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СТАНОВИЩАТА НА ЦК НА СЮК ЗА РАЗВОЙНАТА И ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА В 1986 ГОДИНА

НЕОБХОДИМО IНАН-ДЕННО АНГАЖИРАНЕ НА КОМУНИСТИТЕ
Централният 

на Съюза на югославски
те комунисти прие на за
седанието си от 30 юли 
становища за идейно-по
литическите въпроси на 
осъществяване на развой 

. ната и икономическата 
политика в 1986 година 
и за задачите на Съюза 
на . югославските комуни
сти и другите субективни 
сили в преодоляването 
на неблагоприятните ико 
номически процеси и осъ 
ществяваяе на икономи
ческата стабилизация- 

Централният комитет 
на СЮК на второто си 
заседание от 30 юли 1986 
година обсъди актуални- 
те проблеми в осъщест
вяването на развойната 
и икономическата поли
тика в 1986 година и из
хождайки от становища
та на 13-ия конгрес на 
СЮК утвърди конкретни 
задачи «а СК и другите 
субективни 
чески сили в спирането 
на неблагоприятните ико 
номически процеси, в по 
вишението производите
лността и износа, надде- 
ляването -на, основните ге 
нератори на инфлация, 
за по-успешно реализи
ране на развойната и ико 
номическата политика в 
настоящата година. При 
това ЦК на СЮК, преди 
всичко изхожда от усло- 
жнеността на

та от задачите на 13-тия особено централните и
конгрес на СЮК -изисква покрайнинските комитети
засилена активност на на СК, които са длъжни
СЮК, укрепване на него да раздвижат политичес-
еото идейно, акционно и ка акция в организаци-
организационно единст- ите на сдружения труд,
во, преди всичко, от ста- - самоуправителните орга 
новището на утвържда- ни. делегатските скупнш
ването и реализирането ни, а отделно, в съветите
на оперативните програ- на сдружения труд и дру
ми на активности върху гите органи и организа-
мобилизацията на труде- ции на релацията на за-
щите се и гражданите вър дачите на икономическа-
ху осъществяването на та стабилизация в наето-
конкретните задачи в бд- ящата година. ЦентрВл-
рбата за икономическа ният комитет на СЮК
стабилизация във всяка при това изтъква необхо
ООСТ, местна, самоупра- димостта от решително
вителна и обществено-по преодоляване на всички
литическа общност и ор- отпори, колебания и де-

йствуване статистически. 
Отделна отговорност и технобюрократически и

в осъществяването на за- задължение в борбата за други сили. които се про
дачите на развойната и спиране на неблагоприят тивопоставят на осъщест
икономическата полити- ните тенденции в стопа- вяването на Дългосрочна

ите на сдружения труд в ка и икономическата ста нисването и осъществя- та програма за икономи-
разпределението на дохо билизация изцяло. ването на задачите на об- ческа стабилизация и на
да - намалява акумулати 2. Преодоляването на ществено - икономичес- по-нататъшното разви

лото развитие в настоя- тие на социалистическо- 
явле- щата година имат орга- то самоуправление.

низациите и органите на Отделно се изтъква, че 
Съюза на комунистите, а е неприемливо и вредно

-----  наново да се откриват
дилеми за въпроси, за 
които са постигнати до
говори и приета полити
ка на СЮК. Изтъквайки 
необходимостта от навре 
менно, цялостно съблюда 
ване на ефектите от ме- 

за тели на трудовите ор- роприятия, които се взи-
покровитсли мат и за всестранното за
гранични за познаване на обществе

ността -със съдържанието 
и действието па тези ме 
рки. Съюзът на комунис
тите трябва решително 
да се противопостави на 
климата на -недоверие и 
неаргументираната и зло 
намерна критика на ден 
чюстта на самоуправитал 
ните и държавните орга 
ни, което затруднява про 
веждането ,на утвърдена
та политика.

комитет управление и производи
телните сили.

1. Централният коми
тет на СЮК оценява, че 
стопанските процеси в 
първото полугодие на 
настоящата година не са криза е преди всичко в 
е съзвучие с целите и за бавното и непълно прове 
дачите на средносрочния ждане на задачите от 
план, развойната и иконо Дългосрочната програ- 
мическата политика и по- ма за икономическа ста-. 
литиката на икономичес- билизация, ненавременно 
ка стабилизация изцяло, то утвърждаване цялост- 
Забавя се ръста на про- та от мерки на икономи- 
мишленото производст- ческата политика, изоста 

на- ването в развитието на 
социалистическото само 
управление, отпорите и 
неадекватното организи 

вметстното и личното по раше и недостатъчно ан- 
требление са над утвър- гажиране на СЮК и на 
дената политика и осъ- всички субективни сили 
ществения доход. И по- 
нататък се влошава поло 
жението на организаци-

ва и отрицателно се охра 
зява върху жизненото рав 
нище на трудещите се. Ос 
новна причина за тези 
процеси и еа изостряне
то на икономическата

во, производството, 
малява износа, а повиша 
ва се дефицита ^„плате
жния баланс. Общото, съ

ганизация.

икономическата криза и 
другите кризисни 
пия в обществото и осъ
ществяването на цялост-

вната и възпроизводстве- 
ната способност и ефек
тивност на стопанисване. 
Инфлацията се повиша-

социалисти-

ЧЕСТВУВАНЕТО НА 15 АВГУСТ — ДЕНЯ НА ГРАНИЧАРЯ В ДИМИТ 
РОВГРАДСКА ОБЩИНА

Достойно и тържествено
На всички гранични 
стави на територията на гаиизации.Денят на граничаря 

15 август, по традиция
общината се състояха сг> на отделни

войниците стави, представители на 
0б1 ЦеСТВС I IО -П ОЛ ИТ11 ч е ски

об-в Димитровградска
бс ознаменуван до ещи между 

—граничари,проблеми- щина 
стойно и представитържествено.разви-те в стопанското 

тие и възможните тежки 
последици от настоящите 
неблагоприятни 
си в осъществяването на 

икономи

те организации, младеж 
та и пионерите.

Тук се състояха сре
щи—разговори, на кои
то дошлите -се запозна
ха с живота и длъжност 
ите на войниците — гр 
аничари в опазването на 
държавната граница, а 
граничарите бяха запо
знати с развитието на Дм 
митровградока община в 
стопанско и културно 
отношение.

Инак сътрудничество
то между граничарите и 
граничното 
ние е на високо равни
ще: организират сс съв 
местни състезания на 
спортното -поле, култур 
пи програми и войници
те са редопни участни- 

(На 4 стр.)

проце-

политиката на 
ческа стабилизация и на 
шето по-нататъшно ико- 

социално и
Цея-

номическо, 
културно развитие.

счита,тралният комитет 
че към това ни задължа 

13-тия конгрес изя 
готов-

необхо

3. Централният коми
тет на СЮК отделно по
сочва необходимостта от. 
засилено действуване на 

посока

ва на 
-веното единство.
пост, решимост и 
димост 
положоние

комунистите по 
на по-широко ангажира

съществуващото
по-съществе- иаселе- се ине на трудещите 

гражданите и всички ор
ганизирани субективни си 

в обществото, в ин- 
делегат-

по посока 
на ли

ко да се мени
ка преодоляване 
сонанса между действите 
лното положение и съШе 

определения на
ли
ституциите на 
ската и политическата си 
стсма и на всички равни- 

(На 3 стр)

отвените 
Съюза на комунистите и 
нашето общество за по
нататъшното развитие на
социалистическото само-



ПРКЛ ОСМАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА
КОНФЕРЕНЦИЯПОДГОТОВКА НА ЮГОСЛАВИЯ ЗА ОСМАТАИден за кон

кретни мерки ПРИОРИТЕТНО МЯСТО
По този начин трябва да 
се създадат нредпостав- 

за съгласувани акции 
ико

циативи и акции но вси
Ч1СИ
особено във връзка с ук
репването на мира и де- 
танта, разоръжаването и 
потушаването па 
спите огнища.

Югославия посвещава 
внимание на ре

конференция 
сгра-

Осмата
на необвързаните 
ни в Хараре и въпроси 
те, които ще бъдат об
съдени там, от 'известно 
време имат приоритетно 
място въи външиополи 
тичсската дейност на 
Югославия — заяви офи

въпроси.основни
ки
г/о всички актуални 

въпроси- 
За да бъдат претворе-

Сложната обстановка, в Ливан н около него 
— в Близкия изток и Средиземномористо, в юж
ната част™на Африка, Чад,' Никарагуа, Салвадор, 
Кампучия и Афганистан и преди всичко въоръже 
пият конфликт между Иран и Ирак са факти, по 
ради които светят на необвързаните може да се 
окачестви като твърде нестабилен

Затова въпросът за сигурността на страните 
—членки на движението все повече изпъква на 
преден план и несъмнено ще заеме едно от цен
тралните места на предстоящата Осма конферен
ция в Хараре,
Очевидно е, че укреп- то. Това сътрудничество 

ването на сигурността на би имало за цел ис са- 
необвързаните трябва 

да бъде съществена пре 
дпоставка за ло-нататъш 
ния им просперитет и 
за осъществяване целите 
на движението- Затуй в 
движението се раждат 
все повече идеи за пред 
приемане на конкретни 
мерки на този план. Иде 
нте са твърде различни, 
но все пак' могат да се 
класифицират в две гру 
пи. Към първата се числ 
ят концепциите. които 
изхождат от становище
то, че сигурността на не
обвързаните . страни мо 
же да се подобрява са
мо е предприемане, _ на 
мерки в рамките на дви 
жението. Привърженици-' 
те на идеите от друга
та група считат, че сигур 
ността на необвързани
те страни трябва да се 
изгражда в по-широки 
рамки.

Според една от идеи 
те от първата група в 
движението трябва да 
бъде открит процес, по
добен на известния ев
ропейски процес, резул- рани, според една от иде 
тирал със Заключителния ите от втората 
документ от Хелзинки. В 
резултат на един такъв 
процес би трябвало да 
бъде приета декларация 
за сигурност и сътрудни 
чество между необвър
заните страни. Друга 
идея от същата група 
предпочита сплотеност 
на необвързаните стра
ни на военен план и съз 
даване на така нарече
ни самоотбранителни во 
енни системи на необвър 
зани страни в регионал
ни рамки- Тази идея сво 
бодно може 
че екстремна и 
може да се осъществи, 
макар че на африканс
кия континент се явява 
зародиш на реализация
та й. Най-сетне, същест
вува и идея, според ко
ято трябва да се изучат 
възможностите за усъ- 
вършенствуване на въен- 
ното сътрудничество ,в 
рамките на движение-

//омически
кризи

в дела определения- 
Осмата конферен

пи
та ма

Югославия ще сепия.
застъпва за изграждане 

акцио/шо единство по
голямо 
/пението за създаване //а 
Постоянен 
комитет на 
те и развиващите се стра 
ни но взаимно

циал пият п редстав итсл 
//а Съюзния секретариат 
на външните работи 
Алексаидар Стапич. — 
При тона изхождаме от 
значението на Конфере 
ицията и Хараре за коп- 
тинуитета на дейността 
на движението като гло
бален, независим и извън 
блоков фактор в между 
народните отношения.

Делегацията па наша

наминистерски
необвързани въпроси и за по 

на необ-
гсички
силна кохезия 
вързаното движение.икономи

ИЗКАЗВАНИЯ

САМО СПЛОТЕНИмо укрепване национал 
пата сигурност па отдел 
ни необвързани ■ страни, 
но и създаване на безяд 
репи зони, дсмилитариза 
ция на отделни региони, 
ангажиране на мултилате 
ралнн военни сили от не 
обвързаните страна ц 
пр- Макар че някои ви 
дове сътрудничество на 
този план са продикту
вани от обективни обсто

Необвързаните страни, чията Осма кон- 
началото на септе-фереиция ще се състои в

Хараре, трябва да бъдат сплотени 
борбата за разоръжаване, развитие и против

Джуниус Джаявордене

та страна ще настоява в 
Хараре да бъдат приети 
възможно

вмври в
по-конкретни 

и широко приемливи ини тероризма.

И ПРЕД ХАРАРЕНЯКОИ СТАРИ ГЕЗИСИ СЕ СЪЖИВЯВАТ

НАПРАЗНИ УСИЛИЯ
ятелства споменатият те 
зис едва ли може да из 
държи сериозна провер 
ка. Именно, по този на
чин необвързаното ^ви 
жение може да получи 
някои блокови характе
ристики, срещу които се 
бори.

Другата група идеи 
се отличава с много по- 
малко различие. Общо 
им е оспорването на тези 
сите за изграждане на 
каквито и да били сигур 
ностни системи на необ-

Средставта за масова 
информация в света от 
делят все по-голямо вни 
мание за предстоящата 
Осма конференция на 
необвързаните страни в 
Хараре. Подчертава се 
значението на конфере
нцията и ролята на дви 
жението. Необвързаното 
движение се означава ка 
то положителен фактор 
на международните от

му на международната 
сцена. Така например бъ 
лгарският вестник „Оте
чествен фронт" разделя 
на три групи страни: 
едни провеждат курс на 
пълно освобождаване от 
империализма и неоколо 
ниализма, други само 
спазват курс на полити 
ческа независимост от 
империализма и неоколо 
ниализма и трета група 
страни, които считат, че 
същността на необвърз- 
ването е в равномерното 
отстояние от великите 
сили и блоковете- Подо 
беи тезис е изнесен и 
в българското списание 
„Политическа просвета". 
Отговаряйки уж на чи
тателски писма, авторът 
на статията в това спи

сание си позволява 
дели
жение на 
крило", „централна гру
па" и „ляво течение", ка 
то при това посочва, въз 
основа на произволни со 
бственн критерии, 
страна към кое 
ние" се числи.

да
необвързаното дви 

„реакционно

коя
„тече-

Не ще и съмнение, че 
необвърза-това е опит 

ното движение да се де 
ли от блокови позиции 
Такива опити

ношения и 
борец за мир и равноп
равно политическо и ико 
номическо

решителен

съществу- 
се ока

вързаните страни на общ. 
регионален или субреги- 
онален план. Сигурност
та на

сътрудничест ваха и преди, но 
за, че всички усилия 
този вид са напразна ра 
бота, понеже 
клнте 25 години 
вързаното
наги намираше сили 
им се противопостави.

во в света. 
Някои

от
обавестници 

че се стараят да съживят 
старите
дор в движението и 
крайни предели опростя
ват характера и ролята

необвързаните ст
през изте 

необ- 
цвижение ви

тезиси за раз-група,
може да укрепва в уни ло
версални рамки, в ООН. 
Необвързаните страни тр 
ябва да се изборят за 
ефикасно осъществява
не на основната роля 
на световната организа
ция: опазване на мира, 
укрепване на сигурност
та и постепенно разоръ 
жаване. Според 
идея и споровете между 
необвързани страни не 
трябва да се решават в 
самото движение, а да 
се насърчава решаване
то им в ООН- Авторите 
на една друга идея от 
същата група изхождат 
от факта, че системата 
на колкетивна сигурност 
в ООН е блокирана и 
задълго ще остане така
ва така, че укрепването 
на сигурността само на 
страните—членки на дви 
жението ще отведе необ 
Еързаното 
изолация.

да

ИЗ ПРОЕКТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДЕКЛАРАЦИЯ

Необходим суверенитет и помощ
Имайки предвид

енергията за общото развитие, необ
вързаните страни търсят диференци
ран подход към кредитната политика 
на световните финансови 
Всъщност по

значението на ху собствените си природни богатст
ва. В документа се казва, че необвър 
заните ще се застъпват за подобря
ване на застрашената човешка среда, 
че дават подкрепа на инициативата 
1987 та година в ООН да се провъз
гласи за международна година на ико 
номическо осигуряване на бездомни
ците, а търси се и по-голяма помощ 
за бегълците и разселените лица, осо 
бено в Африка, както и за палестин
ския народ в окупираните територии. 
Същевременно

тази

институции, 
този начин развиващи

те се страни могат да иобезпечават 
необходимото си количество енергия. 
Това е подчертано в Проекта 
комическата

да се паре на ико
декларация, когото в ка 

чество на домакин за Осмата
трудно

_ среща 
на необвързаните страни изготви Зим 
бабве и в когото се търси огце по-го - се предлагат и меро- 

на помощ на
лямо сътрудничество между необвър
заните и останалите развиващи 
ни не само в областта

приятия за оказване 
гладните в Африка, особено на оне
зи които нямат храна поради суша.

В приключителната част на този 
проектодокумент
ствие

стра
на телекому- 

пренасянетоиикацията, но и в на
знанията и технологията.

В специална част -на Проекта 
обвързаните страни

се изразява удовол- 
поради увеличаващото се ико- 

сътрудничество между раз
не-

прокламират пъ- 
лен суверенитет на всяка страна вър-

движение в номическо
виващите се страни-
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НЕОБВЪРЗАНИТЕ СТРАНИ В ХАРАРЕ Необходимо е най-дейно 

ангажиране на комунистите25 ГОДИНИ ОТ ПЪРВАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ СТРАНИ

Белград и 

необвързва- 

нето влизат 

в истерията

(От 1 стр.) ди 13-тия конгрес на 
ща от общините, републи СЮК, Централният коми 
ките, покрайнините и Фе- тет отделно изтъква не- 
дерацията за провежда- обходимостта да се на
нето на приетата полити прави следното:

— Да се разработи и 
приеме друга фаза на 
осъществяване на Дългот

ка и премахването на на
стоящите икономически 
и други затруднения по 
пътя на по-нататъшното 
уопешно развитие на на
шето общество-

срочната 
икономическа 
зация на базата -на по- 

С -решително действува голяма афирмация на 
икономическите законо
мерности и на пазара.

програма за 
стабили-

не в самоуправителните 
организации, делегатски 
те окупщини и другите 
институции на политиче
ската система могат успе 
шно да се преодоляват 
етатистическо - бюрокра- 
тическите и тех-нократи-

- —- Въз основа на ця
лостна и разработена про 
грама от мероприятия да 
се обезпечи решителен 
прелом в обществото в 
борбата против инфлаци 
ята и силно да се изо
стри финансовата дисци
плина, а отделно в на
родните банки, деловите 
банки и организациите 
на сдружения труд.

ОСНОВОПОЛОЖНИЦИТЕ: Насър, Тито и Неру
интензивирането наБелградската конференция се про

вежда при изключително остри меж
дународни обстоятелства. Това е пе
риод на жестока студена война и 
опасни конфронтация и надпревари 
между великите сили и блоковете. 
Този период започва веднага след 
Втората световна война, когато съюз 
ниците в борбата против фашизма се

за раждането и 
този процес изиграва Конференцията 
на 29 азиатски и африкански страни 
в Бандун 1955 година. Участниците. ,в 
конференцията приемат революцион
на за тогавашните обстоятелства де-

чески тенденции и да се 
мобилизират 
вителните обществени су 
бекти за излизане от кри 
зата, за ефикасно стопа
нисване и работа, равно
правно включване в меле 
дународното 
-на труда и съвременен на 
учно-технологически про 
цес.

самоупра-

кларация, с кояо се изгражда плат
формата на общата антиколон-иална 
борба и се формират основните прин 
ципи на съвместното съществуване.

Една година по-късно Тито, Неру 
и Насър -на Брио-ни издават „Съвме
стно изявление", с което оказват без 

резолюцията

Да се обезпечи укреп 
ване на самоуправително 
то обществено икономи-

разделециеразминават поради политическите 
стратегическите си цели и 
да се конфронтират, като се стремят 
да запазят и разширят сферите 
влиянието си. Светът се дели на об- 

блокове —

и
започват

ческо положение на ра- 
комитет ботника в сдружения труд

на
Централният 

сочи необходимостта в 
тази насока да се уско
ри работата върху проме 
ните на политическата си 
стема в съзвучие с кри
тическия анализ на дей- 
ствуването на политичес
ката система и резулта
тите от публичното рази 
скване за нея.

4. Централният коми
тет на СЮК оценява, че 
сегашните

резервна подкрепа на 
от Бандун и формулират основните 

цели и принципи на политика- 
необвързване- Половин десети- 
по-късно, на Белградската кон 

ференция на най-високо равнище, те
зи цели и принципи ще бъдат разра
ботени в цялостна и стабилна плат
форма на необвързаното движение. 
На XV сесия на Общото събрание на 
ООН (1960) Тито, Неру, Насър, Нкру 

и Сукарно изнасят съвместно пре 
възстановяване

и подготовка на органи
зациите на сдружец^я 
труд в икономически ефи 
касни 
стокови 
както -и тяхната отговор
ност за резултатите в ето 
панисването-

ществено-политически 
КАТО настава през 1949 година, а 
Варшавският договор се формира 
през 1955 година. На същите основи 
настава икономическо разделение на

идеи, 
та на 
летие сам оупр ав ителни 

производители,
света и започва военна надпревара. 
Същевременно в .много краища на 
нашата планета пламва огънят на 
борбата на много народи и страни 
за национално и социално освобожде 
ние като потвърждение на широтата 
на световния социалистически процес, 
който се прониква с антиколониална- 
та и антиимпериалистическа борба на 
тези народи.

В пламъка на тези борби и под

— Да се интензивира 
работата и до края на 
настоящата година в 

неблагоприят Скупщината на Югосла
вия да бъдат приети:

мах
дложение за опещно 
на отношенията между САЩ и СССР 

инцидента с шпионския амери- 
самолет У-2- „Инициативата 

петимата" среща широк отзвук 
света. За Тито това е сигнал

път по Африка. В

ни процеси водят към по
нататъшно 
не на икономическата 
криза. Зарад това Съю
зът на комунистите и

след 
кански задълбочава- единна стратегия на тех- 

ноложко развитие на стр а
на ната и единна стратегия 

на включване в междуна 
родното разделение на 
труда.

давлиянието на опасните ветрове на 
студената война у голям брой наро
ди и правителства узрява съзнанието 
за опасността от блоковите конфрон
тации. Милиони хора в света енерги-

в
тръгне на далечен

пътешествието си (през про- 
на 1961 г.) Тито върши консул- 

Насър, Неру и Сукарно, *?>з 
решение

да бъде свикана Първа конференция 
необвързаните страни. На подгот- 

среща, която

всички други организира
ни социалистически сили 
в нашето общество тряб
ва упорито и конкретно 
да се ангажират в преси 
чането на неблагоприят
ните процеси и осъщест- 

шачалото на юни в вя-ването на възловите за
дачи на икономическата 
стабилизация, 
нието изисква максимал
на мобилизация, -органи
зираност и отговорност, 

истинска шеобвърг ; Поради това и активнос
тите, които предприемат 
Съюзният
съвет и Скупщината на 
СФРЮ с цел да се пре
одоляват неблагоприятни

края на 
летта

— Час по-скоро да сг 
операциона-

тации с 
основа на които се взима осъществи 

лизания на политиката 
на облягане на собстве
ни сили.

чно се застъпват за преодоляване на 
тази международна обстановка и за 
откриване на процес за изграждане 
на нови международни отношения, ос 
нова на които да бъдат принципите 

съществуване- 
политиката

на
вителната министерска
се провежда в 
Кайро сс .взима решение — Да се ускори и ре

ализиране на съвместни 
развойни планове в от
делни стопански дейнос
ти и съвместни програми 
на развитие на производ
ството и износ, съгласно 
средносрочния 
план на страната-

югославска
та столица да б'ьде домакин иа пър
вата най-висока среща на необвърза

на мирното съвместно
„Противоположно от 

на блоковете и разделението на све
та на идеологически основи, ние ви- 

избавяне

Положе

ните страни.
В Кайро се утвърждава концепт 

на критериите за 
заност/, въз основа на които президеи 
тът Тито изпраща покани за участие 
в Конференцията. Югославия навре
ме и качествено изпълнява всички, за 
дачи в рамките на организацията на 
събранието. Първата конференция иа 
необвързаните страни може да започ 

На 1 септември 1961 година око- 
кръглата маса в залата иа Съюз- 

събират шефовете 
25 държави: Афганистан, Алжир, 

Бирма, Цейлон, Кипър, Етиопия, Га
на, Гвинея, Индия, Индонезия, Ирак, 
Йемен, Югославия, Камбоджа, Които, 
Куба, Ливан, Мали, Мароко, Непал, 
Саудитска Арабия, Сомалия, Судан, 
Тунис и ОАР (Египет).

Така Белград ,и иеобвързането 
влизат в историята-

наждаме възможност за 
човечеството от най-голямата 
строфа в историята в съвместното съ
ществуване на страни с различни си
стеми" — . изтъква другарят Тито в 
индийския парлймент в декември 1954 

— „Това обаче няма да бъде 
някакво пасивно съвместно съществу 
ване, а активно сътрудничество и ми
рно споразумяване, с което 
решават проблемите и премахват 
чки елементи, пречещи на широкото 

големите и ма

ката- <
развоенизпълнителен

Съюзът на комунистите 
трябва да се избори само 

повече и творчески 
труд. при укрепване на 
качествените показатели 
на стопанисване, при ак
тивизиране на собствени 
те творчески сили да мо 
же по-продължително да 
сс обезпечи изход от ико 

затрудне-

година те тенденции в стопан- 
ските процеси и обезпе- т 
чаването на по-стабилни 
и по-равноправни усло
вия, защото той е в съз 
вучие със становищата 
на 13-тия конгрес на 
СЮК и създава условия 
за осъществяване на Дъл 
госрочната програма за 
икономическа 
зация.

Изхождайки от задачи 
те и задълженията, кои
то в резолюциите угвър-

щс се 
вси

не-
ло
ната скупщина се
пасътрудничество между 

лките държави".
Петдесетте годиг/и са 

който сс явяват вое повече идеи 
необвързване и мирно 
Ществуване, особено в 
нитс страни. На повече регионални 
обрания в Азия и Африка тези идеи 
получават голямо внимание и мшог 
бройни привърженици. Особена Рол

период, в
за

ном-ическите 
пия и да сс създаде реа-

съвместно съ- 
новоосвободе- стабили-

пиа перспектива за успе 
шно обществено разви-

(Продължава) тие.
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От чествуването иа 15 август — Дон на граничаря
Достойно н

БоосилеграаЦентралното тържество в казармата в тържествено
(От 1 стр.)поколениеДнешното 

млади хора, добави тю- 
нататък Пенев, които тук 

граничната бразда до 
стойио изпълняват сво:/ 
войнишки дълг се вдъхне 
вяват от светлите тради
ции на' своите предшест
веници, отделно на оне-

с най-високо- 
признание 

„Примерен

знаградени 
то войнишко ци във всички гьржест- 

организи-Восело и тържествено бе и на 
гранични застави. Войници-граничари и ко
мандири бяха удостоени с различни войни
шки признания и награди. _________

всички
иа, които се— значката 

войник"- 
В пЬодьлжсиис иа тър 

жеството от -името на иа-

чест на държавнират в
те празнини и други праз 
ненства в общината.

па

тазгодиш-В чест на 
ния Ден иа 
числящите
подсилени с артисти 
изпълнители на песни от 
Ниш и други градове из

По повод Деня на гра- 
15 август в

селението и общественощинската скупщина се 
проведе в казармата в 
Босилеград- На тържест
вото, след като команди
рът Мирослав Митрович 
прочете поздравителни
те писма от висши воен
ни институции, на заслу
жили войници м команди 
ри връчи различни войни 
шки признания, грамоти 
и награди. По случай нра 
зника. а за извънредни 
резултати в областта па 
военното обучение и без 
упречно изпълняване на 
всички поставени задачи 
9 войника-граничари бя
ха издигнати в по-висок 
чин, 16 души получиха 
по 10,7, и 5 дена награ
ден отпуск, 17 бяха на
градени с отделни благо 
дарствени писма, а 3-ма 
бяха наградени, от които

граничаря 
се към ЮНАвинаря 

граничните застави в Бо 
силеградска община бяха

политическите и трудови 
организации, празника па 
граничаря честити и им 
пожела по-нататъшен ус
пех, председателят на Об 
щинската конференция 
па ССТН н 
Стамспко Пенев, Между 
другото той изтъкна, че 
днес граничните части 
продължават светлите тра 
диции иа КНОЮ, Те съ
вместно с населението о> 
граничните села в рамки 
те па Титоната концеп
ция по всенародна отбра 
на и обществена само
защита винаги са готови 
да приемат и отхвърлят 
всяко нападение без ог
лед на това каква е си
лата на нападателя. Ос
вен това, граничните ча
сти, във всяко време па
зят нашите граници и от 
всякакъв вид престъпле
ния, контрабандиране, 
шпионирано и пр.

зи които пазят гргщи- 
пай-съдебните 

когато от всички

и
пата ни в 
дни,
страни са вършени напа
дения и когато граница
та ни бе изложена на ра

организираш! тържества, 
с които и -тази година ка 
кто ,и досега войниците- 
граничари съвместно , е 
населението достойно от
белягаха тази историчес
ка дата когато преди 42 
гдини по инициатива на 
великана на нашата ре
волюция другаря Титобе 
формиран КНОЮ (Кор
пус на народната отбра
на на Югославия), който 
по-късно бе преустано
вен в гранични войскови 
части на Югославия.

Централното тържест
во в присъствие на вой
ниците-граничари и тех
ните командири, гражда
ни, представители на тру
довите колективи, патро- двама с книги, а един с 
нати на граничните за- парична награда. Войни- 
стави от общината и'ре- ците: Йоже Славим, Ми- 
гиона и представители на лорад Райков, Мирзет Ве 
обществено - полмтичес- лич, Аце Джоршевски г 
ките организации и Об- йоснп Йергович, бяха въ

съвместна кул- 
граж

пълниха
турна програма за 
даните от Димитровград.

културно-за 
програми бяха

Босилеград

Подходящи 
бавни

злични провокации.
По случай 42-годишни- 

мата от създаването на 
КНОЮ и 33-годишнината 
от преформирането им в 
гранични части тържсст-

изггьлнени и на останали 
;ге гранични застави над 
лъж по цялата югославс 
ка граница-

И това чествуване по 
каза неделимото братст
во и единство между во 
йниците (и отделно меж 
ду граничарите) и насе
лението, които единно 
представляват надеж

ден шит за запазване на 
ненарушимостта на на
шите граници и обезпе 
чаване на мирното соци 
алистическо изграждане 
на нашата самоуправи- 
те.тна и необвързана ро 
дина.

/
юто продължи и на гре 
личните застави, а вечер 
та в залата на Културния 
дом и Босилеград се про
веде тържествено събра
ние с подходяща култур
но забавна програма, ко 
ято изпълни
но-художественото 
жество „Сърбиянка" 
Лесковац, а доклад за съ 
здаването 'и 
път на граничните части

култур-
ДРУ-

от

развойния

и ролята и значението им 
изнесе Мирослав Митро
вич- м. я. Ст. Н

ОТ ПАРТИЙНИЯ ЖИВОТ В БОСИЛЕГРАДСКА ОЬШИНА СЛЕД ПАРТИЙНИТЕ КОНГРЕСИ

Решително о провеждане на конгресните становища
В Съюза на комунистите вече няма място за 

онези членове които с думи приемат конгресни
те решения, а по един или друг начин се проти
вопоставят когато трябва думите да се потвър
ждават с дела. От онези които безотговорно 
сивно се отнасят към оживотворяването на прие
тите решения ще се търси политическа и закон
на отговорност, без оглед на това и кои постове 
заемат.
Изхождайки от заклю 

ченията на Тринадесетия 
конгрес на СЮК и Десе-

чните партийни 
зации, на които 
гласно

органи- 
и те съ

резолюциите, и 
допълненията на акцио
ината програма на рабо 
та на ОК и Председател 
ството да съгласуват сво 
ите програми за работа, 
като при това в преден 
план изтъкнат проблеми
те и задачите които об 
ое.меняват 
тийни

и па

ята на посочените 
греси, от които 
вече са и реализирани- 

Именно, какт-о ни уве 
доми председателят 
ОК на СКС в Босилеград 
ИВАН ВАСИЛЕВ, 
сно конгресните

кои-
някои

тия конгрес на СКС 
общинската

техните пар- 
организации .и 

които са актуални за сре 
дите им: В тази 
ст обезателно

в
организа

ция ,на СК в Босилеград 
и през летния

н

период 
активността.

активно 
трябва 

включат и остана 
обгцествено-политн 
сили в местните

съгла
стаио-не стихва 

Наред с решаването на 
другите 
литичеоки стопански и' 
комунално-битови проб
леми се вършат сериоз 
ни подготовки и за ожи 
вотворяването на приети 
те конгресни становища, 
решения и заключения. 
Председателството и Об
щинският комитет 
СК в общината на отдел 
ни заседания, на които 
прйсъствуваха и предста
вители на МОК на СКС 
в Леоковац, разискваха, 
и уточниха конкретна пр 
ограма за /по-нататъшна 
работа във връзка е пре 
творяването в живота на 
решенията и заключени-

да се 
лите 
че ски 
общности и

вища и заключения в 
Трудовата организация 
„Босилеград" която обе
динява 5 основни орга
низации ка сдружения 
труд и където действу
ват пет първични парти
йни организации вече е 
формирйна акционна ко 
нференция, избрано пре 
дседателство и

обществено-по

организаци 
ите на сдружения труд. 
Още повече че една 
основните препоръки на 
конгресите бе

от

I орна и Долна Любата 
и . Горна Лисина- Целта 
на съответните конфере 
нции е както подчерта 
Василев, комунистите 
местно да обсъждат и 
решават

веднага
активността да се насо
чи към преминаване 
ДУми към конкретни де
ла, а за всички които бе 
зотговорно и пасивно се

интерес на 
труд. С това 
условия за

сдружения 
се създават отна акционно еди 

нство и по-ефикасна 
ти в мост на Съюза 
му кистите, да ,се повиши 
ефикасността 
та на партийните 
низации, което

приета 
времена програма за ра 
бота. В ход са подготов
ките и за формиране на 
акционни конференции 
Общинската

ак-съв на ко-
отнасят към тези задъл
жения, или пък приемат 
съответните

всички въпро
си 'от общ интерес за тр 
удовата

на работа-в
орга- 

е и осно 
на проведени

скупщина, 
училище и 

някои местни общнос
ти където действуват по 
Две първични, партийни 

организации

организация и 
общности. Вс

решения са 
мо на думи, а по един 
или друг начин разтакат 
реализирането им. ще се 
търси конкретна полити 
ческа и законна отговор 

М. я-

в основното местните 
ъщност приетите заклю 
чения и становища 
бъдат задължителни за 
всички комунисти, а

вна насока 
те конгреси.

Тези дни. 
силев

Ще добави Ва
да започ 

в първи
трябва 

нат и събрания
Бистър, В

ност.
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ОБЩЕСТВЕНО, д пЕтинд - ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ДИМИТРОВГРАД 
ТА” ПУБЛИКУВАН В ДУГА" ТЕКСТА ”°ПАСНИ ИГРИ НА ГРАНИЦА-

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАТА НА ОПО В ДИМИ
ТРОВГРАД ЗА ТРУДОУСТРОЯВАНЕТО

Укрепването на стопанст
вото е условие аа по-дн 

намнчно трудоустрояване
НЕИСТИНИ И ОБИДИ

В брой 321 на вестник „Дута” от 
14 юни 1986 година бе публикувана 
статия под заглавие „Опасни игри на 
границата", чийто автор е Живорад 
Михайлович — Шиля. Статията е пъ
лна с неистини и обиди, дезинформи- 
ра обществеността, обижда и неточно 
представя обстоятелствата в Димитро 
вград, трудовите хора и 
Затова, а изхождайки от разпоредби
те в Закона За масово информиране 
и с цел точно да се информира об
ществеността, обръщаме се с молба 
и във вашия вестник (отнася се до 
„Братство") да публикувате станови
щата на изпълнителните органи на 
общесгвено-политическките организа
ции в Димитровградска община-

Статията „Опасни игри на грани 
цата" обезпокои трудовите хора и 
гражданите на Димитровградса общи 
на и по-широко и беше посрещната 
с обща осъда и реагиране, защото в 
нея се изнасят неистини и обиди, ко
ито са обосновани върху измислени 
и неточни данни. Видимо е- намере
нието на автора да дискредитира ди
митровградската среда и лица, които 
днес се намират на отговорни посто-

джа (Румъния)". В това отношение дру 
ги факти няма освен „фактите" и яс
ните и зли намерения на автора на 
статията, който частно повдигнатия 
паметник през 1921 година приписва 
като дело на жителите и ръководство
то на Димитровградска община-

Не навлизаме в углавното дело, 
което се води срещу обвинените, кзк- 
то ни в това когато авторът подчер
тава кой свидетел какво е казал и 
подобно, понеже наказателната проце 
дура е в ход. Вероятно и на самия ав
тор е било ясно, че от изявленията 
на едни от обвинените и , свидетелите 
е цитирал само части,! които съответ- 
ствуват на целите на цялата статия. 
Защо това така е правил не ни е 
известно, както и това защо е приве
ждал някои имена на свидетели в 
съдебната процедура. Известно ни е, 
че гражданите в Димитровградска об
щина не са именували нито обвине
ните ннто свидетелите, нито пък са 
решавали за това кой ще бъде обви
нен и кой ще бъде свидетел- Това е 
известно и на всеки гражданин, как
то и това че съда решава кого ще 
повика за свидетел. В конкретния слу 
чай за това е решавал Окръжният съд 
в Пирот където се води углавното 
дело.

Проблемът с незаетите в Димитровград
ска община може да се реши само при ус
ловие ако стопанството на общината поеме 
болшинството от тях, а това подразбира за
силване на стопанството да укрепва и да 
разширява мощностите си-

гражданите.

Това е основна конста значително е числото и 
тация От съвместното за- на тези, които вече са на 
седание на председател- възраст от 40—50 години 
ствата на обществено-по- и макър, че по Закон 
литическите организации имат право на работа ед 
и представители на Об- ва ли някоя трудова ор

ганизация приема такива 
юли тази незаети. На списъка на 

незаетите също значител
но число са и тези, които 
се занимават със земеде 
лие и са без квалифика
ция-

щинската скупщина, про 
ведено през
година в Димитровград, 
което на дневен ред има 
ше само една точка: ин
формация за прилагане 
на Закона, Самоуправи- 
телното споразумение и 
останалите предписания Разбира се, най-критич- 
във връзка с трудоустроя ни на заседанието бяха 
ването на незаетите. Спо представителите на мла

дежката организация, ко 
най-много 

предложения, обаче и те 
критикуваха без посоч- 

ин- ване на конкретни приме 
- формацията на работна- ри и по име и презиме. 
' та група на Общинския А това е в пълно несъ-

менатата констатация из
несе председателят на Об- ито имаха и 
щинската скупщина в Ди 
митровград Слава Тодо
ров, разисквайки по

ве.

Не ни е известно поради кои при
чини авторът на статията пише за 
това кога територията на тази общи
на е присъединена към Кралството 

- СХС, но известно ни е че от тази те
ритория в НОБ участвуваха 1460 бой
ци. Също така е безспорен факта, че 
70 бойци положиха животите си за 
свободата и че трудовите хора и гра
жданите на общината са безрезервно 
определени да живеят в братската 
общност на равноправните ни народи 
и народности — в СФРЮ. Не ни е 
известно поради кои 
торът този край и 
слага под съмнение и привежда про
изволни данни, както тези, „че почти 
всяко второ семейство от тази общи
на има роднини в България". „Пора
ди тези причини (както казват авто- 

статията)

Ясно е, вероятно и на автора на 
статията, че съгласно Конституцията 
на СФРЮ, всички граждани са разно- 
правни пред закона и че оня, който на
руши законите на нашата страна тряб
ва да почувствува и съответни последи 
ци. в конкретния случай и обвинени
те, на които авторът в статията с за
щитник-

Ясни са намеренията на автора на 
статията. Той преюдицира решението 
на съда когато поставя въпроса: „Как 
общественият прекурор се е .наел да 
работи върху един,такъв въпрос и 
как съдк така по този начин съди"? 
В твърдението и учудването на авто
ра не навлизаме, думата си ще дадат 
компетентните съдебни органи.

С привеждането на имена на някои 
функционери и ръководители в общи
ната и със свързването им с груби оби 
ди и неистини авторът на' статията 
„Опасни игри на границата" иска да 
подкрепи с измислени факти за да я 
представи като достоверна- Граждани
те и трудовите хора в Димитровград- 

община не играят никакви
на статията и 

оказват подкрепа би 
поставят въпрос дали 

опадани игри не играят те.

синдикален съвет, която гласие с изискванията на 
в трудовите организации младите за решителна ак 
е проверявала правилно- ция в тази насока. Ясно 
то прилагане на Закона 

трудоустрояване 
другите законни предписа 
ния свързани с този про
блем- Факт е, изтъкнато 
доров че инвестиционна
та активност на терито
рията на общината е в 
стагнация,
не се разширяват, а на 
списъка на незаети идват 
повече нови незаети от- 
колкото всяка година се

е, че в настаняването на 
и работа е имало злоупо

треби и незаконости. ко
ито непременно трябва 
да бъдат премахнати за
напред- Принос в тази 
насока е и съвместното 
заседание на председате
лствата на обществено-по 
литическите организа-

за

причини ав- 
населението му

мощностите

ции и представители на 
Общинската
на което едно от основ- 

пенсионират или по дру- ннте заключения е, че 
ги основи напускат рабо онова което се договори 
тните места. С години на трябва да се проведе в

дело. А договорено е ме-

скупщина.

този край ерът
твърде чувствителен по отношение на 
сигурността".

на

ред съществува разрез 
между нуждите на стопа жду другото, всички тру- 
нетвото и насоченото об дови организации ведна-

Чудна и неприемчива е измиелцца 
та на автора когато казва, „че в село 
Вълковия (Димитровградска община) 
и днес стои паметник на паднали бъл 
гарски войници, които положили 
вотите за освобождение на 
краища Пирот, Бела паланка и Ниш". 
Но съществува никакъв 
както казва авторът на

български войници" когото са 
иа Димитровград 

той

разование. Обаче това не га да съгласуват самоуп- 
съгласие до значителна 
степен поддържаме и вой 
чки шие. които в един мо

равителните си докумен
ти със законнопредписа- 
нията за 'настаняване на 
работа, да спазват пред-

жи- 
родиите оп ас-ска

ни игри, а авторът 
тези които му 
трябвало да си 
тези

мент сме стопански или 
политически дейци, а ко
гато става дума за наши

крите-
тазй област и да 

те деца казваме „учи да се засили работата на 
не работиш в гумарата", съответните инспекции, а 
самокритичен бе Тодо- също така и на самоуп-

рав пчелните работничес 
ки контроли.

видените акти и 
рии в

паметник, 
статията „на

паднали
Считаме, че от интерес е и на то- 

ва списание (отнася се до „Дуга" — 
бел. на редакцията), и на основателя 

страниците му да не се поме- 
които са

издигнали граждани 
ска община а това е можал и

: книгата 'на Завода 
за защита / на паметниците на култу 

— Ниш от май 1984 година къ
лните след-

ров. От друга страна от
делен въпрос е колко на 
истина има незаети. За
щото на списъка на неза 
ети значително число са 
неквалифицирани, които 
са отказали да се обадят 
на конкурса на „Сточар" 
за ,142 неквалифицирани 
работници. Също така

лично да узнае в
му на
стват статии, 
осъществяване на определени лични 

които сс нанасят големи

Подобно заседание ще 
се, проведе и в края на 
годината 
разисква във връзка с то
ва дали договореното е 
проведено в дело.

насочени зарата
дето на 41 и 42 страница когато ще сеиздигнали презното: „Паметника са 
1921 година родители на паднали

война. Записа

интереси и с
обществени1 вреди- ,

Изпълнителните органи на,оо- 
ществеио-политическите орга
низации в Димитровградска 
община

си

нове в Първата световна 
ни са имена на осем местни

от 1913 до
жители 

1918 
Добру

А. Т.загинали във войните 
година в борби в Македония и
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ОРГАНИЗАЦИИ В БОСИЛЕГРАД |^^ЩЩШ СТАЧКАТА

НЕ ( РЕШЕНИЕ
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СТОПАНСКИТЕ 
СКА ОБЩИНА

Автотранспорт" без загубагг
ръководните стру 

непосредствени 
не са

усло- жду
на ктури и

те производители,

да, на 165-тс трудещи сс 
и организацията,

Дохольт бележи увели 
чсиие е 40 «а сто и въз
лиза на 79 343 349 дина 
ра, а чистият доход е 
39 521 949 динара и в ОТ 
пошепне па миналогоди
шния през този период 
е увеличен е 39 на сто. 
За лични доходи на 165- 
те заети (5 души повече

Ако стачката екакто ни уведоми ше 
фът на счетоводство за
хари оахариев, автотраис 
порената 
в оосилеград, първите 
шест месеца на настоя
щата година завърши е 
положителни финансови 
резултати. Остатък от до
хода възлиза на 11/ гу9 
динара. Тримесечната за
губа От 10 359 720 дина
ра е погасена, а личните 
доходи значително са 
увеличени. Като се има 
предвид, че в този пери
од са предприети реди
ца мерки за преодолява
нето на субективните ся 
абости и занапред тряб
ва да се очаква успешна 
стопанска дейност.

— Фактът, че отчетох
ме положителна полуго
дишна равносметка ни ох 
рабрява, но не ни дава 
повод за самоуспокое
ние- Още повече, че и 
през изтеклия период 
от настоящата година, 
както и миналата годи
на, бяхме освободени от 
всички общински обла
гания. а те не са малки 
(за шест месеца — 7 ми 
лиона динара), Загрижва 
и фактът, че организаци 
ята ни стопанисва при 
извънредно затруднени 
условия- Превозните ни 
средства вече са аморти
зирани, а пари за възоб 
нОЕяване на автомобил
ния парк нямаме — зая
ви Захариев.

Осъщественият през 
първите шест месеца па 
настоящата година общ 

организация, доход възлиза на 306 299 
952 динара и в сравнение 
със същия период па ми 
'палата година е увели
чен с 53 па сто. За осъ
ществяването па този 
доход в „Автотранспорт" 
в Босилеград са изразход 
вани 226 947 455 динара

вие за разрешаване 
проблемите, то .сигурно 
прекъсването па рабо
тата на 60 работника от равнище- 
първа смяна от общо 120 

орга-

желано 
Потвърди се

на нужното и

тру-и това, че в този
колектив има трудов

низалия ^Братство" в Ди па хора, които^ не^водят

обаче в
сс колектива

Охрабряващо
митровград, случила 
на 19 този мсссц, щеше
да потвърди това. Напро случая е, че тази

па не можа да надделее
гру-

тив, недоволството от 
ниските лични доходи ни
как нс може да се разре 
ши но този начин. В пот
върждение на това са 
приетите изводи от пет- 
часовото събрание — от 
С до 11 часа — на тру
дещите се. след което за 
етите сс върнаха на Ра 
бота.

с мненията си и че меж 
ду участниците в стачка 
та бе само един член на 

и Съюза на комунистите-
Затова и приетите за

ключения, които самоуп- 
равително и на съотве
тен начин трябва да ве- 
рифицира Работнически 
ят съвет на насрочено за 
26 този месец заседание, 
са и единственото прави 
лно решение. А те, с при

На заседанието, про
ведено по време на стач 
ката, на което присъс- етата констатация, че 
твуваха и представители средният личен доход 
на обществено-политиче от около 40 хиляди дина 
ските организации от ра е наистина на ниско 
Димитровград, бе едино- равнище, са и едннетве- 
душно приета кепетата- ния изход от положение 
цията, че личните дохо то. Личните доходи мо 
ди са в пряка зависимо- гат и трябва да се уве 
ст от осъществения до личат от септември, но 
ход и в никой случай не в пълно съгласие с нор- 
могат да се разпределят мативните акти и въз 
въз основа на неосъщес 
твен и незаоаботен до
ход, нито пък въз ос
нова на желанията. На 
доста бурното заседание 
ясно се потвърди и фак
тът, че в ТО „Братство" 
взаимоотношенията 
жду хората.

и същите в сравнение с 
миналогодишните през 

същия период са увеличе 
ни с 52 на сто. За отбел 
язване е, че тази стопан
ска организация не мал
ко средства отделя за за
плащане на автогарните 
услуги. Само през първо 
то полугодие на настоя
щата година за ползува 
нето на тези услуги „Ав 
тотранспорт" от Босилег
рад от своя доход е от 
делил над 16 194 870 ди 
нара — средства с които 
биха могли да заплатят 
три месечни лични дохо

от миналата година през 
същия период), са отде
лени 59 404 750 динара 
(увеличение дори с 275 
на сто), а във фондовете 
са отделили само 117 199 
динара. Средният личен 
доход възлиза на 45 000 
динара срещу 29 000, ко 
лкото възлизаше през съ 
ответния период на 1985 
година- Въпреки това, съ 
щият все още е много 
по-малък от средния ли 
чен доход в останалите 
автотранспортни

основа на деветмесечна 
та равносметка. Също та 
ка до 15 септември тряб 
ва да се приеме нов пра 
вилник за разпределение 
на средствата за лични 
Доходи н систематизация 

ме- на работните места. Съ- 
отделно ме Щевременно с това тряб 

ва да се преразгледат 
„режистите", не само в 
администрацията, но и в

органи
зации в региона и репу
бликата. М Я.

ВСИЧКИ РАБОТНИЦИ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА НЕ ПОЛУЧАВАТ ТОПЛА ЗАКУСКА

Ограничени са и средствата, и възможностите непосредственото 
водство.

произ- 
И още нещо

твърде важно е не само 
в този момент, но и за- 
напред: да се 
отговорността на 
ки лица, които са преди 
звикали разни щети в 
организацията, а което е 
оказало отрицателно вл 
ияние
същевременно са благо- 

- приятствували на сегаш 
ното положение. Да доба 
вим и това, че освен 
приетите 
предстоящото заседание 
на Работническия съвет, 
не трябва да изостане и 
определена дейност на 

обществено-политичсс-

В Общинския синдикален съвет подчер 
тават, че все докато не се сдружат средства 
за изграждане на обществена кухня за гот
вене на топла закуска голямо число работ
ници ще получават купони, които в повече 
то случаи се ползуват нецелесъобразно, т.е. 
за купуване на различни стоки в магазини 
те. Инициатива за осъществяване на идеята 
обаче все още

и Здравниятзеленчук ганизации и на Общин
ския синдикален съвет 
водеха разговори рабо
тници, които нямат со 
бствени столове закуска

дом — подчертават в 
Общинския утвърди

всич-
синдикален 

съвет в Босилеград. Всъ
щност от заетите в об
щината (около 1700 
ши) тази топла

ДУ- да получават в хотела на 
тазизакуска 

половината.
търговско-гостилни 

организация- Иполучават 
Работниците 
лучават купони — 
костта им е около 
динара за ден 
често с тях

чарска
тогава. върху дохода, аняма които по

стой 
200 

най-

както и сега, ре 
шение не намериха, гла 
вно поради малките сре 
дства за топла 
В Общинския

Топлата закуска — 
за която се застъпват об 
ществено-политическите 
сили в организациите на 

. сдружения 
вите колективи и по-ши 
роко трябва да дава пр 
инос в продължаването 
на трудовата способно
ст и в повишаването на 
ефикасността в работата 
— в повечето среди пот 
върди оправдаемостта 

си. В Босилеградска об 
щияа тези резултати са 
половичнати. В едни ор
ганизации работниците 
получават топла закус

ка, която се готви в соб 
отвените им столове, ра 
ботниците получават ку 
пони, с които (с допла
щане) получават топ
ла закуска в хотела на 
„Слога" 
търгуват 
(7), а трети какви то са 
заетите в Центъра за 
култура 
за целта-

закуска.търгуват в 
магазините, което е в ра 
зрез с обществената ро

синдика
лен , съвет изтъкват, че 
все докато

заключения и
ТРУД, трудо организаци 

ите не сдружат средства 
за изграждане на обще 
ствена кухня

ля на закуската и с опре 
деленията на 
тите. Засега тези

Синдика-или пък с тях 
в магазините орга

възмо- за готвененизации нямат 
жност да 
ствени столове — 
мо поради

на топла 
лемът не може

закуска проб- 
да се ре 

ши. Все до -тогава купо 
ните
личен доход. Без 
обаче хубавата

открият соб- ките организации, пре
ди'всичко на първична
та организация на Съю
за на комунистите в „Бр 
атство". на

не са 
ограничени-

нямат средства
Ще бъдат увеличен

— Засега собствени об 
имат 

организа- 
секция.

те средства, но и затова 
защото нямат съответни 
помещения за целта.

оглед 
идея ко-ществени столове 

по-големите 
ции: Горската 
цехът за чорапи, 
за сушене на овощия и

останалите
самоуправителни тела и 
органи и на комитета занкпетни инициативи 

още няма.
всеПреди една — две го

всенародна отбрана и 
обществена самозащита- 

А Т.

цехът дини представители 
„Слога"

на
и трудови ор- В Б.
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Ц Ц ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕКомунист
Орган на СЧоза на югославските комунисти голина ХЬШ
и на Съюза на комунистите в Сърбия ^еТград 22 август ^”

Когато къщата гори ■ ■■
м знато е и това какво ставаше сетне и ка това, че мнозина, благодарение тъкмо на 

оже ли икономиката на една стра- кво става сега. Общо взето, всичко това една такава политика, дълго преживяваха
че в нашите трупайки загуби и изплащайки лични до 

Положението, в което отношения не господствуват твърди и ходи на работниците вън от икономичес 
сме, за жалост, потвърждава, че това е пългосрочн-и принципи, но че тези отно- ката логика и без разлика на резултати 
възможно. И което е още по-важно — шения са резултат на ад хок начинанията те на стопанисването и производителност- 
т.рябва. Цените са най-чувствителният въ- и не рядко на импровизациите. С други та. Колко смешно звучат обясненията на 
прос на всяко стопанство. В нашите, се- думи казано, политиката на цените у някои производители, че например още 
гащните, обстоятелства те станаха не са- нас се изчерпва със стриктното определя- не са получили „Служебен вестник" и за- 
мо икономически, но и първостепенен не равнището на цените на отделни стоки това не могат да провеждат решенията на 
политически въпрос. Всичко, което сега и услуги, вместо същата да бъде поставе на Съюзния изпълнителен съвет, защото, 
става с цените е логичен изход на една, на върху ясни принципи, които винаги ето нямат прецизни напътствия. Смешно, 
казали бихме, философия на стопанско- трябва да бъдат във функция на развити обаче — логично. Това поведение е по 
то развитие, в което икономическият ре- ето и стабилността на стопанството. Има право манифестация на едно съзнание, 
зон в течение на редица години бе заме- йки всичко това предвид, може да се по което формира пагубното поведение и на 
нян с волунтаризма. Че това е така, убе- стави въпрос — колко начинанието за връ стопанството и държавата. А с това пове 
дително потвърждава кризата, в която ве- щанс на цените е разумно и оправдано! дение държавата (чети: обществено-поли 
че дълго живуркаме. Въпреки, че призна В такива обстоятелства, това начи тическтие общности, което е едно и съ
ците на кризата бяха отдавна забелязани, нание е единствено възможно, Когато къ що) поради мир у дома наваксваше за- 
въпреки, че бяха предложени решения щата гори, глупаво е да се разисква за губите и на лошите неспособните и на 
за преодоляването й, все пак липсва гото причините на пожара. Цените, очевидно, тези, които нямат никаква перспектива, 
вност да се победи ключовата причина — подивяха, и за началото е нужно поне да Стопанството, кратко казано, свикна да 
волунтаризма — който всяко стопанство се спре

цел да се
Засега нямаме друга платформа за не. Да се вайкаме над причините на едно ционално и отговорно отношение. Иконо 

Стабилизационна такова състояние, без предприемане на миката, просто, бе заменена с политиката 
■на акции, било би подобно на положението, и с политическите калкулации-

на да се поддържа с политическа пропа- илюстрира познатия тезис, 
ганда и апели?

тяхното разрушително действие с гледа в държавата и да се владее по ней 
създаде време за да се предъх ния диктат, като загуби чувството за ратика в задънена улица.

изход от кризата освен
Обаче, свидетели смета програма

факта, че дори и опитът за осъществява в което пожарникарите се карат за това 
нето й прилагането на тази програма сре защо гори къщата, кой колко е виновен 
ща силни отпори. Сегашното правътелст- и кой какво би трябвало да прави, дока- лите на една консеквентно приложна ло

то пламъците не изгорят цялата ограда- гика. И колкото парадоксално звучело. 
Че нямахме политика на цените и връщането от тази граница може (изгле- 

това е факт. жда и трябва) да се обезпечи и с полити-

Стиг.нахме, практически, до преде-

во недвусмислено прояви готовност своя
та активност и действуване здраво да 
свърже със стабилизационната програма, че още нямаме 
За това свое определение то получи без- Факт е и това, че само с политиката на чески или дори с предимно политически 

обществеността, цените, каквато и да е тя, не може в се- средства. Всъщност, все докато не се от-
иама неме правото на държавата да определя

такава

резервна подкрепа от
както и от сегашния Централен комитет гашнитс обстоятелства да се спре и 
от делегатите в Скупщината на СФРЮ, ли инфлацията. Факт е, обаче, и това, че цените на бисквита, бомбоните и дъвки 
' ГЮК Откровено говорейки това е ог- при една висока инфлация не може да те или на чинията фасул в ресторанта и 

помен влог пък „ кредит с който може се води никаква политика по стабилиза- докато производителя не направим отго- 
ла разполага едно правителство. Как ще ция- А сегашният Съюзен изпълнителен съ варен за своите делови начинания, ще се 
се ползува и използува този кредит, това вет попадна в мрежата на всички възмо- караме за това дали инфлацията е висо- 

У каже засега Все пак едно жни неблагоприятни обстоятелства и за ка. кои е отговорен, дали е могла да бъ-
_ съюзният изпълнителен съ начало му остава да изиграе неблагодар де малко по-ниска и т.н. А обемът на дей 

може да се ка- ната роля на пожарникар, с цел поне да ствуването на държавата и нейните интер
по-инакво

е трудно да се/ е сигурно
вет стартува решително, и 
же, засега ефикасно.

Че и най-малко и по-никой повод поведение
ав за това е не само

се -разчисти теренът за едно
от сегашното. Първото условие 

успокояване на иифла- 
на отговорността.

венции, ще сс съгласим в това, не е само
икономически, но и политически, пък и 

въпрос. В този контекст, не е безла му бъде леко, свидетелегвуват
във връзка с цени цията, но и изкарваше

Точно е, че производителите с една ло-
политика бяха хвърлени в едно неб- текст- 

обаче точно с и

идеен
основание и въпросът в началото на тези

няма
гусговските събития
те. Какъв отзвук имаше един похва< за

цени на предишно- ша
познато- По- лагодарно положение, Слободан Игнятовичвръщането на някои 

то им равнище, това е вече

V

комунистите и СОТН шшшшщшшяшяш
фронта това обсъждане. Защото често обясни становищата, изнесенина 

сгрелите на критиката се «асо- заседанието на ЦК на СКЖ. Пуо
мнението на Франц

ствуването па СК
ор ганиз и р а иите со циал исти 

сили". Да напомним, та-
изтеклия юз,

във(второто) за-На последното
седание на ЦК на СКЖ пред- 
седателят на Съюзната конфе- чса 
ре,щия на ССТН-Ю Ненад Ьу-
чин, разисквайки като гост, п пр0веде При това Бучин из- страна се чува, че
здрави ориентацията «а този редица интересни сюгже- не искат да работят -в Социа- Централния комитет.

забележки и предложения листическия съюз- Помолихме 
как да бъде подготвено Ненад Бучин за „Комунист'' да

на -чват към Социалистическия съ- ликуваме и
а мисли се поправо на Съ- Шетинц, член на Председателст- 

СКЖ юза «а комунистите, а от друга вото -иа ЦК на СЮК и ръково-
комунистите дител на работната група, задъл 

поготвя споменатото за

обсъждане през
период ЦК иа

на неое и 
стии, 

„Дей- за това

1 че възможно по-рано
(На 2 и 3 стр.)споите разисква-Дневен ред на 

ния да постави темата
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Н«над Бучни

ДВЕ БОЛКИ СА НИ МНОГО ПОДОБНИ
смятаме за така &■споменатитедейсТвуване на Съюза на 

па комуниститеПоздравихме ориентацията тронния комитет на СЮК на не- тпие и 
новото партийно ръководст- отдавна състоялото се заседание, комунистите и

^^гаГоГдГГр,ГГ аГ в'"" въпро“ си спомс,,а' ■ЗЙЖТ "«ЖУ=Г„а 

че в началото па своя четирите- итсД^*“\,с^;ар“ва^ия из- ^ЧКрГсГ^ри това не из
ложих изобщо не са само мои, кшочваме и себе си, съзнателни 

същите произтекоха от кон- че нашата работа в много неща 
проск- е далече от желания оптимум.

Мислим, че на Съюза на ко- 
Социалистичес-

че вряваме как тъкмоществени,
.от тях трябва да тръгнем и ос
новно политически и идейно да 

около „терапията"

на

се разясним 
тези общи болести-

дишен мандат.
Но, тук в това не бих повече 

навлизал (ще имаме възможност 
като се почне От пред

но
султацинте във връзка с 
топрограмата па ЦК па СЮК, 
които имахме в постоянния със- мупистите и на

Председателството на Съ кия съюз две болки са
общуването с твърде 

стетснената социална основа, ко

за това
стоящето, трето заседание 
ЦК на СЮК и нататък, искал 
бих да се надявам, поне една го
дина!), но само бих казал, че 

за действуването на 
комунистите в Социа

листическия съюз е „въпрос над - 
въпроси": въпрос за соб-

на
твърдетаи на 

юз11ата ко!тферснI цтя,
Оценявайки значимостта на

подобни

въпросът 
Очоза на

па ято „представлямс" •< политичес-темата, не - само от аспект 
осъществяване на водещата ро- ки ,,изразяваме" което и едните

и другите допълваме с близкителя па Съюза па комунистите, по 
п от аспект на осъществяване на връзки и почти с отъждествява

ното ни с държавата и държав-
всички
ственото оспособяване, въпрос законституционните ц уставните 

функции на
съюз, ИЛИ по-точно, на предпо- го дистанцирани от делегатската

установяване на постоянна жива 
и двустранна спойка между кому 
пистите
първенствено работническата кла 
са, въпрос за омасовяване и де
мократизация на политическия и 
съвкупния обществен живот, въ
прос за раздвижване и насърчава 
не на всички творчески потенци
али в обшеството и още

Социалистическия пата власт и, второ, че сме мно-

и масите, включвайкиставките и възможностите за скупщинска система а плюс то-
политическотяхното осъществяване, мие тръг- ва непосредствено 

нахме от най-оптималния • вари- присъствие в 
ант
обсъжда от Конференцията 
СЮК, по методология, каквато се пондентно отношение и пак с 
подразбира за провеждане на по-нататъшно поддържане на ди- 
такива срещи на СЮК, тоест с вия брак с държавата, 
възможносстта и задачата на

нея (делегатската
— тази проблематика да се система) пак криво искаме

на „допълним" с някакво си корес-
да

Преди две години в Социа
листическия съюз на трудовия на многород в Югославия имахме обемна 
активност по подготовка на засе 
данието на Съюзната конферен- всички членове на СЮК, че 
ция, която обсъждаше осъщест
вяването на конституционната ро 
ля на Социалистическия съюз (съ-

Разбира се, това са само две 
от числените наши слабости, от 
които още много са ни обши, но

други неща 
прос за историческата съдба на 
самоуправителния социализъм.

с една дума: въ-
за

сегашното състояние на нещата 
и задължителността от качестве
но променяне на сегашната поли 
тическа практика, да се разиск
ва върху най-широка основа и

Франц Шетинцстоянието на практиката и въз
можностите на нейното издига
не). На заседанието на Конферен зат0ва Да п0еме своя дял на от- 
цията бяха утвърдени становища говорността.
та, които и сега представляват Втор ,,вариант може да 
документ с ненамалена актуал- бъде изготвяне на документ на 
ност, тъй като, за най-голяма. Централния комитет, която под-

готовка би текла по методологи-

Да се премести 

действуванеточаст от задачите залегнали в не
го не се осъществяват с желана
та динамика и с желаната реши
телност-

ята с която бяха изготвяни Зак
люченията за 13-то засбдание на 
предишния Централен комитет.

Смятам, че участието «а пре- те; откриване -на дебата на пред- тате и СЮК в търсенето на из
лишното Председателство на Це стбящето заседание ,на Централ- ход от кризата максимално 
нтралния комитет на СЮК в под ния комитет (третото), изготвяне активизират 
готовката на споменатото засе- на проектодокумент, който сили в обществото, преди 
дание на Съюзната конференция, би бил обсъждан във всички нар ко членовете на Социалистнчес-

тийии организации и в органи- кия съюз.

Естествено би било комунис- Обаче, не се касае преди вси
чко за някакав „дълг", защото 

да е въпрос кой кому трябва да 
се „отдължи": СК на масите, или 
масите на Съюза на комунисти
те? Мисля — двустранно: едни
те на другите- Огласен съм с 
другаря Бучин когато казва, че 
се касае за задължителности от

всички творчески 
всич-

трудно може да се счита адек
ватно. Липса на предварителни ните ,|а СЮК. и окончателно при 
разисквания в Председателство- ет на одно от предстоящите за- 
то на ЦК на СЮК по проблема- седания на Централния комитет, 
тиката за осъществяването на Ак™вността би могла да се по-

г#л»1

качествена промяна на сегашна
та политическа практика. Касае 
се. следователно, за собствено 
оспособяване, за установяване на 
постоянна жива и двустранна връ 
зка на комунистите и масите, 
включително първенствено работ
ническата класа и т.н,-

конституционната роля на ССТН ставм така, че акцията да не 
се оправдаваше с ориентацията сс сведс на прости разисквания 
че в Централния комитет се под мака° и най-широки, но по-задъл 
готвя едно отделно обсъждане бочено да се обогати с борбата 
на отговорността на комунисти- за п°-голямо качретвб на дейст- 
те за действуването на фронта вУваиет0 на комунистите във Фро 
на организираните социалистиче нта |1га организираните социалис 
ски сили. За жал, в инак динами 
чната,-активност на Централния
комитет — изпадна — че нямало не е вариант, който предлагаме, 
време-и-яроетранство тъкмо за но възможност от която се .стра. 
тази тема. така че предишният хуваме: разискванията и докумен 
Централен комитет, като свой не та Рутинно да не се изготвят, 
отдължен дълг, я остави в „на- проекат, относно напишат горе 
следство" на сегашния Центра- Д0ЛУ рутинно и. останат без по-

видимо влияние в живота и ра- 
Ясно, поздравихме ориентаци- ботата както на Съюза 

ята на новото партийно ръковод нистите, така и на Социалисти- 
ство да почне да връща ..дълга" че ски я съюз.. >
на своите предшественици

До същински завой ще се 
стигне не само с някаква общо
партийна дебата, но с действи
телно

тичеоки сили.
Третият вариант поправо и

преместване действуването 
на комунистите в Социалистичес
кия съюз. Напредък в смисъл на 
ново качество трябва да се усе
ти на всяко преДстояще заседа

ния председател на Съюзната нГсЮК^Пп ДРУГИТ6 °РГаН" 
конференция на ССТНЮ че по- ГР '1 П вече 
нататъшното развитие на* Сопиа- Д 1Таме не само какви ста-
листическия съюз за цялото пб ”оврща Ще приемем, но как ше 

които работим в щество а шениатгно Л °б‘ се 0Рганизирам за акция
от началото на четиригодишния Социалистическия съюз е абсолю тате и СЮк ГТЛ. КОМунис‘ Фронта... „Съюзът на комунис- 

на третото тно ясно. че своята зададена об ,<и въпроси" тъй кГто ВСИЧ' ™Те Трябва да знае да сс свър- 
пленарно заседание на ЦК- Това ществена позиция в никой слу- залегнал импепЛмЛ В -него е ж<= с обществената база с широ 
бе -и основната причина за учас- чай и в никаква видима мярка си: няма и не можЛЛ Т° ГЛа КИТе тРУд°*и маси, трябва да 
тието ми в разискванията по не можем да осъществим без съ Жда социализъм без актЛЛЛ?3' Разбере интереси, тряб-
проекта на програмата на Цен- ществено по-инаквото присъс- градивното 03 активното и ва От тях

Участие на масите. менно трябва да бъде способен

Съгласен съм с другаря Бу-лен комитет.
би трябвалона кому-

На нас,вече БЪВ

си мандат ,относно

да се учи, а счцевре-
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да се издигне над съзнанието на ви. В тях е «ашият голям профе питаме защо не се оживотворя- в която би се изразявала 
базата, да вижда по-далече ко-н-

от. сновале« и морален 
нея и да влияе върху съзнание- който може 
то й" (Е- Кардел).

Сега често

потенциал, ва интеграционната демократиче- структивната, социалистическа са 
изключително да ска мощ «а Социалистическия моуправителна „опозиция". Пред 

увеличи квалифицираността и про съюз. Естесвено би било комуни- условие е да развиваме откровен
за и плубличен диалог с алтернати

ва- Организациите и сдружени- макоимално активизиране навеи- ви за всичко, което не е добро, 
ята, отнооно дружествата може чки творчески, сили в общество- следователно и за лошата рабо- 

ху системата на демократическо- да станат оилно движение на ма- то за да се преодолеят барика- та и за лошите решения на дър
то общуване в Социалистическия 
съюз и в обществото изобщо.
Всеки, пък и дори вътрешно-пар 
тайният въпрос би трябвало да 
наблюдаваме От този аспект. И 
началото на демократическия це 
нтрализъм не е само въпрос 
процедурата или въпрос за фор
малната дисциплина на членове-

пишем резолюции, гресивността на акциите на фро- стите и СКЖ да се заемат 
които някак си остават във въз
духа, защото не се облягат вър-

сите, които в Социалистическия дите и бариерите, изпречили се жавните и на обществените ор- 
съюз реализират своята общест- по пътя на осъществяването на гани, а понякога и за нашите соб 
вена роля и които чрез него вли Дългосрочната програма за ико- 
зат в по-широките
акции. При туй това би повлек- но е, че в
ло и далече по-голямо число нататък да се организираме за ставки- за непосредствен контрол 

за млади хора в акцията. обмислена, взаимно свързана ра от страна на трудещите се и гра-
По-нататък, трябва да раз- бота, без празни ходове и без жданите над изпълняването на

да самоуправителните и политичес- 
обществото.

ствени решения, то. ест за партии 
обществени номическа стабилизация. Очевид- ните грешки и илюзии- Това зна 

обществото трябва по- чи ведно и създаване на предпо

вием и издигнем координацията очакването на едните това 
те вътре в СЮК, но преди всич- на работата между факторите на сторят други. ВсякЪде трябва да кикте функций в 
ко е въпрос за избора на начи- фронта. При липсата на такава бъдем способни да се установя- Познато е, че Социалистически- 
ните и облиците на борбата за успешна координация — в която ва състоянието На фронта, със- ят съюз в практиката нйма она- 
политиката и становищата на СК е много важен, обаче често тоянието на фронтовата акция- зи контролна функция, която би ' 
Съюза на комунистите в общест- отсъствуващ фактор — често се Това не важи само за решаване- трябвало да има. Тук е и глав- 
вото. Този въпрос, прочее, е във скрива причината за тенденции- то на парливите икономически ната причина за честите явления 
функкция на най-съществените те щого ръководствата на СС1П проблеми, но и за уреждане на на безотговорност, на честите яв 
обществени тенденции, а това само- обстановката в Косово, за дей- ления на действително решаване 

форуми, ствителен пробив в сферата на извън институциите нг система- 
в пространство и време — във а не като координатори на демо дребното стопанство или за ос- 
функция на борбата за осъще- кратическото деИствуване и акти тър конфликт с догматичните от 
ствяване на Дългосрочната прог- вностите на всички социалистиче- пори на по-бързото използуване 
-рама за икономическа стабиди- ски сили, организирани в Социа- на големйте резерви, 
зация и за по-нататъшното раз- листическия съюз. Отделен въ- предлага 
витие на социалистическото са- прос е минималното участие на Трябва да знаем, че ни заплаш- ще се определи Председателство-

онези в ръководствата на Социа- ва опасността от навлизане в та- то, но лично уважавам предло- 
В този смисъл, трябва в хода листическия съюз, които не са ка наречената възходяща спира- жението, изнесено на второто за- 

по-бързо да се преустройваме- членове -на Съюза на комунис- ла в стопанската активност, а седание на ЦК на СЮК, според 
При това би трябвало да се ръ- тите. Без съществени промени в някои все още смятат, че сме което документа на ЦК да се 
ководим от Титовата поръка, ко- този смисъл не е и възможно по- достигнали самия връх на прог- подготвя по методологията на 
ято — ако я парафразираме — нататък да говорим за по-ната- реса- Дори се създава илюзия, ч<! изготвянето на Заключенията от 
гласи: партията със своята акция тъшното развитие на Социалисти с един удар може да се проме- 13- то заседание на ЦК на СЮК.

състоянието към по-добре и Не ни трябва някаква няколко- 
само от добрата месечна общопартийна дебата.

често да настъпват като 
стоятелни политическище рече — ако нещата сложим

та.

Поставя се и въпрос как да 
които ни се подготви заседанието на Цен 

стопанство- тралния комитет. Не зная к’2кселското

моуправление.

ниподтиква революционните проме ческия съюз като интегрална на
ни в обществото, а същевремен- Ст на политическата сивгема 
но трябва да бъде способна и социалистическото самоуправде- 
сама да се организира така и ние. 
да прилага такива методи- на
работа за да може да се приспо по-нататъшното укрепване на де-
собява към такива обществени легатската оистема, трябва да се совани за акцията във

на че това заЕиси
воля на държавния или полити- но преди всичко творчески раз

говор и договор на комунистите 
и ръководствата на СК как със 

Но, хората не са незаинтере- своята активност по-бързо да се 
фронта, померят в Социалистическия съ- 

недоволни от юз- Неминуемо трябва да стане и

ческия връх.
Що се касае Д° въпроса за

промени. Ако не направи това, каже, че Социалистическият съ- Напротив, те са 
тогава обществените събития я юз до голяма степен би издиг- своята, най-често, пасивна пози- разграничаване в духа на запи*

периферията нал своя авторитет ако решител- ция и търсят по-ускорено да се ченията от Тринадесетия кон-
състояние но би се противопоставил срещу развиват демократическите общу грес на СЮК, където Се казва че

с Вания, защото знаят, че множе- СЮК от своите редове ще изклю
на политическата чи онези членове, които практи-

къмизтласкват
или пък едно такова

манипулиране
Тъкмо сега какго Кардел би ГактГата ЖЗ' ин^ГГ и мобилизация са за чески не доказват своята аван- 

~ се поставя следната алтер ^дове. обемни и важни матери- — В ™ д Г*^

натива: или СК ще бъде вътреш али “мотЛмошшщ на заседа Социалистически съюз, който би дователно. касае се за онезичле
пък СК ще бъде п“сГиалГ^че^т сГз иТа^

— =—Г°а“еп== Ж5ЯЛ
ствява м облик и начин за взаимно обога са приемали и ролята на Съюза

на комунистите като ново качес
тво в оистемата на социалистиче-

може да засилва елементите. на практиката на 
властта в нейното действуване

на водеща двигателна сила 
лшинството, или
отделен от масите, тясно бюро- нява 
кратизирано малцинство, 
ще господствува над 
масите. Не трябва отделно 
се подчертава, че системата на 
социалистическото самоуправле
ние с това би изгубила своя ле- цепт за предстоящото от
гитимитет. Това, впрочем, би зна на ЦК. което’ 1съюзът тация на мненията, което трябва Заседанието на Централния

което ни- зова как У води към по-нататъщеи прог- комитет, което ще обсъжда въп-
От ис- „а комунистите ^^ат^Со- ^Сс ‘решаване „а обективно роса за действуването на Съюза

бива да съществуващите дилеми и разви- на комунистите във фронта на 
общопозиатитс стаио- тието. Понякога сс получава впе организираните социалистически 

чатление, относно приема м-не- сили значи ведно и наблягане 
че демокрацията често се щото трудещите се и граждани- 

теченията на ор- те, организирани във фронта, 
обществени сили, творчески да приемат решенията

конгрес на

класата
да работническата класа. тяване, а не само и преди всич- 

Работната група изготви кон- 'ко за противопоставяне на и-нте-
заседание ресиге, разбира сс, съществува и ското самоуправление- 

творческа конфрон-

чило връщане назад, 
как не бива да допуснем, 
торията е познато, че наи-голя- циалистическия 

партия бе- с - че -исказано.мата сила на «ашата
способността й винаги отново повтаряме 

към масите, към то-
ше истини за мястото и ре

организираните социали- -нието
които са по-раяю развива извън 

пред- ганизираните

вища ида се връща
зи източник на сила, инициатива лята на 
и опит И сега Съюзът на кому- стичеоки сили,
кистите трябва повече да бъде приети. Трябва да имаме
обърнат към хората и техните ин- вид,- чс пшрокя актив-
•гереси и проблеми, а значително СС1НЮ Д . ‘ заседа- ции, било да се раждат така па- ги осъществяват в
по-малко към политическите стру постно ;г коифереи- речени нови движения, групи и щото, Социалистическият
ктури и политическите форуми, нието на обсъждаше въ- подобно. Вътре в плурализма на трябва и в действителността, а .
Всекидневно сред хората трябва ция, на жо ™ есгйяване ролята самоуправителните интереои не не само декларативно да стане он 
ла се потвърждава, да лотвържда проса за Сския съЮЗ Нато е все априори социалистическо и зи широк политически орган
ва своето знание, своята деистви- на Соци ич ърдени ста. самоуправително, а -не е всичко 3ъМ, който цялата обществена
телна а не авангардност на ло- ^^" които и Гега предста- и вражеско, ако цялостно -не съв политическа енергия, цялото ра-
зунги. новища , „оляма а-кту- пада със станов-ищата -на СК или зличие на интересите, по демо

вляпат ДУ- се постави отделни комунисти- Кардел вед- кратически път ще направлява
пшп пзй . оляма част от „аж бе казал, че стихията създа- към търсене на най-прогресивни 

защо а документ не ва политическа опозиция, която решения и които ще бъде спо-
каква е при , ни кара « па-ртийно-политиче- собен да съгласува Различни
иа СЮК и ски плурализъм вместо самите интереси и гледища в отци рс

развиваме една формула, тения-

в било да се поляризират иепол-и- На Тринадесетия
тическите обществени организа- СЮК -като свои, с готовност да

живота. За- 
съюз

години

пос- 
(уг алност.Към установяването на

тоянен поток на общуването
базата към върха иг от върха « с:га1|0вищата „ този 
оазата много би Дш,'Р"аестпе се осъществяват и

съихо ™ва отговорността
ръководството му,- Трябва да се

голямата активност на 
ните организации, където 

наши
ние да

резср-така има големи
I



Комунист А _______ __ ____ _____________ ___________ ;------------- ----------
сътрудничество НА нишки регион със сап косово ши...11111111111.. .

дпшкия „Югодувап" съвместно с съществуваадта Размяна 
тютюневия комбинат от Гнилане фссори и с*вместна оораоотка 
и производството на широколис- на няколко научни и изследова- 
тпи с^тове ТШТОН в полетата телски проекти посочва пия по 
около Призреп.Не само'фабрики който трябва да „върви" това

------ а. сътрудничество.

« онези други, банят и ЗДеините «от. стта- 
Куршумлийският „Копаоиик", дничество на Съюза на социали- 
иай-големият югославски произ- етическата младеж на ^Уяош- 

кухненски мебели, по те акции, на спортното и култур 
ното поле, след това на участни- 

НОВ от Ниш и Косово,

ПОКРАЙ РЕДИЦА ФАБРИКИ, КОИТО СТОПАНСКИ
ТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ НИШ ПОСТРОИХА НА КОСОВО И В 
ДРУГИ ОБЛАСТИ СА УСТАНОВЕНИ МНОГРОБРОйНИ ВИ
ДОВЕ СЪТРУДНИЧЕСТВО г водител па

вече пъти безуспешно се опитва
■ „Около 2 700 работници естери, в които работят около ше установи сътрудничество ците в 

бяха заети на работа в десети- 1 500 работника. В Електронната с Яв „ от ц0дуев0. Дървопре- побратимяване на основното 
на фабрики, които досега сто- промишленост изтъкват, чс ще радотватвлите т Подуево не при училище „Добрила Стамболич" 
папските организации ог Ниш- разширят сътрудничеството в ^ат предложеното сътрудничес от Свърлиг с училището от При- 
ки регион построиха аа Косово, косово. До края на годината в т|ю‘ заЩ09 Сигурно само те то- зрей, участието на младите от 
И което е особено значително: Прищина ще построят Център, ])а ,юаяТ. ' Косово на „Майските срещи" в
нито една от тези фабрики не които ще координира работата 
отчете загуба на края «а мина- и развитието на тези фабрики, а 
лата делова година. Това е зна- неотдавнашното

Димитровград, съвместни литера
турни вечери на писателите от

_____  ,, посещение . СЧ-РУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТ- н„ш Прищиио. тогава
~~ »» ио-уекореното ^ *шК йд“ ЗЖ " —
витие на Косово, но сьщо така Яшарн със сътрудниците си мре много връзки на сътрудничест-
като твърде значително считаме двеста и нови възможности за - ,„.„пянгтвотП" 0тле во |,а Нишки регион с Косово,
и сътрудничеството между изда- съвместна работа и развитие на лно'„1°наш я разговор’ но също така може да се кон-
телските трудови организации тези лва големи югославски ко- а в нашия разювиц
„Градина" от Ниш и „Иединст- лективи Построените фабрики «нженерката Славка Илич „ние статира. че още много нещо тря
во" от Прищина. Конкретният яа ш иа Косово през тази го- можем да посочим и многоброи- ова и може да се направи,
резултат от това сътрудничество д.цна трябва да осъществят съв-
са десетина съвместно издадени-

можечителен принос на

яите видове сътрудничество на 
редица обществени институции 

т и обществено-политически орга 
низации от Ниш и Прищина. 
които считаме също така значи-

След приключването на година стойносткупен доход
те книги в които на читателите ю 150 милиарда динара и аку- 
от сърбохърватската езикова об

шийте почивки, на вече заплану 
ваното заседание, за това по- 
прецизно ще се договорят сто-

мулация от 231 милион динара.
И още един нишки голям ко 

лекгив: Машинната
ласт за пръв път са представени 
писатели от Косово"- телни и важни за по-ускореното 

развитие на Косово и неговата ланските и обществени дейци в 
по-широка афирмация".

промишле-
Тези дни така ни разказваше ност има „своя" фабрика на Ко

сово. Преди две години в Деча- Ниш.инженерната Славка Илич. 
пълнителен секретар на Предсе- ни бе построена фабрика за про 
дателството на Междуобщинска- изводство ца помгш и резервни 
та конференция на СК в Ниш, части, която също така твърде 
когато я попитахмЬ какво тук добре стопанисва- Като илюстра

из-

Недвусмилено
се предприема във връзка с про ция за успешното стопанисване 
веждането на мерките и акциите на фабриката за помпи нека по- 
на Председателствата на СФРЮ служи сведението, че през пър- 
и ЦК на СЮК за по-ускореното вото тримесечие на годината осъ 
развитие на Косово. Веднага тря ществи средства за акумулация 
бва да изтъкнем, че всичко, кое- на_ стойност от десет милиона 
то досега бе осъществено е на- динара. Доволни от работата на 
правено .преди приемането на фабриката в Дечани в ръководе 
споменатите заключения на две- щите органи и работническия 
те председателства. Затова най- съвет на МИН приеха 
късно за един месец в Ниш пов за разширяване на

Все по-тежките условия на стопанисването недвусмисле
но довеждат работниците в позиция по-бързо да изтласкват 
всякого, който пречи на повишаването на 
износа и увеличението на дохода, защото ако не правят така 
сами в новите условия ще търпят последиците, ще бъдат все 
по-застрашено материалното им положение.

Миодраг Милич, председател на 
Общинския комитет на Съюза 
комунистите в Крагуевац

производството,

на
решение 

фабриката
торно ще се разговаря за нови- и вече започна вноса на съвре- 
те акции и мерки за по-ускоре- менни машини и уреди От Яцо- 
ното развитие на Косово.

С особено доволство, тя ни
ния. Новите машини са заплате- Г0В0РИ за дългогодишното успе-

сътрудничество на ИТОшно
„Градина" от Ниш и

ни 37 милиарди динара.
От средата на тази година вЗАПОЧНА ЕЛЕКТРОННАТА 

ПРОМИШЛЕНОСТ
издател-

Титова Митровица вече работи ската организация „Йединство"
от Прищина, които 
тен труд

нов цех на пиротски „1-ви май". 
Като направи всички необхо- а „Нитекс" започна 

дими икономически

със съвмес-
и средстваизграждане-

преценки, то на фабрика за детска конфе- няколко десетки 
всестранно съблюдавайки ефика- кция в Косовока Каменица. Та- читателите 
сността от капиталовложенията зи фабрика трябва да бъде 
на Косово, в тази покрайнина, вършена

издадоха
книги и така на 

°т сърбохърватската 
езикова област по-широкоза-

пред- 
от Косово-

за шест месеца, а. ко- 
преди повече от едно десетите- гато започне да работи с пълна с авиха писателите 
тие първа се „настани" нишка- мощност ще произвежда, с 500 
та Електронна промишленост. В работника. ,6 
Урошевац, Джаковица и Подуе
во построи фабрики за алати и 
ютии, електродвигатели и поли-

Не е по-малко 
сътрудничеството

значително ни 
между нишкия 

университет. И 
'недостатъчна.

милиона текстилни
стоки.

Трябва да изтъкнем и значи- и прищинския 
капиталовложениятелните на покрай това, че е

Комунист дати на моташ „Комунист" Влайко Крм- 
вокалич, изпълняващ длъжност 
НШ главен и отговорел редактор Бо
рислав Вучеткч, главиш ■ отговорна рода 
ктери на републиканските и пол раншен 
ските издания - Дубравко Цур*, (Босна 
и Херцеговина), д-р Живорад Джорджвлич 
(Сърбия), Реджоп Хайруявху (Косово) 
Ристо Лазаров (Македония), Янез Коро- 
шец (Словата*), Мирно Михалевнч (Хър. 
ватско), Мата* Новооел (Черна горе). Кал. 
ман Петкович (Войводине),

• Председател на Издателския 
„Комунист" — не

помощ- • Адреси ни

ийщргеЕггиврататнк
• Издава Издателска 

„ Комунист".
* стн^тиг,Св-^ чв™ърТЪК на сърбохърватски,

хърватсио-срьбски (кирилица и 
’ сло*внски, македонски ■ ад- 

езици, а . съкраттаиГ 
български, унгарсад, словашки,

на
• С У1 ■а Президтата на Републиката от 

23 декември 1964 годиш „Комунист" е от- 
кичея с Орден братство ■ ц :ство съо
здатев венец.

• Директор Издателската трудова орга
низация „Комунист": Витомир Судерета. 
Главеа и отговорен редактор

трудова организации
всички

издания яа „Комунист": Вдайко Кркво-

съвег не 
изданието за СР Сър

би* Д-Р Вогдад Трвфуноигч, заместят
• Урежда .

вен и отговорел редактор на всички
■олегнл: гле-

румънски,
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ЗАБЕЛЕЖЕНО В СЕЛО ТОПЛИ ДОЛ СЛЕД ГОДИНА И ПОЛОВИНА ДИМИТРОВГРАДСКАТА КЛАНИЦА 

ОВДЕ НЕ РАБОТИОвцевъдството
е износно

НЕДОСТИГА! ПАРИ, НО И ОЩЕ НЕЩО
клане на едър и дребен до Именно, 
битък, отделно помеще 
ние за чистене на части 
те от утробата на стока
та, помещение за изми- една част и от деловите 
ване на същите, плато партньори. Но дали ини 
за дезинфекция на вози циативата за сдружаване 
лата, кошари за престой е недостатъчна или пък 
на добитъка и обществе- недостига воля за тйва, 
ни помещения. Всъщно все едно пари няма. И 
ст трябва да се отдели докато пари не се обезпе 
така наречената мръсна чат „Нишава" кара с ка- 
част на кланицата от та- миони агнета, телци и 
зи, където идва месото- друга стока в Бела Па- 
Трябва също да се рекон ланка на клане. Излиш- 
струира водопроводната но е да се говори колко 
мрежа, да се направят ог средства по този начин 
ради. се отливат не само от

касата на „Нишава" но и 
от общинския бюджет 
(разни такси). Трябва ли 
да се каже, че по този

Още през март минала 
та година кланицата в 
Димитровград бе затворе 
на, поради несъществу
ващи условия за работа. 
Оттогава досега са изми
нали година и половина, 
а кланицата още не рабо 
ти нито са взети видими 
мерки за нейно активизи 
ране. Наистина бутнати 
са някоки обекти, които 
и без това почти бяха 
срутени.

От компетентните в 
ООСТ „Нишава", чиято 
собственост е кланицата, 
узнахме, че вече е напра 
вен проект. Между друго 
то „Граджевинар" от 
Ниш прави проекта п - 
чти една година — от

;и миналата до май 
месец тази година. С пр 
оекта е предвидено да се 
построят две линии за

предвидено е 
обезпе-средства да се 

чат чрез сдружаване на 
общинско равнище, а

— Ако искаш хубазо прпз годичата- Всеки ден 
сирене отиди в Топли ■ тича. води с 
дол, при Педа- Така мпз_ а всяко добиче 
зина казват в Счрг, -да 
и Босилеград. А !)ела е 
Предраг Костов.

се сметка 
грижа

е това — споделя П. Кос 
тез. Край стадото винаги 
:рябва да има човек- ВоР'д-0-

.Влс.гта ’тещ във ВЕЦ ли 1,е сметка и за здра
вето и храната на стадо
то, при агнене и доене и

вече
Но той ни 
ното си 
празна- . 
пк -.- ■

кяколт. .
1 ооод
-' >'А на ДР. — казва Станка Кос

■ -. ;. ез това това. която Фактически 
води най-гол. :ма грижа:к то стопан

■ -»айно е изве за стадото.
• ■■!То .тебър произво- 

V. сирене. Има ста 
до Ог с20 овце. Съпруга
та му рганка и синът му - ктг.ра имот. От 
Сречко и дъщерите му 
Цонка и Снежана, пове

ст
КЛИЕНТИТЕ О ПРЕДЕЛ 
ЯТ ЦЕНАТА

Общо, Костов

П

*: ел
За реализация на посо 

чения проект са нужни 
около 80 милиона дина
ра — 60 за строеж и 20 
за оборудване. Тъкмо 
тук се идва до камъка, ха? 
който спъва работите-

10 хе 
глощ

— 2 хектара са : 
вени треви. Тегл л 
000 динара от прсп 
Морава п" и е п 

нал много. Набг.”?--. 
шини за

УСТ-
начин и гражданите на 
Димитровград плащат це

и
доха до правия личен па 
спорт това семейство. Им 
ат си хубава къща в То
пли дол

А
и-

'.’а А. Т.(триетажница, меха.низал и.а

ПРИБИРАНЕТО НА РЕКОЛТАТА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

НАДПРЕВАРВАНЕ С ВРЕМЕТО
Вече два месеца, а най- 

вероятно и следващия в 
Босилеградска 
усилено се работи върху 
прибирането на реколта- 

Сслскостопанските 
производители, от сутрин 
до вечер са из синьора. 
В планинските села неумо 
рно събират последните 
откоси сено, а в низките, 
на нивите падат и послед 
н-ите снопи жито и при 
гота от време на време 
погледжат в небосвода 
защото тазгодишното при 
биране на реколтата всъщ 
мост бе ежедневна над
превара с времето. Имен
но, дълготрайните и чес
ти дъждове не само че 
попречиха, но и забавиха 
прибирането па реколта
та. Поради това в плани
нските села Доганица. Ка 
рамапица. Дукат, Назъри 
ца. Горна Ръжана, Му- 
сул и Барйе, въпреки че 
жътвата пече довтаса, а 
в низките същата вече с 
и пълен разгар, кооитба- 
та все още не е приклю
чила.

вегетацията на житата. 
Охрабрява и фактът, че 
тази година по отношение 
на миналата са изорани 
и засети далеч повече пло 
щи и по този. начин сел
скостопанските произво
дители няма да правят ре 
дица пред магазините за 
трици за добитъка, което 
е и крачка напред в осъ
ществяването на мерките 
за икономическа стабили
зация в областта на сел
ското стопанство.

пански производители не 
достиг на храна няма да 
има. Още повече, че вто
рият откос се очаква да 
бъде много по-доходен, а 
па места ще може да се 
коси и трет откос-

И докато селскостопан 
ските производители не 
са доволни от сенодоби- 
са. тазгодишният зърно- 
добив ще бъде по-добър 
От миналогодишния. Про 
летните дъждове благо
приятно повлияха върху

община

та.

Предраг и Станка Костов

обработка иа земята — 
трактор и две косачки. 
Нито педя земя нс оста 
вя на халос- Обезпечава 
достатъчно храна за до
битъка си. 
храна слага в плевника. 
Годишно 
1000 кг концетрат за аг
нета и 2—3 тона цареви-

която дели с двамата си 
братя). Прадедите му 
още били известни живо 
тновъди. В Топли дол е 
имало по-рано още мно- 

животновъ-
м.я.

И всичкатаго известни 
ди, но от година на годи В НЯКОИ ВИСОЧКИ СЕЛА ПРЕЗ ЮЛИ

Градушката обра реколтатакъмкупувана, намалявали-
Започнал и Предраг Ко

през 1958 година.стов
когато имал 30 броя ов- внеочките села Се-На 17 юли тази година 

нокос, Болев дол, Вълновия и
па- Горни Криводол 

истинска беда. Именно, този ден тези села
Освен овце, Предраг от :не. Не започнал да 

занимава с овцевъдство 
поради семейната тради 
цкя, но защото видял го 
лямата 
въдството. 
те 120 овце са кръстоса
ни: пременка—мерино.

се 1глежда и 2 крави, някоя 
кокошки И ДР-

сполетя
захвана силна градушка, каквато не помнят ни 
най-старите жители па тези села- Градът в Болев- 

бе почти като яйце и направо унищожи тазго-

ко свине,
И така село Топли дол 

община :в Сурдулишка 
семейството Костов е из
вестно. При

I ДОЛ
дишпата реколта, така че щетата на пшеницата, 

останалите есенни култури е
изгода от овце- 

Сега всички- :него идват 
Белград,

овеса, царевицата и 
стопроцентова Според преценка на съответна ко
мисия от Общинската скупщина най-големи ще
ти са били в района на село Сенокос, Болевдол, 
Вълновия и Горни Криводол-

Инак в Димитровградска община жътвата в 
най-скоро време трябва да приключи. Комбайните 
тези дни са в района на Висок. В общината от за 
сетите с пшеница 1005 хектара — 105 обществени 
площи и 900 частни — до 18 август са ожънати 
549 хектара или 54 на сто. Тази година са запла-

пшеница, от ко-

:за сирене от 
Скопие, Враня, Светозаре 
во и много други краи
ща. Самите клиенти 
оеяелят и цената па сирс

:
ГОЛЯМА ПЕЧАЛБА :

:опГодишно от 
си, за продажба остават 
над 90 агнета, произведе 

кое-

стадото :
;

пето.
Вероятно по примера 

па семейство Костови, им 
ат условия да тръгнат и 

селскостопански 
от Босилс 

и Сурдулишка

селскостопански 
изтък-

Инак,
те производители 
ват, че тазгодишният се- 
нодобив е по-малък от 
миналогодишния.

:над 1000 кг сирене, 
то му донася печалба от 
над 1 200 000 динара. 
Продаде над 200 кг въл
на. Това е наистина хуба 
ва печалба.

— Заработва се — коз 
ва П. Костов, Относно, 
моите семейни изкарват 
по-голям личен доход от 
мене. Сигурен е, че всич 
ко това изисква и 
мо себеотрицание и труд

:

:ДРУГИ 
производители

отдел-
села. : нувани за изкупуване 619 тона ___

ито 314 от обществения и 305 от частния сектор.
от обществения 
пшеница. Това 

количества. Все

но в планинските 
Дълготрайитс и пролив
ни дъждове през пролет
та последвани 

. взеха данъка си, 
селяните- Но 
това въз основа иа разго
вор с отделни селскосто-

градска
община. Резултатите от 

налице в това

: Досега са изкупени 298,5 тона и то 
сектор 237 и от частния 61,5 тона 
е само 48 на сто от запланувалите

:
се- със студта са

селскостопанската
мсйство. Имат две коли, 
прекрасно обзаведен дом-

:рабо- казват 
и покрай заплануваното мз-пак компетентните изтъкват, че

пшеница ще бъде осъщесвено.! купупане на А- Т.:голя- Б. Костадинов
СТРАНИЦА 7
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ИЛ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕМИДИМИТРОВГРАД

РОДИТЕЛИ, ВАШЕТО ДЕТЕ 

ВЕЧЕ Е УЧЕНИК
I

Лятна културна 

хроника се подготви заЗаписали сте първокласник на училище! Как да 
успешно стартуване?

на училище и кога- 
наказвал, па дори 

побой! Родителите

те те са отивали 
то учителят ги е

училище за пове- 
най-

има и деца,

Тръгването ма
чето ученици-първоклаоници е
радостният ден, Обаче 
които се страхуват от училището и 
с които родителите и просветните ра 
ботници имат доста трудности да ги 
привикнат на училищната скамейка.

Вече в първите дни учителят ме
жду първолаците може да забележи 
объркания ученик, който седи зами-

Такова

ки художници, които 
успех се представят в мио 
го градове в Република
та и изобщо в страната.

сВсъщност едва ли мо
же да се говори за няка 
ква лятна културна хро
ника
през това лято- 
културният живот 
летните месеци напълно 
заглъхна и не се случи

им е нанасял и
нетактично пред бъдещия пър

волак нагрубяват по-възрастното дете, 
лоше учи, заканват му се или 

го бият. Не бива също нито цялата 
за проблемите на ученика с про

често
Димитровград

Защото Нима нито един от тях
в

което
през не с пожелал да се пред 

стави и в родния си град. 
Не е никаква тайна оба- 

никакво по-важно култу- че, че малко са почините 
рно събитие, което да за след организиране на та 
служи нашият интерес кава изложба да се изку 

пи някое от платната, от 
носно една или две кар
тини. Дълго време се го
вори за устройване на 
художествена галерия, ио 
всичко се свежда ло жс 
лание. Малко или почти 
никакви мероприятия не 
се раздвижват да се съз
даде такава галерия.

вина
блемите в училището да се прехвърля 

училището, понежепреподавателя и 
всичко това твърде неблагоприятно вли

особеноелен, посърнал и уплашен, 
дете-първолак обикновено мълчи и яе върху бъдещия първолак,

разглезения, който трябва психиза-когато учителят нещо го попита 
почва да пелтечи, разплаква се, тър
си родителите ои и желае да побегне 
от учебната стая. Това са прекадено 
чувствителни деца-първолаци, 
сс плашат от училището и учителя, 
и на които просветните работници 
трябва да посветят особено психопе- 
дагогическо внимание.

Специалисти дълго са се занима
вали с този проблем и са дошли до 
заключението, че такова чудно пове
дение на детето-първолак, когдто 
тръгне на училище, всъщност е после 
дица от лоша подготовка на първо
класника за училище в родителския 
дом, въпреки че има и други причи-

върху
чсски да се подготви у дома за учи
лище. Неправилно подготвяне на пър 

родителския

Ако изключим диеко- 
вечерите за най-младите 
и редовните кинопредста 
вления на димитровград
ското кино, други култур 
ни прояви нямаше.

волака за училище в 
дом отрицателно влияе върху детето- 
първолак, понеже то в своята 
получава представа за „страшни" пре 
подаватели, които злепоставят учени
ците, които са и несправедливи, суро 
ви и безогледни.

които
глава

БЕЗ ТЕЛЕВИЗИОННА 
ПРОГРАМА

Димитровград е може 
би един от малцината 
градове в Репубиката, 
който щом загърми един- 
два пъти остава без те
левизионна програма не 
само с часове, а с дни. 
Това самоизключване на 
телевизионния препреда 
вател безспорно е после
дица на некачествена те 
хническа въоръженост на 
препредавателя на „Коза 
рица". Но дали само пре 
предавателят е „вино
вен"? Ако вече се знае, 
че и най-слабите гърме
жи, относно най-малката 
буря, изхвърля от строя 
този препредавател — 
какво се предприема по
ложението да се измени.

Има и такива родители, които сво 
ето жизнено и разглезено дете — 
бъдещ първокласници, плащат и с 
учлището и често му говорят как учи 
телят ще го „научи на ум". И това 
е една покрай другите причини, че 
някои бъдещи ученици-първокласни
ци със страх тръгват на училище, 
където ги очаква „страшен учител" 
който го очаква в училището да го 
„прикроти с бой”.

Затова родителите би трябвало 
на прво място във връзка с казаното 
да водят сметка за възпитанието на 
предучилищното дете в кици и за 
неговите правилни подготовки за го
лемия ден, когато започва важен пе
риод в живота на всеки човек — тръ 
гване на училище, относно в първи 
клас. когато основното училище ши
роко разтваря вратата за учениците, 
с особено „добре дошли" 
първолаци.

През летните месеци в 
града ни идват нашенци, 
които боравят с изкуст
вото. Защо например да 
не се организират срещи 
с по-известни писатели 
и поети- Някои от тдх 
са и носители на високи 
признания и награди и 
безспорно има какво да 
прочетат и разкажат на 
любителите на художес
твеното слово.

ни.
Чест е случаят да кажем как 

майката пред бъдещия ученик-първо
лак постоянно повтаря, че не Ще мо 
же да издържи без своето дете, до- 
като е на училище, че не е свикна
ла да се разделя с него ни десетина 
минути, че нейното дете ще се раз- 
боли щом дойде в допир с 
ученици и т.н. Първолакът, който то
ва слуша, а по природа е прекадено 
чувствителен и още разглезен, посте
пенно започва да се страхува от деня, 
когато трябва да тръгне на училище- 
Също така много 
родители, които пред чувствителното 
дете разказват за дните, когато сами-

Да напомним още, че 
през лятото в Димитров 
град идват многоброния 
радетели на културата и 
че тяхното присъствие в 
града може уопешно да 
се използва за разнообра 
зяване на културния жц- 
вот- Да се очаква само 
От културния център 
„25 -май" да бъде носи
тел на културния живот 
в града не е най-удачно. 
Тук са и студентите, чи- 
ято дейност 
изобщо не се 
в града. Значителна по
мощ може да окаже и 
ОК на ССМ, но и млади 
те бездействуват.

други

грешат и онези на своитеНе бива да говорим 
как се чувствуват хора
та, когато малкият екран 
загасне. Негодуването че 
сто минава в огорчение 
и мнозина основателно 
се питат: защо плащат 
таксата на Телевизия Бе
лград, която не им оси
гурява редовен прием на 
програмата-

проф. Владимир Чолович

В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ЦЕНТЪр „ИВАН КАРАИВАНОВ" В БОСИЛЕГРАД

през лятото
чувствува

В образователния цен
тър „Иван Караиванов" 
в Босилеград на 26 и 27 
август ще се проведе вто 
ри записвателен срок. Ка 
кто вече писахме, в това 
средно профилирано учи 
лище има още 135 
бодни места: 40 - 
52 във вътори, 24 в трети 
и 19 в четвърти

записвателен срок броят 
е попълнен- Докато 
природно-техническата сп

природнотехническа с 19 
свободни места.

Да кажем и това. че 
според решение на Пе
дагогическия съвет през 
учебната 1986/87 година 
в Образователния 
тър в Босилеград ще мо 
гат да се запишат и 20 
задочни ученика, от това 
10 в трети клас машинна 
специалност, по 5 в две 
те паралелки, и 10 ьъв 
втори клас. 5 металост- 
руга-ри и 5 металошлосе 
ри, които по специална 
подготовка, така нарече- 

приучени . майстори 
могат веднага да се вк 
лючат в 
ния процес-

в

ециалност има свободни 
още 17, а в машинната, 
която също така е с че 
твърта степен 
онална подготовка и 
дето ще има две парале 
лки от по 16

И БЕЗ ИЗЛОЖБИ, 
КОНЦЕРТИ И ДРУГИ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Повече от ясно е, че 
културният живот и кул 
турното лято 
бъдат далеч по-богати. И

професи-могат да сво- 
в първи.

ценкъТова лято димитров- 
градчани останаха и без трябва да бъдат: зарад 
художествени ученика: 

металостругари и метало 
шлосери има 7 свободни 
места от които 6 
лостругарската
ност.

изложби, многобройните гости 
други културни събития: Димитровград и 
концерти, гастроли на из 
вестни артисти, театрал-

клас.на
В третизарад 

кои- 
кул-

турен живот през летни
те месеци. Всяка 
атива в тази насока 
бва да орещне подкрепа. -

клас, където 
са запланувани през 
стъпващата учебна 
на три

димитровградчани, 
то желаят по-богат

на-
в мета 

специал
годи 

различни спе-ни представления и про
чие. Не може обаче да циалности: икономичес

ка, природно-техническа 
и машинна.

иници-се твърди, че такива кул 
турни програми не е мо 
гло да се организират- 
Димитровград има десет

В четвърти клас, къде 
то според плана ще 
две специалности: 
мическа, чийто брой съ 

,Що така

тря след първия има низаписвателен срок. 
мо в икономическата сп 
ециалност още в първия

са- иконо
Ст- Н. производстве-

М. Яе попълнен, и
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МТБ „БОСИЛЕГРАД" НА СМТА „НИШ '86" БРИГАДИРСКО ЛЯТО ’86Шопска песен 

край Нишав^Ц ДИМИТРОВГРАДСКА 
ТА БРИГАДА „БРАТСТ 
ВО—ЕДИНСТВО" НА 
„ГОРИЧКО' 86"

ш 
• 6

ч <■ ■■■•
4 А% Само 2 процеша недостигнаха за признанието 

/,Ударна бригада през първата декада" — Над 
20 бригадира посещават курсове -г— На посещение 
във ВП 3038 - Истинско другарство, братство 
и единство

В третата смяна на сдю 
зната младежка трудова 
акция .,Ншп '86" младеж 
ката трудова 
„Босилеград" (46 брига 
дира и бригадирки) осъ
ществява сравнително до 
бри резултати- Трудовата 
си норма за първата де
када на смяната босиле- 
градските бригадири пре 
изпълниха с 18 на сто и

\

Пакигадата и отговорник за 
обществената дейност на 
бригадирите.

Босилеградските 
гадири активно участву
ват в културно-забавната, 
дейност в младежкия ла
гер. За бригадирските ве
чери подготвят рецита
ции, едноактовки, вокал
ни и инструментални из
пълнения. В лагера често 
гостуват популярни изпъ 
лнители на народни и 
забавни песни, театрал
ни дейци и културно-ху
дожествени дружества, ко 
ито до голяма степен обо 
'-атяБат забавния живот 
на бригадирите.

Домакини 
та „Босилеград" са войни 
ците от ВП — 3038, ра
ботниците от една основ
на организация на сдру- 

труд от Електрон-

средбригада бри-

5Е най-до
брите

по този начин заслужиха 
бригадата им да бъде по 
хвалена. Само още 2 про 
цента им трябваха, за да 

признанието 
„Ударна бригада през пър 
вата декада". Това може 
да се отчете като успех, 
понеже голям брой бри
гадири са твърде 
(още са пионери), а 
началото на смяната бри 

сериозни 
проб-

Четири^есет и деветте 
бригадири от димитровгр 
адската младежка трудо 
ва бригада, които тази го 
дина участвуват на Съюз
ната трудова акция „Го- 
ричко 86" в СР Слове
ния, след първата дека
да се намират на второ 
място по трудов успех. 
Именно, от пет брига
ди участнички в тази ак 
ция. димитровградските 
бригадири са осъществи 
ли средна трудова нор 
ма от 163 на сто- Както 
и обикновено в културно- 
забавната дейност дими
тровградските бригадири 
са без конкуренция.

спечелят

бригада-
млади

в

гадата имаше 
„организационни 
леми"

Комендантът на брига
дата Иван Борски казва, 
че сега редовете на бри
гадата са стабилизирани. 
Всички бригадири насто
яват да повишат процен
та на изплнение на тру-

жения
ната промишленост и ме 

общност Лали-
СМ ГА „ВЛАСИНА '86"

стната
нац- Досега бригадирите 
посетиха ВП 
до края на 
отидат на гости и 
останалите си домакини 

полити 
дейност на бри

Труд, курсове,3038. а
смяната щс 

при забаОбществено
На посещение при бри 

гадата тези дни бяха пое 
дселателят на Общинска 
та конференция на Съю 
за на социалистическата 
младеж от Димитровград 
Нсбойша Иванов, пред
седателят на Общинския 
синдикален съвет Адам 
Георгиев и председателят 
на Общинския одбор на 
СУБНОР Сьрбислав Злат 
кович.

Димитровградските бр 
■игадири ще се завърнат 
от акцията -на 24 
месец, по който повод им 
сс подготвя тържествено 

Трета смяна ще прикл посрещане, 
ючи на 29 август т.г-

ческатадовата си норма, за да 
обезпечат на бригадата 
си -ласкавото признание 
'„ударна" и да се завър
нат с възможно

вният живот на бригади 
рите. В бригадирския ст 
ан на Власина често го 
стуват известни естрад
ни дейци, вокално-инст-

В трета
зната младежка 
акция „Влаоина '86” ра 
ботят младежките тру 
дови бригади „МИ МЛ
АДИ" от Суботица, „ЮС рументални състави, теа 
УФ ДЖОНИЧ" от Сара- трални дейци и култур

„ДЖУРО ДЖАКО- но-художествени друже
ства. Бригадирите са. 
посетили Народния му- 

„ИВО ЛО- зей в Лесковац, а наско 
ро ще посетят и роднгг 

дека те къщи на Борислав Сг
е анкович и Милентие По

смяна на съю 
трудова

интенгадирите също е 
зивна. Провеждат се три
буни, изнасят се гюлити- 

организи-чески сказки, 
рат се разговори . . При 
бригадата действува ак- 

Съюза на комуни
Иван ево,

ВИЧ" от Славонски Бр
од' „ЯКОБ КУБУРЕВИЧ" 
от Земун и
ЛА РИБАР" от Бусова-

повече 
признания.бригадирски

— През изтеклите дни, 
сподели Борски, уредих
ме една част от парка в 
древната Нишка крепост, 

канали за

тив на
стите от 9 члена.
Борски ,е секретар на ак 

СК в целия ла-тива на
гер. а още няколко опи
тни босилеградски брига 
дира активно работят в 
Скупщината и останали-- да 

органи и тела на см и -

прокарахме 
телефонни кабли, уреж
даме кея край Нишава и 
пр- Подобни трудови за- 

-дачи ще изпълняваме и 
в останалата 
смяната.

ча. През първата
норматрудовата

изпълнена средно с 
на сто, ио бригадирите и

98 пович.
на течаст Разнообразен и интенната. акция- зивон е спортният живот 

па бригадирите. Прове
дени са или ще се прове 

голям брой спортни

с ръководството на
уверени, че до 

смяната планът
бригадириВсички 

най-хубави думи говорят 
за другарството, приятел
ството, братството и сди- 

бригадирския
,Иво Дола Рибар".

босилеградската

изтък-Бригадирите 
ват, че работата им 
е тежка. Засега единстве- 

им са голе-

та са 
края на 
ще бъде преизпълнен.

тозине
дат

на 30 състезания.на трудност 
мите горещини-

Според думите
МЛАДЕНОВИЧ, за-Всички негвото в

раи
местиик — комендант на 

обществената
от жи лагер ,

Освен
бпигада тук -работят и акцията бригада ту бри. дейност на бригадирите

е разнообразна и съдьр-
__ БАДЖА" от жателиа. Организират сс

РАБОТНИЧЕ трибуни по актуалии ид
вънро

са тцърдс доволни 
вота в младежкия лагер 
„Иво Дола Рибар" в ни- 

,, Панта-

А. Т,Б К.

младежките 
гади „БРАНКО 
ШИЧ

шкия квартал 
лей".

Г1ЕРИ-

— Голям брой брига- 
нашата бригада Крушевац,

СКА БРИГАДА на ейпо-гюлитически 
си; провеждат се сказки, 

клуб-..

дири от 
в свободните часове посс 
щават различни курсове. 
Трима се обучават згст)0- 
дачи „Б" категория.

елек
тронната п'1оми1^Н^ работи дебатен 
иа Югослави . КовШ провеждат се курсове по

фотографиране,, филмо 
апглцйс

РГАНОВИЧ" от 
АЛИЯ

Биелина, „7 АПРИЛ" от
„ВЛАДО

7 по АЛИАГИЧ" от
за джудо во изкуство, и 

ки език' Работи и авто- 
водачи „А" ка

се щават курса 
и карате, 7 учат за про- 
грамери и 7 се обучават 
за електрожениеги 
черта Коце Божилов, за
местник-комендант на бр

БА-Виооко и 
ГАТ" от Задар. школа за 

тегория.
К- Г. Богат е

— под
културио-заба
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Комисията за работа и трудови отиоше- 
ПИ ООСТ „СД" в Ниш даваНЕВОЛЯТА НА ЕДНО СЕЛО

пия па

ГРОБИЩАТА В ДОЛИНАТА следните вакантни места в 
ПВЦ в Боси-,за попълване на 

единицата на сдружения труд 
леград за неопределено време;

1. Заместник управител — един изпъл- 
образование (дипломиран 

инжинер) с тригодишен трудов

ходът с в две посоки 
или разширяване на сега 
шиите гробища по окол
иите по-здрави места или 
цялостно пренасяне 
същите па по-изгодно мя 
сто, за което трябва да 
се изясни селото. Второ
то решение е много по- 
добро, защото, както ка
захме, до сегашните гро 
бибща няма път, над 'гях 
минават вади, а и зем
лището е мокро и подло 
жно на свличане. Целият 
терен не отговаря за то-

В началото на юни тази година, след
ствие на валежите и водата от една вада, 
част от гробищата в село Плоча се свлекла 
в долината. Единствено решение; преселване 
на целите гробища на друго, но-здраво място.

е виешенител
машинен 
опит в специалността си,

2- Механик за изработка «а
па

части и 
необходимосъстави — два изпълнители

висококвалифицирани или квалифи- 
работници (машинна специалност) и 

да имат едногодишен трудов

картината гази земя на някоя баба 
Нона от Мусул в която 
била и част от гробища
та. Така останало досега, 

страна Хората но се спасили от 
турците, тс плащали да
нъка за умрелите, но и 
летс и зиме с големи мъ
ки карали покойниците 

.1 в дола на край село през 
преспи, долове и ниви- 
При това имало и свади 
дето минавали там къ- 
дето няма никакъв път 
за „старо село"

Печална е
на грооищата в село пло 
ча. .1 оляма част от тях 
вече не съществува. Тере 
нът от мусулска 
се хлъзнал и повлякъл 
грооове и паметници към 
близката рекичка ... Око 
ло петнадесет гроба са 
напълно унищожени, 
десетина с изпокривени 
паметници са готови да 
напълнят долината. Това 
е голямо бедствие за се
лото. което отдавна ре
шава да пресели гроби
щата, до които няма ни бшцата. 
какъв път и които бук
вално лежат на вода. Но

е да са
цирап-и

опит в специ
алността си,

3. Механик за изработка на части и сьс- 
— необходимо еедин изпълнител 

да е висококвалифициран или квалифициран 
работник (електроспециалност) с едногоди
шен трудов опит в специалността,

4. Пазач — пожарникар — три изпълни- 
завършена средна професионал- 

(с положен пожарникарски

тапи

ва.
— Хората са съгласни 

— казва Коста — да се 
купят един или повече 
парцела около местност
та „Прсслап" и да пре
селим целите гробища 
или да образуваме нови. 
При това трябва да по
строим и една сградичка 
за подслон и доведем во 
да от близките извори. 
Тук би било близко на 
всички махали, а достъп
но е от всички страни. В 
общината това е схвана
то сериозно и ще ни ока 
жат необходимата по
мощ по- спазване на за
кона от тая област и 
подмяна на землището с 
някой парцел от фонда 
на общонародните " имо-

състели
на подготовка 
изпит),

5. Технолог — един изпълнител — завър
шена средна професионална подготовка (ма
шинна специалност) с едногодишен трудов

как
то народът нарича гро-

опит,
6. Манипулатор с парен котел — един 

изпълнител — необходимо е да е квалифици 
раи работник и да има положен професио
нален изпит за работа с котли за парно и

НА НОВО МЯСТО
сега няма друг изход- 
Пренасянето им е единст 
веното решение.

След свличането ведна 
га реагирала местната об 

- щност. Тя мобилизирала 
селото да поправят как
во може да се поправи, 
защото няколко гроба би 

Осемдесет и четириго- ли буквално превърнати 
дишният САНДО ПЕЙ- 
ЧОВ разказва защо гро
бищата се намират тук, покойниците някак си пак 
на най-лошото възможно да се съхранят.

централно отопление.
7. Стажант — един изпълнител 

обходимо е да е инжинер електротехник.
За всички кандидати ще се проведе про

верка на психофизическите им способности, 
да за мъжете е необходимо да са регулира
ли военната повинност.

Срок за подаване на молбите е осем 
дни от деня на публикуването- Изтъкваме, 
че ще се вземат под внимание и молбите, 
които са подадени въз основа на обявата в 
СОИ за трудоутрояване в Босилеград.

Молбите се подават на адрес: Комисия 
за работа и трудови отношения. ЕИ ООСТ 
„СД", Булезард Велко ВлахОвич — 80—82 
18 000 Ниш.

и не-
КРИЛИ СЕ ОТ ТУРЦИ

или пресечени и трябва
ло тленните останки на

място и това в мерата на 
две съседни села — Му
сул и Плоча. В турско 
време раята била длъжи-

Председателят на Съ
вета на Местната общ
ност КОСТА НИКОЛОВ 
ни осведомява за следно 
то; — Веднага след бед- 

направихме 
каквото можахме и осве
домихме Общинската ску 
пщина в Босилеград за 

се съхраняват на скрито станалото, търсейки съвет
място, където никой не и помощ какво да пра

вим пошататък- Те изпра 
тиха един агроном и 
един строителен инже
нер инак инспектори и с 
представители на селото 
направихме преглед и съ 

вълнени ставихме протокол. От 
протокола узнахме, че из

ти, каквито има и в на
шето село.

на за всеки умрял човек 
да плати 70 гроша дето Стоян Станков
се съхранява в „турска" ствието ние 
земя. А толкова пари 
струвала една крава- Хо
рата били принудени да

ДИМИТРОВГРАД

ПРИЕТО НОВО САМООБЛАГАНЕминава и няма никакъв 
път. И действително, по- 
захвърлено и по-недостъ- 
пно и грозно място не 
могло да се -намери. Се
тне, земевладелецът тур
чин за чифт 
чорапи подарил част от

За продължаване на 
самооблагането и

за пет години да бъдат 
събрани 393 
динара. Нан-голяма 
ст от средствата, 60 на 

Ще бъде изразходва

та в Центъра за култу-през
следващите пет години 
се изказаха 60

милиона па.
Трябва да се каже че 

и този п^т сред гражда
ните преодоля

чана сто 
от гражданите, а против 
въвеждането 
460 граждани. Процентът 
от 60 на сто „за" се

сто мнение-му само

оп
равдава с факта, че 
Ферендумът бе 
в края на 
когато

ре-
БОСИЛЕГРАД проведен 

седмицата, 
голям брой жиЗаподг зрен в злоупотреба 

на служебен пост тели на града отиват на 
село, а мнозина вече по 
лзуваха и годишните 
почивки, или с една ду
ма имаше много отсъст 
вуващи.

Симеон Р- Глигоров, секретар на Секре
тариата за стопанство, финанси, урбанизъм, 
комунална и строителна дейност към ОС в 
Босилеград е заподозрян за злоупотреба на 
служебен пост и фалшифициране 
менти. След проведеното следствие 
ският

си

яа доку- 
общин-

прокурор в Сурдулица срещу него е 
възбудил обвинителен акт в Общинския 
в Босилеград.

Според информацията на прокурора с 
оправдание се съмнява, че Глигоров е на-пра- 

углавно дело тъй като на частен пред
приемач — негов роднина 
ност да осъществи право на 'пенсия

Имайки предвид сред
ния личен доход в об-съд Шината на края на пър 

тримесечие на та
зи година, който

на за довършаванев ото то, че само със самооб
лагане може нещо да се 
направи и да се разре
шат много 
проблеми, коИто с об
щинския бюджет в ни
кой случай не могат да 
се решат-

градската канализация 
и за улици, около 10 на 
сто от средствата ще бъ 
дат насочени за

възливил за на 38 000 
броят

динара, 
на заетите, частни 

те занаятчии.
Рите, кадастралния

комуналние дал възмож- 
като му

издал недостоверно удостверение за трудо-
В. Божилов

довър-
пенсионе шаване на средношколс

кия образователен цен
ТЪР. а предвидена е и 
Реконструкция на бина-

при
код и т.-н. предвидено е

вия му стаж.

А. Т.
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ФУТБОЛНИЯТ ОТБОР 
„МЛАДОСТ" ПРЕД СТА 
РТА НА НОВОТО ПЪР 
ВЕНСТВО

Физическа култура ФУТБОЛ

Старт — на 24 августУсловия за високо класиране Футболистите на „Асен Балкански" 
Димитровград се подготвят за предстоящия 
футболен сезон в спортния център „Парк". 
Тревожи обаче слабият отзив на първотим-

от

Дали футболистите на 
„Младост" от Босилеград, 
след няколко 
дини, когато 
и желанията им бяха ед
но, а възможностите дру 
го, ще успеят да заемат 
едно от първите две мес 
та в тазгодишното фут
болно първенство в Меж 
дуобщинската футболна 
дивизия Враня —
„А” и по този начин обе 
зпечат място в по-горен 
ранг на футболните със
тезания е въпрос който 
все повече се чува сред. 
любителите на футбола 
в Босилеград. Това до 
толкова повече, че са съз 
дадени всички условия 
за добра и резултатна иг 
ра: игрището „Пескара” 
е затревено и оспособено 
за игра, съблекалнята ця 
лостно е приспособена и 
оборудена за ползуване, 
обезпечени са оредства 
за егзистенция.-. От дру
га страна в тазгодишното 
футболно първенство фу

тболния отбор ще старту 
ва с всички миналогоди
шни футболисти, разби
ра се с по-голям опит и 
воля за игра, с което и 
амОициите им са по-голе 
ми- С други думи каза
но условията са налице 
остава футболистите то
ва да потвърдят и на Фут 
болния терен е игра.

дат. Понастоящем упраж 
няваме отделни варианти, 
а ведно и подобряваме 
Физическата ои конди- 
ция. Всичко това е добра 
предпоставка 
класиране.

цитегладни го 
амбициите Първенството е на прага си, понеже вече 

на 24 август в Димитровград гостува довчера 
шния зонален отбор „Свърлиг"- Това е дер
би—среща в регионалната лига, която е офор 
мена тази година и която след сръбската лига, 
е най-качествения ранг на състезание на те

за високо 
А няма как

во и да крием, тази го
дина амбициите ни са 
първото или риторията на региона.

Ако димитровградските футболисти же-второ мяс
то. лаят да запазят мястото си в тази група ще 

трябва занапред далеч повече да работят.
група Мнението на треньора 

Георгиев споделят почти 
всички футболисти, ка
то при това изтъкват, че 
са готови за спортна бор 
ба, но се страхуват от 
пристрастното съдене на 
отделни съдии, които и 
досега някак си отбойно 
се отнасят спрямо тях, 
отделно когато футболи
стите от Босилеград гос 
туват.

Как ще бъде —• остава 
да се види- До започва
нето на тазгодишното 
футболно първенство ос 
тават огце десетина дена.

До коя степен футбо
листите ,на „Младост" 
са подготвени за висо
ко класиране? Отговор 
на въпроса потърсихме 
От треньора ГЕОРГИ ГЕ 
ОРГИЕВ.

— Безспорно е, че ус
ловията по отношение 
на досегашните значител 
но са по-добри. Обаче, 
когато става дума за сре
дствата, те не са достатъу 
ни, но се надяваме че все 
пак ще бъдат обезпечени 
поне за минимална егзи 
стенция. Инак, с подготов 
ките започнахме навреме 
и все още те се провеж

. Д. С.

ТРУДОВИЯТ СЪВЕТ НА ТО „АВТОТРАН 
СПОРТ" В БОСИЛЕГРАД ДАВА

ОБЯВА
за приемане на водачи на товарни коли — 
четири изпълнители за неопределено време.
УСЛОВИЯ: Освен проведените със закона 
кандидатите трябва да изпълняват и следни
те специални условия:

са водачи на товарни моторни 
возила с „Ц" й „Е" категория и да имат 
едногодишен трудов опит.

Освен молбите кандидатите трябва 
. доставят и следните документи:

— позволение за правоуправление (фо
токопия или препис),

— кръщелно свидетелство
— съдебно удостоверение
— удостоверение за регулираната воен-

да

да

М. я.

МЛАДЕЖКИ ТУРНИР ПО ФУТБОЛ НА МАЛКА ВРАТА

Власакн Алексов" отново първенец на повинност,
— удостоверение за трудовия опит,
— удостоверение от СОИ за трудоустро 

яване, а лицата които са в трудово отноше
ние удостоверение за личните доходи и за 
принадлежностите 
вото,

гг
Както всяка, така и 

тази година, през летни
те дни в Димитровград 
се проведе радиционни- 
ят младежки турнир 
по футбол на малка вра 
та. ОК на ССМ в Дими 
тровград тази година 
далеч по-сериозно схва
на своята задача и мно 
го по-рано започна под
готовките за тази един 
ствена спортна манифе

стемата на купи. така че 
нито един отбор 
ше забележки по отно
шение на 
та на турнира. След де- 

борби бя-

стация, която се оща- 
низира през лятото в 
града- Всички усилия 
дадоха резултат, така 
че отзивът бе масов. От 
9 до 19 юли на терените 
в спортния център „Па
рк" продефилираха 36 
отбора, което представ
лява рекорд за 
ните десетина години.

Турнирът бе игран от 
началото до края по си

няма-
домакинст-по член наорганизация-

— лекарско удостоверение- 
Молбите с посочените документи се по 

осем дни от публикуването
сетдневните 
ха излъчени и най-добри дават в срок от 

на адрес: Трудова организация „Автотранс- 
порт”, Босилеград (до Комисията за рабо
та и трудови отношения).

Неподадените в срок и некомплектувани 
молби няма да се разглеждат.

те отбори. Първото мя 
сто напълно заслуженопослед-

отборът „Вла- 
от Дими

спечели 
саки Алексов" 
тровград, който и досе
га няколко пъти спече
ли преходната купа на 
ОК на ССМ. Във фина 
лната среща те победи
ха отбора „Черни бисе
ри" след изпълнението 

Третото мис 
..Млад

граничар", съставен от 
числящи се към ЮНА-

ЧОВЕК И ПРИРОДАМЛАДЕЖИТЕ И ПИОНЕРИТЕКУП-МАЧОВЕ НА

ЛЕЧЕБНИТЕ СВОЙСТВА НА МЕДАМладежите и пионерите не успяха
ка дузпи, 
то зае отборът препоръчва да взематНа нервно болни се 

сутрин по 30 г мед, на обед — по 30 г, а вечер 
— но 40 г- Една чаша медена вода (една супена 

чаша гореща вода), изпита

с резултатсе наложиха 
3:1.

През август младите ка 
тегории на „Асен Балкан час и 

спокоен сън.
Младежите пък играха 

„Топличанин"
ски" не успяха да се кла 
сират за по-иататъшните 

Юго-купа-

лъжица мед в 
половина преди лягане, осигурявас отбора 

от Прокупие Въпреки че 
отслабени

За спортмсиско държа
ние бе провъзгласен от
борът „Минерални из 
пори" от „Строшена че 
шма". За най-добър гол 
майстор е провъзгласен 
Новица Алексов от от
бора
а за най-добър вратар 
Иван Гаков от отбора 
..Власаки Алексов"- Тур
нирът бе масово посе
тен, така че 'възвръща 
старата си слава, когато 
бе главната спортна ат 
ракция в града и околно 
стта му.

състезания в 
та. Двата отбора, като 
победители на състезани
ята на територията на 
междуобщинския футбо
лен Съю- Пирот—Димят регулярната част на мача 
повград—Бабушница, се играха наравно 0:0 и сл-

изпълнението на дуз- 
загубиха срещата с 

4:2-

Добри резултати се получават при лекуване 
на кръвно налягане в домашна обстановка, като 

чаша сок от моркови, чаша сок от са- 
сок от един лимон.

и те играха 
без 5—6 цървотимци (ня- 

право да играят по 
по-в'ьзрастни) »

се вземамаха
иеже са н латно цвекло, чаша мед и 

Сокът се разбърква добре и се пази на хладно 
място- В продължение на два месеца се взема по 

лъжица три пъти на ден два часа
„Черни бисери",

една супена 
преди ядене или два-три часа след ядене.* * *

класирах- за регионални- - ед 
тс състезания. пи

резултат
При атеросклероза, особено при склероза 

мозъка, добре действува сок от червен лук и 
мед. Лекарството се приготвя от една чаша мед 

: и една
: стъклен съд и се пази 
: сс взема трц пъти на ден по една супена лъжица 
: — един час преди ядене или два-три часа след 
I ядсие. Лечението продължава два месеца.

назагубите деб
на младшите

Пионерите се срещна
ха с отбора „Раднички" 
от Пирот, Понеже дома
кините имаха трима по- 
възрастни играчи те загу сравнително 
биха срещата със служе
бен резултат 3:0, въпре
ки че в приятелския мач

Въпреки 
рата игра

представлява ус- 
и свидетелствува за

добро под-

състави чаша сок от лук. Сместта се затваря
на хладно място. От неяп ех

ди-растващо поколение
футболи-

Д. с.
митровградски
сти.

Д. С.
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хули®р • сатира • забава
НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

Добродолски другари
Преди стотина години, и боотшсг- 

радската махала Добри дол, добри Д° 
макини, а и верни другари, добре си 
живеели съседите Цветно и Петко.

В тяхно време край поточето До 
бри дол местността били най-зелена, 
от двете му страни се намирали хуба
ви ливади и овощни градини. Добро- 
долци варели хубава жълта люта ра
кия, която била прочута надалече.

Двамата съседи редопно си потш-

Загазили в рекататръгнали иадолс. 
и всс така — до устието и в Драгови 
щица- Загазили и в реката.

По едно време Петко започнал:
— Е, Цветкооо, това не е Драго

вищица, ами Гулсмчица.
След като добре сс намокрили, 

разбрали сс, къде се намират. И едва 
тогава склонили да тръгнат в обрат-

За сви еднакво...
Бсо и я на одмор у овея же1)е. Нещо

Хамо ме срете
ма

лко на море, нещо на село. 
йедъц мой стар приятел, съга директор на 
голему радиу организацию.

— Бре бас Манчо — рече директорът — 
трудна работа. Мекико ни не иде.

— Д що баин? Млого ли си
мануше да те слушаю? •..

на посока, като търсели пътеката за 
Добри дол. За да не сс изгубят в 
мрака, те викали:

—■ Шлюпаш ли Петко?
— Шлюпам, шлюпам, Цветко...

Като ои пристигнали и къщи Петко 
и Цветко вече сс били поотрезнили и 
сега седнали та да си пийнат, за дето 
не сс изгубили в тъмнината. Така пи

йвали. напримал
Веднаж като се били „докарали" 

решили да отидат в „Село", както на
ричали чаршията, за да опитат и 
„кръчмарска” ракия. Лека полска, 
чашка след чашка, изкарали в кръч
мата до мрак.

Като си тръгнали у дома — сбър 
кали пътя. Вместо да тръгнат по до
лината на Добри дол. нагоре — те

родиипе па
— Ама... нейе бъш това, ама... —

Имам друг, 
камичето он. А бре, уши'

поче 
по-големрамена- 

проблем — изплюва 
лявише се иекои — и нече да работе Типе 
натам—навам, па вачаю кривине.

Тс час на 
на работу 1)и нема.

А нели знаеш — производната не може 
да търпи. Тражи се съглам работа, нече игра. 
А има и теквия що си играю дръндупку

— Веруйе.м ти, баин, ама кво ти могу...
— Че помагаш, с писуваше.
— Това и праим, ама се деси некои да

да свива

срещнали новия ден. болуваше, час на одсуство . . .

Стоян Евтимов

шш сщРОСТТА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ V.V-!

Когато гърнето ври, няма недостиг на при
ятели. ми се разсърде.

По-после реши, че питуем директоратога 
кикъв лек тражи, та повече и по-добре да 
се работи.

Пита га кико иде с плачашето, ещо чу 
дека и при ни референдумът за правилникат 
за лични доходи тесно минул (при некои и 
нейе успеял), и дали пак тия що работе по 
канцеларийете не су се „изборили" за повеч 
ко бодове оди ония Що пъраю у прашището 
и у жегуту.

Он малко се поознойи, па тийе рече:
— Има малко и оди това?
— Баин, требе да се пресрамуеш и йед-

Теогнид

Мъж на средна възра
ст влиза в магазин за 
цветя и казва на прода
вачката:

— Моля ви се, ако 
обичате да ми дадете сто 
тина най-хубави червени 
рози-

— Ах, ах..- какво ли 
пак сгрешихте?! — отвъ 
рнала продавачката.

Лош приятел е по-лош от змия:
Азърбейджанска

Безпричинната вражда е най-упорита.
Рец

Не съди никого освен себе си.
Арабска

Щом характерът на човека се създава от об
стоятелствата, обстоятелствата да се направ
ят човешки-

нуш за свак пут да престанеш да попущаш 
южето на администрацнюту- Нека и они де- 
ле судбинуту на ония що работе най-тежкуту 
работу. Тегая нема да има проблем. С рабо- 
тническуту класу никига нейе имало проб- 

— само требе рачуницата да буде яона. 
Ако нема попущагье на административните, 
ако

Маркс — Защо пак не отиде
те на една партия карти 
при Маерови?

— Не ми се отива. Пр 
аво да ти кажа, накрая 
като главна награда вина 
ги играем на госпожа 
Маер...

Някои характери са несломими, но затова са 
разтегливи-

Ст. Лец
лем

Красотата -на лицето е в красотата на харак
тера. и плачашето буде според доприносат — 

тегая и работата че иде по-добре...
Мерката за сви требе да буде еднаква.

Арабска
— Ако някоя книга 

се продава в голям ти
раж, това и не значи, че 
е лоша — казва лите-рату 
рен критик, прелиствай
ки телефонен указател.

По-лесно е планина да преместиш, отколкото 
характера на човека.

Китайска
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