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СЪЮЗНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ ПОДГОТВЯ НОВ ПАКЕТ МЕРКИ
ЗА ОЗДРАВЯВАНЕ НА СТОПАНСТВОТО

ТЪРСИ СЕ ИЗХОД ОТ ПОЛОЖЕНИЕТО
С навестяването на тре ше се опит да се спече- сят до иай-крупните протия пакет мерки, който
цените, курса
ли време за подготовка блеми
наскоро ще бъде предста на дългосрочни мерки,
на динара, лихвите, огра
вен в Скупщината на за да може до известна ничаването на нестопанСФР Югославия, Съюзни степен да се смекчи кри ските и непроизводстве
ят изпълнителен съвет до
ни капиталовложения, ог
плъва мозайката в досе
раничаването ръста на
личните доходи . . . Найгашната си работа. Нами
големи отпори предизви
райки се в първите дни
ка настояването да спре
на мандата си под силни
неконтролирания ръст на
рефлектори на обществе
личните доходи. „Тънка
ността, съюзното прави
та" акумулация в стопан
телство реши, опитвайки
ството получи защита, но
се да спре неблагоприят
цените и покрай някол
ните стопански тенден
ции.
ко енергични ходове на
изпълнителен
Съюзния
Към рекордната инфла
съвет, ако се съди по оно
ция (в края на юни тя
ва, което всеки ден може
достигна 83°/о)/ намаления
да се види в магазините
износ, отслабналото про
Бранко Микулич
и занапред слабо сс обуз
изводство, в началото на
лятото бяха противопос зата, в която се озова дават.
тавени интервентни мер стопанството,
Ако не е съвсем извее
На тези
ки. Когато през юли Съ критици, вместо полеми тно каква ще бъде съдюзният изпълнителен съ ка, правителството прспо бата на взетите през ля
вет отвори и втория па
кет мерки по-острите кри
ЗА ЗДРАВИ ОСНОВИ
тици на работата на Съ
Стопанската система, ако се съди по из
юзния изпълнителен съ
явленията на най-отговорните ръководители
вет още веднаж се усъм
в Съюзния изпълнителен съвет, ще претърпи
ниха в изправността на
по-сериозни изменения. Това преди всичко
тези и такива ходове.
се отнася до данъчната система, която ще
Беше обаче разбираепретърпи най-коренни промени.
мо дето Съюзният изпъл
ще бъдат взети практически мерки, кои
нителен съвет се опреде
то ще допринесат към укрепване на селското
лил именно за такива, ин
стопанство, по-бързо развитие на туризма и
тервентни крачки. Праве
дребното стопанство и съобщенията.
Ще се утвърди по-ясна стратегия на ико
комическите отношения с чужбина. Ще се
НЯМА ОТСТЪП
направи по-ефикасен и общественият коит
ВАНЕ
нови
рол на цепите. Ше бъдат предложени
През изтеклите
решения за финансово оздравяване на сто
сто дни на мандата
панството.
на Съюзния изпъл
Ще се внесат промени и в Закопа за
сдружения ТРУД' Навестени са промени и н
нителен съвет той
системата на разпределение ма дохода и ли
показа че без здраконтрааргумен
чните доходи, така чс в крайна сметка ч с да
ви
зависят от резултатите от текущия и минати, не отстъпва от
онова, което предЛИЯ труд.
лага или има наме
ДР
рение да направи.
ръча виимателно да изу- тото мерки, относно
ще сс опазват от
чат съдържанието на Дьл колко
С това показва, че
госрочиата програма за опия, на които тс не отсе е подготвило за
икономическа стабилиза товарят, ясно с какво ше
ходовете, които пра
с с0 (Намери „ третия, иайция и да г0 сравнят
ви, макар че рабо
предложените мероприя важния пакет мерки от
теше, както ипреди
тия. Ония, които напрашиите правителства,
страна на Съюзния извиха така, можаха да се
при липса на доста
че
Сью
цълнителеи съвет. Пре
уверят, всъщност,
тъчио време- Това
съ- ди всичк.о, те ие ще бъ
изпълнителен
зният
навежда на заключе
вет не е ОТСТЪПИЛ от ТО' дат ,, против пожарни'', но
ние, че през есента
зи документ.
ще се отнасят до развиСъюзният изпълниНе може да се твърди, тието и промените в сто
телеи съвет ще има
задача:
че досегашните мерки ланската система, което
целикатиа
борба за оздравява
на съюзното нравитедстще рече — ще имат дълг
но, както и ония които госрочеи характер.
не на югославското
са
навестени,
не
ос
отна
стопанство.
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»РЮ Яоешз
за аоабсяа митп ■ обтт
га аа наформатш
■ врафическа деДмет и аа врявос в рамтете аа брат
■ото и единството между на
шите народи и народности
14 февруари 1076 родина ■»•
датеяство „ВряготиГ е удо
бватспо а
стоено с О0Д4
БАБУШНИЦА В НАВЕЧЕРИЕТО НА ПРАЗНИ
КА НА СВОБОДАТА — 6 СЕПТЕМВРИ

Готови
великия ден

В Деня на освобожде
нието — 6 септември —
ще се проведе тържестве
на сесия на Общинската
скупщина, на която пред
седателят на ОС Славолюб Миладинович ще из
несе доклад за 42-годишното свободно социалис
тическо развитие на об
щината и постигнатите
резултати, както и за пре
Както ни уведоми Не- дстоящите задачи, а след
бойша Радованович, сек това ^де бъдат връчени
ретар на Общинската ску Септемврийските
награпщина, от 1 до 5 септем ди.
Ери в общината ще бъде
На сесията освен пърорганизиран
партизан- воборците от Лужница
ски марш „По пътищата ще присъствуват и деле- :
на лужнишките партиза гации на побратимените
ни", в който ще участву общини Севнице в СР
ват преживели бойци и Словения, Плевля в СР
младежта. По този повод Черна гора, Оджаци и
бойците ще възкресят и Бачки Петровац в САП
спомени за славните дни Войводина, както и деле
на борбата, за боеве с гации на съседни общини
българофашмстките оку Пирот, Бела Паланка, Ди
патори, за дни когато митровград и др. гости.
преди 42 година смелите
След това гостите и
лужнишки партизани от
браняваха родната земя делегатите на тържестве
от окупаторските похити ната сесия на Общинска
та скупщина ще посетят
тели й завоеватели.
произновоизградените
Ше бъдат организирани водствени помещения на
посещения на родители , .Текстилколор".
Както и обикновено по
те на паднали бойци.
случай празника на сво
културно-художе
Също така в чест на бодата
великия празник ще се ственото самодейно дру
редица жество „Младост" ще из
организират и
спортни
състсзания зя несе подбрана програма.
„Купата на освобождени
М. А.
ето па Лужница”.

Населението в свободо
любива и въстаническа
Лужница се готви досто
йно да посрещне •6 сеп
тември — Деня на осво
бождението. За- чествуването на тази велика дата
вече е изготвена и прог
рама, която ще започне
да се реализира от 1 сеп
тември.
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Ма 1 септември в Хараре започва
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4 стр.
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6 стр.

Г. ЛЮБАТА: ДВЕ АКЦИИ ОТВЕДАЖ 7 стр.
ПРЕД НОВАТА . УЧЕБНА ГОДИНА 8 стр.
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9 стр.
СКИТЕ БРИГАДИРИ

На 1 септември в Хараре ще започне Осмата конференция

Ш УКРЕПНЕ ШСМШЮСт I шията Н1 ДВИЖЕНИЕТО
.

ф Коронните принципи, утвърдени на Пвр
ватп нонферопции и Белград, бяха и остават да
бъдат непреходна основа па политиката на псобвързване и сигурен пътепоказател на всички се
гаппш и бъдещи акции на движението ф В по
неделник следобед ще се състои тържествено съб
рание, на което ще бъде отбелязън юбилеят па
движението Ф Високи представители па 102 ле
обвързани страни вече обсъждат проектодоиумеитите на Осмата конференция Ф Хараре напълно
подготвен посреща към 15 000 гости от цял свят
Ф Обстановката в южната част на Африка и ос
трите икономически проблеми на необвързаните
и . развиващите се страни ще бъдат доминантни
темп.
ОСМАТА КОНФЕРШ. ки, със специални пода
ЦИЯ на шефовете на ръци за страната—дома
държави или правителст кин. Стойността на този
ва на необвързаните стра вид помощ на Зимбабве
ни може да започне! То вече надмина 10 милмо
ва изречение е достатъч на долара, Подаръците
но да отрази огромния се приемат с голяма бла
труд на най-младата пео годарност и като израз
бвързана страна, вложен на истинска солидарност
в подготовката за най- в, рамките на движение
голямото събрание на не то- В този контекст пое
обвързаните страни. Офи тоянно се подчертава го
циалните представители лямата помощ от Ю.го
на Зимбабве с гордост из славия (технически съоръ
тъкват. че успешната под ження, обучение на кад
готовка е дело на всич- Ри. специалистите на
ки 8,3 милиона зимбаб„Енергопроект". които
веанци. Столицата Хара- построиха конференционре и цялата страна в ис- ния център, остават ла
тинския смисъл на дума контролират функциони
ра живеят за Осмата ко райето на обекта
по
нференция и с рязтворе време па конференцията
ни обятия очакват око- и ПР-).
ло 15 000 гости от цял
ОСНОВНИ ТЕМИ
святТЪРЖЕСТВЕНО СЪБРА
НИЕ В ЧЕСТ НА
ЮБИЛЕЯ
Конференционният це
ь:тър разтвори дверите
си на 26 август. Послани
ците на 102 необвързани
страни разгледаха пред
ложението на дневния
ред и обсъдиха проекти
те на политическата
и
икономическата
ции. Два дни по-къснГ
същата работа, но ,на повисоко равнище, започнаха министрите на въцш
ните работи.

Осмата конференция е
тема номер едно в средс
твата за масова информа
ция не само в необвърза
ните страни, но и в цял
свят. Навсякъде се под
чертава непреходното зна
чение на коренните прин
ципи, утвърдени на Пър
вата конференция в Бел
град. Тези принципи тря
бва да получат нова афи
Рмация в ХаРаде. понеже бяха и остават да бъ
дат сигурна основа и лъ
гепоказател на всички ак
ции на движението. Сред
ствата за масова инфор
мация и видни предста
вители на необвързаните
страни постоянно изтък
ват необходимостта
от
сплотяване редиците па
движението.

Според прецизно утвър
ления сценарий Осмата
конференция на движени
ето на необвързаните стр
ани на най-високо равни
ще ще бъде открита в. по
неделник. (1 септември)
преди обед. След
обед
ше се проведе тържестве
Все по-ясно се очерта
но събрание,
посветено
ват
и контурите на осно
на 25-годишнината
от
Първата конференция на вните теми, които ще бъ
необвързаните страни, съ дат предмет на обсъжда
не в Хараре. Едно от цен
стояла се на .1 оептемв.
тралните
места е „резер
ри 1961 година в Белгвирано" за кризата в юж
рад.
ната част на Африка и
В Хараре вече приети за усилията да се према
гнаха делегациите на вс хне апартейдът в ЮАР и
ички необвързани стра да бъде срутен бастио-

цът иа колониализма в
Намибия- Във връзка с
тази криза се изнасят и
предположения за реал
ните постижения на кон
ференцията: материална
помощ на страните от
.предната линия на фро
нта", които станаха жер
тви на дсстабилизационпата политика на расисти
те от Претория, крачка
към освобождението на
юга иа Африка и незави
симостта на Намибия,
създаване на Фонд за по
мощ на освободителни
те движения, много поенергична осъда на апар
тейда и икономически и
други санкции срещу ре
жима на Питър Бота. Ня
ма да бъдат
надмина
ти и останалите кризи в
света, особено кризата в
Близкия изток. Основна
тема на договора в Хара
ре безспорно ще бъде и
продължителната борба
на необвързаното движе
ние за нов световен икокомически порядък, кой
то трябва да бъде основа за изграждане на рав
ноправни международни
икономически отношения,
В рамките на тази тема
особен акцент Ще бъде
сложен върху проблема с
големите дългове на нео
бвързаните и останалите
развиващи сс страни.

СИНАП ХЛСЛНИ:

Със собствена визия на света
Движението на нсобвързаните страни наста
на, развива се. живее и
дейсвува като напълно

Сипан Хасани
автентичен, независим и
извънблоков глобален фа
ктор в международните
отношения и такъв ше
остане. Бяхме и оставаме
да бъдем, както веднъж
каза
другарят
Тито,
,,свои на своето’’ със соб

ствена визия на света и
международните отноше
пия.
Приоригетите на кон
ференцията в Хараре мо
гат да се класифицират
в три основни групи. На
първо място са проблемитс та мира. сигурност
та, разоръжаването и ра
внопоавното междунаро
лно сътрудничество. Във
втората група са наши
те усилия и инициативи
за потушаване на кризи
сните
огнища в света,
без разлика къде са нас
танали и кой ги е преди
звикал- Третата група об
хваща
международни^1
икономически проблеми,
развитието на недостатъч
но развитите страни, тях
ната пРекалрна задълженост, ниските цени на
суровините на тези стра
ни. протекционизмът ;в
търговията и произтича
щите от това послрлипи.
(В интервю на ТАНЮГ)

РОБЕРТ МУГАБЕ:

„Награда за революционните нн усилия"

„Термините „необвързани ’, „движение на необвързаните” и „необвързване” у мен В същия
миг евокират ролята на маршал Тито, президент
на Югославия . . ."
В интервю на списание „Африк. Азии" мини
стър-председателят на Зимбабве Роберт Мугабе
заявил, че решението Хараре да бъде домакин на
Осмата конеренция на необвързаните страни
,,представява награда за революционните ни уси
лия, за начина, по който водихме борбата си, за
желанието ни да изграждаме ново общество .. ."
На въпроса: „Какво значение, според
Вас;
мма терминът необвързване?", Мугабе между дру
гото ОТГОВОРИЛ:
Термините „необвързани", „движение на
необвързаните" и „необвързване’’ у мен в същия
миг евокират ролята на маршал Тито, президент
на Югославия ... В Титовия опит да се свърже с
други ръководители (Сукарно, Насър, Нкрумах
В телевизионно интер- Неру и други) видях усилие за създаване на кашо министърът на въндт- . тегория страни, които няма да се „вържат” нито
ните работи на Зимбабве - а зток, нито за Запад и които ще и,мат свобо
дата да поддържат билатерални отношения и с
Д-Р ВИНТЕС МАНАГВЕединия, и с другия блок, като при това не се
НДЕ изтъкнал, че идеята
включват в пактове, които могат да застрашат су
н
3
на движението дава въз веренитета им. ..
можност на всички стра
ни членки да „останат
господари на съдбата си’’
и изразил увереност, че
световната
Осмата конференция щобщественост ще бъде информирана от окореафирмира решимостта
ло 1000 чуждестранни журналисти. Този факт
на необвързаните стратепег ПззКа3 й3' 46 В СВСТа Владее огРОмен инни и занапред да бъдат
терес за наи-високото събрание на необвързаните страни.
независим фактор на ме
Домакинът на конференцията е положил
ждународната сцена и
ловмМИ?С|?ИЯ' 33 да създаДе максимални ус
да не се подадат на ната
ловия за безпрепятствена работа на предстаска на която и да било
вителите на средствата за масова информавелика сила.

|

Около 1000 журналисти

»»вхг';“»°'гтах.кр“*ер“ц" ш
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но необвързаните страни

ОТ ДЕЛОВИЯ ДОГОВОР В МОК НА сстн в
ЛЕСКОВАЦ

25 ГОДИНИ ОТ ПЪРВАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ СТРАНИ

Предпоставки
за
масовост
СЪВЕСТ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО
на акциите

„Тази конференция трябва
да доведе великите сили до съз
ПО ВРЕМЕ НА ДЕЛЕГАТСКИТЕ ИЗБОРИ И ИЗ
нанието,
че съдбата на света не
БОРИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ НА ТРУ
може да бъде само в техните
ДОВИЯ НАРОД ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИ
ръце. Тя
трябва да покаже на
ТЕ В НАШАТА РЕПУБЛИКА ПОВДИГНАХА ГО
протагонистите на силата, че
ЛЯМ БРОЙ СЪЩЕСТВЕНИ ВЪПРОСИ ОТ ГОЛЯ
мнозинството в света отхвъдя
МО ЗНАЧЕНИЕ На развитието на отдел
употребата на сила като начин
НИ СРЕДИ. ТАКА ССТН ПОЛУЧИ КРУПНИ ЗА
на решаване на важни въпроси,
ДАЧИ, КОИТО ТРЯБВА ДА бъдат осъществе
останали ни в наследство от ми
НИ ПОСЛЕДОВАТЕЛНО И ЕНЕРГИЧНО
налата война. Без прекаляване
задачи бяха пре дат извършени конкретни
Тези
мога да кажа, че страните-участ
дмет на обсъждане «а съ промени в Конституция
нички в конференцията, а и мно
стоялия се тези дни в Ле та на СФРЮ и Закона за
го други страни, които не са ан
сковац делови договор
сдружения труд, проме
гажирани в блоковете, предстана председателите и сек ни, които трябва да по
Участниците на Белградската конференция
вяват голямо мнозинство от обретарите «а председател вишат ефикасността на
през 1961 година
щественото мнение в света. Те
ствата на общинските
системата. Става дума
са съвестта на човечеството"
и от опитите за натрапваме на едни конференции на ССТН в за промени в курса на
Тито
.или други модели на обществено-по Южноморавски регион,
по-нататъшно социалис
Белград и първите шест септем
литическа система на отделни народи. на който присъствува и тическо самоуправителврийски дни на 1961 година: опомеВъв връзка с това се казва :
д-р
Богдан
Трифуно- но развитие.
нават ги на всички езици във всички
,, Участничките в конференцията вич, председател на РК
В Централния комитет
краища на света, на вълните на всичподчертават, че политиката на мирно на ССТН в Сърбия. На на СЮК наскоро ще се
ки радиостанции, в уводните статик
съвместно съществуване означава ак събранието бе изтъкна разисква за дейността и
на всички вестници и списания- Нав
тивно усилие за премахване на исто то, че е необходимо час задачите на членовете
сякъде се анализира и оценява рабо
рическите неправди и националния по-скоро да бъдат изгот на СЮК в Социалистиче
тата на голямата международна сре
гнет, като на всеки народ се гаран вени програми за рабо
ския съюз. Тези разисква
ща в юголавската столица.
тира независимо развитие. Съзнател та на органите и обли ния трябва да дадат но
Така на международната сцена из
ни. че идеологическите разлики са ците на действуване на ви импулси на творчеслиза движението на необвързаните
нужна съставка в развитието на чове ССТН, в които Ще бъдат кото ангажиране на ко
страни, което ще извърши огромно
шкото общество, страните-участнички набелязани най-жизнено му пистите и всички со
влияние върху развитието на отношесчитат че народите и правителствата трептящите въпроси на
циалистически насочени
нията в света през изтеклите две и
трябва да се откажат от каквата и да населението. Това е пър трудещи се и граждани
половина десетилетия, Белградската
било упореба на идеологията за це гата предпоставка за ма във фронта. В това отконференция прокламира основните
ли на студената война, натиск и па- сово участие на гражда ношение общинските кон
принципи и цели на политиката на
трапване на воля". Принципите на ните в акциите на ССТН. Ференции и техните ор
необвързване. които ще станат и ос
мирното съвместно съществуване Пред Програмите трябва да гани и секции също и?#ат
танат политическа основа на всички
ставляват единствената алтернатива съдържат ясно разпреде важни задачи.
документи и решения, както и на
на студената война и на опасността ление на задълженията,
Важно място в разгово
всички акции на необвързаните страот обща ядрена катастрофа и за то за да не се случи едни ра получиха проблеми
ва ..тези принципи включващи и пра и съши теми да бъдат
ни.
те в"ьв връзка с действуПървата
Страните-участнички в
вото на народите на самоопределе обсъждани във всички об ването на подружниците
конференция приемат три историчесние. независимост и свободно изби ществено-политически ор «а ССТН по селата. Под
ране пътища на икономическо, обще ганизации. В ССТН ка ружниците трябва да из
ки документа: Декларация на шефоствено и културно развитие, трябва то фронт на организира играят голяма роля за
вете на държави или правителства,
Изявление за опасността от война | да бъдат единствена основа на всич ните социалистически си масовото включване на
ки международни отношения". В Из ли тоябва да бъде осъще селскостопанските прои
и Призив за мир. От Белград тръгват
явлението за опасността от война и ствена пълна координа зводители в политически
две писма с идентично съдържание
Призива за мир, както и в писмата ция на политическата де те акции на ССТН. но
— едното към Москва, до председа
до Хрушчов и Кенеди, се изразява за йиост във всяка конкре тази роля остава неизпъ
теля на Министерския съвет на СССР
гриженост от напрежението в отноше тиа среда, която може и лнена. понеже все още
Никита Хрушчов, а другото към Ванията между СССР и САЩ, а велики тоябва та се постигне с не се раздвижват масо
шингтон, до президента на САШ Джон
Кенеди.
те сили се призовават неотложно да пълно договаряне, качест ви и ефикаони акции по
В уводната част на главния доку
прекъснат подготовката си за война вено планиране и правил разрешаване на жизнени
мент -на конференцията се внася оце
те въпроои на селскосто
и да завържат диалог по всички спор но организиране на ак
нка (и днес не загубила актуалността
циите по разрешаване на папските производителини въпроои.
конкретни проблеми. За Затова занапред дейнос
си), че световният мир е застрашен
това е необходимо да бъ тта на подружниците в
селата трябва да полуЙосин Броз Тито, президент па дат последователно изПо време на подготовката за
въ рш е ни статути ите про чи много по-голямо дни
г'
СФРЮ,
Едвард
Кардел,
подпредсе
Първата конференция се явяват и
мание.
ме пи За реализацията
В дейността на ССТН
дател на Съюзния изпълнителен па тази задача най-отго
известни разлики -1в становищата за
на не може вече да се ре
основната цел йа конференцията.
съвет. Коча Попович, държавен се- ворни са членовете
председателствата на ОК шава в ,,тесни кръгове’’,
Един брой страни се застъпват да
.‘•'1
кретар на външните работи, Влади- на ССТН и председате а широки акции, в кои
бъде направен само опит да номир Бакарич, председател па Събо лите на останалите об- то точно ще се знае кой
средничество между СДП1 и СССР.
ра на Хърватско, Велко Влахович, щсствено-политически ор какво трябва да извъробаче
Много по-голям брой страни
1
ганизации, както и пред ши и за какво да отгова
секретар
на Съюзния отбор па
ря. Ръководителите и ръ
следят Титовата идея необвързнаССТ1-ПО, Велко Мичунович, държа- ссдателите на скупщиниководствата на ССТН тря
звено
на
съвтс
иа
обществено-полити
нето да бъде силно
вен подсекретар за външци рабо- ческите общности.
бва да бъдат сплотени и
местно действуване на неангажира
ти, Добривос Видич, председател
да действуват с усет за
фронтове
на
всички
ните страни
В предстоящия период интересите на широките
на Комисията за международни
,х
политически,
— икономически
връзки при ССТНЮ, Богдан Цър- ССТН има крупни зада народни маси и с истин
ска прозорливост и креа
да бъде трайна акция, Именно,
нобърня, генерален секретар на пре чи в усъвършенствуване
Тито има
сис тивност в изнамирането
то
на
политическата
1961
година
още през
зидента на Републиката и йосип
на най-изгодни решения
тема иа социалистическо
необвързвансто, коясна визия иа
Джсрджа, помощник-държавен св самоуправление. Имецно, за проблемите «а орела
приветственото
ято ясно личи от
кретар за външни работи.
след приемането на ..Кри та си.
конференция.
Б. К.
му слово на Първата
' тичиия анализ” ще бъСТРАИИЦА 3
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ПОЛУГОДИШНИ СТОПАНСКИ РАВНОСМЕТКИ
ДИМИТРОВГРАД

"""■—■псе пак са по-малки,
панство през първите шест месеца от година
та е осъществило задоволителни резултати.
Доходът, чистият доход и личните доходи
бележат реално увеличение, а загубата е дво
йно по-малка в сравнение с шестте месеца
на миналата година.
Решаващо влияние вър
ху осъществяването на
съвкупния доход
от
5 Яз/ Уз/ хиляди динара,
или със /6,6 на сто повс
че от миналата година,
е имала висока инфлация
от почти 82 на сто и зна
чителното увеличение
на цените. За щастие и
изразходваните средства
в посочения период са
увеличавали по-бавно от
увеличението на прихо,
да, което е довело до
удвояване на дохода. В
материалните разходи
най-голямо е участието
80 на
на суровините
сто- Забележимо е нама
лението на изразходва
ната енергия в сравнение
с миналата година —
над два пъти. Значително
увеличение бележат сред
ствата. дадени за командировачни и превоз (два
и половина пъти), а наймного се отнасят до три
организации: „Свобода"
(5586 хиляди), „Циле"
(4059 хиляди) и „Тигър"
(3727 хиляди). Очевидно
е. че тако--- увеличение
на командировките не е
оправдано със съответно
увеличение на общия до
ход.
' Шо се отнася до остществения доход, благо
дарение намалението на
изразходваните средства
той е увеличен дори със
БАБУШНИЦА

СРАВНИТЕЛНО ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ

Макар че настоящата
година стопанството се
бори с редица затрудне
ния, деловите резултати
в първите шест месеца
на годината са сравните
лно добри. Със загуба са
работили само
ООСТ
„Тъкчен цех" към химиче
ската промишленост „Лу
жкица", която е направи
ла загуба от 10 724 000 ди
нара.
гостилничарската
трудова
организация
„Църни връх" 14 248 000
и кооперация „Любераджа' — 100 000 динара.
Загубите
в „Тъкачния
цех", в който работят 80
работници със среден ли
чен доход от 40 872 ди-.
нара имат неиздължени
поисквания от 3 909 000
динара и склад готови из
СТРАНИЦА 4

/09 индексни точки и ьъз
лиза на 1 ао/ ииа хиля
ди динара. По и това
увеличение НС е достатъ
чно да се достигне сред
пият доход на зает в ре
пуоликата от 1 011 ОУЗ.
13 димитровградското сто
панство гой е едва 559
677 динара или 44,6 на
сто по-малко.
В сравнение с първото
полугодие от миналата
година чистият доход е
увеличен почти с 95 на
сто и възлиза на 1 316
836 хиляди динара. Наймалко увеличение е забе
лежено в селското стопа
нство, а най-голямо
в
„Циле" (почти пет пъти),
Както и дохода, така и
чистият доход в сравне
ние с чистия доход на
един зает в републиката,
е по-малък с 41,5 на сто
и изнася само 396 876
динара- 60,4 на сто от чи
стия доход са отделени
за лични доходи, 12,5 на
сто за разширяване на
материалните основи на
труда. 17,5 на сто за аку
мулация. По установено
правило най-голяма
сума е отделила „Свобода"
(61 466 хиляди), „Балкан”
(60 418 хиляди) „Тигър"
(39 602 хиляди). Най-доб
ра пропорция при разп
ределението на дохода
е приложило „Електрор
азпределителното" (59,6

делило само 0,9 на сто
за акумулация, „Нишава"
-1,2 и „Тигър" 7,5 на сто
от чистия доход, Освен
топа със загуба са стопа
нистпали две ООСТ и то
двете в състава ша „Услу
и
га" — „Комуиалац"
„Хлебопекарницата'', К'Ьдсто съвкупната загуба с
8729 хиляди динара.
в
димитровградското
стопанство личните до
ходи през първите шест
месеца от година
са
увеличени, в сравнение
със същия
период
на
миналата година, с 93,7
на сто, така че средният
личен доход в община
та възлиза на 40 702 ди
нара, а това почти с 37
на сто е по-малко от ре
публиката (64 379). Найголямо е увеличението
на личните доходи в тру
довата организация „Ци
ле" — два и половина
пъти — , а най-малко в
„Младост — Свобода" —
53,6 на сто. Имайки пре
двид
инфлацията през
посочения период от
около 82 на сто, тогава
реалните лични доходи
са увеличени с около 7
на сто средно. Но има
трудови организации, къ
дето те реално са и на
малениКакто личи от посоче
ните данни виден напре
дък в димитровградско
то стопанство има,
но
има и организации, кои
то са на ръба на загуба
та и трябва да се пред
приемат мерки за заздр
яването им.
А. Т.

лелия на стойност от
32 524 000 динара.
Гостилничарската тру
дова организация „Църни връх", която понасто
ящем се приобщава към
ООСТ „Сърбия" в Пирот
има загуба от 14 248 000
динара. Настанява 83 раработника, Сте среден ли
чен доход от 37 000 ди
нара, с увеличение от 94
процента и неиздължени
поисквания от около 750
000 динара.
Загубите не са погасе
ни главно поради недо
имък на резервни сред
ства. Посочените трудови организации и през
изтеклата,година са сто
панисвали на „положите
лна кула'-. дето се казваКои са причините за
загубите?

Една от тях е големия
диспаритет мел<ду цени-те на готовите произведе
ния и суровините, о.старялата технология и обо
рудване, което намалява
конкурентната
способност на тези организации на пазара.
С „Църни връх" положението е по-друго. Там
се счита, че загубата е
иаправена предимно поРади слабата организация на работа и липсата
на оборотни средства. До
сега големи
трудности
предизвикваше отплаща
нето на ануитетите за но
вопостроения хотел в Зво
нека баня. но се очаква
в скоро време да се разРеши.

м.я.

средства за
акумулация
■

Според шестмесечната равносметка, повече
от стопанските организации в Босилеградска об
гцина, с осъществените финансови резултати не
могат да_ бъдат доволни. Две от деветте: „Изгра
дня" и „Услуга" отчитат загуба от 3 120 123 500 ди
нара, а останалите стопанисват на ръба на рентабилността и без средства за акумулация.
Общият доход на бо- им доходи, които са и
най-малки нестимулагиЕсилеградското стоманстно действуват върху тр
во в сравнение СТС СЪудещите се.
шия период па минала
Г1 рез отчетния период
та делова голина е уве
личен със 111 на сто и стопанските организации
възлиза 2 109 290 000 ДИ в Босилеградска община
нара. В структурата
на за лични доходи са зап
латили 221 348 000, или
този
доход най-голямо
75 на сто повече от ми
участие (с 28,7 на сто)
има търговската органи налата година. _ Средни
зация „Слога", .след това ят личен доход на 803
заети (6 на сто повече от
строителната
коопера
ция „Граджевинар" (18,7 миналата година) възли
ка сто), „Напредък' (16,2) за на 42 506 динара и
и пр. За отбелязване е, същият в сравнение с ми
налогодишния през пърче за
осъществяването
Бите шест месеца е уве
на този доход, деветте
личен със 109 на сто,
стопански организации
но все още е по-малък по
са изразходвали 1 738 909
000 динара и в сравнение отношение на същия
Сте същия период мина региона и републиката.
И средствата за съвмес
лата година разходите
отчитат ръст от 116 на тно и общо потребление
сто
отчитат висок ръст — 65
индексни пункта
н възлизат на
повече от увеличението на сто
6 748 000 динара, Но,
на общия доходДоходът е увеличен с за сметка на това средст
93 на
сто и възлиза
вата за разширяване на
370 381 000 динара. а чи материалната основа на
стият доход възлиза
труда в сравнение със съ
276 474 000 динара п в щнте през изтеклата го
сравнение със миналого дина са намалени с 12
дишния през шестте ме на сто- Безспорно е, че и
сеца е увеличен с 81 на това е един от основни
сто. При това трябва да те проблеми, които обре
посочим, че най-голямо
меняват стопанските орга
увелнчение на чистия до низации и неблагоприят
ход с 207 на сто отчита
но се отразява върху тру
„Граджевинар ", а след
доустрояването на незае
това
„Автотранспорта"
тите лица. При това оба
със 163 и Ветеринарната
че не може да се пренеб
станция със 112 на сто,
Регнат и редица субекти
докато в „Изградня" съ в-ни причини в
отделни
щият в сравнение с ми стопански организации в
налогодишния през този общината. Малко коя сто
период е по-малък с 12 панска организация има
- на сто, където и състоя стимулативно разпреде
нието е най-трудно. „Из ление на личните си до
градня" има 2 816 942
ходи, голям е броят на
000 загуба, „Услуга" 303 неоправдателните
отстс
181 000 динара. Тъй катвия от работа, изостава
то тези две организации
личната и колективна от
отчитаха загуба и на говооност. а самоуправи
края на тримесечието, ко телните
органи почти
гато същата бе значител бездействуват. което съно по-малка, за излизаЩо такт зле се отразява
не от кризата са меобвърху стопанисването им.
ходими спешни мерки на Ето
защо при обстоятел
воички субекти не, само
в тези организации (те на ството, че бективните тру
ще
дали имат сили за това), Д-ности и занапред
бъдат присъствуващи а из
но и на Общинската ск ходът трябва да се търси
упщина и
общественов преодоляването на всп
политическите организа чки субективни слабости.
ции. Още повече, ако се
има предвид, че личните
м. я.
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=КсЕХГ‘, ЗЗЕ
ГРАД

Съществуват повече
инициативи

Делегацията в местна
та общност в Босилеград
от учредяването си досе
га проведе две събрания,
на които обсъди няколко
актуални въпроса от чие
то решаване зависи цело
куп н ото обществено-ико
номическо и комунално
развитие на града. Но,
още в началото на рабо
тата си новата делегация
се срещна с редица труд
ности.
Делегацията,
например трябва да има програма за работа, която
да се съгласува с програ
мата на Съвета на МО
към Общинската скупщи
на и с програмата на Съвета ща местната общност в Босилеград, Но
Сукпщината на местната
общност все още не изготви статут и такава про
грама, което затруднява
и работата на делегация
та. За решаването на то
зи проблем обаче е необ
ходимо да има по-голямо
сътрудничество
между
представителите на обще
ствено-политическите си
ли в .местната общност.
Засега такова сътрудниче
ство липсва. С цел да се
реши този въпрос, разби
ра се и делегацията ус
пешно да работи, члено
вете й потърсиха от пред
седателите на обществено-политиче ските сили в
града да си дадат отчет
в смисъла — или да дей
ствуват както това нала-

га делегатската система
и заключенията на 13-ия
конгрес на СЮК или да
си подадат оставка.
Делегацията обсъди и
реализирането на реше
нието на Общинската ску
ггщина, отнасящо се до
хигиената в града и при
това взе решение, т.е.
предложи на Овета на
местната общност съдеб
ните наказания (засега са
символични)
многократ
но да се увеличат. Обсъ
ждайки хигиената в гра
да, която не е добра чле
новете на делегацията
подчертаха, че работата
не си гледат добре кому
калната и санитарна ин
спекции. И по този въ
прос те бяха енергични
— тези инспектори или
да действуват съгласно
правата и задълженията
си или да напуснат тези
постове. В това отноше
ние не съществува доста
тъчно сътрудничество ме
жду Службата на вътреш
ните работи и общин
ския съдия за нарушения,
по-точно тази служба по
ради депонии (!) на ули
ците
възбужда дела
срещу нарушители, а съ
дията ги освобождава.
Накрая да кажем и то
ва, че помощ в работата
на делегацията оказват и
председателите на общи
нските
обществено-поли
тически организации и на
Общинската скупщина.
Васил Станчев

Въз основа на член 42 на Закона за публично информиране точка 6 на Акта по създаване на МОК на ССГН — Ниш и МОК на
ССТН — Лесковац и член 124 и 125 на Статута на „Издателство „Братство”, Събранието на трудовите хора на заседанието си от
27 август 1986 година
обявява

КОНКУРС
ЗА НАИМЕНОВАНИЕ НА ДИРЕКТОР НА
ИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО" —
НА
ГЛАВЕН И ОТГОВОРЕН РЕДАКТОР
ВЕСТНИК „БРАТСТВО'
Условия
Покрай общите условия, предвидени със
Закона, кандидатите, трябва да имат:
— висша или полувисша училищна йодготовка
5 години в
— трудов опит най-малко
журналистическо-издателската дейност или в
обществено-политическите организации.
определени
— да са идейно-политически
социалистически отноза самоуправителни
шения и да не са осъжданиМолбите с документите се доставят до
Ниш, Кей „29 де
Издателство „Братство
ца
цембар" бр. 8 в срок от 15 дни от деня
публикуването на конкурса.
Събранието на трудовите хора
на Мяяятелство „Братство

В ТАЗГОДИШНАТА АКЦИЯ „НИЩО НЕ БИВА ДА НИ ИЗНЕНАДА" В
БОСИЛЕГРАДСКА
ОБЩИНА

ПОДГОТОВКАТА Е В ХОД
По-нататъшното внед
ряване. с изнамиране на
нови методи и съдържа
ния в областта на всена
родната отбрана и обще
ствената самозащита, ка
то обществено право и
отговорност на трудови
те хора. организациите
на сдружения труд. мест
ните и самоуправителни
общности е не само по-
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фронт на организирани
те социалистически сили.
насочван от Съюза на ко
му.нистите, е да мобили
зира и интензивира своя
та активност за осътцест
вяване на заплануваните
задачи и засили отбранителната и самозаЩитна система. Традиционна
та акция ..Нищо «е бива
да ви изненада” е само

дачи на всички1 субекти.
Общо за всички е. че
тазгодишната акция, по
не според това което са
запланували ще бъде ма
сова и твърде разнооб
разна
от разрешаване
на комунално-битови въ
проси, подходящи сказки
до мобилизаторски уче
ния. Не ще да изостанат
и трудовите задължения.
Голямо число трудови
организации в рамките
на акцията заключител
ните учения ще провъз
гласят за ударни дни, ко
ето ще бъде щедър при
нос в осъществяването
на дългосрочната програ
ма за икономическа ста
билизация.
Инак, както ни уведо
ми Пенев, заключителни
те учения ще се прове
дат към края на октом
ври и началото на ноем
ври, но това не значи че
в някои среди не ще бъ
защита в действие
дат проведени и по-на
едно звено в рамките на пред, съгласно плановете
тази система, чиито ос ако комитетите по всена
нови сложи другарят Ти родна отбрана и обще
то военачалник, револю ствена самозащита в съ
ционер- и световен поли действие с останалите об
ществено-политически ор
тик.
гавизации.
За това как вървят под
Няма съмнение, чепре
готовките за тазгодишна дстоящата акция, както
та. вече традиционна об- и досегашните ще дад*ат
щеюгославска акция, пре значителен принос в по
дседателят на Общинска нататъшното
укрепване
та конференция на ССТН на социалистическото са
в Босилеград, Стаменко моуправление. мобилизи
Пенев, сподели: — В по рането на гражданите в
вече организации на сдру поеовладяване на труд
женил труд, местни ^и са ностите. опазването на
моуправителни
общнос общественото имущество,
ти, които са и носители конституцонния порядък
на акцията, подготовките и всички придобивки от
приключватИзготвени социалистическата рево
люция.
са съответни планове и
М. Я.
уточнени конкретни за-

- г;.
Екип на гражданската
стоянна, но и задължи
телна обществена задача
на всички организирани
социалистически сили в
самоуправително обще
ство. В това отношение,
съгласно конгресните ре
золюции и международ
ната обстановка, занапред
трябва още повече да се
изграждат. подготвят и
взаимно
обобществяваг
всички прогресивни сили
й материални потенциали
за да могат винаги и при
всички условия от всеки
вид да действуват. Изхо
ждайки от тези и редица
■нашето социалистическо
други факти, задача на
Социалистическия
съюз
на трудовия народ, като
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ДИМИТРОВГРАД ПО СЛЕДИТЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЯТА

Да стане практика за всички
Преди четири месеца в Димитров
град се проведе заседание па Общин
ския комитет па Съюза на кому и ис■гитс, та което съгласно целите от
икономическата стабилизация бе обсъдено осъществяването на запланува
ните задачи на стопанството в нача
лото на годината. Приетите тогава за
ключеиия бяха доставени до всички пър
лични организации «а Съюза на ко
мунистите.
Шестмесечното стопанисване вече
е известно. Опоред заключенията, ана
лиз ат същите т-е. трябва да се на
прави през септември месец. Общин
ският комитет тези дни потърси от
чет от птички първични организации.
Последните трябваха да изготвят акциоии програми за действуваме, съгла
сно плановите задачи в своята трудо

ва организация. Тези програми, как
то и конкретни анализи за прилагане
и осъществяване на заключението от
спомснатато заседание трябва да до
ставят до Общинския комитет до 10
септември. След това ще бъде прове
дено заседание на Комитета . който
ще обсъди провеждането на своите
заключения и, разбира се, ще пред
приеме конкретни, необходими мерки.
Както личи тази практика, т.е. да
се следят заключенията става постояиа практика в работата на ОК на
СКС в Димитровград, а това сигур
но е едяо от условията за по-ушешпа работа^ Но това не трябва да ста
не практика само на комитета но и
на първичните организации и изобщо
постоянна работа въп всички области.
А. Т.
СТРАНИЦА 8
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стопиш;тво • нпои^колотво «самоуправление
щрихи ЗА ПОРТРЕТ: ИВАН

КОСТОВ

^

С ТРУД ДО ПРИЗНАНИЯ
съм
Майдаппек добре
приет — изтъква Костон. — Затова настоявах
да се отплатя с по-голямо ангажиране иа рабо
тното място -и в общест
орвено-политическите
Съвкупното
ганизпции,
мое досегашно трудово
и обществено ангажира
не са най-доброто дока
зателство как може само
с труд да се постигне
много в живота. Майдан
пек като работническа
среда е твърде благопри
ятна за това, понеже тук
хората се ценят според
това колко и как рабо
тят.
Разбира се, ангажира
нето на Иван Костов не
остана незабелязано, па
последваха многобройни
награди и признания. Да
посочим само някои, поИван Костов
значителни «
носител е
развойните програми, по- на Септемврийска награ
добрата организация на да на Общинската скуп
труда и по-голяма иконо щина в Майданпек, награ
мичност на труда и сто дата „Инженер Шистек"
панската дейност.
на минно-леярния басейн
Другарят Костов има Бор, наградата „1 февру
интересна биография. Ро ари" за публицистична
ден е в село Топли дол дейност в сдружението
(сега Сурдулишка общи на счетоводните и финан
на) на 2 март 1940 годи совите работници на Сър
на. Основно училище (че бия и още много други.
тири класа) завършва в П редседателството
на
родното си село, а оста СФРЮ го отличи с Орналите четири класа вч ден на труда. Няколко
с. Горна Лисина- След то пъти е бил член на виева до 1958 година уч-и в шите общински органи
икономическото
учили- на Съюза на комунистите
ще -в Ниш. Работи в Пре и член на различни ко«ми
шево и Враня и едновре сии в междуобщинската
менно следва икономиче конференция на СК на
ския факултет -в Скопие. Тимошки регион, а е изОт 1967 година работи в лълнявал и значителни
Майданпек в медната ми функции в Деловата общ
на, най-големия колектив ност на басейн Бор и Ин
от този вид в Югосла терната банка на РТБ
вия.
Бор. В миналия мандатен
— От първите дни в период е изпълнявал длъ
жността изпълнителен се
крета-р на ОК на СК в
Майданпек.
— През -изтеклите два
Оловно-цинковата ' мина „Благодат" в
десет години, които пре
Крива фея е осъществила през първото шекарах в медната мина в
стмесечие на годината -рекордно производМайданпек безспорно са
ство- Изкопани са 155 000 топа руда. В сра
най-хубавите и най-плрвнение със същия период -на миналата годи
дотворния период в моя
на — тази година е изкопана 27 на СТо по
живот
подчерта накрая
вече руда.
Иван Костов. Хубаво
Това е най-голямо периодично произво
е, когато приятно се чув
дство, от .съществуването ла мината. Чрез
ствуваш в някоя среда, ко
преработка от изкопаното количество руда
гато добре си приет и
са получени 5 204 тона цинков концетрат,
можеш да изявиш свои
16 тона кадмий и 1400 килограма сребро.
те трудови и човешки сто
йности. Аз имах твърде
Общият полугодишен доход в мината е
трудно детство. па м-оже
достигнал сума от 1,7 -милиарда динара, от
_
би затуй мога най-добре
която сума за фондове са отделени 217 ми
лиана ди-нара- Средният личен доход на зае
да преценя какво значи
да се живее -и работи в
тите в „Благодат" възлизат на 75 319, а на
такава среда.
миньорите — 86 550 динара.
(Танюг)

МАЙДАНПЕК. — Под
председателят на Деловия
отбор на медната мина
Иван Костов, икономист,
тази година получи Пър
доманоката награда на
Тимошки регион. В обра
зложението «между друго
то се казва, че неговият
принос за развитието на
съвкупните
общественоикономически
отноше
ния в медната «мина Май
данлек, както и в общи
на Майданпек и миннолеярния басейн Бор. В
образложението не е об
хваната «многостранната
дейност и трудово анга
жиране на този изтъкнат
специалист, но в същно
стта
си
икономистът
Иван Костов нан-голям
принос е дал в областта
на развитието на обще
ствено-икономическите от
ношения, самоуправлени
ето, особено в онази ча
ст, отнасяща се до пла
нирането,
организацияята на труда и възнаграждаването според резул
татите на труда. Това е
само едно от признания
та, които Иван Костов е
получил досега- Вероят
но не и последното.
— Възнаграждаването
според резултатите на
труда е най-динамична
област на самоуправле
нието, в която постоянно
настъпват промени и се
трупат нови опити — опо
дели Иван Костов за сво
ята любима тема. — То
ва особено е изразено в
минна Майданпек, където постоянно внедряване
на нови технологични ре
щения и въвеждане на
модерна механизация /''до
вежда до промени в об
ластта на труда, а с това

Илия Телескович
СТРАНИЦА 6

йабаш и ндо машимк
Група специалисти от „Тигър—Димитро
иград" с представители на „Текиг—инвест"
от Белград са на посещение в Германската
демократична република, където се водят ра
зговори за набавката на нов миксер с мощпост 160 литра- Новият миксер ше има автоматично дозиране, пълнеж и омекотяване. а ще бъде поместен в нови помещения.
Както ни осведоми директорът на ТО МИХА
ИЛ ИВАНОВ тази инвестиция трябва да. въз
лезс на около два милиарда динара. Във
финансирането на тази програма ще учас
твуват Фондът за насърчаване на стопански
недостатъчно развитите общини на СРС, бан
ките и трудовата организация „Тигър".

н във възнаграждаването.
Поради тези причини в
пашите правилници за
всяка
възнаграждавате
година внасяме редица
новини в системата -на ра
зпредсленисто. Голяма е
истината, че от мотиви
ровката на работниците
за изпълняване на трудо
витс задачи зависят реа
лизацията па плановете и

РЕКОРДНО ПРОИЗВОДСТВО

Р_димитров

^
ГРАД"

И изграждането на но
вата „валяра", която щс
бъде дислоцирана от се
гашния обект, съществе
но щс се подобрят усло
вияга на труда и опазва
среда
нс на жизнената
иа човекаусловия
Досегашните
в този цех бяха твърде
лоши, така че се идваше
до замърсяване не само
на този цех, но и на ця
лата Фабрика.

вка и ще започнат с ра
бота на 25 август т.г.
Всички цехове на „Ти
гър—Димитровград"
пр
ез първото полугодие на
текущата стопанска го
дина са стопанисвали с
положителен
резултат.
Осъществен е общ до
ход в размер от 2,55 ,ми
лиарда
динара, а оста
тък—чист ДС-ХОд към 50
.милиона динара- През
този период залежалите
стоки са намалени с 40

(
•7%

ря
&
1.

Новите ..Степс"
спор
тни обувки, чието прои
зводство ..Тигър—Димитровград" започна в нача
лото на тази година, на
«мират твърде добър пр
ием както на домашния,
така и на чуждестран
ния пазар Именно на
италианските
потребите
ли, според подписания
договор.
от септември
до февруари идната го
дина ще бъдат
доставе
ни 150 хиляди чифта ,,Ст
епс". На същия купувач
до септември са изпратени 80 хиляди чифта
„Степс" и около 60 хиля
ди чифта „Дерби". По
настоящем се подготвя
нова
колекция
която
най-вероятно вече през
идущата година ще бъле вторият ..бум" на ,,Ти
ГЪР Димитровград"
Инак понастоящем ра
ботниците
на „Тигър—
Димитровград" се нами- •
Рат ,на колективна
почи

на сто. въпреки че има
и ненаплатена
реализация на стойност около
100 «милиона динара. Ка
сае се преди всичко за
ненаплатена стимулация
за износ стоки, така че
през
следващия
пери°Д се очакват още подобри делови резултати
Инак по цеховете
е
реализиран следният фи
зически обем на производството в цеха за обу
вки 2068 тона или 94,3
на сто от плана, но
с
добри финансови пока
затели. в цеха за техни
чески стоки и гумени ни
шхи 833 тона или с 20
на сто повече от плана
и в металния цех стой
ностно производство е
Удвоено (в този цех ре
зултатите се отчитат спо
ред финансовите показа
тели), така че планът е

преизпълнен с 96 на сто.
Ст. Н.
Братство * 29 август 1986

Комунист
Ж

'

и на Съюз» на комунистите в Сърбия
к

'\

ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ

"

Брои 1533 година ХЬШ
Белград, 29 август 1986

Как да се възвърне престижът
н

еколцина оратори на Тринадесетия
конгрес на ОКЖ предложиха: „Да си
тръпнем в къщи и веднага да се заловим
на работа, достатъчно говорехме". Това
поправо без призивът, който в последно
време все по-оилно су чува, а най-вече от
общопартийната дебата, водена по повод
проектозаключенията от 13-то заседание
на ЦК на СЮК: становищата, заключения
та и насоките трябва
обезателно да се
осъществяват. Не само партийните конгре
си и конференции, но и събранията на
останалите обществено-политически орга
низации търсеха промяна на отношението,
възобновяване на моралните качества и
по-голяма ефикасност на целокупното об
щество. Съюзът на комунисите, разбира
се, има и ще има особена отговорност в
осъществяването на това повеление.
Обаче, за да осъществи това. Съюзът
на комунистите трябва да престрои свои
те редове. В него се събраха всички онези. инак характерни слабости в нашето
общество, което тъпи революционното ос
трие на авангарда. Затова трябва след про
ветряването «а неговите редове и отстра
няването на всички, които в него са . се
намерили като кариеристи, сребролюбци
и от други побуди, които нямат нищо общо с образа на комуниста, а още по-силно
да се подтикнат онези, които се застъпват
за промяна на сегашните отношения в
СК и премахване на всичко, което се е
изпречило по пътя на неговата по-голяма
ефикасност и устрем.
Това го съзнава и Съюзът на комунистите в Словения, който веднага след Конгреса насочи целокупната си активност
към осъществяване на конкретните задачи,
с цел окончателно да се мине от думи към
дела- Това поправо бе и едно от доминипа
ращите искания на Десетия конгрес
Съюза на комунистите в Словения, иа ко
йто бе ясно изтъкнато, че идеята на самоуправителния социализъм трябва да се потвърди в живота като успешна обществено-политическа система, която е способиа
да преодолее -всички противоречия в съвремен-ното общество.
За осъществяването на тази цел, която
не може да се постигне за
ясно
преобразование на
един ден, неминуемо е
Съюза на кмунистите. В Съюза н* комупистите в Словения веднага след Р '
СЮК бе организиран дву
сетия конгрес на
с ръководствата ма
дневен делов договор
м
общинските, градските, универси
_
междуобщинските ръководства
къна комунистите, Тук бе договорено
осъществяване на
де и как да се почне с непосредствената
конгресните решения в
стопанска
практика. Макар че иа тежката
комуниститс както
обстановка Съюзът на
досега обръИ другите субективни сили, и

щаше голямо внимание, все пак през по
следните дни на този месец и все до сре
дата на септември във воички общини, за
едно с най-отговорните фукционери в Съ
юза иа комунистите и с първичните пар
тийни организации в трудовите колективи,
отново ще се направи анализ на момент
ното положение в стопанството. Със съб
людаването на стопанскте проблеми, ще
бъде разгледана и оспособеността на пър
вичните организации на Съюза на комуни
стите за промяна на състоянието.
Преобразованието на Съюза на комунистите като стратегическо направление, не
значи и 'не представлява кампания, нито
„очистване на партията", но — преди вси
чко — промяна на отношенията на кому
нистите към осъществяване на политиката
на собствената си организация. Затова,
ясно, ще бъде потребно да се прокара
диференциация върху базата не съдържателни идейни и акционни критерии, защото вече е ясно, че в Съюза на комунистите има голямо число бездейни членове
и опортюнисти, които не искат или не зна
ят да влизат в борба с конкретните обще
ствени проблеми и явления.

С по-усилен труд към изход от кризата
Особено внимание трябва да се -посвети на идейно-тгалитичсското и тсоретическо оснособяваше, с -което — както се предвижда — ще бъде систематично обхванат
целокупният състав. Една такава работа
ще даде възможност иа комунистите, че с
аргументи, знание и 'способност за маркоистки анализ на състоянието да стигат до
решения иа проблемите и дилемите. По
този начин единствено е възможно да се
осъществи идейно-политическа диференциация, която ще върви' рамо до рамо с кадровото възобиовяване и с новите методи
И облици иа работата и Съюза «а комупистите. Следователно, ще бъдс потребно

във всяка среда да се конкретизират кон
гресните решения, а осъществяването на
същите ще представлява един от най-важ
ните критерии в идейно-политическата ди
ференциация. Това не се отнася до
първичните организации на СК, но идей
но-политическата диференциация трябва
същевременно да тече в общинските коми
тети и другите органи на Съюза на кому
нистите — все до Централния комитет, а
там където евентуално възникнат затруд
нения, трябва всички заедно да ги реша
ват.
Това, ясно, изисква по-инакви методи
в политическата работа. Общинските коми
тети и междуобщинските съвети, както и
Централният комитет на СК в Словения
трябва обезателно да приспособят своя
метод на работа, за да се съгласуват ак
тивностите и с това даде възможност на
най-отговорните органи на СК да окажат
професионална и политическа помощ в
отделни среди, където комунистите нямат
достатъчно сили сами ефикаоно да реша
ват своите актуални проблеми.
Значи, вратите са широко отворени и
за всички онези, които не спадат (по раз
лични причини) в Съюза на комунисите
и още по-широко — за всички онези кои
то са готови и способни за революционната~ борба в обществото, които искат да
се ■ излезе от изостаналостта и -направи пре
образование в съвременното, за новия ми
ле-ний подготвеното, общество. С една та
кава кадрова обнова, плюс афирмация на
моралните стойности на самоуправителната система, трябва отново да укрепне авто
ритетът и доверието в Съюза на комунис
тите. Съюзът 1на комунистите на миналите
конгреси и конференции доказа, че са му
познати всички протнвореч-ности в нашето
общество. Задълбочено ги анализираше и
на тази основа извлече стратегическите оп
неделения, с документите каквито са —
Дългосрочната програма за икономическа,
стабилизация, Критичният анализ на поли
тическата система и. най-сетне, с конгрес
ните решения, без да се отдалечава — ра
збира се — от конституционните начала и
Програмата на СЮК.
Конкретно, както е и записано, тази ак
тивиост трябва наскоро да покаже своите
резултати, макар че е замислена като дъл
го страйна. а това сигуршо няма да мине.
без болки. Яоно е, че тя трябва да се слее
с активността на целокупния състав на
СЮК и иай-висшите му органи трябвк —
във всеки слуичай — да мобилизира наншироката общестаена база за всички тези
съществени промени, които са общ иск на
социалистическите и -самоуправително ори
ентирани трудещи сс и граждани.
Нина Компарич

2 Комунист

______ ___________ __ ____________

КЪМ 25-ГОДИШНИИАТА на движението иа необвързаните страни
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ТРИ ДАЛНОВИДНИ думи...

Както и всяко развиващо се тисго на производителните, сили какцИто са, нс гарантират вьзЗНАЧИТЕЛНИ КАКХО
движение, така и 'движението иа ос иа лап-ниеко равнище пора можмост за равномерно иконо
ПОЛИТИЧЕСКИТЕ
неоовьрзаштте страни в кратка ди д-ято колониално
роостао- мичсско развитие на всички
гоешата в Алжир Ста
са
Д
1а СИ, НО Твърде плодовита и ОО матова не' е случайно, че в нро членки без разлики в коя
нахме свидетели, че отношенияпа
тежко икопош..-.^ икономическа организация
за
ш\л история има собствени крал
между развитите и неразви-тълпи камъни, съществени ое- еко о-дещо първото място за- блока като паидан на военно-по та
тите по въпроса на развитието
организация.
лези или пътепоказатели, конто ема .меррика, оез оглед па щак митическата му
движе- са постоянно присъсгвуващи доДалновидността на
с десетилетия ще характеризи та, че юзи континент поминанаи-годе
нието
на
необвързаните
страни
ри и на всички срещи на необрат (И- историята иа движението, лио не се числи към
понятието
съзнание вързаните. Откакто
■ и. историята иа световната оощ- мито длъжници. Още от време тогава сс отчиташе и в
Север—Юг
бе от
ност.- и случая мислим за онзи па парната машина. оеизииски то, че не само военното и поли иа разликите
икономическото раничено на още по-малко чие
иа
те
мотори
и
електрическия
ток
тичеоко,
но
и
стратегически
компонент
които държат иконо
движението отнасящ се до циклите на революционно раи разделение на света на блокове ло страни, монопол
(„техноложчовече
мическия.
4
по-големите разлики в раз- внгпе на производителните' сили осуетява развитието на
все
империализъм"), този въл
ва шето, технологията и наука- но са оили толкова кратки ка- ството, понеже създава неприро- ки
фронтове, рос стана значителен на всяко
икономически
та, които съществуват между то днес, котато иовитетите в нро дни
техноло по-значително световно -заседа
един но-малък брои индустрии- изводетвоно сс смешяват на всс- изкуствени търговски и
както
и кон- ние, защото ритъмът на иконодесетина
години
и
котато
ком
рически
бариери,
страни, притежаващи ки
дцес с
научен , и технологически моно- июторската, тенстската, микро- пентрация на ресурси, предназ мическото изоставаме
и за Западна Ев1 пол в света, и имащи в ръце- електронната и космическо-тех- начени за надпревара във въо- актуален дори
със САЩ и
тс си ключовете на
развитието, нолотическата революции се за- ръжаване. По време на Четвър- ропа в сравнение
.. останалата част на света, им канват да разделят твърде бър- тата конференция
въз
основа Япония (не в драстичен смисълц
...снагито състояние
или ноих- зо света на трупа страни, кои- на след колониалната практика а също така и при олоково ри
тне популярно наричаме „отно то ще произвеждат атомски фа можеше да се увери, че спечел- ентираните социалистически стра
изостанали
шения развити
орики на лента, ползуват реви- ването на независимост при ус- ни в сравнение с I ДЕ или Сс-С-г
Въпросът във връзка е разви
или „отношения Север — шт" латно слънчевата енергия с но- ловията на пълна икономичесили „пропаст в икономическото „.ощта на електроцентрали в ди ка изостаналост не слага край шето стана актуален и за реди
развитие и нр. С такива или по смоса и овладеят генетско нро на мъките на народите, които с а средноразвити страни, осона дъл.ини три думи навсякъде 1,1. . „иодство на храна и на друш векове са страдали под чужда бено поради бремето
.^казва онова, което характери ГОЛЯма група страни, които ня- окупация. Това вече беше вре- звете, които доближиха до аскъм един
зира света в годините след вто мат нито развита технология, , ме, котато далновидните осно- -юномско число
на
движението, билион долара — и постоянно
рата световна воина и което ои- |НИТО минимални извори на воположници
сред тях и нашата страна, забе- се увеличават- Всичко онова, ко
гурно ще го характеризира още енергия и храна,
десетилетия наред, зависимо от
лежиха все по-силна тенденция ето, за пръв път бе казано на
експлоатация и Алжирската среща, а след това
към глобална
..сода на гигантската битка
В ОГЛЕДАЛОТО НА КОНФЕрезултатите на процеса, в офи- рЕНЦИИТЕ НА НЕОБВъРЗА създаване на глобална социал- актуализирано и конкретизирано
на пропаст, от едната страна на в икономическите декларации
циалния йкономичеоко-пблити- НИТЕ
която са страните с
монопол в Коломбо, Хавана или Делхи,
задълчески речник наречен
Ако този процес наблюдава над придобивките от съвремен- днес има свое потвърждение и
бочаване на икономическата и
технологическата пропаст меж- ме в огледалото на конферен- ната наука и технология, а по в това, че пред проблемите на
ду по-малък брой страни, раз- циите на необвързаните
стра- този начин и -над развитието на развитието най-много са изпраполагащи с икономически и те- ди, ще се уверим, че иконо- съвременните производителни си вени неразвитите, бедни,
дори
хнологически монопол към края мическият фактор бе забеля- ли в света, а от другата страна и средноразвитите страни в свена XX век, и всички останали зад още на Първата конферен са десетки изостанали и разви Та, безоглед
натова дали са
страшс
ция в Белград 1961 година, но ващи се страни с милиарди хо- обвързани,необвързани и пр.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ МОНО
теоретично и практически
бе ра, жизненото равнище на коиТова е причината поради
ПОЛ НА МАЛЦИНСТВО
технологическия която движението на
необвърдефивиран за първи път на Чет то зависи от
Процесът на непрекъснато въртата конференция на необ и индустриален монопол на во заните от името на
коренните
■ икономическо, научно и техно вързаните страни в Алжир 1973 дещите блокови сили. Затова ал си принципите и като движение
логическо изоставане на все по- година. Това е време, котато на жироката (четвърта) конферен- в което се намират страни се ра
голям брой страни — днес те географската карта на света се ция е един от крайъгълните ка- зисква за све по-голямото мате
представляват над две трети от явяват редица нови държави ка мъки на движението, понеже ра риално
и социално стълкнове
човечеството — по отношение на то резултат на антиколониалната зоткри същността на световноние поради онези които държат
едно малцинство най-развити не /революция и котато разликите то икономическо развитие
защои- икономическия монопол,
е настанал за една нощ. Започ- в развитието ясно се виждат са посочи, че
решение за
този то разполагат с найтолеми канал е много по-рано, още в пе- мо между тези изостанали бив- проблем не може да се намери питали, знания, капри и произриода на колониализма и поту- ши колониални страни и други, в блоково-икономическото
раз- водствени оили.
Необвързаните
шване на движенията за нацио по-развити от тях страни. Тъй деление и затваряне, нито пък говорят в името на всички обез
пална независимост от страна като след премахването на ко- /в концентрацията на средства
правени страни, защото тъкмо
европейските империи и ме- , ониалното робство тези нови за надпревара във въоръжава- този технологически и
научен
трополи, но никога не е създал страни масово се включиха в не с цел да бъде запазен военмонопол е оонова на най-голяза толкова кратко време , ка движението -на
необвързаните но-икономическият монопол на мата социална разлика, която
кто в периода от 1945 година до страни, -разширявайки и укреп водещите блокови сили, но
в постоянно увеличава бедата в
днес, толкова големи разлики вайки редовете му на широк борбата за осъществяване
на овета.
в стопанското развитие и жиз ■иш-н, а по този начин и в ООН. принципите на необвързаното
Когато споменахме същест
неното равнище -на милиарди неоСвързването все повече се движение, които -са идентични с
вуването
«а обективните и субе
хора на Земята. Дори -и не ста -отъждествяваше е борбата за ра приц-ипите от Хартата -на ООН
ва дума само за разликите в ото вноправни икономически прин- Това конкретно означава, че бъ- ктивни причини за изоставане и
за увеличаване разликите межланското развитие и жизнено- ципи. Затова не е случайно, че дещето на мм-ра и
развитието
ДУ Север—Юг, тогава в обекти
то равнище,, но е под въпрос е в това отношение необвързва на човечеството не зависят
от вните причини на първо място
„голият живот" на стотици ми нет-о с пълно право получи епи увеличаване силата -или ривалц
се нарежда факта, че съгцествулиони хора от така наречените тета съвест на човечеството, по- тета на блоковете,
но от готов;Г ващите институции на световна
„континенти на изостаналостта" неже с бойкостта си и качест- ността на яай-развитите
и -наи■ а валутна и финансова система,
— Африка, Азия, Южна Аме, -вото -на акционяите съдържания развитите и най-богати
рйка и Океания, на които недо вое -повече се идентифицираше риални страни да насочат индуст -включвайки и водещите търгов
тех- ски институции (Световната банстигат средства нито за проста със стремежите на огромно дъно иолопическия -си монопол
репродукция, най-необходимата зинство от човечеството. Тази ровите си ресурси.
без блоКаП Ка'
Международната бан
енергия и производство на хра част от
човечеството осъзна, ви критериии, към намаляване ™ л„ПР''' които ие са се мени‘
на, за да бъдат премахнати гла- че блоковото
разделение води на -икономическата пропаст
к
ще от пеРи°да на колониа
лът и хроничното гладуване на света в задънена улица, в само- света, която вече засяга не сам
лизма- т-е- създадени са и дейст
огромни маси население.
убийствена ядрена -война, но най-изостан-алите
страни но ° вуват така- че всичко слагат,
инфлация,
Да научат тази историчес и не -само това- От жизнената и страните,, перспективата на ко ” Д°РИ И ^етаената
ка лекция -най-напред бяха при политическа практика бързо бе то почти до -вчера се^качеств' ЯЯ пле1ци 113 неразвитите илй
нудени страните, в които разви разбрано, че блоковете, такива ваше като сигурна за разви™,? икономическо недостатъчно ра
тие
(На 4-та стр.)
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Комунист 3
ИЗНОСЪТ И ИНФЛАЦИЯТА

С аспирин срещу нарцинома
ДОКАТО ИНФЛАЦИЯТА СЕ ВЪРТИ ОКОЛО ТРОЦИ- сто и нека курсът на долара през за покачване на,инфлацията са
™“ТО ЧИСЛО НЕ СЪЩЕСТВУВА
ИКОНОМИЧЕСКА ПО-. това време да се' с увеличил за създадении по-натагьк всичко е
ЛИТИКА (НИТО ТЕОРИЯ), с ЧИЕТО ПРИЛОЖЕНИЕ МО- същата сума (сега доларът не ясно.
ЖЕ ДА СЕ ОБЕЗПЕЧИ УВЕЛИЧЕНИЕ НА ИЗНОСА В СЪЩЕ-, струва 200 а е 300 динара), П0д
СТВУВАЩАТА СТОПАНСКА СИСТЕМА
идеално условие стоката да про- КЪДЕ Е ИЗХОДЪТ
даде веднага в чужбина за 200
Може ли едно «естабило сто гаранция на стопанството за из- долара, той тези валути трябва
Означава ли всичко това; че
панство, каквото е нашето, да нос, че във всеки момент ще бъ- да изнесе на валутния. пазар и до такава степен сме се объркабележи по-голям износ от онзи де в състояние да печели.
за това ще получи 60 000 хиляда ли, че изход, фактически не
който имаме? Въпросът може би >
динара (200 долара по 300 ди- съществува? Изход съществува,
е наивен, но отговорът не е.
Онези, които са способни в нара, колкото сега струва един но той е болен и не може _ да
по-голяма мярка да изнасят, по долар), от които 30 000 са разхо- Се осъществи нощем. Изходът се
Нашата икономия попадна в правило са и забележителни вно ди в производството. Той това казва — стабилизационна прогомагьосан кръг от който изход счици. В общия недоимък на ва вече е изхарчил (за 20 000 дина- рама,- Колкото това и обобщено
няма без радикални ходове. Днес лутата и вследствие на това, но ра с купил 100 долара и 10 000 да звучи, все пак е точно онова,
сме в такова положение, което и по други причини, предлага- динара е дал за останалите раз- което например се чу и на втонай-късо може да се опише със нето на валута на валутния па ходи). За него, следователно са рото заседание на Централния
следните думи — инфлацията зар винаги е в голямо противо- останали, пресметнато в динари комитет на СЮК. Накратко оце
събаря износа. намалението на речие с тяхното търсене. Даже — 30 000. И сега трябва да. запо- нката от това заседание може
износа пречи на необходимия и да не е така, те. ма валутния чие нов цикъл на производство да гласи; сегашните процеси все
внос. без който нашето твърде пазар да има достатъчно чужде- при същите условия: за 100 до- повече се отдалечават от желазависимо стопанство от външния странна валута във всеки момент лара, с които ще обезпечи така ните цели на икономическата ста
свят не може да функционира (което може да се обезпечи на- наречените вносни компоненти, билизация. Не става дума само
както трябва, заедно с това на- пример с нови задължавания в според някакъв си курс трябвА за непоследователностите за :осъ
малението на
индустриалното чужбина на финансовия пазар), да даде 30 000 динара. Сега се ществяването на утвърдените раз
производство е неминуемо, кое- появява се трудно разрешим про задава въпросът откъде му пари войни цели, а преди всичко за
за така наречените домашни Все по-изпъкнатите важни отклото от друга намалява простран- блем на курсните разлики,
компоненти, за лични доходи и пения от Дългосрочната програството за инвестиции, събаря сте
лр. Печалбата, на която е раз- ма за икономическа стабилизапента на заетост и довежда под ХИПОТЕТИЧЕН ПРИМЕР
въпрос всеки ръст на възпроизво .
читал, преди шест месеца е из- ция. Важни отклонилия от раздство въз основа на техническия
Да абстрахираме воички об- пратил и което особено е опасно войната и икономическата поли
прогрес. По-низката степен на стоятелства и нека предположим,
няма повече пари да започне тика са резултат преди всичко
производство открива простран- че производствения цикъл на сто новия цикъл, освен да отиде в от забавеното и непълно провеж
ство за покачване на цените, с ката, която може да бъде про- банката за кредит или пък да даНе на стабилизационната прокоето фактически се създават ус дадена в чужбина, трае само намали производството. При ви- грама и недостатъчната синхрона всичловия за по-нататъшно покачва- шест месеца. Да предположим сока инфлация и със стриктно низация на действуване
стопанската
не на инфлацията вследствие па по-нататък, че тази стока може приложение на политиката на ре ки инструменти на
му система, но . и на несъответствувсе по-очевидното неравновесие да бъде продадена за двеста до- ални лихви,нищо друго не
организирана стоковите и парични фондо- лара (или някоя друга чуждест остава, а да се откажеот изно- ватата мобилност,
е)
н0
са,
т.е.
да
се
ориентира
към
доност
и
ангажираност
на Съюза
всичко отначало, ранна валута, все едно
ве и така
но с все по-поразяващи послед- при условие за нейното произво машиия пазар, за да тук, покачва на комунистите и всички субекти
йки цените с цел да компенсира Вни сили върху осъществяването
ствия. Накратко, лимитите на из дство да се вложат сто долара
производството, на задълженията. Изостана и ут^
от
носа са в положение което с го- така наречените вносни компо разходите
продължава да живурка. Следо- върждаване на отговорностите за
дини създавахме, но както сега ненти (според някои анализи завателно, даже и от този хипо- пропуските,> колебанията* и непонещата се движат, все още не висимостта на нашето стопанст- тетичен пример, който е уважил следователностите в осъществясъществува необходимата реше- во от вноса, надхвърля 50 на фактически всички идеални ус- ването на програмата по икононост това положение да се пре- сто). Да предпоставим, също таводи такава мическа стабилизация.
ка. че съвкупните разходи на ловия, доколкото се
възмогне.
производството в момента кога- политика на курса само да следи .
инфлацията (а по правило с деВсичко което се чу, не е нито започва производствения цикВРЪЗАНИ РЪЦЕ
надценен ди- То ново, нито неизвестно. Въпрос
лус възлизат 150 длара (100 до- сетилетия имахме е загубата на е само на готовност това да се
нар), неминуема
На творците на икономиче лара вносни компоненти и 50 до- производителя, който евентуал- уважи и съгласно с това да се
ската политика всъщност са връ- лара са останалите разходи
но може да изнася.
действува. Доколкото пък товач
зани ръцете. Те теоретически и производството, но есметнато
не се уважи и по-нататък сами
в които можем да при
Ситуацията, по-нататък, се ус себе си ще спъваме, а съдбата
на практика нямат особен избор динари,
така наречени до
когато става дума за разпола- числим всички
ложнява и с все по-големите за на износа хце свързваме за такашии компоненти, следовател хващания от дохода на стопанст- ва или инаква политика на кургаемите инструменти на иконо- ма
но, всичко опора, което може да иото, което неминуемо поскъпва са, за такъв или инакъв подтик
мическата политика, чието присс заплати с динар, па и личнипо-нататъш на износ, въпреки, че е ясно, че
и
ложение да гарантира заякванс
тП|лтп тс. доходи). Производителят, зна- производството
или поне устояване на същото тс Д
Д
производство пата слаборации ни довежда до ефектите на такова определение
са краткотрайни и за дълъгосро
равнище в по-дълъг период на -и когато ^ ^ ^ иадява за тъжно заключение.
чно пагубни. Времето това убеди
мотиви за износ Ясно> е, че.без
^
даяара. Нека в
Втор инструмент, износните телно потвърди — отлагането на
мотиви няма износ, по
ес началото на производството ет оките апели към производителите йността на долара е била 200 ди стимули, нс могат и не бива да начинания в стопанската, т.е. об
систеи съзнанието им «е могат да им
Пад предпоставка. чс в на- бъдат трайно определение по про ществено-икономическата
линията на стабилизацион
надоместят дохда, които е усло чалото на производствения ли стата причина, чс те сами за ма напрограма,
все по-дълбоко ни
себе см означават преразпределе ката
вие за егзистенция на заетите в
отвежда в криза. За сметка на
къл могат да сс купят валути па
стопанството, па и ,на онова, ко- валутния пазар и чс в този мо- ПНС : от някого трябва да се взе такова твърдение достатъчно е
ето трябва да изнася. И какво мент един долар плаща ма при ме за да сс даде на износители да сс съпоставят някои индикасе случва, единствените два раз мер 200 долара биха му били не те. А откъде може ца се вземе тори на развитие например по
полагаеми инструмента и даже обходими 30 000 динара да за -1- ОТ бюджета. Най-голям изгоч време на усвояването на стабибихме могли да кажем здрави ин върши така наречената финансо
бюджета е данък от обо лизационната програма и днес.
струмснти за подтик на износа, ва конструкция, която му обез пик на
Доколкото изостане желанието и
за сега и досега много се ползу печава безпрепятствено произво- рота. Увеличението па данъка по усилието да се мени стопанската
ват. Това са курсът на динара и лство на стока за износ (20 000 скълва разходите в производст- система, а остане перманентен
износните стимули, Обаче, в но динара за купуване на 100 до- вото. Доколкото пак се стига натска износът да се увеличава.
стабилното стопанство досезите лара и юооо, условно казано ос към попълване па бюджета от
резултатът на такива околнона тези два инструмента все пак таналите разходи). Нека метйду- първостепенната емисия, тогава сти може да бъде — ВСС ПО-11Сзиачи
в
момента
кога
даже
са ограничени. Трудно с именно временно,
пак немииеумо тласка водата в благоприятната ситуация,
далеч по-опасна от сегашната.
при такава инфлация (която е, •го стоката изнася па чуждестран
систеинфлационната мелница. Поради
това поне с доказно, със
Слободан Игнятович
пия пазар, ръстът на инфлация- това, а двата случая — условията
мен характер) да се води такава •га за тези шсст месеца с 50 на
би била
курсна политика, която

Комунист Л
СЪЮЗЪТ НЛ КОМУНИСТИТЕ

комитет още един път
върне към дебатата за ме
тода на работата, за осъществя
ването на своето място и роля и
ОБРЪЩАНЕ КЪМ
ПАРТИДНА за оспособеността му за изпълТА БАЗА
няване на важните задачи. Вси
— Пече за края па септем- чко това се отнася и за Предсе

ПО-БЪРЗО ДА СЕ РЕШАВА! ПРОШЕПНЕ
РАЗПРОСТРАНЕНО Е МНЕНИЕТО, ЧЕ С ГОРЕЩИТЕ ЛЕ
ТНИ ДПИ НАСТЪПВА мъртъв СЕЗОН В X ЮЛИ ТИ Ч ЕОКИ/Х
лчиших.. колко Рамач истина В тоъл? какво се хи-лш-х
ЦеИ1РЛЛНИ>1 КОМИ1ЕТ ИЛ
к ХН/ЕДСЕДАТЕЛСТВОГО НЛ
Се
саок ао времето коглто мхшзипиииш трудещи
1X01 ъгСИХЛЛ ПОЧИВКА НЛ МОРЕТО, РЕКР11Е УХ ХХЛЛХХШТКХХЕ/ С /КЕЛЛХТУХЕ ХТЕЩО ПОВЕЧЕ ДА УБХТАеМ ЗА ТОВА КЛкьо ХХОХХРАВО Рлвотях, хеЗрх, които не са отихили,
ивИ КОИТО С/Х СЕ ВЪРХ-ХАЛИ ОТ лехУ вАххеХО, Х'Азх ооаг
ЛЛМЕ С РЛДИША ГАЧИЧ, СЕКРЕТАР ХТА хиЩДСЕДАТЕЛСХВОхо хтл ЦК НА СЮКкойто
— ПОЧТИ 1ХХ1Х0 в една об сстият конгрес на СЮК,
хцествено-полигичсска и партий според резултатите, които вече
на институция няма така наре- сега сс постигат във воички стру
обществото с
прано
заяви 1 а- ктури па
чен мъртъв сезон
С
ьсякъде са определени се нарича конгрес па акция.
чич.
„дежурни екипи", които — така това по най-добър начин са ире
съмненията, че осъщс
да се каже — постоянно заседа махнати
ще
ват. Богатото политическо лято ствяването на утвърденото
се допълва и от усилията на ос бъде прекъснато с лятната пау
секре
таналите членове на оОщество- за. Това свое твърдение
на
то селскостопанските
тружени тарят ма Председателството
ци, строителните и туристичес ЦК на СЮК подкрепи с посочва
ките работници, бригадирите и «е на конкретните задачи, кои
комитет
на
другите на доброволен труд, с то Централният
цел слъххчевото време да се из СЮК и Председателството му
хце рехнават в предстоящия пе
ползува за ценния труд.
риод — до край :на годината.
Оттук с право може да се
Тези задачи са утвърдени на ле
каже, че лятото е използувано
за почивка, но и за интензивна тошния конгрес- За да бъдат на
време и изпълнени както трябва,
обществено-политичесхса
рабо
трябва да се работи оперативно
та. Най-силен
подтик на това
дава най-висшата среща на юго и да се освободим от дългите
славските комунисти — Тринаде подготовки на заседанията.
(От 2-ра стр.)
звити страни. Това е причината поради която необвързаните
(и не само те) потърсиха ревизия на световния икономически
порядък. Тези усилия се виждат и в начина на преговирите,
защото най-развитие страни не
искат да водят колективни пре
говори чрез ООН, «о отделно ги
водят с всеки длъжник. По този начин искат да осуетят -сдру
женото действуване на страни-

КОНКРЕТНО ОРЪЖИЕ:
СОБ
ОТВЕНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ
УСПЕХИ
В този смисъл Хараре
ще
която
бъде сигурно среща на
пра
няма да се изтъкват само
без
вата или, по-добре казано,
правието на неразвитите и раз
виващите се страни по отноше
ние на онези които имат главна
дума в новата историческа революция, капитала и търговията,
но ще бъде и среща «а която
името
необвързаните страни в
на воички икономически засегнати страни ще предложат
и
съвместни -решения, организаци
онни облици и подобни искове
на воички страни, развитието на
които поради една или
друга
В този
пРичина е блокирано.
смисъл
трябва да се наблюда
ва и идеята за формиране на
Постоянен министерски
коми
тет на необвързаните и -на раз
виващите се страни за взаимно
сътрудничество
- икономическо
като и на подкрепата която се

те, които се намират
пред съ
щи проблеми в развитието, без
оглед дали са в блоковете или
извънблокови,
обвързани
или
е
-необвързани страни.
Това
една от главните причини необ
вързаното движение да се увели
чава с нови -съюзници,
членки,
наблюдатели и гости,
тъкмо
оред онези страни които имат
пробле>яобни икономически
ми. Най-много това се вижда по
дава на инициативата за пров-еприближаването към движение
ждане на : консултативна среща
то и принципите му на латиноа за дълговете на Перу.
мериканските страни.
Йосип Финци

Комунист
.1 • С Ужят шя Превалят а* Републиките от
23
1964
Издателската трудова орте„Комунист": Битомнр Судерски.
Главя м отговорен редактор
: ВлаШив Крквоиздепя иа „1

ври, подчерта Гачич — заплану
третото
провеждане на
вахме
коми
заседание на Централния
тет на СХОху на което хцс оъде

разгледано дсиствуването па
членовете хш съюза на комуни
ститс в Социалистическия съюз.

вея и отговориш редактор

а
дателството на ЦК на СКЖ,
ще бъде съгледано и мястото,
ролята и задачите на комисиите
на ЦК на СЕОК. Ще бъде изградено и дефинитивно становише

ло тези въпроси и ще бъде вери
фицирана програмата за работа
х!с сме се случайно определили ца ЦК на СЮК.
с тази тема да открием пореди В ЦЕНТЪРА НА
ВНИМАНИЕ
на
цата па есенните заседания
ТО — ПРОБЛЕМИТЕ В
КО
наи-висшия форум на партията
СОВО
Защодвата конгреса.
между
Колко с широк спектърът на
'го, знае се, чс без ангажиране- проблемите, с които ще се засоциалистически
то на всички
комитет
Централният
нимава
сили пс можем да изпълняваме на СЮК може да се види
от
задачите, утвърдени на хрина- следното: До края на годината
десетия конгрес на СхиК, нито най-висшият партиен форум ще
Съюзът на комунистите може да обсъжда и идейно-политическите
водеща роля проблеми за
осъществи своята
единното технолов
в обществото без другояче,
страната.
гическо развитие на
дейс
сравнение с досегашното.
На дневен ред на предстоящите
твуване в нашата най-масова по заседания на ЦК на СЮК, сполитическа организация.
ред думите на Гачич. ще бъдат
Целта XIи не е разисквания поставени и други въпроси, кои
то за сега липсват в оперативна
та по тази тема да завършим
на този пленум, но да продъл- та програма за работа. Ако про
жим с разискванията в първич цесите в обществото и в Съюза
ните организации на Съюза на на комунистите бъдат наложили
комунистите, следователно — в някои проблеми, чието решава
партийната
база. Затова на за не не може да се отлага, те ще
седанието
вероятно няма
да бъдат разглеждани на заседани
ята. Към този принцип ще има
приемаме заключения, но това
ще направим
по-късно, когато отношение и Председателството
сумираме мненията и предложе на ЦК на СЮК, което също та
ка по-ефикасно ще реагира на
нията от терена.
Октомврийският пленум на тези проблемиЦентралния комитет ще бъде по
С програма за активностите
оветен на
идейно-политическите се предвижда вече в края
на
въпроси по
осъществяване
на този месец
Председателството
икономическата
стабилизация на ЦК на СЮК да разглежда въ
през тази година. На това пле проса за
осъществяването
на
нарно заседание също така ще пролетошните
заключения,
ко
се разисква и върху плана за об нто бе утвърдило заедно с Пред
ществено-икономическото
раз седателството на СФРЮ за със
витие на страната в 1987 година. тоянието в Косово. На пробле
На първо място, както се пред мите в тази автономна покрайг
вижда, ще бъде доизграждането нина ще бъде посветено дължи
на
обществено-икономическата мото внимание и това ще бъде,
система и осъществяването на както изтъква Гачич, „дежурна
Дългосрочната програма за ико тема". Освен това, предвижда се
номическата
стабилизация- По членовете на Председателството
сле ще последва пленум на ЦК на ЦК на СЮК по-често откол
на СЮК за идейно-политическо кото досега да отиват на терена:
то, организационното,
кадрово в републиканските.
покрайнинто и акцион-ното укрепване ца ските -и общинските
организа
Съюза на комунистите за прове ции на Съюза на комунистите.
ждане на решенията на Трина
Ще посетят, разбира' се, и пърди
десетия конгрес на Съюза
на чни
организации на СК, с ос
югославските комунисти. Н.а то
новно намерение да получат пова заседание
трябва да
бъде пълна представа
за осъществя
дриет правилник за работата на
ване на становищата на Трина
Централния
комитет и Пред
десетия конгрес
на СК. смята
седателството му. Това разбира се
Ще бъде удобен момент Центра
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА

Ййу

ОБЩНОСТ В СЕЛО ГОРНА ЛЮБАТА

ДВЕ АКЦИИ ОТВЕДНЪЖ
Години наред село Горна Любата ТВЪр
де успешно разрешава комунално-битовите
си проблеми. Това се дължи преди всичко
на добрите и навреме изготвени планове за
работа и на взаимодействието на местната
общност с . обществено-политическите орга
низации в селото, както > и на сътрудничест
во с Общинската скупщина, т.е. с компетентните за отделни активности общински ор
гани и тела.
За тазгодишната акти- ки задължения.
Наред
в ност ма местната общ с електрификацията раз
ност. председателят ,на
ширяваме,. прочистваме
Съвета на местната общ или пък на места проби
ност Коце Георгиев те- ваме махленски пътища.
зи дни сподели: — Въц Понастоящем в ход е
реки. че прибирането на разширяването на път на
тазгодишната реколта е дължина 10 километра,
в пълен разгар, започна който ще свърже махали
хме две твърде важни за те
..Дукатски
Явор",
селото акции. Именно,
,, Грънчарци".
„Кайчинзапочнахме електрифика ци". .Явор" и „Лавра" с
цията на -неелектрифици центъра на селото, а до
раните махали: „Шароли края на голината тряб
нци", ..Криви дол". „Ду- ва да разширим на места
катски Явор".
„Кайчин- и да почистйм* пътя към
ци" и ..Грънчарци". В
„Колчина гарина" и „Ра
..Криви дол" стълбовете мна артина" на дължи
вече са побити, а в ос на около 8 км, а към
„Стръмна" ще
таналите махали цялост махала
но сме изпълнили . всич- прокарам нов път на дъ
ПРИКЛЮЧВА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ОВЦЕФЕР
МАТА НА БОСИЛЕГРАДСКИ „НАПРЕДЪК”

Увеличава се и стадото
Наскоро ще приключи
изграждането на ферма
та за овце и кози на босилеградската организация за селскостопанско
производство и изкупува
не. която се строи край
Радичевци. Това подчер
тават и в ..Напредък",
която организация с ин
веститор и в строителната
организация „Изградба"
от Скопие, която строи
обекта. Тази оптимистичност не идва само от
Факта, че на обекта и
оборудването му малко
остана за работа, но и
от там че овцете през
зимата трябва да бъдат в
посочения обект.
Когато се касае за стадото трябва да се подчертае, че същото сета
наброява към 600 овце и
сс намира на пасбищата
на Църноок. В „Напрсдък" изтъкват, че Л°
края на месеца половина
от тези овце ще сс обаг,
пат, а останалите стадото
ше увеличат От 20 -25
Запланирано
септември.
е от овпефермата на ,,«ла
сина-продукт” на Власина да се превземат и ос
таналите (купени минала
Братство * 29 август 1986

ттшхт
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та година) 1400 овце. Да
ли това ще сс реализира
зависи и от това дали
„Напредък" ще може да
необходимата
обезпечи
храна за през зимата, ма
кар че подчертават че
концентрат силаж и сено
са набавени в достатъч
ни количества.
Сега на пасбшцата на Ц'рноок ов
цете отглеждат осем
души. Личните доходи на овчарите
възлизат към 45 хиляди динара, Всеки
втори ден от Босилеград им закарват
храна, а всяка втора седмица имат сво
бодни дни, т.е. оти
ват си в домовете.
Наскоро ще започне
летен
изграждането на
обор на Лисимска плани
на и покрай изградените
два на Църноок това ще
бъде трет такъв обор и
сс счита, че засега ще
бъдат достатъчни; поне
докато стадото не сеуле
личи ма 4 хиляди овце и
В. Б500 кози.

лжина около 3 км. За та
зи цел имаме обезпече
ни около 1 000 000 дина
ра, а с 50 на сто, съгла
оно договора, ще ни по
могне и Общинската ск
упщинаПонастоящем
се договаряме и с Гор
ското стопанство от Вра
ия, което има големи го
ри на територията на
нашата местна общно
ст и те д*1 участвуват със
собствени средства. Още
повече, че и те ще ползу
ват някои от тези пъти
ща за експлоатацията на
тези гори.
Председателят на Съ
вета на местната общно
ст, Коце Георгиев, ни
Уведоми, че по йнициати
ва на местната общност тези дни започна и
реновйране на част от
кооперативния дом, пре
дназначен за културна
активност.
Изпълнител
на работата е строителна
та организация „Изградкя" от Босилеград и съ
щия трябва да бъде го
тов за 29 ноември. За
тази цел са обезпечени
около 2 500 000 динара
от общинската и репуб
ликанска самоуправителни общности на интере
сите за култура.
Инак. изкупването на
добитъка, или
по-точно
казано взимането на па
рите за продадения до
битък. е един от най-ос
трите проблеми,
който
измъчва не само горнолюбатчани, но и остана
лите селскостопански пр
оизводители. Има казва
Георгиев, хора, които са
продали добитък още
през март и април, а
все още не са взели, за
работените с тежък труд
пари. Това нещо. добави той, обезпокоява вси
чки и нестимулативно ле.
йствува върху развитието па селското стопа нстПО,

Снабдяването, добави
Георгиев, сравнително с
добро. Отделно, когато
става дума за продукти
от ежедневна потреба.
Обаче им^1 отделни стоки. които рядко сс и ред
лагат па селскостопански,
Прс
те производители,
ди всичко това са разли
сс
чии селскостопански
чива и друго, за някого
(може би дреболии, но
необходими за ежедне
на
впия селски живот,
което онабдитслите зана
пред трябва да обърнат
по-голямо внимание.
М- Я.
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Кога ще заживее
регионалният агрокомплекс
Доста време измина от — Групата трябва да про
формирането на агроко- веде разговори с предмплекса в Нишки реги- ставители на селскосто
он.
панските трудови органиЗа обединяване на сел зации, на общественоскостопанските
трудови политическите
организа
организации най-^напред1 ции и ’ Общинската скупна общински ^ равнища, а щина, и да установи кои
след това и на регионал са причините да не за
но и създаване на агро живее на създаденият агСОСТ
АИК рокомплекс, кои са не
комплекс
..Ниш", се изясниха по- достатъците в неговата ор
вече селскостопански тру ганизация, дали този надови организации и об- чии на организираност
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щини в региона но не и лава възможност за найвсички. Получава се впе добро развитие на цело
чатление. че това обеди купния агрокомплекс в
няване все още е само на региона или не. На засе
хартия, а на практика изо данието трябва да бъдат
бщо не е заживяло. От премахнати и някои ди
този факт сигурно изхо- леми, като зашо все още
ждат и в МОК на СКС в в някои трудови органи
Ниш, като подготвят свое зации които са се изяс
заседание посветено на нили за обединяване, все
този проблем. За тази ошс нс са поиети съотслмоуправителни
цел са оформени рабо нетн и
тни групи за отделни об актн I: прочие. Защото
ласти. между които е п факт с. че г, селското сто
за проблемите в произво паиство и общината и
дство на мляко и месо и занапред всичко си тече
развитието на животновъ по старому, макар че на
лството. Работната група време са се присединитези дни трябва да пре ли и изяснили за създа
бивава и в Димитровград, ване мг регионалния агчисто селско стопанство рокомплекс АИК „Ниш''.
се изясни за обединява
А- Т.
нс.
В НИШКИ РЕГИОН

За повече храна
В Нишки регион до 1990 година, от повече финансови източници, ще бъдат вложе
ни 50 милиарда динара. В производството на
храна агропромишленият комбинат „Ниш",
който обединява дейността на 35 трудови
организации и 70 000 сдружени селскостопански производители и кооператори в тази
част на републиката, е разработил 250 програми, които трябва да съдействуват за истин
ско преобразование в развитието на селското
стопанство и хранително-вкусовата промиш
леност в . този край, Само в течение на настоящата година, и
покрай затруднените условия, ще бъдат вло
жени 17 милиарда динара.
(Танюг)
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Димитровград: Средношколците най-сетне
в новото училище?
— Доколкото сс отшася до образоватслно-възлетателната организация
„ЙОСИП Броз—Тито" вси
чко е готово новата уч
сбна година да заночнем в новата сграда —
категорично заяви дирскторът на 0130 в Димитровград Милутцн Цеиков- Но...
Сградата на образова
телния център още през
учебната 1984/85 година
трябваше да приеме оре
дношколците, но поради
и
различни обективни
субективни причини то
ва бе отсрочвано. Сега,
когато вече са изразхо
дванц 135 милиона но
ви динара, когато сграда
та напълно е оборудена
с необходимите учебни
помагала, когато котлар
ннцата напълно е готова,
трафопостът също, отно
во е под въпрос пресел
ване на учениците в но
вия обект. Именно, учи
лищният двор в момента
е голяма строителна пло
щадка и едва ли такава
каквато е може да прие
ме маса от 500 ученици,
колкото (горе долу) таз»
учебна година са се
записали и ще се зали
сат в средното насочено
образование.
Строителната трудова
организация
„Градня",
която има договор да
УРеди училищния двор,
вече е в закъснение с
предвидените работи, ча
етично поради своя ви-,
на.
а
и
поради
колебания от страна на
ОВО за начина на уреж
дане на двора (поне така твърдят и едните, и
другите). Но както изтък
ват отговорните в тази
трудова организация, до
започване на новата уче
бна година. т.е, до пър
ви септември те ще го
засилят с чакъл,
така
че калта няма да се вна
ся в сградата.
Обективна причина за
закъснение, сигурно е и
съюзният закон от так.ч
наречения „пакет мерки",
шоред който всички из
вьнстопански капиталовложения се забраняват.
А това значи, че поради
ненавременно заплатени
средства от съответните
самоуправителни общно
стр. финансиери на об
разователния център. 14
милиона динара от съв
купните 41- милиона, пре
дназначени за уреждане
СТРАНИЦА 8
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Уреждането па двора ДЗ станс по-бързо
на училищния двор, са чко възможтю и необхо
блокирани и не могат
димо, от първи септемв
да се използуват. Това
ри средношколците
но
понататък значи, че пре вата учебна
година да
двидените игрища за хан започнат в нова сграда.
дбал и баокетбол няма Дали в това Ще се успее
да бьдат направени, кое остава да се види след
то означава и некачест няколко дни.
вено провеждане на обу
Инак, всички останачението по физическо об ли подготовки свързани
разование. И още нещо,
със започване на нова
което подчертава дирек
та учебна година, са пр
торът Ценков: При запо оведени навреме- Попра
чване на строежа, още
вителните изпити са за
при правенето на проек вършени, а свободни ме
та, пренебрегнат е Фак са има още, и то: в пър
та, че на определената
ви клас 38. във втори 46,
локания не съществува
в трети
машинна спеелектрически ток, вода. циалност 10, а за конфе
канализация и котларни
кционери не се е обадил
ца, а това значително е
нито един кандидат. Сво
поскъпнало строежа
—
бодни и 18 места има и
за около 50—60 милио
за техници по физика.
на динара.
В четвърти клас в машнн
Но да се -върнем на се ната специалност
има
гашното положение. На още 8 места, а за техни
22 август представители Ци по химия има още 17
на ОВО, „Градня" и над свободни места. От по
зирателния орган са на соченото ясно личи, че
правили анализ на досе за производствени специ
га проведените работи
алности все още нямадос
по уреждане на двора,
"атъчно интерес сред ди
направена е нова динами метро,вградените
средно
ка ,н-а останалите рабо- школци.
ш■ за да се направи вси
А. Т.
------- ----------------------------В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ „МОША ПИЯДЕ":

Бооилегреп: Отарита праб|еми
а в новата учебна гадана
На 1 ееитеври в кори
дирите на основното и
срсднопрофилираното уч
илище и детската гради
щипа отново ще заехти
Наистина
детска глъч.
и в ооловното ■ училище
и в средношколския иеи
тър от преди една ссдмица са отворени, а по
неже в ход са поправи
телните изпити и се върподгошат последните
говки за новата 1986/87
учебна година, както по
отношение на хигиената,
така и по отношение на
организацията на възпи
тателно-образователния
процес.
Както и досега, и лонастоящем се явяват ра
зличии проблеми, които
по един или друг начин
неблагоприятно се отра
зяват върху работата на
тези просветни ведомст
ва.
Един от основните про
блеми в основното обра
зование и възпитание и
тази учебна година ще
бъде недостигът на съо
тветни учебници и учеб
ни помагала. Именно, ка
кто ни уведомиха в осно
вното училище в Босилегпад.
поради
недостиг на преведени на бъл
гарски език в отделни

ще ползуват
класове
учебници на сърбохърва
тски: математика за пър
ви и втори клас, кьдето
и обучението съвместно
е пети и шести клас е спо
ред новия план и прог
рама,
В средношколския об
разователен център ос
тър проблем и тази го
дина ще бъде недостигът
на помещения за редов
но обучение, поради ко
ето и тази учебна годи
на ще работят в две сме
ни- Освен това и тази го
дина проблем, който го
дини вече се повтаря е и
все още недостатъчната
организираност на сдру
жения труд в
община
та за провеждането на
професионалната подго
товка на учениците, а тъ
кмо сдружаването на образованието и възпита
нието със сдружения труд е една от главните кб
мпоненти на нашето ре
формирано средно-проФилирано образование
и възпитание.
Инак и в едното,
и
в другото училище броят
на учениците по отноше
ние на миналогодишния
ще бъде намален, отдел
но броя на учениците е
някои
подведомствени

~
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училища. От друга стра
на охрабрява фактът, че
професионалната подго
товка на просветните ра
ботници и в едното, и
само един преподавател.
ДРУГОТО
училище е на
Вече е приет годишен
план -и програма за ра- задоволително равнище.
бота. Тази година учи С изключение на отдел
ни предмети с малък бр
лището Ще има около
1350 ученици в централ ой часове няма да бъното училище в Димитро Дзт професионално за
стъпени
с часове
по
вград И подведомственивъзпитание,
те училища в някои ра- музикално
йони центрове, разпреде изобразително изкуство
лени в 58 паралелки- В е и др.
Да кажем и това, че
че са определени класни "
те преподаватели, напра и при едното и другото
вено е разпределение
просветно ведомство и та
на
часовете...С една дума ча зи година, както и до
ка се 1 септември,
за сега. дейно ще работят
съответни секции, а при
да започне новата Учебна година.
основното училище
и
Ученическата кооперация.
А. Т.
М, Я

НАПЪЛНО ПОДГОТВЕНИ
Както и средношколци
те, така и учениците от
ооновното ' училище „Мо
ша Пияде" в Димитров
град се надяват новата
Учебна година да започ
нат в нови помещения,
т,е. да ползуват цялата
сграда, ако средношкол
ците се преселят в нова
та гоада.

иието от 1 септември.
Сградата е варосана, уче
иическата кооперация е
набавила необходимите
учебници и останали уч
ебни помагала. които ве
че са доставени на учени
ците. Остава да приетиг
нат новите учебници за
П и IV клас тези дни.
Училището има необхо
Както ни осведоми по димия кадър за провеж
мощник—директорът на дане на обученията, вк
основното училище, Цв лючителено.
преподава
етан Еленков. направени тел по български езикГ^й
са всички необходими майстор в ученическата работилница. Като те
подготовки за
навреме хнологически
излишък
нно започване на обучетази
година се явява
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! Младежка трибуна * Младежка трибуна
ИНТЕРЕСЕН БЕ ЛЕТНИЯТ ЗАБАВЕН
НА ТЛЪМИНСКАТА МЛАДЕЖ

!9

ЖИВОТ

ОЩЕ ЕДНО УСПЕШНО „БРИГАДИРСКО ЛЯТО”
НА ЛИМИТРОВГАДСКИТЕ БРИГАДИ

Постановчици“ на собствената си забава

През това лято младе допринесат за разхубавя
жта от селата в Тлъм-ин- ванетб на ежедневието
ски край и по-специално
си, казва ВИТОМИР СЛ
първичната организация 'АДОВ. председател
на
на Съюза на социалисти- първйчната организация

:С: Кйй.
Г ^

ческата младеж в Дол- „
но Тлъмино даде хуба?.
пример как могат и тряб
ва да се ползуват добри
те условия за културнозабавен живот, създадени
с реновирането на култу
рния дом и електрифика
цията. — Ръководейки се
от известната истина, че
не .друг, а самите младе
жи могат най-много да

на ССМ в Долно Тлъми
но. ние решихме да ор
ганизираме танц^си ве
чери в културния дом.
Отначало имахме намере
ние това да бъде един
п^т седмично, но вследс
твие
големия интерес
на младежите и девойки
те от нашето и околни
те села, организирахме
танцови забави два пъти

;
седмично през юни, юли
и август.. В осъществява :!
нето на целта много ни :
помогнаха ЗОРАН ГЕРАСИМОВ, млад акордеони ::
;
ст от Горно Тлъмино, и
МИШО МИХАЙЛОВ, на ;'
:
шенец, от Крива палан
:
ка, който го придружава
:
с тарабука.
са
Танцовите забави
:
били добре посетени. Сто
тина младежи и девойки
всяка сряда и петък са се събирали в голямата за
:
ла на Културния дом на
музика, игра и другару
ваме до късно през нощ *
та. Младежта от този
край обаче и тота лято
остана
недоволна
от
Центъра за култура в
Босилеград- Ето и причи
ната: в Долно Тлъмино
са прожектирани само
три филма.

К. Г.

Скромност, успехи, постижения
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като се има предвид ус
пеха му в средното учи
лище (в Белград, където
завършил трети и четвър
ти клас средно насочено
про
то образование
фил — медицински) с
бил един от най-добрите
средношколци в града за

Горан Петрович
което свидстслствува сдно от нризнанията му.
Разбира се, чс за такива
постижения трябва да се
.говори и такива млади
хора като Горан да се
насърчават в прояиявайр
на успех и н другите области, които той обича.
А той като чс ли във вси
Член
чко иска да успее.
е и на КХД „Георги ДиДимитровМйтров" от
град, с които взема учаетие на разни манифеста-

Димитровградската младежка трудова бригада
„Братство и единство" завърши най-успешно още
едно бригадирско лято. Именно, в неделя бригадата се завърна от Опозната трудова акция „Горичко' 86" в СР Словения като абсолютно найдобра бригада на тази акция. Като такава, бригадата и тази година е получила най-високото признание — лентата „Велко Влахович" и е предложена за най-високо бригадирско признание на
младежката организация в СР Словения. От четирдесет и девет димитровградски бригадири на
„Горичко '86" като ударници са се завърнали 16,
тринадесет са получили похвали, а пет са пред
ложени за членове на Съюза на комунистите.• Бри
гадирът САША СТАНУЛОВ е двоен ударник, понеже една ударническа значка е получил в бригадата, а като най-добъР бригадир в цялата акция
от Щаба на акцията също е получил ударническа
значка.

/

Младите от този край
заслужават похвала и за
най-съзнателното отно
шение към прекрасно въз
обновения и обзаведен
културен дом

щрихи ЗА ПОРТРЕТ

Облечен в джинси, ви
сок строен младеж, с чер
на рошава коса, разлята
усмивка.
по лицето му
искрящи кафяви очи и
по принцип скромен ко
гато става дума за него
са характерните черти на
Горан Петрович. На пръв
поглед по нищо не се различава от своите димивръстници
тровградски
И той, както и останали- те му другари брои дни
те до 15 септември, когато ще тръгне не отбиване
военната си повинност.
Свободното си време пре
карва в Желюща (където
е роден) и в Димитров
град за който както каз
ва „го свързват най-кра
сиви моменти от живота
му".
В неговия случай с г)а
отбелязване факта,
чс
след записването му на
Медицинския факултет в
Белград се носеше глас
за успеха му, с който даже били изненадани и
професорите на факул
тета. Проявява големи. и
широки знания, така чс
заслужено сс сдобива с
толкова очакваната студентска книжка. Това е и
напълно нормално, гш

Абсолютни първенци

цип (под условие да се
намира в Димитровград),
културно - художествени
програми и пр.
Макар пестелив на ду
ми, с притаена гордост
споменава участието си
па шест съюзни трудови
акции в страната. „На
първата акция отидох с
непълни единайсет годи
ни — казва Горан, — бс
ше тона МТА Ясеиовац.
След това следваха и дру
гите пет — Шабац, Подри.шьс — Колубара, Козара, Сисак и последната
ми беше МТА Парачин."
С осемнайсет години тол
кова успехи, каквмто са
шест трудови съюзни бри
гади, бройни успехи в
училищата, проявени големи знания и а класифи
кационния испит на фа
култета,- успехи на поле
то на самодейността и ку
лтурата, не е малка ра
бота. А Горан обещава
много и дано изпълни (в
което не се съмняваме)
очакванията ма своите съ
граждани и съученици.
Дано него за пример в9е
мат някои ученици — б'Ь
дещи лекари, професори,
инжииери, техници и пр.
Здснка Тодоров

Инак бригадата, заедно с бригадите от До♦ бой, Дарда край Бели манастир, Любляна и Хра$ стник, е работила върху строежи на местни пъти
ща, копаене на канали. Че димитровградките брй
гадири са били на равнището на задачата и че
най-честно са я изпълнили говори фактът, че на
раздяла жителите на селото, където са работели,
са им организирали банкет и тържествено изпра
щане.
В Димитровград бригадирите бяха посрещна
ти от родителите и представители на общественополитическите организации. След кратък рапорт
па коменданта на бригадата ДЕЛЧА ГИ1ОВ и
приветственото слово на председателя на Общин
ската конференция на Съюза на соцпалпстическата младеж НЕБОЙША ИВАНОВ, бригадирите бяха приети от председателя на ОК на СКС МЛАпочестити
който
им
ДЕН
НИМОВ,
стигнатия успех и пожела нови високи резултати
А. Т.
и, признания.
ЗА СТИПЕНДИИ ОТ ТИТОВИЯ ФОНД
СЪРБИЯ

В

Молби до 10 септември
Учениците, които искат да станат сти
нендпанти на Титовия фонд в СР Сърбия мо
гат да подават молби до 10 септември т.г.
Броят на стипендиите не е ограничен и ще
зависи само от финансовите възможности
на запленените във Фонда общини.
За учениците, които се школуват в родното си място отиосно в мястото, в което
живе ят, стипсндиитс от Титовия фонд възли
зат на 5220 до 7800 динара, а за школуващи
те сс в друго място от 6540 до 9840 динараСтипендиите се дават за цяла година, Титовият фонд отпуска и тринадесета стипендия
от 5000 динара за набавка на учебници и
прибор.

В Титовия фонд в СР Сърбия изтъкват, чс през октомври най-вероятно ще бъде
извършено увеличение на стипендиите._____
СТРАНИЦА 9
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сой ЗА ЖИЛИЩНО
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА
ДЕЛО, КОМУНАЛНА И ПЪТНА ДЕЙНОСТ В
ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

ПРЕДИМСТВО НА
ПЪТЯ ПРЕЗ ВНДЛНЧ
Със
срсдиоорочната
програма за развитието
на пътната мрежа и
плана за ангажиране оре
дства за построяване на
пътища в крайграничните райони, запланувани
са и обезпечени финансови средства (според от
делна програма) в общ
размер -400 милиона ди
нара. От тези средства
на Димитровградска об
шина ще бъдат дадени
19,4 на сто илй 77,6 ми
лиона динара с лредназ
начение са строителство
то на регионалния път
(Суково—Звон№ 224-а
ци). за който трябва да
се
изразходват
15,9
на
сто от получените
срепства им 63,6 ми
лиона динара и за регио
калният път № 121 (Моин
Ци—Вълковия)
3,8
на
сто, или 14 милиона ди
нара.
Изпълнителният съвет
на Общинската скупщи
на и скупщината на са
моуправителната общно
ст на интересите за мес
тни и некатегоризирани
пътища са на становище да се даде предимст
во за прокарзане на пътя
(на дължина от 9 км) на
пътя Суково—Звонци. На
този път трябва да се
пробие тунел на дължи
на от 600 метра, за което са необходими над
един милиард динара. С

предимство трябва да
бъде и регионалният
път Лукавица—Долна
Невля — Петачинци —
Тръцоки Одороицм■

I) с. ДУКАТ ПРОДЪЛЖИ АКЦИЯТА

по

ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ

ПРОКАРВАТ ДАЛЕКОПРОВОД
Поиастодацсм в село
Дукат се прокарва дале
копровод, с което след
едногодишен застой про
дължи акцията по елек
трификация и с което се
завърна доверието ма дукатчани в тази благород
на акция. Поради лоши
те терени стълбовете с
църтолсти прекараха ар
мейците и това до голя
ма степен облекчи рабо
тата па занаятчийската
кооперация
„Граджевинар" от Босилеград, коя
то е изпълнител на рабо
тата. Наред е това се вър
шат подготовки за про
карване и на пизкотоковата мрежа. Кой ще мое
ме тази работа засега все
още не известно, понеже
конкурсът все офе не е
завършен, Най-голсми ус
ловия има „Граджсвииар", който предлага и

лредлопай-приемчиви
жеиия.
Когато се касае за низкотоковата мрежа един
въпрос, интересуващ ДУ"
катчани, заслужава внима
ние: ще събират ли уови средства, тъй като пре
ди една-две години всяко
домакинство заплати по
15 хиляди динара и кога
то около 350 хиляди бяха предадени на ООСТ
„Слога", която да им
обезпечи стълбове, а оста
калите (около 1,5 мили
она) бяха внесени в об
щинския фонд за само
облагане — за електри
фикация? Да припомним,
стълбове не са обезпече
ни. а инфлацията си е
„взела" своето.
— Тези средства са съ
всем незначителни ако се
има предвид, че електри
фицирането ще струва ня

колко десетина милиона
динара. Все пак дукатчани няма да събират нови
средства. Те трябва да
регулират спорните въп
роси във връзка с прокар
валето на линията, по
точно да не се случи про
карването да спре пора
ди някакво си несвалено
дърво и пр. — казва Ва
сил Таксв, председател
па ОС в Босилеград.
Очаква се след избира
пето па изпълнител за
прокарване на низкотоко
вата мрежата с низко на
прежение да се положат
усилия и да се обезпечи
необходимия материал и
съоръжения за същата.
Ако всичко върви според
плана (и ако позволи вре
мето) подготовките може
да завършат до края на
годината.
В. Б.

С оглед обаче, че за
настоящата година лин
сват тези средства и ед
ва ли щс може нещо посъщестасио да сс реши
в изграждането на тези
две пътни направления,
прието е средствата в ра
змер от 63,6 милиона да
сс насочат,за построява
не на пътя Моинци—Въл
ковия относно пътя през
Видлич. ОЩе повече,
че е постигнато съгла
сие в изграждането ца
СЛЕД
ПОСКЪПВАНЕ НА ХЛЯБА В
ДИМИТРОВГРАД
тази отсечка със собстве
на механизация да учас
твуват и части на ЮНА.
спаз
След сравнително дъл зуват посочената възмо „Хлебопекарница",
Те биха изпълнили взрив
ва предписаното разпиго време Димитровград жностите и по-нататък
ните работи
(около
сание и най-малко 30 на
купуват черен хляб
70 000 м3) и за прокарва чани получиха възмож
ност да купуват и ядът
преки факта, че качес сто от дневното произво
не на трасето, относно
бял хляб. Естествено то твото му е на предишно дство на хляб да бъде
работи.
землищните
равнище. от брашно тип 850 или
ва стана след драстично то. най-низко
При това и общинската
така наречен черен хляб.
цената
Коя е причината? Дос
самоуправителна общно то увеличение
ст на интересите за мест на хляба- Но ако се це тъпно е да се каже. че Но, ако пък се имат в
ни и
некатегоризирани ни по навалиците в ма след шест месеца сред предвид блъсканиците на
пътища също ще участву газините в ранните ут ният личен доход в ди хората за черен хляб и
митровградското
стопан факта, че и през деня по
ва със своята механиза- рини часове димитровТГ—170 градчани не са много вь ство е около 40 000 дина стоянно повече се търси
ция (булдозер
което черен хляб. свободно мо
Б) за прокарване на тра одушевени от тази „не ра, а семейство.
сето.
надейна"
възможност.
дневно купува по чети же да се каже. че прон
Според приетия план Именно, по свободна
ри хляба, за един месец зведените количества все
строителството :на тази преценка може да се ка за хляб трябва да даде
още не задоволяват
ну
отсечка на пътя (Моин же. че повече от поло 21 600 динара.
ждите на гражданите.
ци—Вълковия) трябва да вината граждани не пол
Зачитайки това. ООСТ
А. Тзапочне на 1 септември
Ст. Н.
т.г.

НА ЗЕЛЕНИЯ ПАЗАР В БОСИЛЕГРАД

Нередовно снабдяване
Години вече наред населението от Бооилеградска община, купува не само скъп, но неряд
ко и некачествен зеленчук. Това преди воичко се
дължи на недостатъчното и неорганизирано снаб
дяване от търговската организация „Слога", кое
то частични снабдители твърде опитно ползуват
и просто ои налагат воля с цените и качеството
-на зеленчука, който предлагат на потребителите.
Още повече, когато е известно, че повече от тях
са матрапази, които препродават чужда (като
своя) стока. И. още
нещо. Не рядко
-през
деня, разбира се -когато е пазарен ден и когато в
магазините няма зеленчук цените се определят
според количеството и потреблениетоМоже би и „Слога" има о-правдателни при
чини, за това дето казваме че недостатъчно и -не
организирано снабдява своите магазини с пресен
зеленчук. Но фактът, че само един -път през сед
мицата зарежда магазините -с този вид стока и
това само в Босилеград и по-близките села -е въ
прос който заслужава внимание. Ако и по-ната
тък „Слога'' продължи както и досега, при което
Е след ден—два зеленчука стане вече неупотребим,
I широко ще се отварят вратите на частните снабди
| тели, които ще преподават чужд труд и по този.
I начин ще обезпечават за себе си добър доход. До
тогава и босилеград-ският зелен пазар ще бъде
I един от най-скъпите в региона.
М. Я.

Разпределението се спазва

Б

Безработни само на списъка

В началото на юли месец тази го
дина в Димитровград се проведе съвместно заседание на председателства
та на обществено-политическите ор
ганизации с представители на самоуправителната общност за трудоустроя
ване на к-оего бяха обсъдени пробле
мите в получаването -на работа. Ме
жду другото тогава бе казано, че на
списъка на трудоустроените в общината постояно се намират около
900 лица, най-голямо число от които
са без каквато и да е квалификация,
и които главно -се занимават със земе
дел-ие- Тогава също бе казано, че това число трябва най-обстойно да бъ
де „преразгледано1' за да сс установи кой наистина е незает и да се уточ-ни ши са без каквито и да е извори на приходи. Приети са и конкретни заключения във връзка с тези пронеми. Че наистина и по време на
годишните почивки в самоуправителната общност са работели върху реа
лизацията на приетите заключения
говори и следният пример:
Селскостопанската трудова органи
зация „Сточар" постоянно има открит -конкурс за около 140 неквалий^ицирани Работници за разни селско
стопански работи. Съгласно
СОИ са потърсили списък -натова от
незае-

ти (без квалификация), които да бъ
дат приети на работа. В СОИ за тру
доустрояване въз основа на известни
те им данни за всеки -незает, са на
правили списък на 140 лица и на все
ки от този списък са изпратили пока
на за работа в „Сточар”. От повика
ните 140 отзовали са се само 5 (и с
букви — пет) лица, от които едно е
физически неспособно за такава ра
бота! Сред причините за неприемане
на предложените работни места има
и такива като ..садя сега тютюн и .не
мога" или „работела бих като чис
тачка" и т.н. Посоченият пример съв
сем очебиещо говори, че на списъка
на -незаетите в Димитровградска об
щина има много лица които според
народн-ата „търсят работа, а молят
бога да не я намерят". Как другояче
да се приеме факта, че -не са приели
предложените работни места за кои
то единствено имат квалификация- И
макър че всеки има право да търси
работа (значи и да се намери на
списъка на незаетите), все пак край
но е време този списък да се доведе
в реални граници и поне на официа
лни заседания и събрания да се из
тъква реалното число на нетрудоустроените. Всички все пак -не търсят
работа.
А. Т.
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Физическа култура
РЕГИОНАЛНА- ЛИГА — НИШ

Прекъснат мач на старта

„А<ЕЕН БАЛКАНСКИ” — „СВЪРЛИГ”
(СБ СВРЛИГ) 2:0 (1:0), ПРЕКЪСНАТ МАЧА В 62 М.

ФИЗИЧЕСКАТА КУЛТУРА И СПОРТУВАНЕТО В
БОСИЛЕГРАДСКА ОБВДИНА

Изгаснал ли е
ентусиазмът?

от
зонален състезател
Свърлиг.
Поражението нанесоха
Димитровград, 24 август 1986 ■ г. Спортният
Александър Станков след
цснт'ь]) „Парк . Зрители около 300 души Време-'
отлична комбинация с Бо
то слънчево, теренът тревист и идеален за игра.
Въпреки, че през последните няколко годи
рислав Манолов и Бори
Голмайстори: Александър Станков (1:0) в 22 м и
ни, с щедра помощ на общноста, в областта на
слав Манолов, който в 56
Борислав Манолов в 56 м. Жълти картаони: Сифизическата култура и опорта в Босилеградска
м отбеляза и втория гол,
ниша Иванов и' Небойша Ранджелович от Свър
община са постигнати известни материални подо постигнат след пряк сво
лиг”. Червен картон Небойша Ранджелович. Съдия
брения, състоянието в тази област все още не за
боден удар от около 16
та срещата Зоран Миладиновци от Ниш — добър,
доволява. С други думи казано, омасовяването на
метра.
спорта и въобще спортуването някак си изоста- •
„АСЕН БАЛКАНСКИ”': удари съдията в лицето
В неделя на 31 август
Милко Соколов 7, Раша при
ват зад развитието на останалите дейности.
резултат
2:0 за ще се състои втория кръг
А тъкмо спортът и спортуването са не само един
Тодоров 7, Емил Иванов „Асен Балкански". Инак на първенството, в кой
от ооновнитс фактори за здравето и самочувст
7, Милован Тодорович 7, до прекъсването на мача то ,,А,- Балкански” ще се
вието на човека, но и условие за интелектуалното
Новица Алексов 7, Слав това бе доста добра иг срещне с традиционно не
му развитие, за създаване на всестранно развита
на Димитров 7, Борислав ра, в която футболистите удобния противник „12
личност (с високи творчески способности.
Манолов 8, Синиша Ива на „А. Балкански" напъл фсбруар" от Ниш.
Освеи материалните подобрения (изграден
нов 8, Александър Стан но надигра довчерашния
Д. С.
с спортнорекреационен център с игрище за фут
ков 8, Кръста Кръстев 7,
бол, волейбол, баскетбол и, хандбал, обезпечени
Зоран Христов 7.
БАСКЕТБОЛ: РЕГИОНАЛНА ЛИГА — НИШ
са основни реквизити за шахмат, тенис на маса
В първия кръг на ре
и пр.), налице са и други ВЪЗМОЖНОСТИ: ГОЛЯМ
гионалната лига
Ниш
- брой талантливи младежи и трудещи се за разли
любителите на футбола
чии видове спортове. Обаче, липсва инициатива и
в Димитровград нямаха
„АСЕН БАЛКАНСКИ” — „НАПРЕДАК” (АЛЕКорганизираност на компетентните за този вид де
възможност и щастие да СИНАЦ) 72:70 (66:06, 33:36)
йности. Те като че ли се задоволяват само с фут
догледат до края един.по
Димитровград, 23 август 1986 г. Спортният
болната игра и съществуването йа футболния от
всичко личещо качествен център „Парк” — зрители 200 души. Съдии: Гобор „Младост". Нр и в това отношение всички въ
мач. Именно в 62 м иг лубовнч и Кречковнч от Ниш — добри.
зможности не са използувани. Години наред се ^
рачът от гостуващия от
„А. БАЛКАНСКИ”: И. ключи (в редовното вре
планира формирането на футболни отбори при
бор Небойша Ранджело
с равен резултат
подведомствените
училища и трудовите колек
вич получи червен кар Стоянов, В. Сотиров, .3. ме)
тиви. Реализирането обаче изостава. Само" на хар
тон. След това с юмрук Тодоров, 3. Голубов, Д. 66:66. В последната ми
Сотиров, 3. Захаров, С. нута и двата отбора,.'има
тия остава и формирането на различни спортни
Рангелов, М. Николов, Г. ха възможност да побе
секции в местните общности и поеди всичко в
ФУТБОЛ: ОБЩИНСКА
Миланов.
дят и спечелят двете то
новооткритите произвдетвени цехове, където ра
ЛИГА НА ФУТБОЛНИЯ
чки, но не успяха да ре
ботят голям брой млади хора, между тях мнози
Съюз _ ПИРОТ
В продължение на пър ализират изгодни поло
на и активни футболисти, или пък членове на спор
венството на регионална жения.
тното дрзокество „Младост”. Впрочем от тях се
та лига на бескетболисВ продължението на
очаква да бъдат инициатори за формирането на
тите, състезателите по ба мача от 5 минути дома
спортни секции и отбри и да бъдат носителя на
скетбол от Димитровград кините бяха по-добри и
всички спортни манифестации. Естествено е, че
успяха да нанесат пора заслужено победиха с ре
при това колективите, въпреки че стопанисват
жение на солидния отбор зултат 72:70 и по този
при затруднени стопански человия, могат да
Жалко, но действител „Напредак" от Алекси- начин димитровградчанн
.отделят поне минимални средства за тази актив
но:
футболистите
на
нац. Това беше равносто .спечелиха- две ценни тонност. Без това и без ентусиазъм, времето сн ми„Партизан" от Желюша
сн мач, в който отбори- ки
нава, а спортът в общината „тъпче” на едно
не отпътуваха на мача в тс сс сменяваха като воравнище.
Д. С.
Блато, където трябваше дещп отбори, за да прида играят в първия кръг
М. Я.
на тазгодишното първен
На 5 септември 1986 година сс павършаство. Това за пръв път
ват 40 безмерно тъжни дни от смъртта на
се случва в историята на
нашия скъп и непрежалим съпруг, баща, син,
На 2 септември 1986 год. сс навършатози футболен клуб, ко
брат, зет, девер, вуйчо и тетин
пат 40 печални дни откакто престана да туп
йто досега твърде успе
ти благородното сърце на
шно се състезаваше, По
този начин отборът „Зве
зда" от Блато най-вероят
но спечелва двете точки
сгьс служебен резултатНалага се веднага да
оз на
поставим въпроса:
чава ли това край или с
само временна неуредица
в редовете на жилищния
(1942—1986)
отбор? Би било наисти
от с. Църпощица
на неопростимо единст
пенсиониран строител
веният футболен отбор
11 часа на гроба па скъпия
(покрай .Асен Балканс
покойникДвИгробиН1ата „Придол” ще даки") от Димитровградска
На тая дата ще посетим вечната му къта
ни
община да се разформи
вамс
в райчиловските гробища, за да я окитим с
40
ДНЕВНО
ВЬЗПОМЕНАНИЕ
Ра още повече, че в до
цветя и направим поклон пред светлата му
Каним роднини и приятели да ни присегашните състезания се
памет.
показа като добър отбор.
дружат.
Вечно опечалени: съпруга Иванка, син
ВЕЧНО СКРЪБЯШИ:
Мирча, дъщеря Данка, снаха Ягода, зет Ди
Би трябвало по спешсъпруга Живка, синове Драган и Славчо, ба
митър, внуци Боян и Владимир, внучки Блаща Драган, майка Витка, братя Стоян, Владиност да се свикат всичгица, Ивана, Снежана и Иванка, сестри бра
мио и Янко, сестра Надежда, снахи Софика
ки състезатели и да се
тя и други роднини и приятели.
и Велика и многобройни племенници.
заеме твърде важно решение за по-нататминиС. Д
те състезания.
СТРАНИЦА И

ПОЩА В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА МАЧА

„Партизан" не
отпътува на мача

БОЯН
СПАСОВ
ВЕЛИНОВ
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цсулФР • сатира • забава
Чудни н загадъчни названия на места
В Босшсеградска община три ме
ста се именуват с „Вильо коло". Така се нарича местността между въз
вишението Мали стрешер и Големи
връх, намираща се между синорите
на селата Топли дол и Горна Ръжана и представляваща вододелна ли
ния, откъдсто водят началото си по
токът Вилекощица н Горка река, над
конто сс издига Големи стан.
„Вильо коло" се нарича и равини
ката между „Н>укоа рид" и „Загранс"
между селата Дървени град. Дукат,
Горна Любата. Тук е вододелната ли
ния на Дукатока и Църна река и
трето „Внльо коло" е тясна равнин
на на „Бранковски рид", между ма
халите Рупска и Балинска в село Бра
нковцнЗа всички места владее предание
то, че там някога са играели самоди
ви. Всички места са доста ветровити.
Също няколко места в общината
се наричат „гяволски", а също са ин
тересни.
„Гяволски камик" се нарича ви
сока скала и хребета в село Назърица, което се иамира между Горна ма
хала и Борнче- Тук някога се нами
рали говедарници и овчарници на се
ло Неманци. Самата скала е много
атрактивна. Дъждовете и ветровете,
ниските температури, са издълбали и
изваяли по нея разни миниатюри:

НАШЕНСКИ

(СЪВРЕМЕННИ)

столове, маси и др. форми. По ска
лата растат необикновени растения
оред гях и един необикновен храст,
за което трябва да се произнесат сне
циалиститс-дендролози. Тук се нами
ра и прочутия кладенец, наречен „Бо
ричко корито", който от далнини е
служил за водопой на е Нсманци.
„Гяволски брегове" в село Рессн,
между махала Младжина и местност
та „Ветрена воденица" е много инте
ресно творение. Тук са старите Сухо
дол ия с единствените брегове, където
някога водата е създала „камили",
„коне" и др. фигури. Същинско чудо
от пясък, земя; конгломерат, обкържен от всички страни с лелина. Един
ствени брегове в поречието на Дра
говищица.
„Гяволска воденица" е местността
„Заповст" 'недалеч от мина „Благо
дат" на Весна кобила, край село Мусул. По-рано селяните тук забеляза
ли да бучи, някакъв необясним звук
излизал от земята. Никой не знаел
откъде идва и местността била наре
чена „дяволска воденица’След освобождението от турците
геолози тук 'намерили миньорски ша
хти и галерии, водещи потекло още
от римско време. Днес в местността
..дяволска воденица" звук не се чува,
но названието е запазеноЗаписал
Стоян Евтимов

ИСТОРИЙКИ

ДУША ДАВА ЗА ПАРИ
Работниците в
ед-но
културно ведомство за
директора си казват, че
не умее да си гледа ра
ботата, че не предприе
ма мерки за увеличава
не на личните им дохо
ди, с които те едва свър
зват краищата. Но, и той
се оплаквал от заплата,
та си, възлизаща около
90 хиляди динара. Един
ден, след като се завър-
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нал от някакво събрание,
на работниците си казал
— Знаете ли че моят
колега в съседната общи
на има около 120 000 дина
ра заплата. Както ви е
известно моята е по-мал
ка и трябва да я увели
чим ....
— А колко имат наши
те колеги?
в един

глас запитали пет-шест
души— Из дън душа да си
призная, това не го по
питах
спокойно отгоговорил . нещастникът".
Така е. когато си член
на „нещастна фамилия",
когато „стария татко’’ ду
ша дава не за народа, а
за — пари.

Могли бн н оо помогну

■■■

Бео овия дни на село и че ви казуем
кво съм видел.
Нсма да йе нищо ново, ако ви кажем
дека тамо у овуя тежку работу углавном сс
уватили стари човеци, Истина, пропъренул
йс и понекой оди синове и черйе, дошъл да
помогне. А кудс йе младинята?
Ка си пойдо навам — видо куде йе.
Оди ПогановсЬи манастир, па надоле
низ Йерму — младиня колко очеш. йедни
чучу покре рекуту та вачащ рибу, а други
се купу по рекуту, трейи се печу на слънце
то. Пълна йе и Гърцина баня" • •• Убаво йе и
тека, нели?
Убаво йе младите да иду на море, реве
и по планинете, млади су, ама би било йощепо-убаво и да се сете, па и да помогну на
по-старите на село. Кико на свои, а нейе они
да се муче тамо, а ка на зиму
тегай и
младите се сете за ни . . . ка нема работа.
Ако нейе тека, ако млозина младиня се
узбуяли — немаше да стане тия дни и бой у
Димитровград. И това — насред улицу, а пак
това су направили младежи, кои су узбуяли,
коми уместо да отиду да помогну на свои
родптеле или роднине у работу, праве неред.
Истина деквия су малцина, ама праве лоше.
Уместо да праве нещо корисно.
Че рече некой, Манча поче млого да ни
раздава съвети. Па нека и каже, ама нейе ли
по-арно тая снага и сила да се усмерава ко
рисно?
Час и чес на оная деца (а она су найЕече) що преко летото иду на бригаду, праве
планове и подготовйе за новуту школску годнну, що си гледаю работуту . . .
Я галатим ония що не му мисле много,
що чекаю све да реше мама и тата. А не
може ли преко летото да си заработе за
кшфе и тетрадйе, за екскурзию да речемо.
Младиня йе младиня, ама за све има и
време и начин. Само кига времето правилно се разпредели. И користи.

В, Б.
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