувство за недоизказ 
аност.

— Човекът на изкуството

— Не бързай — докато не си казал или 
направил нещо, винаги можеш ла го кажеш 
и да го направиш. Ну .кажеш ли го веднаж, 
извършиш ли го ведназс не можеш да не си го 
казал, да не си го извършил;

Литературното произведение не 
то само авторът, нито само обектът на 
оразяване, а комбинация от автора и обекта.

— Зад последния 
степ надеждата-

Здрав разум е нужен на света, 
болезнена чувствителност — болезното чув 
ство трябва ла бъде .обуздавано от 
разум.

Здренка Тодорови
е ни 
изо-ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" В БОСИЛЕГРАД

Екскурзии е региона и републрката вик на страданието

не
Съгласно годишния пл 

ан ща училището, уче
ниците от Фсновно учи
лище ..Георги Димит
ров" от Босилеград, съв
местно с учителите си, 
ще проведат, (някои ве
че и проведоха) редица 
научни екскурзии из ре 
гиона и републиката, Це 
лта на посочените екск 
урзии е теоретичните зна 
ния, получени на часове 
те., да бъдат подкрепени 
и допълнени с конкретни 
познания от заводите, 
градовете, исторически
те места и пр.

През миналата седми 
ца еднодневна екскурзия, 
проведоха учениците от 
торти и четвърти клас на 
босилеградското основно 
учидише. а в течение на

Във Вранд между дру 
гото, тс посетиха Паму
ковия комбинат железо
пътната гара. където 
мнозина от учениците

настоящата седмица. т,е. 
през последната седмица 
от учебната година на 
екскурзия ще отидат и 
техните съученици от ос 
таналите подведомствени 
училища. Полобна екску
рзия ше проведат и уче
ниците от сепиите кла
сове.

Третокласниците 
въртокласниците от боси 
легеадското основно учи 
лище най-напред разгле 
даха двете изкуствени 
езера. Лисинок-ото и Вла- 
синското. след това и 
Власинските водоцентра- 
ли. Във Владичин хан 
се запознаха с производ
ствения процес във фаб 
пиката за сокове „Дели 
шес", фабриката за хар 
тия и амбалаж-

здравия

— Няма по-страшна обида от заслуже
ната.

— Не се чудете
когато пише. той е обзлт от няка

ква свещена наивност.
Истината губи сражения-, но войни не

за пръв път виняха влак. 
Във

на откровеност на пи
сателяВраня -те посетиха 

и същосмения и добре об 
заведен универсален ма-

губи.газин, където се запозна 
ха с асортимента на про 
дажбеиите стоки.

Във Вранска баня. 
сетиха 
ня, където

и чет- — Жив-отът обича да се шегува с нас — 
това, което трогва едно поколение — 
шлагери, разсмива следващото.

— С каква красота и

дрехи.по-
елноименната ба 

по-обстойно 
се запознаха с лечебните 
свойства, на тази

смисъл човекът
изпълва тая велика пустота — време 
странство.

— про-
ммнера

Радостта е първичното състояние — 
радост от съществуване, ■ от живота, а скръб
та е -вторично — осъзнаване ща безсилието 
да притежаваш -воичко.

. — Най-сигурно 
ва отдолу и постепенно '/бхваща върхушката.

лна вода.
Да кажем и тава, че

за екскурзията са израз
ходвани около 120 000 
динара. а учениците вне 
сохд по 400 динара.

е признанието, което ид-

М. Я.
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Младежка трибуна * Младежка трибуна щшшттй22__

к\омс*нтсф ПОДГОТОВКИ НА ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ БРИГАДИРИ ЗА ПРЕД 
СТОЯЩАТА СЪЮЗНА МЛАДЕЖКА ТРУДОВА АКЦИЯ

Проведени редица подготвителни аицииКорените н цената 

на една грешка • ДОСЕГА 120 КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В АКЦИЯТА
През настоящето бри- 

гадирско лято Димитро 
вградената младежка тру 
дова бригада ще участ
вува в Ш смяна (краят 
на юди и нач.алото на ав 
густ) на съюзната мдаде 
жка трудова акция „Го 
ричко" край Мурска Со 
бота. Бригадата ще «аб 
роява 45 младежи и де
войки.

Според думите, на пре 
дседателя на ОК на ССМ 
в Димитровград Небой- 
ша Иваиов. интересът за 
участие в акцията е твър 
де голям понеже - досе
га са се обадили 120 кан 
лидати. Между тях най- 
многобройни са среднош 
колци от ОВО „Й. Б. Ти 
то", пионери от основно 
то удщлшце „М. Пияде” 
и млади работници от

ноово .е- обезпечена и ор
ганизационно се предп
риемат мерки бригади
рите (готови (и сЬизичес- 
ки. и морално-.волево) да 
заминат на акцията.

До заминаването на

трудовите организации 
конфекция „Свобода" и 
гумарската промишлено 
ад".

СУРДУЛИШКИТЕ СРЕДНОШКОЛЦИ НЕРАДУШНО СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ЗА Н 
ВОДСТВЕНИ СПЕЦИАЛНОСТИ ДОРИ И 
ПРИ УСЛОВИЕ ДА ПОЛУЧАТ' СТИЛЕН 
ДИЯ, А ПО-КЪСНО СЕ СЪГЛАСЯВАТ ДА СЕ 
ПРЕКВАЛИФИЦИРАТ ЗА М
СТО В ПРОИЗВОДСТВОТО

Вече са провеждани и 
няколко подготвителни 
акции, в които са взели 
участие и останалите мла бригадата ще се прове- 
дежи и,девойки. Така на лат още доброволни мл 
пример проведени оа две адеж.ки акдйи с, участие 
залесителни акции (през то и на о.станалата мла 
април и май), акция . за деж: окопаване на слън- 
копаене на канали п.ри чоглед, поправка на пътя, 
телевизионния препреда към Манастирчето и про 
вател на „Козарица", в чие.
която са участвували 30 . -— Сред Димитровград
души, 3—4 акции за уре ската младеж съществува 
ждане на Спортния цен традиция за масов отзив' 
тър както и акция за на доброволните мла- 
уреждане на зелените пл пежки трудови акции, 
ощи и градинката на Това потвърди и тазго- 
.Площад Освобождение'.' дишния интерес ■— изтъ- 

От друга страна прове кна по-нататък Н. Ива- 
дено е събрание на бри- нов. — Считаме, че до 
гадирите. Акцията фина- заминаването' на брига

дата, бригадирите ще се 
подготвят отлично и оча

РАБОТНО МЯ-

Както писахме миналия брой на вест
ника, Титовият фонд в Сурдулишка община 
е обявил конкурс за 
на млади работници.

в

отпускане на стипендии 
средношколци и сту

денти през учебната 1986/87 година. Тъй ка
то касата на фонда е по-пълна отпреди, броят 
на стипендиите .ще бъде значително по-голям 
в сравнение с миналите години. Средства 
чи има, но може да възникне един друг про
блем

зна-

■ ДВ няма достатъчно кандидати за сти
пендианти. Конкретен повод за такова „пре
движдане" е опитат от миналата година. Фон 
дът е имал средства за 5 стипендии, но е от- , 
пуснал само 2. понеже само двама 
дата са изпълнявали условията. Разбира се, 
тази

канди-

година ще бъдат положени допълнител
ни. усилия да има достатъчно кандидати, по
неже това е от интерес и на младежта, и на 
стопанството.

ОТ ТЪРЖЕСТВЕНОТО ОТКРИВАНЕ НА СМТА 
„ВЛАСИНА ’86" кваме. че ще постигнат 

добри щезултати.
Инак ОК на ССМ е 

раздвижил инициатива и 
за организиране на мест 
на трудова акция,, но все 
още не е намерен финан 
сиер. Но за да се орга 
к>зира такава трудова 
акция, необходими са 
задълбочени подготовки, 
така че най-вероятно пр 
ез настоящата година 
няма да се организира, 
а ще се направят подго
товки за .следващата го
дина. Това не означава? 
обаче че младите няма 
ла се отзоват на няколко 
дневни акции за прибира 
не на реколтата и др.

Ст. Н.

В Общинския синдикален съвет обаче е 
забелязано едно, засега неизучено явление 
сред учащата се младеж. Именно, сурдулиш- 
ките средношколци, пък и някои младежи и 
девойки, крито са завършили полувисши учи
лища и факултети, нерадушно се определят 
за производствени специалности в момента, 
когато трябва да изберат жизнената си про
фесия. но „по-късно се съгласяват да издържах 
преквалификация, за да подушат работно мя
сто в производството. Отношението им остава 
също дори и тогава, когато имат възможг

500 хектара нови гори
На 13 юни в следобед 

ните часове тържестве
но бе. открита съюзна 
младежка трудова ак
ция „Власина ’86". Бри
гадирите и бригадирките 
бяха приветствувани от 
БЛАГОЙЕ СТОЯНОВИЧ, 
председател на Скупщи
ната на Междуобщинс- 
ката регионална общно
ст в Лерковац.

През тазгодишното 
бригадирско лято брига 
дирите от 
сина '86" ще залесят 
500 ха голини и ще око
паят млади гори на

513 ха. В първата смяна 
работят младежките тру
дови бригади; „Рамиз Са 
дику" от Липлян, „Бой
ко Айдукович" от Карде 
лево, .,Билдна 
Котич" от Топионица 
край Книц. „Седем сек
ретари на СКОЮ” — бри 
гада на МОК на ССМ 
Коалево. „Хам-ид Беши- 
ревич" от Вишеград ' и 
Братство — единство — 

ХП конгрес на СЮК" —

Биля

ност да получат стипендия за производствена 
специалност (такива са стипендиите от Ти- 
тоеия фонд)- Младите правят очевидна гре
шка, за която и те, и родителите им, и обще
ството плащат немалка цена. Младите я за
плащат с няколкогодишен „безработен стаж", 
родителите им с немалка парична сума, ко; 
ято би могла да се „замести" Ос стипендия, 
а обществото също с големи Финансоаи сред
ства за преквалификации и други мерки.

Къде са корените на това явление?
. Не трябва много ум, за да се докаже, че 

влече един корен от периода на 
„господските про-

братска бригада на Крагу 
св%■. Вараждин.. Бор и 
Горни Милановац.

СМТА „Вла-

Б. К.

ОЖИВЕНА ДЕЙНОСТ НА МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ В ГОРНА 
ЛИСИНА

явлението Инициативи на спортното полевисоката атрактивност на 
фесии" (чети: непроизводствените професии 
и специалности), която до известна степен е 

Изглежда младите все още 
кроят жизнените си планове въоху желание
то си да се занимават с „уиста и лека. ра 
бота". Другият му корен е в недостатъчн 
възнаграждаване на производствения 
трудните условия за оабота в цроизв Д

Наистина през изтеклите годи- 
брой положителни ,про- 
работа в заводите еже

ли ч-

танцови за- то село и здравата сме 
решили това да бъде 

Съживяването на мла- успешен опит 
дейност в Го- Христов.

С началото на 1986 го ха няколко 
бави.

запазена и днес.
дина започна период на 

дейност — заяви 
За начало 

ще организираме футбо
лен турнир, който тряб
ва да се проведе на 2 
август т.г. Запланували 
сме. да сформираме ня
колко махленски отбора

,но-интсизивна 
па първичната организа дежката 
ция на Съюза па социа
листическата младеж в • свързва с 
с. Горна Лисина. Младе
жите и девойките от то

рна Лисина налраво се 
23-годишния

председател на първич
ната организация на 

ССМ ДРАГАН ХРИС-
ните цехове, 
ни настанаха голям

село подготвиха и
хубава нового- ТОВ. Той все повече се

намени: условията за 
годно се подобряват и 
ните доходи на производствените

обаче не са достат*ч-
иеобходими пове-

се увеличават •изнесоха 
дишна програма, 
им донесе значителни со 
сдетва. С тези средства 
бе купен грамофон, ка-

работиици. която от селото ни и да пови
каме отбора на ФК

проявява с инициативно
ст и организаторски спо 
собиости. Тези. дни го по „Младост” от Босилег- 
питахме: ,има ли горноли рад, представителен *от- 

иови бор на граничното по
деление и отбори от съ-

Досегашните резултати 
ни и в това отношение са 
че и по-големи завоевания. Тогм

полза на
едно сиискцта младеж 

за инициативи?
то бе създадено 
от основните условия 
забава. Последваха и пър 

това

се младежнисто на учащата
професия, което е еволуирало „та
производствените специалности Д< ,
„в производството — да- 1,0 пппоб-
няма да „произвежда" спомена! Гяопгисв
ни грешки. -------- -----------------------

в
седмитс ни села.

Настояваме да С*- 
дейно 
наше

вите резултати па
осиов живим спортната 

училище се състоя ■ ст на младежта в
поле: в залата иа Новина Методиев
ЙОТО
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СКуПШТ*.юсгТбошлЖГУЧРЕДЕНА 
ПО-КОМУ ПАЛМАЮЛИ ШЕ ПУБЛИКУВА КОН-ОС В БОСИЛЕГРАД В НАЧАЛОТО НА 

КУРС ЗА ДАВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПЛОЩИ

Средствата са основен 

проблемЗасега има 15 парцели
струва около 520 хиляди 
динара).

За разлика от
търсят частните

пата на всеки парцел е 
около 400 м2 и че цената 
се Формира по два начи
на: за купуване на пар
цела и.за комунално ур
еждане «а квартала. В 
случая, според решение 
на Общинската скупщи- 

квалратен 
метър площ се заплаща 
по 1000 динара, както и 
по 897 динара за квадра
тен метър ползвасма жи
лищна площ. които срсл- 
ства- се насочват за ко
мунално уреждане, т. е. 
за прокарване на водо
провод, канализация и

Общинската скупщи
на в Босилеград през 
първите дни на идващия 
месец ще публикува кон
курс за даване на 15 
строителни парцели на 
работници, които на тях 
ще изграждат семенни 
жилища. Касае се за пар 
цели в новоформиращия 
се квартал ..Орище" къ- 
дето миналата година 
бяха формирани 42 стро
ителни парцели (лани 
чрез конкурс бяха даде
ни 7, а на 22 парцели 
бивешите собственици 
на тези площи имат пре-

цеиата
на улица „Иво Лола 
Рибар" с капиталовложе 

4 000 000
Липсата на средства 

изграждането
обек

която
собственици при прода
ването на парцели извън 

цени-

отсрочва ния от околозаплануванитена след това щединара, 
се продължи с уреждане
то на кея край Добридо

града, както и на ти и активности.
се утвържда-те които 

ват в други градове, цс- 
06-

Босилсг- 
Скуп-

Неотданиа в 
р-ад бе учредена 
щипдта на 
л годно-комунална 
пост. Скупщината 
яма 25

на, за едни лекия поток на дължина 
от около 400 метра с ка 
питаловложения от около 
1 100 000 динара. Запла 

делегата, избра- чуваш са и капиталов
ложения от около 600 0(Н‘ 
динара за прокарване и 
настилка на улица в ново-

пата която предлага 
■щипската скупщина с 
приемчива. Да припом-

СОИ за жи-
дей- 
наброним, цената за строител

ните
с миналогодишната е уис 
лимона с 
сметка па топа тези кои
то получат парцелите за 

уреждане

площи в сравнение
маделегациите

общности и 
сдру-

ии II 
местните34 на сто- За
организациите па 
жения труд. Па учреди- 
т'*лното изборно заседа
ние за председател Г 
избран ГЛИГОР ГЛИГО настоящата

инже- ланувдно е и разширява- 
прочистване на 

пътя към село Плоча, 
отбор, през Горна Лисица и Ва 
орган лози, както и няколко 

махленски пътища на те

строещия г.е градски ква 
местността „Ор 

през 
година зап-

комуталното 
участвуват само е 34 на 
сто от действителната 

(с 897 динара за 
квадратен метър жилищ
на плрщ), а 
се -обезпечават от други

ртал на 
бе ище". Освен това.Точки1. Степен на жилищна застрпшеност

— квартирант в частна жилищна сграда
— носител на жилищно право на обществено
' жилише

— квартирант в жилищна сграда на родители 
(жилище моето е несъответен, за живеене)

•— квартирант в жилищна сграда на родители 
(в съответно жилище )

2. Качество на работник в сдружения труд
— работник в непосредствено производство
— работник на административни работи
3. Брой на членове в домакинството
— 5 и повече членове —20 точки, 4 члена 

—15,3 члена 10 и за два члена —5 точки
4. Приход по член в домакинството
— до 1/3 от загарантирания личен доходак от 

миналата година
— от 1/3 до 2/3 от заг. ЛД от миналата 

година
5. За всяка година трудов стаж

20 цена РОВ, строителен
заместник ДОН не и15 нер, а за 

КА ТАКИВА. Бе избраностаналите

и Изпълнителен10 източници, всред които и 
от общинската СОИ за 
жилищна и комунална 
дейност.

като изпълнителен
Скупщината (от И 

души) за председател на 
който

5 на
риторията на село Гор 

избра на Любата и междуселс- 
кия п-:-т Бистър — Дога-

делегатите 
РИЗЕ ВАСИЛЕВ, ст-30 ха.В Секретариата подчер 

тават, че предимството 
за получаване на парце
лите е утвърдено с ре
шение на Общинската 
скупщина. Същото се оп 
редсля съгласно крите
риите, които предаваме 
в колонката.

Сигурно е, че сега ще 
конкурират много пове 
че души отколкото има 
парцели Това показва ну 
само досегашната прак
тика, но и увеличаващи
те се трудности в обла: 
стта на жилищното дело. 
Сще повече ако се има 
предвид, че вече пет го
дини в Босилеград не се 
изграждат 
ни жилища (!) и че през 
последните няколко годи 
ни тук значително се ув
еличи числото на заети
те А един от начините за 
решаване на жилищния 
въпрос с Общинската ску 
пищна и занапред да съ
здава условия заетите и 
с личи средства да си об-

20 ница.
За отбелязване е, че 

някои от заплануваните 
поез настоящата годи- 

за делегат в Скупщината ня активности тази само 
на Регионалната СОИ за 
комунална дейност, а 
ИВАН ЛАЗАРОВ, досе
гашен председател на 
ОК на ССТН 
чен за секретар 
пищната.

Инак, през настоящата 
година тази 
кителна
яостта си главно ще на 
сочи в две направления: 
изграждането, на една 
обшествена жилищна ст 
рада с осем
та от които повечето дву 
стайни н разширяване и 
прокарване на махленски 
и селски пътища, както 
и нрокаоване на нови и 
асвалтиране на 
улици в града и новост- за 
ооещите се градски квар дейност

инжинер. а 
СТОЯН КР

роителен 
за заместник 
ЪСТЕВ. Делегатите ИВ
АН ВАСИЛЕВ .избраха

управителна общност със
средствата на .местните 
общности вече и реали-20
зиоа, а някои са в ход 

бе назна- на реализация. Именно, 
на Ску неотдавна приключи на 

стпля.нето на пътя към 
селс Груинци на дължи- 

самоупра- на от около 3 км. а ос- 
общност актив- танадата част е разши

рен и поправен. Прочис
тен и разширен е път
ят кхм село Брестница и 
Зли— -дол, както и някол 

апартамен- ко махленски пътища в 
гсрно и Долно Тлъми- 
г:о. В ход е прокарване 
на път към горнотлъмин- 
скота махала Киселица 

Да кажем и това, че за 
някои дсйствуването си . СОИ 

жилищно-комунална 
средства обезпе 

чава главно от три из 
точннка: от бюджета на 

скупщина, 
средства на

10
1

димство в изграждането), електоическа 
В Секретариата за сто- 

панств_о. финанси, урба- квадратен метър площ 
низъм, строителство и ше възлезне около 1300 
комунална дейност. към динара (парцел от 4002 
ОС, където се разпитах- на когато се построи 
ме за .условията и цена- обект с жилищна площ 
та казват, че повърхни- от 1002 например, ще

мрежа. 
Общо взето цената за

обществени

Комисията за трудови отношения на ООСТ 
Горска секция „Босилеград" от Босилеград в 
състава на трудовата 
от Враня дава

организация „Враня"

Обява
За прием на двама СТАЖАНТИ — ПРО 

ИЗВОДИТЕЛИ НА ИЗДЕЛИЯ НА ПЪРВИЧ 
НА ПРЕРАБОТКА НА ДЪРВЕСИНА за неоп 
ределено време.

Условия: Освен общите условия, предви 
дени със закона, кандидатите трябва да из
пълняват и следващите специални условия:

1. Да имат завършено Горско или дърво
преработвателно училище със специалност —• 
производител на изделия на първич-на прера
ботка на дървесина IV или Ш степен профе-

тали.
Между другото през 

настоящата година зяп Общинската 
ланувано е уреждането сдружени 
------------------------------------- организациите на

сапечават покрив над гла 
вата. В- Б.

сдру-
В ДРУЖЕСТВОТО НА ХИМИЦИТЕ В ДИМИТ 

РОВГРАД
жения труд и от средст- 
в?_ на местните общнос 

Въпреки това, кактоИзнесена сказка ти.
и до.сега. недостигът на 
същите е основен проб
лем за погуспешна дей
ност. Поради това и мно 
го от заплануваните обе 
кти 'л акции

Дружеството 
ците в Димитровград, ко 
ет-о наброява -над триде
сет члена, постоянно пот 
върждава своята актив
ност. Неговите ■ членове 
предимно са заети в тру 
довата организация „Ди 
митровград" и активност 
та. им най-често е свърза 
на с работата на димит
ровградската . гумара.

Тези дни дружеството 
проведе свое редовно съ 
вещание, на което чле

новете обсъдиха досега
шната си активност и но 
вините от областта на

на хими-
сионална подготовка.

2. Да се намират на евиденцията на За
вода за трудоустрояване и 

' 3. Да се срещу
химията. В рамките на 
съвещанието сказка из
несе ЦВЕТАН ТОДОРОВ, 
дипломиран

кандидатите не води се остроч- 
ват или пък са под въп 

химик. Той пое. Естествено.
следствие.

Заявленията с доказателствата за изпъл
няване условията се доставят в срок от 8 дни 
от деня на публикуването на обявата във 
вестник „Братство" на — ООСТ Горска сек
ция „Босилеград" — до Комисията за трудо
ви отношения.

Непълни и ненавременни заявления няма 
да се взимат предвид за разглеждане.

че при 
това изходът е в по-ма-говори за поставянето на 

определени смеси в мик
сер и за работа с такива 
смеси. Членовете

сого сдружаване на сре 
летва от организациите 
на сдружения труд и сре 
летва на местните общ
ности.

на дру
жеството с внимание из
слушаха сказката.

А. Т. м. я.
СТРАНИЦА Ю
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Шизическа култура „Со^Шр^Т) МЕЖДУОБШИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ ГРУПА „А"

На раздяла — равен резултатФУТБОЛ: СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ЮГОКУПАТА 
ШКИ РЕГИОН в ни-

;,ТЕРНОВАЦ" (Тьрновац) 3:3, 0:3„МЛАДОСТ"

Босилеград, 15 юни 1986 година. Игрището 
„Изворщица" край Босилеград. Времето и игри
щето подходящи за игра. Зрители около 100 ду
ши. Голмайстори за „Младост" В. Тасев в 65 ми
нута, Г. Иванчов в 78 и В. Глигоров в 87 минута, 
а за „Терновац”: И. Сейдини в 5, Р- Муслия в 
30 и Н. Сулеймани в 40 минута. Съдия на сре
щата, П. Станкович от Враня.

:

Високо поражение вече се организираха и 
повярваха в себе си сили 
те си. че все още всичко 
не е загубено. В това вре 
мс. когато футболистите 
н.а „Младост" задочнаха 
все по-често, да нахлуват 
в наказателното поле н? 
Футболистите от Търно- 

Дали съдията на неде- терена създаваха извън- вай съдията означи края -
лната, пЪследна футбол- петни голови положения въпреки че зрителите и

и в '65. минута защитни- домашните футболисти
1<ът на ..Младост" В. Та- рекламираха, че има още

точен пет-шест минути . да се.
играе- Съдията това оба
че не възприе и означи 
край на срещата.

сУ
„СЛОГА" (НИШ) - „АСЕН 

Ниш, 11 юни 1986 г.
БАЛКАНСКИ" 6:2 (2:0)

Футболистите на „А. Ба 
лкански" се простиха от 
по-нататъшните състеза
ния в югокупата с несла 
вно поражение от сред- 
нокачествения отбор „Сло 
га" от Бубань (Ниш). По 
твърде труден терен, по
крит с вола, двата отбо
ра бяха равноправни през 
първото полувреме, но в 
самия край на полувре
мето съюзният съдия от 
Ниш Динич отсъди за 
две минути две дузпи в 
полза на домакините, ко 
ито ги оползотвориха в 
голове.

Набързо в продълже
ние на играта съдията от
съди" и трета дузпа за до
макините и до голяма 
степен допринася за побе

дата на домакините. Но 
това не оправдава слаба
та игра на „А. Балкан
ски", който по кой знае 
път излезе с преполовен 
състав и конто не се бо
ри, като личи на един 
тим с такова минало.

Но първенството е за
вършено, остава да се на
прави равносметката и 
през есента да се тръгне 
далеч по-амбициозно и 
по-енергпчно. Трябва да 
се спомене, че има мно
го неща от досегашната 
практика и веднпж зави

ла среща от тазгодишно
то футболно първенство, 
Предоаг 

. Враня, въздействува и „на 
мести" резултата между 
домашния отбор „Мла
дост," и футболния от
бор. лидера на първенст
вото „Терновац" от Тър

Станкович от пев. със силен и 
удар успя да намали ре
зултата. Този гол като че 
ли възвърна вече загубе
ното самочувствие на бо- 
силе-гд-апскир отбор. Те 
още по-силно и често за-

Футболистите на „Мла 
дост", които най-вероят
но ще се класират някъ
де в средата на таблица
та, игоаха в следния със
тав : ,Д. Младенов, 3. Мла 

В. Тасев, Г. Иван- -

довац. ще остане дилема, почнаха да атакуват към-
гФатаря на гостуващия 
отбор. Това им се и из- 

и плати. Сдед десетина ми- денов
нути и Г. Иванчов се впи чов. Б. Воинович, Б. Спа 
са е-лавата на голмай- сич_ р Захариев, В. Гли- 
сторите. Когато в 87 ми
нута В. Глигоров израв
ни резултата босилеград- 
ските футболисти още по

а може би и неразяонено 
докрай. Докато футболи
стите на „Младост" 
зрителите твърдят, че съ
дията е прекъснал среща
та с няколко минути. Ста 
нкович отрича това и ка
зва, че негйрият чаоовник 
е най-компетентец за то
ва- Кой е прав може би 
ще. каже съдийската орга 
низания при Междуобщи 
нската футболна дивизия 
..Враня". В протоколи, 
въпреки че делегатът е 
опенил съдийската трой
ка с отличен (5), стои, 
домашният отбор е кате
горичен в своите твърде-

наги да се започне с ис
тинска работа. Паузата е 
и затова и трябва да 
използва 
разно.

се
нан-целесъоб- гопов. В- Чипев. И. Ран- 

гелов и М. Цветков.
Д. Ставров М. Я.

Сезонът приключи с 

поражение
САМОУПРАВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ НА ИНТЕ 

РЕСИТЕ ПО ЗАЕМАНЕ НА РАБОТА В БОСИ
ЛЕГРАД ОБЯВЯВА ВАКАНТНИ РАБОТНИ 
МЕСТА

ФУТБОЛ: МЕЖДУОБШИНСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ 
ПИРОТ — ДИМИТРОВГРАД — БАБУШНИЦА
„ПАРТИЗАН" (ЖЕЛЮША) —
„ПЪРЧЕВАЦ" (ПИРОТ) 1:2 (1:1)

Димитровград, 15 юни 1986 г-

отношения наКомисията за трудови 
ООСТ „Слога" в Босилеград дава

ния. .
Инак, футболната сре

ща имаше две 
различни 
През първото като че ли 

играеха на свой

за приемане на: 1) МАГАЗИНЕР 
зин в е. Долно Тлъмино и 2) един 
НИК за товарене, изтоварване и пренасяне 
на стоки-
УСЛОВИЯ: Под 1 — ВКВ или КВ търговски 
работник с четвърта степен професионалност, 
специалност търговски техник или трета сте
пен професионалност, специалност продавач 
и положен стажантски изпит, а под 2) — за- ' 
въруюно основно училище.

И двете работни места са за неопределе
но време.

в мага- 
РАБОТ-напълно

полувремета.„Партизан" от Желю- 
ша приключи сезона в 
Димитровград с пораже
ние. Овеем заслужено за 
губи от не дотолкова ка
чествения отбор „Пърче- 
вац" от Пирот. Това бе
ше една 
игри на 
задушно време гостите 
тичаха повече и се боре-

пет ми-ниха само след 
нути ,по-късно. През вто
рото полувреме гостите 

терен, а не на терена на 
„Младост". Имаха пълна

домаки- 
още по-ните заиграха 

слабо, докато гостите за- 
още по-добре и в 

отбелязаха
инициатива често атаку- 

вратата на Д.играха 
60-а минута

втор и победен гол. 
По този начин е сло- 

този се-

ваха към 
Младенов. В резултат на

от по-слабите 
.Партизан"- По

своя полувреме
резултат

тога първото
те спечелиха с 
от 3:0,

През второто, полувре
ме положението/ коренно 
се измени. Футболисти ге 

„Младост" бяха
с топката правеха 

искат- Напъл-

жена точка на 
зон. който за „Партизан". 
не бе особено успешен, 

класираха

изпълняване на 
обявата, удостоверение че не са

Молби с документи за
условията от 
под следствие, кръщално свидетелство, удо- 

въз основа на които се
ха по-настървено, като 

побе- впонеже се 
средата на таблицата, ко 
ето

накрая заслужено 
диха с минимален резул-

утоверение с данни 
утвърждава предимство при трудоустрояване
то от СОИ за трудоустрояване се подават в 
срок от осем дни от деня на публикуването 

обявата на адрес: ТО „Боомлеград" до 
Общите служби.

Непълните -и неподадени в срок 
няма да се разглеждат._______

тезинабезспорно представля 
га повече неуспех, откол- 

успсх за този млад
Д. Ставров

тат. които 
каквото си 
но загосподствуваха

Домакините първи от- 
25-а кото

отбор.
кгжха резултата в 
минута, а гостите израв

ня па

молби„МОРАВА" (ВЛАДИЧИИ ХАН)
СЛЕД ПРЕКЪСВАНЕ НА МАЧА МЕЖДУ 
И „РАДНИК" СУРДУЛИЦА)

на „Редник“ Строителната занаятчийска кооперация 
„Граджевинар" ТО Босилеград публикуваСлужебен резултат в полза

Такова .решение обаче
с предизвикало

казано.) недоумение и 
любите- 

и Р1" 
„Мо-ра-

Конкурсмача е бил 4:3 в полза на
Последначч среща ме

жду футболните отбори 
„Морава" от 
хан и „Радник" от Сур- 
яулица, която бе прекъс
ната поради нападение 
срещу съдията, тази сре
ша спорел реше-нието на

дисцинлина-

сурдхличани.
Именно поради

за приемане на: 1) РЪКОВОДИТЕЛ на дело
ва единица, 2) ДАКТИЛ01 РАФ (2 изпълни
тели) 3) ПРИСЛУЖНИК в делова единица 
(един изпълнител). >
УСЛОВИЯ; Цод 1) дипломиран строител ин
женер, строителен инженер или строителен 
техник с едногодишен трудов опит. под 2) -- 
дактилограф трета класа и йод 3.) «еквали; 
фициран работник — ..основно училище.

изпълняване на

(пай-мс- това 
- на „Мора- 

решило да обжал-
коВладичин ръководството 

па" е
га решението па дисци
плинарния орган в група
та до висша футболна им 
стаица. Поради това не 
се знае и крайното класи 

То ще

огорчение сред 
литс, футболистите 
коволството на

понеже мачът е пре- 
вина на суцДУ- 

футболисти, ка
на паднали съдия-

на *ут-
от Владичин 

че резулта- 
прекъсването на

късиат по
лиШките
ито са 
та а
болистите 
хап. Въпреки 
гът до

съответния
оен орган р групата, ше 
се регистрира със служе
бен резултат в полза на
супдулишкия
отбор.

пане в групата, 
бъде известно след жал
бата «а Владичин хан.

Молби с документи за 
условията се подават в срок от 15 дни от де- 

публикуването на конкурса.__________
<нс по вина

пя наСт. II.футболен

СТРАНИЦА 11
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хум0Р • сатира • забава
— Изглежда, че не сте 

най-добре със здравето?...
— Не с'ьм. докторе... 

Постоянно нещо ми е

ЛЮБОПИТНО

Откривателят на диригентската палка
МЪЧНО.

Какво обикновено пи-И диригентската палка има своя родина, свой 
откривател, своя история .. . Малцина вероятно 
знаят, че преди около три столетия, когато 
френския престол бил Люповик XIV <у династията 
на Бурбоните, симфоничното и изпълнителско из
куство във Франция било твърде модерно. Но и 
диригентът на дворцовия оркестър Жак 
Лили, както всички ори колеги по това време, 
ръководил оркестрите с... крак. Това изисквало 
много физически сили и напрежение и умората

СТС?

Па после кажу 

Манча луд
на — Не избирам, док 

торс. Можете да. ми да- 
дстс каквото ви се наме
ри при пъка!

Баптис
• * *Човек в напреднала въ 

зраст отговаря на предс
тавител на застраховател
но лружсство:

— Не, много ви благо 
даря. Нс искам да склю
ча договор за .осигурява
не на живота. Ибкам да 
си умра та всички наис 
ти на в а тъжат...

Е, лема, немогу да будем човек от реч 
това ти йе. На нели се зарича десетина 

пути до са, више и да нс егюминям щурниях 
хотел V Звонску баню Ма зарекла се 
да не йеде ... Ма не могу бре човеци да Ьутим 

наше бруйе. Он.о да йе само

бързо настъпвала. паЕдин ден дворцовият диригент се сетил, чс 
вместо с крак може да дава такт с удари на тън
ка Летва, която .не след дълго оформил па палка, 
запазила вида си и до днес. Откривателят толкова 
много се въодушевил от изобретението си, че 
една репетиция твърде силно 
левия ои крак. Този удар се оказал съдбоносен. 
Нараненото място бързо гангрясало и слсд изве
стно време диригентът починал от отравянане на 
кръвта. Така създателят на диригентската палка 
Жак Баптис Лили заплатил с живота си своето

свиня

и да гледам тея 
хотел, па куде пуца нека треска, него и _циг- 
лана и млин и... Ама що па да Йутимка све 
весници за това писую. Тува гьекна чу и на 
Радио Београд, онога бре, Петар Словенсйи 
ли йе къв ли йе. И он си правеше зафъркан

па
ударил с палката

Просто с невероятно 
как можем да ^живеем 
бе” изобретенията на 
2500-та година!

цийе на рачун на хотелат, циглануту и мли- 
нат. Синдрак, па куле ли йе само чул за на- 
шетс
„Хотелу у Звоначкой банш фале само гости, 
циглани фали само земл>а за правл>ен>е опе
ка, а млицу само жито...” „Ситница", мислим 
си я.

откритие- Каже:глупости, да ми йе да знам.
гпаш[РЖТТАШ

Песимистът:
— Значи един ден щс 

трябва да се умира. И, 
естествено, това ще се 
случи само на мен!

СЛАВА на човека е да бъде снизходите
лен към грешките на другите.

Сечам се (това беше одавно), йедън наш 
народни представител, беше рекъл на йедно 
събрание, ка му се жалили човеци дека уш- 
йим де немало чакъл, а он рекъл: „Море дру

Соломон

Не искаш ли, и камила няма да забе-
лежиш-

Кялмикска гари, изглежда че има 
акъл...” Е, това изгледа и са важи. Па исти
на бре, тея наше бруйе би нигде нема. Ем 
;мо бре сиромашии, ем и онова що ни 

друштвото даде не умейемо да искористимо 
него направимо од готово вересийу.

чакъл, ама нема— Мисля, че нс е при 
ятно да си вторият мъж 
ка евна вдовица.

— Да, но едва ли би 
завидял и на първия..

ДЪРВОТО не отказва сянката си даже и 
на оня, който е дошъл да го отсече.

Индийска

ДАРОВЕТЕ и мъдрите заслепяват.
Руска

^ *
Що бре, човеци, дозволявамо теквея 

бруйе? Сечате ли се ка преди неколко годи- 
не йоще, я оратейе дека че се кайемо що 
у сред шуму правимо фабрийе койе че корис- 
те мазут, ама тегай ме правеосте на лудога. 
А са, са сви к§жу текво време било. Море 
текво време било. Било време що имаше па- 
ое па айде, ура, ура, а са...

Съпрузи гледат филм 
по телевизията:^.

— Убиецът е сигурно 
Ален Делон — казва мъ
жът.

Ако за всеки гост колиш по овца, в ста
дото нищо няма да остане.

Каракалпакска

КОГАТО в къщи дойде гост, не поглеж
дай часовника.

Какво говориш, 
скъпи! Той въобще не иг 
рае във филма!

— Знаех си .аз, че ще 
има великолепно, алиби...

Тайска
Он що ли се па и я заносим та распра 

влам време нефшеле и общинейе бруйе, ка 
и дома ме не слушащ. Свидни на бабешйе- 
ратога оратим. оратим. а она си работи по 
гьойно. Каже дека я сам бил луд. Море не 
съм я луд- За много работе 
ама нема кой да ме слуша...

ДРУЖБАТА се създава с единомисли
ето.

Демокрит
— Ах. мила, мъжът ми 

е направо ужасен! Оглу
шал бил отпреди една го 
лина а аз научих 
едва вчера!...

БАРУТ и огън не дружат. я сам си у праву.
Азърбейджанска

__ _Т_това
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