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Редовното септемврий- 
сбсъждане на „клу 

обществено-ико- 
въпросн в Ре

стп в банките, застрахова 
гелните институти, самоу- 
правителнитс общности 
на интересите, дори и 
администрацията в само
то стопанство.

Преди който и да било 
посегне да вземе динар 
повече, нека добре преиз 
нита своето участие в съ 
здавансто му, рационал
ността на своята органи 
зация и на своето стопан 
искане, нека доведе под 
въпрос собствената целе
съобразност.

Голямата битка за излизане от икономическата 
криза и преодоляването на множество трудности 
можем да спечелим само с ангажирането на най-ши
роките работнически и народни маси. Всички тези 
сили трябва Да бъдат обединени и творчески орга
низирани в Социалистическия съюз. Този фронт на 
организираните социалистически сили може всеки
дневно да раздвижва жизнените проблеми, да върши 
договаряне и да ги разрешава с успех.

Социалистическият съюз в истинския смисъл на 
думата трябва да бъде фронт. Социалистическият съ
юз не представляват пенсионерите, незаетите и дома
кините. Тога са трудещи се и граждани, организира
ни в ССТН, а в това число са и членовете на Съю
за на комунистите, синдиката, младежта и бойците. 
Самоуправлението в местожителството също е важна 
задача, каквото е и самоуправлението на работно 
място. Работническата класа не осъществява своите 
интереси и потреби само в организациите на сдру
жения труд, но в най-голяма степен, тези интереси 
и потреби се осъществяват в местната общност.

Нашата социалистическа самоуправителна систе
ма и не може успешно демократически да действува 
ако най-широк кръг трудещи се и граждани няма 
възможност чрез обществено-политически организа
ции, каквато е Социалистическият съюз, да изразява 
своите интереси, потреби и изисквания, да води по
литиката на нашето общество, разбира се, върду со
циалистически самоуправителен курс.

На практика, много повече фронтово действуване 
и мобилизация на всички върху разрешаването на 
определени проблеми има много повече на село, до- 
като в по-малка степен такова действуване има в 
градските среди. Но се касае за „презаситеност" с 
политическа дейност, но преди, всичко, за несхваща- 
не правилната роля на Социалистическия съюз, кой
то по-успешно, при пълна мобилизация на всички 
субекти, може да разрешава всекидневните жизнени 
проблеми и въпроси, с конто се среща. Да не изброя
ваме: от хигиената, снабдяването, комуналните ин- 
фраструктурни проблеми, цените . . . все до действу-

ско
човите 
номически 
публиката” на заседание 
на Председателството на 
ССТН не приключи на 16 
септември т.г. с приема
нето на заключения по 
принципа — малко репрн 
зно описване на положе
нието, малко заклинане, 
че положението трябва 

Последнотода се мени. 
заседание на Председа- 

Републикантелството на
конференция на 
__ представлява

Това се отнася до насската
ССТН тук, членовете на този и 

на много други председа- 
каза между

крачка напред.
Голяма заслуга за това 

има предложението на 
Иван Стамболич, предсе- 

Прсдседателст 
СР Сърбия. Той 

Председа-

Иван Стамболич
телства 
другото Стамболич, като 
добави, че и най-малкотоСпоред думите на Стам

болич, ударил е часът 
не само Да се повиши 
тон, но с пълна жестоко 
ст да бъдат ударени по 
пръстите ония, които бър 
кат в дохода на стопанст
вото в обществения до
ход, а ведно с това и на 
акумулацията и личните, 
доходи, Стамболич наре
че това нещо революци
онен призив на времето.

— Когато казвам това 
— напълно имам в пред- та на дохода на 
вид и средствата за наро- твото и нейната, акумула 
дна отбрана, сигурност, пия днес представляват 
държавно управление, по I едно и отбрана на съ- 
литическите органи, уче щината на самоуправле- 
бното дело, здравеопазва- нието —- подчерта между 
пето, трудовите общно другото Иван Стамболич.

еспестяване, за начало, 
от голямо значение.

Затуй на тапет трябва 
да бъдат поставени 
ки даждия като се тръг
не от изостаналите, па за 
по-големите пенсии.

дател на 
вото на 1
предложи на 
телството на РК на

делегатите
всич-

да задължи
всички скупщини при 

условия да не 
да изгласуват ни- 

с кое-

във 
никакви 
могат

за
дипломати-доходитс на 

те и стопанските предста 
кители в чужбина, до па 
ртийните и 
членски

то едно решение, 
то по-нататък да се нама 

на стопанс синдикални 
вносове. Отбрана

ли участието 
твото в общия доход, о 
това предложение се 
сочва и

по- стопанс
възможността за 

това учас-повишение на
стопанството в сра 

настоящето по- 
В случай' че 

не се осъщес

тие на 
внение с 
ложение. ването на политическата система-

Когато говорим за действуването на Социалис
тическия съюз, нямаме в предвид ангажирането на 
ръководствата, но на цялата мрежа от обществени 
организации и сдружения и подобни. Програмната 
активност на ССТН трябва да произлиза от програм
ната дейност на частите на фронта, относно частите 
па фронта сами да определят кои въпроси, поради 
характера и значението им, трябва да бъдат 
па разискване и обсъждане във фронта.

И покрай забележителните акции и

всичко това
течение на еднатви в

година, Председателство
то на Републиканската

ССТН

РЕИОВИЦА В СЪЮЗА НА СИНДИКА-МИЛАНКО 
ТИТЕ В ЮГОСЛАВИЯ

конференция на 
би трябвало да повдигне 

гласуване на 
Изпълните- Осъществяване на 

конгресните резолюции
въпрос за
доверието на 
лния съвет

изнесенина Скугашина- 
Сърбия и делегати 

бъдат отзовани 
съглас-

та на резултати,
пасивност, форум на работа, паралелизъм ите му да

ако не се държат 
но това заключение.

Участвуващите 
кван^ята единодушно 
дкрегщха изложението на 
Стамболич, Обосноваваи- 

предложение,
Пред- 

СР Сър

има и
под. Как де осъществява конституционната роля на 
Социалистическия съюз от подружницата — до най- 
високо равнище — кои слабости има и как Съюзът 

комунистите действува в Социалистическия съюз? 
Какво този фронт представлява днес в нашето об
щество и колко успешно осъществява конституцион
ната си роля — ще бъде предмет на разискване на 
нредегоящето заседание па ЦК на СЮК, на коего

ангажирането на Съюза 
съюз. В подго-

на Цепна Председателството
„„„„ комитет на Съюза па югославските комупи- 

ГР Милапко Рсцовица и Божко Круши и изп— 
секретар в Председателството на ЦК иа СКЖ 

разговори иа 22 септември в 
р, юзз иа синдикатите па Югославия с председател
ката Мария,Тодорович и членовете ма Прсдседатс •
ството '('а иа вдсЙ1И0.п0ЛИТИЧеск0Т0
алми °развитие ма страната и задачите на Десетия 
ЧС Р па Съюза па синдикатите в Югославия.

Председателятв разис
по

сти па
телмият 
Углеша Узелац водиха

ки своето 
председателят иа

синдикатите в Югославия за акту- 
и икономикаседателството 

бия отбеляза, че сдруже- 
такава сге 

развла-

също щс се разисква и за 
н,а комунистите в Социалистическия

заседание ще се чуе и мнението напият труд до 
пен
стен, че

товката на това
„базата", което изисква правото съблюдаване на 
ложеиието, а ведно това е и удобен случай за анга
жиране иа Съюза иа комунистите сред масите, сред

мобилизиран и сплотен

по-обед нен и
губи воля Да 

повече и по-
конгрес

Изтъкната беше необходимостта от но-снсрги ию 
«•т гласувано действуване в провеждаме™ на ре 

и ,10- ГЛ , Тз-тия конгрес па Съюза иа комунистите 
Гюгославия и Десетия конгрес н. Съюза на синди
катите I* Югославия.

произвежда 
добре, да подобрява само 

отноше- 
: „извлича” от

противопоставя

народа, който единствено
може тези цели и задачи да осъщиа11рВаКостади„овуправителните

мия и да се 
кризата, 
йки се на бюрократизма.



НАС |И У| ПО СВЕТА
ТЕРОРИЗМЪТ В СВЕТА(НЕ)ОЧАКВАИ УСПЕХ 

ИЛ МИНИСТЕРСКАТА 
КОНФЕРЕНЦИЯ ИЛ 
ГЛТТ

• ЗАВЪРШИ СТОКХОЛМСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ

НА КРИЛЕТЕ НА 

ОБЩАТА КРИЗАНОВН НАДЕЖДИ 

ЗА ЕВРОПА Договор 

за нови 

преговори
Делегатите на 35 европейски страни (без Алба

ния), САЩ и Канада, които по заключение на Евро
пейската конференция в Мадрид на 17 януари 1984 
година започнаха преговори в Стокхолм приеха мер
ки, които дават надежди за по-сигурно бъдеще и по- 
високо доверие между 
тннент

Различното тълкуване на пбнятието тероризъм 
е най-голямата бариера в борбата срещу това съв
ременно зло

силен размах. За-Политичсското насилие, с в 
падна Европа ехти от бомби, които разоряват квар- 
тове и ведомства, отнасяйки десетки човешки живо
ти Отвличат се самолети и се избиват заложници- 
Засилва се и държавният тероризъм, наи-опасйият 
вид политическо насилие. Според някои данни през 
изтеклите две десетилетия терористите са извършили 
10 000 акции в света. От 1967 до 1976 година от те- 

8000 души. През следващо-

държавитс на стария кои-

киц с длъжна да повика 
по 2 наблюдателя от вся
ка страна. Всяка страна 
има правото да поиска да 
бъде извършена инспек
ция на някои военни де
йности на друга страна. 
Другата страна с длъжна 
да приеме такава инспек
ция три пъти годишно. 
Ученията и маневрите с 
участието на над 
войника трябва Да бъдат 
оповестени две години 
по-рано.

Тазгодишният общ ръ
ст на световната търговия 
от 3,5 на сто малко е 
по-добър от миналогоди
шния (3”/«), но значително 
е по-нисък от ръста през 
1984 година (9,5"/»). Раз
виващите се страни са на
малили собствения си из
нос с 5,5, а вноса с 6,5 на 
сто. И развитите страни 
нс са извлекли кой знае 
каква полза от някои про 
мени на световния пазар 
(по-ниски цени на наф
тата и други суровини). 
Общият резултат е: заба
вено развитие на светов
ното стопанство.

По всичко личи, че то
зи безспорен факт е бил 
решаващ за (неочаква
ния успех на Министер
ската конференция на Об 
щото споразумение за об 
митяване 
(ГАТТ), състояла се ми
налата седмица в Уруг
вай. Именно, развитите и 
развиващите се страни 
постигнаха договор за за 
почване на нови прегово
ри, на които трябва- да 
бъдат утвърдени основни 
те насоки за приспособя
ване на световната търго
вия към новите икономи
чески обстоятелства. Пре
говорите трябва да се 
водят около 4 години.

Приетият документ ще 
влезне в сила на 1 януа
ри 1987 година. Страни
те-участнички поемат за
дължението да уведомят 
(42 дни предварително) 
други страни за всички 
вобннн активности, в ко
нто са включени над 
13 000 войника или над 
300 танка без оглед броя 
на войниците. Задълже
нието е валидно за всич
ки подводни и въздушни 
военни дейности с учас
тието на над -3000 войни
ка. Ако във военните ак
тивности участвуват над 
17 000 войника или пък 
се провеждат подводни 
или въздушни учения с 
участието на над 5000 
войника, страната-дома-

рориститс са настрадали 
то десетилетие броят на жертвите е достигнал 10 000.

Тероризмът вече не признава границите и ста 
на универсално зло за човечеството. Допреди извес
тно време терористите 
вайкила има възможно по-малко невинни жертви.

отличават с все пО-масово

вършеха нападения, настоя-

40 000 Днес обаче акциите им се 
избиване.

Новата вълна тероризъм пристигна на кри- 
общата нестабилност в световните отношения,лете на

преди всичко на надпреварата във въоръжаване, ко
ято предизвиква несигурност и безсмислие, както за 
отделни лица, така и за цели народи. Друга основна 
причина е сляпото преклонение пред 
средство за разрешаване на международни, нацнона 
лни и други проблеми.

Историята на тероризма показва, че политнче

С документа от Сток
холм се реафирмира уни
версалният принцип за 
неупотреба на силата не 
само в двустранните, но 
и в международните от
ношения.

силата като

ското насилие настава и остава там, където остават 
нерешени конфликтите, и където се погазват основ 
ните човешки права. Това постоянно отлагане на 
решаването на икономическите, националните, социа 
лните и расовите проблеми предизвиква у населе
нието от тези региони безнадеждност, отчаяние и 
фанатизъм. Затова над 50 на сто от терористическите 
акции в света са насърчени или извършени от лица, 
живеещи на тези региони. Същевременно от отмъсти 
телните акции на израелската войска през 1972, 1974 
и 1978 година са пострадали около 24 000 палестинци.

СЛЕД РАЗГОВОРИТЕ ШУЛЦ — ШЕВАРНАДЗЕ
търговияи

Срещата е „спасена"?
Възможно е споразумение за намаляване броя на 

ракетите със среден обсег
Водените във Вашинг

тон двудневни разговори 
между държавния секре
тар на САЩ Джордж 
Шулц и министъра на 
външните работи на СССР 
Едуард Шеварнадзе не 
свършиха със „спектаку- 
лярен" резултат. Датата 
на заплануваната среща 
Рейгън — Горбачов на 
територията на САЩ не 
е утвърдена. Само е по
твърдено „голямото же
лание" на двете страни 
да се сбъдне тази среща.

Като се има предвид 
напрежението в отноше
нията на двете велики си 
ли в дните преди вашин
гтонския диалог (случаи
те с шпионите Захаров и 
Данилов, ■ решението на 
САЩ да изгони 25 съвет- 
ски дипломати), спектаку- 
лярният резултат (утвър
ждаване на датата) обек
тивно не беше възмо
жен. Шефовете на дипло ка на колата, 
мациите на Съединените

можно" подписване на 
споразумение за намаля
ване броя на ракетите 
със среден обсег. Тези ра 
кети са едно от оръжия
та, които са предмет на 
съветско - американските 
преговори в Женева-

Свегът е съгласен, че е необходима жестока 
борба срещу тероризма. Общото събрание и Съве
тът за сигурност на ООН към края на миналата го
дина приеха резолюция за борба срещу тероризма. 
Подобно направиха и необвързаните страни, най-на
пред в Делхи, а след това и на Осмата конференция 
в Хараре. Но всички опити да бъде направена кон
кретна крачка бяха осуетени с различното тълкува
не на понятието тероризъм. Това е и главната при
чина за разцвета на тероризма. Понятието терори
зъм е фалшиво идеологизирано и политизирано, за 
да бъде впрегнато в блоковата политика на надпре
вари и конфронтация.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ВОДАЧИТЕ В НАШАТА 
СТРАНА, ИМАЩИ НАМЕРЕНИЕ ДА ПЪТУВАТ В 
ЧУЖБИНА С КОЛАТА НА БЛИЗЪК ИЛИ ПРИЯТЕЛ

Не карайте чужда кола без 

пълномощие!
Идеологическото забулване на понятието те

роризъм, което попречи за правилното дефиниране 
и създаде двойни аршини, предимно е насочено сре
щу по-малките и по-слабитеИнформативният център на АМС в Сърбия пре 

дупреждава водачите, имащи намерение да пътуват' 
в чужбина с колата на близък или приятел, предва
рително да свърнат в най-близкото им автомото дру
жество, за да получат пълномощие от собственика 
колата.

страни, срещу страните 
от третия свят'. С провъзгласяването на една идео
логия или политика за природна среда на тероризма 
се прокарва път на една опасна практика, според 
която народни, освободителни и други движения, пра 
вителства или обществено-политически системи се 
считат за тероризъм и бандитизъм, разбира се, въз 
основа на произволни критерии. Оттам до интервен
цията е само крачка. Затова застъпването за отмъс
тителни и наказателни 
тиск и открита намеса 
независими страни.
пп>т,^И-КЖНата борба против тероризма трябва да 
птнпгт наи"шиР°ка подкрепа от международната об 

и да се В0Ди съгласно международните зако- 
ментите нМ,ИпД»ОСН0„ТаКа' както е записано в доку- 
етя и-, ппг ^ и в Декларацията за тероризма, при 
страни едната к°нференция на необвързаните

на

За пълномощието се плащат 525 динара При 
издаването на документа задължително е присъствие 
то на собственика на колата. Пълномощието не мо- 

. же да се даде относно получи без ласадрта 
карта на водача, както и без

акции само е изговор за на- 
вътрешните работи на

и личната 
книж въврегистрационната

г г,”
ските погранични органи не сд пуснали 

осъществен „известен про цата нито един водач на чужда'кола без 
грес", понеже „сега е въз на собственика.

виха, че в разговорите е през грани- 
пълномощие

СТРАНИЦА 2
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Казаха... Две комисии на ЦК на СКС за състоянието на идейния фронт
Няма да 

има „Трета 

Югославия"
САМОУПРАВЛЕНИЕТО СЕ ЩН1АВА СЪС 

САМОУПРАВЛЕНИЕ
РазграничаванетоНапусната е идеята за 

изумиране на държавата 
в зависимост от това до 
коя степен сме изградили 
общество на свободни хо 
ра, народи и труд. На 
сцената излезе предграж- 
данската идея за нацио
нални държави, която по 
дрива Титова Югосла
вия.

на които е при сърце развитието на социалистическо
то самоуправление — бе изтъкнато на съвместно за
седание на комисиите на ЦК на СКС за информиране 
и идейна работа.

от националистическите и гра- 
жданско-либералистическите, догматическо-бюрокра- 
тическите и останалите консервативни идеи изисква 
сплотяване на всички честни, доброжелателни хора,

ИЗВАДКИ ОТ УВОДНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ НА Д-Р 
ЖИВОРАД МИНОВИЧ

• АКЦЕНТИ ОТ ДИСКУСИЯТА

Непреодолима бариера за опозициятаБал без маски Някои „нови" историци приписват на Тито ка
каото си искат, а някои започнаха направо Да го об
виняват за събития от близкото минало („Книжевне 
новине", например). Защо така се отнасят към Тито? 
Защото неговото дело и личност са голяма пречка 
за опозиционните кръгове. Те добре знаят, че прес
тижът на самоуправителна социалистическа и необ
вързана Югославия като общност на равноправни 
народи и народности и Титовият авторитет са тол
кова големи в народа, че не могат да осъществят мра 
чните си цели, докато не ги доведат под въпрос.

Душан Митевич

гославството пострйск 
пенно престава да бъде 
придобивка и цел на ре
волюцията и все повече 
се превърща в съюз на 
държави, и то на такива 
държави, в които репуб
ликанските СК владеят с 
нацията и имат държава 
като собственост. Само 
възобновяването на само 
управлението, което гру
бо е дерогнрано, а това 
биха нарекъл ,,нов етап в 
нашето развитие" — мо 
же да избави югославска 
та социалистическа рево 
люция от опасността да 
бъде спряна, а може би 
и пренасочена към друг 
вид общност Югославия 
не може да се защитава 
нито от центъра, нито от 
периферията, понеже тя 
е име на една революция, 
която тече- Това е Титова 

и никаква

• СРЪБСКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ ИСКАТ ДА 
СКАРАТ СРЪБСКИЯ НАРОД С ВСИЧКИ НАРОДИ 
И НАРОДНОСТИ • НЯКОИ СДРУЖЕНИЯ ПРЕ 

ТЕНДИРАТ ДА СТАНАТ ПАРТИИ

Получава се впечатлението, че една част от сред
ствата за масова информация и публицистиката се 
държат така, като че ли конгресите изобщо не са 
проведени, относно не се стесняват да довеждат под 
въпрос конгресните определения... След конгреса про 
тивниците на СК бързат, като че ли се боят от кон
солидация. Под въпрос се довеждат всички основни 
моменти в историята на ЮКП — С1СЖ и сега без 
стесняване се твърди, че сме сталинска партия. Пу
бликуват се мнения, които се застъпват за многопар 
тийна система относно граждански политически плу 
рализъм. Някои сдружения искат да станат партньо
ри, претендират' да бъдат партии. Нападат' Димитрие 
Туцовнч за становищата му по националния въпрос 
преди Първата световна война, открито нападат Йо- 
сип Броз Тито

Човек тежко може да вярва на онези личности, 
които заявяват, че кризата е заключила, когато те 
по една или друга причина са заминали от политиче
ската сцена, но при това забравят Да се попитат — 
не са ли и те предизвикателп на кризата?

Не съществува криза на марксизма
Някои наши творци се подават на една груба 

лъжа — „марксизмът е в криза”. Ето, нека някой в 
обществените науки се опита да обясни процесите, 
тенденциите и закономерностите в развитието на съв 
ременната цивилизация без марксизма, а с претен
ция да допре до същността на нещата. Ще дойде до 
становището, че тази „криза” трябва да се обясни 
марксически, а това означава, че марксизмът остава 
да бъде сигурен изходен пункт за разбиране на про
мените в света.

Драгомир Драшкович

Комунистът не може да стане бившЮгославия 
„трета Югославия” няма 
да нма, разбира се, при 
условие да се грижи 
самоуправлението, а 
да бълнуваме за национа 
листически държави.

Първослав Ралич

Днес, когато истинската социалистическа крити
ка и теория все повече се занимават с конгресните 
решения, не е необикновено да се

предлагат собствени политически модели. Това 
обаче не са програми за трудоустрояване на безра- 
ботни, модерно производство и повишаване жизне
ното равнище на работническата класа. Те не се гри 
жат за това, понеже, за разлика от много работници, 
са решили всички свои материални въпроси. Те пре 
длагат „пови програми" за демокрация, които нямат 
нищо общо с работническата класа. Старите и нови
те противници на самоуправлението и на Съюза на 
комунистите не предлагат и не могат да предложат 
нищо ново, защото става дума за повтаряне па ста- 

Джилас, става дума за открит аитико-.

Беше ми тежко, когато в „Булеварда на Револю- 
календари и кандила.

за явяват и ония. цията", сред черковните книги, 
видях книгата „Грешник” на Добрица Чосич- Попи
тах се какво се случи, когато авторът на прекрасния 
роман „Далче е слънцето" и „официален идеолог" до 
Брионския пленум е „обърнал шубата наопаки”.

Ако някой наистина е комунист, трудно може да 
стане бивш, а без оглед колко големи неправди е пре 
търпял. Тези дни внимателно прочетох онова, което 
Милош Жанко е написал за съдбата си. Макар че в 

момент му е била нанесена сериозна неправда,

не
които

Основна
интеграция един

той говори за станалото така, че ясно се вижда, че 
16 години по-късно, е останал наш съратник.

Славко Вукоманович
инте-Икономическата

трябва да бъде 
интеграция на

и днес,
грация нановищата

мунизъм и лнтисоциализъм.основна 
Югославия, но и за нея, 
както и за интеграция във 

облас- ИНИЦИАТИВИСръбските националисти варират стария си тезис, 
чс сърбите са загубили онова, което са получили във 
войната. Тс раздухват омраза и искат да скарат сръб 

всички народи и народности. Организи 
да предизвикат национален раздор.

всички останали 
ти, са нужни някои пред 

Изпразнихме Годишна оценка за всеки член на СКския народ споставки, 
политическите фрази, ну 
жни са мерки. Отдавна е 
казано, че битките 
напред се губят в душа
та, ио именно там се и 
получават. Това е валид
но за всички видове бор

рамо настояват
„ йиата борба за социалистическо самоуправ- Всички първични организации

комунистите винаги трябва Да знаят, чс в име- комунистите в Сърбия ще бъдат длъжни един път го- 
Ьзлшива демокрация сс попада в имфериорио дишно да оценяват всестранно и задълбочено рабо 

спрямо антикомунизма или в модииченс, тата и обществено-политическата дейност на 
намиращо израз във вербалното препариране па де
мокрация без социалистически качества. И но този 
начин се става противник на социалистическата дсмо- 
начим се ^е “Ш1'аги отново трябва да сс разгранича-
краци .. тагонистите Иа демокрация без работни- преценява се, че с тази мерка трябва и може

социализъм. 0',ези;'<0'™т освободени да се преодолее пасивността на голям брой членове 
с марксичсска теория ие могат д‘ - фронт на СК и да се насърчи процесът на постоянна тру
от отговорността за съст°я,1“е™н^иИ*" ли?ерш дова и идейно-политическа диференциация. Оценява 
В периода, когато в «юи—научни * "“ализмът «сто иа работата и обществено-политическата деи- 
турни публикации а"™с°й ‘ . ‘ външната пост на членовете на СК трябва да бъде и сдна
нахлуват едновременно, включва кому„ основните предпоставки за изостряне на отговорност-

пистите трябва енерги Д те становища и заключения,
на враговете.

на Съюза на
иаи-

то на всеки
свой член.

Това е съвместна инициатива на комисиите за 
политика към Централния ко-развитис и за кадрова 

митет на СКС.ба и акция, пък и за та" 
съдбовна битка 

самоуправитслната 
нашето об

зи наша 
— за 
интеграция на

цамс от 
чсска класа и

щество.
Владо Шчекич 

(На трибуна по пробле
самоуправителна

организимито иа 
та интеграция, 
рана в Иванград в рамки 
те на срещите „Югослав 

родолюбие днес ).ското СТРАНИЦА 3
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ИЛ СКС В БОСИЛЕГРАД ЗЛ МЕТОДА И 
11д ПЪРВИЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК- 

СЪДЪРЖАНИЕТО НА РАБОТАТА

Бавно се мени практиката
първични организации с 

внимание и въ
активни. Всецисти не саСъгласно конгресните

посветено 
рху възобновяването и 
кадровото укрепване па 
организациите. Този ва- 

въпрос за идейиопо- 
укрепване 

на СК за последните 
бил на

от нърви-още новечето 
чиите партийни оргаииза 

местните общно

Нредеедателс-решения, 
твото на Общинския ко
митет на Съюза на ко
мунистите в Босилеград, 
па проведеното през ми
налата седмица разшире
но заседание обсъди до
сегашната идейно-поли
тическа дейност на пър
вичните партийни орга-

ции и в
сти и в организациите 
сдружения труд, нс нрав 
ят п анализ па своята ак 
тивност слсд приетите за
ключения и при това да 
изиамират нови форми и 
съдържания за разреша
ване на проблемите, кои
то им налага сжсднснис-

на
жен 
литичоското

шест месеца с 
дневен ред при 14 парти
йни организации и ирие- 

само 28 нови чле-

„Тигър — Димитровград": Синдикатът се грижи за 
работниците

НА СИНДИКАТИТЕ И ЖИЗНЕНОТОти санизации, като при това 
прие и съответни реше
ния за подобряване на 
активността им.

СЪЮЗЪТ
РАВНИЩЕ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕпоне.

От казаното произтича, 
че е досегашната актив
ност Съюзът па комунис
тите в общината трудно 

осъществи

то. В „Тигър“ най 

активни
На заседанието на кое

то присъствува и Чедо- 
мир Маркович, изпълни
телен секретар на Иредее 
дателството на МОК па 
СКС в Лесковац бс изтък 
нато, чс не малък брой 
комунисти либерално сс 
отнасят към някои от при 
стите заключения. Не ря 
дко на заседанията сс оп 
редслят за отделни стаби 
лизациоини мероприятия, 
а в практиката не сс зала 
гат за. осъществяването 
нм. Изясняват се за ста
новището, доходът да нс 
се отчуждава от работни 
ка, а и сами участвуват 
при приемането на таки
ва решения. На думи 
приемат самоуправитсл- 
ното споразумяване и об 
щественото договаряне, 
а в. практиката не прие
мат договореното и пр.

Малко и в малък брой

В изготвената за целта 
информация и в разиск
ванията на няколко дио 
кутанти бе подчертано, 
че въпреки конкретните, 
ясни и съдържателни ко 
нгресни становища не ма 
лък брой партийни орга 
низации акцнонните си 
програми и метода и 
съдържанието на своята 
работа, все още не са съ 
гласували с приетите кон 
греенн становища и зак 
люпения.. Все още не се 
залавят със задълбочена 
критичност да решават 
проблемите, преди всич
ко в своята среда, а и из 
вън нея. Провеждат се 
неподготвени събрания, 
размеква се само върху 
материали които им дос 
ставя Общинският коми
тет. Голямо число кому-

щс може да 
водещата си идейно-поли 
тичсска роля и па прак
тика Да осъществява Мри 
етата политика. Идсйно-

зи насока -най-добър при
мер е синдикалната орга
низания в 
промишленост „Тигър — 
Димитровград", 
през този месец посред
ством синдикалната орга- 
низащгя е дадена парич
на помощ на всички ра
ботници, за които е оце- 

жизненото

политическото разграни- 
бездейпитс тряб

През есента, когато за
почне да сс готви зимни
на и когато учениците 
тръгнат на училище, лич 
ните доходи на болшин
ство заети в трудовите 
организации като че ли 
стават по-малки. Как и 
да не когато само за уче 
бници на един първолак 
трябват „куп" пари.

чанаис с 
ва да станс постоянна за 
дача на всички и първич 
ните партийни . оргаииза 
ции Да сс освобождават 
от пасивните членове, а 
да приемат ноз)и кадри и 
сили. Затова, Председате 
лството взе решение, по 
този въпрос тези дни да 
се разисква със секрета
рите на първичните орга 
низации, а информация 
та Да бъде предмет на об 
съжданс на поредните за

какучуковата

Само

имнено, че 
равнище е значително на 
рушено. Така пред започ 
нане на учебната година 
на над 20 ученици, чиито 
родители са заети в Гу- 
мараТа, е дадена парична 
помощ за набавка на 
учебници и други учебни 
помагала. Всестранно е и 
ангажирането на тази си
ндикална организация за 
набавка на необходими
те продукти за зимнина. 
Посредством акцията на 
синдиката в Гумарата са
мо през последните няко
лко дни са набавени 27 
тона чушки и то не само 
за заетите в тази трудо
ва организация, но и за 
онези, които нямат въз
можност същото сами да 
направят.

Освен чушки по този 
начин е набавен и прах 
за пране по сравнителни 
ниски цени. Предстои на- 
бавкрг на въглища, кро
мид. картофи месо и дру 
ги хранителни ' продукти. 
Освен по-низката цена на 
продукитте, облекчение 
за заетите е и факта, че 
всичко се дава на изпла
щане за няколко месеца. 
Освен първичната синди
кална организация в Гу
марата и някои други 
трудови организации по
средством синдикалните 
организации предприемат 
подобни акции. Такива 
има в ,,Свобода”, в „Ци- 
ле”. „Услуга", обаче тях
ното ангажиране все пак 
не е на желаното равни
ще-

При такова положение 
синдикалнипървичните 

организации в трудовите- 
колективи са тези, които 
по особен начин се ста-седаиия в първичните пар 

тайни организации. раят за жизненото равни 
ще на работниците. В та-М. Я.

ПРИЕМАНЕТО НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ В ОРГАНИ-ЗАЦИЯТА НА СК В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

Недостатъчно нлн неизползувано доверие
Ако приемането в СК и „доброволното” излиза

не от нейните редове може и трябва да се взима за 
„индикатор" на доверието на народа в Партията, то
гава може да се каже, че организацията на СК в 
Сурдулишка община печели нови „точки”. Комплект- 

оценка за омасовяването на партийната орга-
може да бъде

пата
низация в тази община обаче не
висока

ския комитет на СКС, ще 
трябва да дадат задълбо
чен отговор на въпроса: 
защо н’е са опреснили ре
диците си? Разбира се, и 
да поправят поведението

През първите 7 месеца 
на годината (януари — 
юли) нито един член на 
СК в Сурдулишка общи- *на не е своеволно напус
нал партийните редове. 
В същия период са прие
ти 78 нови членове на 
СК. Тъй като 6 члена са 
изключени и 10 „изхвър
лени” от евиденцията, в 
крайна сметка организа
цията на СК в тази об
щина е по-числена с 62 
члена. Партийната орга
низация на общината по
настоящем наброява 212? 
члена-

Положението

си.
№..Класово-социалната 

структура на новоприети
те членове на СК недо
статъчна е в основния 
курс на омасовяването: 
СК — работници —■ сел
скостопански производи
тели — млади. В Съюза

Първичните организации на СК в стопанските колек
тиви недостатъчно се омасовяват с млади работници
па комунистите са прие
ти . само
Еднакъв е и броят 
воприетите
ски производители. Прие

тите в посочения период 
членове на СК от реда-, 
йете на работниците и 

съчиняват, само 
една трета от общия брой 
новоприети членове 
СК. Когато става дума за 
младежта, 
е малко по-добро. Едина 
десет първични 
зации на СК са се 
младили" с 34 
и девойки. Броят н,а 
воприетите в СК 
също е малък — само 20.

К. Г.

13 работника.
на но-

селянитеселскостопан

на
Освен на шестимата изключени и 10 

хвърлени" от евиденцията членове, партийни 
наказания са наложени още на трима чле
нове на СК. Един е получил предупреждение, 
а двама последно предупреждение.

102 члена на СК в Сурдулишка община 
все още не са подменили партийните си 
книжки. Доколко тази

из-
обаче

„сменява цвета си", кога
то се наблюдава през при 
змата на един друг факт. 
Именно, само 14 от общо 
73 първични организации 
на СК са приели нови чле 
нове. Останалите 59, по. 
задължение от Общин-

положението

органи-
„под-

младежи
задача не изпълнят в 

най-къс срок, и те ще минат през „партийно
то решето".

но-
жени

А. Т.
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НЕЗАЕТОСТТА В ДИМИТРОВГРАДСКА—- ОБЩИНА — ПРОБЛЕМ ИЛИ НЕ I
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лен съвет в

изпратени) в общината 
нетрудоустроени е имало 
733 лица. Добавим 
това и тези, които 
са на възраст за пенсия(!) 
(40—50 години) и 
независимо от 
им да търсят работа, съв
сем е сигурно че не мо
же да им се намери ра
бота тогава на 
На нетрудоустроените ед
ва ли има 500 лица, из
тъкна председателят на 
Общинския комитет в Ди 
митровград Младен Ди
мов.

синдика-
Димитров-

повторно

те, избират работа. Пра- а 
во на всеки е да избира Щ 
работа, обаче на огром ■ Щ 
но болшинство от незае
тите трябва да бъде яс-

град тези дни 
проведе съвместно засе
дание с Председателство
то на Общинската конфе 
ренция на Съюза на со
циалистическата младеж,

ли към 
вече

които но. че всички не могат ш 
да намерят работно мяс- Д 
то в митницата, „Компас- ( 
Балкан" или в шпедици- Ц 
итс. . Митницата напри-;:Л 
м[ер трябва, след приклю = 
чване на реконструкция- Ш 
та. Да приеме около 30 | 
нови работника. Но от В 
бюрото в Димитровград Ц 
едва ли ще бъдат двама- В 
трима, които имат съотве 
тнр. квалификация и зна
ят чужд език, предимно 

Обобщавай-

правото

с представители на ръко
водните структури на 
трудовите организации и 
обществено - политичес
ката общност и Общин
ската скупщина, на кое
то бяха обсъдени пробле
мите в трудоустрояване
то. По-точно, бе извър
шен .анализ на постигна
тото след подобното засе
дание в началото на юли 
месец.

И този път както и 
преди, поставя се въпрос 
дали незаетостта в Дими
тровградска община пред 
ставлява наистина проб
лем или не. Ако тръгнем 
по следите на заключе
нията от юли месец на
лице е следното: Самоуп- 
равителната общност на 
интересите за трудоустро 
ЯБане , чиито представи
тели също присъствуваха 
на заседанието, на време 
е направила списъци на 
всички не.трудоустроени 
с всички необходими да
нни за всеки кандидат и 
тези списъци доставила 
на всяка трудова органи
зация в града. От своя 
страна само десет ТО са 
дали списък на потреби
те за работна ръка. Това 
са: „Металац", „Услуга", 
„Братство", „Циле", „Гра 
дня", „Димитровград”, 
„Сточар", Домът за ста
ри и пенсионери. Детска
та градина и Здравният 
дом. На тези десет ТО 
са нужни общо 176 нови 
работника с най-различ
на квалификация, най- 
много неквалифицирани 
— 114,

списъка

ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ В 
БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Високи и сравнение 

с низкитеIТова сигурно е 
най-реалното число на не 
трудоустроените; ,
• Имайки предвид, че' английски.
към края годината ки накрая мненията и ра

, ! * Личните доходи на функционерите са често 
В под обозреиие на обществеността; хората искат да 

знаят как живеят техните кандидати, колко е запла
тен постът им. Понякога се пренасят и слухове, „зли 
езици" няколкократно увеличават тези доходи, което 
може да създава недоволртвие. И в Босилеградска об 

щ щика хора не рядко казват, че личните доходи на 
тукашните функционери са изключително високи. 
Коя е истината?

В Обществения договор, регулиращ личните 
доходи на функционерите, постовете съгласно слож
ността на задачите и задълженията им са разпреде
лени в няколко групи. За всяка група функции са 
предвидени точки — сегашната стойност на една то- 

Ц к;1 с 23,78 динара — което всъщност представлява 
И текущата работч Изминалият труд се изчислява въз 
Щ осто а текущата работа, тъй като за всяка година 
И стаж тя се увеличава с 0,05 на сто.

Съгласно Дог.овора в първата група са функци 
петпнп ппобле- 3 итс, т е. председателите на: Общинската скупщина, 
р ‘ 1 —ОК на СК и на ОК на ССТН и за текущата им работа

139 113

„Свобода"
но е, че
мът с нетрудоустроените, 
поне на нсквалифицира- _ 
ни па все до виеше об- ц 
разование,.-всъщност и не 
е проблем. Проблем пред 
ставлява 37 души с вие
ше и 25 с полувисше об
разование. Стопанството 
и обществено-политичес
ката общност трябва да 
намерят начин те да по
лучат работа или пък от
кровено Да им се 
да търсят работа и извън
°бЩ'Лимит,ювградска обС I хиляди точки, т.е. 118,900 динара. Съгласно предвиде- 

нелоегигат кадри I н-ата сложност в четвъртата група са председателите 
дГгрГ^Го сго- Ш на ОО „а СУБНОР и на ОК „а ССМ.и секретарят на
панство сигурно има въз
можности з,а това.

Конфекция
,,Свобода” ще открие нов 
цех за лека конфекция, 
в който ще намерят ра
бота към 300 души и из
казаните потреби от 176 

организа- 
предвид, 

които 
имат

нужда от кадри, ясно е, 
че проблемът всъщност 
и не с проблем. Обаче...
ИСКАТ ДА СЕ НАСТА 
НЯТ НА РАБОТА, НО 
НЕ И ДА РАБОТЯТ

са предвидени 5850 точки и същата възлиза 
динара. Когато това се при прибави към изминалия 
труд, председателят на ОС на месец получава 150 500 

Щ динара, председателят на ОК на ССТН 155 хиляди,
Щ а към 160 хиляди динара председателят на ОК на СК. 
| Във втората група е председателят на ИС на ОС, къ- 

работа са предвидени 5300 точки 
В и сега тя възлиза 126 хиляди динара- За председа- 

на Общинския синдикален съвет, намиращ се в 
третата група, са предвидени 5100 точки. Тъй като 
сега тази функция се изпълнява волонтерски, сегаш- 

Ц ният председател получава 30 на сто от предвиде
ната. сума. В тази с и секретарят на Общинската ску
пщина) но с оглед известни изменения * той има 5

от трудовите 
имайкиции, а 

че и останалите, 
не са дали списък

дсто за текущата

теля

каже

стар или 
можеш на сила да 

му отнемеш нещо ако си 
по-силен или ако сте два 

Обаче на сила нищо 
нс можеш да му дадеш , 
казва народната поговор-

„На човек, на
ИМА КОНКУРСИ, НЯМА млад, 
КАНДИДАТИ ОК па СК за тези мостове са предвидени 4800 точки. 

Председателят на ОО на СУБНОР и секретарят на 
_ ОК на СК получават 30 на сто от това, понеже и те 
§ функцията си изпълняват волонтерски. Волонтерски 
Ш изпълняват функциите и секретарите на Общинския 

синдикален съвет й на ОО на СУБНОР, които фун
кции са разпределени в петата група, за която са 
предвидени 4300 точки. И те получават 30 на сто. 
На щатна работа не е и секретарят на ОК на ССМ, 
а за тази функция са предвидени 3800 .точки.

Трудно е да се каже дали тези обществеко-поли 
тически дейци имат големи , или малки лични доходи.

! Още повече ако се има предвид, че това зависи и от 
коя гледна точка сс наблюдава- Едно е сигурно. 
Заплатите на тукашните функционери са едни от наи- 
иизките в региона ,но и всред тях има които казват, 
че личните им доходи са високи в сравнение с лични 
тс доходи на работници в известно число организа
ции. Да припомним, средният личен доход в стопан
ството в общината, което е едно от мерилата за лич- 

фуикционеритс, през първите шест 
възлизаше 42 506 динара.

В. Б.

За неквалифицираните
и тези със средно обра
зование има място иоч- 

да постъпят

ма.

ИЗБИРАТ РАБОТАти веднага 
на работа, беше конста- 

заседанието.
с която си припомо- 
директорът ма конфе.

ка,
Своеобразен 

казатсл за избиране 
пето на работа в Ди 
митровградска об
щина и за интере
са сред незаетите са 
и конкурсите. „Сто
чар" публикува кон
курс за 
обадят се 5. „ТиггЦ>" 
публикува за 20, оба 
дят сс десет- Митни
цата за 4 свободни 
места, обадят се 901

погна Пейчев-тирано иа
Именно, „Сточар" и „Гра 

, дня" им,ат постоянно от
крити конкурси за рабо
тна ръка, обаче никой не конкурс в 
конкурира. От 177 пока- Който са търсени 200 ду- 
нени от бюрото да се 
обадят на конкурса на 
„Сточар" поканата са при 

(и работно място) са
мо пет лица. Според за
конните разпоредби за торът

месеца ил Иванов, според които 
има по

търсят рабо- 
работят, 

констатира'

кцията Бранко 
Думите си подкрепи с 
факта, че на последния 

„Свобода", с

средно образова- 
нсквалифипирани,

ши със 
пие и 150 лица,

49.обадили самоса се
Това потвърди и дирек- 

Миха-
сли

иа Гумарата
следващите шест 
172 които „търсят" рабо
та отчисляват от* списъка 

лица- Това 
на

о Димитровград 
заети които 
та, ио

са зискваняята.

иитс доходи ма 
месеца па тази година

На незаетите 
значи, че в началото 
юли (когато поканите

ИС И «а РЯГ; А.Т.
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ЗАКЛЮЧЕНИЯТА II ТО „УСЛУГА” В ДИМИТРОВГРАДПО СЛЕДИТЕ НА ^сятатяп

ОРГАНИЗАЦИЯ ОТ ВАЖНО 
ЗНАЧЕНИЕОтговорност и от отговорните

съвместно заегДа- 
секретариатите на Неотдавна на съвместно заседание иа Пред- 

ссдателството на Общинския комитет на С чС в 
Димитровград и членовете на секретариатите на 
първичните партийни организации в -„Услуга , 
един от ръководните хора в тази ТО се йолита, 
каква е ползата от това, 
организация има твърде важно 
щсството, а същото общество е години нищо не 
е направило (както той каза динар не е дало) 
за подобрение на положението в тази трудова

септември проведе 
ние с членовете на 
първичните партийни организации, из
пълнителните отбори иа синдикалните 
организации, самоуправитслни тела и 
ръководни структури на трудовата ор
ганизация „Услуга"-

Следейки вече установената прак
тика за проблемите и успехите да се 
разисква заедно, а също и заключе
нията от април във връзка с реали
зацията на икономическата 
зацня, председателството на Общин
ския комите-г в Димитровград на 16

Съгласно приетите зак
лючения трите ООСТ в 
рамките на „Услуга" са 
били длъжни да напра
вят акционна програма за 
реализация ’ на задачите 
от икономическата стаби
лизация. Програма са на
правили всичките три 
ООСТ, обаче реализация
та на
никаква,-понеже същите 
не са били конкретизира 
ни, с посочени носители 
и срокове. Последиците 
са видими на шестте ме
сеца от годината: „Кому 
иалац” и „Хлебопекарни
цата" са изказали загуба, 
а третата ООСТ, 
ният цех „8 май", е на 
ръба на рентабилността.
От разискванията на съв
местното заседание на 
трудещите се на тази ор
ганизация и останалите 
присъствуващи ясно е, 
че за това положение ос
новни причини са безот
говорното отношение спр 
ямо труда поради лоша
та организираност не са
мо в отделните ООСТ но 
и на равнището на трудо 
вата организация, която 
в състава си има три раз 
лични основни организа
ции: производство на
хляб, тъкачен цех и ко
мунална дейност. Кон
статирано е също че . за
плануваните задачи не са 
изпълнени с изключение 
на личните доходи, къде- 
то от заплануваното уве
личение от 80 на сто, са 
увеличени над плана.до
ри 2,3 пъти. По този на
чин средният личен до
ход в „Хлебопекарница
та" за първите шест ме
сеца е изнасял 48 052 ди
нара, а това е веднага 
след „Електроразпредели
телното". „Компас" и Ве
теринарната станция. За 
сравнение само да кажем, 
че за същото време е ед
на от най-успешните тру
дови организации конфе
кция „Свобода" - ООСТ 
„Младост" — производст
во средният личен доход е 
бил 29 120 динара. Заети
те в „Услуга" осъществе
ния доход са успели да 
разпределят на лични до- 
хоДи, не водейки сметка, 
че нищо ново през после
дните десетина години

стабили-
че тяхната трудова 

значение за об-
свържс с конфекция „Сво 
бода", „Хлебопекарница
та" да намери своето мя
сто в рамките на ООСТ 
„Търгокоп", а „Комуна
лни" да се трансформи
ра в трудова организация 
за комунални дейности. 
Тъй като иа заседанието 
бе изтъкнато, че 
работи се провеждат без 
съответна норма, в най- 
скоро време да се нор
мират всички трудови за
дачи независимо дали се 
отнасят до непосредстве
ното производство напр. 
в тъкачния цех или пък 
в трудовата о&цност. Във 
връзка със значително на 
рушените междуличност 
ни отношения в трудова
та организация и другите 
прояви в тази насока, ко
ито могат да влошат още 
повече положението, съот 
нетните органи, преди вси 
чко комитетите по всена
родна отбрана и общест
вена самозащита да пред 
приемат конкретни мер
ки. Въз основа на реали
зацията на приетите зак
лючения да се върши раз 
граничаране в редовете 
на Съюза на комунисти-

вено, че боклука ес из
нася най-иередовно, че ...

положе-Оценявайки 
нието в тази трудова ор
ганизация, 
етвото оцени, че отговор
ни за -положението са от
говорите в трудовата ор
ганизация — генералният 
директор и директорите 
на ООСТ, членовете на 
Съюза на комунистите в 
самоуправителнитс орга
ни и в първичните синди
кални организации, кои
то своите задължения в 
изпълняването на ръково 
дната си функция, само
управлението и изпълня
ването на трудовите зада 
чи не са осъществили в 
унисон със заключенията 
на Общинския комитет 
от април във връзка с 
провеждането на иконо
мическата стабилизация- 
Въз основа на това пред
седателството на ОК на 
СКС и секретариатите на 
първичните партийни ор- 
[анизации приеха следни 
те заключения: В най- 
скоро време да се при
стъпи към реализация на 
вече договорените опре
деления на общинско ра
внище за реорганизация 
на ТО „Услуга". Това зна 
чи Тъкачния цех да се

организация.
хлебопекарницата 
става дума за иа-

Наистина положението в 
в Димитровград, поне когато 
чина на производство на хляба, сигурно не е 

за последните десетина години дори

прсдседатсл-

променено
ни за милиметър, а онова „организация с осо
бено значение" постоянно се изтъква. С пълно 
право/ защото производството на хляб и снаб
дяването на населението безспорно е от особе
но значение за съвкупното положение не само

изобщо. Това значи, 
особени задачи за зае-

много
същата е почти

в този трудов колектив, но 
че оттам произлизат и 
тите в хлебопекарницата, но в никой слуйай не 
и особени бенефиции или пък някакви други
улеснения.

Особеното обществено значение, от Друга 
страна, не им дава никакво право в разпреде
лението на дохода Да не спазват основните про
порции и всичко заработено, а в техния случай 
и незаработено, да разпределят само за лични 
доходи. Последните може би не са кой знае ко
лко високи, но в общински размери са на тре- 
то-четвърто място (48 052 дин). „

Ако са -могли, а и днес това правят, заети
те в конфекция „Свобода" с години да отделят 
значителна част от своя доход За разширяване 
на материалните основи на труда и по този на
чин да изградят нова съвременна фабрика за 
производство на конфекция, в която до края 
на годината да бъдат трудоустроени още около 
триста работници, тогава същото нещо са могли 
да направят и заетите в хлебопекарницата. Към 
това ги задължава онова „от особено значение". 
Още повече, ако се знае, че и обществото дава

тъкач-

1
■

тс в първичните органи
зации в „Услуга”. 1

помощ и пари само при условие, ако имат по
не една част собствени средства.А. Т. А. Т.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА „ТИГЪР-ДИМИТРОВГРАД" ство до края на годината вече е договорено, а пона
стоящем се полагат усилия да се договори производ
ството и за идущата година. . 11

При това заслужава да се отбележи, че запла
нуваното количество от 30 на сто се реализира![на 
чуждестранни пазари, което в общия доход участву
ва с 20 на сто. Реализираните по този начин 2,5; ми
лиона долара са достатъчни за набавката на внос
ните суровини и възпроизводствени материали.

Според показателите за шестемесечието общият 
доход в тази трудова организация бележи ръст от 
80 на сто, изразходваните средства 71,4, ' доходът 
106,5, а чистият доход 86,1 на сто. Тези данни сви- 
детелствуват за сравнително добро стопанисване на 
цялата трудова организация, която с една част на 
сводта продукция (технически стоки) е включена ка
то кооперираща в промишлените гиганти: „Цървена 

°т Крагуевац в програмата „Юго-Америка", 
ИМБ, „и октомври", „Икарус", „ФАП" и други. •! 

Именно

НАМАЛЯВАНЕ НА 

ЗАЛЕЖАЛИТЕ СТОКИ
Паралелно с редовното производство на атрак

тивните спортни обувки „Степс" в „Тигър-Димитров- 
град" се полагат особени усилия за продажбата 
залежалите стоки, като по този начин се освободят 
значителни замразени оборотни средства. В тази на
сока от месец март т.г. до днес са постигнати 'задо
волителни

на

резултати. В началото на годината 
805 хиляди чифта различни видове обувки 
вете на трудовата организация. Досега те са намалени 
-с 337 хиляди чифта. Сега в складовете има 492 хиля
ди чифта, _от които половината са ботуши, чийто се
зон именно сега настъпва, па се очаква тяхната про
дажба да се ускори. Инак акцията за продажба на 
останалите платнени обувки е

е имало
в складо-

поради това нужно е
колектива, преди всичко организаторите на процеса 

в ход, така че в тру- во "роизв°дството и всички участници в производст- 
довата организация очакват чувствително деблокира- вят ппгтявЛ!1ИЧИТе 8 доставката строго да изпълня- 
не на оборотните средства. сните задачи, за да се запазят спечелени-

Инак реализацията на продукцията през първо- 1таПострТТтаяПГаРа' 
то полугодие и до._деветмесечиет0 се осъществява от- ' по-гопям - 
носителко добре, тъй като текущата продукция пред- СК а деиност 
варително е договорена и се произвежда за известни 

във фурната не е напра- потребители. Нещо повече: целокупното производ-

всеки член на

като конкуренцията е до- 
насока се предвижда занапред още 

на първичните организации 
и на Съюза на синдикатите, за да мобилизират 

всички разполагаеми сили

на

и ресурси.
Ст. Н.

СТРАНИЦА 6
БРАТСТВО * 26 септември 1986
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;

(НЕ) МОЩТА НА 

ДЪРЖАВАТА
ПЪРВА КОЛОНКА

ПАРТИЯТА 

И МАСИТЕВ трябва ли на държавата да се „позволи" във вси 
сичко се върти около държавата. Това е чко да се бърка. Отговорът без съмнение е от- 
рефрен, който нерядко се чува сред сто- рицателен. Но, прммарната предпоставка за ефи 
ланските дейци. И не само сред тях. И каоното действуваме на държавата се намира в 

наистина, трудно може да се намери част ог изпълняването на искането — в зависимост от 
стопанския живот, в която държавата няма оп- поставените цели, досезите на нейната интервен- 
ределени свои интеграции, обаче трудно може ция трябва да бъдат предварително определе- 
да се намери област, която отношенията са урс- ни и това прецизно за всяка област на стопанс- 
дени така, че с право може да сс каже: ето, кия (и не само стопанския) живот за която ин- 
тук е всичко в ред и както трябва. Ако е така, геренция се смята, че трябва да я „покрива", от 
тогава би могло Да се заключи, че най-голям носно за която държавата неминуемо трябва да 
„виновник" за сегашното положение е тъкмо има свое влияние като представител й „агент на

обществото цялостно". С това стигаме до клю 
човия и според мнозина още докрай неразясне- 
ния въпрос за разграничение на отношенията ме 
жду управляването и самоуправлението, между

Нито един революционен ава 
нгард не е осъществил нито ед
на своя велика цел без участието 
на най-широките работнически и 
народни маси. Знаеше това и Ти- 
то, чието първо поръчение и ло 
зунг към комунистите, когато до 
йде начело на Партията 1937, 
беше: „В масите!" Преодолява
нето на сектантската криза, при
съствието и действуването на ко 
мунистите сред работниците и 
народа съществено допринесоха 
за създаването на Народния фр
онт като мощно прогресивно и 
политическо движение, което ра 
зтърси режима на реакционната 
буржоазия и предвести дълбоки 
и революционни обществени про 
мени в страната. Своята сила то 
зи фронт изрази във войната и 
революцията, когато върху широ 

платформа на борбата сре 
щу фашизма, за национално ра
вноправие и достойнството на чо 

обедини най-широките сло 
селяните.

вдържавата.
А дали е точно така?
До сигурен, децидиран и отговор без оста

тък трудно може да се стигне. Дирята на отго- домсните в които държавата условно казано е 
вора може би лежи в онази позната флоскула неприкосновена и областите, . в които тя няма 
— очевиден е разрезът между нормативното и какво да търси. ' 
действителното, то ест между с Конституцията и В положението, което сега имаме/държава-

имаотношения и това, ко-законннте проектирани 
ето в реалния живот става. Това което в жрвота

положение.
та — по-точно нейната администрация 
безсъмнено влияние, например, върху съвкуп
ните отношения в производството, било да се 
касае за разпределението, размяната на органи- 

Дали се касае за криза на проекта, относно зациите в стопанството, пък дори и в деловата
дали сегашната криза е израз на лош проект политика на стопанските субекти и т.н. От дру-
на отношенията в икономическия живот на об- Га страна, познато е че в степента, до която се
ществото или кризата Бъзникна като последица задълбочават побъркванията в стопанството,
на незачитането на приетия проект? Без раз- растат потребите от интервенция за да може във 1 чни националНости религии, пък 
лика за какво се касае (а мнозина смятат, че от ВЪЗМожно най-кратък срок нещата да се дове- Щ политически възгледи Един 
говорът във връзка с това е недвусмислен), ед дат в ред. Ясно е, че държавата като организи- * такъв ф т воден от Югославс 
но е сигурно — изход от сегашната криза не е рана сила на обществото „взима" правото си М к комунистичеСка партия, по 
възможен без корекция на все още валидните да върши и създава интервенциите. И тъкмо за Ц _и 3 1945 и в довоенните 
отношения в стопанството, а тук—таме и без ради Това се явява илюзията за всемощието на §> години на обновата и изграждане 
радикални промени, но и без промяна на отно- държавата, а погледът на стопанството е отпра- Щ на анаха няколко пъти се 
щението към евентуално корегирания проект. вен Към администрацията на всички равнища. 1 потвърждаваше като незаменима 
С други думи, може Да се проектира идеална Тъй като много работи не вървят както трябва, » обществеНа „ политическа сила.

обаче ако липсват необходимото анга държавата практически проявява своето безси- Щ Почна като Народен фронт
условия да се реали- яис. Стигаме до своеобразния парадокс — въп- Ц свободата (преди войната),-

— от тази работа никаква полза реки факта, че има огоомно влияние, държава- Щ като народоосвободителен фро 
Тази проста истина потвърждава Ха е безсилна ефикасно да решава проблемите., Ц ит (във войната), Народен фронт 

и съдбата на стабилизационната програма. Парадоксът е само привиден. Впрочем, съ- й след войната" и (от 1953) Сопра-
Соред преобладаващото убеждение, този щсствсна причина за безсилието на държавата Щ листически съюз на трудовия на 

документ представлява възможен път за ко- сс 1ИМира и в нейната презаетост, защото в мпо Щ род> конто действуваше "под непо 
пекпия на всички онези отношения и з,а крема го сфсри с изтласкан нейният автоматизъм в Щ ч,еДственото влияние на Кому 

Ц * множеството причини, които СС ечи решаваието на много проблеми. Да вземем за Щ цистическата партия, относно на 
„ _ генеттопи на кризата. Обаче, очевидна лримср факта, за който с години се разисква у В Съюза на югославските кому-
. «костта в неговото приложение и осъщсст- „ас Каеас Сс за потиснатостта па стоковото про Ш цисти.
е олокада * причини за това са в пали- извадстВо. Ако са изключени от системата нуж- | Какво този фронт днес значи
вяване. сьщ силите, поправо в противни дата и принудач/а Да сс произвежда и това ико- \• | „ нашето общество и колко успе

колкото с възможно по-рационално, Щ .ино осъществява своята консти
ако икономическите искания и рискове са потис |,у туционна роля — Ще се опита
пати па маргииата, тогава липсва мотив на Щ Да отговори предстоящият пле-

„ стопанските субекти за отговорно поведение. Д „ум на ЦК на СЮК, който ще ра
ществени групов ■ ^ дълбоко 11р0 ' Като сс има всичко това па ум. ясно е же- Щ зигквд за ангажирането на кому_

А това са вечемр ■ политическаТа сис- ланието и стремежа на Съюзния изпълнителен I """мЦ, ГнГ к струва че 
Никват в самата същност гькмо по -_,врт и „с оамо ма него, колкото е възможно & юз- Макар чс 0 струва>
тема. От този ъгъл гледано ясно е ава. у ' с освободи от потребата да бъде В ^ Формулировката и.а дневния ред
литическата система сс Гамата с±я" за всички възможни въпроси. В този И до известна степен е тясна (Р*

разрешаването на опреде/ И на Ии- ,1ЯУчно-технологическото развитие, достатъчно Ц са пщо ССТН, ко то а
жения, благодарение, между №уг^о и 'ще шзтго и прзвилгю насочено". Казали бих- | средище на всичко онова, което-и-»»«”«»»».,. —г ,?аг—
РИМСР' поосът дали би трябвало или лна и п много други области. I фуикпия. а днес точно това е
- И,™,, I .Н..Р.Н».)

се случваше и ставаше доведе до 
което днес откровено наричаме стопанска криза- ката

века
еЕе на работниците, 
интелигенцията, хората от разли

сграда, 
жиране 
зира проектът

и необходимите

няма Да има.

хването на

да —
пък и на определени обството, т.е. 

ни части на страната,

не

щинският въпрос
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Цеичко това открива редица 

всичко в сфера-ОТСРОЧЕНИЯТ дълг въпроси, преди
отговорността. Защото, ие 

допустимо е, чс и след толкова 
кристално ясно ка 

показаха миналите

та наЙ
Макар че от изборната пролет работени всички дашги за избо- време да не е

рито през 1986 година. Казва ее, Кво всичко
изтече, още няма валидни (ця- също така, чс в Съюзния завод избори. Макар че е създадено за М1ЮГ0 
лостни) .политически оценки и за За статистика още не с извърше плетеното хоро между инешгу- алИстическия съюз

обработка на» дан титс, органите — и телата тря ’ |; аКцИИТС да събере и поведе вей 
ните за миналите избори. Всич- цва да се знае кой е отказал в| чки организации на всеки трудов 

това влияеше, че самата им този процес и своята работа да чйвск И гражданин. Повторихме 
и формация да бъде подготвена в извърши докрай. Всичко друго това няколко пъти, без такова ан 

след неотдавна състоялото ее за последен час, защото „трудно Ои било късогледо подценяване гажиране не можем да осьщеа 
седанне на Председателството било е клещи да ее извличат,да ца трудещите се и гражданите. | )!ИМ икономическа стабилизация
на Съюзната конференция на Со шш 0т онези, които били длъж- Хе нямат нищо от това, дсто и | нито ще излезнем от кризата, ня

ни да ги дадат, пък до последен х0зи нът им бяха отправени апло Ма да стабилизираме нито ще но 
1^0 било „ясно" дали на дисмснти за високото съзнание рмализираме междунационални- 

заседанис ще ее или привързаност към самоупра- тс отношения в Косово. Без тако 
влението — което доказаха с ви „а ангажиране не можем да осъ 
сокия процент па гласувалите, щсствим нито една велика 

Една такава обстановка дик- без оглед на кризата пред която „а обществото и революцията, 
туваше всичко останало, което емс изправени. Казваме така, за Това е удобен момент и да 

формация и нещата веднага ще бе за тази историйка. Именно, щото в такива времена система- ‘ съгледаме грешките, да уточним 
бъдат по.-яенн. Впрочем, казва сведенията до които се стигна и Та ца бумеранга може да про-’ какво нс ни струва тряова да ра
се, че обработката на изборните покрай илюзията, чс има достатъ работи. Като илюстрация нека ботим за да може ССТН да стане
данни в републиките и покрай- Ч1[0 такива за да може да сс за послужи и това, чс в тези избо-' действително мобилизатор на
нините не била извършена въз Ключи нещо, представляват „по ри_ п0 отношение на предходни-1 Сите, съшински единен фронт на
основа на единствен методологи връхностен" слой. Върху такава Те, бс отбелязано незначително * работническата класа и народа,
чески подход, докаго за някои обобщсиост може да се изграж- намаление в излизането на изби- който фронт ще има решителна
въпроси (остана тайна кои въп- дат несигурни оценки и заключе рателните йунктовс. Да не гово- роля в развитието на общество-
роси) още не са сумирани и об- пия, а с тяхна помощ всеки гс- рим за жестоката критика в те- то. Затова и от Съюза на кому-

зис може да се докаже. Това сс чение на предизборните актив- нистите се очаква критично да 
|Р11Ш11!Ш1Ш1111]111Ш111111П11|||||||||П11111Ш видя и в течение на самата дебд пости по адрес на бавното раз- осветли отношението си към та-

та на заседанието. Членовете на чистване с наличните проблеми зи организация, нерядко ползу- 
Председателството на СЮ» на в икономическата и политическа вана за трансмисия на партийна 
ССТНЮ, освем беглите констата та система. та политика, пък и тогава кога-

то СК се успиваше на позициите 
на ..партия на власт". Идеята за 
всичко това да
както и за Заключенията от 13- 
то заседание на ЦК на СЮК за
служава пълна подкрепа. Това 
ше бъде обстоятелство, че от „ба

(От 1-ва стр.)
потребно защото от Соци 

очакваме че

изтече толкова време, колкото

дълоочеп анализ за всички оне- ,<а цялостна 
зи активности, конто - съчиняват 
избирателния процес. Един такъв 
извод остана „във въздуха"

ко

циалистическия съюз на трудо
вия народ в Югославия, на което 
бе „разгледана" изготвената 
формация за изборите за делегат обсъжда този въпрос, 
ските скунщини.

Достатъчно е да цитираме пьр

момент 
споменатотонп

цел

вата страница от споменатата ин

ма

ХРОНИКА

цип не можеха нищо друго да
предложат. Като „корона" на вси Поради всичко това Съюзна- 
чко, бе заключено: в някое бъде та конференция на ССТНЮ дъл- 
ще време, което бм съвпадало

■
се води дебата 'Ш

а жи сама на себе си и на политн 
с времето, когато ще се разиск- ческата общественост макар да 
ва за изборната система в контек оцени как и колко е осъществе

на нейната „Програма за поли
тическата активност в подготов-

____ ката и провеждането на избори-!шата политическа система ■ да сс „ ..■ м те... , приета още на 24 май 1985! 
изготвят всички валидни сведе- *
ния и поуки от изборите 
1986.

1
Ако в нашите документи

работническата кл ста на разясняването па така накажем, че
. аса трябва да господствува над речените открити въпроси в на- зата" да се чуе критична дума 

не само ?а действуването на ко
мунистите в Социалистическия съ 
ю.з, но и в Социалистическия съюз 
и неговото

възпроизводст-щ разширеното
Ш во, дохода и т.н., тя не може 
2 да е това ако не бъде органи-■ година.

място в обществото.
Саво Кържавац

преззнрана така, че да може 
господствува. А когато веднаж 
бъде така организирана, тога- _

Д- Кабаданч

ва и политическата система 
ще бъде другояча. Впрочем, 
не можем да меним политиче 
ската система, а като последи 
Ца на това да няма дълбоки 
реперкусии върху обществе
но-икономическите отношения.

Д-р Предраг Враницки, 
академик от Загреб

КОМЕНТАРИ ПИСАТЕЛИТЕ И ЯДРАТА

Според мярката на разума
През есента отново 

въпроси, за които няколко
сс връщаме към някои локупните общи ядра, много неща бяха припи 

сани на деятелите в образованието, които ги пре 
длагаха. Тогава също така на тях бе възразено, 
че в множество области не са консултирани или 
уважавали научно-професионалните хора. Мо
же ли това действително да се каже и за обу
чението по литература?

Най-сетне в разпокъсаната образователна еи 
стема, в която ядрата са замислени като връзка 
и обогатяване на културните наследства, те 
очевидно се превърнаха в своята противополож 
ност. Послужиха ето като параван на бюрокра 
тизираната логика на опекуните, на повредените 
суети, които не се намериха в „списъка на избра
ните", които без троха съвест, по легален път, 
търсеха Да се забряват много произведения и 
имена.

години се разисква
ше, договаряше, споразумяваше... Вече просло
вутите общи ядра от някои учебни области, в 
случая от литературата, по много предзнаци, ще 
развълнува „богатата" фантазияПанега

забележки
на онези, кои

то отново ще ги кроят и прекрояват и на онези 
по-важните за нашето общество, младото поко
ление, което е действително застрашено от опас
ността да бъде лишено от знанията и познанията 
за стихотворенията на Тин Уйевич, сатирите на 
Доманович, литературните критики на Скерлич, 
патриотизма на Якшич, топлината на Воранц...

Напомняме за тези въпроси затова защото 
не така отдавна се състоя най-важната среща на 
комунистите, Тринадесетият конгрес н,а СЮК, 
на който в толерантна атмосфера, бяха изнесе
ни множество различни мнения,: но без съмне
ния с идеята, че съдружието и чрез ядрата е по 
требно повече днес отколкото вчера. Тази бегла 
констатация очевидно с яснотата си все 
внася неспокойствие в отделни сърца.

Защото,. казват и предлагат опекуните, от 
вече няколкото предложения, обучението по 
литература пак трябва да претърпи изменения, 
така че вместо предложените 50 на сто трябва 
ло да съдържат 25 на сто от творците, а в този 
процент също так,а влизали би чуждестранните 
писатели.

=ш

В разговорите с работни
ците се получава представа, че 
най-честите им забележки са 
за третмана на личните дохо 
ди и лихвите. Работниците по 
сочват, че. личните доходи не 
може да бъдат главпа причи 
на за намалената акумулация. 
Ето защо все по-често се и 
чува въпросът^ не е ли съдба 
та на разпределението (а с то 
ва и на акумулацията) още мно 
го по-рано определена.

Предраг Петрович, член 
на ГС на СС в Белград

Поради това, дори и на хората, на които е 
чуждо всяко административно 
място

нарешаване,
изглежда размишлението, че би било по- 

другояче, по-добре, да съществува 
на равнището на страната би цмало законни въз 
можности да се грижи за образованието и още 
повече за възпитанието

пак
тяло, което

. на младите поколения. 
Защото, очевидно е, институтът на общественото 
договаряне чрез републиканско-покрайнинската 
комисия за реформа на образованието, не е до 
статъчен. Идеята не е нито нова нито стара, тя 
е просто императив на времето.

1
Да си спомним във връзка с това, 

безкрайните, понякога жестоките дебати
че на 
за це| С. Паулнч — Шперо



Комунист 3
ХАРАРЕ ДВЕ СЕДМИЦИ СЛЕД СРЕЩАТА

ПОВЕЧЕ ОТ СЪЗНАНИЕ
‘Г Среща тря6ва Да се очакват нови практически

крачки, инициативи и акции на необвързаните 
твяването на идеята за

най-бия и Югославия дадоха 
много полезни, приемчиви и при 
ети предложения за формулира-

страни в осъщес 
човечеството.по-щастливо бъдеще на

Осмата среща на необвърза
ните страни, която приключи по 
чти преди две седмици в Хараре 
в историята на

не на одделни части на докумен 
ти в Хараре, с което ролята и 
авторитетът на Югославия в Двш 
жението — укрепнаха (Шадли 
Бенджедид на чествуването по 
повод двадесетпет годишнината 
на движението, например заклю 
чи,' че на Югославия трябва 
да се даде особено признание за 
досегашното ангажиране в афир 
мирането на Движението и осъ
ществяването на неговата поли
тика).

съгласие, с което практически бе 
потвърдено, че по-рано манифес 
тираните „леви" или „десни”' 
течения в Движението са загуби 
ли и значението и популярност
та си.

движението ще 
преди всич

ко, по силно изразената готовно 
ст на членките жизнеността му 
Да доказват е акции. Това пък 
е нещо повече от предишните 
срещи, да кажем в Хавана 
Делхи, където 
бяха принудени

остане запомнена.

В Хараре нямаше много ста
ри лидери на движението. Наче
ло на движението дохаждат нови 
(Ганди, Мугабе, Гарсия) с нови, 
смели идеи, но привързани на 
коренните принципи, с което 
пък, се потвърждава жизнената 
сила на политиката и на Движе
нието на необвързаните страни. 
На сцената на Движението

или
необвързаните

да защитават 
сериозно нарушените принципи 
на движението.

Привързаността към тези при 
нципи силно дойде до изява и 
на подготвителните заседания и 

■ ка самата Осма среща в 
цата на Зимбабве. Тук вече 
маше силни, дисонантни тонове

Преди и по време на срещата ни да ги дат, пък до последен
в света се разнасяха различни 
спекули за несъгласия и разпа- 

стъп- дане на движението. В тези кръ- 
столи- ват нови страни и региони. Гол- гове особен публицитет получи- 

ня- ям и в прав момент принос към ха дискусията на либийския во- 
политиката и движението през дач Кадафи и дилемите на Движе 
последно време дават страните нието За иракско-иранската вой 
на Латинска Америка (Арж^нти- на. Слел известния изход, тряб- 
па, Перу). А някои стари членки ва да се каже че с коравата и не 
(предимно Индия, но и Алжир, реална отбрана на своите стано- 
Замбия, Танзания) с качествено вища щета имаха само Либия и 
нов ангажмеит и активност дават Иран. Движението и във връзка 
принос Движението и занапред с тези два въпроса се потвърди 
да бъде като един-от най-значи- с —• единство! - 

литически трудности и решава- телните фактори в международ- 
нето на регионалните и светов- ните политически отношения, 
ни проблеми да се търси само в 
рамките на движението — чрез 
договаряне и осъществяване на
съвместно договорената политика. 11ието На необвързаните. Защото,

Относително лесно и без мно без оглед 
го дилеми тази- политика бе у г- ки и политически проблеми, на 
върдена в Хараре. Апелирането шата страна не преставаше 'да и силно изразената привързано 

деклараци- дава своя голям принос в осъщс ст на необвързаните страни към 
останалите документи бя- ствяването на политиката на дви идеята Движението да бъде още

жението. Напротив. Индия, Зам по-активно отколкото досега в

решаването. на крупните между
народни проблеми (южната част 
на Африка, близкоизточната кри 
за, дълговете на неразвитите стр 
ани, надпреварата във въоръ
жаването', и т.н.), наскоро тряб
ва Да се очакват нови практичес 
ки крачки, инициативи и акции 
на необвързаните страни 
ществяването на идеята за по- 
щастливо бъдеще на човечество 
то. При това наскоро трябва да 
се очакват и резултати от такава 
активност. Още повече, защото 
ни жестоките противници на

и идеоложко противопоставяне. 
Просто, под силния натиск на 
икономическата и политическата 
криза в международните отноше 
ния, при огромно болшинство 
членки на движението е съзря
ло съзнанието за необходимост
та изход от стопанските и по-

в осъ

Само след две седмици от при Движението не мдгат да си Поз 
На срещата в Хараре още ве ключването «а Осмата среща е волят яЛукс" и пред човечест- 

днаж бе потвърдено значението Ран0 Да се говори за практичес вото само те Да бъдат отговор- 
и ролята на Югославия в Движе. ките ефекти на нейните доку-

менти, без оглед договорените 
акции на самата среща. Обаче^ ^ 
съдейки въз основа готовността

ни за по-нататъшното натиска
не на света в беда и пропадане.

думи, трябва необ
вързаните да станат и нещо. мно 
го повече от — съзнание на чо
вечеството.

вътрешните стопанс- други

към великите сили, 
ите и 
ха приети с висока Драгомир Мицичстепен на

БЪЛГАРСКИ ОТНОШЕНИЯЮГОСЛАВСКО

Спорните въпроси - голяма пречна
ство, трябва Да се каже че то усилията да се „стабилизират" 
не върви с очаквания темп, осо- и най-широко да се развиват до-^ 
бено слсд двете срещи на пред- бросъседските

представлява стабилизиращ фак- —те « п=™а

,ОРВилимоЛе "чс отношенията ме Милка Планпнц в София пре- на София- в публичните деклера 
Югославия и България в ди две години, като и при сре- Цтсе изяснява за приятелство 

наблюдават чрез бло- щата й с Гриша Филипов през с -Югославия, а в практическото 
очила": виждат се изклю- миналата година 1 Белград, бе деиствуване прави много неща, с 

чително като отношения между потвърдено желанието отноше- което нанася пряка щета на та- 
социалистически страни, на се нит между двете страни мак- кива отношения, 
подчертава че тяхното укрепване сималио да укрепват. Тогава, и София продължава да при- 
зависи от решимостта на двете в разговорите и в съвсместно своява всички по-значителни ис- 
г! сеяни страни да онлодотворят подписаното съобщение, бе под- торически събития и личности на 
силата която обединява социа- чертана двустранната готовност македонския народ (от Илинден- 
листическия обществен порядък". за обсъждане на спорните вън- окото въстание и Гоце Делчев до 
По такова схващане на взаим- роси, които затрудняват сътруд- поета Вапцаров, а Да не се и 
нйте отношения София не е из- ничеството. Обаче,все досега.то- споменава възвеличаването наин 
ключеиис: и на други страни има ва остана само декларация без формбюровския „поет Венко 

Лобни опити Югославия да се истинско съдържание. Такова е Марковски, „известен" по подри- 
ппелстави като близка страна положението и след 13-ия кон- вансто на отношенията между 

реалния социализъм". Ако не грес на Българската комунисти- двете страни). Освен това и за- 
касаеше за такива зачестили чсска. партия, на когото отноше- напред се отрича един равнопра- 

темежи една последователно нията с Югославия бяха подчер- вен югославски народ, а няма 
' ' исима необвързана, социа- тани като предимствени в бъл- никакви предвестпя, че ще се по-
.гмгтическа самоуправителна стра царската политика и балканското добри положението на числящи- 

се представи като у.съюз- сътрудничество. Тогава също та- тс се към македонското иацио- 
елии блок, такива со- ка бе потвърдена готовността да кално малцинствц, на което са 

Шм-йгки схващания нямаше да Сс разисква върху спорните вън- отвзети националните права, съ- 
опгпчясавпт особено внимание, роси и същите да се решават щсствуващн в периода па създд 
заслужават о Безсъмнено е, чо такива об- ванс на социалистическа Бъл-

стоятслства нс съответстнуват на гария. (Ип "?'та СТ,И

България, както и с която и да е дру-Сътрудничеството с
Югославия с нищо нс обуславя, но се стреми за прео- 

което го затруднява
га страна, 
долеяване на всичко югославско-бъл-

Югославско-българските отно
на пръв поглед, откри- 

един парадокс: ако се съди 
контакти па нредста-

шения,
ват жду 

София сепо чеетите 
вителите на правителствата, об
ществените, политически и дру*и 
организации и институции, може 

впечатление за ши- 
всестраино сътрудничест- 

двете страни, а всъщ-

кови

да се получи 
роко и
во между 
ност то вече дълго време нс сс 
развива с желани темпове пора
ди спорните въпроси и засега 

готовността нане се чувствува 
България за разискване и реша- 

въпроси. През по- 
забелязва,ване на тези чсследно време сс 

българските средства вя 
информация посвещават

отношенията с

масова
наповече

внимание и а
Югославия. При това „отворени 

посочват, а сете" въпроси не се
необходимостта от укре-изтъква

пването на сътрудничеството, 
обуславяно. Партийният °РГ 
„Работническо дело", па при Р,

стабилизирането на
откоше- 

политическитс,

без

сс касае за юго
славско-българското сътрудничс-

посочва/ чеюгославско-българските
ния, особено на

Но, когато
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пеели за вземане на решения, противопо
ложни на това заключение".

Образлагайки това предложение, Стам- 
болич напомни, че овладяването на дохода 
от страна на работниците е наше същест- 

обществено определение. Това е по- 
Десстия конгрес па СЮК, в 

в Закона на сдружения

СоциализмътМЕЖДУ ДВАТА БРОЯ

Получава се впечатлението, че не жи- 
когато сговорът е веио 

сочвано навеем в сговор и тогава 
сред най-важните елементи за добра и пло
дотворна работа. За един, например, изхо- 

настоящата криза е прост, за други 
сложен. И разбира се, докато се 
омагьосания кръг от различните

че социализмът не може да бъде общесг- 
големи обществени Конституцията и 

труд. На практика, обаче, протичаше про
цесът на обедняване и отвземане на влас
тта от1 ръцете на сдружения труд, което, 
както казва, е „поразяващ факт, който 

никой нс трябва Да потвърждава, за-

во, в което сгзистират
1 което пълно гражданско прано 

всеобщият грабеж и лакомството за
разлики и в 
имат
материални блага. ,

Иез съмнение е, че ме може да се вър
ви напред със старите представи за соци- 

като общество на хармония и ураи- 
Обачс, проблематичен щс бъде 

нашето общество, в

дът от 
е твърде
въртим в
и противоположни диагнози на положение
то, времето минава, а то с нищо нс може 
да се навакса. Всичко има цена време
то най-голяма-

Нищо така не огорчава хората както 
всеобщата врява и надвикваиията, в кои
то трудно може да се повлече вертикал. 
Все пак, във вълните на общите и обобшс- 

съществуващото обществено

вече
щото е видим и с голо око".
БОРСКИЯТ ПРЕЦЕДЕНТ

На неотдавнашното съвместно заседя
ла ОК на СК в Бор и Съюза на син- 

тази община предмет за разис- 
трябваше да бъде — стопанисването 

па борското стопанство. Трябваше да ста-

ализма 
пилонка.
онзи вид прогрес на 
който напълно ее отхвърлят разсъждения- 

големите социални разлики и разсло-
повече

ние
диката в 
кванс

та за
янрммята в обществото, които все 
се манифестират.
ПОРАЗИТЕЛЕН ФАКТ

ни осъди на 
положение, замъждукат искри, конто стру
ват много повече от, да кажем, внимател
но подготвения доклад. Прочутият дирек
тор Иван Шпфтср по телевизията каза, ня- 

върху които сериозно трябва 
нашето

нс, а нс стана, защото всичко мина като 
но някой известен сценарий (някои товазаседания се чуватИ па рутинните 

гласове срещу рутината в политическия жи 
В това време, в което очи и уши са 

изострени къМ’ изход, всяка решителна но- 
политичсска дум.п значи много. Заседание- 

Прсдссдателството па Републиканска-

тълкуват като добре подготвено заседание).
Докладчикът представи икономическа

та картина на работата през първите 
месена на тази година, според което за
губи исказали 11 организации в обща сума 
от 165 милиарда стари динара.

Председателят на най-големия губи- 
(ТО „Рудници за бакър") проговори 

за обективните обстоятелства и субектив
ните слабости в -гази организация, като да-

вот. шест?колко неща,
да се позаннмаем. Говорейки за 
-стопанство, той забеляза, че добре сме де

лото форсирали, па се
го ма
та конференция ма ССТН па Сърбия от 16 
септември ще се помпи по прсдложснис- 

Иваи Стамболич, председател па

стимулирали, а 
стигна до това, че всички се занимаваме с

монекадърниците, а не с онези, които — 
гат. Забелязал е също така, че сме соли
дарни в бедата. Все още никой не е съз
дал богато общество с,- беден народ, за
щото когато подобно нещо би било въз
можно, тогава би ставало дума за експло
атация. Социализмът не е общество на бе
дните, а общество на богати, в което 
грижим за социална правда и солидарност.

ташто на
Председателството на СР Сърбия. Предло
жението му е прието и гласи: „Прсдседа- 

на РК на ССТН на Сърбия за- дс обещание, че със засилено ангажиране 
този колектив положително ще приключи 
деловата година. Директорът на СДК след 
това констатира, че цялостно, след първия 

Съюзния

тслството
дължава във всички скупщини, от общи
ните до Скупщината на СФРЮ, че при ка- 
квито и да е условия не могат да изгласу-

се изпълнителенват решение, с което по-нататък се нама
лява участието на стопанството в общия 
доход. Същевременно, да сс изучат всички 
досегашни захващания за Да се създаде 
възможност за увеличение на това участие. 
Доколкото този иск не се осъществи в 
следващата година, Председателството на 
РК на ССТН ще разгръне въпросът За гла
суване доверие на Изпълнителния съвет на 
Скупщината на СР Сърбия и въпросът за 
отзоваването на делегати, които са допри-

напакет мерки 
съвет се „сепнаха" ползуващите обществе
ни средства, а че от всички губиташи само 
двама (РББ и „Товарен транспорт") са на-

Събитията в света на социализма пре
махват многобройните илюзии за самия 
смисъл социализъм. Социализмът не е об
щество на абстрактната еднаквост и е уед
наквяване. Това всъщност е, както биха 
казали фплозофите, пауп.еристическа пред
става за социализма. Това съзнание силно 
се чувствува и у нас- Но, същевременно на 
дело е и-съвестта, която игнорира фактът.

правили конкретни санационни програми. 
Останалите на СДК „написали писма". Съ
що така от трудовите организации, които 
са превишили изплащането на личните до
ходи само една (Електродистрибуцня Бор) 
добре е „подготвила надделяването на със-

Мирко Арсичтоянмето".

мен на обща стойност 380 мили
она долара- Една от най-големи- 
те причини за това е липсата на 
възможност на България да пред 
ложи съответни стоки при ком- 
пензационните работи. Наистина 
българската страна обещава, че 
до края нд годината ще достиг
не заплануваното равнище, но е 
безспорно, че икономическото съ 
трудничество не е такова, как- 
вото реално може да бъде. Така 
се довежда под въпрос осъщест
вяването на амбициозните плано
ве 'за югославско Дьлгарски сто
кообмен на стойност 2,3 милиар
да долара в периода до 1990 го
дина.

(От 3-та стр.) за укрепване на европейската си
гурност и сътрудничество. Този 
вид политическа готовност на 
балканските страни, с изключе
ние на Албания, бе потвърдена 
с подписването на Заключител-

ждава, че те значително затруд
няват взаимоотношенията и че 
трябва ефикасно да се решават 
— и заради максималното укреп
ване на връзките между двете 
страни, и заради развитието на 
балканските отношения. Факт е, 
че поради многогодишното „зад- 
минаване" на тези въпроси,'юго
славско-българските 
не са такива, каквито могат да 
бъдат.

Има и други неблагоприятни 
показатели, които безспорно са 
резултат на отсъствието на раз
говори по въпроси, затруднява
щи и забавящи развитието на 
отношенията между Югославия и 
България. Културното сътрудни
чество е ограничено и несъответ- 
ствува на граничещи се страни. 
Подобно е и положението на 
граничното 
което, речи си, е 
Ограничени са и контактите ме
жду гражданите от двете стра
ни, макар че мнозина от тях имат 
роднини „отвъд границата".

ння документ от Хелзинки. Този 
документ е незаменим инстру
мент на европейската сигурност 
и затова е необходимо ежеднев
но и конкретно действуване в ду
ха на същия. Така трябва да се 
разбере и готовността, изразена 
по време на премиерските сре
щи в София и Белград, 
пост за

отношения

сътрудничество, 
символично. Безспорно е, че ефикасното 

премахване на всичко, което за- готов-
всестранно усъвършен- 

ствуване на югославско-българ
ските отношения, като се отстра
нява всичко, което 
Тази готовност, потвърдена на 
практика, би била от голямо зна-

труднява югославско-българските 
отношения ще насърчи укрепва
нето на приятелските връзки ме
жду народите на двете 'страни. 
По този им пречи.Известно е, че югославскотоТрудности има и в икономи

ческото сътрудничество, .особено сътрудничество, с България, как- 
тази година. През първата поло- то и с останалите съседни стра- 
вина на годината е реализирана ни, не се обуславя с решаването 
само една четвъртина от запла-. на така наречените „открити въ- 
нувания за тази година стокооб- проси". Но все повече

начин щс бъде насърче
но разширяването на целокупно
то сътрудничество в тази 
Па света. Очевидно е, че това би 
спомогнало за истинското вклю
чване на Балкаццте в процесите

част чение за перспективите на прия
телството на нашите народи и 
За Балканите като цяло.

Александар Поповия
се потвър

•окапич, «поливащ0'л(ма1осп^а^помшц • ^Дсвда1вл Драгиш* Павловия.
главен и отговооен пвия*-.™?*4*!?* Адреси нн редакциите: за всички изданх*

«гйЗгШ • ■——‘
шец (Словен*.), МирДХ^ч -Комунист"
ватско), Мата. Новоовд (Черна горе) Ка^. * П 
ман Петкович (Войводииа).

• Председател на Издателокия пщ „„
„Комунист" _ на изданието за сТ Съ^
бил Д-р Богдан Тргсфуколин. заместник

Комунист ник

• С У кае на Президента на Републиката от 
1964 година „Комунист" еот- 

« Орден братство и щ
23

[ство съв

• Директор ив Издателската трудова орга
низация „Комунист": Витомир Судерски. 
Гдавеи а отговорен редактор ма всички 

, издаем* иа „Комунист": Вдайко Криво- 
калии.

трудова оргенизаци*

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

словенски, македонски и ал- 
а а съкратени издави* на 

умгарск*. словашки, румънеш,

относно 
латиница), 
бански езици, 
български.

колеги.: гла
дел и отговорен редактор на всички из

• Урежда единна редекци

оусински и италиански



ка#йяпщ стж*.»
1

Ще потече вода и в с. Власи За повече доверие в 

[кооперациите7
Ако всичко върви 

ред плана и ако проби- 
. те покажат, че всичко си

спо- за целта 600 000, а Об
щинската скупщина -— 
800 000

само на 14 и 15 септемв 
ри и да видите как всич 
ки влашани бяха излез
ли на акция И неуморно 
работеха от сутрин до

Причини за промяна на пбложението в агра- 
ра има повече и _за тях се разисква на неотдавна
шното заседание на комисията за селско стопанст 
бо в Скупщината на СФРЮ.

Кооперациите трябва да бъдат организации, 
които, преди всичко, ще окажат влияние върху ръ
ста на производителността в аграра и ще създават 
пространство за заемане на село, като по такъв на 
чин заемат съответно място в стратегията на по
нататъшното развитие на' югославското стопанство.

На заседанието на комисията беше поставен и 
въпрос кога ще се посвети повече внимание на 
селскостопанските производители и дали 
вземат мерки за да се догонят постиженията в сел 
ското стопанство в света?

дидналае на своето място — тога _ „ ’
ва в скоро време вода ще акцията — щГ излез™,

” СеЛ° Власи- Та че Ще струва над 8 ми- мрак! 
зи хубава новина тези лиона. динара - казва 
дни ни донесе Иван Кръс Кръстев идобавя- 
тев, понастоящем секре- Пускането на 
тар на местната общ
ност в селото, а 
един от най-ревностните 
радетели в тази благоус 
тройствена акция.

След седмица или две 
— село Власи наистина 
ще празнува един голям 
празник. Та откакто съ-

— След водата — ни 
остава да уредим въпро
са с приемането на теле
визионната снимка. Засе 
га не ни покрива нито

водопро
вода, както ни уведоми 
И. Кръстев, зависи от 
това дали в предвидено- едно реле 
то време всички влаша- то на Църни връх над Пи 
ни ще успеят да се снаб рот, нито релето в Димит 
дят с водоизмерителни 
уреди. Инак, всичко е го

иначе
нито реле-

ще серовград, нито пък новопо 
строеното реле на Баса- 
ра над с. Поганово.тово за великия празник- 

— Да бяхте излезнади Отчетено беше, че в земеделските кооперации 
днес има много административни служещи. Все 
докато кооперациите не започнат Да се занимават 
с първично производство, изкупуване и снабдява
не на производителите със суровини и торове, не 
може с по-бързи крачки да се върви напред. За
туй беше прието предложението в Закона за сдру 

бъдат по-ясно внесени правата на 
производители, като по такъв 

се допринася за по-пълна афирмация на
за' пб-

М. А.
ществува, това село мъ
ка мъчеше с две неща: 
с мост на р. Ерма и — с 
водата. Преди три—чети
ри години на Ерма беше 
пос|роен хубав бетонен 
мост, а ето тези дни, пак 
благодарение голямото 
усърдие на влашани — 
по домовете им ще прие 
тигне хубава вода за пи 
ене от извора Джевери-

жения труд да 
селскостопанските 
начин
личния труд на производителите, а ведно и 
добрението на селското стопанство изобщо.

В разискванията по тезисите за измененията и 
допълненията на Закона за сдружения труд голя
мо внимание се посвети и на кооперативното имуца.

— Засега 102 домакин 
ства са внесли по 50 000 
динара, а останалото все 
ки си е набавил — гър
би и др. за вкъщи. Ос
вен това 
Кръстев — всеки влаша- 
нин е дал по 80 трудод
ни за прокарването на 
водопроводната мрежа.

В акцията не останала 
пострани и самоуправите 
лната общност по водно 
стопанство в Ниш и Об
щинската скупщина в Пи 
рот. Първата отпуснала

щество-
Беше изтъкнато, че на кооперативното имущб 

ство е необходима по-стабилна позиция. Досега 
често се манипулираше с нея въпреки факта,. че 
тя представлява съществен въпрос в по-нататъшно 
то социалистическо преобразование на селото. Без 

дефинирано място на имуществото и отговор.

Засега погановчанл не могат да се оплачат от 
водачите на „Ниш-експрес". Освен на единствената 
регистрирана спирка в центъра на селото — спират 
почти на всеки сокак, разбира се по молба на път
ниците. Това обаче им създава проблеми и някои ве
че започват да се сърдят като казват:

— Един път ще ви оставим, та друг път да си

каза Иван

ясно
ността за неговото използуване не може да се го
вори за по-интензивно селскостопанско производст 
во, без оглед на сдружаването на селяните, което 
трябва да бъде само израз на свободна воля и ре- 

сФиите селскостопански производи-
знаете...

Може би най-добре ще бъде ако от „Ниш-екс- 
—се получи разрешение на кои места рейсът мо- шаването на 

тели.пре-
же да спира, за Да не се случи един ден да дигне 

хората да останат на пътя. А. С.
прах и да си отиде, а

Електрификацията продължава
В ход е електрифицирането на последните че 60 на сто> е г°тш,.”етра).^““цел15с! тГ сГ обезпечени над 

Започна прокарване- по, стълбовете са изкара средства от 96 444 048 динара. Спо-
Босилеград до Горно ГкоГ 110 Милена дина-

с в ход и според догово
ра, до края на годината 

трябва да бъде 
касае за

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

тири неелектрифицирани села. 
то и на 35 КВ далекопровод от 

цели
ред плана до края нана- 

и стоящата година трябва 
да бъдат побити стълбо- 

следващата
ра. Според договора 
тази акцид до края на 
годината трябва да бъде вете, а през

мрежата 1 година и останалата част 
до от работата.

Тлъмино, за промишлени
с изпълнителяПрез последните 4—5 

години 
та в
на, бе една от най-важни
те комунално-битови 
ции, В това отношение бе 

вниманието

договор 
на работата, строителна
та кооперация 
винар" от Босилеград, и 

във всичките че

електрификация-
Босилеградска общи

същият 
готов. Що сс 
мрежата с низко напреже

техническите работи средата

готова, докато„Градже-
с низко напрежение

на идущата го-
Да кажем и това, че 

обезпечават 
източника. По

акцията ние,
са завършени, средства 
обезпечени, с „Граджсви- 
кар" сключен договор за 
работа, според който съ
щата на дължина от око
ло 24 км трябва да при- електрификацията на Бо развитието на недостатьч 
ключи към средата

ак- дииа, когато и електри
фикацията ца Босилегра- средствата 
дека община ще приклю- няколко

ход.тири села е в
каза ръководителят на 

единица нанасочено и 
не само на местното 
селение и

трудовата
Електроразпределително-

Лесковац в Босилс 
Милча Лазаров.

на- голяма част обезпечавачи.обществено-по
общи Когато става дума за Фондът за насърчаването от 

град.
литическите сили в

по-широко: рената, но и
гиона и републиката, 
тествено, че и резултати 

от 36-те се

но развитите и граничнинаЕс- силсградска община, тря
бва да добавим, че тези 

Всички технически ра- дии започна прокарване- 
боти и ва електрифици
рането на останалите три 
села: Ярешиик, Назъри- 
Па и Доганица са готови, 
а тезр дии ще започне 
строежът на мрежата с 
високо напрежение иадъ 
лжина от около 16 886 ме му пое специализирано 
тра за трите села (Яреш- то за три цел строител- 

Назърица по 7681 но предприятие „Кар-

В строителната коопе
рация „Граджсвинар", 

обещават, чс ще по-
общини, една част от 
„Фонда на солидарност", 
допълнителни средства на 
Републиката и средства 
на Електроразпределите
лното" от Лесковац, а за

идущата година.

те са на лице: пък
ложат усилия, запланува- 

срокове, според до- 
бъдат спазва-

електрифицирани
са 32, а в последните че
тири неелектрйфицирани
села: Дукат, Ярешник, На 
зърица и Доганица, ак
цията е в ход.

то на 35 КВ далекопро
вод от Босилеград до Го-, 
рно Тлъмино на дължи
на от около 24 километ
ра, предназначен за про
мишлени цели. Строежът

ла
ните
говора, Да 
ни, при условие да не 

някои непред- 
обстоятел-

напре-мрежата с низко 
жение и средства и труд 
на местната общност.

възникнат 
видени 
ства.
чс далекопроводът
ло Дукат на дължина от 

17 километра, над

засега
— За електрифициране

то на последните четири
неелектрифицирани села
в общината са обезпече- 

направен е

Това обосновават, 
в се-

м. я.
ник иоколони средства, СТРАНИЦА 1
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IЖКУЛТУРА
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА КУЛТУРНИЯ ДОМ I» БАБУШНИЦА КОИ ЧУЖДИ ЕЗИЦИ В ОБРАЗОВАНИЕТО 

ИЛ УЧЕНИЦИТЕ В ДИМИТРОВГРАД ИЛИДобър организатор на 

културни изяви
Кой се преструва на 

англичанин"?гг
повече години в Осно-фесионшшо равнище и но 

качеството си не отстъп-
лечените селища Стрелъц 
И Звонци.

Онова, което прави вие 
чатлснис от посещението 
и литературното четене 
па споменатите поети от 
Ниш и пачинающм от 
училищата е извънредна
та организация и умелото 
съчетаване на целокупна
та програма. Именно ос
вен стихове, посетителите 
можаха да видят и чуят 
изпълненията па подмла
дения танцов състав па 
културно - художествено
то дружество „Младоот”.

■ Преди десетина и 
вното училище в Димитровград, а също и в 

гимназия, като чужди езици се 
изучаваха френски и немски. Сетне препода- 

нсмски се пенсионира и учениците 
Положе-

Културният дом в Ба- 
бушница, който до неот
давна носеше название 
Народен университет, е 
единственото културно ве 
домство в Бабушнишка 
община. Следователно в 
това си свое свойство, той 
е и единственият органи
затор и изпълнител на 
културния живот в общи 
ката. Покрай това, че 
обединява работата на 
всички самодейци, глав
но чрез самодейното кул 
турно-художествено дру
жество „Младост", в със
тава на Културния дом с 
и градската библиотека с 
библиотечните пунктове, 
киното и театралното дру 
жество.

Работата на Културния 
дом твърде осезаемо се 
чувствува в културния жи 
вот на Бабушнишка об
щина. Всяка година се 
приема програма за ра
бота, в която освен изя
вите на местните, само
дейни, се набелязват и 
други културни събития, 
като: организиране на га
строли на известни на
ши изпълнители на на
родни песни, естрадни пе 
вци, професионални теа-

нават от изпълненията 
пя кои

тогавашнатапрофесионални
дружества.

— 11 ис разчитаме пре
ди всичко на самодейци
те. Бабушнишка община, 
като изостанала, няма ма 
термална възможност да 
ангажира ирофссионали 
сти, па това нс ни пре
чи да организираме до
бър и разнообразен кул
турен живот. Трябва да 
изтъкнем, че няма дър- 

пякой

ватслят но 
започнаха Да изучават руски език.
нисто и днес с същото.

Представителите на сдружения труд, осо- 
бено тези от Каучуковата промишленост, ос- 

предлагат в насоченотовен че всяка година 
образование да сс въведе гумарска специал
ност, постоянно изтъкват и нуждата още от 
основно образование да се изучава английски 
език като чужд, вместо руския. Тяхното об-

немския с най-разпро-разложенис е, наред с
страиеният език, че днес английският в съвре- 

и е език на нашето време, нажавен или меиия свят
науката и техниката, език на компюторите. 
И докато те упорито това -търсят с години в 
образованието упорито сс преструват „англича 
ни" по този въпрос, 
имат (и в основното и в насоченото образова
ние) достатъчно специалисти за руски, които 
са и „технологически излишък и няма смисъл 
да останат без работа или пък само на епн-

Образложснието им е, че

съка за заплата.
Никой не е затова тези хора, които пре

подават руски език да останат без работа. Но 
не е лп по-голяма шетата, че на много по
коления не е дадена възможност да изучават 
английски език, отколкото 7—8 лига да 
преквалифицират или да им се намери друга 
работа, се запита неотдавна председателят на 
Общинската скупщина в Димитровград Слава 
Тодоров, който между другото е бил профе
сионално принуден да учи английски след ре
довното си школуване. А не негодуват само 
челните хора на Гумарата, общината или на 
партията. Негодуват все по-често и родители
те, и учениците. Тези негодувания са съвсем

се

КХД „Младост" от Бабушница

Всъщност в това празник, а нашите само- 
дружество — посочи То- дейци да нс подготвят 
ма Андреевич — има два програма, без оглед да- 
състава: на по-възрастни- ли се касае за рецитали, 
те младежи и девойки и музикално - сценични из- 
на пионерите. Ежегодно пълнения, 
набираме нови членове програми и пр. — спо- 
на редовна аудиция. На- дели накрая Т. Андрее- 
шето дружество тачи фол вич. 
хлорното богатство на Лу 
жнишкия край и с него 
е известно и извън прцце 
лите на региона. Естест
вено наш неизчерпаем 
резерв представлява сред 
ното училище, но в него 
твърде дейни са и млади
те работници от органи-

пр.

Пряк повод да кажем 
За дейността на Култур
ния дом е неотдавнашно
то гостуване на двама по
ети и писатели от Ниш 
(Владимир Илич — Сер- 
дар и Стефан Николов) 
в Стрелъц и Звонци, къ- 
дето четоха свои произ
ведения пред учениците 
от основните училища 
и гражданите от тези две 
села. Прави впечатление 
твърде добрата организа
ция, на която могат да 
позавидят и далеч по-ре- 
номирани културни ведо 
мства в Нишки регион.

— Ние всяка година в 
чест „Месеца на книга
та" редовно организира
ме посещение на изтък
нати наши поети и пи
сатели в Бабушница и ня
кои по-големи селища в 
общц^ата — оподели То
ма Андреевич, директор 
на Културния дом. — 
Тази година това напра
вихме преди да започне 
„Месеца на. книгата", кой 
то традиционно се прове
жда от 15 октомври до 
15 ноември, по простата 
причина, че искахме да 
използуваме хубавото вре 
ме за посещение на отде-

оправдани и има изгледи положението да се 
промени. Именно, в основното образование 
предприемат необходимите мерки от следва
щата учебна година да въведат като чужд 
език и английският.

фолклорни

А. Т.Ст. Н-

В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" В БОСИЛЕГРАД

Акция по събиране на шипков плод
Съгласно плана и прог 

рамата по извънучилищ
на активност, а в. рамки
те на обществено-полез-

същите, както и досега, 
ще бъдат използувани за 
Еъзпитателно-образова- 

телнц и туристически Ек
скурзии с учениците, за

запланувано е събирани 
на вторични суровини, ра 
злични хуманитарни ак
ции, уреждане' на учили 
щните дворове и помеще 
ния, залесяване на голи-

зациите на сдружения 
труд в общината.

Следва да се отбележи 
обаче, че тов,а дружест
во не само, че тачи фол
клорното богатство

иия труд, който според 
програмата е застъпен от 
20 до 30 часа, през 
палата седмица в основ- 

училище „Георги Ди- 
своя край, но в своята си митров" в Босилеград се 
програма е включило це- проведе двудневна акция и 
локупното .фолклорно бо- по събиране 
гатство на нашата стра- плод. В акцията участву 
на. Така например посе-

съответни награди . на 
ученици, които участву
ват и покажат

МИ НЦ и ерозивни терени в
околността и пр.

Освен това обществе-
солидни

знания при отделните учи 
лищни състезания, както но-полезният

на но

труд има и
за помощ на бедни възпитателно-образовате- 

ученици и ученици без лен характер. Чрез този 
родители. вид извънучилищна дей-

Да кажем и това, че в ност учениците още от 
рамките на обществено- ранна' младост се насоч- 

~ лезната ра.бота, както ват да обичат труда, раз 
ни уведомиха в Основно- виват се другарските от- 

органи Г ГИЛИЩе В БосилегРаД пощения и се създава съ

“
в училището са обезпечг 
ни над 900 000

на шипков

ваха всички ученици, от 
в първи до осми кластителите н.а концерта 

Стрелац (в Звонци липс
ва подходяща зала) мо
жаха да видят хора 
танци от Войводина, Шу- 
мадия, Враня: Изпълне
нията на танцьорите (въ
преки че това бе „вто
рият" състав, както каза
ха), бяха на високо про-

и ка
кто ни уведомиха, събра 
ни са около 13 тона. Це- 

и локупното количество из
купи основната

стезателен дух между тях, 
което е от отделно 
чение и при . овладяване
то на учебния материал.

които
настоящата 

учебна година, а съотве 
тно плана ще бъдат 
лизирани. Преди

зна-

реа- 
всичкодинара и

М- Я.
СТРАНИЦА 8
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Младежка трибуна * Младежка трибуна
ИЗ ДЕЙНОСТТА 
ГРАДСКА ОБЩИНАНА МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ В ДИМИТРОВ

Творчески награден 

конкурс на списаниеНови методи на 

работа
• В ЦЕНТЪРА НА ВНИМАНИЕТО 3—4 ВЪПРОСА, КОИТО НЯМА 

ДА СЛИЗАТ ОТ ДНЕВЕН РЕД, ДОКАТО НЕ ,-СЕ РАЗРЕШАТ ' За да насърчи творческата дейност в об
ластта на художествената литература, наука
та и публицистиката на творците от българ
ската народност в Югославия,
„Мост" обявява творчески награден конкурс 
за следните видове и жанрове: 
СТИХОТВОРЕНИЕ 
първа награда 
втора награда 
трета награда 
РАЗКАЗ 
първа награда 
втора награда 
трета награда 
НОВЕЛА 
първа награда 
втора награда 
трета награда 
ЕСЕ

На' състоялото се на 
29 август т.г. заседание 
на Председателството на 
ОК на ССМ в Димитров
град доминираща тема 
е била: въвеждане на но 
ви методи в работата на 
младежката организация. 
Именно след няколкоме- 
сечно наблюдаване дей

не бъдем голословни и 
Да посочим някои данни.
Така например в Общинс 
ката скупщина от общо 
70 делегата — 9 души са 
млади, а само в общест
вено-политическия съвет 
на скупщината петима са 
от редовете на младеж
та. В Председателството 
на ОК на ССТН от общо те. 
13 членове — петима са 
младежи и т.н. Следова
телно, числено добре 
сме застъпени, но малко 
влияем върху приемане
то на решенията.

На Председателството 
на ОК на ССМ по иници 
атива на първичната ор 
ганизация на градската 
младеж е раздвижена 
инициатива за формира
не на младежка коопера
ция. Тази инициатива има 
за цел да смекчи пробле 
ма За незаетост на млади

списание

5000 дин. 
4000 „
3000 „

9000 дин- 
7000 „
6000 „

ността на младежката ор 
ганизация, Председател
ството идва до извода, 
че младите започнат да 
решават многобройни за 
дачи без да ги приклю
чат успешно. Такава пра 
ктика създава впечатле
ние за безсилие на младе 
жта да решава собствени 
те жизненотрептящи про
блеми и пасивири членег 
вото.

В настоящия момент, 
както изтъкна Н. Иванов,

10 000 дин. 
8000 „ 
6000 „

се водят разговори с мла 
дите от Пирот, които им. 
ат такава кооперация, как 
правово и нормативно тя 
да се устрои. Следва да 

най-целесъоб- 
като

10 000 дин. 
8000 „ 
6000 „

първа награда 
втора наградасе издири 

разната форма — 
самостоятелна организа-

трета награда 
НАУЧНА СТАТИЯ 
първа награда 12 000 дин. 
втора награда 10 000 „

8000 „

ция, или като отдел на 
пиротската младежка ко 
операция. Засега главно 
се проучават възможнос 
тите.

Ето защо Председате
лството е приело заклю 
чение да преустанови та
зи практика и да въведе 
нов начин на работа. При 
ето'е,- да се отделят 3—4 
най-важни въпроси от 
младежката проблематп- 
кя и тс да нс слизат от 
дневен ред, докато нс се 
разрешат, 
на същото заседание с 

план

трета награда
ПУБЛИЦИСТИЧНА СТАТИЯ

7000 дин.първа награда 
втора награда 
трета награда

6000 „ 
5000 „Едновременно с това е 

формирана делова гру
па, която има за цел да 
посети трудовите органи 
зации и да води разгово
ри с компетентните в тях 
доколко те проявяват им 
терес за такъв вид сътру 

младежта, 
заклю-

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА
1. Право на участие в традиционния твор- 

списание „Мост"Небойша Иванов чески награден конкурс на
на СФРЮ.имат само граждани

2. Творбите, предложени за награда, тря- 
написани на български език по 

(раздел трои- 
имат обозна-

Ето защо Председате 
ОК на ССМ е

В тази насока
бв,а да са
възможност на пишеща машина 

- ка) или четливо на ръка и Да
(шифра). Авторите трябва да доставят 

на редакцията по три екземпляра от всяка 
творба, а името на автора, сложено в затво- 

плик, върху който е написано
носи творбата, се израща

лството на 
приело решение да фор
мира Клуб на младежите 

Веднаж или 
месечно (спо-

дничество с 
Според приетото 
чение, младежката 
операция трябва да бъде 
формирана като самосто 

организация до

приет оперативен 
до януари 1987 година.

ЗА ПО-ДЕЙНИ МЛА 
ДЕЖИ—ДЕЛЕГАТИ 

Според думите на пред 
ССМ

ко-
чение—делегати.

два пъти 
ред нуждите) клубът ще 
заседава и на него 
се разисква върху доста- 

материали (без

същотоятелна
Нова година и през иду 
щата да започне с редов 
яд оабота. Твърде важен 
в”случая е отговорът на 
компетентните в трудови

седателя на ОК на 
Небойша- Иванов, броят
на младежите—делегати

самоупра-
тела и форуми е 

Във

ще рен
обозначение, което
с пратката.

3. Изборът на темата е свободен — 
ред желанието и възможностите

Препоръчително е авторите на научни и 
публицистични статии да посветят съответно 
внимание на развитието на самоуправлението 
у пас, на делегатската система, на икономи
ческото развитие и на проблеми от Дълго- 

икономическа стабили-

вените
оглед от кой форум или 

тяло са)
сло

на автора.в различните 
вителни
на завидно равнище, 
форумите 
ключови решения, 
дежите—делегати на тях 
или мълчат, или пък изна 

свои становища, 
да отразяват мнението на 
базата по възловите вън 

често пряко

самоуправително
ще се приемат станови- 

които сетне младежът тс организации, тъй като 
много зависи от тяхната

се приемат 
а мла

ща,
—делегат е длъжен да из

съответния фо- заинтересованост да пре- 
или самоуправително доставят част от трудови

те задачи на младежта.

песе на 
рум
тяло. По този начин мла 
дите дейно Ще участву
ват в решаването и щс 

част от отговорно

срочната програма за 
зация и пр-

4. Обемът на научните и публицистичните 
бъде най-много до 20 стра-

безсят
Ст. II.

статии може да 
ници на пишеща машина,

5. Последен срок за доставяне на твор
бите н,а творческия награден конкурс на 

Мост" за 1986 год. е 10 ноември т.г. Твор
бите сс доставят на адрес: ИЗДАТЕЛСТВО 
БРАТСТВО" — ЗА ТВОРЧЕСКИЯ НАГРА

ДЕН КОНКУРС НА СПИСАНИЕ „МОСТ”, 
Кой 29-ти декември бр. 8, 18 000 Ниш.

поемат 
стта за изпълнението 
приетите рошения.

роси, които 
засягат

нажизнените въпро
си на. младежта-

— Младите с достатъ- 
брой са застъпени в 

Общинската скупщина ск 
самоупра-

Клубът на младежите
__делегати има за Дсл и
да образовава 
за нашата самоуправитсл- 

система, относно Да 
качество

чен
младите

упщините на 
вителните общности 
интересите, във форуми-

обществено-полити 
организации 
Небойша Ива- 

__ Но там тяхната

на
на
издига тяхното 
на самоуправители, да ги 

по-отблизо за
Резултатите ще бъдат съобщени чрез 
„Братство" и другите средства на масова 

информация на българската народност в 
Югославия.

те на 
чсскитс в-квъвежда и 

познава
телпата

сподели със самоуправи- 
систсма като ця-нов.

дума не се чува достагь 
чно — от една страна, 
поради недопитване с ба 

от ДРУ>'а- поради 
Но да

РЕДАКЦИЯ НА СП. „МОСТ"ло.

фОРМЙРАНЕпНАдМЛА
зата, а
некомпетентност.

ДЕЖКА
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АКЦИЯ ПО КРЪВОДАРЯВАНЕВЪВ ВТОРАТА 
В БОСИЛЕГРАД  СКА ОБЩИНАЗА РАЗРЕШАВАНЕ ПА ПЪТНИТЕ ПРОБЛЕМИСЕРИОЗНИ МЕРКИ

Предимство на пътя 

Моинци - Вълновия
29 кръводарители

ще и ир.
Инак, и този път как

то и повече пъти досега 
най-отзивчиви, и иай-ху- 
манни дето се казва, са 
трудещите се от цеха за 
сушене На овощия и зе
ленчук, след това в тази 
акция, трудещите се от 
трудовата единица за ек 
сплоатация на кварц, Ав 
тотранслорта и Образо
вателният център.

В Общинската органи 
зация Ца Червения кръст 
ни уведомиха, че планът 
не е реализиран. Но има 
йки предвид предишните 
акции с тазгодишната ак
ция са доволни. Още по 
вече ако се има предвид, 
чс между 46 кръводарите 
ли, в двете акции десети 
на души са нови, т.е. за 

М. Я.

В проведената на 1й се 
нтември тази родина, вто 
ра поредна акция по кръ 
подаряване в Босилеград 
ска община се отзоваха 
.34 души. Поради обекти
вни причини 5 души не 
можаха да дадат кръв.

За отбелязване е, че и 
сега както и по-рано от 
някой трудови организа
ции нямаше пито един 
кръводарител. Безспорно, 
това е факт, чс тук 
зи хуманна акция- не с 
добре раздвижена между 
трудещите се или пък 
най-отговорните в тези 

безотговор

съвместновани за пътя Моинци — проведенотоНа територията на Ди
митровградска 
магистрални, регионални 
и местни пътища има 
207 километра- Магистра
лният път от Ниш до юго 
славско-българската гра
ница на дължина от И 
километра, е най-качест
вената пътна насока в об 
щината, макър чс и тя 
е в доста лошо състоя
ние.

па прсдстави-Вълковия на дължина от заседание
Именно, тели па Димитровградска, 

Г1 протека и Бабушнишка 
палата година е иаиравс- общини и представители 
иа подлога за асфалтова

община
два километра, 
на тази част от пътя ми-

стопан-па регионалната
камара и република

та за разрешаване поло- 
в басейна па

настилка, която поради ска 
лошото време изостана. 
Разбира се с два киломе
тра проблемът не се раз
решава, но затова оста
налите седем непрокара- 
ии километра до 
вия ще бъдат програми 
е помощта на ЮНА. За

жеаието 
рска Ерма. Предстои но- 

поссщс-
та-

во заседание и 
ние па

Вълко- па тези пътни насоки, с 
цел да сс изнамери най- 
подходящ начин за трай 
ното му решение. Имен
но, предвижда се изграж 

хидроцентрала 
па рска Ерма над Трън- 

е сигурна гаранция, че ски Одоровци. 
височани най-после що от друга страна не 
се свържат с центъра па гат да се намерят срсд- 
общината, защото пътят етва за строеж па пътя 
от Смиловци до Брайков- й прокарване на тунел, 
ци, който сега сс ползу- то съвсем е реално да 
ва, почти шест месеца е сс очаква тази пътна на- 
непроходим, Работите сока да бъде разрешена 
върху асфалтирането на заедно.с капиталовложе-

пай-отговорпитс

От 86 километра реги
онални пътища с асфал
това настилка са само 
16. — от Димитровград 
до село Моинци. До ско
ро едва ли имаше пол
за от асфалта, понеже 
пътят беше само дупки. 
Тези дни с закърпен. Ос
таналите и регионални и 
местни пътища са наис
тина в жалко състояние.

организации 
но се отнасят кт>м съща
та и нс информират тру 
дещите сс. Такъв е слу
чаят в Горската секция, 
„Слога", „Напредък", „Ус 
луга", Основното учили-

това вече е сключен до
говор п от април 1987 го
дина войниците започват дано па 
работа- Тяхното участие

Понеже
мо-

Трудовият съвет на ТО „Автотранспорт" в Боси
леград дава

а една част от тях още 
не са прокарани. Както 
бе изтъкнато на съвмест
ното заседание на Общин 
ската скупщина и Само- 
управителната общност 
на интересите за комуна
лна и пътна дейност за 
трайно решение на пъти
щата в общината, поне 
за тези които са от ре
гионално значение, са ну
жни днес почти 400 ста
ри милиарда динара. То
ва е сума, която Дими
тровградска община в 
никой случай не може 
да обезпечи. Но това не 
значи, че нищо не се 
предприема за разреша
ване на този, с години 
належащ проблем. Обез
печени са средства от 53 
милиона динара (нови), 
които ще бъдат използу-

портиер, един изпъл-за приемане на пазач — 
ннтсл за неопределено време

УСЛОВИЯ: освен предвидените със закона усло- 
еия кандидатите трябва да изпълняват и следните-, 
да се завършили средно или основно училище, да са 
завършили пожарникарски курс и да имат позволе
ние за носене на оръжие.

С молбите кандидатите трябва Да доставят след
ните документи: диплома за завършеното училище, 
куъщелно свидетелство, съдебно удостоверение, ди
плома или удостоверение за завършения пожарни
карски курс, удостоверение от СОИ за трудоустроя
ване, а лица които са в трудово отношение удосто
верение за личните принадлежности по член на дома
кинството, позволение за носене на оръжие и лекар
ско удостоверение.

Молбите с необходимите документи в срок от 
осем дни от деня на публикуването на обявата се 
подават на адрес: Трудова организация „Автотран
спорт" Босилеград — до Комисията за работа и тру
дови отношения.

Некомплектуваните и не подадени в срок молби 
няма да се разглеждат.

подготвените два киломс- нията за хидроцентрала- 
тра, както бе изтъкнато га. Според плановете и 
на заседанието, ще започ договорите това трябва 
нат така да се каже ут- да стане през този сред- 
ре, след приемане на ре- носрочен период, 
шение на скупщината за Приемайки информа- 
ползуване на средствата, цията на Самоуправител- 

Що се отнася до оста- ната общност за пътища
налите регионални насо- за състоянието на пътна- 
ки, прието е решение на та мрежа в общината и 
пътя от Лукавица към Го приемайки предвидените 
рна Невля Да се изпод- решения, делегатите на 
зуват 15 милиона дина- скупщината^ останаха до- 
Ра и то на най-критични- волни, че все пак (след 
те места да се направи доста дълго време) са 
трайно решение. В ход предприети конкретни ме 
са необходимите подгото- ркп за разрешаване на 
вки за изнамиране реше- този, както вече казахме, 
ние и за този път, а от- дълго 
делно за пътя от Суково проблем за 
до Звонци. В този сми
съл и преди един месец

време належащ 
населението 

на отдалечените райони 
на общината. А. Т-

ИДАТ ЛИ ПО-ХУБАВИ ДНИ ЗА ЗВОНСКА БАНЯ?

Хотелът до края на годината!
Кой знае колко пъти навестявахме ско

рошното пускане в действие на новопост- 
роения хотел в Звонска баня, който извиси 
ръст срещу Асеново кале още преди три . 
години, а още не е приел в обятията си ш. 
първите гости. Историята с изграждането 
му е известна, а известни са и затруднени- 
ята с довръшването му. Тъй като този 
обект се оказва скъп за малката гостилни- 
чарско-туристическа организация „Църни 
връх", отпреди години съдбата на хотела 
висеше на косъм.

От няколко месеца насам стана извес
тно, ч,е „Църни връх" е намерил „партнь
ор", с който ще надделеят затрудненията.
С пиротската гостилничарско-туристическа 
организация „Сърбия", „Църни връх" се 
сдружи, благодарение разбирателството 
от .страна на Фонда за насърчаване разви 
тието в изостаналите краища и Основната 
банка в Пирот вече е теглен кредит от 
200 милиона динара, е която сума ще бъде 
погасена съществуващата загуба и ще бъ ВЯ» 
дат премахнати съществуващите недоста
тъци в обекта.

Затова сега с основание се очаква то- 
, ■ 311 кубав гостнлннчарско-туристически обе-

разиоложен в живописната природа в 
Звонска баня да отвори обятията си зд го 
стите. От друга страна изграждането и 
пътя от Звонци до Звонска баня също ще

' КТ,

на

е от полза, защото през последните някол
ко години банята беше почти недостъпна.

Пред „Църни връх" и „Сърбия" сега 
стоят още редица сериозни задачи: преди 
всичко, необходимо е да се доуредят поме 

|Ц щенията на хотела, да се обезпечат необхо 
§| Димите кадри; да се разрешат въпросите 
Ц п° водоснабдяването и снабдяването на Зв. 
Ц баня, което и по-рано, с години наред бе- 
8§ ше „слаба точка" на този туристическо-го 

стилничарски обект. Не бива да се подце- 
ррганизирането на по-широка пропа

ганда на банята, защото отдавна вече е за 
глъхнала славата й.

ни и

щвшШШ Й Но шансът новият-хотел да заработи 
й сега е налице и остава да се направи всич 

- ко необходимо това да стане в най-скоро 
време. Може би до края на настоящата 
година. м. д.

11Ий
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Физическа култура „С^О^Г) ФУТБОЛ: КУПА В ЧЕСТ НА ДЕНЯ НА ОСВОБО
ЖДЕНИЕТО

Полезна
инициатива

ФУТБОЛ: РЕГИОНАЛНА ЛИГА НИШ
? “ ПОБЕДА В ДЕРБИ СРЕЩАТА
ИмсаШ „АСЕН БАЛКАНСКИ" — „ЯСТРЕБАЦ" (БЛАЦЕ) 2:1 (2:1) • ПЪРВИЯТ ПОБЕДИТЕЛ НА ПЪРВАТА 

КУПА Е ОТБОРЪТ НА III РАЙОН НА ГРАДА
Димитровград, септември.

Димитровград, 21 септември 1986 г. 
Спортният център „Парк", пряк свободен удар на 

далечина от над 20 ме
тра в ъгъла, където се 
срещат страничната и на
пречната греда.

Обаче само след десет 
минути гостите също от 
пряк свободен удар ус
пяха да постигнат красив 
гол и да изравнят резул
тата. Крайният резултат 
на този хубав мач сло
жи Зоран В. Христов с 
удар на глава след прек
расно проиграване на Ма 
ноЛов.

картони. Стамен Пешев от „Ал.Балкански" и Ненад 
Тимотиевич от „Ястребац". Съдия на срещата: Лю
бомир Николич от Ниш __

район бе по-добър и убе
дително победи Гоиндол. 

Финалната среща бе

Макар и с известно за
къснение, връщаме се към 
едно важно спортно съби
тие в Димитровград, кое- най-хубавото футболно 
то предизвика особен ин- представление. Фавори- 
терес не само сред спор- зираният отбор на I ра
туващите ,но и сред гра- йон съвсем заслужено бе 
жданите на Димитров- победен от младия отбор 
град. Именно в чест на на III район. В двата от- 
Деня на освобождението бора предимно играха ре 
на града от фашизма в гистрирани играчи, така 
спортния център „Парк" че бе показана качестве- 
цяла една седмица трая- на футболна игра. Зрй- 
Ха футболните борби за 
първата Купа на освобо
ждението на Димитров
град. В тях участвуваха

добър.
„А. БАЛКАНСКИ": Ми 

лко Соколов 6, Стамен 
Пешев 6, Новица Алексов 
7, Славча Димитров 6, Бо 
рислав Манолов 7, Сини- 
ша Димитров 6, Алексан
дър Станков 6, Кръста 
Кръстев 7 (З.оран Ц. Хрис 
тов), Зоран В. Христов 7.

В дер^и — срещата на 
регионалната лига Ниш 
в Димитровград футболи
стите на „А. Балкански" 
успяха да надделеят отли 
чният отбор „Ястребац"

от Блаце. Самото начало 
предвести добро предста
вление. Първите минути 
бяха в полза на домаш
ния отбор, който бе ре- 
шен да не се шегува този 
път.

телите доволни напуснаха 
спортния център с убеж
дението, че в Димитров
град има сили и кадри за 

осем отбора, между кои- формиране на общинска 
то и няколко отбора от футболна група от 10 
близките димитровград
ски селища: Гоиндол, Же 
люша, Белеш, Лукавица ствено-спортните 
и Градини и отборите на ници, от които изключи- 
I, II и III район в града- телно зависи дали зана- 

Състезанията се прове- пред ще има общинска 
доха по системата на ку- футболна група, 

преселване), проблем

В петнадесетата минута 
радост на градския ста
дион „Парк”: ветеранът в 
отбора на „А. Балкански" 
и капитан на отбора Кръ 
ста Кръстев с твърде ефи 
касек гол откри резулта
та. Голът бе отбелязан от

В недеЛя на 28 септем
ври 1986 година на прог
рамата е срещата на ди- 
митровградчани и куршу- 
млиини в Димитровград.

клубове.
Думата сега имат обще 

работ-д. с.
БОСИЛЕГРАД: МЕЖДУ ОБЩИНСКА ФУТБОЛНА 
ДИВИЗИЯ ВРАНЯ ГРУПА „ЮГ"

Голям
(на представлява

До финала се пробиха два обаче липсата на финан- 
та най-добри отбора, а 
това бяха отборите на I 
и III район. В
за трето място играха Инак Купата ще бъде 
отбор на II район и на традиционна.
Гоиндол. Отборът на II

па
„МЛАДОСТ" : „ПАРТИЗАН" (Рашще) 3:2 (1:0)

Босилеград, 21 септември 1986 година. Игрище
то „Пескара" край Драговищица. Времето н игрище
то подходящи за игра- Зрители около 400 души. Гол 
майстори за „Младост": Б. Воинович в 37 минута,
В. Чипев в 56 и Р. Захариев в 70 минута. За „Парти- 
зан" Ф. Яшари в 75 и Д. Имери в 77 минута. Съдия 
на срещата И. Алексич от* Буяновац.

сови средства, които са 
главната спънка за развиполе на гостите още по- 

добре проигра Р. Захари
ев, комуто не беше труд 
но отблизо да улучи цел
та и повиши резултата 
на 3:0. Футболистите на 
„Партизан", обаче не се 
предаваха. Като че ли из 
ползуваха самодоволстви- 
ето от високото водачес 
тво на „Младост" и само

борбата тието на спорта в града.

Д- с.

Човекът и природатафутболисти- болистите от Босилеград.
Голът отбеляза в 37 мину 
та Б. Воинович, след като 
бе добре проигран от М. 
Цветков.

В неделя 
те на „Младост" от Боси
леград в срещата срещу 
„Партизан" от Раинце оч 
акваха лесна и висока по 
беда. Обаче победата из 
воюваха много по-трудно лувреме бе далеч по-ин- 
зтколкото очаквай Гос тересна. Домашният от- 
тите при резултат от 3:0 бор още в началото на 
за домашния отбор, ка- полувремето' заигра мно- 

ли използуваха са го по-добре и по-органи-
И вече след де-

Намаляват лн болестите?за 2 минути отбелягаха 
два гола. С това сигурна 
та победа на домашния 
отбор бе доведена 
въпрос. До края на сре- 

„Младост" отбра-

Играта през второ по- През периода 1950—1967 година продъл
жителността на живота във Франция се е 
увеличила при мъжете с 4,1 години и е ста
нала от 63,4 на 67,5 години, а при жените 
— с 6,1 години, и съответно е станала от 
69,1 на 75,2 години.

Любопитно е да се знае до каква степен 
напредъкът на медицината и хигиената допри
насят за отстраняването на някои причини 
за смърт и кои Са болестите, които намаля
ват средната продължителност на живота. Ме
сечният бюлетин на Националния институт за 
демографски проучвания в Париж „Населе
ние и общество" анализира еволюцията на 
причините за смъртността сред населението, 
като сравнява смъртните случаи в периодите 
1950—1952 и. 1965—1967 година.

под

щата 
ни победата си.

то че
модоволството на домаш 
ния отбор и само за 2 ми 
нути отбелязаха 2 гола 
и сигурната победа на бо 
силеградския отбор бе до 
ведена под въпрос.

В този кръг босилегра 
дският отбор игра в след 
ния състав: М. Чипев, В. 
Ивков, Д. Златков, Г. Ив 
анчов, В. Тасев, И. Ранге 
лов, Р. Захариев, Б. Вой 
нович. В. Чипев, Б. Тасев, 
и М. Цветков.

зирано. 
сетина минути резултатът 
бе 2:0. Голмайстор на 

гол бс В. Чипеввтория
в 56 минута, в 70 мину 
та М Цветков добре про 

В. Чипев, който след 
с като излъга няколко фу 

тболисти в наказателното

играИ в началото на среща 
та гостите от Раинце 
отворена и добре орга
низирана игра, 
ли лредвестиха, че

положат оръжи

М Я.

ЧС
лесно ФУТБОЛ: ЮНОШИ И ПИОНЕРИ

причини заКакто се вижда, главните 
продължаване на живота са намаляването на 
смъртните случаи, дължащи се- на инфекци
озни и паразитни заболявания, и напредък в 

на старческите болести. От друга 
страна, отрявянията и алергията днес са по- 
чости причини за намаляване продължител
ността на живота в сравнение с периода пре- 
ди 20 години. За тази категория заболявания 
е отбелязано намаляване на смъртността сред 
хората под 25 години и увеличение след тази 
възраст. Смъртните случаи, дължащи се на 

намалели значително за възра-

Успех на младите категорииняма № 
сто си. От друга страна 
футболистите на „Младо
ст" убедени в победата,

гиоиална лига в първите 
два кръга, в които госту
ва, постигна две победи. 
В първия кръг с победен 
„Раднички" от Пирот с 
резултат 1:0, а във втория 
кръг в Ниш пионерите- 
футболисти от Димитров 
град изнесоха същински 
урок по футбол на отбо- 

,,МИН»—Ястребац" с 
победа от 4:0,

По подобие на по-въз
растните футболисти, 
ка и младите категории 
на футболния отбор „А. 
Балкански" постигат из
вънредни резултати. Юно 
шеският състав на „а- г>Д 
лкански" в първите, три 
кръга (от това Д«е госту 
ваиия) постигна три побе 

13:0. 
състав, 

в Нишка ре-

та- лечониетонеорганизира- 
атакитинякак си

но провеждаха 
си към вратаря на госту 
ващия отбор- Повечсто 

се впус-от нанадотелите
лични акции, коикаха в

то отбраната на „Парти
зан" умело прекъсваше 

наказателно злополуки, са 
стовата група от 35 до 55 години, но са 
увеличили за останалите.

се№пред своето 
поле. Все пак първото по 

мини
на ФУТ

готова разлика 
Пионерският 

който играе

ди и
Д.С.лувреме завърши с 

мално предимство СТРАНИЦА 11
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умН®Р •сатира#забава
• НАШЕНСКИ ИСТО 
РИЙКИ

— Имате ли деца?
— Нямам.
— Чудно? I
— Нищо чудно. Съпру

гът ми през цялата годи
на не слиза от локомочти ди от стрелба е оръдия.

— Татко, това ли е мя- 
стото, къдсто мама е учп- 

Попиталн келнер за ка ла да кара кола? 
мечтае.

Без да размисля, той от 
говорил:

— Гостите на ресторан 
та да си обядват у дома, 
а бакшиша да ми пращат завидял и на първия . . 
по пощата.

костюм ...
Група туристи разгле

ждат старинен замък, от 
който са останали само 
стените е пробои — слс- „Рецептата" 

на един нашенец Ега се сетева.
ШЯЯ— Ти с какво плашиш 

болестите, та пито една 
не те хваща? — малко на 
шега, малко ревниво но 
питали босилеградчани 
един свой съгражданин.

— Намерил ст.м им „ча 
рето" — отвърнал той. — 
Всяка сутрин първо кус- 
вам по една лъжица мед. 
Не яли цяла нощ, микро 
бите и вирусите се тру 
пнат на меда. Аз веднага 
изпивам кафе, та им за- 
черня очите да не бя
гат. Наьрая им сипвам от 
рова — две чашки люта 
ракия!

*кво най-често
— Мисля, чс не е при

ятно да си вторият мъж 
на една вдовица. .

— Да, но едва ли би

Есо овия дни на село. Кво да ви 
шем, ка и сами знаете кико йе там. Работа се 
понривършила, са човеци печу рейию 
йе весело. Истина, у мойе село су углавном 
стари човеци, па са малко се поовеселили око 
ло казанипстс.

— Да видиш бае Манчо — рекоше ми иа 
едно место, са че вану и моите да дооде на 
село. Ожемо, овъромо, са ете печемо реЬию... 
А това нейе тежка работа.

— Нийе да одумууем снаете, ама у пос- 
лед|ье време мануше да ми наоде маану- По- 
рано нечеоше да йеду оди мене сиреше. Те 
дека кръз кравйето имало и козйе млеко... — 
каже една бабичка.

— Море ка им изсърти дудукат — че ма 
ну да наоде маану. — реко я. Нело, дали че 
почну и да дооде да помагаю у работу? Това 
не знам.

пи-

— и са

— Представи си — за
почнала да се оплаква 
млада жена на майка си, 
какво прави мъжът ми? 
Взел, че похарчил пари- 1
те от касичката на сина 1

/иь>кв
^4 Л и

йЩш
I

ни.
— А откъде знаеш за 

това?
— Планирах от тези 

пари да си купя бански К. Г

соа МЪЛРОСПА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ аза
На тия въпрос и нема одговор. Ама ония, 

кои су чъвесни, че промене своето поведение. 
И тегая нема да се случева да се сете за село 
само ка дойде йесен и кига има кво да се 
узима. Нело че иду у пролет — кига се върля 
у землю-

При тия стари хора требе да се нде по- 
често. Нейе све и у работуту. Нели требе и 
на ши да нм се разговоре с некога. Нейе за- 
луду една баба рекла:

— Най-стра ме ка дойде зима. Тегая ноч 
дълга, снег ни завейе, а ние с дедуту по целу 
неч си преклапамо: те кикво ли праве тия по 
Пирот, те тня по Скошье, те тня по Ниш . . . 
И тека и осъвнемо.

Млого путн я си йош оратим... — а 
по1 ледам он заспал-

„Само онзи, който с рд 
ботил цял ден като вол, 
не може да се смее исти 
нски вечерта.

ЖИВЕЙ в мир с хората и в борба с пороците.
Латинска

КОЙТО СЕ СМЕЕ нд белега, не познава ка
кво е рана. Видиш ли вечерно вре

Шекспир ме някой надут, да зна
еш — нищо не е вършел 
през деня, спал е и зато 
ва няма нерви да бъде се 
риозен.

ОПИТЕН е по-добър от мъдър.
Арабска

В ДОБРИ ръце всеки лък стреля добре.
Японска

И. Бешков

ТАЙНАТА 
всеки ден по нещо ново.

на вечната младост с да научаваш — Смехът е слънце: пр 
огонва зимата 
то на хората-

от лице-Соломон
В ЮгоПЕЧАЛНО е не това, че приближава старост

та, а това, че си отива младостта.
ка

А. Дюма—син Та нещо би сакала да предложим: нека 
и децата се позамисле. Нашето мину, ние пре 
карамо век. Що смо се борили, 
борили да излезну на пут. Ама 
помисле

— Смехът и остроумие 
то украсяват речта на чо 
века, както цъфналите цв 

градината, както 
червеното вино трапеза-

ЕСЕНТА на живота жъне това, което сме по
сели през пролетта.
АКО почитаха заради брадата козелът отда.в

Гретри

за ши смо се
нека са и они 

па тегая
етя

— пели и онн че остарею. 
нека ае сете и за нас...

та, както накитите — л<е 
пата, както грейналото 
слънце — деня.

на щеше да стане шейх.
Азърбайджанска ::
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