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ОТ ПРОВЕДЕНОТО ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕН 
ЦИя НА ССТН В БОСИЛЕГРАД

РАЗШИРЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОК НА СКС В ДИМИТРОВГРАД

СТАБИЛИЗАЦИЯТА - АКТУАЛНА И 

ДЪЛГОСРОЧНА ЗАДАЧА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯТ 

СЪЮЗ -ВКОНКРЕТНИ 

АКЦИИПрез последния ден на изминалия месец (31 октомври) в Дими
тровград бе проведено разширено заседание на Общинсната конферен
ция на Съюза на комунистите в общината. На заседанието бяха обсъде
ни актуалните иденйо-политически задачи на първичните организации и 
органи на Съюза на комунистите в общината в предстоящите избори. 
Бе разгледано и състоянието в средното образование и задачите на 

СК в тази област.

И покрай големите материални влагания— 
здравеопазването не е добро. Средствата за ма 
сова информация на български език ипълняват 
ролята си. Предстоят важни задачи пред Со
циалистическия съ»оз в общината. За нов пред
седател с едногодишен мандат избран ЛАЗАР 
СТОЙНЕВ, а за секретар РАДА ТАКЕВА. На 
заседанието на ОК на ССТН присъствуваха Бог 
дан РАНКОВИЧ, председател на секцията по 
информиране при РК на ССТН и БОРА ЙО- 
ВИЧ, член на Председателството на МОК на 
ССТН в Южноморавски регион.
Членовете на Общин- татъчното, несъответното 

ската конференция на и неефикасното оказване 
ССТН в Босилеград на на здравната, защита, не- 
проведеното на 28 октом- зачитането на работното

време, недисциплината, ло 
шите отношения между 

на здравната лекарите и осигурените ли 
ца, ненавременно оказва
не на бърза помощ, не
достатъчна работа в здрав 
ните станции на терена и 
работа, по смени и пр. Мно 
го слабости бяха изнесе-

— Предстоящите избори в 
Съюза на комунистите не са

постоянно актуална и дълго
срочна задача.

в средното насочено образо
вание. Обща констатация е

и покрай първоначалните

ври заседание, разисква
ха за положението и проб 
лемите
защита в общината. В из 
готвената информация 33 
състоянието в здравеопаз
ването с факти се посоч
ва, че през последните го 
дини са били обезпечени
финансови средства за съз ни . и в разискванията на 
даване на условия и подоб Николайчо. Станков, Боян 
ряване на здравеопазване Апостолов, Любен. Рантег 
то в общината. лов. Любен Богословов. и
ИМА УСЛОВИЯ ЗА СО- други... Делегатът Влддо 
ЛИДНА ЗДРАВНА ЗАЩИ- Божилов от Долна. Люба- 
ТА, НО...

С участето на по-широ
ката обществено-полити
ческа общност към 30 ми

та между другото изтък
на, . че пациентите загубят 
по час, дори и повече* ко 
гато пристигнат от. села- 

лиона динара са вложени га, а в това време лекари 
и докрай е проявена со- те са на закуска и затуй 
лидарност да бъде постро трябва да се нагоди ра- 
ена сградата на Здравния ботцото време към нужди 
дом в Босилеград, здрав- те на пациентите.. Симеон 
ни станции в Долна и Гор Захариев, председател на 
на Любата и в Горна Ли- Общинската 
сина, а по-рамо и в Бран- 
ковци. Посочените здрав
ни ведомства сгу и оборуд 
вани. Целта е здравната в местните общности. Той 
защита да се доближи до се застъпи за много по- 
паселеиието, за да може отговорно отношение на 
да я ползва всеки, който субектите *в Здравния ДОМ, 
има нужда. Здравният дом както и за отговорността 
в Босилеград има 6 лека- на СОИ по здравна защи 
ри обща медицина, 1 сне- та, понеже „причините” 
циалист гинеколог, 3 лека за лошото положение не 
ри, които специализират, могат да се оправдаят с 
I лекар-стажант по обща нищо. 
медицина, 5 стоматолога, 
а организирана с два пъ- цнята остро осъдиха отс?»с 
ти; седмично специалистич твцето. на представител 
ио-поливалетна служба по от Здравния дом на засе- 
педиатрия и интерна ме- данието, когато се водиха 
дицина от страна на Ме- разговори, за да се подоб 
дицинския център в Сур- ри положението в това 
удлица и рентгенолог от здравно заведение.
Скопие. На медицинските ИНФОРМИРАНЕТО 
кадри (лекарите) са обез- БЪЛГАРСКИ ЕЗИК — ВСЕ 
печени й стимулативнн до ПО-ДОБРО И ПО-СЪДЪР- 
бавъчни. Но и в информа ЖАТЕЛНО.

Изхождайки от значе

В цеха на „Свобада” в Димитровград
слабости реформата успешно 
се осъществява.

Успехите, преди всичко, се

нието в момента, Ранчсв из
тъкна, че в общината се про
вежда широка 
тичсска и 
дейност. Това особено се 
чувствува в организациите на 
сдружения труд е>т материал 
ното производство, въ» връз 
ка с развитието на самоулра 
вигелните

низационен въпрос, но круп
на и сериозна 
тическа задача, която тъРси 

висо-

идейно-лоли- скупщина, 
подчерта, че за слабости
те в Здравния Дом се го
вори на всички събрания

ИДСЙНО-ПОЛИ-
дължат на ангажирането на 
общсствсно-политичеокитс 
ли начело със Съюза на кому 

По-нататъшната ак

самоуправителнасериозни подготовки и 
ка стенен на идейно-полити
ческо и акционно единство и

си

пистите. 
тивност трябва да бъде на
сочена, бс изтъкнато, 
създаване на условия, особе. 
по от страна на сдружения 
труд и средношколския обра
зователен център, 33 преодо
ляване па досегашните слабо
сти. Същите преди всичко се 

несъответното

членоветеангажираност на 
на СЪю33 и3 комунистите. То 
ва изтъкна във встънително-

към

общественло-ико- 
Катото си изложение председате

лят на Общинската конфе- трай»3 
ренция на Съю33 нз кому- татък остава: — осъществя
ниститс, другарят Васил Раи- ва не политиката на иконо
чев, на заседанието, на което мичсска стабилизация, Р33 
се обсъдиха актуалните идей' ширяване процеса на сдру- 

на жаване на труда и средствата,

номически отношения.
задача и за по-на

доотнасят
планиране на кадри, 
статъчното им насочване към 
производствените профили и 
пезадоволяванс 
сдружения ТРУД- 13 разисква-

недо-
Членовете на Конферен

задачино-политически 
първичните организации и ор 
гани на Съю33 на комунисти
те в Димитровградска общи- 

иредстоящите избори.
Още повече ако се знае, 

подчерта Ранчсв, че в пред
стоящия период Съю3ът на 
комунистите трябва да бъДс 
онази двигателна сила, ко^то 
ще раздвижва всички въпро
си и задачи от 
интерес за обществото. В то
ва отношение осъшствява:не' 
него политиката на икономи
ческа стабилизация и обще
ственото развитие е основна,

нуждите на
износната ориукрепване на

еитация. обезпечаване на су участие Милчанидта взеха 
Цонков и Адам Георгиеврови ни, защита на жизненото 

и прочие. В пред 
тази дей

и двамата постоянно заети в 
Образователния център в гра
да. Липсваха дискутанти от 
одружения труд, които пряко 
са заинтересовани 
„работнически 
именно такива липсват в ди
митровградското оредно учи
лище. Зае се становище по 
тази тема да се разисква и 
на следващото заседание на 
ОК на СКС в Димитровград.

Т. Петров

равнище 
стояшия период

трябва още повече да 
изтъкнато бе на

на в

НАпост
се засили,
състоялото сс разширено за
седание на Общинската
ференция-

за т. н. 
профили'', а

кон-

цията се посочва, че има
ред слабостй и че здравео нието на средствата 
пазваието не е в съгласие масова информация в по- 
с материалните влагания- нататъшното .развитие ца 
Посочват се известни от- нашата

заРЕФОРМАТА на средното 
НАСОЧЕНО 
УСПЕШНО СЕ

Па заседанието Ос объеде- 
но състоянието

с-ь щссгпсн ОБРАЗОВАНИЕ 
ПРОВЕЖДА самоуправнтелни

рицателми прояви, които 
се манифестират в недос- (На 3 стр.)и проблемите



НАС || ПО СВЕТА И У
ЕНВЕР ХОДЖА ПРОДЪЛЖАВА ДА СЕ НАМЕСВА ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ РА 
БОТИ НА НАШАТА СТРАНА '

4*НОВ ПРИЗИВ КЪМ ИРЕДЕНТИСТНТЕ
, .. ■•*,&*■■■ И

■ 4Л

Всички рналките си претеизии 
към Югославия, той ата
кувал решенията на Вто 
рото заседание на АВ 
НОЮ, които — според не 
го — са приети „без позво

социалистически страни и комуни 
етически партии в света (разбирп сс, освен албан 
ската), Енвер Ходжа провъзгласил за — бивши!

цня. Още повече, той и 
от конгресната трибуна 
призвал котрареволюцно

X» СП иред ДС 
дсиише ми осмия конгрес 
пи тсаиопспиги ич^шя ма 
др^ди, иьриияГ ССкрсТир 
пи адач ми лш пниер лид 
/ми цош1Ш1л „Импсрнал— 
рсммимоммсхкаха моли ш- 
ми , СЪЬрСЛ1СМШ1я Съмех 
ски и югославски „ревизи 
опизъдг и останалите ,.с*ц
ьрсмсННИ рсВИЗИОМИСХМ 
ои ВСИЧКИ ДМСШМИ труд МО
сти иа илоамия. при това 
един час той лосвешл на 
нииадкнте си срещу дело 
куината политика на юто 
славия от войната до днес.

лоджа се опитал да уое 
дц делегатите, че положе 
нието в Алоания „не е ои 
ло никога по дооро" и то 
ва подкрепил само с ло
зунгите „Алоания е напра 
вила голяма крачка нап
ред", „партията стои гор 
да и донесе щастие и нов 
напредък на народа'.

Предлагайки Албания

■

*
ДЕЙСТВИТЕЛНО РАВНОПРАВИЕ

Политическите стпновнща за равноправие
то на народите и народностите в Югославия 
действително са ожнвотворсни.’ Твърде показа 
телец пример за това с положението на турци 
те в Косово, което допринася да сс установят 
мостовете на културата, на културното, ннфор 
мативното и друго сътрудничество между Юго 
славия и Турция — пише турският вестник 
„Джумхурнет".

Под заглавие „Турски език и култура в 
Косово’’ вестникът на една цяла страница по
местил интервю с Невзет ХодаБердн, директор 
на издателство ТАН на турската народност 
в Косово. От разговора читателите твърде яс- 
он узнават как и до каква степен в нашата 
страна се води сметка за пълното равноправие 
на всички народи и народности, без оглед на 
тяхната численост. Между другото се посочва, 
че 12 500 турци в Косово имат седмичен вест
ник, който се печата в 3300 егземпляра, списа 
ние за култура, наука и литература, .Чеверен' 
и списание за деца „Куш”, както и делегатски 
вестник.

ВЕЛИК ВОЖД И УЧИТЕЛ НА РАБОТНИЦИ
ТЕ: В. И. ЛЕНИН

ПО ПОВОД 64-ГОДИШН И ПАТА ОТ ВЕЛИКАТА ОК
ТОМВРИЙСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕВОЛЮЦИЯ

«лик,:»...------- ■ .....Факел на новите времена
% Чест чувайки 40-годишнината на своята ре- 

волюцчц, югославските народи и народности са гор
ди, че с изграждането на социалистическото само- 
управително общество дават собствен принос за ху
манните процеси, които откри Велики^г октомври.

Утре навършват 64 години 
на Великата 

социалистиче-

в света.
За пръв път в историята 

е срушен капиталистическият 
строй и властта минава в ръ
цете на експлоатираната ра
ботническа класа. Осъще
ствява се вековният блян на 
обезправените и експлоати
раните. Откроява се нова, 
светла епоха в развитието на 
човешкото общество, епоха 
без експлоатация и тирания 
— епоха на социализма.

от избухването 
октомврийска 
ска революция в Русия- На 
7 ноември (25 октомври по 
стария календар) 1917 година 
Червената гвардия и револю
ционните пролетарски войски

като ооразец за единствен 
социализъм в света, Ход 
жа отправил нови напад 
ки срещу осъдата на 
Сталин на 20 конгрес на 
К11СС и посочил, че „ден 
ствителна социалист ичес 
ка перспектива" е „богати 
ят опит на Сталин и дне 
шна Албания". При това 
не напомнил, че идеал са 
му и Сталиновите чистки 
на политическите против 
ници. В рамките на тази 
„своя теория" Ходжа про 
възгласил за „бивши" вси 
чки комунистически пар
тии в света освен албан
ската.

Опитвайки се да 
де впечатление

превзимат в свои ръце прави
телствените сгради и ведом
ства в Петровград: пощата, 
железопътната гара, банката, 
министерствата... Същия ден 
до гражданите на Русия е 
отправено съобщение, че е 
свалено временното правител
ство и че властта са превзели 
съветите. В нощта измежду 
25 и 26 октомври вдигналите 
сс на въстание пролетарии, 
щурмуват срещу Зимния 
дворец, завзимат го и аре-

нерите в Косово да про
дължат с шовинистична 
и иредентистката си дей
ност, както и борбата за
онова,

Енвер Ходжа обаче ечи 
та, че това не е намеса 
във вътрешните работи 
на Югославия, но такана 
речено албанско —■ безс
порно право! Това „безс
порно право" той обосно 
вал с иска за разкъсване 
на Югославия така, както 
настояваха реакционери- 
те в миналото и Енвер се

ление и самоопределение" 
и без допитване — което 
очевидно най-много му 
пречи — с Албания, като 
пряко заинтересована по 
този въпрос.

В решенията на това ис 
торическо и за Югославия 
съдбовно революционно 
заседание на АВНОЮ Ен
вер Ходжа вижда извори 
те на „твърде 
ното антиленинско 
ние на националния 
рос в Югославия", взимай 
ки правото да говори не 
само от името на албанци 
те в Албания, но и от име 
то на всички народи и на 
родности в Югославия.

Победата на Великия октом
ври получава широк отзвук в 
света. Милиони работници и 
селяни
въстават на борба срещу кла- 
совия враг, вдъхновявайки се 
от делото на' болщевиците. И 
над югославските 
силно отеква

още по-ре шително

неправия
реше стуват временното правител- 

въп егво. В Пегровград побеждава 
въоръженото 
въстание, 
ците и селяните, 
болшевишката

простори
грандиозният 

успех на руските работници и 
селяни. Над 30 хиляди про
гресивни

пролетарско 
Наскоро работни- 

водени от 
партия и Ле

нин превзимат властта в ця- 
ля Русия. Побеждава първата 
социалистическа

Прославяни отиват 
да защищават революцията. 
Вече 1920 година югославски
те комунисти

създа
за „обек га> 

тивен подход" към обета 
новката на Балканите, Хо 
джа всъщност поставил 
условия за сътрудничест
во с балканските страни, 
без да обясни защо тък 
мо той и Албания «е уча 
ствуват в каквато и да е 
форма на сътрудничество 
на нашия полуостров и в 
Европа.

Ходжа твърдил, че в от 
ношенията ои с Югосла
вия, Албания 
принципите за „взаимно 
доверие и 
Обаче за

Настоявайки на всяка 
цена да оправдае терито

постигат забе- 
лежителен успех на изборите. 
Хиляди млади хора от редо
вете на работниците и интели
генцията прег-ьрщат учението 
на Маркс, Енгелс и Ленин и се 
подготвят за съдбовна схватка 
с експлоататорите. Октомврий 
ската революция^ става шко
ла и на югославските кому
нисти, кото., 24 години след 
победата ц вдигат знамето на 
собствена борба за 
зъм. Със св-ьрхчовешки 
изъм нашите народи и народ
ности, водени от Югославска
та комунистическа партия и 
Йосил Броз Тито освобожда
ват страната си от фашистки
те завоеватели и

революция
влезнеме заради голямата полза за на 
шето по-нататъшно развитие, но това 
не правим за сметна на сътрудничеств 
ото със съседите от Южна Азия. 
ВАРШАВА: Изхождайни от опасното 
положение в страната, поето се харан 
теризира с дълбон упадък на стопанст 
вото, нрайна изтощеност на население 
то и криза на надеждите за по-светло 
утре, полският

Сейм призвал работниците да 
се отнажат от по-нататъшни стачки. 
Към призива се приобщили и синдика 
тите „Солидарност", но резултатите все 
още не дават надежда, че положение 
то ще се поправи.

БОН — МОСКВА: Според най-новите 
съобщения от столиците на Съветския 
съюз и Германската федерална рзпуб 
лика, посещението на Леонид Брежн 
ев в Бон, предвидено за края на този 
месец, ще бъде продължено с два дни 
Това ще даде възможност на шефове 
те на двете страни да направят по-об 
стоен^и по-обемист обмен на мнения 
по наи-актуалните световни проблеми и 
двустранните отношения между 
страни.

НАКРАТКО

ДЕЛХИ: Тук се състоя тридневна меж 
дународна среща на учени, политици, 
синдикални дейци — представители 
на 16 развиващи се страни, на която е 
разгледан въпросът за самоуправлени 
■зто и участвуването на работници в 
управлението с предприятията. .Касае 
се за изследователския проект. „Са 
моуправлението и работническата пар 
тиципация като фактор на социални 
промени и инономически прогрес в ра 
звиващите се страни", в който още 
от първата среща в Пореч 1976 годи 
на активно участвуват Алжир. Банглад 
еш, Гваяна, Индия, Малта, Перу, Тан 

■ зания, Югославия и Замбия. 
СОЛСБЪРИ: В политическия живот на 
Зимбабве понастоящем 
ан изпъкват две събития

социали.
геро-

спазвала

почитание".
сътрудничество 

между двете страни той 
поставил условия, които 
съвпадат с реакционните 
лозунги и искове на ире 
дентистите, шовинистите 
и контрареволюционери 
те в Косово и на албански 
те реакционери и усташ- 
ките и други фашистки 
елементи в чужбина.

Очевидно недоволен от 
краха на контрареволюци 
оннид- опит в Косово, чи 
ито носители са подбужда 
ни и от политиката на 
Енверовата партия, Енвер 
Ходжа се опитал да оправ 
дае тази

установяват 
демократична народна влет. 
Тръгват по собствен, самосто
ятелен път в социалистиче
ското строителство, издирвай
ки нови простори на демокра
цията.

С това те на дело пътвърди- 
ха думите на Ленин: „Всички 
нации ше преминат в соци- 
ализъм, тава е 
но не воички по един и същ 
път и начин. Всяка ще внесе 
нещо свое в тази или онази 
форма на 
този или 
диктатурата на пролетариата, 
в този или онзи

на преден пл 
— разговори

те със западната „контакт-група" 
Намибия и анцията по установяване 
на еднопартийна систем в страната, ко 
ято от известно време води ЗАНУ ’ 
КОЛОМБО: Най-интересен 
асящ се до Шри Лаика е: 
страна реши да се приключи 
АОЕАН, физически далечна й

за

въпрос, отн 
защо тази

неизбежно,
двете

към
МАДРИД: Мадридската среща на Кон
ство вЦЕвТоопяа сигурност и еътрудниче ство в Ьвропа отново западна в слепя
та улица на блоковата надпревара. То 
ва заключение се налага след една се
ятИетап°нааКсп започЧа занлючитзлни- ят етап на среща а.

група на
страните от Югоизточна Азия: Индоне 
ЗИЯ, Тайланд, Сингапур, Малезия и Фи 
лпини? Многобройни са въпросите чо 
също така и отговорите. Изглежда’оба 
че. чз най-точен е отговорът на офи 
циален Коломбо: „В АСЕАН искаме ля

демокрацията, в 
онзи вариант на

темп на со- 
преобразо-циалистическото 

вание в различни области на 
обществени^ живот".

контрареволю-
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ОТ ЗАСЕДАНИЕТО 
КИ РЕГИОН НА МОК НА ССТН В НИШ

моравскиАрегионЧНИТЕ РАЗИСКВАНИя по развитието на южна
В 1982 ГОДИНА

Енергично срещу Резолюцията - програма по стабилизация
пропуските в 

заетостта
Със състоялата се в по

неделник сесия на Скуп 
щината на Междуобщин- 
ската регионална 
ност в Лесковац, на коя 
то бяха разгледани проек 
тодокументите по общест 
вено-икономическо разви 
тие на Южноморавски ре 
гион в 1982 година, запо 

публичните рази 
по развитието 

на региона в идущата го 
дина, които ще приклю 
чат към 15 ноември т.г. 
Разискванията ще се во 
Дят същевременно по ра 
звойните документи на 
републиката, региона и 
общините с цея да се 
обезпечи пълна синхрони 
зация в планирането и е- 
динен подход към реали 
зацията на развойните це 
ли в СР Сърбил.

Ако се изхожда от на
родната ,денят се поз 
нава по утрото" тогава 
разискванията на сесията 
на Скупщината на МРО в 
Лесковац навестяват при 
емане на Резолюция, коя 
то ще бъде действенца про 
грама по стабилизация. 
Именно, изказалите се 
делегати решително под 
чертаха иска този доку 
мент с цялото си съдър
жание да благоприятству- 
ва на борбата за икономи 
чсска стабилизация-

В осъществяването на 
съвместните развойни це 
ли и интереси, което ще 
се отвива в условията на 
обща борба за по-нататъ 
шно развитие на социали 
етическите самоуправите 
лии отношения и осъще 
ствяване на политиката по 
икономическа стабилиза
ция, ще се полагат усилия

в развитостта на Южномо ство ще имат изостанали 
равски регион по отноще те и граничните общини, 
ние на СР Сърбия- Тази Предвижда се в 198^ годи 

общ- цел трябва да се постиг на да продължи изгражда
не с помощта на по-ши нето на започнатите сто
рока общност, която и до пански обекти в тези об 
сега не липсваше, но и щини. 
с ло-сполучливо ползуване 
на съществуващите възмо да де едно 
жности. В тази насока ос 
мовни 
дина
ване на външнотърговския
обмен, особено с конвер 
гибилния пазар, чрез уве 
личен износ и намалява 
не и заместване на вноса; 
увеличаване на промишле 
ното и селскостопанското 
производство и доход, при 
задълбочена самоуправи- 
телна организираност и 
свързаност на сдружения

Осъществяването 
ческата

Агрокомплексът трябвана мероприятията на икономи 
стабилизация същевременно е и борба за 

по-ускорена заетост.
от основни 

те. звена в борбата за ста 
задачи в 1982 го билизация. „Морава II" и 

ще бъдат подобря- занапред си остава най-
чнаха
скванияЗаетостта, която 

ставлява един от значител 
ните въпроси в по-нататъ 
шното обществено-иконо 
мическо развитие на Ниш 
ки регион, занапред мо 
же по-успешно да се осъ
ществява само чрез по-на 
татъшно укрепване на 
материалното производ- 

ползува 
не на съществуващите мо 
щности, чрез въвеждане 
на повече «'мени и чрез 
енергично премахване на 
всички слабости, които 
го съдътствуват. Това е 
главното заключение, със
тояло се през миналата 
седмица заседание на МОК

пред рядко се срещат непозво 
лени прояви: мито, коруп 
ция, фамилиарност, групо
во-собственически отноше
ния, нарушаване на само 
управителните споразуме 
ния. Обществения договор 
в региона, който е в сила 
от началото на миналата 
година и Закона. Една от 
трудностите в заетостта е 
и несъответното планира
не на кадри. Докато от 
една страна се школуват 
кадри, от които сдружени 
ят труд няма голяма нуж 
да, от друга страна се чув 
ствува липса на дефицит 
ни кадри. Ни добрите лич 
ни доходи, ни останалите 
бенефищш, които се пред

важно начинание, а сдру 
жаването на селскостопан 
ските производители ще 
се стимулира и с данъчна 
та политика.

Решително изразен и 
екът развитието на обще 
ствените дейности да се 
съгласува с реалните въз 
можности на . сдружения 
труд. Има мнения, според

ство по-пълно

В проекторезолюцията 
размери: обществен продукт — 5,2 

на сто; доход — 5; промишлено производство 
— 7; селскостопанско производство — 3,6 (в 
обществения сектор — 4,8); заемане на рабо
та — 3,8 инвестиции ■— 3 на сто, а вобществе- 
иите дейности с 15% по-малко от реализацията 
в 1981 година; износ —7,5, а внос 5

се предвиждат
следните

на сто.

труд; намаляване на инф 
лацията чрез намаляване 
ръста на цените на про 
нзведенията и услугите; 
укрепване материалната 
основа на сдружения труд 
чрез съответен размер в 
разпределението на дохо
да; намаляване и свежда 
не в реални рамки на 
всички видове потребле 
ние; запазване жизнения 
стандарт на трудещите се 
и гражданите и по-нататъ 
шно укрепване на отбра 
нителната способност, об 
ществената сигурност и 
самозащита.

Когато става въпрос 
за инвестициите, предим

които- още сега трябва да 
се преразгледа инвестици- 
ционното потребление в 
тези дейности в 1981 и 
да не се позволи да се из 
разходват всички сред 
ства, ако това не е съвсем 
необходимо.

За постигането на всич 
ки развойни цели, бе из 
тъкнато на сесията, ще се 
води решителна борба 
срещу всички видове по 
ведения, спъващи акцията 
на социалистическите си
ли и които са в разрез 
с нормите на нашето са- 
моуправително общество.

Делегатите на МОК наССТН обсъдиха за
дачите в подготовките за провеждане на тре
тите поредни делегатски избори за членове на 
делегации и делегати за скупщини на общест 
вено-политическите и самоуправителни общнос 
ти на интересите. По време на подготовките 
всестранно и критически ще бъде разгледано 
функционирането на делегатската система.

на ССТН в Ниш, на кое
то Станимир Стамен кови ч, 
секретар на Председател
ството на МОК на ССТН 
в уводното си изложение 

делегатите 
трудностите, субективните 
слабости, сериозността на 
проблема в заетостта 
ходът на решаването му.

организациите налагат,
сдружения труд не нами
рат квалфицирани работ- 
ици-миньори, леяри работ 
ници
Затова все още работят и 
пенсионери, какъвто е слу 
чаят в Алексинашките ми-

оксиженисти и пр.
изтъкнахаи

К. Г.
ни.и из
НЕОБХОДИМА Е ПО-ШИ

РОКА АКЦИЯ
До края на настоящия 

средносрочен период орга 
низациите

Социалистическият съюз — в конкретниПРЕЧАТ И СУБЕКТИВ
НИТЕ СЛАБОСТИ

В края на август на на 
стоящата година в регио- 

имало 35 146 без ра

са проведени 5 заседания 
на Конференцията и 12 на 
Председателството. Не ед 
иакво са работили форми 
те на денствуваие при ОК 
иа ССТН. В доклада за

на сдружения (От 1-ва стр.)
са запланували датруд

приемат 49 162 работника 
(29 536 на неопределено, 
10 520 на определено вре- 

9106 стажанти). Това 
не е крайното

система беше изтъкнато, 
издателство „Братст

во”, Радио Ниш-прсдава- 
нето за българската народ 
ност и ТВ-журналът, пос
ледователно се борят вяр 
но да тълкуват нашата по 
литика във всички облас- 

При това беше изтъд 
пата и ролята на редак
торската политика и учас 
тието на основателите при 
уточняването й*

на е
бота лица. Въпреки поло
жените усилия, този брой 
почти с три хиляди е ло- 
голям от броя от преди две

целокупния

ССТН КАТО ФРОНТ НА 
ОБЕДИНЕНИ СОЦИАЛИС 
ТИЧЕСКИ СИЛИ ВСЕКИ 
ДНЕВНО В АКЦИЯ ЗА 
РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБ 
ЛЕМИТЕ

Общинската конферен 
ция на ОК на ССТН прие 
отчета за едногодишната 
работа, през който период

ме и предстоящите задачи на 
Социалистическия съюз в 
общината Лазар Стойнев 
изтъкна, че Социалистичес 
КПЯТ Съюз в местните ор 
ганизации ще бъде непос 
редствен организатор 
то фронт начело със Съю
за па комунистите, в раз
решаването на иай-актуал 
ните задачи, които всеки
дневно се срещат труде- 

и гражданите.

сигурно 
число, понеже всички ор
ганизации все още не са 
доставили плановете си за 

нови работ
ници. Но, имайки предвид, 

на 1985 година 
ще дойдат

години. От 
брой търсещи работа, 60 

жени, а почтина сто са 
70 на сто млади. Органи- 

сдружения
приемане на ти.

иазациите 
труд в региона през нас
тоящата година са запла
нували да приемат 11 047 
работници (8973 
пределено и 2101 на опре
делено време). До края на 

ст обаче са приели 
на неопределено и

каче до края 
от училищата 
лови кадри, 
връщащите се от времен
на работа в чужбина си
гурно е чс проблемът мно 
го повече ще се изостри. 
Затова, както бе подчерта 
но на заседанието пред 
обществено -политическите 
сили, организациите на 
сдружения труд, както и 
пред всеки трудещ се стои 

да създават, въп 
и икономическите

за по-

както и за
ла нео- Без съмнение, и безспор

ио, средствата за масова 
информация на българска 

и СФРЮ по
щите се 
Тоц подчерта задачите в 
предстоящите избори за 
делегации и делегати, в 
разрешаването на редица 
комунално-битови въпро
си, подобрение в снабдя
ването, в реализацията 
програмата „Морава II” 
в развитието на селското 
стопанство, както и в дру 
гите области на общество 
ио-политическия живот в

авгу 
4750
6750 на определено време. 
Въз основа на законораз- 

на го

та народност 
ложително и резултатно 
изпълняват своите задачи, 
по в предстоящия период 
е необходимо да се обър-писанидта до края 

дината трябва да бъдат 
приети 3262 стажанти. Обя 
вени са обаче 2348, а по
пълнени са само 967 места. 
Имайки предвид небреж
ното отнасяне към този 
значителен въпрос иех 
заплаша обществото като 
цяло и лицата 
работа.

В приемането, бе изтък 
нато на заседанието, не

не по-голямо внимание за 
увеличение па тиража на 
в. „Братство", сп. „Мост" 
и „Другарче”, като и за 
подобрение иа чуйността 
па предаването на Радио 
Ниш на български език 
и по-добра картина, за да 
може да се следи по-доб
ре ТВ-журпала.

на
задачата
реки
трудности, условия 

1 у и повече заети
работа. При това 
не могат да не се

ускорено 
лица иа
сигурно 
използуват условията, кои 

селското и
общината.търсещи

то предлагат 
дребно стопанство. Б. КостадиновЛ. СтойневВ. Б.
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КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН ВИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА 
сурдулица ;

ДЕЛЕГАТСКАТА СНСТЕШ - 8СН0ВА 

НА ДЕМОКРАЦИЯТА
прггтсЙЙаТЕЛСТВОТО НА ОК НА ССТН С ПРЕДСЕДАТЕЛ^ мдрковиЧ) д зд СЕКРЕ• ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ЕДНОГОДИШЕН МАНДАТ ИЗБРАН 
ТАР СЪРБОЛЮБ МИКИЧ.

ЗА ВОДЕЩАТА РОЛЯ НА СК
НАШАТА социалистическа революция по 

че в ЮКП, от-стигаше успехи именно^ затова,
СЮК, има такава водеща революцион акционното едшство на 

трудещите се и 
ните в местните 
сти. Това следва да

с навременно и

конференция на ССТН на 
състоялото се през мина 

отчетно-из-
общсстве- 

кои-
Сьддадопите

НО-НК01ЮМИЧССКИ и 
ституциоино - организаци
онни условия в Сурдулшп 
ка община представляват 
крепка основа за ио-ната 
тъшен възход па община 
та и осъществяване 
икономическата 
зацня- За реализацията на 
тези цели са необходими 
интензивни усилих на вси 
чки трудещи се и граж 
дани, като при това 
води всестранна борба за 
но-нататъшпо задълбочава 
нс на целокупната систе 
ма на

носно в
на организация, която знаеше, въпреки време 
нните колебания — грешки и слабости —) да 
формулира идейните и политическите

изискваше

тражда
общнолата седмица 

борио събрание, тази за 
дача изпъкна на преден 
план от две съществени 
причини. Резултатите във 
внедряването па делегат- 

община

сецели н 
поло постигне 

резултатно действуване.на 
органите на Социалисти
ческия съюз, а преди всич 
кц на секциите по всички 
жизненотрептящи 
си на населението, при 
съдействие с органите и 
организациите на Съюза 
на комунистите. Съюза 
на младежта. Съюза на

акцнонннте задачи, каквито 
женнето. ПорадЦ' това трябва да отделяме не 
прекъснато и най-голямо внимашге на поето 
янното развитие и осъществяване на авангард 

класова роля, идейната и политическа 
насоченост, акционната способност и органи
зационното изграждане, както и на методите 
и облиците на действуване на Съюза на кому- 

И затова на този конгрес-.' това тряб

па
ската система в 
та не са па желаното рав

стабшшната въпро
пище и — онова, което е 
още по-важно -— успешно 
то действуване 
гатскага система е същес 
твена предпоставка за ши 
роко и творческо ангажи 
райе на всички трудещи 
се и граждани в борбата 
Ьа икономическа стабшш 

безпо

на делс-нистите.
ва да изтъкнем в центъра на вниманието

разглеждане като един от ключовите 
на нашата по-нататъшна борба за со

на се
нашето
въпроси
ццализъм.

синдикатите и органите 
-на местните общности.

социалистическатаУкрепването на водещата роля на Съю 
за на комунистите изтъкнахме като наша пое 
тоянна задача във всички фази на револю 
цнята. А да се успее в това не е достатъчно’ са 
мо да се желае и говори, шХ трябва ведно да 
се разбере, че Съюзът на югославските кому 
нисти такава роля ще има само ако винаги 
наново спечелва доверието на работническа 
та класа и на трудовия народ изобщо. А това 
доверие ще се печели само ако на всеки раз
воен етап бъде способен на трудовите ' хора да 
сочи пътищата и средствата на борбата за все 
по-добър и по-свободен живот в социалистичес 
ките производствен!) отношения и ако съумее 
методите и формите на своята борба и акция 
да съгласува с обективните условия.

(Из доклада пред Десетия конгрес на 
______ СЮК, 27 май, 1974 година, Белград)

В предстоящия период 
много по-видимо трябва 
да се изяви ролята на 
Социалистическия съюз 
в повишаването на култур 
но-просветното равнище 
на населението в община 
та, облагородяването на 
народния дух, извисява 
нето на социалистическия 
морал, таченето на револ 
юиионшгге традиции на 
този край и укрепването 
на всенародната отбрана 
и обществената самозащи

демок-самоуправнтелна 
рация. В тази насока най 
-важна задача на Общин 
ската конференция и ней 
ните органи, и на облици 
те на действуване на Со

зация, какго и за 
щадна борба срещу тех 
но-бюрократичните 
межи в решаването и ос 
таналите антисамоуправи

стре-

телни прояви и поведения- 
Оценявайки като успеш 

на и разнообразна досе
гашната дейност на Об 
щинската конференция и 
органите й, и на облиците 
на действуване _на ССТН, 
делегатите на ОК на 
ССТН константираха, че 
в предстоящия период още 
повече трябва да укрепва

цналистическия съюз е 
да усъвършенствуват де 
легатската система и да 
подготвят делегациите и 
делегатите за успешно 
изпълняване на отговорни 
те самоуправителни длъж 
ности.

В редицата задачи, кои 
то утвърдиха и приеха де 
легатите на Общинската

та.

По-съществено, откол- 
кото досега, трябва да бъ 
де ангажирането на Соци 
алистическия съюз за 
ползуване на немалките 
възможности на Сурдулн 
шка община за развитие 
на туризма. Разбира се, 
главни

ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ В БОСИЛЕГРАД ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ В СЪЮЗА 
НА СИНДИКАТИТЕ

Критическо обсъждане на слабостите
носители на раз 

внтието ще бъдат органи 
задните от тази

На последното заседа
ние на Общинския синди 
кален съвет в Босилеград, 
състояло се в края на ме 
сец октомври, 
съдени и утвърдени пред 
ложенията на изборните 
документи за предстоящи 
те избори в Съюза 
синдикатите в Босилеград 
ска община.

съвети, ще се изберат де 
легати за Скупщината на 
организациите на

ИЗБОРНАТА АКТИВНОСТ В СЪЮЗА НА СИН 
ДИКАТИТЕ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ЩЕ ЗА
ПОЧНЕ ОТ 30 НОЕМВРИ И ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДО 
КРАЯ НА МЕСЕЦ МАРТ

област, 
но задачата на Социалис 
тическня съюз е да създа 
ва у населението 
тнческа атмосфера”, 
раздвижи масови 
по благоустрояване 
лищата, уреждане на тури 
етическите места, да дей 
ствува така, че туризмът 
да стане една от най-ва 
жните

Съюза
на синдикатите и делега 
ти за Общинския синди
кален съвет. Същевремен 
но на тези събрания 
се излъчат и възможни

бяха об- „турне
дасиндикатите, в средите си 

критически ще обсъдят 
проблемите и слабостите, 
с които са се срещали в 
досегашната си дейност, 
както и активността и 
(не) дееспособността на 
всеки член отделно, осо 
бено на онези които са 
били на отговорни и ръко 
водни места. Досегашната 
активност трябва да бъ 
де основно мерило за пре 
длагане и избиране 
нови функции в синдикал 
ните организации. На за 
седанието се посочи, че е 
крайно време откровено 
да се каже за всеки вид 
проява на груповщина и 
влияние на тесни групи 
в предлагане и избиране 
на кадри, с което се на 
рушават критериите ифор 
мално се провежда утвър 
дената процедура.

— Днес когато се сре 
щаме с редица икономиче 
ски трудности, на всяко 
равнище са необходими 
трудолюбиви и способни

кадри, които авторитета 
си придобиват със самоот 
вержен труд в борбата за 
по-нататъшно развитие и 
укрепване на самоуправи- 
телните отношения и нд 
ма място за слабости — 
изтъкна Пенко Найденов, 
председател 
телството на Общински^ 
синдикален съвет, в ■ увод 
ното си изложение 
връзка с изборната актив 
ност.

ще акция 
на сена кандидати за делегати на 

Седмия конгрес на Съюза 
на синдикатите на 
Сърбия и деветия конгрес 
н аССю както и членове 
за Републиканския синди 
кален съвет.

СР
Покрай другото членове 

те на Съвета приеха пре 
дложенията за критери 
ите в изборите, решение 
то за ключа и начина на 
избиране на делегати за 
Общинския синдикален 
съвет, социалната му стру 
ктура, решението за про 
веждането на предизбор
ни и изборни събрания, 
концепта за изготвяне на 
отчети за досегашната ра 
бота на синдикалните ор 
ганизации в Босилеград- 
ска община, както и сро 
ковете за провеждането 
на изборите.

Според решението на 
Общинския синдикален 
съвет, подготовките за 
провеждането на избори 
те трябва да се проведат 
до 30 ноември тази годи 
на. В предизборния пери 
од членовете на Съюза на

грижи и.на жите 
лите, които живеят и про 
извеждат в непосредстве
на близост на

на председа
курортите 

и туристическите обекти.във Според приетото 
ние до края на

реше 
месеца

идната година ще се уч 
реди нова Скупщина на 

органи Съюза на
общината и Общинския 
синдикален съвет

Реализирайки 
пите на колективната ра 
бота и ръководене, ■ 
гатите 
Маркович, 
ретар на Междуобщинска 
та конференция на Съю 
ва на

на принци-

В предизборния 
од синдикалните

деле
избраха Томиславпери

синдикатите в досегашен секзации ще изготвят отчети 
за досегашната си работа, 
програми за работа 
предстоящия период, как
то и програми за предсто 
ящите задачи, 
в първичните 
ции на Съюза на 
тите ще започнат от 30 но 
ември и щИ приключат до 
15 януари идущата годи 
на. На изборните събра- Ре Председателство от 
ния освен избирането на 
изпълнителни органи, съвет 
по контрола и председа
тели на

когато
се обсъдят изборите 

и даде съгласие т.е. да се 
Изборите втвърди изборът на деле 
организа-

младежта, в Южно 
моравски регион, за пред 
седател на Председател
ството на Общинската 
конференция на ССТН с

за ще

гатите в общинските ор 
гани, както и да изберат 
Делегати за Седмия 
грес на ССЮ, да се избе

синдика
едногодишен мандат, а за 
секретар на Председател
ството на ОК на ССТН 
Сърболюб Микич, 
и отговорен редактор на 
„Сурдуличке новости”.

кон-

главен9 члена и председател с 
едногодишен мандат.

изпълнителните М. Я. К. Георгиев
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РАЗГОВОР С НОВАК ГъРГОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА ОБЩИНСКИЯ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ В

НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 
ДИМИТРОВГРАД

ОТ ОТЧЕТНО-ИЗБОРНОТО СЪБРАНИЕ НА ОК НА 
ССТН В ДИМИТРОВГРАД

КОНКРЕТНО В АКЦИИТЕпо-уснлена и 

по-всестранна дейност — Няма по-важна политическа акция 
следователното осъществяване на политиката на и- 
кономическата стабилизация изтъкна Живан Василе 
вич, член на Председателството на Съюзната 
ференция на ССТН. За нов председател е избран Цан 

Костов 1

от по-

кон
— Три са въпроса, 

които зависи от статъчната им то. Занапред сигурно е не 
обходима по-усилена дей 
пост и на този план — 
изтъква Гъргов.

активност 
ролята им в тази област 
взимат деловите 

Димитров Имайки

по-нататъш 
ната дейност на Съюза на

ко
органи, 

предвид, че в
Редовото отчетно-избо вателното осъществяване 

рно събрание на Общин на политиката на икономи 
ската конференция на ческата стабилизация- По 
ССТН, проведено на 30 ок край останалото той изт 
томври в Димитровград ъ^кна, че е приятно изне 
потвърди, че фронтът на надай от онова, което е 
обединените социалистиче постигнато в общината, 
ски сили в общината мо като подчерта, че по-ната 
же да бъде доволен от тъшното осъществяване на 
постигнатото. В уводното икономическата стабилиза 
изложение., което изнесе ция между другото подра 
досегашният председател збира и реалност в пла 
на ОК на ССТН Йлия Пе нирането и преразглежда 
тров, както и в разисква не на плановете, особено 
нията бе подчертано, че в инвестиционното лотре- 
изхождайки от постигна бление. 
тото, ССТН и занапред 
трябва да бъде онази си
ла, кодто ще раздвижва на заседанието, по-нататъ 
всички акции и дейности шното развитие на общи 
в общината. При това той ната трябва да се сцблю 
особена роля ще изиграе дава и чрез сдружаване 
по време на предстоящите и свързване на оргапиза 
делегатски избори.

синдикатите в 
градска община и на тази бласт екои нужна не- 

активностто синдикалните органи 
зации и органите им в 
предизборната и изборна 
дейност

прекъсната За това кои са въпро
сите, върху които синдика 
лните организации и орга 
ни трябва дгЬ обърнат по- 
голямо внимание предсе 
дателят казва:

— Синдикатите а осо
бено Общинският син 
дикален съвет и Пред
седателството му трябва 
да посветят по-голямо впи 
мание на организационно 
то, кадровото и материал 
ното укрепване на първич 
нпте синдикални органи 
зации. Имам предвид сле 
дното: нашите първични 
организации трябва да се 

-добре.
ООСТ „Димитровград” на 
пример, която работи в 
рамките на „Тигър" има 
1200 работници, а органи 

се зирани са в една първич 
на организация. Такъв е 
случаят и в „Услуга”, ко 
ято има няколко основ

трябва да дадат 
организационноотговор: 

то, кадровото и материал 
ното укрепване на първи 
чните синдикални органи
зации — казва Нова Гър 
гов, председател на Пред 
седателството 
ския синдикален съвет.

на Общин

В осъществяването на
Iзадачите, произтичащи от 

Резолюцията на _ Третия 
югосдавски-

Както това бе изтъкнато
конгрес на 
те самоуправители, 
чите от 
стабилизация и предизбор 
ната дейност, която 
приключи до 20 
едни от най-съществените 
въдроси, с конто понасто 
ящем се занимават синди

зада
Викономическата организират по

Н. Гъргов
ще 

т.м. са
ции от общината с по-сипи
организации от развитите 
среди. Имайки предвид 
съществуващите проблеми 
в селскостопанската дей
ност в общината, на засе 
данието от страна на по 
вече делегати бе подчер 
тано, че същите трябва 
спешно и конкретно да се 
решават. Същите пък се 
чувствуват както в обще 
ствения така и в индиви
дуалния сектор. Особено 
загрижаващ е въпроса с 
липсата на работослособ 
ни селскостопански произ 
водители което ще рече. 
че в гази дейност е необ 
ходим коренен прелом.

пред синдикалните орга
ни и организации стои 
задачата докрай да 
застъпват за увеличение 
на дохода и чистия до
ход непрекъснато да вър 
шат анализ, да подтикват 
положителните 
а не за това да 
удобни моменти,
\о са обсъждането на пе 
риодичните баланси.

калните органи и органи 
зации в общината.

ни организации на сдру 
жения труд. Как могат то 
гава тези работници 
се събират и успешно да 
работят? Трудно е и не 
реално. Считам пък, 
на равнище на тези трудо 
ви организации трябва да 

конферен 
понастояост

Когато се ка

— В подготовките и не промени,
чакат
какви

дапосредствено преди про
веждането на Третия кон 
грес на нашите самоупра 
вители във всички първи 
чни синдикални организа
ции имахме широка ак 
тивност и очаквахме, че 
тя със същ темп ще бъ 
де продължена и в осъще

че

— Какъв е опитът 
колективната работа и от 
говорност и колко Пред 
седателството е 
ло на тези задачи?

от има акционна 
какватоция,

щем съществува в 
„Сточар”. 
сае за кадровото укрепва

отговори
ствяването на взетите от 

Обшиннего становища, 
ският синдикален 
изготви програма от актив 
ности
на становищата на Конгре 
са. Това направиха и по 
вечето първични синдика 

тези

не мисля, че изборите сасъвет — Председателството на 
Общинския синдикален съ 
вет,
член е доста активно. Въ.в 
внедряването на колекти 
вната работа се чувс-|ву 
ват твърде положителни 
промени. През 
та година то имаше над 
10 заседания, а 13-те му 
членове бяха доста дейни 
в работата на първичните 
синдикални
Към Общинския синдика- по- 
лен съвет 
комисии 
трудещите се 
та. Всъщност 
сии дават
тата на Председателство-

На заседанието, на кое 
то присъствувах л и пред 
ставители на останалите 
общински общественопо 
литически организации и 
и ОС и на МОК на ССТН 
в региона, делегатите прие 
ха* и програма за работа 
за предстощия период. За 
нов председател на ОК «а

този въпрос помомент 
-успешно да се реши, по 
неже е безспорно; че от

за осъществяване колективенкато
Ц. Костовкадрите до голяма сте

пен зависи и целокупната 
работа на органите и ор 

последна ганизациите на синдикати 
те ни. При това занапред 
е необходимо и по-голяма 
помощ на организациите 
от страна на професионал 

организации, ните служби по-пълно и 
всестранно информи- 

6 ранс на трудещите се ка 
кто и 
ства за

Основна задача на ССТН, 
както и на всички общест 
вено-политически и самоу 
правителни сили и занап 
ред остава осъществяване
то на задачите от икономи ССТН с едногодишен ман 
ческата стабилизация- Как избран Цанко Ко-
то това изтъкна членът ^
на Председателството на стов, професионален съ 
Съюзната коиферениция трудннк в ОК на СКС в 

ССТН Живан Василе Димитровград.

лни организации и 
програми се 
Но в не малък брой пър 

таки

реализират.

вични организации 
ва програми все още не 

Това не знаса изготвени, 
чи, че няма стремежи по 
ръченията да се осъщест 
вяват, но все пак това е, 

неорга
действуват 

от интерес на 
в обшина-

материални сред 
основни потреби

така да се каже, 
низирано. Считам, че пре 
дизборната и изборна дей 
пост ще бъдат удобен и 
на края наложителен мо 
мент за по-отговорно съб 
людаване на този въпрос 
— подчертава Гъргов.

на
вич, няма по-важна поли 
тическа акция от последо

за работата на първични 
принос тз рабо то организации.

В. Божилов

тези коми
Т. П.

Започна с работа вторият випуск на политическата школа
в об- 

къдт 4200
В сружения труд 

шината са заети
след всеки цикъл провер
ка на знанията. 

Болшинството

ни теми от областта на 
обществено- 

отноше-

ПолитическатаВ приветствие на 31 кур 
сист от втория випуск на 
Политическата школа към 
Общинския комитет на Съ 
юза на комунистите и сек 
ретари на първичните ор 
ганизации от трала пред: 
седателят на Общинската 
конференция на Съюза на 
комунистите в Димитров 

Васил Ранчев, на 27

ление на 
школа трябва успешно да 
се подготви за по-нататъш 
на работа в обществено- 
политическите и самоупра 
вителни организации и об 
щноеги и самоуправител- 
ните органи и тела, за да

марксизма, 
икономическите 
1ШЯ в системата на социа 
листическото самоуправ
ление, политическата снс

всекиднев- 
осъще

работници и 
но водят борба за

курсис
ти на тазгодишния випуск 
на Политическата школа 
към Общинския комитет 
па Съюза на комунистите

политиката 
стаби

ствдване на 
на икономическата 
лизация- В това разбира 

и доста резулта тема на социалистнческо- 
Съ.ю-

се има 
ти. Но, макар че този въ

обществено-поли- 
и икономи 

и най-

в Димитровград са млади 
непосред-

то самоуправление, 
зът на югославските кому 
писти и социалистическо 
то самоуправление, меж
дународните отношения и 
от областта на културата, 
науката и образованието. 
Темите са разделени в 
шест цикъла и след все
ки час са предвидени кон 
султации и' разисквания, а

работници от 
ственото производство, 
лектори са предимно 
актива на преподаватели
те към Политическия ак
тив на Съюза на комукис 
тите в Димитровград, 
за поотделни теми ще се 

от Ре-

може да даде още по-го-прос с 
тическото си 
ческо значение е

алям принос в по-нататъш
ното развитие ма самоу- 
правителните обществено 
икономически 
в средите, където живее, 
работи и действува. За 
осъществяване на тази цел, 
на повече от сто часа, те 
ще обработят многоброй-

от
град
октомври, по тържествен 
начин откри започването 
с работа на Политическа
та школа за 1981/82 годи

изтъкзначителен, както 
ва Гъргов, той най-труд 

осъществява. Пъ,р
отношения

но се
вичните синдикални орга 
низйции не винаги доста 
тъмно организирано 
кретно повдигат този въ 
прос, В резултат на не до

но

ползват н лектори 
шопа и Републиката.

на.и кон па че
тири месеца второто поко

В продължение
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СТАБИЛИЗАЦИЯТАНА ТЕМА:ИЗ ТЪКАЧНИЯ ЦЕХ В ДИМИТРОВГРАД

Скъпи течни гориваОчанва се ново сътрудничество /ИЛИ- МОЖЕ ЛИ БОСИЛЕГРАД ДА СЕ ОСВОБО 
ДИ ОТ ПОЛЗУВАНЕТО НА ВНОСНИ ГОРИВА ЗА

За по-нататъшното ук ОТОПЛЕНИЕ) 
ропиане на „8 май" (кое
то асъщност що бъде сд 
но от услоипята за съ>тру 
дннчсство), тази органи
зации пристъпи към- подго 
топката за модернизира
не н изграждане на пови 
мощности. За целта ее 
предвиждат капиталовло
жения от 45 милиона дн 
пара, от конто 16 мплио 
на е обезпечил Фондът 
за насърчаване развитие
то на недостатъчно раз 
витите краища. ЯвЯват 
се обаче трудности в 
кредитната способност на 
банките. Понастоящем, 
както изтъква Ставров,

ТЪКАЧНИЯТ цех ООСТ на общсствено-полнтичес 
„8 май",' .който работи в ките организации, Общин 

на ОСТ „Услуга” ската скупщина и „Услу 
га" се срещнаха с предста 
вителн па „Вутекс” вън

Тук не говорим за онс 
зи стотици нафтови печ 
ки, коиго бумтят по кан 
целариите и частните до 
мове, гъй като не се раз 
полага с точния им брой, 
а и с тяхното годишно 
„потребление". Безспорно 
е обаче, че и те изразход 
ват скъпи вносни горива. 
Но тяахпата замяна не 
изисква особени капитало 
вложения, така че при на 

и личието на липса на наф 
та, собствениците им ще 
потърсят друго топливо.

Колкото п парадоксално 
да звучи, факт с:

ведомства 
рид ползуват за отопление 

течни нафтови го 
рипа, А общината изобил 
ствуна с твърди 
особено с дърво. Причина 
та с проста: при построя 
напето ма някои обшестве 
ми обекти, вместо) за твър 
ди, инсталирани са котли 
за течни горива, считани 
тогава за 
„ио-модерн 
иие.

рамките 
а" Димитровград в по-на 

стопанисва
някоя 

в Босилегкотапднното си
пе с запланувал да йзвъ.р Вуковар. В разговора са 
ипг модернизиране гг ре- обсъдени концепциите па 
конструкция на съществу развойните програми па 
ватите, както н изгражда двете организации. Обсъ 
не- на нови мощности. С дена бе и развойната про 
това ще се съададат усло грама на ОСТ „Сточар” 
вйя--за" реализиране па » Димитровград, която да 
нови'и- икономически , по- обезпечава вълна, а т ъкач 
изгодни производствени пият цех да н преработва, 
програми, които ще влп 
яят върху укрепването и 
разширението на произ
водство н. Един от па

вносни

горива

по-евтини"Как ще се осъществява 
това делово сътрудиичес 
ство, т.с. каква -ще бъде 
организационната форма 
и взаимоотношенията па 
организациите, засега все 
още. не се знае. Създадени 
са работни групи, конто 
да изготвят проектопрог 
рами. Очаква се окончате
лните проекти ц договори 
да бъдат изготвени н при 
ети до края на годината.

и" за отогтле-

чините за реализиране • на 
целта е и сдружава не на 
труд и средства с 
ГбЯЙп -И КОНОМ11ЧеСК11
по-силни подобни орга- 
низации.

Сега е трудно да се из 
дирва кой е отговорен за 
проявеното безразсъдство 

Ди- и инсталиране на котли 
за течни горива. Обяснени 

Хоте* ето, че с дребни поправ 
лът и ученическият ин- ки може да се мине от 
тернат в Долна Любата. течни на твърди горива 
Само Културният център сега се показа, че е изма 
и основно училище „Ге ма. Например, Културни 
орги Димитров” годишно ят център да подмени ко 
изразходват (при рациона тлите са необходими до 
лни мерки на пестене) до 800 хиляди динара. При 
65 хиляди литра нафтови това такива котли липсват 
горива. Детската градина на пазара, а и инвестици 
ползува над пет хиляди, ,,те в обществените дей 
или пзобию обществени ности не се допускат, 
те ведомства годишно из 
разходват над 150 хиляди

Днес течни горива за 
ще се проведат разговори отопление ползуват: Кул 
с банкови представители турният център, основно 
от Пирот, а организация училище „Георги 
та ще преразгледа въпро митров , Здравният дом, 
са с капиталовложенията. Детската градина,

по-

В . случая, както казва 
директорът на ОСТ „Услу 
га” Ранко Ставров, става 
дума за делово-техническо 
сътрудничество с „Ву
текс” от Вуковар. Разго 
ворите се водят доста от 
давна, а в края на мина 
лия месец представители

т.с. огиово ще 
възможностите п способ
ностите си.

прецени

В. Б.

Въпреки трудностите 

добри резултатиБОСИЛЕГРАД:

ВСЕНАРОДНАТА ОТБРА 
НА И ОБЩЕСТВЕНАТА 
САМОЗАЩИТА

Оттук произтича, че от 
говорните трябва да из 
дирят начини и средства 
всички отоплителни тела

И покрай затруднените 
условия на стопанисване 
в първите девет месе
ца на годината — органи 
зацинте на сдружения 
труд в Бабушнишка общи 
на отчитат положителни 
резултати.

Осъществен е общ до
ход от 759 306 000 динара, 
или с 41,1% в повече в

са все още сравнително 
ниски. Средният личен до 
ход в Бабушнишка обши

литра течни горива.

ПОТВЪРЖДАВА СЕ 

НА ПРАКТИКАТА
Не е трудно да се из 

числи колко средства са 
необходими за вносните 
горива за отопление. Па

на в първите девет месе
ца е 6082 динара.

Поиастоящем в стопан
ството са заети 1831 ду
ши, в извънстопанските 
дейности 270 души, или 
общо в общината има 
2101 заети. От

да минат на твърди гори- 
достатъч 

но в общината, а са н да 
леч по-евтини от вносни 

нафтови горива, чия 
то цена и занапред 
расне и които от година 

все

ва, които има

радоксът е там, че по те 
съ.щото време Горската 
секция изнася дърва за 
отопление в Скопие, Бел-

Тазгодишното учение в ак 
цията „Нищо не бива да ни 
изненада” в Босилеград- 
ска община се привежда 
в заключителна фаза. В 
местните общности и ор 
ганизациите на сдружения 
труд се разглеждат плано 
вете по акцията и се вър 
щат- последните подготов
ки за успешно приключва 
не на същата. На 20 октом 
ври тази година акцията 
бе успешно проведена в 
средношколския образо
вателен център „Иван Ка 
раиванов”. В ранните ут 
ринни часове, след като 
беше забелязан пожар на 
местността „Рамни дел” в 
непосредствена близост 
на радиоусилвателната 

станция, учениците, ко
ито бяха дошли да 

проведат трудова акция, 
съвместно с учители
те си; в рекордно врем^ 
се отзоваха на мястото на 
пожара, а още по-бързо 
успяха да го локализират 
и угасят. Същият щеше 
да захване младата борова 
гора ,а и самият радиоди 
фузен обект.

щеянуари до 
юли настоящата година са 
заети 174 души, към кои 
то се числят и 26 стажан 
ти. В момента на клона 
на Бюро по 
на работна ръка в Бабуш 
ница работа търсят 1085 
души, предимно 
фицирани или полуквали- 
фнцирани работници.

сравнение с първите де 
вет месеца на 
1980

изтеклата 
година; доходът 

по-голям с 24,5%, а чисти 
ят доход — с 23,9 процен-

на година ще бъдат 
по-дефицитни на пазара.

град и на други пазари. 
Следователно, това „мод 

настаняване но увлечение” сега

е

Реализацията 
дача означава 
менно 
стабилизационните 
в дела;

стру
ва доста скъпо: вместо 
дърва, ползува се нафта 
за отопление, която в мо 
мента, хем липсва на

на тази за- 
едновре- 

претворяване на 
мерки.

та.
Отчита се обаче, че и 

при това положение, уве 
личението на стопанисва 
пето почти по всички по 
казатели, не дава възмо 
жност Бабушнишка общи 
на да догони размера на 
развитието на 
тическа република Сър
бия. Една

неквали

М. А. пазара, хем е доста скъпа. Ст. Н,
ИЗ „ТИГЪР” — ДИМИТРОВГРАД Именно,Социалис както ни уве

доми Иванов, отпуските 
по болест са с 9,2“/» по-го 
леми в сравнение съ,е съ 
щчя период на изтеклата 
година. Поради тази при 
чина са загубени 137,984 
трудочаса или над 10 000 
000 динара. Ако се йма 
на предвид, че голяма част 
от тези отпуски са неоп 
равдатели, тогава е ясно, 
в коя посока тря ва' да се 
насочват субективните си

ХУБАВИ РЕЗУЛТАТИот главните 
трудности се поражда 
оттам, че бабушнишкото 
стопанство предимно 
преработвателен характер. 
Внасянето на суровини че 
сто е продиктувано от 
недоимък на валутни сред 
ства и подобни и това не

В първите осем месеца 
осъществихме общ доход 
от 436 049] 000 динара 
с 20% в повече от същия 
период на 1980 година, до 
ходът възлиза ма 166 378

гър” — Димитровград бе 
лежи завидни резултати и 
в износа. В Германската 
федерална република, Съ 
ветския Съюз, Чехослова
кия, Италия

илиима

и някои дру 
ги страни саД изнесени 
ки за над 95 милиона до 
лара, от коитЦ за 75 
она

000 динара, а чистият до 
ход — на 116 374 000 
нара, или с 22%

стоди
в повече 

в сравнение със същия пе 
риод на изтеклата

казва Иванов. Преди 
всичко, това се дължи на 
увеличението на

що до значителна степен 
затруднява работата 
„Лужница”,. „Тигър” и 
„Лисца”, защото стават из 
вестни застои.

Следствие високия ръст 
на цените на готовите из 
делия (средно около 49%) 
обшият доход показва уве 
личение от 47 .—

М. Я. Доходът и чистият

мили
долара — на коверти 

билния пазар.
в година

Направени ли в трудовия колектив, 
за. да се постигнат »са значител

ни спестявания на време 
и материали в работата. 
Личните

произво
дството и асортимента в 
„Тигър”, а до известна сте 
пен е резултат и на 
шените цени на

още
по-хубави резултати - и да 
се върви под крак ’ със 
стабилизационните

доходи в ООСТ 
„Тигър” Димитровград въ 
злизат средно на 7394 ди 
нара.

лови 
изделия- меропроцента.

доход
та. приятия.

Тази година ООСТ „Ти
М. А.
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Белград

и кои конкретни изходи за тази цел пона
стоящем се налагат и предлагат?

След този общ и обобщен последвал 
би списъкът на ключови въпроси и дилеми, 
чието и само повдигане указва на необхо- 
дмоистта от радикално измениние на съще
ствуващото положение и поведение, за кое- 
от тук нещо казахме. Именно, вече и обър- 
щането с такива въпроси показва чии са: 
на онези, които застоите най-много засягат 
и които застоите най-много засягат и които 
жизнено са заинтересовани за прави отгово
ри и решения- И понеже никой, както това 
прецизира Кардел не може да донесе щастие 
на човека освен самия, той, така не са мо- 
жали да донесат нито донесоха на работни 
ка и обществото подобрение бюрократиче- 
ските, от работника отчуждени решения.

Сега е повече, но очеивдно че е после 
е и предупрежде

Ако 21 заседание на ЦК на СКЖ е 
показало, че е дошла водата до дюшемето, 
а сигурно е, отгава нашият Съаоз на комуни 
стите и цялото общество без отлагане би 
трябвали да го направят 
мък от съвсем ново поведение.

Затова е

всички настоящи неотложни задачи. С това 
ясно поръчение, разисквайки за икономиче
ското положение и за насоките на общест
вената акция, излезе и Централният комитет 
на СЮК на 21-то

Обаче, когато става дума за неотлож
ната нужда за цялостен обрат в поведение 
то, трябва да се прибави, че заключенията 
от 21-то заседание представляват спешен и 
призив и пътепоказател за конкретно дей- 
ствуване, а не и за каквито и да е изчерпа
телни заседателщини и за безплодно повтар 
яне на общоизвестните факти, като това 
на много места след четири седмици след 
заседанието е започнало.

Как впрочем по-инак да се разберат 
вече проявените разнообразни формалистич 
ни подходи, които било това в „интерните" 
информации на висшите партийни и държа 
ни органи или в средствата за масова ин
формация се представяват като стабилиза 
ционна „активност". Явленията на формали
зма идат дори дотам, че някъде целокупна
та акция се свежда на редуцирани програми 
на пестене и това на такива, които тъкмо 
спъват работата и стопанисването, 
така, разширено е явлението в стопанството 
да се планират все по-пръгли рестрикции, 
вместо програмите предимно да се концен 
трират на подтикване на стопанисването, 
на инициативи които тласкат към прогрес 
и повишение на производството и произов- 
дителността.

Безприкосновено е, че стабилизацията 
подразбира закриване на всички излишни 
кранове, прекъсване на всяко прекалено по 
требление, едно пълно но рационално пеете 
не и пъден завой в самоуправителното сто
панисване на всички сектори, особено в об
ластта на инвестициите. Но, всичко това все 
още е само нужна и непосредствена предпо 
ставка за обща офанзива на милионния ра 
ботнически субект в повишаването на про 
изводството и производителността, а с това 
и за насъщното повишаване на износа.

И, ако това е правия смисъл на стаби 
с тези редове ще се наложи

на междинен ка си заседание.

твърде необходимо най-на
пред да си припомним за вчерашните такива 
грешки, с цел днес и утре такива пропуски 
да ни ни се повторят.

В този момент, 
току-що започва, струва ни се, че най-труд 
ни са преценките, които се дават от око. 
Това се добре известните провизорни 
Ценки „за първа помощ", които по „нужда" 
на момента се фабрикуват като 
а след това без каквато и да е допълнителна 
проверка и верифициране безконечно цир
кулират на всички равнища, и това най-често 
за сметка на реалността на преценката и 
действителното водене на акцията. А поне-

когато новата акция

ден моментът, а такова 
неито на 21 заседание, че тази досега ре
довно изтласквана роля в стабилизацията 
работническата класа окончателно да 
чне решително да предприемат, като най- 
призвана сила в обществото, така както __ 

Конституцията. А

пре-

из ръкав. запо-

то-
ва .й налага и дава право 
това ведно значи, че нейният авангард, съв 

началния момент, би тряб-сем ясно, още в 
вало да определи каква е и чия акцията в 
този етап на стабилазицията, към която с 

предупреждаващи съзнания

же такива преценки за положението винаги 
се изричат авторитативно, а без достатъчно 
аргументи, сега, както и порано ги 
една еуфория от повторение и податливост 
на влияние.

следи толкова нови, 
и, затова, с несравнително по-голяма реши 

подходждаме. Самата пък стабили 
зация този път трябва, не само по бремето 
и застъпването, но и по творческата иници 
атива и воля да принадлежи предимно на 
работническата класа и на трудовите хора, 
които, както се убедихме са единствено в 
състояние да трасират правите изходи.

Основна причина на досегашните неу
спехи бе и остана, че акцията упорито иска- 

недифернцирано да се опира на „цяло
то" общество, значи без разлика на класова 
та принадлежност, и тогава „наравно" и на 
онези (технобюрократични) сили, които до
ведоха до дестабилизация.

Диференцираният подход и мобилизи 
в това вече ни

Също телност
Но, проблемът не е само в яловостта 

на споменатата еуфория, но и в това, че с 
„доналиването" на силни дози на безнаде 
жност се „замества” непосредственото изкар 
ване наясно на съществените причини, които 
и доведоха до трудности. Защото, първата 
логична крачка във всяка етбилазиция е 
най-напред решително да се прекъсне с оно
ва, което е предизвикало дестабилизацията, 
започвайки от технобюрократичните узурпа- 
ции на самоуправлението па до отчуждаване 
на дохода от сдружения труд и 
късогледо разпределение и потреблението 
против волята и решенията на работниче
ската класа.

ше

неговото

рането на правите сили — 
убедиха опитите — е единственият път към 
успех. Затова Съюзът на комунистите трябва 
да се избори, покрай вече предприетите 
мероприятия след 21-то заседание на ЦК на 
СЮК точно тези сили, значи работническата 
класа и трудовите хора да поемат, не само 

на стабилизацията,

Не помисляме, всякак, че сега за смет
ка на успехите в стабилизационните начи
нания би трябвало да премълчаваме съще
ствуващите проблеми и трудности. Напро
тив, без техното познание — но съвсем то
чното въз основа на утвъреди факти обо 
енбвано — не би ни можало да дойде ДО 
широко мобилизаране на трудовите хора и 

работническа класа. Но, с цел зада 
чите на стабилизацията наистина да съберат, 
и развълнуват трудовите маси необходимо 

обществото като цяло и във всяка тру- 
самоуправителна среда да се открие 

тя може да почива са-

лизацията
вече известния и толкова пъти в много сре
ди повторян въпрос — какво всичко трябва 
да се направи, та . тя окончателно да тръ,г- 
йе с усилен темп? Кои най-добри решения

бремето, но и решенията 
понеже това е същинската гаранция за жела 
ния обрат.цялата

Само лентяите могтт да твъ — Братски споделяме и злото и 
, „„ някой друг им е виновен доброто — казва секретарят на пе

за топа че няматРповече — пазва дестдвучленната първична оргали- за топа |е ням. Първи ^ Съюза на ц0мунистите в
ном Сопине, Вели Ельшани. — Задружн 

единството на албанците и

е в
дова и
ясна перспектива, а
мо на пълното и реално съблюдаване

жизненотрептящите пробле-

Пътьом записано Вели Елъшани, сенретар на 
чнта организация на Съюза на
унистите в село Сопине албанци сърбите тун са традиционни, изкова 
и сърби село Сопине а едно от ни още в Народоосвободителнатабо 
най-големите в Суворешна община, рба. Помнят сз тук войната и|ОНУ 
Асфалтираният път изграден от пацията когато албанците и сърбмте 
средствата на самооблагане, го свъ са делили и жилище и храна, г 
рзва с общинския Център - Сува зло и добро. Това не се забравя, 
река Институцията на самофинанс — През последните двадесет год 
иоане за изграждането на комунал ини — продължава Ельшани тук не е 
ни обекти тук стана почти традиц забелязан нито един случай на пре 
ия По същ начин, чрез самооблага селване на сърби. И езга живеем 
не и работна ръка1, сопиняни изгра от земята. Имаме онолкова колмото 
диха и водопровод. Чрез самообла работим. Земята не се храни с на 
гане казват ше изградждат и гаст ционализъм, тя търси работници, 
тооном културен дом, за които в то Само лентяите могат да твърдят, че 
ва място отдавна се чувствува нуш някой ДРУГ им е виновен за това, 
да Работи се с цел по-хубаво да че нямат повече. Само те говорят 
се'живее — живее се с цел да се за експлоатация, а ние работим и

не ни е важно кой е сърбин, а кои 
албанец или някой трат.

на

Единството остта и
положението и 
ми.

Затова, може би и това не е хубаво да 
налага се: да прекъснем с тазисе каже, но 

заглушителна приказка, която от ден на ден 
се отблъсква от главите ни, с цел мирно, 
реално и отговорно да смислим какво Д 
направим във всички части и във всяка 
клетка на обществото. Стопанските трудно 
сти наистина са големи, а задачите за Р 
доолеяването им повечето но сериозни. За 
това трябва и чрез идейно-политическо Д и 
ствуване на Съюза на комунисти ^
конкретни обществено-икономически меро
приятия от страна на придните органи 
всичко да се направи та обществото ка 
цяло наистина да се вживи в таз^_^^гром_ 
и това така, както я вече преживян Р 
ното болшинство на работническа -
която и носи главното бреме на сг 
ята — а всичко с цел докрай Да ® тязи 
вим за решителна акция- За аК^.ИЯ„Г, ,’гг осоо 
текущата, а сълдо така и за онази дъг Р 
чната, трайната, която тъкмо тря ^ 
финираме и в нея съгласувано да в ю

не е
нарушено

създава.
Неотдавнашните нонтрареволю

ционни демонстрарации в Покрайн Желанието ми братство да 'има пов 
нината не откъснаха сопиняни от ,аче ще побратими Сопине с пулин 
своите задачи, и което е най-важно 0вци, местна общност в Чачанска 
т0 — врагът не успея да наруши община, родното място на народи 
задружността сред албанците и сър и Г0рой д-р Драгиша Мишович.

Д. Будимировичбите в това място.



2 Комунист
ЗАЩО ДНЕС ЗА ДЕМОКРАТИЧЕСКИЯ ЦЕНТРАЛИЗЪМ

Критиците па демократическия пия иа автаркич/ю отношение на
отделни части на Съюза на щгос-Нсобходнми са разисквания за демократическия централи 

зъм, обаче не като за принцип, но за неговото (не)прилагаие. — централизъм се опитват да пока- 
Причиннте за отклоняването от демократическия централизъм са жат как „демократичното догова ланските комунисти. Разисквания 
в отслабването на единството и единението, пък н в оиортюпис ряпе” и задължаващата дисцишш та, които интензивно се водеха 

тнческото зансмаряване на отговорността на” се изключват и второто да за през седемдесетите години за това 
отстранявайки дали СЮК е единна организация

, СЮКЩО(косгоес° точно) ДноШ1 пои при това гакГпринципа на демо или федерация на републикански 
■ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЯТ цен това забпавят че да не бтше ст кратиадшя централизъм. Обаче, те и иокрайнинските организа-

Е“~ к?=г==
за обичайни предконтроенц ра- бюрократнчески разбрания цеитра 10 ва полишката би свело СЮК лението и застрашеността на юго- 
засквания по една от темите в лнзъм, а ие виждат неговия значи ,ш бюрократична организация, съ славското единение. Днес тази ди 
партийния живот. Преди би мот телен демократичен компонент — 111° така и заиемаряването иа за- лема не се поставя в открита фор

дължителиата дисциплина в изиъд ма, но се прави опит да се про-

Д-р Жнворад Джорджевич

ло да се твърди, че основен по- участието на членовете в изграж 
вод за тези разисквания е отклон дането па политиката, пък от там 
яването в практиката на Съюза заключват, че демократическият 
на комунистите от този принцип, Централизъм е „иманентна преко комунистите би направило обик- тичсския централизъм. Всъщност,

повеи дебатеи клуб. ---------------

ииването па демократично дога- мъкне в становището за това как 
корената политика от Съюза на е надминат принципа на демокра

както и през седемдесетите години, 
изразява нашата разделеност и за 
тиорсност в републикански, по 
крайнински и общински граници.

относно неговото непоследовате морно подчертана роля на ръко-
лно прилагане. Почти всички нс водните органи". Желаят да бъдат Със застъпване за последова 
калте единен С1СЖ, искаме и де автентични марксисти, конто из- телно прилагане па дсмократичес 
мократнчески централизъм, но хождаТ от практиката, а имат от кия централизъм въобще не се ос 
стремим се и към такава автар пошепне като схоластици, конто порва пито изключва потребата

И,,„^10СТ0^Т^Ш,ОСТ на огдел' от своите прекадено силни пред- от укрепване на демократизма крайнинските или общинските ор 
„„„ ™ на 1К' *Ш1то трудно разсъдъци не могат да опознаят въгре в СЮК чрез пълното моби ганизации (относно, по-точно да
ТО м демТрмФЛ)Т коГто СВОеТ° 8РеМе- Л,'3,,ра,,е ’,а чле“°вете в ««Р»*- ^ каже -'техните' ръководех^)
сепипчнг» пплнрпгов ' „ дането на политиката. Това е, превъзходно са във функцията на
сериозно оповергава нашите Много „ неща тук очевидно именно, съставна част на демок- осъществяването на национални

СЮК п на тази основа и на нару е на място Но казва? те не иска ™ 1” СъЮЗа "а комУниститс- елчува се, не винаги да се касае
шаването на принципите на де- ме демократически иентоализъм ° което дава нови оелези на за национални, но за четични ин 
мократнческия централизъм нала- който задължава А това значи демократическия Централизъм. Та тереси на ръководствата и техни 
гат потребата в навечерието на чрез демократично договаряне" ще ЛпотТ-! Демократическия чен бюрократизирани групи и отдел- 
Дванадесетия конгрес на СЮК, на стигнем до единството об^че как Р , 3ь демократичния начин ни хора)” тогава прилагането на 
републиканските конгреси и кон во ще ни задължава да зачитаме ™ Формиране на партийната по- демократическия централизъм зае 
ференциите в покрайнините да и осъи(ествява^е догавопите за да ™ " Решаване ~ Демократи трашава такава изкривена роля
се поведат задълбочени разис запазим единството Тук критици ск||ят Централизъм, за които се на партийните организации и тех 
квания не за демократическия те „а демокрагач^ския ценга^и ” ™дР“бнра. Зато- ните ръководства. Следователно,
централизъм като принцип, но зъм остават без отговор Опитът „ смисълът на борбата на Съюза доколкото СК вместо борбата за 
преди всичко, за неговото прила ни учи, че поради незачитане на ^ комунистите за осъвремяване осъществяване на работническо- 
гане, за зачитането на този прин договорите, с една дума поради ~ Л" °'<Ратр-ИЧеСКНя Централизъм, класовите интереси даде предим- 
дип- нашата безотговорност серко» ™ КЪМ потРебите ств° «а регионалното, части?шото,

в идеологическо, политичес заплашихме не само единството действителното ^а^не^нГчлено автаРкичното- тогава то 
ко-нормативено отношение доку на Съюза на комунистите, но и на вете 0,„ <Ьоп\штне н? ВЪВ Функцията на разделяне, скъс
ментите и определенията на СЮК обществото цялостно. С отхвърля та „олита?/ „ ВаНе на единството и единението,
не оставят никакви дилеми по нет0 на онова „незадължително- то иа' силата МР-,?гт?аЗПреДеЛеНИе" а тогава е излишно да се говори 
отношение на дефиниране на по то в Демократическия централи- та и членовете Ръководства за последователността в прилага-
требата от демократическия цен- зъм' ние всъщност, не само че от не „а " 1’Р '‘1ахва‘ нето на Демократическия центра
трализъм и неговата същност. Ус ^ьрляме това начало като прин оа чяплгпжппя ’ ^ дразби лизъм. Защото, демократически-
тавът на СЮК е твърде ясен: де «о от Съюза на комунистоте уж з-гсгоа.Хя К°Я ЯТ ««"Рализъм задължа]* на един
мократическият централизъм е създаваме дебатна трибуна, при поговТпанетп свободата на
основният принцип на вътрешния което важността на демократично ^
живот, организирането и действу приетите решения се завършва с КОРЕНИТЕ
валето на Съюза на югославските пРиключването на дебатата Зато СТТА Ппяк-тт-.т, „
комунисти, на всичките му чле- ва задължителната дисциплина на жпа- повече ни уое
нове, организации, форуми и ор членовете и организациите в т пРг,Р„.,„. «дава, че покрай икономическо-
гани, което дава възможност за ^утаяването на договорената по- ческия жя тт™ ““ дем?кРати- “еед,шство и «ефункционира- 
ецинно и дисциплинирано осъще литика като съставна част иа де предстзвлав^пп? наи'малко на ед1Шния югославски
ствяване на демократично прие мократнческия централизъм в ус гически пт, а6стРактни идеоло Р. все повече, под плаща на плу
гата политика. 1 ловията на сложната югославска оукпии Пп теоретически конст- рализма на самоуправителните ин

общност няма прсх0дец°'характер ? , ° К повече’ вербални ос тереси, до безсмисленост
КАКВО Е, ВСЪЩНОСТ, НОВОТО и не може да се заменява^ита * 3 Маргинални п0 °™о фиЦИРат всички

„ изключва. Съзнателнага дисцйнли Го и ™“"”'6 Пр°НЗВОЛ Т°РИаЛНИ ^сцифпчности, при кое
И така ясните определения «а е значителна и днес, а такава тически “‘VДемокра- то превъзходно се изтъква това,

биват, обаче, все по-често оспор Ще бъде и след 50 години, както репите на^п™ ЗЪМ' °ттам ко- което ни различава, а занемарява 
вани, и има тежнение на нещо, и преди 50 години. Това се огна- във всекилиРП„,?ВаНеТ° Са тъкмо онова' което ни съединява. При то 
което е недвусмислено да се нало ся и за демократическия центра- за на Я жи^от на Съю- ва не рядко сме свидетели
жи воала на съмнения на много- лизъм, като диалектическа сплав вилни .п !, ‘ТС' Те са Рази°- та Шото всяко позоваване 
смисленост и в името на „потреба на демократичното участие на отслабване на ДВа основни: лавското единение и единство да
та да се отговаря на исканията на членовете във формирането на по нието напят»»! ° И едине провъзгласява унитаризъм Не 
времето” да се мине онова, върху литиката и съзнателната дисцип тощс ”3 °Н°Ва' кое‘ СЛ^'пга се пренебрегват наторни
което почива единството на СЮК, ли»а. Друг е въпрос дето крити- ва което Рни ппЛКреПВаНе На оно Т6 факти' че единението и единст 
а с това и кохезията и стабилно дите на демократическия центра втне т ^ Разделя, и занемаря вото не са същото, което е унита 

на Цялостта на чадото югосла лизъм и при самото споменаване опортюнистич?гРИ?СТТа' ВСъШност. Дизмът, но и това, че нашата де- 
вско общество. на термина „централизъм” бърка? на СИСтема’ Пелокртна

в джоба да извадят всички въз- рените сТ н ?,^ Следоватлено, ко моуправителна социалистическа 
можни духовни и политически те идейни птпл тиката> а и сами система и начина на формиране- 
оръжия и че очевидно не искат тГно Т™? д°™а™чно-бю то на политиката във федер?Х 
да разберат, че всеки централи- чноРестетстпо ия Р ЛИбералисти" ТВ' В коРена практически осуетя- 
зъм не е винаги недемократичен, централизъм Са1 де“окРатическия вдт унитаризма като разпро^тра- 
така както и всяка децентрализа нифестаииа - Духовна ма нена практика, не само на една
чия не е винаги демократична, иошения в Г деиствителните от паЧия, но и на грушг и отделни 
Ако до едно „централистическо" те и в обществото ’п '<ОМУнисти‘ х°ра на Равнището ни глобалното

ществото Цялостно. общество. Действително,
Все по-подчертаните тенпен °ПИТИ са възможни, обаче 

ции на регионално затваряне в пе изгледи да бъдат 
публикански, покрайнински и ?! ИЛИ да се 
щински предели сериозно _ 
зяват и върху възможните

Докаго републиканските, по-

е само

ство и последователност, а автар- 
кията и парцелизацията 
няване от това.

е откло
НА ПРОИЗВОЛНО-

па-

се глори 
възможни тери-

практическите произвол ториални специфичност, ~ 
демокра- т0 превъзходно се изтъква 

което ни

на опи 
на югос

Някои автори поставят и та 
кива въпроси: кой тип единство 
отговаря на СЮК — дали онзи 
тип въ.рху основата на класичес
кия демократически 
зъм, който твърдо

централи- 
задължава,

или оня на базата на демократич 
ното договаряне? Има и такива 
теоретици, които открито отри- решение се стигне по крайно де-

у мократичен начин, и ако такива 
те ня- 

възприети 
Разпространят. Всички 

делегатски тела и ръководства на

(На 3-та стр.)

чат демократическия 
зъм, като го
надминат принцип на СЮК. Те да се анатемите 
говорят, че Лениновата партия не тична.

същата 
може ли тя

централи-
считат за остарял, обезпечава единство.

като недемокра
се отра 

явле-



Комунист 3

СКЪСВАНЕ С ВЕРБАЛИЗМА Множеството мероприятия е 
възможно да се проведат и чрез 
твъ\рди административни 
ни, с приемане

забра 
на предписания 

и инструменти, както правехме 
досега. Обаче, видяхме, въдреки 
приемането на всички тези инст 
рументи, нещата и нататък върв 
ят по същата посока. А това е 
затуй, че всеки мисли, че ста
билизационната политика трябва 
някой друг да проведе, че при 
ръководните кадри в Съюза на 
комунистите и в стопанството е

ЛАЗАР МОЙСОВ ните ходове, инак наистина ще 
се изправим пред драматично 
ложение, 
тежки

достатъчно ангажирали в търсе 
нето на изхода от нашата стопан 
ска трудност. Ако използуваме 
възможностите, които имаме във 
въглищата, 
желязната

по-Двадесет и първото заседание 
на Централния комитет на СЮК 
предизвика в нашата 
ност

което би могло да има 
последици, дори и върху 

независимостта на нашата страна.обществе- цветната металургия, 
руда, стоманата, 

ако използуваме
особен интерес тъй 

че на същото, в откровени 
сквания

както
А, имаме лирази

бе посчоено, че е вече ние сили да из- 
лезнем от това положение? В си 
чкидошло времето да се прекъсне 

с вербализма, че трябва да се 
предприемат ефикасни 
осъществяване на политиката на 
стабилизацията и да 
решителен завой 
на комунистите.

На това заседание 
другари употребиха тежки квали 
фикации. Очевидно, ние стигнах
ме до точката където се изправи
хме пред истината, до това 
повече не може да се движим по

обективни анализи, 
изготвят и наши икономисти 
чуждестранни 
и всички 
наблюдатели, 
стопански възможности да прео 
долеем тези трудности, които ни 
очаква'т в предстоящите 
ко години, при условие да проме 
ним основния ход на нашето по
ведение към проблемите на пла 
тежния дефицит и дълговете.

големите възможности, 
имаме в агрокомплекса, 
бихме могли 
изнасяме, ще можем въз 
на нашите домашни 
да подобрим 
международното 
труда.

коитокоито намалено чувството на отговор
ност.къдетоимерки за финансиери пък 

други чуждестранни 
показват че имаме

твърде много Да
Следователно, Съюзът на кому 

пистите трябва да повдигне въп
роса за отговорността, да се зае 
тъпи тъкмо за тази промяна на 
манталитета на потреблението, 
който захвана нашето общество. 
С множество мерки на полити 
ческа акция може да се прове
дат различни мерки по икономи 
сването. Ние трябва да се застъ 
пваме щото в нашето поведение 
като комунисти, числящи се към 
трудовите организации, все по 
вече да идва до изява общият ин 
терес над частичният.

Поради всички тези причи 
ни Централният комитет, ето, 
след редица разисквания, които 
текат непрекъснато вече две го
дини, зае становище, че е дош 
ло време да се прекъсне с вер 
бализма, с приемането на обобще 
ни заключения, че сега е момен 
тът комуниситте да поемат изпъл 
няването на всички тези задачи, 
ако желаем да излезнем от тези 
стопански трудности, коиго се
натрупаха и които застрашават 
с драматични последици ако не 
се направи прелом в нашето по 
ведение.

основа 
източници 

нашето участие в 
разделение на

се направи 
в поведението

мнозина някол

И на края, имаме нещо, кое 
то и в досегашното ни развитие 
и във всички стопански 
сти, с които се срещахме 
ставляваше основният лост на 
нашата жизненост 
на самоуправлението, което без 
оглед на многобройни трудности 
и упадъци, с които се среща, е 
твърде мощна и жизнена. Ней 
ното- по-нататъшно укрепване 
премахването на всички барие
ри, които пречат на свободното 
самоуправително сдружаване на 
труда и средствата, може да бъде 
важен допълнителен елемент за 
излизане от всички трудности.

че трудно
пред-Ние имаме 

пацитети 
изводство;

нови големи 
в индустриалното про 
това са онези 35 ми 

лиарда долара оборудване, кои 
то тепърва трябва да дават сво
ите ефекти. Тази или следващата 
година излизаме от дени голям 
индустриални обекти на стойност 
от повече милиарда динара; почти 
всички са пред 
Ако успеем да ги завършим навре 
ме ако не се стигне до превиша
ване на проектносметната им стой 
ност, която вече се увеличи ня
колко пъти, ако ги ефектуираме 
в производството, а това са голе 
ми капацитети тъкмо в областта

ка-пътя на екстензивното развитие, 
в което всяка общестевно-полити 
ческа общност, от местната об 
щност, общината, града, републи 
ката желае да построи колкото 
е възможно повече обекти, фаб
рики, културни центрове, спортни 
зали, изправихме се пред някои 
реални факти, когато трябва да 
видим дали е възможно и по-на- 
татьк да вървим по тоя път.

Затова и решихме щото за 
тези факти откровено, с цялата 
сериозност с частичните успехи, 
които постигаме, да оставим при 
земната перспектива на откоси 
телното спокойствие и успоредно 
със съгледаването на резултатите 
и успехите, които имаме в опре 
делени трудови организации или 
обществено-политически 
сти, които също така не бива да 
подценяваме, да съ.гладаме иконо 
мическото положение цялостно. 
А обстановката цялостно е такава, 
че трябва д апредприемем спешни 
мерки да се прекъсне с негатив

системата

завършване.

Въз основа на така открове
ното изправяне пред положение- 
нието, в което се намираме, на 
шите органи във федерацията от 
ендото и другото Председател
ство, Скупщината, Съюзния из
пълнителен съвет, до другите фе 
дерални и обществено-политиче
ски организации, приеха в после 
дно време редица програми как 
възможно по-бързо да излезнем 
от всички стопански трудности.

на стопанството, където имаме из 
вестни компаративни предимства, 
тогава излизането от този голям 
инвеситционен цикъл, ще даде 
възможност не само за намаление 
на инвестиционното потребление, 
но и да се осъществи значителна 
нова продукция въз основа на 
тези големи капиталовложения- 

Имаме още неизползувани до 
машни източници, които не сме

общно-

(Извод от стенограма на
устното изложение пред поли 
тическня актив на органите и 
организациите във Федераци

ята)

Принцицът ясен отклонение в прилагането
нията бъркаме понятията. Позо
вем ли се на потребата за зачита
не на законните, правните полити 
ските, моралните, с една дума, об 
ществените норми, без малко се 
бие тревога и предупреждава ма 
опастността от администриране, 
бюрократизация, на опеността за 
самоуправлението, при което се 
забравя факта, че самоуправител 
ното социалистическо общество, 
е оргнаизирано общество, чиито 
обществени отношения и живот в 
него са подчинени на обществени

който ще съгласува федералната 
структура на Югославия, която 
изхожда от държавността на ре
публиките с нужността от единс
тво на Югославия, който — в опре 
делени моменти на несъгласува- 
не, което може да застраши иеоб 
ходимото единение, пък и същес
твуване — демократично и авто
ритетно ще надмине тези разли
чия. Очевидно е, ще кажем, това 
е Съюзът ма комунистите и него 
вата единна идеология. Но, виж
дам, и покрай единната идеоло
гия — ние се различаваме. Не по 
идеологията, но в изразяването на 
различните интереси на републи
канските, покрайнскнте пък и об 
щинските етатистически структу
ри. Оттам без последователно 
прилагане па демократическия цен 
тралпзъм осъществяването на оно 
ва което е общо — работническо- 
класовото бива застрашено. Тряб 
ва да припомним, че Велко Влахо 
впч своевременно предупреди, че 
„оставянето на принципите на де
мократическия централизъм в 
СЮК би значило негово разпада
не на разни фракции, ръководени 
от различни интереси и схваща
ния, които никнат, 
място — от противоречията на со 
циалиситческото развитие. Всъщ
ност, това би представлявало лик 
вндация на Съюза па комунисти
те, а с това и предоставяне 
циалистическото обществено раз
витие на стихията".

(От 2-ра стр.) ло самовластието и анархоидното 
поведение на първия и опуртюни 
етическото 
Ето защо, докато си бъдем играе 
ли с прилагането на демократи
ческия централизъм ще имаме и 
безотговорност и обратно — до
като търпим безотговорността де 
мократическият централизъм оста 
ва зарязан.

спокойствие втория.обществено-политическите органи 
зации във федерацията са избра
ни върху паритетна основа. Оче
видно е, че такива тела по дефи
ницията си не могат да водят уни 
таристическа политика. Всичко то 
ва из основи подсича корените на 
унитаризма като масова идеоло
гическа ориентация- Не подценя
вайки опасността от неизживяни 
амбиции на отделни хора и групи 
за унитаристическо 
и не отричайки нужността на бор 
бата против унитаризма като об
ществено отношение, все пак тряб 
ва да се каже, че нужната борба 
на Съюза на комунистите против 
затварянето, 
единство и единение 
наги да се оспорява с предупреж
денията: внимавай на унитариз-

С ПРИЛАГАНЕ ДО СЪЩЕСТВУВА
НЕ

изживяване,
Все до тогава докато с едиис 

твото на Съюза на комунистите 
трябва да се обезпечава кохезия- 
та па югославското общество, при 
лагаието ма демократическия цен 
грализъм остава нужност. Потре 
бага от демократически централи 
зъм произтича от отговорността 
на СЮК пред работническата кла 
са и трудовите хора. Трудно мо
же да се замисли осъществяване 
то ма работническо-класовите ин
тереси в сложната многопационал 
на общност без осъществяването 
на онези принципи, които са усло 
вие за нормално функционираме 
на едно организирано общество.

Всъщност, трябва да си пос
тавим въпроса за това може ли 
да съществува югославската об
щност без някой гарант, който ще 
даде възможност за осъществява
не на минимум единство, кохезия, 
организираност и отговорност? 
Или въпрос е, кой е този фактор,

те норми на поведението, на прав 
ните и политически норми, а пес 
пазването на тези правила води 
към дезинтеграция на обществото. 
От друга страна забравя се, че 
подвеждането под отговорност не 
е само компетенция на държавата. 
Социалистическата самоуправител 
на система е тъкмо така и замие 
лена щото общественият контрол 

най-широкия смисъл на думата 
да изпълнява самоуправително ор 
ганизираната работническа класа, 
така че функционирането па от

не значи действува- 
призраците иа бюрократич

национализма, за 
не бива ви-

ма!
толериОпортюнисгическото 

райе на безотговорността е друг 
за отминаване на 

централизъм.голям източник говорността 
не иа
иия механизъм на властта.

А допускането на безотговор
ността и прилагането на демокра 
тическия централизъм се изключ
ват. На безотговорния и онзи, кой 
то търпи безотговорността прила
гането иа демократическия цеит- 

който да е облик не

демократическия 
Всъщност и самото неизпълнява- 
не на решенията, т. е. нарушава
нето на демократическия центра
лизъм е безотговорност. Обаче, ра 

на безотговорно 
както

на първо

зпространяване 
ст. в обществото разяжда, 
всяка зараза, тъканта на СК 
ржанява влияние върху нарушава 
нето на демократическия центра
лизъм. И тук очевидно с намере-

, и уп на со
рализъм в 
отговаря, задното това би наруши
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номически либерализъм и илици 
агиката на частния п.читал с при 
способяваис, а не с премяна 
съцестиунащите 
институции. Третият свят и него 
витс сцюзници приеха това ста
новище реалистичееки без горче 
вина, не отказвайки се от своите

СЛЕД СРЕЩАТА В КАНКУН
наДУХ НА РАЗУМЕН ДИАЛОГ международни

Крачката в Канкун, колкото н малка, о значителна като по стабилността па другите, така че иска„ия
твържденне, че съществува политическа воля за глобални нрего никой не може да избяга от соо- .... кпяч-
ворн с цел да се променят неравноправните международни иконо стаената си отговорност. А това ^ Той „ „ред
мнческн отношения председдгеляЛа31Председателство явяваше да бъде това, така че са

и аспекти на актуалната между то па СФРЮ Сергей Крайгер „сд- мо онези, които очакваха такава
народна обстановка. Днес, вди пито и другите може да намерят крачка са разочаровани, защото, 

СВИКАНА в атмосфера на века на прогреса, когато човече изход от това положение само по предпочитайки повече свиденци 
предвиждания, ми ството е изправено пред повече пътя на дииамизиране на здраво ята за онова, което не е постиг 

нала и през подготвителния пери от 570 милиона гладни, около 1,5 стопанско развитие”. Това не мо нато, ге са недоволни дето пора 
од на съмнения, със скептицизма милиарда хора без основна здрав жс да стане без равенство и рав ди бягане от конфронтцията бя- 
на развитите и надеждите на не на защита, пад 800 милиона въз поправие в решаването па общи ха отминавани всички онези те- 
развитите, срещата за сътрудни- растнн неграмотни и 250 милио те международни икономически ми, при които несъгласията 
чеството и развитието (Канкун, 22 на деца, които не отиват па учи проблеми. най-изразени.
и 23 октомври), на която се съб- лшце, п едни милиард II 100 ми- В обстановката на пони делс ството участници и 
раха осем индустриални и 14 раз лиона безработни, никого вече не пия и изостряне, развитите страни ли, въпреки това, срещата в Кан 
виващи се и неразвити страни, ус трябиа да убеждаваме, че нроб па Запада, Канада и Япония — кун е значителна, понеже пока
пя да подтикне диалога Север лемите са глобални, пък и търс- като разбраха, че политиката на за, че е възможна по-голяма

Юг, който след двугодишни бе ят глобални решения. Тази обща конфликти и конфронтация от пеп па международното разбира 
зуспешни опити бе на издъхване. криза със структуралеи харак- петдесетите години води само в телство и че на глобален план 
Тази единствена среща на ръко тер не може да се превъзмогне задънена улица — започнаха да може и трябва да се размисля не 
водителите на държавите и пра без промяна на съществуващата и водят по-еластична политика към егоистически, изключително, в 
внтелствата

Бранка Станишнч

песимистични

са
Обаче за мнозин- 

наблюдате-

сте

свикана по инпцн 
Мексико и Австрия по 

характер бе неформална, 
ще рече без предварително 
върден дневен ред, и следовател 
но без заключения, резолюции и 
решения, но затова тя протече в 
положителен и

изграждането на нова междунаро развиващите се страни. Не искай тесните национални и регионални 
диа икономическа система. Тол
кова, повече, че и богатите не са 

ут- без проблеми. Собствените

атива на ки да се намерят сами срещу вси интереси, но имайки предвид 
чки, дори и САЩ, най-твърдият и световния мир и 

им най-ортодоксен събеседник на бед развитие. Най-важният 
пазари станаха прекадено тесни ните приеха идеята за глобални на Канкун представлява факът,
н заситени, а за да могат по-ната преговори „върху основа, която че се постигна общо съгласие за
тък да се развиват необходимо е да бъде взаимно приемлива”. Всъ спешно оказване на подкрепа за
да имат способен партньор. За- щност, как добре оцениха някои глобалните преговори в ООН. Ко

„ това в Канкун бе прието станови наблюдатели, в Канкун е постиг га ще започнат същите и каква
Разисквайки за пръв път на щето, че икономическият напре- нат минимум договореност на ба ще бъде следващата крачка след

най-високо равнище за това как дък на която да е страна или лата на двоен
и в коя насока да се променя съ група страни зависи преди всич-
ществуващата международна ико ко от условията за напредък 
номическа система, участниците 
в срещата говориха откровено и ПРИНОС 
искрено, не изоставяйки неприят 
ните въпроси, но и без нецелесъ 
образно взаимно обвиняване.
Тъй като — както и сами в съв
местното съобщение казаха —
„от началото им е било ясно, че 
не са дошли в Канкун да прие
мат решения в името на остана Миокир Маркович г„ нягяр
лата чагт ня гвртя" в™™™ --------------------- ---------------------- ■---------------------- се касае 33 Финансирането на стро Ооаче, тЪи нато у нас значител
лата част на света , всички участ ежите на този значителен стопанс- но подчертано е търсенето на този
ници — от наи-богатите до най- Новопостроените капацитети на ки обект е това, че 45 на сто от материал в Поповац размислят до 
бедните — се опита в духа на Циментовата фабрика в Поповац, средствата са получени чрез сдру края на настоящия средносрочен
разумен диалог, разговаряйки, а 0ез °ъмнение, означават непосред- шаване връху истински доходност- период да започнат строежа на

“*ел“ ф!,'ви"'с "тт1
ПО ПЪТЯ и, Ус ““.Лй“,,-

тановяване на ефикасно интензив ди тона, колкото ще се лроизвеж торията на Белградсни Р
но взаимно сътрудничество. Зато да годишно цимент в новата фабри „ „„„„„„„
ва на дневния ред се намереха об «а в Поповац, с толкова ще бъде ь активизирането на новите про
що четири въпроса: храната тър по-малък вносът на този много тър иводствени капацитети на фабрина — непосредс

монетно-Ли сен строителен материал. Ано се та 8 Поповац годишно ше се полу 7ве83„ И30СТ на суровинната база, 
Т прибави към това че фабриката с чават 1,5 милиона тона цимент. В ??870г0АИШен опит (тази година на

наи" оглед на съвременната технология °бш°то югославско производство Аевет десетилетия на съще
— ще има и производителност на Циментовата фабрика в Поповац ще ствувание и работа на тази фабри-
световно равнище — 2700 тона ци УчаствУва с 15 на сто. а ногато се „ ' каАров потенциал и заинтересо
мент годишно по един работник ко говори за Република Сърбия, с 36 838007 На пР°изв°Аствените и обро
ето от своя страна значи и коннуре на 870 07 обшото производство на ™'е °5га“ачии 33 сдружаване
нтност на домашния и чуждия па- цимент Увеличеното производство „„„среАС7ва върХу доходностни ос
зар, тогава във всеки случай и ин нареди Циментовата фабрика в По за
вестициите от 2,2 милиарда динара П08ац между 16-те 

т на светов — волно струва този обект — бър производители на цимент на
ната икономическа криза и подо зо ще се върнат. Отделно 
бни становища по много области

което справедливото 
резултат

конструктивен
дух.

САЩ Канкун ще зависи, преди всичко, 
от готовността на всички участни

компромис.
смекчиха своето становище не от 

и казвайки се от политиката на ико ци да проведат думите в дела.

ЗА СТАБИЛИЗАЦИЯТА НА ЦИМЕНТОВАТА Ф-НА В ПОПО-ВАЦ

сдружаване до нови цехове
ет от 1 100 000 точа годишно. За 
това —като неотдавна заяви гене

ралният дирекотр на тази организа 
ция на сдружения труд Топлица Не 

съществуват

на

регион.
всички

говията, енергията и 
нансовите проблеми, като 
належащи.

В генералната дебата, която 
даде общи погледи 
дународната 
тенията Север — Юг, се стиг 
на до изненадващо подобни оцен 
ки относно тежестта

върху меж 
обстановка и отно

изграждането на този обект.
югославски

В70р0 „„ Ако _се има прздвид, че до нрая 
нещо, място в страната по физическия об Сърбия новите капацитети на ци

ментовата'индустрия трябява да об 
езпечат още оноло два милиона то 
на цимент годишно, тогава напита 
лов.оложенията в изграждането 
още една фабрика в Поповац — ра 
збира се имат оправдание, и то не 
само поради причините, за 
че говорехме. Именно, по настоящи 
те цени за това количество необхо 

дим цимент (два милиона тона год 
ишно) трябвало би да се дадат око 
ло 15 милиарда динара. Доколкото 
пък определението би било да се 
влага в разширяването на съществу 
ващите капацитети, това би значило 

капиталовложения за 
ли пет милиарди динара. Това гово 
ри за изключително добрите иконо 
мически сметки. Дори в такива слу 
чай, новопостроените капацитети са 
по-евтини и с 40 на сто в сравнен 
ие с онези, които би били построе 
ни там където не са били досега. 
И този момент, разбира се, има го 
лямо значение когато се касае за 
лТнретно проветдане в живота по 
лигиката на икономическата стаби 
лизация на стопанството и общест 
вото като . .

което трябва да се изтъннз, ногато зм на производстовото.

Комунист на

които ве
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Строи се мост на Ерма при Комйе Случва се...

Червената пшеницаОт двете страни 
тя Суково — Звонци, свър 
зващ три общини (Пирот, 
Димитровград и Бабушни 
ца) навсякъде се работи. 
Все пак тези дни 
дейни са жителите в 
кото селце Горна Държи 
на .Наредени са 35-те къ
щи на селото като мънис 

къщи
край тази река, която от 
памтивек на тезц/ хора им 
носеше радост, но и тъга. 
Обаче времената се меня- 
ват. Хората укротяват и 
най-буйните реки. Така и 
държинчани 
години насам не се оплак 
ват, че Ерма ги отсича от 
останалия свят. Направи
ха това, което много на 
ши села все още мечтаят.

Преди 2-3 години, с по
мощта на Общинската ску 
пищна в Пирот, държича 
ни построиха мост, 
то стойност тогава надми 
на сумата 1 милион дина 
ра. По този мост днес се 
движат и най-тежки път- 

превозни

на лъ- ят само мостове. Напро
тив. Те най-дейно участву 
ваха и в провеждането на 
електрическия ток, водо
провода, построяването на 
пътя през селото и всички 
други
дейности. Така например 
преди 3 години, по повод 
4 юли — Деня на боеца, 
държинчани с помощта на 
местното самооблагане по 
строиха хубава възпомена 
телна плоча, в чест на за
гиналите

та не пощади ни това се
ло, обаче тя в Държина 
почти не се чувствува. Ко 
гато казваме това имаме 
на предвид факта, че се
лото е отдалечено само 
7-8 километра от между
народния Път Белград — 
София, което ще рече, че 
Пирот относно Димитров
град са отдалечени само 
петнадесетина километра. 
Тъкмо заради това не 
трябва
фактът, че в Горна Държи 
на никват като гъби нови 
КЪЩИ и малки вилички.

Т. Петров

Тези дни в разгара 
на есенната сеитба

— Ето, вижте ... 
и тази е червена.

Жената оставила 
пшеницата, взела си 
парите и си излезла, 
благодарейки на слу 
чайния производител, 
който й помогнал.

Този действителен 
случай изнесе един 
селскостопански про
изводител, делегат на 
неотдавна проведена
та конференция на 
Социалистическия съ 
юз в Бабушница, ка 
то издигна въпроса:

— Защо нашите 
кооперации изобщо 
не се съобразяват с 
това кои семена ви
реят в нашия край, 
ами само гледат да 
си изпълнят плана... 
Нали това ще нама
ли добивите? Кой ще 
има полза от това ос 
вен продавача? Защо 
специалистите мал
ко повече не се ан-

се случило в аптека 
та на „Таламбас” в ’ 
Бабушница идва же
на от Дървена ябука 
да вземе семе.

— Имате ли черве 
на италианка (касае 
се за „леонардо" пше 
ница, която добре ви 
рее в тези краища) 
попитала жена.

—: Имам, отговаря 
й продавачът и без 
окото да му мига 
взима, че дава на же 
ната „новосадска ран 
на".

наи-
мал- комунално-битови

та държинските

да учудва
съселяни 

време на II световна вой 
на. .

Естествено, че миграция

по

от няколко

За щастие, случа
ен опитен производи 
тел се намирал тук 
и се намесил.

— Другарю, недей 
те да измамвате же
ната. Това не е ита-

чия-

лианка, ами „ново
садска ранна,,...

Но продавачът не 
иска да признае греш 
ката, а по-нататък 
убеждава жената, че 
пшеницата е добра, 
казвайки:

Г. Митов 
Строи се мост 
при Комйено-транспортни 

средства.
Ето, че тези дни трудо, 

любивите държинчани ст- гажират, за да не 
стават подобни не
ща?

роят още един мост, при 
махала Комйе подобен на 
вече построения. На раз- 

киломе-
М. А.

стояние от един 
тър Ерма пак ще бъде ов 
ладяна и премостена. Ста 
ва ясно, че хората живу-

РАЗГОВОР С МЛАД СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ ОТ СЕЛО ЦЪРНОЩИЦА

СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ПРЕДЛАГА ДОМ ЖИВОТщи в това село наистина 
заслужават всяка похвала. 

Всяко семейство е внес
ло по 5000 динара, а също 
така и строителен матери 
ал и работна ръка. Тук на 

ежедневно

Чрез различни кредити и 
обезпечаване на качестве

овощните дръвчета, джан 
ките се свили до земята. 
Много събрах, обаче има 
още. Проблемът е там, че 
нямам съдове за всички, а 
ако бих можал да ги съ
бера получил би над'1000 
килограма ракия — каза 
Зарев.

На въпроса ни колко 
имот притежава и какъв 
доход има от него, той ка 
за:

— Притежавам 10 ха об 
работвасма площ. От то
ва около 7 хектара са ли
вади, а останалото ниви» и 
пасища. Обаче не съм в 
състояние да обработя не 
лия имот, много ниви си 
остават необработени. Та
зи година намерих около 
4000 килограма жито, а 
мога да произведа тройно 
повече. Отглеждам 75' ов
це, 8 говеда, 2 коня, свине, 
кокошки ... И добитък мо 
га да отглеждам повече, 
но трябва и повече рабо
та, а аз със съпругата и 
с родителите ми не мога 
да постигна всичко.

По-нататък Зарев пооо 
чи, че от селското стопан 
ство може добре';да се жи 
вее и, че има добра печал 
ба, но че по-голямо внима 
ние на селскостопанските 
производители трябва да 
обърне организацията за 
с е л с костоп а и с к а д е й иост 
„Напредък" от Босилеград.

Планина Църноок със 
своите хубави просторни 

са пасища, изобилствуващи с

лемите и преспективите на 
селското стопанство, тези 
дни го посетихме у дома 
му. Заварихме го в момей 
та кога го с) моторната бич 
кия се канеше да отива в 
гората за дърва. Впечатле 
ниц ни направиха овощни 
те дръвчета около двете 
му нови къщи, увиснали 
от изобилния плод, жъл
ти и червени джанки 
ябълки и круши ...

ни семена, изкуствени то 
рове, фураж и прочее, тя 
трябва да стимулира земе 
делците. Това досега ние 
не получаваме. Ако доба 
вйм и това, че нямаме си 
гурност

строежа
всички. Тук е председате- вода предлага извънредни 
лят на местната общност условия за развитие на 
Гоша Митов, председате- животновъдството, особе 

ССТН Влада Мила но на овцевъдството. За- 
ма- това жителите от селата

лят на
динов, Гюро бившият 
шинист.. .и всички други 
жители на това малко, но

при изкупуване 
на добитъка, често 

пъти ние самите, кой как 
знае и умее се^снамирам. 
Без помощта на специали 
стите е ясно защо живот 
новъдството в 
намалява — добави

намиращи се в полите на 
Църноок открай време са 
едни от най-добрите жи
вотновъди в Босилеградс- 
ка община. Въпреки, че 
в последно време мигра
цията на младите се чувс 
твува и в тези села, кое
то се отразява и на интен 

местната общност зивното развитие
Този вотновъдството и въобще 

стопанство,

то
трудолюбиво и уютно се
ло край река Ерма.

— Вярно, е че вече при 
оба-тежаваме един мост,

този ни е необходим
— Не трябва нищо да ви 

учудва — каза Заре —чс 
съм тръгнал на дърва. Тук 
както и в останалити пла 
нински села зимата 
запно идва. Затова докато 
времето 
трябва да си обезпечи до 
статъчпо дърва 
Заре Зарев.

Първият ни въпрос бе- 
е тазгодишна-

общината
За-чо и

— започна да ни осведомя 
ва Гошо Митов,-председа- рсв.

на жи- Следващ 
който
вор от Зарев бе 
защо не иска да създаде 
мини—ферми и да 
зува средствата от проекта 
„Морава II”, понеже и до 
сега отглежда достатъчно 
овце и говеда.

навъпростел на внс-
потърсихме отго- 

затова:
в Горна Държина. 
мост, чиято стойност над 

600 хиляди дина- 
наше

на селското 
все пак има още селско
стопански производители, 
които
50 овце и по няколко брой 
ки едър добитък.

е хубаво всеки
минава пол-ра ще бъде лично 
дело, защото от никой не 
искахме помощ, сами обез 

ВСИЧКО. И ра- 
пари, и

каза
отглеждат по 40 до

печихме
ше: каква 
та реколта и приключиха 
ли полските работи?

ботна ръка, и 
строителен материал. То
зи мост освен жителите в 
махала Комйе ще ползуват 

село Банс-

Един от тях е и млади 
ят селскостопански произ 
водител Заре Зарев, от се 
ло Цъ.рнощица. Тоя висок 
и мъжествен тридесет и 

селскостопан

Вижте — каза Заре 
проекът е шанс, кой 

много обещава, обаче 
съмнявам се в ООСТ „На 
предъ.к", която е носител 
на акцията, че може да из 

задълженияте, око

ви,
— Тазгодишната рекол

та е добра и както 
старите хор*^ — всичко се 
роди, особено ръжта и ове 
са. Лошото време ни поп 
речи при събирането, но 
това не е само тази годи- 

Ние тук постоянно се 
надпреварваме с хубавото 
и водим борба с лошото

то
и жителите на 
ки дол, на които също та 

необходим, и

казват
петгодишен 
ски производител съселя
ните му и
околните села смятат

от по-добрите живот

ка моста е 
които също така^ помагат 
в построяването 
Надявам, се че до започ
ването на зимата той те 
бъде готов, каза на края 
на нашия разговор друга 
Рят Митов.

Но неправилно би било 
ако тук спрем и ако се у 
човек
ние, че държинчани стро-

жителите от пълни
ло обезпечаване на фураж 

млякото,
ма моста. за

изкупването на 
млечните изделия и дру

един 
нойъди. на.

го. А и комуналните въ
проси в селото не са раз 
решени.

С намерение да си поп 
с този напред-

селскостопански 
за живота 

успехите, проб

ри казваме
време. Но все пак успяхме 

край да приведемничав 
производител 
на село, за

към
кърската работа. А ето, и

М. я.впечатле-създаде
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„МЕСЕЦ НА КНИГАТА'

Да четем повече
година по поводПо повод манифестации и тази Босилеград раз*IIраииапо»

„Месеца на книгата" 
ма да бездействува. Дими

пи пал 10 Ооо книги —„Месец на книгата", полага ста
казва Прокови Радооанои, врекоято всяка година се про

библиоте- ио латински езиквежда от 15 октомври до тровградската подавател
на библиотека ще организира литсра 

турна вечер, срещи на чп
и ръководител15 ноември, посетихме ди 11ай'Миогобройнмката.библно-митровградската 

тека. Тя 4 една от най-ста
са произведенияга от художегазелите с някой известен и иастоеиата литература, нописател и т. и. Същорнте библиотеки в Сър- 

бия- Основана е през 1898
наш научпо-популяР*п книги оттака и в някои по-големи млрксическата литс-ната иместни общности ще бъ
дат организирани иодоб-

година, а през дълго годиш Средношколците цолратура.
фонд паният си период на съаце- зунат и книжиия

ни литературни вечери. ВССградската библиотека, аствуване з'я е била истин
ПРОБЛЕМИТЕ, СЕ ПОВТА 
РЯТ ОТ ГОДИНА В ГО

повече се създават и домаш-ско огнище на разностран
библиотеки, така че нъз-1Шна просветна и културна четене нане-можностите заДИНАдейност. тпна са завидни.

От тази далечна 1898 го 
дина библиотеката, относ
но книжният фонд в нея, 
постоянно се е увеличил, 
така че в момента разно 
лага с над 22 500 книги, 
от които над 
сърбохърватски и над 8000 
заглавия на български, 
руски, френски и немски

За съжаление проблеми 
те, с конто Димитровград 
ската библиотека се сре
щаше през изминалата са 
налице и през тази годи-

най многоКолко и какво 
четат учениците в Образова- 
телил# център в Босилеград? обогатяване 

на книжния фонд на учили- 
бнблиотека с литера-

изисквалищечете от задълже. 
Миналата учебна годи. Ш1С, огколкото от обич 

книгата?

повече се

на на учениците само от учили- 
библиотека взеха на 

относно

щиата
тура от производството, нау
ката и техниката, тъй кат0 
учениците имат сериозна пот
реба от разширяване на зна
нията.

Всекидневно се

14 450 на Така например все още 
не е разрешен кадровият 
проблем, който в крайна 
сметка се сваля „върху 
гърба” на читателите. Съ 
що така книгата все още 
не е навлезнала в трудо
вите организации — всред 
работниците, а да не гово 
рим за селскостопански
те производители, до кои 
то книгата твърде трудно 
пристига. Това значи, че 
минибуса, за който се го
вори с години, все още е 
само ИДЕЯ.

Най-сетне тук е и проб
лемът с читалнята, който 
и по-нататък си остава ак 
туален, защото и покрай 
това, че СЪЩЕСТВУВА та 
кава, читателите нямат 
възможност да я ползуват 
поради това, че тя вече с 
години наред се ползува 
за други, комерчески це- 

Т. ПЕТРОВ

щната
прочит 4000 книги 
всеки ученик с прочел сре
дно по 8 книги. И доста, и 
малко. Доста 
свободното

— Има ученици, които 
проявяват извънредно голям 
интерес към книгите 
главно са отличните учени
ци. За пример бих 
Миряна Стойнева и Сладжа- 
на Гешева от II клас — спо
деля Радованов. — По общо 
взето повече се чете от задъл 
жение, отколкото 
ние. Защо това е така? Това 
е твърде комплектен въпрос 
Обаче едно е сигурно: необ
ходими са усилия за издига
не на читателската култура 
при .учениците. В тази насо
ка особена роля имат мани
фестациите за популяриза
ция на книгата. И препода
вателите трябва по-съще- 
ствено да подготвят ученици
те за активно четене. Каче
ството на езиковото обуче
ние също оказва съществе
но влияние върху читател
ската наклонност на учени
ците.

Реформата на средното учи

и това
езици. защото в 

време на учени
те най-много 

навлизат 
вест- 

както

от тези области.посочил
Според статистиката 

най-ревностни читатели и
повишава

цитс, когато 
четат, все повече 
телевизията, киното.

средношколци-интересът на 
те към марксинеоката литера 
тура. Особено видим е инте
ресът къ-м литературата, коя
то третира актуалните - проб
леми на нашето общество, 
развитието и внедряването на 
социалистическото самоупра
вление, ролята на Съюза на 
комунистите и останалите об
ществено-политически орга
низации. Този голям интерес 
трябва да се използува, а за 
целта е необходимо да се 
обогати фондът на маркенче- 
ската литература н да се раз
движи обществено-политиче
ска акция на младежката 
организация и самоуправи- 
телните органи в Образова
телния център.

по-нататък си остават уче 
ниците от основното 
ердното профилирано учи 
лища, а следват: студенти 
те, работниците от общес 
твената дейност, работни 
ците от непосредственото 
производство и напоследък 
селскостопанските 
водители. Общо взето през 
изтеклата година услуги
те на димитровградската 
библиотека са ползували 
577 читатели, които са про 

3730

и ниците и списанията, 
и различни видове забава — 
оценява Радованов.

от влече-

Класицитс на югославската, 
българската и световната ли
тература 
автори на 
средношколци, 
все повече се търсят произ
веденията на

са най-любилште
босилсградските 

Напоследък
произ

съвременните 
поети и писатели, обаче из
борът е малък.

чели над книги.
Средношколците най-мно

го четат произведения, пря
ко свързани с програмата по 
български и сърбохърватски 
език. Не говори ли това, че

Както ни осведоми Мом 
чило Андреевич, библиоте 
кар в градската библиоте 
ка към културния център 
„25 май" в Димитровград, К. Георгиевли.

ОБЩНОСТИТЕ НА ИНТЕРЕСИТЕ И ПРОЦЕНТИТЕ облаганиявъпроса: нима наистина
не може да се схване, че 
един такъв иск е нереа
лен. Да се облагат селско 
стопанските произволите 
ли (много от конто са в 
напреднала възраст) е съв 
сем неоснователно. Ако 
желаеме да, засилваме сел 
ското стопанство (а ние 
това желаем), тогава тряб 
ва да се прилагат стиму- 
лативни мерки, между 
които и освобождаването 
на селскостопанското на
селение от данъци и дру
ги облагания, когато нап 
ример създаде големи ста 
да. В други общини се 
прилагат такива прогре
сивни мероприятия 
те дават добри резултати.

Очевидно, необходимо е 
всестранно да се обсъдят

тазгодишните 
за самоуправителните об 
щности на интересите, да 
се види какви средства се 
стичат в касите на тези обНЕУТОЛИМИ АПЕТИТИ
щностн и колко средства 
наистина са необходими 
за тяхната дейност При то 
ва не бива да се забравя, 
че адмннистратнният апа
рат в общностите не би
ва да се увеличава, а на
против: да се намалява!

Засега едно е известно: 
общностите на интереси
те проявяват неутолими 
апетити, а за сметка на

Планираният ръст на 
съвкупните средства за 
задоволяване на общите 
потребности в рамките на 
бюджета на общината и 
самоуправителните 
ности на интересите в Бо 
силеградска община за 
1982 година (според пър
вото проектопредложение) 
трябва да възлезат на 18,8 
на сто по отношение на 
средствата, реализирани 
на равнището през 1981*
година. С други думи, за щности на интересите еже 
този процент идущата го- годно се трупат излишъци 
дина самоуправителните сочи друг подход: намаля 
общности на интересите в ване на процентите и обез

материалното положение 
на сдружения труд" е 
първостепенна задача и че

та способност на стопан
ството.

Според даденото проек
топредложение всички са 
моуправителни общности 
на интересите запазват 
съществуващите проценти 
от тази година, а самоуп- 
равителната общност по 
здравна защита дори пред 
лага увеличение на обла
ганията на личния доход 
от селското стопанство в 
размер от 42,30"/« ггрез 
1982 срещу 35,40°/о в тази 
година и по член на семей 
ството от 568 на 678 дина

„отделяне средства за об
що и съвместно потребле 

общ- ние” трябва да се движи 
с по-бавен ръст от ръстта 
на националния доход и 
в границите на материал 
ните възможности на сто 
панството?

това все по-малко средст 
ва остават в сдружения 
труд. А това означава и 
по-ниска 
и слаба възпроизводител
на способност.

Обстоятелството,
самоуправителните

че в
об-

и акумулативност

Ст. Н.ра.

Гвстува ансамбълът за народни песни 
н танци от Годеч

През изтеклата седмица, Годеч. Членовете 
в рамките на граничното 
сътрудничество, в Димит
ровград гостува и ансам 
бъдът за народни 
и танци към Профсъюз
ни# дом на културата в

Веднага дакажем, че то 
проектопредложение 

не срещна подкрепата ни 
то на членовете на изпъл 
нителните тела при СОИ, 
нито пък по тях са се из 
казвали делегациите и де 
легатите. Но въпреки 
ва, налага се да повдигнем

общината ще имат пове- печаване на реални суми, 
че средства. вакоито ще позволят опре

делени обществени) дейнос 
ти да функционират нор
мално. От друга страна, 
това ще допринесе за ук
репване на материалното 
положение на сдружения

Реално ли е това? Дали 
е и в' съзвучие съ,с стано
вището, изтъкнато в това 
проектопредложение,
„осъществяването 
тиката на
стабилизация и укрепване труд и въдпройзводствена

на спо
менатия ансамбъл се пред 
ставиха пред 
градската публика, с кон 
церт съставен от народни 
песни и танци, твърде ус 

Т. Петров

че днмитров-
на поли 

икномическа песнито-
пешио.
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Младежка трибуна * Младежка трибуна «
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА НА МЛАДЕЖТА В БАБУШНИШКА ОБЩИНА ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА ОК НА ССМ 

В БОСИЛЕГРАДЗадълбочаване на революционните
традиции

За по-съществена 

афирмация на младите
# За председател на Председателството на 

ОК на ССМ с едногодишендейната първична мла 
дежка организация на 
село", „Срещи на селата" 
и други. Заслужава отдел 
по да се изтъкне участие 
то на младите от Бабушни 
шка община на съюзните 
младежки трудови акции, 
както и на трудовите ак 
юга в общината. Освен до 
броволен труд, тук по 
най-непосредствен начин 
се задълбочава братството 
и единството. Същевреме 
нно младите от различни 
краища се опознават по-до 
бре, внедряват различни 
облици на самоуправ

ление, образование и въз 
питание, а се развиват и 
трайно създават трудови 
навици.

В заключение може да 
изтъкнем, че целокупната 
младежка активност като 
червена нишка пронизват 
революционните традиции, 
вдъхновяващи 
към по-смели изяви и по- 
високи завоевания. Ст. Н.

В мандат избран Раде 
Пенев, а за секретар — Владимир Стойнев.

И а ^еволюционните тра 
д щин и придобивките от 
революцията в Бабушниш 
ка община се чтделя нео 
бходнмо го внимание. Реди 
ца младежки

Фериалният

В досегашната си дей 
ност Съюзът на. социали 
етическата малдеж в Бо 
силеградска община пое 
тигна значителни резул 
тати, но е необходима още

всичко към укрепване на 
първичните младежки ор 
ганизации, към задълбоча 
ване на демократичните 
отношения в тях, което 
ще има за резултат млади 
те по-широко да се вклю 
чват в младежките и об 
ществено - политическите 
акции, в делегатската и 
самоуправителна система.

Това бе изтъкнато на 
§ заседание на Общинската 

конференция на ССМ в 
Босилеград,
състоя миналата седмица 
и на което делегатите об 
съдиха и приеха отчета 
за дейността на Конфе 
ренцията и Председател 
ството през едногодишния 
период и програмата на 
младежката организация 
в предстоящия период.

превръщат в своеобразен 
преглед 
към
революционните завети на 
загинали бойци и пр. Съю 
зът на извидниците редо 

организира партизан 
ски походи, движейки се 
по маршрутите не само на 
партизанските части от 
Лужница, но и от Нишки 
регион. Републиката, па 
дори и страната.

Освен вече утвърдените 
облици за задълбочаване 
на революционните тра 
диции, има и редица дру 
ги акции, допринасящи за 
идейно-политическото из 
дигане на младите в об 
шината. Сред младите от 
различни среди с особен 
жар са приети- акциите, 
имащи състезателен хара 
ктер: „Младият работник 
— самоуправител", ,Мла
дият селскостопански про 
изводител — стоков произ 
водител", „Търсиме най-

на преданост 
делото на Партията,

организа- 
съюз,

извидниците, 
младеж, 

гораните 
дружини и

ции:
Съюзът на г 
Литературната 
Движението на 
стрелческите 
прочие, I тачат 
онните традиции и дейно 
работят

вно

-'У у
революци

върху укрепване 
на братството и един 

ството — най-светлата при 
добив ка от НОВ-а.

то ь;** което се

ЗДвИи
В тваи 

нуват
организации чле 

Няколко стотни
младежи и девойки от учи 
лищата, организациите на 
сдружения

Щ
Р. Пеневтруд и село. 

Различни са облиците на 
дейност: по-интензивна активност 

за идейно-политическото, 
акционното и организаци 
онното му укрепване. За 
напред активността трябва 
да бъде насочена преди

от организира 
не на революционни лите 
ратурни вечери до мла 
дежките трудови акции.. 
Често „Синните вечери" 
на Фериалния съюз се

Добри резултати боси 
леградската младеж е по 
стигнала в 
младежки труд. И тази го 
дина младежката биргада 
„Босилеград" участвува на

младите доброволния

съюзната младежка акция 
(Подринье' 81") а бригади 
рите завоюваха 12 ударни 
ческиУЧЕНИЧЕСКАТА УНИФОРМА 

Н ЕСТЕТИКАТА
МЛАДИТЕ И
МОДНИТЕ
ИЗВРАЩЕНИЯ

значки, 14 похвал
ни грамоти и други приз 
нания. В отчетния период 
младите са проявили задо 
волителна активност в раз 
решаването на комунал 
но-битовите проблеми в 
областта на културно-за
бавния живот' и всьнарод 
ната отбрана и обществе 
ната самозащита. За първ 
път младите от общината 
участвуваха във фестивала 
на културата на младите в 
Южноморавски регион.

учениците, а това е онова, което най- 
. Освен това,има да няма" 

каква точно да бъде
лите към
малко обичат тъкмо учениците, 
разликата в стандартите, която така ясно се 

тези монденски униформи, предизвик
ва у младите, особено от работническите и сел 
ските семейства, редница травми и комплекси, 
психологични фрустрации, с нежелани после
дици. Трябва ли да посочваме отрицателните 
ефекти на тази алчност към скъпи окраски на 
униформата в условията на изострена борба 
за икономическа стабилизация? Колко силен 

върху семейния бюджет насемей

СЛЕД дълги спорове „да 
ученическа униформа и 
тя, престилката с бяла якичка и куртката побе 
диха и тази учебна година.

Обаче още от първите учебни дни учени 
:: ученичките (особено те) създадоха няка 

ква състезателна треска в изпъстрянето на уни 
формите, разбира се в съчетание с последните 
тенденции на модата. Сутрин и на обед, когато 
учениците отиват на училище или се върщат 
в къщи по улиците на Димитровград дефили
рат причудливи комбинации на ученическа 
престилка с разноцветни индийски блузи, пуло 
верчета от стопроцентна вълна, вносни джинс 
и дънки в съчетание с обувки с високи 
кове евтини и по-скъпи синджирчета и колие 
™, прич™ки, с точност пренесени от модните 
журнали. Нерядко се среща ученик с гривнич 
ка но с бяла риза, — по-рядко.
же „яко°ГучСени^ГиаТоМЛоТвТидаю много
Хч^ натздаване^о ще направят старомоден
всекиго който им направи забележка за това. 
^Таят ли те нещо за предназначението на 
престилката^ Вероятно - нищо или съвсем ма
лко.

чете на

ците и

На заседанието откро
вено и критически се ра 
зисква и върху проявени 

слабости и пропуски, 
особено в работата на Пре 

което не

натиск е това 
ствата с низки доходи! теНашата родина е работническа страна, 
в която принципът „мястото на всеки човек в 
нашето общество се определя от резултатите 
на неговия труд" е основата на самоуправител 

отношения. Униформата е работнически

дседателството, 
е разгърнало', съответна ак 
тивност за повишаване 
дееспособността на първи 
чните организации и ор 
ганнте в Общинската кон 
фереиция на ССМ.

то

пите
символ, символ на обичта към труда. Дали уче 
циците и ученичките с украсяването на уни
формите не игнорират труда, така както го иг 
норират с бягането си от производствените 
профили?

ще ка

Говорейки за по-нататъ 
шните задачи на ССМ, но 
воизбраният председател 
Раде Пенев изтъкна, че 
основна задача на Предсе 
дателството 'и на ~Общнн 
оката конференция 
ССМ в Босилеград е по-ор 

действуват 
Изборите

В края на краищата, и в модата основен 
е: съответно облекло — за съответенпринцип

повод и място. Целта на модата .правилно
моидеиството пито пък обезпечава

схв
аната, не е
пето на по-висок авторитет й престиж, някаквоУченическата униформа е един от си“в° 

нашето общество към 
хората, към създаване 

за всеки

на
лите на стремежите на 
социално равенство на 
на еднакви възможности и условиячлен на обществото., Следователно ^еническа
тя шпкЬоцма е и символ на съпричастността 
II м^^ге поколения към тези обществени стр 
емежТТжилищната практика Униформата 
има педагоГческо, психологично и нкономичее 

. Такива униформи не трябва, но въз 
отношението на преподавате

превъзходство, но възпитаване на чувство към 
естетиката., като средство за облагородяване ганизирано да 

сред младежта, 
трябва да бъдат начало 
на по-съществена афнрма 

на младите във вен

на духа, за пълно човешко щастие.
Заради това този въпрос трябва да наме 

ри място въд възпитателната дейност на препо 
давателите и в активността на младежката ор 
гаиизация.

ция
чки области на живота.

.Т. Петровко значение 
действуват върху М. Янев

СТРАНИЦА 9
БРАТСТВО § 6 НОЕМВРИ 1981



Ш2Щ 
■

ЕРМА ШхЧч
!шорад КОЗИЧ: (2)

СЛУЧАЯТ, който стана една царице на границата, са идвали въ
седмица преди това тъкмо пот- оръжени нелегални, на конто гра 
върждаваше предпоставката, че жданите дадоха името диверсанти,
диверсанттгге вече са успели да Той беше разкрит и арестуван. ння район, ще трябва да 
си създадат укрития и че посред- В десет часа то извика шефът под наблюдение, 
ством тях действуват, като се Бранко и кратко, както п обмкио Сети ■ шесЬтт добави■
стремят да проникнат във вътре вено, му даде нова задача: трябва с ' ь '
шността на страната. Главната им да се позанимаете със служещия Случаят с даскала и някои
насока била да събират военни и в съда Степан, който неотдавна се йруги показания говорят, че тук — Раде, тук е Драган. Иман;
други разузнавателни Данни, от- е завърнал от обществено-полезен касае ;,а Добре подготвен ра- ,ш заяВленне за смъртта на един
носно шпионаж, и то един тотален труд. Накратко му обясни: зузнаватслсн център в една чуж старец на колибата в Радинци?
всеобхватен шпионаж срещу на —Стеван беше наказан с една ла страна, така че вършат голе-
шата страна. Случаят, за конто година затвор зарад нропагаидпет ми У«нни* да проникнат във »ът — Нямам. Откога пък ти за
размисляше Драган беше доста ка дейност а полза на Резолюция решността на страната. Затуй почваш да се интересуваш за 
проазнчен. Учителят от съседна та на ИБ. Наказанието не е пздър всички роднински и други връзки старци? 
страна, който в едно село край жал изцяло и сега отново работи в ,1а Стеван, които живеят във въ

На страната на мира и 
свобода: армейците в целия след 
военен период пазят нашата сво 
бода и независимост.

бъде

— Този старец е намерен 
мъртъв в своята, колиба. Иначе етрешността ма страната от инте

рес за пас.Какво предшествува на създаването на Коминформ живеел сам със снаха си и внуч
Комннтерн беше разпуснат на въпроса за създаване па ор „СТАЛИН НЕ ГРЕШИ" ^ “I, бЯПе
войната, през 1943 година, ганизация, която да има чисто Като излезе от канцелария че дадо й еУбит постегнат'*'Ста

п„ *Рачка Стали" “ оп „информативен характер". Тихо та „а шефа, Драган намери в хата майката „а момичето
сГ СталГТ ‘едТаГ“^“ "Р” "а « - "Р—1 :1ачетаГГ7ова, че

обединят всички антихнтдеристки добавил' че такова тяло ™ би мо "^.тГсе^к^ал Трезолю^я Р*” ^ ИареМ1Т ПОЧИ
СИЛИОбГчееТав -в- ™ Да ПрИеМа 3адЪЛЖ” -Паглас ^ ^ УМР “ ™ ПОГрв

Ооаче в следвоенния пери челни решения. Сталин се Съгла ното. събрание КазаТ Статии не
од му липсваше една такава, орга енл с такова мнение, а в действи грешиш Започнал след това уст 
низалия посредством която да телност, всичко онова, което ста но ., ' '
има отново под свое командуване на по-късно говопп че той е тъп !^° Да г,РопаганДиРа и предрича 
всички комунистически партии сил с Компнформ да замести Ко бърЗОТО г,ропадане ,,а Югославия. ва'> «ечии предпоставки, 
в света. минтерн, в който суверенно управ

Ясно му беше, че обновява лявал. 
нето на Третия 
не идва под внимание.
Сталин

вче-
през 
и за гази

не

— И ти сега би искал аз да 
разкопавал! леша и да проверя 

За ес-
Арестуван е. При издържане на хумация са необходими твърди 
наказанието доказателства, че се касае 

убийство. Трябва да се 
ох специалист от Ниш,

ревизирал станови
щето си и няма никакви 
сведения за него. Бил родом 
съседното село Радинци, откъде струва много, а вероятно не ста 
то със семейството си веднага се ва въпрос за убийството. Впрочем, 
доселил след войната. В мислите Ще обадя на криминалистите н 
на Драган наново изпъкна Мира. нека се интересува- те. Ако дадат 
И тя е родом ог Радинци. Когато показания, ще се договорим, 
предишния ден му разказваше за 
смъртта на дядо си, че „нещо му 
се е случило", той и обеща, че ще 
изучи случая-

за
нови повика 

това щеБило взето решение пред ста 
вители на Френската комунисти 
ческа партия да предложат евнк 
ване на среща на Информацион

интернационал 
Затова

още през май на 1946 го 
дина, когато другарят Тито преби 
ваваше в Съветския съюз, повдиг по бюро.
града учителствуваше след 
формбюро отказа да

Ин- съда. Изглежда, че 
се завърне в поправително подейегвувало вър- 

своята страна, тук се ожени, съз • ху него, но с оглед на някои него 
даде си семейство, дори стана и об 
ществен деец. Беше разкрит 
шпионин в полза на една 
страна. В контакт с него, след

наказанието
— Добре Раде — 

Драган. Направи 
таш за най-добре.

отвърна 
така, както ечиви връзки през границата, особе 

но на роднинските му връзки с 
чужда Младен, който ръководи с един 

зат разузнавателен център в гранцч-

като
По телефона извика проку- (В следващия брой: ШПИОН 

СКА ГРУПА В ГРАДА)рора:

БОСИЛЕГРАД: ПРИКЛЮЧИ УЧЕНИЕТО В АКЦИЯТА „НИЩО НЕ БИВА ДА НИ ИЗНЕНАДА"

Масов отзив на трудещите се!и гражданите ята Глигор Глигоров, 
председател на Съвета на 
местната 
лото: — В акцията вклю 
чихме почти всички жнте

ване под развалини, за га 
сене на 
пътна съзнателност и от 
говорност в изпълняването 
на задачите.

На утре ден
вторият етап от

пожари показахаобщност в се-
Учението в акцията „Нищо не бива да 

ненада", още веднаж в практика показа, че тру 
довите хора и граждани от Босилеградска общи 
на са идейно-политически и морално готови да за 

страната си и резултатите

ни из ции, дружества, 
ния и общности от 
отвените
щината, проведоха 
дневна трудова 
Акцията в 
ваха над 500 души 
доха около 3000 часа доб

сдруже
обше ли на мастната обвщост. 

ц Отзивът бе сена високо рав 
шгще и всички днеципли 
нирано и съвестно

дейности в об- проведе
акцията.едно

акция.
щитават и 
от труда.

отбраняват с трудещите се 
от стопанската дейност в 
общината.

Въпреки, че 
Деля в ранните 
часове

изпъд
няваха задълженията. Же 
шпе почистиха улиците и 
тротоарите, а цък ние мъ 
жете разкарахме 
вете за електрическия ток. 
Отзивът беше добър 
ботата приключи 
но. Естествено 
кава мобилност 
да окажем

която участву- 
и да-ТАЗГОДИШНОТО зак

лючително учение в акци 
ята „Нищо не бива 
изненада в Босилеградска 
община се 
етапи. На 31

щинската скупщина с вси 
чки нейни отдели, труде
щите се от Здравния дом, Роволе" труд, се проведе 
Общинския съд, Отдела в ^местността „Рампи 
по Вътрешни работи, уче дел” в копане 
ници от средното и основ 
но училище и 
се от останалите оргаииза

беше не-
утриннистълбода ни трудещите се, 

намериха в своите 
низации на работните 

. места и всеки знаеше как 
во трбва да предприеме в 
защита на

се
оргапроведе в две на канал за 

гърмоотвод при новопос
троения радиоусилвател.

и ра 
успеш- 

е, че с та
еноктомври ак 

цията в която участвува- трудещиха трудещите се от
Същевременно 

ден, в рамките на 
та се проведоха различни 
трудови акции и в местни

можем 
съпротива на 

какъвто и да е враг.
Не по-малко успешна бе 

ше акцията и в 
те училища. В 
училище в Бистър и Бо
силеград, след импровизи 
раното въздушно 
ние, учениците

където о,з„ВъРаП= 
сов, мъжет-е разкараха стъ 3аНятИя като 
лбовете за електрическата 
мрежа, с низко

организацията, 
в случай на природни бед 
ствия, вражески действия 
или

този
акция?

евентуална отбрана 
на обществототе общности в общината. 

В повечето местни общ 
пости населението 
вува в поправяне 
ширяване на

основни-
основното и постигна 

гпте резултати. С голяма 
съзнателност, отговорност, 
салюдисциплинирано и 
ефикасно 

предварително 
те задачи от страна на Ко 
мигета по всенародна от- 
брана, обществена и гра 
жданека г 

Първите
учението показват, 
селението в 
готово да се 
гражданската 
алната отбрана.

ШШ участ-
и раз- 

пт,тища и 
комунално-битови проблеми. В

нападе- 
съвместно1 изпълняваха

изготвени€ селожш
се склониха 

предназначенона мястото
самозащита, 

констатации от
за тази цел. 

напре- Поделениятам по граждан
к азакцита и Червеният 

кръст, както 
ги поделения

жение, а жените 
ха улицата през 

какво казва

че на 
общината е 
включи в

урежда 
селото, 

за акци на
Противпожарното дружество готово за действие ' и всички дру 

за оказванеЕ то
и територи

М. Я.
първа помощ, за спася
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РИБАРЦИ, ТАЗИ ЕСЕН

№ Н ТОН - ЕШШЕШ
СПОМЕНЕ ли се 

Рибарци, веднага 
име се свързва с гранич- 
нопропусквателния пункт. 
Наистина този 
принесе името на Рибар 
цн да стане 
извън пределите на Ьоси 
яеградска община. Дока- 
то самото село е типично 
за босилеградските села: 
пръснато на махали по 
хъдмищата, по присойни 
падинки и „артлинки".

Селото е разделено иа 
две: от лявата и дясната 
страна на р. Драговищи 
ца и асфалтовия път, во 
ДСщ към пропусквателния 
пункт. Край самата река 
са само училището (.зак
рито преди три—четири 
години, поради нямане на 
деца), черква, а над Дра- 
говища е построен хубав 
бетонен мост. Към реката 
се спускат стръмни ска 
тове.

— Ще вървите ей по 
онзи „возник”, ще мине 
те артлинката и като сви 
ете нагоре ще дойдете до 
първите къщи'— обяснява 
ни възстар селянин, кой 
то прибра реколтата от 
една навичка, спасена от 
наносите на суходолище

село
това проходим път, да се „до 

ближат” 50 
то наброява селото.

В Рибарци

нов от Милевци, има дос 
та хора. Всичките са в «а 
преднала възраст, освен 
синът студент на Асен 
Илиев.

— Хубав път ще излезе, 
а и ток ще дойде, но да 
беше това по-рано, когато 
имаше народ. Младите се 
пръснаха е да идват ле- 
те за известно време); а и 
ние изнемогваме — оплак 
ва се възстар здравеняк...

— Преди година постро 
ихме бетонен мост, който 
струва огромни средства: 
над 1,2 милиона дина
ра. Все още не «( годен за 
употреба за товарни и дру 
иг моторни коли. Трябва 
да се издигне насипа, но 
тези дни и тази работа 
ще свършим 
председателят на местната 
общност.

После ни

домове, колко

са схванали, 
че ако си помогнеш' сам ипункт до

известно и

С. Рибарци (м. Падинье)

посочи точните суми, ни- 
то за електрификацията, 
нито за пътя. ;

— Изчисленията ще пра 
вим през зимата. Но те за 
нас и не са много важни 
— даваме толкова, колко 
то можем, а труд не ща 
дим — каза накрая Вла
димир Анастасов.

Поемаме нанадолнище 
то с едно-единствено убе
ждение: има ли разбира
телство, има ли сговор, 
няма сила, която може 
да спре хората... Когато 
наближаваме Драговищи 
ца мощният мотор на 
булдозера забуча и подго

ни мекия есенен 
из долищата и ридищата. 
Към Рибарци се отправят 
благодатите, които със се 
бе си носят електрически 
ят ток, добрият път... А 
утре, може би ще доведат 
и вода по домовете си, ще 
решат да изградят, още не 
що, с което да улеснят жи 
вота си. Напук иа време 
то, което е пръснало мла 
дите навред, но които по 
сле все повече ще изпит
ват желанието да се за
върнат (поне накратко) в 
Рибарци.

покои

В. Анастасов
посочвадругите ще ти помогнат. 

Дните от местно самообла 
гане (пет трудодни за ра осведоми

ха, че не само трасето на 
пътя е вече прокарано, но 
са изкопани и дупките за 
електрическите стълбове, 
извършени са подготовки 
за трафопоста.

Не, никой не може да Ст. Николов

ХАНДБАЛ (ЖЕНИ)

„ДЖЕРДАП“ - „БАЛКАНСКИ“ 16:10ТО.
Изкачвахте се в меката 

есен по стръмното и 
след петнадесетина мину
ти стигаме до първите къ 
щи. Оттам ни препращат 
към трасето на новия път 
където са събрани най-де 
йните от селото..;

— Селото наистина е

КЛАДОВО, октомври. — 
Последния кръг на първен 
ството на Втора сръбска 
дивизия в хандбал за же 
ни ханбалистките на „Асен 
Балкански” от Димитров
град загубиха от отбора 
на РК „Джердап" от Кла 
дово с 16:10 (7:3).

В игра със средно каче В предпоследния кръг ди 
ство съперниците водиха митровградските хандбали 
докрай спортсменска бор стки победиха в Димитров 
ба, а домакините бяха град отбора на „Беско” 
много по-успешни. В от- от Власотинце с 20:17. С 
бора на „Балкански” по- всичко 4 точки те заемат 
добри от останалите :бяха място в долната част на 
Б. Димитрова, С. Соко- табелката, 
лова и П. Ташкова.

Ст. Станков

ботоспособен мъж и два 
трудодни за жена) не сти 
гат да се завърши работа 
та. Ето защо, край булдо 
зериста

разпръснато, но първична 
та организация на СК ус 
пя да мобилизира хората 
в акцията по електрифи 
кация
мир Анастасов, 
на първичната 
ция на СК* и делегат в Съ 
вета на местните общнос

Радко Стоиме- Дл Ставров

дуребрените нерви в сърдечната област. Съществува 
и едно вирусно заболяване, наречено хеспер зостер 
— групички от мехурчета върху розови петна, раз 
положени като броеница по хода на някой от кож 
ннте нерви на гьрдния кош. Обикновено появата на 
тези мехурчета се предшествува от силни неврал 
гични болки. Заболяването на междуребрената мус 
кулатура протича също с болки, но характерно за 
тях е, че те са ограничени, усилващи се при натиск 
и не са разположени по хода на междуребрените 
нерви. Те се успокояват при прилагането на топ
лина и взаимно на обезболяващи медикаменти като 
аспирин, аналгин и други подобни.

По-големи трудности създават в това отноше 
ние болките, които произхождат от вътрешните ор 
гани в гърдння кош и се проектират върху пред
ната му стена. Тук на първо място трябва да спо 
меием за плеврита.

На мисълта за инфракт понякога могат да наве
дат болки, които произхождат от диафрагмата — най 
важния дихателен мускул. И още много други боле
сти.

ОТ МЕДИЦИНАТАзаявява Влади-
секретар
ограниза

ВЪОБРАЖЕН
ИНФАРКТ

ти при ОС. —' В акцията 
са включени 26 семейст
ва. Всяко от тях участву 
ва с по десет хиляди ди 
нара и доброволен труд.

На помощ на рибарча 
ни се притичат и войни 
ците от близката гранич
на застава, Общината да 
ва булдозер, Горската се 
кция

КОШМАРЪТ на инфракта смущава съня на 
много хора. При най-,малка болка в гърдната об
ласт, при най-малката промяна в ритъма на пулса 
или появяването на лек задух мнозина се обръщат 
към лекаря с молба за всички възможни изследва
ния, за да възвърнат спокойствието си. Поне до въз
никването на следващия подозрителен симптом.

Неоспоримо е, че всяка болка в предната лява 
част на гръдния кош може да представлява важен 
признак за сърдечно заболяване. Но трябва да се 
има предвид, че в много случаи, че сърцето е иев- 
редимо и произходът на болката трябва да се търси 
другаде.

компресор...
— Наложи се първо да 

изтъкпрокарваме път 
ва председателят на мест
ната общност Стоян Стан 
ков, — Тези междумахлен 
ски пътища имат дължи 
на около осем километра 
и вече са прокарани. Не 
обходими са ни да изне
сем електрическите стъл
бове, нали виждате какво 
е нанагорнище?

Виждаме, но виждаме и 
извиващия се като змия 
път на отсрещния бряг, 
където се е разположила 
махала Гйеловци. Въпре
ки че селот9 не е голямо, 
има доста махали: Кагшн- 
ски рид, Грамадйе, при 
сое, Падинье,
Гяловци. Буков 
ловица и Крушйе. Всички 
тези махали трябва да се 
свържат помежду си с

Въз основа на медицинска статистика някои 
автори предлагат следната таблица от 10-те най-чес 
ти заболявания, предизвикващи фалшива тревога 
за сърцето: гръдни контузии — 7°/», междуребрени 
иевралигии — 23%, мускулни разтягания — 9%, въз 
паление иа млечната жлеза — 5%, възпаление на ре 
брената надкосница — 8%, забелдване на жлъчния 
мехур — 13%, преврити (водни и сухи) — 10%, диа- 
фрагмалнп артрози — 8% и стомашни смущения 
— 9%.

Преди всичко ограничението възпалителни про 
цеси в меките части на гръдния кош се придружа 
ват от болки, но тези процеси винаги са повърхност 
ни и добре локализирани: касае се за контузии, ох
лузвания, циреи или абсеци с незабележимо начало 
и по-слаба външна изява. Също така с невалгичеи 
характер се оказват някои виезагшо възникващи сил 
ни, пробождащи и парещи болки. Но типично за тях 
е, че те се установяват !по хода на някои

Ето защо когато специалистът — кардиолог ви 
каже, въпреки вашите оплаквания, че сърцето ви 
е в добро състояние, може да му вярвате. Това е 
и единствения начин да се отървете от кошмара на 
въображаемия инфракт!

Диневци, 
дол, Гйе

от меж
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Моля, без докаченнеВносен
хумор

ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
В зила, а

събрание, внезапно 
напреднала възраст, и

__ Прощавайте, тук а*1 се
1 от нашата

политическокоято се провежда
влиза един гражданин в 

малко объркан, нонитва:
провежда събра 

местна об-ние на потребителите
щиост?

Млада девойка отива с 
годеника си па копни със 
тезания, Гя заложила 
никакъв 
Сила.

— И слава богу, Робер
то — казала тя. 
бях спечелила, все едно — 
не знаех какво ще правя 
е този кон.

провежда събрание 
отговаря— Не, другарю, тук се

па заключения
па

на производители 
му един делегат. 
НАУКА

си коп, по загу-

Телевизия Белград изразходва цели часове 
хиляди думи и големи материални средства 
ерата па икономическата стабилизация) за Д 
разясни една дилема: дали „Дървена звезда 
отбеляза гол от засада против „Партизан . На 
края на помощ бе повикана и науката.

Изглежда, че е необходима специална нау 
която да обясни за що телевизията издига 

висота на национал-

— И да

■

Знаеш ли, Смит го осъ
дили на три години за то 
ва, че оскърбил директо
ра. Той го нарекъл глу
пак и бездарник.

У Сурдуличку общину имаю езеро и млого 
убава места та се труду и оди туризмът да ним 
падну неколно милиончета. Затова че ви распраям 
кино съм минул там кино турист.

Све йе убаво и ново. ВабриЬе се лъЩу 
полето, у центърът високе и убаве зграде, стару 
мяу не мож да видиш, по балноньете млого нит 
ке, оди лимузине не мож се мине "лица. Нема 
що, развили се човеците. Цел дън до пладне оди 
и гледа, па реко мално да динем. За туриста йе 
млого важно да има що да види, но и да има 
нуде да се одмори и да ядне и да пивне.

Най-назгод ми беше нрьчмата ,,5 септемб- 
ар’\ Седо и нещо съм се замислил, на йедън 
оди масуту до моюту ока нелнератога. „Дойди, 
бре да видиш што си ми донен. Па донея сам 
ти чорбу од шкембичи. Да немам майну, ано йе 
овой чорба од шкембичи, я сам председник опш 
тине. С ову голему кашику юрим две парчики по 
ову мутну воду ко да юрим две рибе по Власин 
ско йезеро. Чу платим, али овой не йедем. Чим 
нече да йедеш нема да платиш, но таной йе би 
ло и досад, па се никой не не буния.”

Море, аздисая господин — каже йедън ра 
ботник що стоварр гайбе оди намион па ги влачи 
по патосат та човек да оглувейе, а оди прашину 
да не може да отвори уста. И я тена помисли, 
но кита ми келнерат донесе Бевапчета одозго по 

црнела кико да Би йе моя баба пекла на шил>- 
ък и огнище, видо да йе бил прав човекат.

После ойдо у бифето веднък зад Бошето. 
Само що надзръну на вратуту йедън келнер с 
обелел у косу раширил руЛе и каже: „Куде си бре 
майке ти га...” Бре, кво йе това дочекуванье? 
Тамън да се буним, йедно момче що улазеше за 
йедно с мене му одговарр: „туй сам, майне ти 
га.-” Додек да испийем йедън сон, най-мално 
десет госта наручише ядене и пийене, а тай кел 
нер се прво вати за лакт и за друга места, по 
сле обеща да ним донесе, па Т)и добро напцуйе, 
а овия се смею» па га и они напцую. и никому 
нищо.

ка
навторостепенни случки 

НИ Събития.
ВНЕДРЯВАНЕ НА ДЕМОКРАЦИЯ

ПРЕДИ ТРИ ГОДИНИ за председател на 
Общинската коиферен-

по
Но за оскърбление да

ват повече от две години.
Председателството на 
цн» на Съюза на социалистическата младеж 
в Босилеград бе избран младеж, който по това

повинност. ПРЕ-— За оскръблеписто той 
получи само една годила, 
а още две за разгласява
не па служебна тайна.*

Селска лекар поставил 
магнетофон в приемната, 
за да се развличат болни 
те, чакайки ред. Всички 
възприели новото с удо
волствие, само една бабич 
ка промърморила:

време отбиваше военната си 
ДИ ЕДНА ГОДИНА за председател на тази ор

който бешеганизация беше избран младеж,
(само) предложен докато се намираше в казар 
мата. СЕГА за председател е избран член на 
Общинската конференция!?

ДОГОДИНА за председател сигурно ще бъ 
де избран младеж, който е член на Председа
телството на ОК на ССМ, както изисква колек 
тйвнага работа и отговорност. Ако не се наме 
си някой влиятелен чичко или вуйчо ...

ИЗ „ВЕСЕЛИЯ БУКВАР" НА „СЕЛО ВЕСЕЛО"— Колко хора чакат, а 
сеньор докторът все сви
ри на китара...

Я СНАХА И СВЕКЪРВА
Слушайки дългата ба

щина проповед за скром
ността, синът се възмуша

Една свекърва и снаха й живяли „задруж 
но” и отглеждали „много” добитък — едно куче 
и една свиня”. Но един ден се снарали толкова 
жестоко, че дялбата била неминуема.

— Е, ще се деля от теб, макар кучето да 
ми се падне да дял — казала свекървата.

Така се и случило. На свенързата с падна 
ло нучето, а на снахата — свинята. Свекървата 
обаче не била доволна от щастието в дялбата. 
Затова всяко утро, пред изгрев, разтегляла уши 
те на нучето, а веселото кутре говорело: ав, ав, 
Радойна!

ва:

— Но нима и вие в свое 
то време не сте пушили 
първата цигара, не сте гу 
били родния дом, не сте 
стъпвали в брак, не сте 
раждали деца? Защо и 
ние да не правим същото? Дотежало на снахата да се събужда рано 

и, за да отмъсти на свекървата си пуснала свиня 
та в нейната градина.

Когато свенървата видяла какво прави сви 
нята на снахата, пуснала кучето да подгони вре 
дителката. Но свинята се обърнала нъм кучето и 
му говори;

— Кой казва, че не мо
жете? — въздъхнал баща- 

Бедата е там, че 
вие се опитвате да прави 
те всичко в обратен ред.

Не знам кво би правил да бео енглез, 
кико да се правим на енглеза кига това не съм 
нигде видел и чул.

но
та.

сЛ^^ОЬОС/
фБе център невнимание, но често изпада

ше в крайности. Сега е ц периферията.
#Постоянно се осъждаше, но и постянно 

се амнистираше.
ВДалеч може да отиде само онзи 

бяга ог похвалите.
ВКогато разширяваш кръга на собствени

те, си интереси, не засягай чуждите.
#Често оправданието е по-тежко от

ш
АФОРИЗМИ който

ГI нака
занието. 
П. Н.
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