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

^^^«НАЗИШГАГСКАТА НАГОДНООГ в СФР ЮГОСЛАВИЯ *
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БРАНКО МИКУЛИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗ 
НИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ ЗА ИНФЛАЦИЯ 
ТА, БРАШНОТО, ХЛЯБА, ФИКТИВНИТЕ СА 
НАЦИИ..:

НЕ СМЕ САМО 

НИЕ ВИНОВНИ 

ЗА ИНФЛАЦИЯТА
Естествено, посочи Ми 

кулич, Съюзният изпъл 
■нителен съвет има голе
ми задължения и отгово 
рност в подготовката и 
превеждането на систем 
ни решения и мерките 
на стопанската полити
ка, с които да се влияе 
върху намаляването на 
инфлацията, и затова тр 
ябва да- отговаря.

Нереално е очакване
то, инфлацията да може 
да обуздае само Съюзния 
изпълнителен съвет със 
своите мерки и ходове 
— изтъкна между друго 
то председателят на Съюз 
ния изпълнителен съвет 
в интервю на в. „Поли- 

. тика-" и „Освобождение" 
на 14 август тази година. 
Как Съюзният изпълните 
лен -съвет единствено мо 
же да бъде отговорен 
за намаляване на инфла 
цията ако с хиляди само 
управителни и държав
ни субекти взимат ре* 
щения, с които' се насоч
ва стопанското развитие, 
влияе върху потребление 
то, върху състоянието и 
отношенията на пазара, 
върху цените и др. — ка-

На 15 август на всички гранични 
застави беше тържествено чествуван 
Денят на граничаря. На най-добрите> 
граничари бяха връчени значки „При 
мерен войник" в присъствието на деле 
гации на местните общности, делега
ции на трудовите 
гости.

чарите стоят на верен пост на нашата 
социалистическа самоуправйтелна р° 
дина. Но те не пазят границата сами. 
С тях е и населението.

Жителите край граничната браз 
да първи ще обадят на своите сътруд
ници—граничари ако са забелязали 
нещо съмнително, или ако са забеля
зали каквато и да е опасност. От

За интервенггните 
ни бяха изнесени 
отрицателни

зако
многоколективи и др.

мнения, а 
нито в един случай не 
бе поставен

Граничните войски са създадени 
преди 43 години с решение на На
ционалния комитет на народното ос
вобождение на Югославия и със запо
вед на Върховния комендант на 
НОВЮ Маршал Тито. Те бяха създа
дени от дотогавашния корпус на наро
дната отбрана на Югославия.

През изтеклите 
пек, и в студ, и в дъжд и сняг, грани-

(Пообширии материали за 
страница)

своя страна пък — граничарите пър
ви ще се притекат на помощ на насе-

или
въпрос за 

отговорността на ония, 
които постъпваха против 
но на утвърдената 
тика-. Тъкмо зарад 
овежданегго на

при злополука, болестлението
пожар... ПОЛИ-

непр 
приетата 

политика и последиците, 
които можеха да произ- 
лезнат, каза Мнкулим. бя 
ха предложени 
нтнпте мерки. Те са пред 
видени с Конституцията 
на СФРЮ и са съставна 
част на нашата самоупра 
внтелна система.

И така — 43 години заедно успе 
шно пазят родината. И затова не нап
разно е казано, че най-сигурна е оная 
граница, която пази народът.

М. А.43 години и в

чествуване то Деня на граничаря) 3 интерветщъят

брои: Какво бихте направи
ли, попита Микулич, при 
положение на неотдавна
шното
в повишаването на цени 
те на брашното и хляба, 
в година в която имахме 
рекордна реколта. Храни 
телно-вку совата промиш
леност (разбира се, не без 
съгласието на компетент 
иите) в „свободно" фор
миране на цените вижда 

'Ш-е овоя шанс.

Пред празника ма свободата в 
Бабу шпица

• РЕШЕНИЕ НА ПАРТИЙНИЯ 
ВРЪХ В СОФИЯ

„надлреварване"

Премахва се „култът кьм 

личността"
ПО-СКРОМНО, но достойно 4 Бряпко Микулич

за Микулич. СИС в рам 
ките на своите пълнрмо 
щия в първото пояуго- 

5 дие даде съгласие за
повишение на произво
дителните цени в проми 
шлеността с 11,5 и на 
цените на дребно за 

БОСИЛЕГРАДСКОТО СТОПАНСТВО 14,5%. С оглед на фак
та, че инфлацията преви 
.ши 100 процента, логич 

... 6 -но се нрлага извода, че 
■другите субекти на реша 

' юа-ме са поаляли ръста 
9 иа инфлацията да бъде

значително п-снв-ис-ок от 
предвижданията на Съго 
змия изпълнителен съ-

2
• СЛЕД ПОСКЪПВАНЕТО НА 

БРАШНОТО И ХЛЯБА• 50 ГОДИНИ ОТ ИДВАНЕТО НА 
ЙОСИП БРОЗ ТИТО НАЧЕЛ,О 
НА ЮКП (СЮК) В СТИМУЛИРАНЕТО НА КАДРИ В -Първо предизвикаха не 

дои-мък на брашно, а ое 
тне определиха цени опо 
ред „условията на паза
ра". Така килогра-м бял 
хляб достигна цена и до 
900 динара, а предвари
телно постигнахме съгла
сие с представители на 
републиканските и мокра 
йяинските изпълнителни

(Нп 2-рп стр.)

Човек на епохата Стр. 2—3

Малко, но отбрани
• ОЗНАМЕНУВАН 15 АВГУСТ — 

ДЕНЯТ НА ГРАНИЧАРЯ 3
• БРИГАДИРСКИ ОТЧЕТИ

Бележка

• ПРЕД ВТОРИЯ ЗАПИСВАТЕЛЕН 
СРОК

• НЕДОВЕРИЕ, ЛИПСА НА СЪТРУ
ДНИЧЕСТВО, ИЛИ МОНОПОЛ! 4 10 -пет.



НАС |И У| ПО СВЕТА

НЕ СМЕ САМО 

НИЕ ВИНОВНИ 

ЗА ИНФЛАЦИЯТА

РЕШЕНИЕ НА ПАРТИЙНИЯ ВРЪХ В СОФИЯ,' *'

Премахва се „ншьт към личността“
София, август (Танюг)

на заслугите им, а не 
като досега, повод за бю 
стешете и паметниците 
да бъдат техните рожде 
ни делове и други годиш
нини.

-Партийният връх ре- 
шил да въведе и облек
чения за печата. Парти
йните и други вестници 
в бъдеще не са задъл
жени цялостно да обяв 
я-в-ат изявления и наздра 
виц и при срещи на бъл
гарски и чуждестранни 
държавници ■ в страната 
или в чужбина.
. Ще сс упрости и дър
жавният протокол при 
заминаването на българ
ски високи делегации на 
посещения в други стра
ни или при завръщането 
им в София.

Особено е интересно и 
становището и -резолюци 
ята, което предвижда пре 
махване от площадите. и 
улиците на политически
те лозунги от социалис
тически тип. а вместо , 
тях ще бъдат поставени 
па.на с „конкретни Ин
форма ции".

В бъдеще без церемонии за рождени дни.— 
Площади без огромни портрети на български и 
съветски ръководители .— Облекчение и за пе
чата: няма цялостно да се публикуват 

речи и наздравици на домашни и чуждестрашй? 
държавници(От 1-ва стр.) ству-ват организации, ко 

ито с години 
ват със загуоа, 
санация, в повечето слу
чаи, счита Микулич, ре
ше фиктивна -или става
ше за сметка на -ония ор 
гагшза-ции, които стопа
нисват рента-о.илнф.

С новите системни за
кони на това нещо се 
-слага -край. Бъдещето на 
■организациите, които ра 
ботят със загуба- ще тря 
бва реално да се оцени 
унисон със стабилизаци
онната програма. Мн-о-

стопани-с-
гяхнатац-ени, че не съществуват 

икономически
Няма в-ече да се орга

низират
повод рождените дни 
партийни и държавни ръ 
ко-водитсли — така реши 
Политбюро на ЦК на 
Българската КП. В кам- форма, 
панията по премахване 
на всички облици на ,,ку

тавката, че по този въп- 
церемонии по рос е разисквано и тога- 

на ва, макар че било съоб
щено, че ЦК 
дал
ската и обществената ре 

относно за мо
дернизирането на бълга 
реката политическа сие 

лта на личността" и над- тома и изграждането на 
минаването на п.ракти- „м-одел на- социализъм с

причини 
цената му да- бъде п-о-ви 
сока ог 5СШ д-инара. 
това реагирахме и с ут
върждаването 
виехкко равнище на цена 
та на този хляб да бъде 
5о0 динара за' един килог 
рам.

За- разглеж-. 
въпроси за стопан-

на наи-

Всичко това не бе 
ше направено с лека -ръ 
ка, а въ-з основа на 
кула-ции на 
и с планиране на 
тн-а акумулация, 
вателно,
подчерта Микулич — 
-гато такива мерки 
обходими по 
ски)

национален цвят".
-Според решението на 

Политбюро, в бъдеще на 
меропри- публични места, -по по 
напълно вод различни празнене 

тва, няма да се изтъкват 
ръководс- големи портрети на бъл

гарски и -съветски ръко
водители, к°ето -през изт 

борбата е-кл-ите четири десетиле
тия бе задължително. Ре 
золюцията на парт-ийни-

ката- на възхваляване на 
живи ръководители, бъл
гарският партиен връх пр 
едвиде редица 
ятия, с които 
променя отношението -об 
щ-ествен°ст 
тв-о. От 10 август, кюга- 
то Политбюро о-бяви ре 
золюцията за 
против „култа на личнос 
тта' всички челни хора 
в страната — партийни, 
държавни и -политически 
ръководители 
тат сам-о- за „онези, кои
то изпълняват 
длъжности 
народа".

Резолюцията за пр-емах 
ва-не на „култа на 
н-о-стта" в България е об-

кал-
разнооките в

-съотве- 
Сл-ед-о- 

им-а -моменти— го -от тях не ще могагг да 
продължат с работа. Зае 
тите в тях работници тр 
ябва реално да се оцени 
-в унисон със стабилизаци 
онната

ко
са не

и-кономиче- 
социални и пол-ити 

чески съображения.
Представяйки фиктив

ните като действителни 
стойности в

програма. Мно
го от тях не ще могат да 
продължат с работа. За
етите в тях работници тр 
ябва- да бъдат преквали 
фищирани и приети на 
работа в д-рупи 'органи
зации, в нови производ 
ст-вени и услужни дейно
сти, в дребното стопан
ство...

Председателят на Съю 
зния изпълнителен съ
вет се спря и върху ,реш 
оналните разлики в ръс 
та на цените, личните 
доходи и общото и съв 
местното потребление.
В последните три годи
ни най-бъ-рзо са растели 
производствените црки 
в Словения. -Средния го 
дишен ръст на тези це
ни в Словения е бил' 79, 
а в страната — 69 про
цента. Ако разликите в 
личните дох-оди бяха ре
зултат от производително 
стта на труда, по-добро 
използване на мощности 
те, стопанисването, те щя 
ха да- бъдат значително

ят връх -от вси-чки ръко 
в-сдител-и търси да се 

се смя- „приспособят новата си 
стема на поведение" и 

високи безостатъ-чн-о да за-чи- 
в името на тат приетите мерки. Ед

на от -най-важните е заб бюро на ЦК

окладищата, 
достав-поиокванията от 

чицйте и др„ счетаводст 
вено като реално 
представен за

беше
не-същеот 

вуващ доход — каза Ми 
кули-ч, обяснявайки ед
ин от домашните корени 
на инфлацията. Това, се 
тне,

Резолюцията на Полит 
предвижда 

в български— държавни 
празници да се внесе тре 
ти март, деня в който 
1878 България излезна 
от отоманската домина-

рана- на поставяне на бю 
лич стове и паметници на 

„изтъкнати личности в 
живота". Това може да 
се прави изключително, 
обаче -партията ще ре- 

предпос- шава за то-ва въз основа ция.

заслужи, като осно 
за за -ръога на личните 
Доходи, общото и съвме
стното потребление. И то 
ва трябва да се навакса 
и потреблението да се до 
веде в съзвучие с реални 
-те възможности на- реал
но осъществения доход.

, Това нещо нала-га да

явена само- десет дни сл
ед пленума на Централ
ния комитет на БКП, к-о 
ето води към

! | 1 50 ГОДИНИ ОТ 
| ИДВАНЕТО НА 
I ДРУГАРЯ ТИТО 
I НАЧЕЛО НА 

ЮКП

■и
се извърши ревизия на 
правата и институциите 
в общото -и съвместното 
потребление, рязко нама 
ляване на така наречена 
та обществена реж-ия, съ 
гласуване на ръста на по 
требл-ението с произво
дителността на труда и 
повишение ефикасност
та- на стопаиибването. Об 
а!че никой, с изключение 
на ЮНА, не се отказва 

.макар и временно, от ут-

йш
сУ-;':

«г I
№ ; ЧОВЕК НА 

ЕПОХАТА
ЩШ

I-по-малки, а не два, или 
повече пъти по-»исоки.

Как да обясним напри' 
мор защо личните

електр о стоп анетво - 
което

ШГЦ *ш IГш мдох-о
. върден-ите права и запла- 

потребление. 
всички тьрс-

_Д|И в 
■ т-о на Славения, 
има загуби, црез

81-нираното
Напротив КОГАТО СЕ ГОВОРИ ЗА ТИТО. 

ГОВОРИ СЕ ЗА НАШАТА ПАР 
ГИЯ, РЕВОЛЮЦИЯ, ЗА НАША 
ТА ИСТОРИЯ

април
ят още повече и вършат настоящата година са би 
натиск и занапред да се

Ш

I! I
■' V ••

Тали към 83 000 динара по- ■повишават дажщията от 
дохода на стопанството.

в-иооки от личните дохо
ди от заетите в елект-рос 

Никак, не м-оже-м да се топанството на Сърбия, 
освободим от догмата, че която стопанисва рента- 
вси-чки съществуващи ор билно? —- попита Миху- 
ганиза-ции на сдружения 
т-рущ трябва-на всяка це 
-н-а, до безкрайност, да 
продължат да съществу
ват. Затова У нас същ-е-

л
В историята на нашата Па 

ртия завинаги ще бъде записано, 
че на 17 август 1937 година на 
нейно чело е 
Броз Тито. Това е съдбовен мо
мент, прелом в нейната история.

лич. Разликите в общо
то и съвместното потреб / ” ----- *=

застанал Йосип
ление също са по-голе- 
ми. дори осем пъти по 
глав-а от населението. I-
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ОЗНАМЕНУВАН 15 АВГУСТ — ДЕНЯТ НА ГРАНИЧАРЯ
ДИМИТРОВГРАД

БОСИЛЕГРАД

ГРАНИЧАРИТЕ II НАРОДЪТ ВИНАГИ ЗШ0 ВИНАГИ БДИТЕЛНИ
Ценят на граничаря — 

15 август тържествено и 
с подходящи 
бе ознаменуван

Весели и 
бяха срещите на 
ците-г.ралича.ри и местно 
то население на гранич
ните застави в общината. 
По повод празника и 43- 
гюдишнината от създава 
нето на граничните час 
ти, на заслужили .войни
ци и командири по тър
жествен'начин бя,ха връ 
чени различни войниш
ки признания. В чест на 
Празника на граничаря 
се проведе и футболна 
ореща между отбора на 
граничното поделение и 
ФК „Младост".

На тържеството ъ каза 
рмата в Босилеград, пред 
граничарите и представи 
тели на обществено-по
литическите и трудови 
организации от община
та и региона, за създава
нето и 43-годишния раз 
во-ен път на 
части и техният принос » 
укрепването на социаяи 
етическите самоуправите

изграждането на множес 1.,н»к" получи ДАМ-И-Р БРА 
тво комунални 
обекти на 
на общината-.

тържествени 
войни-

лни отношения и придо 
бивжите от НОБ, говори 
Милунче Петровия.

— Днес нашата грани
ца е стабилна и мирна— 
подчерта Петровия.. — 
Но въпреки това за -нас 
войниците. — граничари, 
тук на граничната браз
да, няма- рпуокания. Ви
наги трябва да бъдем 
бдителни. Зоркото ни око 
трябва винаги да бъде 
на щрек. Впрочем това е 
завет на всички, която 
за интегритета и .незави
симостта на страната ни 
дадоха живота си.

От името на население 
то и обществено-полити- 
чеоките и трудовите 
ганизации в общината 
празника на граничари
те честити председателят 
,на Общиноката окушци 
на, Васил Такев.

По повод празника за 
извънредни резултати в \ 
пазене на границата и 
безупречно изпълняване 
на всички задачи 22 вой 
ника—граничари получи
ха 10, 7 и 5 дена награ
ден отпуск, 6 получиха от 
делни благодарствени пи 
сма, няколко души отдел 
ни награди, а войниците: 
Милорад Лукич, Бранк° 
Милалович, Горан Лука- 
нович, Радован Лалич, 
Драган Милетич, Алмир 
Макаревич. Цмилько Кръ 
стич. Александар Колали- 
овски и Дамир Горски 
бяха наградени с най-ви
сокото войнишко приз
нание — значка „Приме 
рен войник".

ЙКОВИЧ,
ЛУЧИХА ЖЕЛЬКО ША- 

един от ГИЧ и ДРАГАН Ш-ПА- 
ко-ито в момента е и път НИЧ. Няколко гранича- 
ят от М-оинци до Вълно
вия.-

и други 
територията

а похвали по-про-грами
на всич

ки гранични застави и 
инишки колективи и на 
територията на

во
ри са наградени с книги.Димит

ровградска община. Тър 
жествата минаха под зна 
ка на- традиционно

на

Дру
жене между 
те и местното- население.

граничари-

Централното 
во се проведе в поделени 
ето на БОГОЛЮБ 
РИЧ, к-оето тази година 
е провъзгласено 
добър колектив 
част от. границата.

Честита йки

тържест-

МА-

за най- 
на тази

празника ор
на граничарите от име- 
то на о-бществено-поли- 
тичеоките организации 
и гражданите от Димит 
ров-град, председателят 
на- ОК на СКС МЛАДЕН 
ДИМОВ, оообен-о подчер 
та непосредствената по-

Венци пред паметника на граничаря М. Милентие- 
вич, убит от информбюровски диврр)саити

На най-добрите войни- граничнитека продължи с музика и 
ци след това бяха връче- традиционния войнишки

фаоул.ни награди и признания. 
Значката „Примерен вой А. Т.мощ на граничарите в

На границата е спокойноСРУДУЛИЦА

Зовко,Шехич, Желко 
Йожа Лорбек и Юсуф Бе

от- рода г°во-рят и многобро 
ос- йните войнишки приз

нания, които бяха при 
всички кра съдени по. повод 15

густ. Със значка „Приме 
рен войник" бяха отли
чени Бранислав Чабрич, 
Томислав Милошевич, 1>е 
рмин Турсун, Йордан Ри 
стовски, Радослав Жива 
нич, Дамир Комич, Ми 
рослав Боляиович, Мар- 
яп Мамужич, Фикрет

Празничният рапорт 
на граничарите от едини 
цата на Станиян Андре- 
ев-ич е кратък и ясен: 
„на границата е спокой 
но, -но това не е причина 
да не бъдем бдителни".

ничарски колективи 
говорно изпълняват 
новната си задача, грани П1ИЧ.

Граничарите от 
единица угостиха- на пра

тазиав-чарите са °т 
ища на страната и жи-ве 
ят в атмосфера на и-стин 
ско другарство,- братство 
и единство. Намираме вр

отзнйка си скъпи гости 
„Крушик", „Дървена зас- 

колек-тава", -трудовите
местните общносТехният командир до- еме да- помогнем на мес 

особе-
тиви и 
ти в Сурдулишка, Бабу- 
шнишка и Църнотравска

бавя: „По дължината на- 
границата, която защитав 
аме, не се случи пито ед- 

през изтек

тното население,
електрификацията."но в

общини.За- блестящо изпълнен 
към родината и на

ин инцидент 
лата година. Нашите гра

К. Г. м. я.
дълг

Новият дух » Партията, новите хора, 
ясната про-грама и умението тя да се реа
лизира, чистенето на Партията от фракци
онните и догматични схващания, изкова
ното акцйонно и идейно единство... са ос
новите върху които ще се подготвя, а по-къ 
ско и изведе една от най-светлите револю
ции в историята йа работническото дви
жение.

В Съветския съюз — чистки. Ръковод- 
КЖП с обезглавено.Когато ос говори за другаря Тито по 

идването му ството на50-годишнината от
ЮЮП ведно се говори за нашата 

за нашата история, 
с-семте години на Т-и:

повод половина на август", 
Тито, „другарите Чолакошич

„През първатаначело на 
Партия, революция, 
Защото .осемдесет и

припомняше 
и Жуйович ми паръчиха от -Париж веднага 

за Париж, къдст-о бе седалище- 
Там пристиг-

които четиридесет и три да замина
то на Централния комитет, 
нах на 17 август 1937 година. Казаха ми, 
че Горкич е повикан » Москва, където по- 
късно е и арестуван. Коминтерн вече мс бе 
осведомил за това, давайки ми ведно и 
мандат да ръководя с политическия сегсре 

Така всъщност станах генерален сс 
поех пълна отговорност за ма-ша-

товия живот, от 
начело на Партията — това не е, нито м-о- 

бъде биография на един революцио-же да 
нер—това- е история. 

Всяка част от пътя.
Пак настанаха изкушения и нови дока 

оилата на Титовлте у-беждекойто Тито изми- 
бе трасе на онова което 

- изкушение бе — 
силата на убежде-

зателетва за 
Иия и за храбростта. на решенията. Запали 
факела на свободата когато железният бо
туш на фашизма притискаше 
Противопоставя се на сталинистическия де 
Снотизъм котато Сталин бе всемогъщ и не 
гаршс-основе-н. В драматичното време. на 

беда -и гордост -прокламира

наваше всъщност 
дохаждаше. Всяко тежко 
ново доказателство на

храбростта на решенията.
ТЕЖКИ ДНИ

тариат. страната.
кретар и 

. та партия".
Тито не иокаше партийният център да ^ 

бъде в чужбина. Желанието му е партии 
иото ръководство да бгъде в страната, в 
талвега на събитията-, под контрол на чде-

нията и на

1937 година когато за
почна да създава силна, единствена и вдъ
хновена Партия. „Това бяха тежки твърде
тежки дни" “/^лебаеГдКали0да поема . новете на партията: да не бъде наим-енова- 
Аз в начало се колебаех дали д ^ а избрано Затова през март 1938 годи
тази отговорна „ с11раиата „ на' сс завърша- в страната, а вече в начало-

св^а бе крайно сериозна. Над Европа то на май формира временно ръко-водст-
нада,даваха все по-черни облаци на фашиз- ,во на

Посредством комунистическата соли
дарност Испания се опита да създаде све
тли моменти в европейската история. Рабо 
тата в- Коминтерн все повече се бюрокр 
зираше. В страната избухват стачки, режи-

сили, фрак-

Така бе и през
усамотено ст, 
идеята и започна да въвежда самоу-правле 
ние. На -световната арена започна с поли- . 
тиката на мирно съвместно съществуване то 
ч-но по време на студената война; а дви
жението на не-обвързаностга започна да 
създава когато храбри усамши лица -извън 
блоковете с можало на пръсти да се из 
броят. Бъдещето пак показа, че е имал пра' 
во. И затова, както -каза Фии-рой Маклин: 
„Ако някой е дете на това столетие, на на*' 
шия не-от-енюо-ен и бурен двадесети век, то
гава- топа е Й-оси! Бо-оз Тмтч>".

»
ма. НОВ ДУХ |В ПАРТИЯТА

-Партията бързо ос възобновява, укреп 
ва фронта на овободата, обединяват се син 

силна- офанзива са антифашис
> \ЦК

(Ташог)
диканите, в 
тките настроени младежки организации...мът преследва прогресишите 

цион-нитс борби в партията п-родължават.
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СЛЕД ИАЙ-НОВОТО ПОКАЧВАНЕ НА ЦЕНИТЕСВОБОДАТА В БАБУШНИЦА

По-сиромно, Мерки за защита иа стандарта иа 

трудещите се и гражданитеОт програмата се изхвърлят разкошните пиршества

славните отряда и бри
гади от този край; извид 
ниците също ще органи
зират походи, ще има ла 
герии огньове, революци
онни културни програми. 
Наред с това ще се про-

6 септември — Деня 
на освобождението на 
Лужмишкия край от фа 
шизма, тази година 
бъде ознаменуван по-ок 
ромно, но достойно. При 
етото становище: Денят 
на освобождението да се ведцтч редица спортни съ- 
чествува иояка кръгла го стезания по футбол/ опор 
дишнина, относно вся- тна стрелба и шахмат.
«а пета година, тази годи Културно-художестве
на не ще бъде напълно ното дружество „Младо- 
опазено, с оглед на забе ст" в дните пред Дразни 
лежителните годишнини: ка ще засили своята про' 
40 години от идването на грама и ще посети с кул 
другаря Тито начело' на турно-художествени лро- 
КЖП и 200-годишнината прами и някои по-голе- 
ог рождението на Бук ми местни общности. Ед

повременно ще бъде съо- 
Дооегашната тържест- бразена с Празника теа 

вена сесия на общинска тралвата и филмова тгро-

Най-иовото покачване 
на цените, особено иа 
хлеба, до голяма степен 
застрашава жизненият ст 
аядарт на значително чи
сло трудещите се и гра 
ждани в Димитрош1граде
ка Община. Още повече 
ако се има предвид; че 
много от заетите в дими
тровградското стопанст
во осъществява лични 
доходи за‘ 50 на сто по- 
малки от средния, личен 
доход в републиката. От 
друга страна значително 
число от заетите нямат 
възможност за осъществя 
ване на допълнителен до 
ход от земеделие или по- 

. добни.
Изхождайки от това иа 

6 август в Димитровград 
бе проведено съвместно 
заседание на изпълните 
лните органи на общест 
венонполитичеоките орга 
низации, на което бе при 
■ета
за защита на 
стандарт на , трудещите 
се и гражданите.

Основно в1 приетата пр 
ограма ,е, че ое търси от 
всички трудови и други • 
организации да положат 
максимални усилия за 
осъществяване на ..по-гол 

. ям доход. До това тряб
ва да ое стигне чрез заси 
лено производство, съг- ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД 
ласно изискванията на па ПРЕЗ ВТОРИЯ ЕДНОГОДИШЕН ПЕРИОД 
зара, чрез увеличаване 
на физическия обем на 
производството, увелича 
в:ане на. износа, чрез ма
ксимална рационализа-

ще направят овоя конк- обезпечени две извънред 
ретизирана програма за ни изплащания 
защита на стандарта. Де
легатите в окупщините на 
самоулравителните общ
ности на интересите се за 
дължават да върнат на ■ кипнали, основното учи- 
стопанството всички осъ ■ лище трябва заедно със 
ществени излишъци в са самоуправителната общ- 
моуправителиите общно ност за основно образо- 
сти. А делегатите в скуп- вание трябва да намер 
щганата на самоуправите ят начин за обезпечаване 
лвата общност за оещиал на по-голям брой безпла 
иа защита са задължени тни учебници и храна 
да намерят начин и оред ученическата кухня, 
ства за най-малко две из 
вънредяи изплащания на 
■ползуващите социална 

защита през септември и 
октомври месец. За пол 
зуващите борческа защи 
та също трябва от общ
инския бюджет да бъдат

през ве
че споменатите два ме
сеца.

Имайки предвид, 
че и учебниците са

ще

че ве 
пос-

в

Отделно извънпроизво-
дстшените разноски 
трудовите организации и 
всички годишнини и 
юбилеи трябва да бъдат 
доведени в най-скромни 
размери.

в
Ст. Караджич.

та скупщина представите грама, 
ли на обгцественодголити Тази година се предви- 
ческия, стопански и кул жда в чест на Празника 
турен живот ще бъде ви на свободата да се орга- 
доизмевена. Именно тъ низвра селскостопанска 
ржествената сесия ще се изложба на която да ое 
състои (ще има тържест- .представят най-виооки- 
вена и делова част), но те постижения в живот- 
няма да приключи с все 
обща гощавка з.а'всички 
участници.

В програмата щесезапа 
зят посещенията насемей

А. Т.

програма от мерки 
жизненияОрганиза-новъдството.

тор на тази изложба ще 
бъде земеделската 
перация от Бабушница. 

Инак .и тази година на 
бой- тържествата в Бабунгни- 

ца ще бъдат поканени да

коо-

ствата ва паднали 
ци (около 20 семейства), 
които съвместно органи
зират борческата орга
низация, Съюзът на мла- Плевля от Че'р.на гора и 
дежта и пионерите. Ед- Севнице от Словения, ка 
новременно ще се' орга- кто и представителите на 
низират и исторически общините Бачки Петро- 
чаоове с

присъствуват представите 
ли на братските общини

учениците от вац, сътрудничещи с мес 
средното и основното уч . тната общност в Бабуш

ница и Оджаци, с която 
ще раз- не са побратимени, но ое 

казват за .славните исто- поддържат традиционни 
рически победи’ на Наро- приятелски връзки и сът 
доосв-о бодите лн ата вой- рудничество.

Както личи и тази го-, 
дина ще бъдат организи 
"тви редица манифеста
ции, но без излишните 
разходи, които досега об 
ременяваха инак скром
ния сбщиноки бюджет.

9 сесии с 80 точниилмще, на които оцелели 
бойци от НОВ-а

Занапред трябва да укрепва единодействието 
на ОС, обществено-политическите

и трудовите колективи
ция при стопанисването 
и лолзува-не на всички въ местните общности 
трешни запаси. Всичко 
това трябва да създаде 
условия за възнагражда- 
ваве според труда.

Отделно всички трудо 
ви и извънстопански ор
ганизации ще .анализират 
материалното положе

ние на всеки свой зает и

организации.

на и участието на насе
лението в НОВ-а и при
носът му за всеобщата, 
победа над фашизма, а 
учениците. ще пишат .наг
радим теми върху то.ва.

Младите ще организи
рат партизански походи 
в .Лужница по следите на

През втория едного
дишен период ще се про 
веда-т 9 сесии на Общин
ската скупщина в Боси
леград, на .които ще бъ
дат обсъдени около 80 
въпроса. Така е записано

то трябва да бъде обсъ
дена с голямо внимание. 
Предмет на обсъждане 
ще бъдат и мерките за 
ускорено трудоустроява 
не и кадровите пробле
ми на някои организа
ции на сдружения труд. 
Няма да бъдат забраве
ни и проблемите, на ооно 
вното и средно образо
вание и възпитание, со
циалната и .здравна • за

в програмата за работа 
на 'ОС, която бе приета 
на юлската, оесия. Ще се 
състоят и няколко отдел 
ни заседания на окушцин 
ските съвети.

В програмата 
сани твърде много

Ст, Н.

Недоверие, липса иа сътрудничество или монопол!БЕЛЕЖКА

Годишната почивка за журналис- случай опълномощяват. Така напри- 
тите на вестник „Братство" завърши.
Завърши и машиноберът в Димитров
градска община. На пръв поглед тук 
няма никаква връзка. Но, когато жур 
налиста

мер, често пъти се случва дори смешни 
ситуации, когато равносметката е вече 
предадена в Службата за обществено 
счетоводство, а шефът на счетоводст 
вото (който равносметката е съставил) 
не може, не иежа или не омее вече 
известните сведения да. съобщи’ на 
журналистите. Питаме се тогава дали

са запи- щита и на културната и 
важ- спортна дейност. Запла

нувано е делегатите на 
трите съвета на ОС в Во

ни въпроси. Доминират 
въпросите от областта 
на обществено-икономи 
'ческото развитие на об
щината и осъществяване 
ТО на икономическата ста 
билизация. На

направи опит да узнае ре
зултатите от малинобера, първият 
опит не бе сполучлив.

Именно, колко малини са събра
ни и предадени в „Косиерант" и к°и ' става дума за недоверие в опособнос 
са най-добрите производители, изо- тите на определени лица намиращи ое 
бщб не. е тайна. Но когато се опитах- на отделни работни места, за липса 
ме това да узнаем, излезе че освен на сътрудничество между тях и тех 
директора никой друг не може да ни ните надчинени или пък за нещо тре- 
осведоми правилно. Дори и лицата, то (може би свързано с „авторитета" 
които най-непосредствено са изкупува на директора). Нали трябва да важи 
ли малините. Да ли не знаят колко ма принципа всеки да отговаря за своята

работа. Ясно е, че отговорните ръко 
Става дума за една практика, ко водни хора в трудовите организации 

ято е присъешуваща почти във всич трябва да ое осведомят за всичко. Но 
ки трудови организации — сведения все пак не бива да държат монопол, 
за вестници да дават само директори
те или лица на които те от случай до

силеград да извършат за 
дълбочен анализ на а« 
цията по електрифика
ция и на целокупната ин

една от 
предстоящите сесии цен 
трално място ще получат 
местните общности, 
да се намери отговор по обществената самозащи- 
не на два основни въп
роса: как местните общ
ности осъществяват кон

вестиционна дейност в 
общината. Дължимото вн 
имание ще получат вс> 

за народната . отбрана и

та, гражданската защи
та и селското стопанст- 
го. В дневния ред на 

ституционната си роля и една от сесиите ще се 
как да се смекчат най-ос 
трите им проблеми? Во
доснабдяването на Боси-

лини са изкупени!? Апсурд!

намери и въпросът за за
конността в работата на 
общинските органи и уп 
равлевия.леград и районните цент 

рове ще бъде тема, кояА. Т.
М Я
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^^ЕД^ПОСКЪПВАНЕТО на брашното И ХЛЯБАСУРДУЛИЦА

„ОПАШКИ“
чни да задоволятЛнапаа1адото ДНевно са яостать-
лите на ООСТ „Продукт" т, ° тъпсене • Ръководите 
да само един вид хляб • Редлагат да се произвеж- 
брашно и селските магазини? “ завърне ли черното

Сурдулишката хлебо
пекарница редовно преки 
звежда задължителните 
(30 /о) количества полу-бял 
(„народен") хляб. От ней 
ните пещи всяка

БОСИЛЕГРАД

ПРЕД ЗОРИ „Народен хляб" за 

свой наред
ботничеокия 
ябва да се намери 
ние за смеж!ча!В1ане на 
проблема, но товф реше 
ние ще се търси след за 
■върщането на общински 
те ръководители от годи
шна почивка.

В селските магазини за 
сега няма брашно „тип 
850". Не е го имало и

стандарт тр 
реше

лагаме да се произвежда 
само един вид хляб. То 
гава и цената му ще бъде 
достъпна.

Хляб от брашно „тип 500" на тегло 0,7 кг сега 
струва 400 динара, а на същото тегдо от „тип 850„— 
150 динара.Разбира , се, 

Ще се наложи общината 
Да ни компенсира 
тна сума.

Не успяхме

сутрин Преди покачването це чертава, че на свои близ 
ки този хляб в утринните 

Боси ле град ска 'час°яе продават работ
ници в хлебопекарница
та, която не е зарегистри 
рана като продажно 
сто. И в магазините голя

извееизлизат по 3,5 хиляди 
лубели хляба

по ната на брашното, мага
зините В' 
община,

преди поскъпването, за- 
щото — както казва Ву- 
кашинович — „селяните 
не иокаха да го купуват". 
Сега обаче това брашно 
е много търсена стока по 
селата, а ръководителят 
на „Продукт" обещава, 
че наскоро ще го има в 
селските магазини.

с тегло 800 
грама и цена 170 динара* 
Купуват го 
още пред зори заемат ед 
но от предните места в 
„опашките" пред хлебо- 

За онези

да узнаем 
е надали и „общината" 

същото мнение, понеже 
. общ инските. 
ли бяха на годишна 
ч-ивка. Председателят на 
Общинския 
съвет ИВАН МАРИНКО 
ВИЧ подчерта, че и от 
аспект на защита на ра-

които бяха ог-ония, които носител но добре 
ни останаха почти 
ни. Сега, 
направиха

зареде-
ръководите мяпраз

когато хората 
известни зала 

си, снабдяването с браш 
ното се нормализира, 
снабдяването с хляб тру- 

обаче продъл-

по-
мо количество от народ
ния хляб е предназначен 
за близки, роднини, при 
ятели... така- че „обикно
веният" работник

пекарниците. 
от опашката на „опашки 
те" й за закъснелите ос
тават около 8,5 хиляди 
бройки обогатен бял 
яб с тегло 700 
цена 440 динара.

— Благодарение на. дъ 
лгогодишното плодови
то сътрудничество с ПИК 
„Тамиш" от Панчево — 
фабриката за хляб и хле 
бни изделия в Сурдулица 
казва ръководителят на 
НОВИЦА МИЛАДИНО 
ВИЧ — ние нямаме про 
блеми в снабдяването с 
брашно. Разполагаме с 
количества брашно „тип 
850", достатъчни за прои 
зводство на повече наро 
ден хляб, но нямаме ико 
номически интерес за то 
ва, понеже при всеки по
лубял хляб губим 80 ди
нара.

И така-: хлебопекарни
цата може да произвеж
да повече народен хляб, 
но няма
интерес, а народът 
интерес за повече наро
ден хляб, но няма къде 
да го купи. Може ли да 
се развърже този възел?

— Може — 
директорът— на 
„Продукт" ВИДОСАВ ВУ 
КАШИНОВИЧ. — Пред-

синдикален
В

дноститеК. Г. тук е
хл- жават. Имд- ги 

Все още
принуден да купува 
почокъпия хляб, за кого 
то няма достатъчно мате 
риални възможности. Не 
малко число хора в гра 
да подчертават, че в пре 
махването на тези неред
ности малко се включва

отповече, 
няма достатъ 

чно сътрудничество * 
жду ООСТ „Услуга", 
то произвежда хляба и 
ООСТ „Слога", 
продава в 
си. В едни магазини 
достатъчно хляб, в други 
няма-.
се привежда „факта", че 
през лятото е' трудно да 
се прецени 
ва хляб понеже

грама и БАБУШНИЦА
ме-

Снабдяванете е редовно коя

която ГО
Най-новото покачване 

цената на хляба в Бабуш 
нишка община не е пре 
дизвикало особени „сът
ресения". Наистина в 
началото е имало' недо*а 
зумения, гражданите ня
колко дни са- останали 
без достатъчно количес
тво „народен хляб", но 
твърде бързо са реаги
рали компетентните и по 
на-стоящем снабдяването

жду тип „бял" и 
„850"
рот чрез земеделската ко 
операция с още 1000 хля 
ба. При това трябва да 
се изтъкне, че има още 
три частни фурни, кои 
то също спа-зват законно 
то предписание.

тил
70:30 и от Пи-

магазините 
има инспекторът по пазара.

Засега не се предприе
мат никакви мерки за за 
пазването на жизненото 
равнище на материално 
слабостоящите семейства.

В Б.

Като оправдание

колко тряб-
не е ко

нстантн-о числото на 
рата в града и близките 
села. Обаче покрай 
я-мото- увеличение цена
та на- хляба — хляб от 
„тип 500" на тегло от 0,7 
кг сега струва 400 дина
ра, а този на също-то тег 
ло от „тип 850 сега въз- 
ли-ца 150 динара — хора- ** 
та най-много тревожи 
липсата на така нарече
ния народен хляб, „Услу
га" трудно обезпечава 
този.тип брашно. Но, ко шки за „народен" хляб. 
гато от ■ целокупното про Създаваха се редица не- 
изводство произведе обе доразумения и мнозина 
зателното количество от граждани се оплакваха,
30 на сто, този хляб ку- че не могли да си купят 
п-уват „необикновени" хо от по-евтиния хляб. По 
ра. В Босилеград ое под- същото време и снабдя

ването с брашно не беше 
най-добро.

След най-новото реше 
ние на СъюЗния изпъл 
ните лен съвет 80'0 гр ти- 

-петвото на лице са дело- по.в „бял" хляб -струва 
-В1ит-е връзки межщ-у дими 440 динара, а ти-п 850, 

тр-оазградските трудови или така нареченият „на 
организации и подобни роден" хляб струва 170 
организации от Косово. динара.
Факт е, че някои трудо- За да намали блъска
щи -организации, преди ниците пред магазините 
всичко „Ц-илс" и конфе- за продажба на хляб в 
кция „Свобода" имат зна Димитровград е взето ре

хо-

ДИМИТРОВГРАДСледва да се отбележи, 
че в началото 
хляб 850 е. бил .продаван 
по 250 динара, но тази 
практика е преустанове
на след становището 
Съюзния 
съвет.

Трябва да се изтъкне, 
че в Бабушница няма за 
труднения в снабдяване
то и поради обстоятелст
вото, че населението 
тази община главно

гол
типовият

Два бели 
за един 
народен“

е редовно.
В момента хляб от 800 

грама тегло тип „бял" 
се продава по 440 дина-

на
изпълнителен

ра, а таканареченият „на 
хляб" („тип 850") След най-новото пока

чване цените на хляба в 
Димитровград от ранна 
утрин се създаваха опа-

роден
със същото тегло се про
дава по 170 динара.

Снабдяването с хляб 
Бабушниижа общи

на е чрез хлебопекар
ницата в 
ООСТ „Таламбас", ко
ято ежедневно 
2000 хляба като 
опазва съотношението ме

икономически 
има

отв си
произвежда домашен хл
я-б, а новооткритият млин 
в Л-юбераджа .работи на 
пълен оборот.

състава -на.
отговаря

ООСТ доставя
строго

Ст. Н.

ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА СКС В ДИМИТПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЯТА ОТ 
РОВГРАДСКА ОБЩИНА са значителен приноссеМайските срещи•> ята „Майските срещи", 

които от миналата годи 
на са републикаикжа ма 
иифестация, да се п-роле 
ждат -всяка година в др
уг град. Затова комунис
тите в председателствата 
на ОК на ССТ1Н и ССМ 
имат трайна задача да 
обединят всички ими-ц-иа 
тиви и да ли доставят до 
републиканските конфе
ренции на ССТН и ООМ.

-В провеждане на закл 
гаченията от шестот-о за
седание на ЦК на СКС 
свое място, имат и сред
ствата за ма-оо-в-а инфор
мация на 'бъл-гароки език, 
р азшир я-вайюи д-оое паш- 
иото и намирайки нови 
видове на ново сътрудии 
чю-сгсво.

Що се отнася до стопа

ОК нае-дседателството на 
СКС в Димитровград про 
грама в началото на то 
зи месец значително

на -сътрудни-

Димитрбвградокото ст 
опанство сигурно 
възможности да открива 
цехове на територията 
САП Косово. Н-о затова 

възмо

няма
мяна

сто отделя 
чеството в областта

най-много на
на

има редица други 
жности, чиято и досега
шна -реализация дава пр 
инос в про-веждамето на 

Шесто-

култу-рата,
„Майските срещи" и „Б.р 
атокото
манифестации в 
-случай н-е тря-бв-а да 
таяат само на програми
те, провеждащи -се по 

тридневната

хоро". Но тези 
никой чителн-о число свои мага 

зини на територията на 
Косово. Снабдявайки съ 
щите ' най-редо-вн-о с нео -се окаже сполучливо ще 
бх-о-димите стоки те на си види на-оюоро обаче 
своеобразен начин се вас има оплаквания от мно- , 
лгачват в -реализацията зина граждани, че не 
на заключенията. В -реа- се нуждаят от по-големи 
лизацията на приетата количества хляб, пък ще 
програ-ма най-активно ще бъде необходимо и пре
бъдат включени и остана -даваните да проявят мно 
лите общественочтолити- го повече съобразително- ' 
ческите организации и ст, за да се избегнат еве 
Общинската скут щина.

А, Т.

шени-е да се п-родаиат по 
2 бели и 1 че-рен хляб. 

Дали това решение ще
заключенията от осна ЦК нато заседание 
СКС за Косово. Това са 

„Майоки- 
манифеста-

веич-копреди
те срещи", 
ция на братството и еди 
нството на народа и на- 

СР Сър-

време на 
манифестация в Димигг- 

Налротив, сът 
трябва

ров-град.
рудииче-ството 

да продължи през цялата 
година, да се правят в-за 
имии посещения на кул- 

ДРУ

родаосгите от 
бия, които -вече 18 годи
ни се провеждат в Дими 

яай-тровпрад и в които 
педов-но участвуват и пре 
дстав-ители на албанока- 

Косово.

тур мо-худож-ествен-и 
же-ства, гостушан-ия на 
теат-ри и прочие. Не тря 
бва да ое отхвърли и иде

нтуалши недоразумения.
М. А.та народност от 

Затова и приетата от П-р
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С положителни 

резултати

В СТИМУЛИРАНЕТО НА КАДРИ В БОСИЛЕГРАДСКОТО СТОПАНСТВО СЕ 
ВЪВЕЖДА ПО-ГОЛЯМ РЕД

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА „ТЕКСТИЛКОЛОР"

Малко, но отбрани
Стопанските организации в общината търсеха От средства на Фонда ще 

от Фонда за насърчаване развитието на икономичес бъде стимулиран и лични 
ки изостаналите крашца да стимулира личните дохо
ди на повече специалисти, но Скупщинатана на Фон
да засега предвижда да стимулира личните доходи 
на четири души, както и да участвува в изгражда
нето на три апартамента.

Една от най-старите и 130 милиона чист до 
трудови организации в ход. Положителното 
Бабушнишка община „Те панисване е дало възмо 
мстилкояор" приключи леност да се увеличат и

личните доходи, така че 
заетите тук имат среден 
месечен личен доход 

загуби 85 000 динара. В организа 
цията считат, че трзи до 
ход, с оглед на сегаш
ната нестабилност на це 
мите, не ,е оообено ви
сок, па затуй полагат уси 
лия чрез увеличение на 

мяс- производителността на 
труда да го увеличат.

Лласменът на произ
вежданата продукция е 
добър, па има условия за 
още по-голямо произ
водство. Оттук е реше
нието’ на колектива да по 
строи още един произво 

, дствен цех в с,- Стрелъц.
В момента се изготвя пр 
'оектосметната докумен-- 
тация, а наскоро трябва 
да започне и строителст 
вото му.

ят доход на по един сне 
циалист в цеха на ЕИ, на 
„ Метър" и в „Напредък" 
(за овцефермата). Ще уч 
аствува в

сто

шестмесечието с положи 
телни резултати. Годи
ни наред тази организа
ция не знае за 
благодарение на добра 
делова политика и умело, 
съобразяване с изисквани 
ята на пазара. В произво 
дствената програмй, ко 
ято е широка и разнеоб 
разна, най-важно 
ТО’ заемат печатани тъ
кани, производството на 
'Спортни гащета, пеньоа 
ри, мъжки пижами, 
щници, всички видове 
къси гащета, кухенски 
кърпи и. подобно.

„Текстагаколор' има св 
ся печатница и печатат 
най-разнообразни моде
ли: маици, ризи, флане 
лки, кърпи и всички ос
танали видове облекло, 
■подходящи тъкани по. 
случай юбилеи, различ
ни тържества и пр. от па 
мук, лен и други матери 
али. Именно това е при 
чината, че пласменът е

изграждането
До известно време поч 

ти всички заети! с виеше 
образование в босилегра 
докото стопанство — ня
колко души и с полувис- 

подучаваха увели
чени лични доходи. Те
зи стимулации обаче не 
бяха гаранция за пости
гане на по-ролеми стопан 
оки резултати ,т.е. не вс 
■ички специалисти пола
гаха усилия да тласкат 
развитието напред. В по 
■вече то 
причина 
за раздор, за недоволст
во на работниците в орга 
низациите и по-широко 
в средата.

ше

но-
случаи те бяха 

(отгр ашдателна)

участвува и' в изгражда- • на един апартамент за 
нето на един1 апартамент, специалист в овцеферма

та, както и' на един апар 
тамент за нуждите ,на Ве 
теринарната станция.

Фондът занапред ще стимулира лични до
ходи, ще участвува в изграждането на апарта
менти и ще отпуска стипендии само за специа
листи в нови цехове, т.е. в чието изграждане е 
участвувал или пък ще участвува. Личният до
ход на стимулираните специалисти може да 
бъде пет пъти по-г<>лям от средния месечен личен 
доход на заетите в стопанството на СРС през 
изтеклото полугодие. Участието в изграждане
то на апартаменти възлиза от 50 до 80 на сто 
от стойността на апартамента и се преценява, че 
ще бъдат в размери до 65 м .Относително висо
ки са и стипендиите. Догодина на пример сту
дент в трети курс ще получава 50, в четвърти 
по 60, а в пети и абсолвенти по 70 хиляди ди
нара месечно.

Тъй като в програмата 
за стимулиране на кадри, 
в неразвитите общини се 
предвиждат и средства за 
отпускане на стипендии, 
очаква се -занапред тази 
възможност да се прлзу-

Инак тази трудова ор
ганизация за високите си 
трудови постижения по 
■повод Деня на самоупра- 

осигурен. а в складовете ' чвителя бе наградена с 
на трудовата организа- емблема от Междуобщ- 
ция няма- залежали сто- инския синдикален съвет

■в Ниш. Това е още едно 
доказателство, че „Текст 
илколор" .върви по ста 
билен път на своето раз

вя за обезпечаване на мл 
ади специалисти от обла
стта на текстилната, 
питаната и 
■промишленост.

ки.
Според шестмесечните 

показатели „Текстилко- 
лор" е реализирал 550 
милиона динара общ до витие. 
ход, 180 милиона доход

ма
ел ектронната

В Б Ст. Н.

Сега в това отношение 
■се въвежда по-голям ред. 
Без оглед, че стопански
те организации търсеха 
от Републиканския фонд 
за насърчаване развити
ето на икономически изо 

. станалите краища да сти 
мулира личните доходи 
на повече специалисти 
(■и да продължи досегаш
ната практика) Окупщина 
та на този фонд неотда 
вна издигна предложение 
то да стимулира лични
те доходи на четирима 
души, както и да участ
вува в изграждането на 
три апартамента. Пред
ложението и начина за 
стимулирането на кадри . 
в стопанството _на нераз
витите общини до 1990 
година наскоро ще обсъ 
ди Изпълнителният от
бор на фонда.

ДИМИТРОВГРАДСКОТО СТОПАНСТВО СЛЕД ШЕСТТЕ МЕСЕЦА

По новата изчислителна система
дина, те пак значително Ц 
са по-низки от средните Н 
лични доходи и в регио Ц 
на и в Републиката. В ди 1 
митровградското стопан а 
ство за първите шест ме- Щ 
сеца тази година е осъ- В 
ществен среден личен до В 
ход от 81 787 динара. I 
Осъществен е съвкупен Ц, 
приход с над 92 на сто В 
повече в ердънение с ше- В

Шестмесечната равно
сметка, според новия на 
чин на изчиеляне, дава 
много- по-реална картина 
за всяка трудова орга
низация, а и за цялото 
димитровградско стопан 
ство. Но тъй като тя се 
прилага в цялата стра
на, то позициите на сто
панството в общината в 
сравнение о други не ое 
менят.

Въпреки покачване на 
личните доходи със 101,7 
на сто в сравнение със съ 
щия период миналата го

стте месеца от миналата 
— 10 773 134 000. щ -

' |година
Изразходваните 
ва са увеличени със 119 
на СТО или 5 502 258 000

средст-

1ЯШМЖ1
ТО „Градня" със загуба

I 1В ТО „Димитровград" за шест месеца е осъще 
ствен общ доход 4 милиарда и 882 милиона динара.
Изразходвани са средства от 3 милиарда и 734 ми
лиона, а осъществен доход от 1 милиард и 149 ми
лиона и чист доход от 886 милиона. Ревалоризирани 
те приходи възлизат на над 90 милиона динара. За 
отбелязване, че е осъществен износ на чуждестран
ния пазар на стойност един милиард и 514 милиона
или 31% от съвкупния приход. Средният личен доход оредства — 177 460 000.

100 хиляди Загуби доколкото
ло са покрити, така че

динара. Доходът е увели 
чен с 60 на сто — 1 961 
513 000 динара. За разли 
ка от миналата 
за разширяване на 
риалните оснежи на тру
да и за- резерви са отде
лени 36 на сто по-малко

само „Градня" е 
ла загуба. Но най-вероя 
тко същата още през то
зи месец-ще бъде покри 
та. Интересно 
■помни, че традиционни- 

със загу 
„Комуна-

изказа-

■Според предложението' 
на Скупщината, занапред 
Фондът ще участвува в 
стимулирането на личен

година
мате е да се на

те организации 
би („Циле", 
лац") този път са без за-

доход на един специали
ст в цеха за чораяти, а за в димитровградската гумара е около

динара. \
е има- . губа.

нуждите на този цех ще А. Т.
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Кората на хляба не е нора на банана!
тни поля малцина мис е Са МОЖе да пР|0Меня своите пра ето поколение искат да поправ- основният влог, но и предпостаяз
ха, че ще настанат* Л " вмтелства копано си иска и от ят с преливане на дохода от аг- ките на отношенията на самите 

разумния гатпл ' ^д0' ТС1Ва право на общественото пре рара. Не е проблем, че този на лихвени проценти. Същото ста-
ир хляба, особено детазяне не би трябвало да
че върху неговата кора 

ре подхлъзне и самото 
правителство. Макар, чс жито 
има повече

се т,иск съществува, но че същият ва, ако не и по-лошо, със стойно 
ще отрече и югославската работни- се поддържа, защото е анахрони стта на динара. Спяли или ,рабо- 

ческа класа. Но, ако за това съ- чен и гибелен за целокупната со хили всяко утро по-малко струва^
ме в сравнение с друтите наро!Ди! 

•Едно такова поведение е пое

не,
съюзно

ществуват валидни причини, 
трябва, ние мислим,

а циална програма на страната.
А според състоянието на

вуват, предварително трябва да нещата (а състоянието е такова, ледица на размислянето, че от 
се променят републиканските пр че голяма част от 'населението е кризата може да се излезне с ма 
авителства. относно тези в авто- в положение да не може да ку- нипулации в сферата на разетре 
номните покрайнини, които мно пи комат хляб), югославоката со делението, макар че е яоно, че 
го често наблягат върху сепарат циална програма е сериозно съ- ключът е в производството и не- 

Съби- ните интереси, което

отколкото че още не същест-законът на предлагането и търсе 
нето изневери на очакванията, 

икономи
сти, които некритически вярват в 
и коном и ч ески я 
зъм на свободния пазар, 
тията с хляба, чиито цени запла

преди всичко на онези

фундаментали-
винаги не мнение в самия начин на произ- говото активизиране, 

се вижда в решенията на феде- водство. Всяко производство има Поради този обратен под- 
ралното правителство, които и за задача да обезпечи -по-добър ход към производството като со 
заради това много често са нераз живот на чс-зека. Ако .не се ус- циална програма, у нас се разви

пее в това .трябва да ое търсят и типът на посредник—потреби- 
Фактът, че пшеницата добре други мерки на- икономическата тел на чужди пари, а не на тип 

роди и че се изкупува 150 динара политика, по-ефикасни от тези, на посредник, 
имат за килограм, предизвика нервоза които ,се прилагат. С други думи,

сред най-широката обществе- на съюзното правителство тряб- сей рецидив израстна и явление-
посредници

шваха егзистенцията на един ши 
рок обществен слой е учебен пр 
имер за разбирането на съвреме бираеми. 
нния пазар. Все по-очевидно ста
ва, че пазарът е - сложен механи- който създава 

нови стойности. Върху този опазъм, в които важна роля 
законът на предлагането и търсе 
нето, но и самоуправителните и
държавни регулатори на отно- то потекло на експанзията
щения. Фаворизирането на кой цените на хляба. Впрочем, це- ще активизират производството, както и 
то и да е от тези елементи за ната на пшеницата на междуна- а не решения, които ще се гри
сметка на други, обикновено се родните пазари е двойно по-мал- жат за разпределение на налич- дат организатори на активизира

бумеранг с неконт ка от югославската цена. Хля- н-ия йли на ст чужденците аван не на производителните мощно
ролирани последици. Автономи- бът е по-ефтин във всички стра- сирания доход. Всички „кризис- сти на обществото. Без тези съ-
ята и интегритетът йа стопански на на Европейската икономичес- ни" правителства упорито се щестаени промени, без висок до 
те субекти не-разточват само ед- ка общност от хляба в Югосла- опитват да намерят решения за ход, без личен доход, които ще

елемент (най-често забележ- вия, предимно аграрна страна, кризата в сферата на монетните обезпечи достойнството на тру-
За какво се касае тогава? манипулации. Ясно е, че здра- да, кризата може да прерасне и

У нас съществува изкривено вата икономика трябва да има в социална стихия. Защото, ао- 
съзнание за евтина храна. И това положителен лихвен процент об осното е ясн >. че кората

Вто- а че ако е лихвата 90 или 120 на хляба не е кора на банана.
сто, тогава не е обезценен само Милеико Предрагович

ност, макар че тук не е истинско та да се даде подкрепа в търсене то, че политиците
на то му на такива решения, които да ни организират спортни игри,

преди на отчуждената 
мощ на етатизма, вместо да бъ-

превръща в

ин
ки се отправят по адрес на така 

икономи 
и стихий-

наречената договорна 
ка), но ги разточват
ността на пазара, както и прека р първото недоразумение, 
леното присъствие на държавни- ,рото е, че непродуктивните про 
те ръце в общественото 
изводство. У нас на думи

на

възпро мишлени работници на всяка цс 
най- на искат своята непродуктивн-ост КОНСТИТУЦИОННИ ПРОМЕНИнана свободния па- да прехвърлят на плещите

най-мощна аграра, който и самият боледува 
докато от ниска икономическа ефикас

ност. В развитите икономики, с

вече се вярва 
зар, в практиката 
е ролята на държавата, 
самоуправителното 
на отношенията е отблъснато на регулирани пазарни отношения,

а не с пазарна стихия, аграрът 
ка просто се гледа, стимулира с пре 

част от лрофита на

В полза на федерациятарегулиране

че е съвсем ясно, 
класа,

страна, макар 
че без работническата 
то собственик на средствата 
производство 
намери

Пред- ките републики. Във всеки слу- 
оедателството на СФРЮ се тръг- чай', окончателно е 
ва от становището, че на Кон- причината за подозрение ,че ин
ституцията са необходими само кой иока да премахне покрайни

ните.

В Предложението на
премахнатаза диването на 

да високоефективната
ност, от субвеиции за производ-

сЬоаза- ство" на жито до производството изменения В1 нормативната част.
Тук не се касае з Ц ] ^ ,на ранни ягоди. Югославският така чс повече няма място за Що се отнася до избирател

новата политика на цещтг ^ ,ШШТ е съвсем ло-инакъв .На аг- съмнение, че някой иока да зае- ната система, за сега няма ни- 
яба вече не бе посрещна ^ рара упорито се гледа като- на рс я,га основите на общественото ус що от непосредствените избори, 
от мъмренето'на граждан / зс,™в за индустриалната непро- тройство, АВНОЮ, наследеното които инак в публичното разиск 
и от ясната закана на <уга Ктданост като на покритие за огг Ка-рдал.,. нане имаха достатъчно следбени-
еннднката дори и с гон Р икон.„мичс,оките несполуки, пък Предложените амандмаии «и. Непосредствената «збиратол-
стачка („Юговиншх ^ и за неопоЛучли:вите или ««до- (Д1реокачат.. и първаха част ~~ на ша «а трудовите хора и гра
пример). а ,- нс с което е обмислените, нецялостии иконо кошетитуядията, в която в дев-ст 
.чс кората на хлнба не е,^ ^ ми,ЧОСки мероприятия. В цена- чл,М1а ое дефинира СФРЮ. Сле-
И кората на гъЮз'ната адми- та «а един килограм хляб, пок |Давахел№()< не е покътнато оста-
хльзгвансто неминуемо рай всички .данъци, е и оня ог |Налочщ конституционно лредои- Изглежда, че по време на
нистрация п У ш цопра- 6 на сто за развитие, 8 на сто саиие> спорещ моето Югославия, окицирането на амандмаиа най- 
политически съюзното взимат търговциге и г.н., а най <юаш шестте републики, съчин- много сили са вложени впзна-
во, в за еяе _ да бъдем новите поскъпващия, (кои по все яват и двете автономни покрай миратето на решения, с конто
правигелелво онази степен, пак 'сторнира съюзното еравител нинн^ мал<ар че в публичното ра юре—^дошу би, се спречила расто
щавдиви, Р републи- ство) трябваше да покрият за! у- ЗИ|01йва1Н(е няколко пъти с преду- ящата дезинтеграция, а да се ук
.а която са които са бито на хлебопекарите, на елек- 1гарсл<ща1ВаН]0, 3,а противоречието регане единството и обществсна-

.1ИЯСИТС чрл> . - ' рпоразуме тростояаиството, на «ефтната пр иа т0||)а предписание със съседно та кохезия. Разбира ое, в мярка
пълни с многоброния °^оразу 0МИ.ШЛС,10СТ, И тук ос затваря Т[) та5>и цаст на КоитцДия. та ко,ято „озвопяват конегитуци

към къртът та, което Югославия означава ка ониите възможности и отношени
ките .работници: им като не са • ята ща силите е обществото, с ко
в състояние да осъществят до- по. единствена територия, която
дод на своето ‘работно място, с»о съчиняват само социалистичес-

промишле-никой няма
изход от кризата.

иа ждаиц щс докосва и поннататък 
само до границите на делегаци
ите, т.с. избирателната единица.

пия и договори, но и с 
мения. Посочването сам<2 
съюзното правителство, 
погрешен път до истинския 
говор. Всяка гооподствуваша

то®а е
ог- (На 4-та стр.)кла
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Затова, че беше (и остана) Тито, 

затова, че беше (и остана) народът
V I /
работят върху проекта „Как светът се запознаваше с Нова Юго
славия". Изследванията започнаха по време на ознаменуването на 
30-годишнината от победата над фашизма, през 1975, с реконстру 
кция на първия звуков запис за югославските партизани, който 
е бил съхранен в архивите на_ ББЦ, и продължиха с разговори с 
представители на съюзническите военни мисии при Върховния 
щаб на НОВ и ПОЮ, участници в НОБ от чужбина, чеси и ноля- 
ци бивши поданици на нашата страна, които след войната са 
се преселили в, Чехословакия и Нолша, и с чуждестранни брига
дири — участници в изграждането на младежките ж.п. линии Бръ 
чко—Бановичи и Шамац — Сараево.

Журналйстй на 'Радио—Сараево повече от едно десетилетие

Сред тях са видни личности на политическия. военен, сто
пански, културен и научен живот на своите страни, но и обикно- 

хора, служащи, работници, селяни, преподаватели...вени
Те бяха и останаха истински посланици на истината за 

НОБ, следвоенното строителство, за Югославия изобщо, която на 
мнозина от тях е втора родина.

За читателите на „Комунист" подбрахме само една част от 
спомените на тези велики приятели на нашата страна. Тито на Вие през! лятото на 1944 г.

С Йоаеф Войгчек Та-рас, член тук живееше смесено население, 
на ЮКП от 1934 година-, един от Само е Липовля-ни

и е свидетел на жестоки бо,рби. заварих дето седи с Върховния 
живееха 16 Отце от Дурмитор и каньона на'- щаб около масата. П-опита ме: 

организаторите на въстанието в народности. На партийната кон Пива, през Зел-енгора, Волуяк, „Какво има"? Отговорих му — 
Олавония, първ-оборец и носител ференция от 18 юни също бе Кошута и Сутйе-ска, -неп-рекъсна- няколко леви ботуши и ве-стни- 
на „Партизанска споменица", по решено мелницата на нашето се то е бил в Титова близост, 
литкоме-сар на първата чехосло- м-ейств-о-, наречена „Яма", неда- 
вашка- бригада „Ян Жижка", засе лече от Храстов ац да стане нар 
дател на ЗАВНОХ и партизанс-

ци. „Какво пише във вестници- 
„Мисля, Чче той беше изклю- те?" — това бе единственият му

чителен човек, един от най-из- коментар. Във вестниците бяха
-ключителните хора, -които съм
срещал. Притежаваше изтънчен на британски офицери, псдписа-

'койт-о да бъдат -изпращани ка-д.ри смисъл за хумор... -Разберете, ни ни--с — „Два типа". Бяха нари-
» Славения и в който да преби- щ0 не знаех за него. Очаквах да сувани с лош-о облекло и накри-

П-рага, непосредствено преди смъ в-а в а и другарят 11 аз ле Грегорич .срещна някакъв агент на Комен- вени ша-тси. Той каза: „И ние ги
р.тта му 1984 -година. Бързи, ръководител на п-одго те-рн, с когото не мога за нищо имаме" и добави: „ГЦе вървим
ЕДВАМ СЛЕД ТИТОВО тсивка за въстание. Тук бе сфор- да говоря, че това ще бъде ня- около масата и ще ви кажа кой
ИДВАНЕ мирана и първата партизанска кой, с когото не мога д-а водя се- какъв тип е". Това бе духовият му

,,-С комунистите започнах да- гРУпа ,Мхшя Губец", в състава р.Иов«и разговори. ИзлеЗе, че отговор на сериозните пробле-
дружа като работник към -кран на 1М°ято бяха сърби и хървати, 

в&дн-ага Чеси и словаци. Партията съ-

тиен център за организиране на 
ки майор, който след освобож- въстание и нелегална работа, от 
дението -се е преселил в Ч-ех-о-с-

п-оместени някакви карикатури

ловакия,- водихме раз-говор в

съм срещнал пределно суптилен, -ми". 
-интелигентен човек, който асич-

.след завъртането ми в Юго-сла Щ0 взе решение заседателите на «о разбира мигновено. -М-ож-е да 
вия от отбиванет-о на военна по- ЗАВНОХ да бъдат от редовете 
винно-ст в. Чехословакия. В деня на ®сотч«и народи,
на убийството- на крал Алексан- Хърватско. Аз бях избран за- пре мер д-ок-ато издава-ше заповеди, а 
дар 1934 година -бях приет в- дставител, на ч-есите -и словаците. аз винаги бях наблизо, ник-ота не 
ЮКП. Действувахме п-ри н-елегал На Вт-о-рото заседание на ЗАВ- л-0|вдигаш-е глас. Авторитетът му

НОХ, което се състоя през среда ©еше 
та на октомври 1943 година, 
почнах речта си на -чешки език, 
символизирайки п-о този начин

на тридесетте години, Силвио Чекарели, борец „га-ри 
бадщист", който счита Югославия 
за втора родина, а Тито за велик 
стратег, политик, за един голям, 
-щастлив и хуманен човек, 
чертава:

ое каж-е, че притежаваше талант 
живущи в за -природен авторитет. Н-аири-

под-

„Щастие е че природата. п;рКъм него чу-в-
най-дълбо отивоположно от Хитлер и Му- 

уважевие във оолини,' ни подари вашия и наш 
Тито".

ни условия. Първият възход -в де 
йността на Комунистическата

природен, 
■ствувах и чувствувам 
-к-о възхищение и 
всяко -отношение.

за-
партия ое почувствува едвам след 
Титово-то идване за генерален ое 
к-ретар.
Югославската комунистическа па

Това е време, -когато в -Р-аин-ое-ра-вието на народностите. Професор д-р Антони Слу-Казах, че притежаваше оми-
Не-прекъсвато действувахме съл за шега. Ето пример. Един пик от Варшава, който често раз 

и за -сближението на. народите и Д|ен Титовият щаб и британ казва на приятелите си за- сррщи
оката мисия, искахме спешно да те си -с Тито, изтъква:

-ртия постъпват п-о-в-еч-е чеси
-словаци. В село- Банов-а Яруга, народностите, за укрепване на 
-коего тогава наричахме „Малка братството и единството, което получим муниция, оръжие, -взрив
-Москва", действуваха три парти- сп-оред мен (е най-голямата- при -бомби, п-онеже възнамерягаах- 
йни клетки и ме-сте-н ко-митет, -чи .добикка от Нар-одоосвободител- да взривим железопътната 
йто член бях и аз. И -в остана- ната борба в -Югославия. Заслу л-ияния край -река Босна Прис-

-край повече гите за това са на Комунистмч-е тигааха британски самолети, три
чеси и словаци станаха член-ове ската партия, която -ръководеше самолета Очаквахме ги. Хвър 
на ЮКП. В Бано-ва Яруга бях ое вои-ч-ки. акции. Чов-ек, който не л-иха -ни контейнери. В контейне 
кр-етар на партийната оргализа- е участвувал в тези -акции, не м-о- рите намер'ихм-е -само — ботуши, 
ция. През 1938 година, като- де- же да си представи каква -беше Нямаше д-ес-ни -ботуши, нямаше 
легат на Па-ртията, няколко пъти тази работа на Комунистическа- -взрив нямаше ни-що -от онова, 
отивах в -Но-за Градишка, къд-ето -та -партия. Твърде положителен ко-ето иока-хме Имаше и някак- 
заседав-аше Окръжният коми- отз'вук ор-ещна правилното реше британски вестници Тито оча л-ен-ин, член на -съветската -в-ое-нна 
тет на Комунистическата партия ние на Партията да ое формират №аше да узнае какво се е слу- ми-сия, днес д-окто-р на истори-че 
на Хърватско-, чийто член бях и -единици на народностите. Всич- чиж> Върнах ое от -пистата -и го оките на-уки, който работи в Ине 
аз. На едно събрание, през 19,38 ки ц-ели, за които ое борихме, ' ’ . титута за -славистика и балканис-
или 1939 година-, Раде Конча-р залегнаха и в Конституцията. То тика при Академията на науки-
ни изнесе директивата как тряб- -ва решение за правата на наро- тит0 не е починал и не ще умре те на изтъкна на правилен
ва да ое подготвим за в-ойна. дно-стите, намиращо се в Консти Тито е живее и винаги ’ сърбохърватски език, че Тито му
-Партията на-щстина навр-еме за- туцията, н-е съществува другаде и и ще
почна подготовката си за- въоръ в света", 
жено, въстание. На 18 юни 1941 АВТОРИТЕТЪТ МУ БЕШЕ 
година на партийната конфе-рен. ПРИРОДЕН

за окръг Нова Градишка, ко

„Тито помня по окромн-остта 
и хум-анретга му, но и по безус 
ловното му изпълнение на запо
ведите. Винаги -беш-е последова
телен.
може скоро да -получи такава ли 
чност. Аз няма-м думи, -с- ко-ито 
мога да представя величието -на 
маршал Йосип Броз Тито".

лите -оела о-т този Историята навярно не

Владими-р Владимиров-ич Зе

е оставил -с-югно -впечатление 
живее, то комендант, държавник и чо

век, -особено по вре-м-е на седма- 
та офанзива-, когато е им-ал въз-

ка

В смеха на децата,
В щастливите сърца на всички

м-ажност да го наблюдава от не 
' посредствена близост.

Бил Дикин шеф на брнтан- народи в светация
ято ое състоя в къщата ми в Ба ската военна -мисия при Върхю-в- в хляба ще живее... 
нова Яруга, имахме ясни цели. ииЯ щаб на НОВ и ПОЮ, е бил 

,В този край Партията тря в гърлото на' военния пакъл с па
части на Сутйеска

„-Винаги -се -възхищавах от 
неговата уравновосеност, от него 
вата веселост, от решителността

(Ахмет Абдула, ирачанин, 
следвал в Югославия)п-онеже -ртизанокитебваше да работи много.



Комунист 3
му и От големия, аз бих 
от безграничния 
сред бойките му 
Имах възможност 
почувствувам тази

казал 
з^торитет

то се бореха срещу германците, борба и за нови обществени 
това «е можеха да направят без ношения, ново съзнание.
Съп?А то! ТиТ0(В|С>то водачество. Преди зйаехме само за дис- другарите и през деня всичко
топя Н€ считам, че Тото циплина и войнишки начин на поправихме. Тито не бе сърдит,
™ м<жеше да направи без под живот. В партизанските части но аз знаех че тогава не беше 

и омелостта. издръжли- трябваше за пръв път да науча доволен :с работата ми. Никога
пкит реший«жл'та на югослав политически да живея. В Наро- не забелязах Тото да е сърдит.

е наРСДи. ОТО и югославс- доосвободитслната война 'бяхме Бе човек с широко сърце Всеки
вата ^Р<ш% взаимно се допъл- овободни хора. Но да се живее боец можеше да дойде при него,

■ р е в състояние да.по- в такава свобода представлява- отнасяше ое еднакво към всички. 
' сде такова съпротивително дви ше и задължение да уважаваш Разбираше всички хора. Бе същи 
т;®™'е пър1ВО' защото това . бе другите, да помагаш на друг. Из |Нски войник, а и голям човек". .

ито, а второ, защото имаше та- граждахме нов стил и програма 
кива блестящи последователи в на работа, които постоянно до- В ИСТОРИЯТА НА ЧОВЕЧЕСТ 
народите на .Югославия. 
м>е1н Тито е

му от вшичах кревата от един в друг 
(край на простотията. -Повикахсътрудници, 

да видя, да 
велика обич 

на югославските народи, на наро 
дооовободителната войска и на 
югославската младеж към него 
И аз бях младеж, с тези младежи 
станахме истински приятели И 
на мен ми-_ бяха 'близки нейните 

■чувства, нейните стремежи ней
ните желания".

сеБз°наешеНА ВСЕКИ другар За пълвахме и усвоявахме. Така'пое ВОТО ТАКИВА ИМА МАЛКО 
голям военен вожд, '.тънихме и когато ние. 

велик вожд на съпротивително бойци от батальон „Гарибалди" 
движение и велик 
Той изигра

старите американската! военна мисия и„Приет съм в Ю.КП 
вар към края на 1943

на 1944 година по предложе 
■ние на Станко Щетич, който сле
деше моята дейност. Това за мен 
представляваше изненада, но и 
голяма радост. Чувствувах 
като голяма награда и чест 
т° млад поляк, че мога в редици 
те на Югославската

в Дър- 
или нача- днес. след толкова години, има 

държавник, и „Матеоги", се озовахме срещу снимка с другаря Тото на Вие,
-няколко хиляди италиански пле през август 1944 година, която

в живота на нищи, които след заемането на Председателят му. подписал кога
целия свят. Беше ми близък ли- Белград от германско пленмчес- то бе на посещение в Организа-
чен приятел, и както на всички тво влязоха В! нашата бригада, цията на обединените нации в
вас в Югоолавия, много ми недо Те с месеци тенва освобождаване (Ню Йорк. 
стига. Не беше само велик дър- юг пленичество отъждествяваха 
жавник, не бе само велик 
лидер, беше истински

лото голяма роля до
края на живота си

това
ка терещите е Тито винаш ми 

военен със завръщането си в къщи и бяха ооОбено скъпи. Още при 
югославя- то веднага. Предложихме им първата среща Тито ме въодуше 

нин и както всички югославяни, да се завърнат по домовете си, ви със оилата .на своята личност 
които необикновено много оби- но по боеви път. Успяхме ог тях м със скоростта на .реагирането в 
чам, той е твърде, твърде хума- да създадем партизани, свобод- жоцтактоте група офицери и во 
нен човек". ни хора. Научихме да се борим йеици от други страни. Когато
И БОРБАТА Е ПЕСЕН, АКО СЕ като всички партизански едини- за пръв път отидохме във Върхо 
ВЯРВА В БОРБАТА ци. Това за нас бе велика школа. . вния щаб, който бе в пещера на

Керло Кутоли, политкомисар Тази школа научихме у вас. Бор остров Вие, маршал Тито с вси 
на батальон „Мамели" и на ита боте бяха тежки. Имаше глад, чки се ръкува и ни нота ог кой

жажда, но имаше и почивки, вс >сме край на Америка. Аз му ка- 
селие и пак борби. И борбата ,зак. че съм от Ню Йорк и че ое 
стана песен, ако в борбата се вя надявам с него да се срещнем и 
рваше. А ние в нея вярвахме. (в моя г.рад. И днес ои спомням

как се поусмихна на тези думи.
През 1969 година бях пока

нен на премиерата на филма 
Полякът Ян Окий, боец в .„.Битката на Неретва". Наисти- 

инжинерните части към Върхов- На бях лочествуван с поканата, 
ния щаб и строител на бараката Тогава се срещнах с Тито и му 

Титопвата пещера в Дървар на казах, че дойдох ог Вашингтон 
Бошеславед. Той ня- в Югославия да- 1 присъствувам

Той

комунисти
ческата партия да бъда", изтък
ва Юзеф Кунецки от Вроцслав, 
участник в НОВ-а в инженерните 
части при Върховния щаб и по
лския батальон.

Владимир Хорошки, борец 
на чехословашката бригада „Ян 
Жтгшка", който днес живее в 
Прага, в партизанските части пр 
истига, избягвайки от лагер. За 
Югославия и НОВ дотогава знаел
твърде малко. 

„Особено ме имтт.р есион ир а I 
геройството на комунистите—бо
йци. Дотогава ние изобщо няма

ВСЕКИ БОЕЦ МОЖЕШЕ ДА 
ДОЙДЕ ПРИ НЕГО

хме представа кои са комунисти 
те, не знаехме учението на Пар 
тията .идеологическата 
Постоянно бяхме запознати 
действуването на 
ката партия, 
и особено за желанието

работа.
вс
мерихме в
колко месеца бе в близостта на на премиерата на филма.

ме попита дали наистина дойдох 
,,В Яйце край фабриката на само за това и каза, че това е 

карбид, край тунела, направихме твърде хубаво. Това бе моята 
малко дървено построение, кан последна ореща с маршал Тито". 
целария за другаря Тото с по- „Югославия имаше велик 
върхнина ог около 20 квадратни Човек. В историята на човечест- 
метра. Тогава за пръв1 път залоз- вото .имаше малко такива. Ние 
;нах нашия Върховен комендант имахме Гарибалди, а вие мар- 
и все до десанта на Дърв-ар вина шал Тото, човек който умееше 
пи бях в близостта му. В Дървар да обедини всички ваши народи.

1944 в един народ в отбрана на сво-

комунистичес- 
целите на борбата 

оветът Тито.
че повечеда бъде устроен така. 

никога да няма фашизъм, подти 
скаяе и поробяване на други на- 

Тези цели мен. студента,роди.
ме въодушевиха и веднага по- 

Партията. Ножелах да вляза в
съществуваха правила, тря- 

Следехатук
бваше Да. се докажа, 
дейността на всеки другар, 
бртеше се върху тяхната подго 

по-късно по пред- 
бяхме при

Ра-
пристипнахме в началото на 
година. Повторно получих зада- бодата. Това. можеше да нанра-

кой-товка и едва 
ложение на другарите 
ети в комунистическата 
Аз съм приет в КЖЛ през август 

мен бе от

ви само един велик човек, 
то тръгна в борба срещу твърде 
добре въоръжения враг, окупа-

чата да построя сграда за дру
гаря Тито.партия.

Срещу реката Унац се нами
раше голяма пещера. В нея на- тор, пълен с омраза и да го ио 

по-голяма сгра . кара извън територията на стра
ната ои", казва Де Лука Анто- 

по- мио, боец в Италиаиоката парти
да занока бригада „Италия".

; Членът на английската воен
на мисия, адмирал Едманд Мор- 
гаю Джайлс покрай спомените за 
снишите 'Готови моряци, с които

1944 година. Това за * 
ромно събитие, сили 
че ме триеха комунисти, 

Щаба- на бригадата.

правихме
да, е която бе канцеларията 
другаря Тито, както л една 
малка. Сградата построихме 
три до четири дни. Над обекта

-еднао затова,
начлено 

Дадох 
окончател- 
да бъда 

горд,

ве на
клетва и съзнавах, че 
■но получих правото 
горд, или също толкова 
както и останалите, горд,
мога да бъда равноправен .участ
ник в тази огро-мна гиган 
рба, в която запознахме ррляма 
беда, но и безмерно геройство и 
жертвоготовност на тези *

Тито, 1973 г. бе пещерата от която капеше 
.вода. В пещерата се 'намирашелианоката бригада „Италия" под

ЧаРоГгоодеГ чеГ°е’Дизпълнявая одаите Заради "свадата0покри е сътрудничил няколко месеца, 
длъжни ка' комисар на брига- хме с дъски, а отвътре е бяла ха ™

т. Италия" която е действу- ртия. Бяхме твърде доволни, че “ неговата страна то 1ьрсн д
вала в състава на Първа пролс- построихме този обект, в когото 1,м възкресява опомени от те

'™,п „и,визии веднага се настани другарят Ти- Лшг-гарока дивиз другия пен дойде „Спомня си за лозунга, напи
„Титовата политическа ра- ™ ДР^.ата ,сан на стена - "Смърт на фдши

зумност и далновидност дадоха юмаидщз ьт на работата п ми _ .свобода на народа, Да жи

™ 3?: в ЙЯЙЛГ «. <* »сплотят заедно в сво-и с л-н.рг* цвг-ю ш№31м — Омъот нащ състава на Народоосвободотел «е —хме фав^а,

.пата жшека ш,1Ш.а видях/ч0 ние това не сме Тона бе постигнато благодарение
тряб- добре направили. През дъските иа съвместните акции на с

беше протекла вода и хартията нищите и партизаните. „Св од*
иа народа" —- е, за това светът 
ое караше на хиляда години, а 

хиляда. Но, „Да

че

ЮГОСЛАВЯНЙНСЪЩИНСКИ
Фицрой Маклеин. шеф 

Първата военна ^0Ря Г^ обо- 
ховния щаб иа Народ 
дителната войска и пар ' м 
ге отряди на Югославия

нашата страна, гвър 
истината за 

и разли

се

продължат
хора. За това наистина 
да бъдем благодарни, понеже

бяхме само разпуснати 'бе мокра. Видях че няколко дъс

приятел на 
де много допринася 
Югославия да проникне 
чните краища на света.

ни
®а
дотогава
младежи, без политическо обра- оки са тешумналм или да имат 
'зование, без съзнание за нашите чворове, в конто сс сливаше 

Формирани бяхме йода. Другарят Тито тогава
освободи- исаза: „Как топа си нащшвил?"

постянно по

първият, по
който

ще ос кара още 
жтвес Тито" е нещо е което вси 
(чки сме съгласни"

„Тито за мен е 
тги първият 
запознах в Ж!Ивота си,
бе типичен ютославялин. 
Ден съм, че югославяяите,

югослагоянин, мивъзможности. 
и партизаиски части в 
тилната война, в която сс водеше Цяла нощ не спах

Мисля, че 
Убе- Божидар Боич

кои-



4 Кочунист

Ресурсите на селото Защото, всичко, което общество
то би „дало" сега- на заетите при 
тежатели на имот — новите гюн 
сионсри в къс срок биха върна- 

областта на заемането на работа ли на обществото. С отиването 
и пенсионните права биха

Земеделските кооперации и-г Сслокото стопанство в чаот-
сс от сдружения труд в пенсия при 

тежателите на имот в действите
раят много важна роля в раз- ния сектор може да даде при
вити етю на селскостопанското пр нос към разрешаването на прбб 
изводство в частния сектор. Но, лема по 
ролята на земеделските 
.рации трябва' да наблюдаваме и ност на производителя. Затуй е 
от становището на по-го-лямо за4 добре, че в някои републики и 
емане на работа на село. Тази покрайнини е прието становище 
роля е много важ)на и от аспект то на заетите в- промишлеността 
на развитието на селото, защото- собственици на имоти, ако се ре 
добре е известно, че селото по
ради икономическата си изоста стопанство,- да напуснат 
налост, 
източник

създали условия за по-рано оти
ване в пенсия на доброволни лност не биха се озовали ,,в псн 
начала. А така биха могли да на опя" но биха се върнали на имо

прите- та си, за да продължат
със селскостопанско

заемането на работа 
коопе- ако ое обезпечи социална сигу-р

да сеправят мнозина, които 
жават имоти. С оглед на факта, занимават 
че мнозина собственици на им- производство-. Това би съдейст 
от, относно бъдещи пенсионери, вуааио значително да се засили

те 'оелокостопанското производство.са относително млади хора 
ще могат през следващите 15— 
20 години на своите имоти ин-

шат да се занимават със селско С включването на такива пе 
наион-ари в селскостопанското пр 
оизводство чувствително би се 

“ намалил броят на потребителите, 
и а би се увеличил броят на произ 

водителите на селскостопански 
произведения. Това нещо може, 
положително да повлияе и вър-

сдруже
представлява постоянен ния труд, а времето проведено 
на незаетост. Затуй е досега там да им' се признае в 

икономически оправдано с разви пенсионен стаж като на земедел 
тието кооперативното 
оело, кактр и с общото развитие

тензивио да се занимават със се 
локюстопаноюо производство, ка 
то- по такъв начин ще могат 
право на ц-енсия, а същевремен
но ще имат обезпечена начална 
■социална сигурност.

дело на ски производители.

По време, косато се стремим 
да преодолеем икономическата 
криза най-хубави резултати в 
намаляването на незаетостта би 
ха могли да се постигнат ако с 
обществена акция и изменение 
то- на отделни предписания в

на селото, да се' създават усло
вия за дългосрочно'заемане 
работа на нови поколения сел
ско население. Селото разполага 
с огромни суровинни и енергии 
«и потенциали, които не ое из
ползуват достатъчно. Влагането 
на обществен капитал в едно ра 
ботно'място на село не

на Може да се утвърди, че оти ху спирането на растежа- на це
ните нц селскостопанските прои 
зведения.

пенсияв-ането в- предварителна 
от ртрана на заетите притежа
тели на имот е от голямо общест

М. Тияпичвено и икономичеоко значение.

коства
много в сравнение с влаганията 
за откриване на едно работно В полза на федерациятамясто в града, относно в проми 
шлеността- и другите нестопанс
ки! дейности. (От 1-ва стр.) се отнасят до премахването на туцията, не е можал да предвиди

непоследователностите в някои фактът, че както каза, „след при
предписания на нормативната ча лягането-на Конституцията 1974
ст на Конституцията на СФРЮ, година се случи нещо противо-
т.е. върху съгласуването на тези положно от онова, к-оето с нея се
предписания с основните консти искаше. С пренасянето на власт
туциопни начала. Предложено та и държаед-о-правовия сувере-
е това напълно или частично да нитет о-т съюзна на републиканс
се направи в- онези предписания, жа държава", забеляза Поздерац,
които с несъответствуващи фор- „републиканските и покрайнинс-
мулации свеждат СР Сърбия на ките бюрокрации взеха сдруже-
н-ейната така ндоеч-ена „Сърбия ния труд под свой контрол. Сти
без покрайнините", а п-окрайни- гна се до- хипертрофия на държа
ните изключват от нейния със- вното, а замиране на самоупра-
тав в териториален смисъл, или вителното". 
пък некритически ги уеднаквяват _ „
със социалистическите републи- Да добавим' че това е шла
ки, давайки им същински форма ло още някои труани последств- 
ма-лни белези на държава. Това <ИЯ: сепаратистическата изклю- 
на-при-мер е случаят е предписа- чителност, загубване на смиела
нието-, коет-он на автономните ий чУвс’шотс> 33 с-ощ интерес и
покрайнини дава конституционна обща държава’ затваряне в свои
възможност както и републики- ‘пР»стРанства и най-накрая де-

ма предложения за по-значител- те да -осъществяват м-еждународ коятр
Развитието на тези дейности ни промени. Не мина в общест- но сътрудничество. Покр-айни- _ н,ееД1ИНството и логика-

на село е в униоон с определени ве-ността повече пъти изразявани ните, обаче, не съгласиха с ама ня особеност Отт™- е пъл 
ята .утвърдени с Дългосрочната ят иск за формиране на Съвет няманите тази възможност да се ‘ кгт
програма за икономическа ста- на сдружен труд в Скупщината отра-ничи, така че трябва да се. ~
билизация в която между друго на СФРЮ. Не намериха места- ни проведат — „допълнителни кон- 1 У4 ^ л с промени, започ

то размишленията за това чле- султации". на™ с тези амавд-мани. макар че
-ковете на Председателството на м т,^ _ те и да-са „малък процент в по
СФРЮ да из биса съюзната Скул И така, след дълго очаква- лза -на Югославия. Ако не пове-

цехове по промишлените центро с с не, много цазиокзваиия, па и ос че, поне ще послужат като по
ве би дала .извънредни 'икономи- отчет ТрИ ■пол'емики е1Х> ни с еДна кра вод оаце един път да се замис-
чески и социални ефекти, със за р а Дс . чка по-близо до поправената лим за своята съдба, пред собст-
държането на населението на Необходимо е най-подире да Конституция. Когато в началото вената бдителност и 
село, къд-ето жилищните пробле- се. спомене, че предлагалите на на годината членът на Пред сода път да се опитаме да решим от- 

разреша- амандмана уважиха най-голямо телотвото на СФРЮ Хамдия По ношението между общото и отде 
на дневната! то число сюгжестии, които в- здерац обосноваваше Предложе л-нюто, цялостно и частично, — 

чувствително се нама предишните постъпки даде Пред нието на Председателството да което досега най-често не ни 
седателството на СР Сърбия. Те се мине към промени на Консти- Ье случваше. К Краинчанич

За намаляване на незаетост- •ето ое подразбира в постоянна 
та е необходимо в унисон с об- грижа- да не се обединяват юон- 
ществените определения да се съ ституционните права на републи 
здават условия в земеделските ко .кит^е и покрайнините. В тази ча

ст от Начертанието- амандманитеоперации да се развиват ония
дейности, чисто производство наистина са, както в началото на 
може да се основава- върху род- годината каза един словенски 
ни суровини. Това значи, че за функционер, ,,едвам някой пре
откриването на нови работни ме цент в полза на федерацията", 
ста . в стопанството, в краища, къ Все пак и в. този абвм те в наща

многодето хората предимно се занима та настояща обстановка 
ват със селско стопанство, не са 
необходими скъпи чуждестранни значат, макар че са още далеч от 

исковете, изразени в публичното 
разискване. На федерацията, 
според онова което се предла
га, трябвало би да се повери на 
единствен начин д^ урежда само 
някои области от интерес и за 
порядъка и за просперитетът 

тво и всички други дейности, ко на страната като ця,ло. в органи 
ито представляват интерес за-

кредити ,*нито кредити в динари. 
Опитът показва, че в рамките на 
всяка земеделска ' кооперация мо 
же с голям уопех да се развива 
дребно стопанство, туризъм, 
търговски оборот, гостилничарс

зацията на федерацията, пак, ня
селското* население.

то е чВнееенО' и следното:
„Дисперсията на по-малки

още един

ми много по-лесно се 
ват, а разноските 
миграция 
ляват."
........................................................... ..... ................................ ............................. .........-........ —....... мм»
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* село ?гяг деля
ПРИБИРАНЕ НА ЗЪРНОТО В БАБУШНИШКА ОБЩИНА ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В 

СЕЛО ИЗВОР В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА
?ЗТ® приключва,

® продължава Мвстът е готов — 

наред са гробищатаНа територията на Ба- 
бушншика Община, 
мо разполагаемите 
ни, с еоенници са били за 
сети 12 000 декара 
щи. Именно 
щи е трябвало да се при 
бере зърното. Досега са 
ожънати 11 000 дка, о*ста 
в-а да се ожънат още 1000 
дка, намиращи 
рите на 'високопланински, 
те села.

За разлика

Това лято 
локостопански

частните се 
произво- 

опре

или общо 370 000 кг. То 
ва означава, че предвиде 
ното количество от 370 
000 кг пшенично зърно 
з а изкупуване ще се ре а 
лизира. Счита ое, че част 
от оелокрстопаноките про 
изводители ще предадат 
излишъка зърно.

спря
дан- дители главно са се 

делили да жънат 
шат с комбайни

'По-дълго време 
ният мост в центъра 
село Извор *— .Босилегр
ад ока община, който 
последно време бе в твър 
де лошо състояние обре
меняваше местната общ 
1НОст в това средно по- 
големина босиле град око 
село. Поради това йе без

дърше га" и войниците грани- 
на чари от местната грани 

чна застава.
— Изграждането на то 

зи мост от 5—6 метра за 
някои местни общности 
нямаше да бъде 'серио
зен проблем. За нас оба-

и въ р
на- всич 

подходящи площи за 
това. В р емето е блатол ри 
ятствувало, понеже 
то -главно бе слънчево и 
топло, а пшениците не са 
били полегнали, 
предишните години, 
тук и убеждението 
'Специалистите ч-е

ните години, това лято .есен, доколкото времето 
комбайните (обществен позволи с есенници 
сектор) са работили без бъдат засети
особени застои

лло-
от тези пло ки

В

лято-

се в сино Вършитбата е вършач- 
От- ки в момента е в- разгарА 
при ой. Издадени са- 27 раз- 

тази решителни на частни вр 
ъшачи с вършачки и 6 

ще на частни комбайни. В 
още по-го- полупланинските села, ка 

м зърното леми площи. то например Звонци и
р 1 е е прибрано. Пло Събирането на уема Стрелац вършитбата- за- 

щите пък, комбайнирани върви редовно. Досега са почна сега. понеже ое е 
с частни комбайни; пора събрани 43 800 кг, от.нос изчаквало да бъде ожъ- 
ди износеност на комба но от 11 000 дка площи. нат овесът, който прежде 
ините и липсата на резер Тъй като с комбайни са временно узря (поради 
вни части, както и пора- ожънати и овършени продължителното суша- 
ди. неопитност на комбай 2000 дка, това означа, че - во лято и топлинния уд- 
нерите, са имали по-голе уема не ое доставя едно ар), така че вършитбата 
М'И застои. Частните ком /временно с комбайнират ще бъде едновременно и 
ба-йни не са спазвали и нето. От комбайниране- за- житото, и за овеса, 
определения ред, така че то трябва да се приберат 
в синорите на -отделни 120 000 кг уем, а от ра- 
селища е имало и недо- ботата с вършачките още 
разумения. около 250 000 кг зърно.

както в че, където сме останали 
по един или двама стар- 

изворчани то ци беше твърде сериозен 
и сигурно ако не се при 

заседание, текоха на помощ посоче 
Търсеха помощ от: Об- ните организации щеше 
щинюката
ганизациите на сдруже
ния труд, граничното по 
деление. Обаче, почти 
е инати когато трябваше 
акцията и да се реали-

при-чина, 
зи проблем посочваха по 
чти на- всяко

от предиш-

да бъде актуален още дъ 
лго време — подчерта Ву 
карски.

— Сега в местната об-

окупщина, ор

щност — добави предсе
дателят Георги Вукарс-

зира- изпъкваха някои пр , ки, — предприемаме дру 
облем-и и същата по-дъл 
го време се разтакаше.
Едвам сега изворчани се

ги също така важни 
селото акции. До края на 
годината ще уредим сел-

за

Регресирайото снабдя 
ване с гориво и амбалаж 
за събиране на уема на 
територията на община
та та-зи година е по-доб
ре организирано от пре 
дишните години и в та
зи насока няма особени 
затруднения. Инак сред 
ният принос от житото 
и другите есенници все 
още не с уточнен, тъй ка 
то вършитбата . все още 
трае. Според преценка на 
специалистите, топлинен 
удар с захванал всички 
есенници, така че доби
вите до известна степен 
са намалени.

в
ДИМИТРОВГРАД ■

Жътвата ще приключи 

до края на август т РИ

V

• ДОСЕГА СА ИЗКУПЕНИ 546 Т ПШЕНИЦА
До края на август ще 

приключи жътвата в Ди
митровградска 
Както ни уведоми ЙОВ- 
АН ВЛАДИМИРОВ, ди
ректор на ООК „Коопе- 
рант" прибирането - на 
зърното в общината е за 
почнало в края на юли и 
върви почти без застои.

В действие са 15 ком
байна. В Понишавието и

истина много зле се от,ра 
зява върху добивите — 
споделя . Владимиров. По 
ради продължителния за 
сух се наложи някои есе 
нници да бъдат засети и 
през февруари 
щата година, 
от тези посеви са 
би, а и със жътвата поза 
късняха. Всичко това пов 
лия и върху плава на от 
купа. И намаления план 
'от 770 тона ще бъде с 

90°/».

Извор
освободяха от този за ските гробища, което ще 
тях важен комунално би работим във вид на мес 
тов проблем. Със съвме тно самооблагане. До ма
стни средства и труд мо- халите: Сушица, Джор- 
стът е построен, а как- ковска и Брекина ще раз

ширим махленските щ>- 
тища.

В разговора ни обаче 
изворчани изтъкнаха и . 
други проблеми които съ 
що така обременяват сел 

скупщина, ския им бит. Преди вси 
чко ® преден план изтък
ват недоимък на вода. — 
При вода ние оме без во 
да — казват в глас, а пре 
дседателят на местната 
общност добавя, че Об 
щинската окушцина не 

расте. Вече има нови ис си стои на думата,- град- 
кове и сега е въпрос са- ския водопровод да пол- 
мо кота ..Коопералт" ще зува 12, а за потребите 
успее чрез Агробанка да на местната общност да 
обезпечи необходимите останат 38 литра а се- 
сродотва.

община.

настоя- 
Добивитс 

по-сла
Състоянието пък на 

пролетниците, предимно 
на царевицата, не с в за
видно положение, тъй ка
то и тазя община е засе
гната от продължително
то слънчево и сушаво 
лято.

то ни уведоми предссда 
телят на местната общ 
лост, Георги Вукароки в 
изграждането са участву 
вали или по-точно ка
зано, дали свой принос 
Общинската 
строителната организа
ция „Изградил", „Услу-

в Забърджгг” жътвата и 
' вършитбата почти прикл 

ючи (с изключение на 
някои села, Лукадица , 
напр.) и сега комбайните 
поеха към Висок, Обез
печени са и вършачки за 
районите на Долна Нев- 

и. в скоро

около
Ст. Н.М. А.

ЗА ПОДОБРЕНИЕ НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО В ДИМИТРОВМЕРКИ 
ГРАДСКА ОБЩИНА

Крави от СР Словения
ля, Поганово 
време и там жътвата й 
вършитбата ще приклю
чат. Засега нямаме ня
кои проблеми с резерв
ни части. Съшо е п°ложе 
нието и с прибирането на 
Уема.

Тази година обаче е 
проб-

— Средства за обезпе 
шаване на крави и овце 
от около 40 милиона ди 
нара отпусна фондът за 
насърчаване развитието 
в стопански изостанали
те краища — казва Йо- 
1ван Владимиров, дирек
тор на ООК „Коопера- 
нт". На минифермерите 
се дават най-малко по 3 
крави и 50 овце, като про 
даводителите ще трябва 
да ос издължат на „Ко- 
операнТ' в срок от пет 
години.

Интересът за набавяне 
то на крави в Словения

въз-С цел да се даде
иа частните жиможност 

вотновъди от Димитров
градска Община да

лотородисти кра 
основната

отг
леждат 
(ви и овце 
организация на коопера 
торите „Кооперант" .пре 

известно време е наба 
Социалистическа - 

80

об-куяда. Сега излиза 
ратно. Поради това дъл 
готраймият засух вече за 
страшава качествените в 
селото градини, а за ра
ботата -на някога 
тук мелници и дума да 
не става. Отделно сега ко 
гато „Напредък" в центъ 
ра на селото настани и 
част от овцете от оовце- 
фермата в Радичевцн.

— Отначало сред про 
изводитслите владееше 
известна боязън дали 
кравите от СР Словения 
ще успеят да се „аклима
тизират" в нашия край, 
но ое оказа, че тази боя
зън е .била излишна — 
изтъкна Владимиров.

д.ивъзникнал лрчт 
лем. Макар че -още офи
циално не е 
добивите са по-малки от 
лани. Причината за това
бяха неблагоприятните Ус 
ловия при провеждането 
па есенната сеитба-.

— Лошото време през 
есента на 1986 година >1а

лиша в 
.република Словения 

и 240 овце.
13-те

съобщено, коитоюнци
са раздадени на произво 
дитеяите 
Забърдието и в Бурела, 
като по такъв начин и те 
се наяоредат сред мини- 
фермите в общината.

в Понишавието,

м. я.м. А.
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ПРИКЛЮЧВА ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА НА БОСИЛЕ ГРАДСКА ОБЩИНА
ЗА ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БОСИ 
ЛЕГРАДСКА ОБЩИНАПъпщата1шдават проблеми Нови здравни обекти

Според плановете на обществено-политическите 
организации в местните общности и в общината и 
на^Общинската скупщина до края на тази година ще 
приключи електрификацията на последните 
неелектрифццирани села 
ник, Назьрица и Доганица.

Понастоящем е в ход 
' електрификацията на се
ло Дукат. Други особени 
трудности не се чувству
ват освен тези в прокарва 
«ето на мрежата с низко 
напрежение в Дудина и 
Ушинова махали. Тъй като 
пътят от центъра на село 
то до тези махали не бе 
изцяло завършен преди 
два месеца, хората имат 
трудности в прекарване
то на стълбовете и оста
налия необходим мате
риал за низкотокова мре 
жа.

50 на сто, в разноските. 
По-точно казано, ще обе 
зпечават гориво и масло 
за булдозера.

Ако всичко върви спо
ред 'плановете, тези 
тири села ток ще полу
чат до, края на тази го
дина, казва Спаокюв. То 
ва доста обаче зависи и 
от местните общности, 
от ангажираността им в 
тази благородна акция.

В. Б

Здравното дело в Босилеградока община ще 
се доближи до населението. Понастоящем е в 
ход оборудването на здравната станция в с. Бра 
НКОВ1ЦИ и на амболанторията в с. Дукат. СОИ 
за здравна защита и Здравният дом в Босилег
рад полагат усилия обектите да бъдат открити 
на: Оими септември — Деня на освобождението 
на общината от фашизма.

Необходимите средства за оборудване 
обектите на стойност от 25 681 000 динара обез
печи Републиканската СОИ за здравна защита. 
От тези средства 6,85 милиона са предназначени 
за оборудване на амбулаторията, а около 18,8 
за станцията.

четири
в общината: Дукат, Яреш-

, че-
зи три села, което ще 
даде възможност необхо 
димият материал час по- 
скоро да се докара в 
махалите. Тези местни 
общности в пробиването 
и разширяването на пъ
тищата ще участвуват с

на

В Б.

ДИМИТРОВГРАД

600 нови телефонни постове Тъй като са промене
ни Телефонните номера, 
ще дадем някои 
жни, за да могат 
та по-лесно да се сирав 
ят при получаване на те-

по-ва-
хора-

• ПРОМЯНА НА ТЕЛЕФОННИТЕ НОМЕРА:
ВМЕСТО ПЪРВИТЕ ДВА НАЧАЛНИ БРОЯ 81,
СЕГА НАЧАЛНИ БРОЙКИ СА 61, 62, И 63.

След пускането в дейс смущения. Както ни уве 
твие на новата телефон доми ВЕРА ПАНАЙОТО 
на централа в Димитро ВА, която .замества упра 
«град се наложи да се вителя на пощата в Ди- 
премонтират старите' и митровград, както и съ
да се пуснат още 600 ■ щеетвуващите телефон-
нови телефонни номера, ни Номера в Желноша, ____ „ __________ „■ известни трудности при тър за осведомяване —като по такъв начин в Омиловци и др. селища. Г<- — „ к прекарването на телефон 61-985 метеорологическа
общината ще има към - Освен това ще бъ- кабели в Желюша и станция-63-186 автогара

дат въведени нови теле- т ■ тези _ 6^.168 жп ' „
няколко дни, ко фони в Белял. Лукавица, ., б бъдат пр 63-775 поща '

гато завърши монтиране Желюша, Омиловци и ~ _ „„„„ гт„, еадоляни и положител- справки — 69-905, СВР —то на постовете, значи- Градини — каза Панаио- я „„ тт„,„ __ . „„„1 _ „ но се знае, че за Деня 61-105, „Тигър — 62-366телно ще се поправи и това. Засега ще бъдат
чуването и разговорите „пуснати" 600 нови пое- на °'св д ° и 63-566, Общинока скуп-
на Димитровградчани със та ,а по-късно още, защо септември, мнозина нови щина 61-108 и 61-288,
събеседници от други гр то остават още 300 овобо телефонни абонати ще се -митница 61-379, ООСТ
адове у нас ще става без дни номера. зарадват. „Свобода 61-566. М. А.

И СТЕФАН АНТОВ, ко
Преди месец и ТГолови 

на бяха развлечени стъл
бовете за мрежата за 
високо напрежение в Яре 
щник, Назърица и Дога 
вица, а тези за низко-то
ковата и останалия мате

йто ръководи с групата, 
която монтира телефони- лефонна връзка със събе

седници в Димитровград. 
Повиквателният номер 
си остава- същият —• 011.

те ни уведоми, че след 
като приключи тази ак
ция, Димитровград ще 
има много хубави теле
фонни връзки, отколко 
то досега. В момента, 
както изтъкна Антов, има

Ето някои по-важни те 
лефонни ® Димитровград: 
Амбулатория 
болница — 61-101, Цен-

риал само до. места до 
1които могат да се движат 
моторни превозни средс
тва. — С цел да облек
чим положението и да ус 
корим акцията, предпри 3000 телефонни номера.

След

63-966,

ехме и други мерки — 
.казва Спаюко Опасков, пр 
-едседател на ИС на ОС. 
Именно, тези дни булдо
зерът на СОИ за жилищ 

яо-ко-муна.чна дейност 
ще започне да пробива и 
разширява пътища в те

61-096,

8

.Шофьорските мъки са големиЗАПИСАНО ПЪТЬОМ

— А бе, вие че ме извърне- 
карте, -ей? — вика някой от сре- те! 'Сега на кривините свите връз

мене че -се струпате — казва въз 
— Чу пиоуйем, чекай! Ви- будено шофьорът, 

диш како съм застанал!
На втората спирка малцина ое един пътник, манао че от ли- 

За ■ цето му тече пот.
— А бе, мръдни бе, малко 

натам'! — казва един.
— Ама -не могу, човече чу 

уянам! — оправдава се друг.

— Майсторе, че ли писуйешден, точно в 16 часа н-ормална скорост. Жега -е, но сеВсеки
тръгва рейс от Ниш за Босиде- понася, 
град. Хората пътув-ат постоянно 
и нищо необикновенно не им ое ковач. Кондукторът отваря вра- 
случла. Но, през време на праз- тата -и казва: 
ниците, народните събори, -оре-

-«Та

Ето и първата спирка. Лео дата на рейса.

— Нече та е лошо — смее
— Ама къде че удавите, не-

щи «а границата и прочие, .не е 
Iлесно да се пътува.

ма места...
Тълпата нахлува.
— Защо ме избутате? — чу седне, 

ва се отвън вопъл на койдуктер-а. — А ти куде не седиш? —
пита го един лисинец.

слизат, мнозина се качват, 
кондуктора пак няма място да

1

За събора на Петровден, се 
даже и вказва: „ Божичанин,

Америка да живее, на този ден - Тълпата е неумолима. Блъс- 
непременно ще дойде пз Божица". каница. Н;а- една жена щръжки- 
'(Въпреки че много хора имат ле- те от чантата ое преплитат в кра ча да седи? — отговаря кондук- некой без карта? — чува се гла- 
ки коли, и рейсовете на един— ката на един човек. Той него- торът, 
два дена пред събора са препъл- дува. Шофьорът затаена мотора,

става от мястото ои, -за да помо- на едно' селище. — оплаква
- -някой отзад.

— Ама еирома има ли сре- — От Сурдулица има ли йош

сът на кондуктора.
— А чие по троица оедимо Едно шише с вода ое търка

ля между краката на хората.
— Е, я го държа, държа, а 

■сега ми утече. А млого ми требе, 
съжалява някой.

сенеми.
гн-е на кондуктора.

— Какво правите бе, - хора? 
Нема места!

Те като ч-е ли не го чуват,

Взимам си билета предвари
телно и ое качвам. Щастлива — Па -вие се сменете, та по 

.един да седи.
— Опушти доле оекируту, че

съм, .че -имам място, което ни
кой «е може да ми отнеме. В си
чко е пълно още в Ниш и кон- бутат се, влизат нахално, заедно закольеш нокога! — обръща ое със студена вода при Деянови, 
докторът, младо |руоо момче, с багажа — с найлонови чувал- един човек към съседа ои, а Рейсът спира. Половина слизат, 
казва медна -тълпа хора че вече чета, с кошници със зеленчуци, той едвам намира педя място да Пием студена водица. Д-ииюм 
няма места, всичко е пре-пълне- Ковдукторът ое -опитва да опусне -секирата до краката си. дълбоко чист -горски въздух.
.но. Те негодуват, но няма как! ,0Пре тълпата, но напразно. Един I -По тава време шофьорът , Кондукторът вижда, че ,най- 
Вейсът тръ-пва. 'Слънцето ненре- човек даже -го обижда. Заканва внезапно натиока оп-ирачката по- тежкото е вече минало и, съв-

нахално сеч доволен казва:

Пристигнахме до кладенчето

■

къснато пече. Задушно е. Пътни- му ое. Той целият трепери, 
ците мълчат или приказват ти-

неже някоя кола иска 
да- мине.

— Пущи го, бе, пущи, 
оекни малкучка та да види!

Шофьорът и кондукторът оа 
.хичко. Шофьорът и кондукторът безсилни. Пускат да влезат вои- 
се майтапат: чки. Сядат по прима на две ме-

— Няма вече да качуеме ба- ста, останалите стоят. Рейсът тръ 1Казва кондуктерът. 1 Отнякъде тичат още пет ДУ'
и тша. Ужасно е. Мирише на пот. ' Ама я чу го петним друг ши и .бързо -се качват.

Н,а мястото на кондуктора сед-ат иут! — добавя шофьорът, 
момиче и младеж, а- той е при-

Кондукторът прави проверка пит до вратата, стои разкрачен ое казват повече, отколкото сяи- 
Рейеът се движи с на 'Стълбите. Не може да мръдне, зат.

— Кому се бърза, нека 
па иде. Сега се-пое: „О.аваям те на 

теная-е"!

си

бички и старци, 
млади невести...

само мами
— Ех, мой църни животе!— 

От Сурдулица пак тълпа, пак хваща се за главата кондукторът.

Вукица Стоименована билети.
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Бригадирски отчети ЛЕТНИ МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ
МТВ „БРАТСТВО И ЕДИНСТВО" — ДИМИТРОВГРАД СУРДУЛИЦА

Бригада с най-добра обществена дейност ПОДГОТОВКА ЗА 

БАСКЕТБОЛЕН ТУРНИРМладежката трудова 
бригада „Братство-един- 
ство" от

стаи трудови акции, гла 
вн-о ш> залесяване на го- 

Дгамитровтрад ли-ни. Затова и очаквахме 
от 5 юли до 2 август т.г. -добри .трудови резултати 
работи на младежката 
трудова акция „Белград 
87”. Бригадата работи по

гадири чрез доброволен 
труд.

Заместник—комендан
тът на бригадата за об
ществени активности СА 
ША СТАН УЛОВ 
на, че димйтровградска-

Отборът „Абраксас", победител на Лятната лига 
на „Вечерне новости", днес и в неделя ще премери си 
ли с „Бока аониорс" от Владичин хан

— сподели ДЕЛЧА ГИ- 
ГОВ, комендант на бри
гадата. изтък-

Доброволният младеж ти" и ОК на ССМ в Су.р 
ки труд и спортът са об- д-улица) този турнир да 
ласки, в които младеж- стане традиционен. До- 
та в Сурдулишка. община пълн-ителни насърчения 
по традиция осъществя
ва завидни
през летния сезон. В то 
ва отн ошени е и таз годиш 
ното лято не е изключе
ние. Младежката 
ва бригада „Пера Мачка 
товац" участвува във вто -,,Бока юниорс". 
ра омяна на МТА „Белг
рад '87", а десетина пио 
нери от Сурдулица рабо
тиха на пионерската тру 
доза акция „Рътан '87" 
в състава на пирнероката 
бригада на Междуобщин 
ската конференция 
ССМ в Лесковац.

изкореняване на храстал
аци и постигна завидни 
трудови резултати: сред 
ната трудова норма е из- Станко Величкович, единадссеткратен участник
пълнявала със129процен в младежки акции, зает в ТО „Димитровград", СТАН 
та. а в резултат на това ЧА ИВАНОВ, девет пъти ударник на девет акции,

, бригадата е била провъз- също от гумарата, Богданча Петров, и Зоран Тасев,
гласена пет пъти ударна. заети в гумарата, Марин Таков от „Свобода", Бра-
В общото класиране от нислав Лукич от Общинската скупщина, Саша Стану- 
девет бригади — димит- лов, Емил Петров, Валентин Петров и Любен Гоцев
ровградската бригада е °т Образователния център и Бобан Александров от
заела четвърто място. Основното училище в Димитровград]
Предложена е за възнаг 
раждаване с емблема на 
град Белград. За особени 
трудови резултати 11 бр 
игадири са станали удар 
ници и °ще толкова са 
похвалени.

— Нашата бригада за 
мина на- съюзната акция 
доста добре подготвена.
Проведохме няколко ме

УДАРНИЦИ

се очакват, от двете, сре- 
резултати и щи (на 21 и 23 август) 

на победителя на Лятна
та лига в Сурдулица „Аб 
раюсас" с победителя на 

трудо- . съответния футболен ту 
рнир във Владичин хан

АТ. Футболът на маяка вра 
та бе актуален и по села 
та. В районните центрове 
се състояха летни турни 
ри с участието на голям 
брой отбори. Тези дни се 
състояха и повече фут- 

на болни
младеж и граничарите в 
чест на 15 август — Деня 
на граничаря.

Лятната спортна дей-

Инак той изказа благо та бригада на акцията 
трудор*»:е „Белград 87” е била- най- 

добрата в обществените 
дейности. Тя особено ое

дарност и на 
организации: „Димитров
град”, „Свобода", „Ком
пас—Балкан”, е изявила в идейната ра

бота, информирането и 
■културно-забавния живот. 
Вследствие на това чети
рима бригадири са пред
ложени за- приемане е. Съ

„Сточар” 
които материално са п° срещи на селоката
метнали за екипировка 
на бригадата. Част от сре 
дствата за екипировка са 
■обезпечили самите бои-

Централна спортна ля 
тна манифестация бе пъ 
рви-ят турнир по фут
бол на малка врата в рам 
ките на Лятната лига на 
в-к „Вечерне новости".
Двадесетина младежки 
футболни отбора води
ха оспорвани борби пред 
голям брой зрители, ср- ва да започне тези дни. 
ед които най-многоброй Интересът на талантли- 
ни бяха младите любите вите за баскетбол младе 
ли на футболната игра. жи е на завидно равни- 
Състезанията в Лятната ще. Десетина отбора ве

юза на комунистите.
— Нашата бригада ак 

ти вно уча ствува във вси
чки трибуни, които бяха 
организирани на акция
та. А те бяха разнообра 
зни: от разговори за
Щафетата на младостта 
до измененията в Кон
ституцията. поооч-и С. Ста 
нулев. — От друга стра
на, нашата бригада се по 
братими с всички брига 
ди на акцията „Белград 
87". С това ние дадохме 
принос към основната 
цел ,за която се органи
зират младежките трудо 

това е': за-

ност на сурдулишката 
младеж минава на баскет 
болните терени.’ Общин
ската конференция е ор 
ганизатор на 
лен турнир, който тряб

ОПТИМИСТИЧНИТЕ ПРОГНОЗИ НЕ СЕ 
СБЪДНАХА

баскетбо-

26 бригади не дойдоха...
Голям бр°й бригади от Хърватско бойкоти 

раха акциите поради закриването на МТА „Сава '
младеж лига на „Вечерне новос- че са декларирали учас- 

ти" бяха истинска атра- тието си. а организато- 
кцйя и заба&а и опечели- рът върши обемиста под- 
ха голям брой привърже готовка за .успешното пр 
ници. Затов>а са реални свеждане на турнира, 
•очакванията на организа 
торите („Вечерне новос-

югославокатаРъководството на. 
предвиждаше нов възход на д°броволния младе 
жки труд у нас, но оптимистичните му прогнози 

сбъднаха. Много младежки трудови акциине се
ще отчетат загуба, понеже едни бригади отказа 
ха да участвуват, а други дойдоха в непълен 
став. На акциите не дойдоха голям брой брига 
ди от Хърватско и това обстоятелство се оценява 

един -вид бойкот поради закриването на

съ- К. Г.
ви акции, а 
дълбочаванета на братст
вото и единството на мла 
дите от цялата наша ст- 

— заяви Стан улов.

ФУТБОЛНИ ТУРНИРИ В БАБУШНИШКА ОБ 
ЩИНАкато 

МТА „Сава".
- бригадирите йай- 

СР Сърбия (без пок-
раиаНедостатъчният отзив на 

акциите в Масов отзвукСт. Н.много засегна 
райнините). На младежките строежи в тази част 

около 1200 бригадира 
на МТА „Влана страната не дойдоха'

цели 26 бригади. Трета смяна
работи без 130 бригадира. Поради това 

бъде изпълнен планът по залесява- 
не на голини в общините Босилеград и Сурду
лица а загубата може да бъде дори 5 милиона 
динара Ръководството на акцията засега ВИЖД‘ 

„спасение": да поиска помощ от

Инак. според правила 
на та на състезанията. ч все-

или
сина"

Редица първични орга 
низации на Съюза 
младежта в Бабущнишкд ки отбор е заплащал сво 
община през лятото раз, сто участие в турнира,

а 70 на сто °т тези сред
ства си били давани ка

не може да

гърнаха интензивна спор 
тна дейност. В няколко 
селища: Бабушница, Лю 
бераджа. Долни Стрижс- 
вац, Горно Кърнино, Бе 
ла вода, За-видинцс, Гор жи, че отзвукът на 
чишце и Вава организира

само едно 
ЮНА.

то награда на първите три 
класирали ое отбора. 

Трябва да се отбеле- 
тези

летни турнири на младе 
ха летни турнири по ф.у жта е бил маоов и отдел 
тбол на малка врата. На ни срещи са гледали и 
всеки турнир, които са се по няколко хиляди души 
провеждали последовател от много селища в общи 
но, средно са участвува
ли по 20 отбора, а в Ба- 
бу-шница дори са се със 
тезавали 34 -отбора. Об
щият брой на участвува

„Модведжа' 
едно от най-' 
през поел ад 

Младите обещаха 
в тази изостанала 

има

акцияМладежката трудова
за първи път и е 

начинания
се организира 
хуманните младежки

г°дини.ните двадесетина 
да електрифицират 21 селище 
община до' края на годината (акцията- ще 
5 смени), ш> обещанието им е доведено под въ
прос поради вече споменатите причини. Затова 

бъде сформирана бригада на ГК 
на СОМ, а Председателството на Р-К на ССМ -раз

ната. Тези турнири, са 
ясно доказателство, 
младите (и при наличие 
на скромни средства) зна 
ят да си създават развле 
чекия.

чеое наложи да

акцията бригадири отреши на участвувалите в 
Оветозарево и Омсд-срево да работят още една

щитс п състезанията е 
бил над 2000 младежи. Ст. Н.омяна на същата акция.
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ТРАДИЦИОННИ

ПРЕД ВТОРИЯ ЗАОИСВАТЕЛЕН БРОЯ ПРОГРАМИ
СРЕДНОШКОЛСКИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕИ 

ТЪР „ИВАН КАРАИВАНОВ" В БОСИЛЕГРАД

В средношколския об
разователен център „Ив 
ан Караиванов" в Бо-сиие

сери обучението се за
вършва с .трета степен 
професионална подлото®

Изтичащото лято в Ба 
бушнишка община 
културното поле не доне 
се някои особени култур 
ни прояви. И този път 
младите от Бабушница се 
спряха върху организи 
рането на две традицио
нни програми „Избор 
7га първи глас на Лужн-и- 
ца" и „Ко-маришке ве
чери".

В организацията на пъ 
рвичните организации на 
Съюза да социалистичес 
ката младеж 
грами традиционно бя
ха организирани на висо, 
ко равнище. Състезаваха 
се изпълнители на народ 
ни песни и забавни ме
лодии. игри за .посетите
лите, изпълнители на 
народни инструменти. Съ
щевременно бяха орга
низирани и наградни иг
ри за присъству ващите 
посетители.

Инак и в Бабушница, 
и в Любераджа, тези ку 
лтурно-забавни програми 
бяха масово посетени. 
Посетителите топло са 
приветствували всяка то 
чка, а особено песните и 
музикалните изпълнения 
от Лужнишкия -край.'

на

град, на 27 и 28 август 
ще ое проведе втория за 
■писвателен срок. След пъ 
рвия запиователен

ка.
В четвърти клас, къде 

то също така са запла
нувани три паралелки е 
три специалности: -ик-оно 
мия-еска,
чеока и машинна 
още 25 свободни места и 
това 4 в икономическата 
и 21 в природ-н-отехничес 
ката специалност.

Да кажем и това, 
колкото броя

срок 
училище 
още 129

в.това средно 
има свободни 
места, от това. в първи 
'клас, където ще има три 
насоки е четири паралел

природете хии- 
има

ки — по една паралелка 
икономическа 
доматематичеока и

и приро-
дв-е

паралелки машинна- опе
че до 

в някой 
клас не се попълни и сл
ед втория 
срок,
то иа Републиканския пе 
дагогичен съвет ще ое 
проведе и тр-ет допълни 
телен запиователен 
непосредствено пред са
мото начало на настоя
щата учебна- година.

Инак, директорът на 
училището Ганче Васи- 
лов ни уведоми, че под
готовките за новата уче
бна година ^оа в заключи 
телен записвателен срок 
Щ-е започне допълнител
ното обучение за онези 
ученици, които са- оста
нали на поправителни из

двете про
циалност има -само 13 
свободни места и това са 
мо в природноматем-ати- 

ческата 
Във втори клас, където и 
тази учебна- година обучс 
ниет-о ще се провежда по 
досегашната възпитател 
но-образователна шрогра 
ма има още 60 свободни 
места. Запланувани са- 4 
паралелки с по 32 уче
ника.

В трети клас има още 
31 свободни места, и то 
8 в машинната и 23 в 
п-риродотехническата сп 
ециалност. Машинната 
опедоалност където се 
предвиждат две паралел 
ки е по 16 ученика мета 
лостругар-и и металошло

записвателен
■съгласно решение

специалност. Портрет на Вида Шифмилер

ДИМИТРОВГРАД
Подготовки за „Промиело лето“срок

Традиционната сатиричн-о-хумориотична и 
музикално-забавна програма „Проклело лето", 
която единствено изпълва празнотата в култур
ния живот на Димитровград през лятото, ще се 
състои към края на този месец Подготовките 
започват тези -дни със събиране на „сгоди." и 
„н-еошди" на димитровтрадчани) трудови орга
низации, обработват ое „клюкароки теми", съ
бират ое -от годишните почивки — главните из
пълнители и участници в програмата.

Димитровградчаяи, запалени по „Прокисло 
лето", вече ое разпитват кога ще -се състои про
грамата, дори кога ще бъдат пуснати билетите 
в продажба.

пити.
м. я. Ст. Н. А. Т.

КРИТИЧЕСКИ НАБЛЮДАТЕЛ Интересен град и още как...В парливото августовско- преди °бед, 
-седнали на циментовите .стъпала тред Кул 
турл-ия дом, надникваме се на тема: наши 
ят град. И тъй като мненията ни- не бяха 
много съгласувани, 
бопитството на облегналите се по прозор
ците общинари отсреща. Оказа се, че по 
въпроса на нашия град няма единствено 
мнение, но -и не сме равнодушни... -Най-на
пред ни „порази" факта, че главната ни 
улица не беше разкопана. Димитровград не 
е трай от типа на -Венеция (има всички- 
предпоставки да бъде хубаво живописно 
планинско градче) и зато-ва едно време бя 
ха ни чудни каналите, дупките и трапове
те (оообено след ъджд -и сня.г(, ко-гато сам° 
лодки ни липсваха да минем от единия на- 
другия нрай на тротоара. И тъй като от 
един шуча-ен минувач разбрахме, че в гра
да пак ще -има разкопки: п-о-мислихме, чр 
-са отпуснати средства за Г-о-иидолското ка
ле (най-оетне значи щеше да бъде намерен 
Атилиният гроб), а с него и стандарта на 
общината- щеше да скочи. -Обаче, оказа се, 
че Атила и по-нататък спокойно щ-е си 
почива а стр-ашеночешме-нци от есента ще 
започнат да тренират лека атлетика.

ва за „Сточар , който при нещастен слу- имаме! — пак се обади някой — 
чай ,се запалил а зад

и изгарял. гаражите на ул. „Найден Киров" колко
А пощата обади се друг — я ви- иока-ш мини—ферми. Представете си ка-к- 

ж.те колко- е симпатична!
предизвиквахме лю-

»а гледка на чужденците от влака се п-ред-
-Пощата .в момента май че на никому лага, когато тук минават, 

не беше симпатична, защ-о-то откакто я от- Някой предложи да- отидем до- -река- 
-криха (както и в-секй нов обект тържестве- та- защото градусите -в-се повече и п-овече 
но-) напълно прекъснахме връзките с вътре Ни притиокаха, а разговора все повече па- 
шно-стта на страната) нещо с импулсите реше. Но-, когато стана дума за реката по-ч 
май че не било в ред), а откак получихме ™ всички писнахме. Нададе се нечута оле 
новите номера на телефоните напълно 
къонахме и връзките със света. Имахме 
възможност да обръщаме само собствени- момента н-е можахме да -се -съвземем. Т-о-ва 
те ои н-омера. Какво да се -прави, когато го лято нищо н-е ни остана от къпането. Ня- 
леми телефонд-жии

лия. Най-вероятно при спомнянето си 
прочутия „Яз" на всички ни домъчня и в

зап-ре-

излезнах-ме! махме никаква друга възможност, освен да 
И тъй както от известно- време ни бе- ое наМ'окРИ'М в Ерма или Лукаваш-ка река.

Горката ни рекичка, тя е толкова деф-о-рми 
рана, че вече н-е й -се зна-е и истинското тс-

ш-е писнало -от -лощарите, пощата 
фОните, обърнахме разговора
ресна-тема. -Ч. Павилиони сто. За него, ние чение- Ск0Р-о—окор-о някой би можал да

от спо- отбРани докторат на тази тема—Д-еформа- 
ни и го знаем от ил-■ Чии ® течението на река Нишава. В м-омен- 

юстрациите на Методи Петров- — „Димит- та на: еД'на от нашите другарки прилоша, 
рсюпрад, който- изч-езва". Макар че п-редиз Помислихме, че а-ртиствува, заради реката, 
вика -бройни атаки срещу себе си, то все Обаче оказа ое, че положението не е както 
пак остана да ни мами в горещите обедни трлбв-а-,
и следобедни чаоов-е на студена бира и ар-о. — Не бойте се деца, — подхвърли ни 

- М-нтере-оен и още как! добави ня матна скара. И сигур-но щеше да бъде п-о- спокойно един пенсионер от п-ейката. Оби 
кой подигравателно и показа с ръка към добре, ако на собственика му беше преда- -кнов-ено отравяне с питейната вода! Днес 
новия търговски център, който в момента ..ден и запустелият парк д-о него, защото ка отравяне, утре жлъчка, д-ругиден 
-ое изграждаше. — Как ня-ма да бъде ин- то такъв (парк—-пасищ-е) на никой в м-омеч бъбрезите и така докато се м-о-же! 
терееан, -когато за неилановото му из-граж- та не е нужен. Знаем, че от зеленина м-но- 
даяе в центъра на града никой никого не то- не страдаме (впрочем и защо ни е, ко
пита. Смесица -на -стара турска чаршия с -гато ои имаме асфалт), но тъй като се ка

сае за главната улица не би било излишно и ната н‘и ДРУгарка и тръгна към амбулато
рията.

и теле- 
на по-инте-

бяхме само слушалипо-младите, 
мените на родителите

—- И-нтересен град! — изйика някой.

камък в

— Интересен град! — пак каза някой.
— Интересен и още как! — каза бол-

рухнали дюкянчета, калдърма, нови мага
зини, -високи жилищни сгради, широко пла едно миниатюрно ларкч-е да си имаме, 
то, което на поколенията ще -свидетелству- — Парк си нямаме, но гаражи си Зденка Тодорова

- - ---
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СЪВЕТЪТ НА ОСНОВНО УЧИЛИ к°мисията за трудови отношения на 
ЩЕ „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" В БОСИ о0ст „Фармацевтика" в Лесковац 
ЛЕГРАД ОБЯВЯВА Дава

ОБЯВАКОНКУРС за приемане на един ЕЛЕКТРОТЕХ
НИК за неопределено време в Секто
ра за преработка на овощия и зелен
чуци в Босилеград.
УСЛОВИЯ: квалифициращ работник с 

при трета стотен електрошециалност.
Обявата е открита осем дни от 

деня на публикуването, а с молбите 
кандидатите трябва да приложат сле
дните документи: диплома за завър
шеното училище, кръщелно свидетел
ство и удостоверение от СОИ за тру
доустрояване за броя на точките.

Молбите ю посочените документи 
се доставят на адрес: Фабрика за фар-

за попълване на вакантни работни 
ста за помощни работници прислуж
ници, както следва:

1. Един помощен работник — 
служиик в отделното 
училище в село РЕСЕН за определе
но време през -учебната 1987/88 годи
на за половина 
време.

Необходима ме-

е по-голяма 

физическа подготовка първоначално

На прага е новото фут
болно първенство в Меж 
дуобщинока футболна / 

Враня. Босилеград 
сзкият футболен отбор 
„Младост", който 
изтеклото футболно 
венство 
един от

работноот цялотопо-опитни за един състе 
затеден сезон, 
ящем имаме 
добри условия 
Това обаче не 
нно. 
леч

Понасто 2. Един помощен работник — 
прислужник в отделното първоначал
но училище в село ДОГАНИЦА на 
определено време през учебната 
1987/88 година за половина от цялото 
работно време.

ди и далеч по
за игра.

визия

е достатъпрез 
пър

въпреки, че бе
Необходима е да“

по-годяма дисцип
лина и отговорност в иг
рата, а преди всичко фи 
зическа

мацевтични и химически произведе- 
3. Един помощен работник—при Пия (Общи сектор) — Лесковац, Вяа- 

'Олужшик в отделното първоначално йкова 199.
училище в село ГЛОЖИЕ за опреде- ------------------ :----------
лено време за половина от цялото ра- СЪВЕТЪТ НА ОСНОВНО УЧИЛИ 
ботно време. ЩЕ „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" В БОСИ

ЛЕГРАД публикува

претендентите 
за едно от първите 
места, постигна

три 
скромни

подготвеност, тъ 
липсва

ше при повечето футбо 
листи през изтеклия със 
тезателен сезон. Поради 
което загубихме някол
ко орещи. от които пове 
чето в последните мину
ти — подчерта Георгиев.

Инак, вече две—три се 
дмици футболистите на 
„Младост" на игрището 
„Пескара" край река Дра 
говищица набира сили. 
За отбелязване е, че тре 
ньора Георгиев този път 
отстъпи от досегашния 
начин на подготовките. 
Пред настъпващото фут 
болно първенство в рам
ките на подготовките се

кмо това което
резултати

средата на табелката, 
което повечето считах за 
неуспех, отколкото за ка 
къвфо и да е успех. С ка 
кви амбицитг настъпва в 
настоящото футболно 

първенство, което запо
чва тези дни, треньорът 
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ спо 
дели:

— Реално гледано и пр 
ез настоящото футбол
но първенство „Младо
ст" има сили и възмож
ности съвместно с още 
два—три отбора да се бо

се класира
в

4. Един помощен работник
КОНКУРСприслужник .в -отделното оомогодиш- 

щ-о училище в село ДОЛНА ЛЮБАТА за приемане на работници за следните 
е пътно работно вре-ме на. постоянна работни места: 
работа. 1. Преподавател п-о класово обучение 

Оювен общите условия, -предвидс- •— стажант за определено време (за
учебната 1987/88 година) в подведом-н-и 1в Закона за трудовите отношения 

в- -СРС, кандидатите -трябва да излъган стаеното училище ® с. Дага-штцд,
2. Преподавател по класово обучениеяват и следните условия:

— да имат завършено пълно ос
новно училище;

— да доставят удостоверение, че 
не са осъждани и че н-е са под след
ствие и

— стажант — за -неопределено време 
-в подведомственото училище в с. На- 
зър-ица,
3. Д-ВАМ-А ПРЕПОДАВАТЕЛИ по му
зикална култура— стажанти — на не
определено време, от -които -един 

да доставят удостоверение, че -работа в Централното училище в Бо
са в ев-иденция на самоуоравителната сил-еград, -а един в училищата в Г. Ли 
общн-ост за настаняване на работа.

за
ри за горната част на та 
блицата, дори и за- са- оина. Бистър, Г. Любата- и Д. Любата, 

М-ошбите с документите >се д-остав- 4. Преподавател по физическо възли 
ят в срок от осем дни от публикува- тание 
нето на конкурса на адрес: „Основно време в училищата в Горна и Долна 
училище „Георги Димитров" Босилег- Лдобата.. -

Улица „Иво Дола -Рибар" бб. УСЛОВИЯ: Необходима -е училищна
подготовка според Правилника за про 
фесионалната подготовка и специал
ностите на преподавателите в основни 

Комисията за работа и трудови отно- тс училища (Служебен глаони-к СРС, 
шсния в трудовата общност на Секре- бр. 29/68) и да нямат пречка за рабо 
тариата за общо управление и обще
ствени дейности към ОС в Босилег- процес, 
рад публикува Личният доход е определен с Пра

-вплника за ЛД.
Конкурсът е открит -осем дни от 

деня на публикуването му.
Молбите -с доказателства за изпъл

мият връх. Като казвам определи за проверка с 
това имам в предвид иг по-силни отбори. Така

-в Босилеград вече госту 
ваха футболните отбори 
„Радник" и „Челик" от 
Сурдулица, а до начало
то на футболното първен 
ство ще гостуват и фут
болния отбор „Динамо" 
и ПКВ „Юм-ко" от Враня 

които ще бъ-

стажан т— на неопределенорачкия потенциал с кои
то разполага „Младост" 
и останалите в групата 
футболни отбори, 
подкрепва и факта, че и 
в настъпващия състеза 
теле-н сезон ще 
гаме със същите 
листи, които ни бяха на 
разполагане и миналата 
година. Разбира се.

рад,
17540 -Босилеград.Това

разпола
футбо

— срещи 
дат последна проверка.м. я.

възпитателно образователнията във
сега

ВРАТА КОНКУРСФУТБОЛ НА МАЛКА

„Любишините манекени" 

— най-добри
ШЕФ НА МЕСТНАТАза приемане на

КАНЦЕЛАРИЯ В ГОРНА ЛЮБАТА— ня.ва|н-е на условията -се доставят на 
един изпълнител за неопределено адрес: Осн-онно училище „Г. Димиг- 
врсме. ров" Босилеград, -улица „Иво Лояа
УСЛОВИЯ: Полувисша училищна под Рибар”, 1,7 540 Босилеград.нира беше Неша Кирков, 

член на отбора на „Лю- 
бишини манекени", а 
най-добър вратар.

От 8 до 16 юли в Дими 
тровград се проведе тур
нир по футбол на 
ка врата. И този път 
вен Общинската 
ренция на Съюза на мла- 

оргаяизатор

готовата — икономическа или упраин-
учили-щна Комисията за трудови отношения на 

ООСТ „Напредък" в Босилеград дава
телиа на/сока или -средна 
подготовка — гимназия, икономичес
ко или -управително 
ж-ш пр-офс-сионален изпит с иай-м-ал- за приемане на един ВЕТЕРИНАРЕН 
-но едногодишен трудов опит. а може ТЕХНИК
-да се прием-с и -кандидат без трудов У-СЛОЙИЯ: Средна професионална по

мал- 
ос

конфе Деян Джорджевич от 
„Млад милиционер". За 
най-високо
во беше провъзгласен от- 

„Кафе—хир"
от Пирот, а най-симпати 

съставът на 
На пъ

беше
ОБЯВАу-чилище, п-одо-

спортсменст-
дежта като
на турнира се появи и 
новосъздадената СОФК-а. борът иа дготошка — ветеринарен техник и на 

С молбите кандидатите трябва да три ПАЗАЧА НА ДОБИТЪК, 
доста-вят кръщадн-о овидетел-ство, ди- УСЛОВИЯ; основно училище или 

подготовка, -квалифицирани работници.
Всичките м-еота са за неопределено

опит.

Тазгодишният турнир 
беше организиран 
го добре. При участието 
на 28 отбора, при игра

не-чен беше 
„Куку риго—сити", 
рвокласиралите се 
ри » различни полета на 
спортна изява бяха преда 
дени хубави награди, оп 

сетне

мно- училищиата.плома за
удостоверение д-а -не са под -следствие 
и удостоверение от СОИ за трудоус- време.

отбо-

запо куп-система 
заключителната част ос 

отборите „Лю

Молбите с документи за изпълня 
от ван-с на условията от обявата, с удо-

„оня на публикуването му, а молбите ГръщелГовид^^во^ 
ое доставят до Комисията за трудови ни,е от ООИ за трудоустрояване, кая- 
отяошения -в ТО на Секретариата за дидатиге -от деня на публикуването 
общо управление и обществени лей- доставят н-а адрес: Т-О „Босилеград"

— Общи едужби — Босилеград.

трояшн-е.
Конкурсът е открит 15 дникласираха 

бишини манекени" и „Мл 
ад милиционер". Като по 
бедител се наложи отбо
рът на „Любишиви 
шжени" с 6:3, а в борба- 

място игра

реквизити,ортни 
купи и дипломи. 

Заслужава да се -отбеле 
че тазгодишният ту 

футбол па мал 
врата беше на високо 

беше много

жи,ма-
рнир по

пости към ОС в Босилеград.ката за трето
ха „Йовшина махала", равнище и 
и „Тигър" — 6:2 за „Йов добре организиран и по- 
шина махала". Най-до- ден. 
бър голмайстор на тур-

Впнмапис: За всички конк-оси и обяви важи общото условие — Неком 
плектуваните и неподадени в срок молби няма да се разглеждат.

Димитър Ставров
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>С&Аь®гр?* сатиРа * забава
НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИКарикатурен екран
„Д аз икш...

Пазарище без пазарПо време на първата.у нас 
сексуална ■ революция група 
майстори и чираци от наши-, 
те краища строили частна къ
ща в Ниш-. На няколко дни ■ 
откакто захванали строежа пъ 
рвата им съседка, тридесетго
дишна свободна жена, започ
нала ежедневно . да се събли
ча на бански костюм и да ое 
нанича на балкона ри: Един 

' ден, след като се понаоекла на 
балкона, тя отишла при май
сторите. Седнала .на едно въз- 
даишенмйце и започнала да ги 
разпитва за еднондруго. Тога
ва главният майстор решил да 
предприеме някакви мерки.

— Съседке — казал той, 
когато й се доближил на ,,кул 
турно,, равстояние — мога ли 
да те п-омоля за една работа?

— Само кажи майсторе, 
за тебе всичко бива! — отвър
нала тя дяволито.

—: Е, тогава веднага се ма 
хай оттук! — огоекъл майсто
рът. — И като сестра те мо
ля: недей вече такава да ое 
въртиш около нас, дори и по 
твоя двор. , ,

— Пфу! — ра сърдил а ое 
съседката. — А аз мислех мъ- 
жаш сте...

У торник снаата ме замоли: „Тате я 
отиди до пазарат да купиш малко зарзват: 
патлиджагьете смо намалили, - узни некойу 
шушпу, а и лубеницу за децата и нас..."
Узе це^ерат и пойдо, кво че праим -по ижу 
док не дойде синат од работу.

Ногу пред ноцу,' стиго до пазарището. 
Гледам и неверуйем: нигде жива душа, ама 
ш за лек да продава некой патлиджаню 
или шушпе.

„Бре, кво че праим — п-омислим си я 
— снаата че рече не съм сакал да -купим, 
заблеял съм се с набурлийе и съм забова 
рил".
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Въртим се я навам—натам, гледам ка 
пия затарабена, а и унутра нема никой. У 
тия земан минуйе йедън рибар и ка ме ви-
де ко -се муам, усми-ну -се, па рече:

„Е дед°, види се дека не си од Цари- 
риброд. Пазарът не работи съга"...

Ко бре сине, нема да работи, нали чо 
-веци пребе да си купе зарзават?"

„Че си купе —.рече он — ама нема ту 
ка, а д-оле при рампуту!"

„-При кву рампу, нали йе това пазарат?"
„Па-зар йе, ама и не йе пазар. Тука се 

продава само у петак, а през нед-елюту се 
купуйе при долшуту’рампу..."

„И тамо ли има пазар?" — питуйем я 
ко първодел-енац.

„Иди, па че видиш!" — рече рибарат 
и.вати рекуту нагоре.

Запути се я та при д°л,нуту рампу. А 
тимо има кво и да видим: между путат и 
линийуту -на йедно вагонче, збутали се ка- 
мийн>е, на купища у прашулякат натрупа
ни патладжан, е, шушне, и стресли лубени- 
це... Народ приоди и се одзърта, да не га 
уща-ри некой аутомобил. Ония с камжяьете 
-що докарали зарза-ватат само що несу се 
качили йедън на друг нагла-ву. Нема куде 
да стРвар-е робуту, па н-екойи продавайу од 
ма од камжмьете, дру!)и Ьу натрупали на 
тротоарат.

„Бре, кой беше толкова паметан при 
уба® пазар да докара народат тука да се 
бута — мислим си я, па и друго нещо ме 
човърка: кво ли прайе ония човеци оди 
Строш-ену чешму ка треба да бийу толкова 
шут за половин Йияо патлиджане?"

Изгледа една отрака-на жена в-иде дека 
нещо ме мучи, па рече:

„А дедо, н-ийе -ои купимо ове од п-етак 
Д° петак. Истина и патлиджанете м-оже и 
да се здувайу, краставице стану бая-те, ама 
па свайи дън не търчшмо нагоре—надоле.

■'Па са ои нещо п-реметам: убашо йе що 
су и това вагоиче реншли да буде пазар, 
ама защо су затворили големият пазар? 
Ако йе за лъснотийу — не йе, ако йе за 
инат — не знам к-ой к°м-у се инати.

— Улъснише „Усл-угу": тука не чисти, 
а горе нема кво да чисти — рече йедън и 
узе три Ьила патлиджане. >

Купи и я и поварка да кажем на снау- 
ту у-ба-во да иамийе зарзават -оти га узе 
направо оди прашулякат.

оез лошвиие
„Юго" на „войводата"

Един „юго” е нова кола, 
купет| (С големи народни дари, 
да се возят общинските „бащи" — 
такава му съдбата била.

Този „юго", гиздава кола, 
наскора стана г°ляма сгода 
за един общински „войвода" — 
такава му съдбата била.

Тоя „юго", мъчена кола, 
(разправят някоя!1 дечища) 
прави частни къщи по градища — 
такава му съдбата била. — Мисли -си какв-ото щеш, 

ние сме дошли тук да вземем 
някой динар, а как да го взе
мем, когато чираците воек-и 
час ое губят от строежа, а 
ние, майсторите, ще ои изсе
чем пръсти с теслите.

Тоя „юго", мъчена кола, 
някога белким щ«( (проговори, 
та някои да напипат затвора — 
зла им политиката била.

Кирил Георгиев
к. г.
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