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Ю от 14 ф€»ру- 
лря 1975 г. Издател
ство ,братство” е удо
стоено с Орден братбт- 
во и единство със сре
бърен венец за особе
ни заслуги в областта 
на информативната и 
графическа дейност и 
за приноса в развити - 

братството и* 8ССТИМИ н 4 БЪЛГАРСКА ГД НАРООИОСТ е С<т»Р ЮГОСЛА8ИЯ » ето
единството между на
шите народи и наро-
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сксЗАСЕДАНИЕТО НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА

МА ГОТОВНОСТ 

ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА 

ТИТОВАТА ИНИЦИАТИВА
Инициативата на другаря 

Тито за колективната рабо 
та и отговорност получи 
всеобща подкрепа на кому
нистите, работническата кла

те все още недостатъчно ост 
птест.вява своята роля и от 
говорност, 
лена
см. Оттук произлиза- нужлз- 

осъществяването на Ти 
инициатива да евъо 

с идейните и практи 
въпроси в действу 

на организациите и

която е опреде
на последните конгре

са и всички трудели се и 
граждани на СР Сърбня. Из 
разява се готовност тя после 
дователно и решително 
се претворява в живота. Вси 
чки организират! 
етически 
изключително 
този

та
товата 
жем 
ческнте 
ването
органите на СК по принци

да

социали- 
сили посвещават на демократичния пей 

Съюзът на кому 
пъти 

открива 
си слабости за

пите
трализъм.
нистите, както много 
досега критически 
собствените 
да може да напоедва в из

внимание на 
въпрос. Във всички 

самоуправителни ооганнза 
ции и общности, обществе
но-политически 
ни организации е раздвиже
на акцията за схващане на 
пълни# смисъл п съшността 

инициативата и се ут

и обществе
ОТГОВОРИ Из ч

■времето. До 
СК е авангао

намирането 
зискванията на 
.каква степен 
дна и водентп илейио-полх 

сила в нашето сб
ОТ СЪЮЗНОТО СЪВЕЩАНИЕ ПО РАЗВОЙНИТЕ ПРО 
БЛЕМИ НА АГРОПРОМИШЛЕНИЯ КОМПЛЕКС

на
върждавгт конкретни зада
чи в нейното осъшествява-

тическа 
тество се определя от сте

В РЕШИТЕЛНА БОРБА ЗА ПОВЕЧЕ ХРАНАдо която трудещитене. пента,
се — организирани самоупраТова е изтъкнато на засе 

на Централния кс 
на СКС, състояло се 

на миналата седми- 
Белград, на което са

витътю. политически и де 
легатскп — водят и изменят 
обществото/ съгласно овои 
те исторически и напссрел 

ИЗТъКНР
встт: ттителн^то чз може 

ШПИРО ГАЛОВИЧ, сек 
на рзр-г-едателството 

на ЦК на СКС.
В колективната

данието
митет отношения. Затова първосте 

пенна задача на сдружения 
труд е да обезпечи средства 
и всички други условия за 
постигане на такива резул 
тати в борбата за хляб, ко
ито ше съответствуват на 
реалните възможности и по 
треби на нашето общество.

Това са основните опреде
ления по развойните въпро 
си на агропромшиления ко 
дшлекс у нас, които изпък 
наха на преден план в ра
ботата на съюзното съвеща 
ние, състояло се през ми
налата седмица в Конгрес
ния център „Сава” в Бел
град. Съвещанието се орга
низира в рамките на подго 
товката за изготвяне на сле 
два,щия средносрочен план, 
а в неговата работа участву 
ваха над 300 обществено-по 
лнтнчески, селскостопански 
и стопански дейци от цяла 
та страна, между които и 
Драгослав Маркович, Весе
лин Джуранович, Андрей 
Мари-нц, Душан Алимпич, И- 
ван Стамболич, Никола Кме 
знч, Илия Вакич, Стоян Ми 
ленкович, Звоне Драган, Ма 
■рци Цетнннч, Милутин Бал 
тич и други.

УСПЕШНОТО развитие на 
селското стопанство и хра
нителната промишленост е 
стратегически въпрос на це
локупното развитие на на
шата страна в предстоящия 
оредмосрочен планов пери 
од. Увеличеното производс
тво на храна, което трябва 
да бъде резултатат на това 
развитие, е интерес ма сд-р 
ужепия труд, на всички ре
публики и автономни облас
ти, на всяка обществена ср

еда. Това решително опре
деление е още по-оггравдате 
лно с оглед големите обекти 
впи възможности на Югос 
лавня, постиженията на на
уката и факта, че произвол 
ството, оборотът и изразход 
ването на селскостопански
те хранителни продукти пр

в края 
иа в
приети непосредствените за- ствени интереси

Вт>В
ние
оетап

дачи на организациите и 
органите на СК в претворя
ването инициативата н* дру 
гаря Тито за подобряване на 
колективната работя и отго работа

трябва да премахваме стре
межа за приемане на общи 
заключени*, понеже това е 
лоша замяна за

по-кататъ.шната 
оби>е-

ворност и 
демократизация на 
ствено-политическите отноше

едставлява днес преокупа- 
ция както в националните 
промишлености на развити 
те и развиващите сестрани, 
така и

съществения.
— Съюзът на комунисти- в международните(На 2-ра стр.)

Симеон Григоров нов секретар на ОК на СКСБОСИЛЕГРАД:

МОК на СК и гимназия до днес, Григоров 
е активен обществено-полн 

деец. Винаги акта 
ве:г п постоянен на трудовия 
си пост досега успешно из 
пълнявал и изпълзява всич 
кн задължения и длъжно
сти. Няколко пъти е бил 
секретар на първичната пар 
тийиа организация в средно 
школекия центъ.Р в 
град, иа хоято длъжност 
все още се намира, а в сега 
ни ти ят мандат и а Общинска 
та конференция иа СКС в 
Босилеград беше и пръв 
11 редседателств уващ.

В момента е член на Ре 
тоналната и Републиканска

Поради създадените в Бо 
силеградска

секретар на
чл«и на ЦК иа СЮК и Джор 
дже Митпч, член иа Предсе тическн 

МОК на СК
община лоши 
известни слабоотношения и

в изпълняването па длъ 
на Об- 

СКС

датслството ма 
и председател на Скупщина
та ма Мсждуобиц млеката пе 
тонална общност в Южцд-

сти
жността, секретарят 
Минския комитет 
в Босилеград I оне Григоров 

оставка на тази дл-г. 
както и на длъжно 

ОК па СКС.

на
моравски регион.подаде 

жност, 
стта член на

Новоизбраният секртер нп 
ОК па СКС ц Босилеград 
Симеон Григоров е роден 

1936 годила в с. Гор 
на Литна. Учил се в род- 

в Босилеград

Босшге
Вд.рху гези въпроси бе па 

П редседателство 
СК в Леско 

заседание на

преззиоквано в
МОК нато на 

вац и на 
на СКС в Босилеград, които 
прие оставката на Г. Григоров 
на длъжността секретар па 
ОК в Босилеград. '

ОК лото село, 
където завършил гимназии л 
но образование и в Окотите 

•- завтршва философ- 
факултет. Член на СЮК 

през 1967 година.

Във встъпителното изло- 
, Веселин Джураио- 
цредседател иа Съю3'

където
СКИ
стцва

'Като ученик в Босилеград 
а сетне и като студент в Ско 
пие се появдюа със завидна 
дейност п младежката орга 
тшзация, а 1958 година Уча 
ствувал в младежката трудо 
ва акция „Братство — Един 
ство".

Още с първото учитслетву 
ламе в родното ои село, през 
1959 , както и от 1961 годи
на, кога то постъпва като лре 
подавател в боенлеградокаха

жение, 
вич,
•11 и я изпълнителен съвет, по
сочи постижения!1® и и ПР°
пуските в досегашното раз
витие на селското стопанст- 

същсствуващнте пробле 
ми и реални възможности, 
както и предстояшите заДа*

На проведеното през минал и 
та седмица заседание, Оощин 
ската конференция на СК в 
Босилеград прие и оставката 
на Г. Григоров на длъж йо

на Общинския ко

та комисия на синдикатите 
на трудещите се за образо 
вание, наука и култура., член 
иа комисията за обществе
на дейност при Скупщината 
на Междуобщииската регио
нална общност в Южнолю 
равскн регион. Като нзтък 
пат обществено педагогиче
ски работник вече няколко 
годитш с просветен инспек
тор в Общинската сосутпци* 

В. Божилов

во,

стта член 
митет на СК.

Членовете на Конферен- 
набраха Симеон Гри- 

Общинския

Симеон Григоров
чи на всички отговорни су
бекти н обществото като ия 
ло за подобрение на състоя
нието в тази област.

членовете па Ком 
заседанието 

Мирослав

Освен
ференцията, па 
участвуваха и 
Здравков ич, председател 
МОК па СК

цията 
горов за член на
комитет а на учредителното 
заседание членовете на Ко

го избраха и за сек- 
ОК на СК.

на
ЦКи член на 

СКС, Христивое Костич
(Нп7 -мп стр.)митета 

ретар на
на.на



Христов при ВакичЗАВЪРШИ МАНИСТКРСКА 
ТА СРЕЩА НА „ГРУПА 77"

Тито отличи 

Луиджи Лонго
Председателят на Стопан

ската камара и а Югославия 
Илия Вакич прие тези дни

НР България Пе„камара на 
ко Пенков, 

Извършена беше 
на мнения по

Действуваме от 

единия позиции размяна
въпроси, ОТЛ-,

сяи/П се до настоящето 
папско сътрудничество 
ду двете отседни страни

министъра па ш/щшната п,р 
голия на НР Б-ьлгария Хри 

Христов и председателя сто
СФРЮ Носии Броз сто

ма търговско-индустриалнатаС указ на президента на 
Тито, с Орден народен герой е отличен председа- 

Италнанската комунистическа партия Лу-

•МСЖВ седалището па Оргапиза 
цията иа обединените нации 
в Нкжорк зап'г,рпш 
дневната мшшетерока среща 

развиващи 
Приета с обща

четирителят на
нджи Лонго, то> повод 80 тия му рожден ден. Шш Шпилян във Фиилеидия„Група 77'иа

Високото отличие на Лонго се присажда 
изключигелни заслуги в борбата против фашизма

приятелски

за се страни, 
платформа за глобални, пре 
говори между Север и Юг 
калето ш програма за изаим 

сътрудничество. В рабо
тата чт срещата са у части у 

високи представители

Фиплап- По този случай 
тът па Финланди 
па правителството на

Президентът на 
дия Мауро Кои ви сто прие 
яавчера делегацията па Съвс 
та на синдикатите ма Югосла 
вия, която предвожда пред
седателят' на Съвета Мика 
МГниляк и проведе с 
по--дълг приятелски разговор.

нрезидеа- 
я в името 

своята
страна предаде мокрените по 
желания за подобрение иа

ОТНО-и нацнзма и в развитието на 
шения и сътрудничество между Социалистическа 
федеративна република Югославия и

.но
Република вали

на около 120 ст.раии,, които здравословното състояние иа 
президента Тито,

пея
Италия- приели календара и проце 

дурата па прет оваря пето.»
Пълна готовност за осъществяване 

на Титовата инициатива
В официалното комюнике 

ла п-|11р1ю място се пзтд.киа 
фактът, че министрите ма ра 
зшьпацтите се страни, нодго 
твяйтси се за пови глобални 
претвори с развитите стра 
пи за международното 
комическо 
са потвърдили важността ма 
единството па позициите, от 
които ще действуват 
ващите се страни във всич 
км области ма преговорите.

ОЩЕ ЕДНО ПРИЗНАНИЕ НА НАШИЯ 
ПРЕЗИДЕНТ (От 1-ва стр.)

пата работа и деловата свъР 
зачюст на организациите и 
Рт,ководствата. С повтаряне 
на общи становища се зани
мават' ръ,ководствата па СК 
па всички равнища и това е 
сериозна слабост на нашата 
работа. Приемат се заклю
чени я, които понякога са са 
мо лошо видоизменение на 
мякоя по-рано взета резол
юция, вместо да са гворчес 
ко предложение на задачи, 
които се поставят пред СК 
в определена среда.

Мото иа всички акции 
Съюза на комунистите, 
изтъкнато на заседанието на 
ЦК, трябва да бъдат жиз 
вените въпроси, а първа за
дача на СК 
е по-нататъшното укрепва
не на материалните основи 
па самоуправлението и акг- 
мулативната и възпроизвод- 
ствена сила на стопанство-

бъдещата активност на СК 
в борбата за стабилизация 
на стопанството. В борбата 
за стабилизация 
участвуваме всички и то по 
най-конкретен начин, според 
работата и отговорността, 
която има всеки от нас. 
При това съществена насо
ка в стопанисването е 
вишаваието на дохода. Се
гашната наша критика на 
всички видове потребление 
не е насочена към потребле 
листо, което пробива рамките 
на материалните възможно
сти и съществуващия До
ход, което се подхранва с 
инфлацията, увеличаването 
на цените и задължаването 
в чужбина. Затова привеж
дането на потреблението в 
рамките на съществения до 
ход не представлява ограни
чаване на потреблението, но 
да се пръсие илюзията, че 
може да се изразходва позе 
че отколкото се и.ма и съз
дава.

Цялата наша система на 
стопанисване и политическа
та система въобще изискват 
отговорност и отговорно от
насяне и решаване. Така, 
както се развива демократи
змът в разискванията и в 
изразяването на плурализма 
на интересите трябва да се 
развива и отговорността 
провеждането на взетите ре
шения- Без второто не може 
да се развива и афирмира 
и първото.

икоНа Тито — награда 

на Флоренция
сътрудничество трябва да

разни

Наградата „Ла Пира” коЯ70 италианският град 
Флоренция присъжда всяка година на личнос/и, 
заслужили за мира, тази година е присъдена 
президента Тито.

Решението за това прие единодушно Комиси
ята на Градската скупщина под председателству- 
ване на градоначалника на Флоренция Елио Габуд- 
жани. Решението е обосновано въз основа на за
слугите на президента Тито за защита на независи
мостта на народите и на неговия принос в намал
яване напрежението в международните отношения 
и на мира в света.

по-В приетата платформа за 
преговаряме са записани око 
ло тридесетина най-важни 
въпроси в пет области: 
суровини, енергия, търговия, 
развитие и финанси. Тези 
въпроси представляват кохе 
роитната основа, върху коя 
то развиващите се страни 
са готови да изграждат нови 
отношения с развитите стра 
ни. От значение е да се от
бележи, че енергията, коя
то досега е била табу-тема, 
е вградена в платформата 
за преговаряне като важен

на

на
е

понастояшем

елемент и основна опора и 
адут ма развиващите се стра 
ни във възобновяването на 
преговорите с развитите. Зна 
чителна
направена и на плана 
взаимното

Дметаадя на ЙР Кнтай в Македония то.
На заседанието е приета

През време на тридневно 
то си пребиваване в Маке 
дония членовете на китайска 
та делегация посетиха „Ин 
теримпекс-промет”, коприне 
ния комбинат „Нонча Ками 
шова” в Титов Белее’ „Асти 
бо’ в Щип, кожаробработва в Хавана, 
щата промишленост „Борис 
Кидрич” в Битоля, както и 
обувния комбинат 
кожара „Илинден” и фабри

В Македония тези дни пре 
бтгвава държавно — стопан
ска делегация на провинция 
та Сечуван в НР Китай. Чле 
новете на делегацията отдел 
но се интересуваха за дъл 
госрочното сътрудничество 
в областта на текстилната, 
кожарската и дървообработ 
ващата промишленост, 
трансфера на технология, 
съвместните капиталовложе 
ния и излизане на трети па 
зари.

ориентационна програма за 
работа на ЦК на СКС за 
тази година. Говорейки във 

д-р ТИХО-

крачка напред е
на

сътрудничество връзка с това,
МИР ВЛАШКАЛИЧ, предсе
дател на ЦК на СКС изтък
на, че последователното фул 
кциониране на всички ин
ститути на нашата самоуп- 

система е основ

в7,3 основа на резолюцията 
■и насоките на Шестата кон 
феоенция на необвързаните

Според общите оценки, 
„Чик” министерската среща

„Група 77” в Обединените 
нации завърши с пълен ус
пех.

вв равителна 
иото условие за създаване 
на стабилни стопански про
цеси и това трябва да се 
има предвид в сегашната и

па

ката за преработка на кожи 
в Куманово.

Никола Петков и като сво 
еволно напускане на длъж 
ността. на която ги е по
ставило избирателното тяло.

В политическата истерия 
на тази страна от отдавна 
съществуваха тайни и по- 
лутайни милитаристични ор 
ганизацин, имащи преврат- 
джниски цели. След ПъРва 
та световна война царистки 
те офицери свалиха закон

на зе.ме- 
Стамбо- 

Чкатров

ишмяшштшпшшшшн!

сдободан ТИТО-ДИМИТРОВ 1947Г.
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В разговора с Тито и Ка] 
дел, Димитров със задовол
ство изнасяше още твърде 
свежите си спомени за при 
носа, който на Мирната ко1 
ференция в Париж (29. VI 
— 15. X 1946) освен съвет 
ската делегация, дадоха 
югославските представители, 
та- България да получи по- 
изгодни условия в Мирния 
договор. В усилията, които 
полагаше, българската деле 
гация и Георги Кулишев, 
министър на външните ра
боти, имаха всестранна под 
крепа на всичките членове 
на югославската делегация, 
а особено на Едвард Кар- 
дел, подпредседател на пра
вителството на ФНРЮ и 
шеф на югославската деле
гация и упорития Моша Пи 
яде, подпредседател на Пре
зидиума на Народната ску
пщина на ФНРЮ. Срещата 
на Блед Димитров използва 
да изкаже благодарност иа 
Тито и Кардел, с убежде-

министъра на войската, не 
седяха със скръстени ръие. 
Зад политическата сцена не
що се подготвяше. Това бе
ше ясно още през 1945 го
дина. Реакцията дори счита
ше, че е дошъл момент и 
публично да се настъпи про 
тнв БКП и Димитров. Запо 
чна да се създава опозиция 
в Събранието. Оставките, ко 
ито си подадоха 23 предста 
вители, членове на парла-

буржоазни политици, от не 
малко влияние в страната, 
очакваха помощ откъм та
зи страна, защото много се 
вярваше, че не е изключена 
възможността от „студена
та война” да се изроди въо 
Ръжено стълкновение меж
ду САЩ и СССР.

Какво в България искаха 
да направят милитаристите?

Макар че империалистите 
чрез разни провокации на
стояваха да заплашат иаро 
дите на Югославия и Бъл
гария, правеха и много не
ща, за да им попречат на 
усилията за обнова, те съз
наващи своята сила и с до 
вериего в Тито и Димитров, 
чрез самоотвержено творче 
ство и по ударнически пре
махваха много тежките по
следствия от войната.

Съдейки по всичко, в Бъл 
гария останките на реакци
ята и царистките офицери, 
които останали в БНА по 
заслуга на Дамян Велчев,

ние, че в Париж, при по
литическа категоричност и 
численото надмощие на за
падните сили, е постигнато 
всичко, което реално е би
ло възможно. Той също та
ка посочи, че западните си
ли не ще могат повече да 
отлагат ратифицирането иа 
парижките документи, защо 
то и те се бързат, особено 
зарад натиска, който упраж 
нява Италия-

Но докато Димитров и Ти 
то настояваха да укрепват 
силите на мира на Балкани
те, в Гърция с цялата си 
бруталност се водеше граж
данска война. Интервент- 
ските сили дрънкаха с оръ 
жие на северните граници 
на гръцката страна, обвзета 
от пламъка на братоубищ 
ствената война. Това, съв
сем естествено, неблагопри
ятно се отразяваше върху и 
без това тежкото положе
ние в България, в която ра
зни реваншистки групи и

иото правителство 
делеца АлекасндъР 
лийски, а капитан 
зверски отряза главата 
великия син на бългаРсКИЯ 
народ. И то по време, кога 
то трябваше да се премахн 
протагониста на югослав
ско-българската дружба и
тясно сътрудничество. ьта\ 
болийски направи 
като подценяваше „Т1_тя 
на Военната лига и. нецната 
готовност на всичко тов

заплати с живота • 
може Да 

Такава

а а

грешка
силата

ментарната опозиция, прия
тели и продължители на Ни 
кола Петков., предизвикаха 
изненада в българската об
щественост. Тази постъпка 
се третираше като „незапо
мнен политически скандал”, 
с по-гол ям тил: това било 
в съласие с тайната органи 
зация „Неутрален офицер” 
и в договор с известни им 
периалистически кръгове в 
чужбина. Оставките са про 
тълкувани като политичес
ка демонстрация поради уж 
преследването на хората на

това
Не вярваше, че тя 
превземе властта. тоВ. 
грешка отечественофр ■ 
ското правителство и л 
Георги Димитров съзнат* 
но не искаха да пов1. р„а 
Щом се влезе в следи■

официрски заговор 
правителството в 
шително тръгна в * я 
Така се стигна до с’Ьде°в 

Петър Ко<-и'

този

процес на
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Българин по проаахад, 
имтераацяошласт яа 

убаждааиа

М СЪС СЛОВО - ЗА ЕДИНСТВО 

НА ПАРТИЯТА
ТЕЗИ ДНИ от печат изле това време той си служи с 

псевдоним „Руди”. След за 
минаването му в Моста, 
той става „Валтер’, сетне 
Фридрих Валтер с изменена 
биография. Тито ползва 
псевдонимите „Петър", „Ото” 
и „Викторов”. 
тии в

работи преписва и превеж
да. Поддържа и връзка с 
партийната организация, вън 
от затвора. По времето, ко 
гато Моша Пияде превежда 
„Капиталът', Тито е главна 
та връзка с комунистите 
намиращи се на свобода. За 
това са запазени известни 
бележки, които учените ус 
пяват да съберат.

Избраните произведения до 
насят доста нови и досега 
неизвестни данни от време 
то след излизането на Тито 
от затвора през 1934 година. 
В течение на една година, 
когато заминава от Виена 
за страната, Тито «атгисва 
над петнадесет отчети, пие 
ма и реферати, някои от ко 
ито са щателни анализи на 
партийната политика, обета 
ловката в страната и про- 

■рр-- г , велените конференции.

~ И периодът от 1936 до
V ^.1*.1939 година е богат със ста
' . ■ тгш, реферати й отчети.

Особено интерес™ са тези 
бт които се отнасят до конфли

• "*'ЧУ : * у-- ктите с Коминтерна (пери
*Г' \ од известен като „криза на

положението на ЮКП в 
Г Коминтерна"). От това вре 

Ж ^1, ■ ; ме има писма и отчети, кои
^ ГГ-•<- /--й*; то Тито изпраща до Димит

.. иА ров, Вилхелм Пик и до дей
;.'^Г / / 7 Ъ а- ‘ ците в страната — Едвард

^ - Кардел, д-р Павле Грегорич
Дола Рибар и други. Тук 
са още писмата до друга 
рите в затвора, отнасящи се 
до разрешаването на набол

зоха първите десет томове 
на „Избраните произведения” 
на Йосип Броз Тито. Това е 
част от голямото книгоизда 
телско начинание, започна 
то през 1972 година, с кое 
то цте се публикуват, сега 
е очевидно, повече от 40 то 
мове. Решението за печата 
не на „Избраните дела” прие 
Председателството на

На 27 март 1960 година, пр 
еди 20 години, в Белград по 
чина Иван Караиванов, чл
ен на ЦК на СЮК и наро
ден представител за Димит
ровградска и Босилеградска 
общини.

взима участие в Септемврий 
окото’ въстание и оше съща 
та година след неуспеха на 
въстанието емигрира в Юго 
славия. Караиванов минава 
границата при Цариброд 
(Димитровград) и пребивава 
в къщата на Власаки Алек- 
сов, в къщата където преби
вавал и Моша Пияде през 
1922 година на път за Со
фия- От Югославия той за
минава във Виена където 
работи в редакцията на 
„Работнически вестник” за
едно с Георги Димитров. 
Във Виена имал допир с 
много югославски партийни 
Ръководители. Там се запоз
нава с Филип Филилович, 
Благой Парович, Коста Но- 
вакович и Раде Вуйович.

През 1926 година замина
ва в Москва, където рабо 
ти в Комитерна. След това 
заминава в Китай на пар
тийна работа.

В Москва се запознава 
с Йосип Броз Тито, който 
по това време пребивавал в 
Москва. Караиванов е свър
зал Тито с Димитров.

и

Някои ста- 
„Пролетер”, той под

писва г „Кланчанин”. В съ
щия брой на вестника 
публикувана 
официалната политика, ко
ято Йоситт Броз подписва с 
Тито. Във втората статия в 
този брой на „Пролетер”, 
Йосип Броз отрикто се про

IШшшк _ ' щ
ш

е V
Съю

за на югославските комунис 
ти през май на 1972 годи-

статия и за

на, в навечерието на осемде 
сетия рожден ден на дру
гаря Тито.

щ % $: ШШ: Г-тивопоставя на тогавашни
те становища в Коминтерна 
понеже в нейните орга-

Първият том на Титовите 
избрани дела обхваща пе
риода на 
му дейност от май на 1926 
до а«г\гст на 1928 година. В 
него са публикувани 53 Ти 
тови текста и 12 труда — 
документи, които Тито е на 
писал съвместно с други чле 
нове на партийните и син 
дикалните организации, 
които е членувал.

:

Шк ::революционната

в

Въпреки че в изследва 
нето са събрани повече Ти 
тови трудове от този пери 
од, някои Титови писани 
работи не са намерени, пс 
неже са загубени или съше 
ствуват само техни части. 
Една от причините е и фак 
тът, че Тито не винаги е 
подписвал своите 
трудове, което 
затрудявало 
то. Повече от една

Ив. Караиванов

На погребението му Вели 
ко Влахович каза:

„Българин по произход, 
интернационалист и револю 
ционер по убеждение и жиз 
нен път, другарят Караива
нов е бил горещ поборник 
за по-добри отношения меж 
ду нашата страна и Бълга- 
рия”

Иван Караиванов е роден 
през октомври 1889 година 
в Пирдоп (НР България) в 
бедно чиновническо семей 
ство. Учи се в Софийската 
семинария- Твърде млад стъ 
пва в редовете на социлис- 
тическата партия на Бълга
рия- През 1912 
запознава с Димитрие Туцо 
вич, който идвал в София 
във връзка с подготовката 
иа Балканската социалдемо
кратическа конференция-

Караиванов е комунист 
от 1919 година, от самото ос 
новане на Българската кому 
нистмческа партия. Той сът' 
рудничи в списание „Ново 
време”. През 1923 година

Тито и Караиванов отно
во се срещат в Белград, ко
гато Караиванов, къ-м края 
на 1944 година преминава в 
Югославия, заради стълкно
венията с някои ръководи
тели на Българската кому 
нистическа партия.

В Югославия става член 
на СЮК и член на Централ 
нич комитет. Бил е редак
тор на вестниците „Глас на 
Българите” и „Международ
на политика”. Занимава се 
с публицистична работа. 
През 1948 година и след то
ва той пише редица статии 
в които разобличава инфор- 
бюровската политика към 
Югославия и нейните мето-

писани
■■■■. -Iзначително 

изследване- 
трета

Факсилшле на едно писмо 
на другаря Тото ялите въпроси 

то на Петко Милетич и на 
именованието на Моша Пи 
яде за мандатор на ЦК на 
ЮКП в партийната клетка 
в затвора. Тито е автор и 
на повече възванид на 
ЮКП от това време, които 
също са печатани в избра 
ните произведения- Сълттс

сменяваненегови статии и дргти тру
дове изобщо не са подписа 
ни, а освен това Тито често 
е променял инициалите и 
псевдонимите, с които е 
подписвал текстовете си- 
Счита се, че в партийната 
работа,
и печата Тито се възползу 

двадесет

ни по това време (пролет на 
1940 година) въобще не се 
говори за фашизма. Стати
ята е подписал с псевдони
ма ,Драгомир".

година секореспонденцията
Печатът, в който другар

ят Тито сътрудничи, бил ге- 
нен
телите. Благодарение на не
го са намерени редица ста- 

години
на нашия век. Част от доку 
ментите са от времето, ко
гато Тито се намира в затво 
ра. Тогава той проучава мар 
ксистката литература някои

вал с повече от 
псевдоними, то-ьгвайки 
„Загорац” и „Георгиевич”, с 
които си служи през 1927 
и 1928 година. 
мъ.т „Тито” за пръв път се 

от 2 ав

ди.така са печатани и доста 
статии на Тито, публикува 
ни в органите на междина 
ВОДНОТО КОМУНИСТ! гческо двг 
жение „Рундшау” и „Ди 
велт”, които най-напред из 
лизат в Германия и Швей 

Шве

източник за изследоваот За своята дейност в редо
вете на СЮК е отличен с 
редица отличия, като Орден 
за народни заслуги I степен. 
Орден за братство и единст 
во и най-високото отличие 
— Герой на социалистичес- 

Б. Н.

Псевдони- тии от двадесетите

явява на документа
1934 година, който Ио 

сип Броз написва след прие 
тигането си във Виена. По

густ цария. а след това в 
ЦИя- кия труд.

о,^чЧ I**.«!« РГЗо
ската война в Гърция, не 
успяха да ограничат сувере 
ннтета на трите балкански 
страни, северни съседи на 
Гърция. Проекторезолюция
та по този въпрос, който в 
Съвета за сигурност изнесе 
президентът на САЩ Джон
сън. не беше приет. На вси 
чки тези заговори против 
балканските страни от наро
дната демокрация, които по 
времето на предприемането 
ма първите крачки в изгра 
ждаието на социализма вси 
чки бяха на страната 
СССР, Димитров решително

ра
плахи, които в чужбина 
правеха управляващите им
периалистически кръгове на 
САЩ и Великобритания. За 
щото Димитров, както и 
Стамболийски иа своето вре 

вече спечели всеобщото

в бъдеще".Димитър Гичев, Атанас Бу
ров и Стойне Мошанов. По
следният, Мощанов, беше 
един от водачите на дясно 
•ГО течение на Демократич- 

председател

мото развитие 
Но това е отделна тема.

Обаче Великото народно 
събрание не прие оставки 
те, но погаси мандатите па 
всичките тези представите
ли, защото си правеше оглу 

задължението им 
към избирателите и

бивш член на ръководство
то на политическата група 
на Никола Петков, вдъхно 
вител на герористката орга 
низадия „Неутрален офи
цер".

Кое© призна, че 
ством подполковник Авра
мов сътрудничеше с висши 
те офицери (и те служеха 
на цар Борис, а бяха иа 
стове в окупационните вой
ски в Македония и Сърбия) 
в Министерството на вой
ската, които образуваха тай 
на военна организация.

Петър Коев поддържаше 
Никола Пет

ната партия, 
на Събранието от периода 
на Борисовото владичество. 
Него княз Кирил с регенти
те и правителството 
Иван Багрянов, като проза 
падно насочен политик, от
правиха в Анкара и Кайро 

опитваха от САЩ и

ме.
посред- народно доверие от градо

вете и селата .въпреки дей- 
опозицнята.

шки за
към

ствуванего на 
Реакционните кръгове и раз 
пластената буржоазия не мо 
жеха повече да угрозят по
литически народното прави 
тслство и променят положе
нието п страната. Димитров 
беше п много по-добро по
ложение от Стамболийски:

имаше

задължения
с допраната и 

та иа представителите,
„морално се дисквал и 

фицираха". Въз основа на 
българското 

представителство

иа
ио

сто

тези мотиви 
народно 
погаси мандатите им „като

като се 
Великобритания да получи 
по-изгодни условия за изли 
зане на България от война
та и така да „сиасят стра

на
тех*в Парламента влезнат 

11и 11рсдставители".
Ияма съмнение, всички те 

зи настояи ия па реакция
та в страната и в чужбина 
за да предизвикат в Бълга
рия раздор и да пречат па 
обновата на националното 
стопанство, като пречеше па 
все по-честото подчертаване 
и а изграждането ма социа
листическите обществени от 
котения, отрицателно се от 
разяваше върху живота и 
межд ума родното гюл ож е пи е 
па НР България. Но прави
телството иа Димитров ре
шително бързаше към свои
те цели, без оглед па всич
ки затруднения, и а 
провокации, смущемия и за

отговори:
„Ние на път от Цариброд 

(днес Димитровград) до Бел 
град. Загреб и Любляна ви 
дяхме творческия ентусиазъм 
и трудови подвиг на народи 
те на Югославия, а особено 
иа младежта. Ние видяхме 
как от развалините на по
следната война, като фе- 

пепелта се издига 
нова

гой зад себе си 
СССР и Югославия, като си 
турни приятели, което на зе 
медолскня водач, за жалост, 
лишен дори и от сътрудни
чеството иа българските ко 
мунистн. като естествени 
съюзници и тяхната под
крепа в решителния мас, ма 
кар че беше ясно, че след 
него идва — фашизмът.

На друга страна па све
та в Ню Йорк, С-ьедипени- 
те щати, в кампанията, коя 
то водеха против Югосла
вия, Албания и България, 
обвинявайки най-много Юго 
слави» и България като мин 
ми виновници за граждан-

тясна връзка с
и неговата парламентар от национална катастромата

фа", което неминуемо прече 
ше в момента, когато Хит
лер загуби войната. За сме
тка иа това, войските 
САЩ и Англия получиха въ- 

през Турция и 
Егейско море да проникнат 

Балканите до България 
и да завземат преди там да 

съветите. И прези

ков
на група с известни полити 

личности от периода 
на правителството на Бо- 
рис Кобург. Димитър Ги^?в- 
Атанас Буров и Стойчо Мо
шанов. Реакционните кръго 
ва настояваха посредством зе 
меделската група начело с 
Никола Петков, с подкрепа
та на чуждестранни юръго* 
ве и в съдействие на заго- 
ворничеоки елементи от во
енните кръгове, свалиха на
родната власт на Отечество 
ния фронт и превзеха умра 
в лява! гето над страната. Ко
ев заяви, че в тила на този 
похват особено са активни

чески
па

зможмост

на инкс от
един нов свят, една 
държава, един нов човек — 
трудов човек, човек на про 
треса, човек творец на бъ- 

наро-

стигнат 
деггтът Рузвслт мислеше, че 
с излизането иа България 
от войната спечели значите 
лио преимущество за съюз* 

действия в Срс- 
а това мо

падещото щастие

(В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ: 
ПОДПИСВАНЕТО НА ДО 
ГОВОРИТЕ)

мическитс 
д изм еиомор ието, 
жеше да „има значение за 
предвиждането па възмож-

вепчки
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НА ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНот злЯтнЕТв°бОСилеградция

ПРИЕТА ПРОГРАМАТА ОТБРА-
ОБХВЛ-

ВСЕНАРОДНАТА 
ИЛ ВСЕ ПОВЕЧЕ

ВСИЧКИ СЛОЕВЕ ПАРАБОТА ЩА
НАСЕЛЕНИЕТО И СТАВА 
ТЯХНА ЕЖЕДНЕВНА ПРАКукрепван* на делегатската система нПо-нататъшното 

занапред ц центъра на вниманието ТИКА
При това те приеха плам и 
програма за работа на Кои 
ферсицияга, нейните органи 
и тела за текущата година.

В разискванията се нзтък 
на, че ОК на ССТН, ■ въз ос 
нова на програмата за рабо 
та на Общинската скупщи 
на, предложенията на оста
налите обществеио-политичс 
ски организации, преди вснч 

СК местните зсонфс- 
на ССТН, сдружс-

За осъществяване общест 
роля на Социаяисти- 

Общинската 
ССТН

вената
чески* съю3- 
конференция на 
Босилеград и нейните орга 
ни и тела в настоящата го- 

още по

в

Г. ПетровичМ. Марков
дина ще разгърнат 
голяма дейност. Това е и ну 
жно за по-ефикасно влияние 
на трудещите се и гражда
ните върху 
на обществено-политически 
те и икономически отноше- 

Това всъш

ЖЕЛЮША

ИЗНЕНАДАНИЩО НЕ БИВА ДА НИреализирането
ко на
ренцин
ння и дружества, ще усре- 
доточава своята

че не изостанаха и резулта 
тите. След 
ударение в активността сло 
жихме върху проявените то 
гава слабости, г цел да ги 
премахнем.

На края другарят Стефа 
нов посочи, и активността 
на жените в областта по гра 
жданската защита, които и 
в тази област представя# 
ват действен фактор.

И в тази година са пред 
видени упражнени#. Както 
ни осведоми началникът на 
Щаба по гражданска защита 
МАРКО МАРКОВ в таз годи 
шиите планове е предвиде
но, в областта на всенарод 
ната отбрана и обществена
та самозащита Да се вклю 
чат всички структури в ме 
стната общност от най-мал 
ките да възрастните с чел 
овладяване на обученията и 
изпълняване на задачите.

Настроението на желюша- 
ни е такова, че всички изра
зяват желанието цялостно 
да бъдат оспособени за от 
брана и защита.. Именно в 
тази насока се чувствува е- 
дно голямо единство на всн 
чки и безрезервна решимост 
за противопоставяне на все 
ки евентуален агресор.

Т. Петров

на и обществената самоза-В дей,,остта на местните 
общности в Димнтровград- 

по-значи
упражнението,иня в комуната, 

пост е най-късият рапорт от
щита.

По конкретно с дейности
те в тази област ни запоз 

Щаба по 
ДРАГО-

дейпост
ска община все 
тел но място заема всенарод
ната отбрана и обществената 

Изключение в 
топа отношение не прави и 
иай-голямото село в Димих 
ронградска община-Жел/о* 
ша.

на актуалпнте въпросипроведеното през миналата
целокупното развитиев Босилеград засеседмица на комендантът на 

гражданска защита 
МИР СТЕФАНОВ.

Между другото, той изгъ 
в рамките на са-

самозащита.

кна, че 
мозащитата на трудещите се 

и граждани са формихора
рани части на всенародната 
отбрана, 
зирапи части, а за коорди 
ниране на дейностите е съ3 
даден Щаб на гражданска 
та защита, който има фун 
кцията на оперативно т#ло.

Споменатият щаб редовно 
организира, в течение на 
всяка година, допълнителни 
обучени# по специалности
те. Такива са: Първа меди 
цинска помощ, радиоктивна 
и химическа защита и про- 
тивпожарна защита. Също 
така вс#ка година провеж
даме опитно упражнение със 
специални задачи за всички 
части. Тъкмо такова упраж 
нение проведохме и мина
лата година, в което осъше 
ствихме всички задачи, про 
изтичащи от областта на гра 
жданската защита, в които 
се включиха всички жители 
в местната общност,

В това село на този твт,Р 
де важен компонент на съв 

самоуправително 
голямо

както и специаликупното 
развитие се отдел# 
внимание...

— Обществената самозаши 
та в рамките на местната 

село е 
въ3

общност в нашето 
организирана успешно 
основа на Правилника 
общесвсна самозащита, осве 
доми ни председателят 
местната общност в Желю- 

ГОША ПЕТРОВИЧ. Съ-

за

на

ша
що така н#кои въпроси са 
уредени и в списъка за вза 
илшо информиране, а за ус 
пешното осъществяване на 
целта са формирани коми
сии за всенародна отбрана, 
помирителен съвет, съвет на 
потребителите и Щаб по гРа 
жданска защита.

Всички тези комисии и те 
ла имат функцията на из 
пълн#ване задачите в обла
стта на всенародната отбра

на ОК на

комуната. Преди всичко, ка 
кто изтъкна Любен Арсов, 
председател на ОК на ССТН 
в Босилеград, Конференция
та главно внимание ще об
ърне на по-нататъшното ра
звитие на делегатската сис 
тема, обществено-икономи
ческите, самоуправителните 
и социалистически отноше
ния в комуната. При това, 
укрепването на всенародна
та отбрана и самозащита, 
братството и единството и 
последователното претворя
ване Титовата инициати
ва за колективна работа и 
отговорност в дело, ще бъ
дат весекидневна тема в пр 
едстоящата работа.

От заседанието

дание на ОК на ССТН, на 
което покрай делегатите пр 
исъствуваха Бора Йович, 
председател на Междуобщи 
нската конференция на 
ССТН в Южноморавски ре
гион и представители на ос
таналите общественополи- 
тически организации и Об
щинската скупщина.

Делегатите на ОК на ССТН 
приеха програмата 
обществено-полититическа 
дейност на Социалистиечс- 
ки# съюз, отнасяща се до 
реализиране на Заключения 
та на Председателството на 
ЦК на СЮК за осъществя
ване политиката на общест
вено-икономическо развитие/

така

Природата богатства-важно шм ■ развитиетоза
на, с които да укрепва аку 
мулативната способност. Из 

Юж
Осъществяването .на ико

номическата стабилизация 
а с това и претворяването в 
дело Заключенията на Пред 
седателството на ЦК на СЮК 
изискват пълна ангажира

ност на всеки трудещ се и 
гражданин. Затова и прие
тата от делегатите на ОК на 
ССТН в Босилеград програ 
ма за обществено-политиче
ска дейност на ССТН в 
реализиране на политиката 
по обществено-иконо.\и гчеокс 
развитие в настоящата годи 
на търси от всеки субект до 
край да се заложи в тази 
обществено-политическа ак 
ция-

За това пред делегатите го 
вори Бора Йович, председа 
тел на Междуобиптоката 
конференци* на ССТН в Юж 
номоравски регион.

— Една от главните зада 
чи. в която значителна ро 
ля трябва да има Социали 
етическия съюз, е включва 
нето на всеки субект в ак 
ци#та
стабилизация. Това е и ус
ловието същата да се 
осъществява не само в на
стоящата година, но и в 
предсто ящ ата 
развойна програма 
Йович.

В сложните условия на сто 
панисване, с които се сре
щат стопанските и изсвънсто 
ланските организации, сдру 
женият труд търси последо 
вателно намаляване на вси 
чки видове разходи, а чрез 
прилагане на най-подходящи 
мерки използване на всички 
вътрешни и природни потен 
циали. както в Босилеград- 
ска община така и в регио

хождайки от това, че 
нолгравски регион е един 
от икономически най-изо- 
станалите в републиката, Ио 
вич изтъкна, че през пред 

планстоящи* средносрочен 
въз основа на своите вътРе 
шни възможности и чрез 
по-широка обществена по
мощ същият може по-уоко 
рено да се развива, отделно 
крайграничните общини, ка- 
квато е Босилеградска.

— За средносрочния 
от 1981 — 1985 година нуж 

всички 
между 
богат- 

от Усл0
за по-ускореното

ГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НИ НаП7,ЛН0 ВСИЧКИ ВъЗМО
жности.

На заседанието беше изть 
кнато, че на граничните съ 
бори, като на важен об
лик на гранично сътрудниче 
ство занапред ще трябва да 
се посвещава пълно внима
ние като се обогатява и 
осъвременява съдържание
то им.

От няколко години на
сам с успех се осъществя
ва сътрудничество с грани
чните общини в Социалис
тическа република Румъ
ния- През изтеклата годи
на е имало доста срещи на 
трудови колективи. Успеш
но се развива и стопанско
то, културното сътрудничес 
тво с тази страна.

ОТ ВЗАИМНА ИЗГОДА
При най-широко участие 

на представители на край
граничните общини от Ни
шки, Южноморавоки и Зай 
чарски региони в Социалисти 
ческа република Сърбия, 
представители на гранични
те общини в Социалистичес 
ка република Македония и 
обществено-политически де
йци от републиката и феде
рацията на 14 март в Ниш 
се проведе заседание, пое 
ветено на граничното сътру
дничество с Народна релуб 
лика Българи* и Социалис
тическа република Румъ
ния.

зачитаневърху взаимното 
на принципа на равнопра
вие, суверенитет и терито
риална цялост и 
във вътрешни работи. Тази

план

ненамеса но е да използуваме
възможни условия, 
които и природните 
ства, които са едни

политика произтича от съш 
ността на 
тическата 
славия като необвързана, са 
моуправителна социалистиче 
ска общност на равиоправ

обществ ен о-по ли - 
същност на Юго рави*та

заптие.
Засега с ползузшюх0 

зи природни ресурси, , 
и с целокупни* износ 
трудности, които не 
лесно да премахнем.

Но макар и това, с 
плоатирането на пРиро®^и 
ресурси, особено рудните 
Със завършването на а ^ 
■мата ,,Морава II , мясл* оТ 
те успеем много по®еЛ,|„зи

5
безпечим нужното к 
ство и вода и храна, н0. 
то можем да стане'— 
си на тези тгроизвеД ч
каза между друг°то

на те- 
както 
имаме

можем

по-икономичеоката

ни народи и народности.
В рамките на граничното 

1979сътрудничество през 
година седем общини в Со
циалистическа република 

Сърбия и осем общини в 
НР България са сътрудни-

екс-оредносрочна 
каза

Оценено беше, че в област 
та на граничното сътрудни
чество с СР Румъния и НР 
Българи# и занапред ще се 
полагат още по-големи уси
лия за задълбочаването му 
въ® всички области на сто
панския, културни* и спор
тния живот, 
изгода на тези страни и на 
шата страна.

чили в стопанството, култу 
рата, спорта, 
то и здравеопазването. Оце
нено беше, че това сътруд
ничество върви по възход
яща линия, но също 
беше изтъкнато, че занап- 

' ред трябва то да се разшир 
ява и развива в размяната 
на опит,

Беше подчертано, че гра
ничното сътрудничество с 
тези съседни страни предст.а 
влява важен принос към ра 
звитието на добросъседските 
отношения и за по-широко
то междудържавно съ.труд 
ничество между Югославия 
и тези страни.

То се основава и развива

образование-

така

във взаимна

В. Втехнологии, но в
М. А.стопанството не са 'използва

1980
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БОСИЛЕГРАД: ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ИС НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА ДИМИТРОВГРАД

РАСТЕ ВЪЗ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА 

СПОСОБНОСТ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД
ШБДЯВШТ1 |» 

ВШВЕТСТ1УВА НА 

ПИЩИТЕ КА В0ТРЕБ1ТЕАМТЕ
На проведеното през мина 

лата седмица, заседание на 
Изпълнителния съвет на Об 
цтиноката скупщина в Боси
леград, на което освен чле
новете присъствуоваха и пре 
дставители на обществено- 
политическите организации 
основните и трудови орга
низации и общности и само 
управителни общности на 
интересите бе разисквано 
псьповече въпроси за по-на 
татъшното обществено-иконо 
мическо развитие на кому
ната.

Разисквайки върху мина

5,2 на сто от запланираните. 
Но в изтеклата година са 
осъществени по-големи 
ходи, отколкото 
било нужно. Затова 
съ ораните 177 хиляди дина
ра в Самоулравителната об 
щ-ност но култура, Служба 
та на общественото счетово 
дство е отделила на отдел
на журо-сметка. В интерес 
на икономическата стабили 
зация е нужно да се преиз 
питат всички обществени об 
лагания, а самоуправителни- 
те общности на интересите 
да изготвят програми на ус
лугите си.

Изхождайки от това, че 
основната цел на политика
та на цените в настоящата 
година е определена чрез 
целите и задачите от иконо
мическата стабилизация, ну
жно е, бе изтъкнато на засе 
данието, на формирането им 
да влияе повече от досега 
сдружения труд и съветите 
на потребителите. При то
ва в настоящата година ръс
тът на цените трябва да 
бъде по-малък от то* в из
теклата година, а снабдява
нето, качеството му, както и 
отношението към потреби
телите на равнище, на кое
то трябва да бъде въз осно
ва на тези причини, е нуж
но, в първото тримесечие 
да се преизпита положение
то в търговията, да се пре- 
контролират услугите, от

които и тези които оказват 
самоуправителните общнос
ти на интересите и същите 
Да се съгласуват с Общес
твения договор за осъщес
твяване политиката на цени 
те в СР Сърбия и с Между 
общинския завод за цени в 
Лесков ац.

Обсъждайки информация
та за снабдяването на граж 
даните със стоки от ищроко 
потребление, Секретариатът 
на конференцията за обще
ственото положение и дей
ност на жената към Об
щинската конференция на 
Социалистическия съюз в 
Димитровград подкрепи ини 
циативата на комунално-ус 
лужната организация „'Ус
луга” за обзавеждане на хле 
бния магазин в града.

На заседанието на секре 
тариата бе изтъкнато, че тря 
бва да се подобри хигиена
та в специализирания мага 
зин за хляб, закуски и дру 
ги хранителни продукти. Съ 
що така, се препоръчва и 
откриване_ иа будка до гим
назия ,’Йосип Броз Тито”, 
в която ще се продават за
куски за учениците.

Секретариатът на Конфе- 
цията за обществена дей
ност на жените в Димитров 
град препоръчва на основна 
та организация на сдруже
ния труд „Нишава”, да 
снабдява местните си мага
зини с по-добър асортимент 
— месо и сухоместни про 
изведения, както и продаж 
бата да се върши в по-хи 

от гиенични условия, на основ 
пата

към жения
снабди магазините си 

В. Б. всички видове стоки, кои

то се предлагат на домаш 
ния пазар, а особено птиче 
месо, замразено тесто, слат 
киши, зеленчуци...

Оовен това бе дадено пре 
дложение в рамките на тъР 
говската мрежа на „Търго 
коп ’ или „Услуга”, в най-къс 
срок да се открие магазин 
за продажба на цветя, от 
който вече продължително

др-
това е 
и повече

ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ОСЪ 
ЩЕСТВЯВАНЕ НА СТАБИ 
ЛИЗАЦИОННИТЕ птгд време има нужда.

Между другото бе препо 
книжарница „Мла-МИ Ръчеио

дост" в Димитровград 
организира работата си в две 
смени или да работи неггре-

даОсъществяване на стаби
лизационните програми, кои 
то са изготвени и приети, 
като дългосрочна задача 
трябва, изтъкна се на засе
данието, да бъде грижа на 
всеки трудещ се и гражда
нин. Организациите на сдру 
жения труд, трудовите и с;а 
моуправителни общности на 
интересите своите стабилиза 
ционни програми в най-ско
ро време ще добавят на Из 
пъллштелния съвет, който 
ще наблюдава спровеждане- 
то им в дело, по-точно ко 
мисията, която е при тоя 
орган избрана за тази цел.

логодишните делови резулта 
ти в стопанските къснато, а не само пред о- 

бед, както досега, защото 
това е единствената книжар 
ница в града и потребите 
лите нямат възможност 
да пазаруват в следобедни
те часове.

органи
зации, бе изтъкнато, че сто
панисването в изтеклата го
дина се е осъществявало в 
условия, които 
от крилагането на 
на сдружения труд и правя! 
лното разпределение на об
щия доход, дохода и чистия 
доход. Изхождайки от всич 
ко това, всички стопански 
организации са изказали по
ложителни резултати.

Организациите от стопан
ските дейности са 
твили общ доход към 289 
милиона динара и същият е 
за 31,3 по-голям от тоя в 
1978 година. При това най* 
голямо участие в тоя доход 
имат ООСТ „Слога” (39,8 на 
сто), „Напредък” (18,5 
сто). Автотранспортната 
ганизация
тл. За осъществяване 
общия доход са изразходва 
ни 206 милиона динара 
същите разноски в отноше
ние на по-миналата 

29,4

произлизат 
Закона

Секретариатът на Конфе
ренцията за обществена дей 
ност на жените в Димитров 
град, препоръчва на всички 
търговски магазини за всич 
ки видове стоки да обогатят 
асортимента си, та гражда
ните да не биват принудени 
да пазаруват във от Димит 
ровград.

Воички горе посочени пре 
поръки са доставени на вси 
чки търговски организации 
в Димитровград, и на ония, 
чието седалище е вън.

осъщес-
Проекторешението на ста- 

билизационн ата 
изготвено от страна на ИС, 
което бе на публично обсъ
ждане, ще бъде прието 
страна на делегатите на Об 
щинската скупщина 
края на т.м.

програма

организация на сдру 
труд „Търгокоп” да 

със
на
ор

Т. Петров(17,5 на сто) и
на

БАБУШНИЦА: ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗи

година ССТН все Я1вече мнерпва теми направо от животана сто.са по-големи за
В случая дохода възлиза 

на 83 милиона динара и бе- 
36,2 на сто.лежи ръст от 

За отбелязване е, че в отно- 
1978 година най' 

бележат: „Нап-

вор, но все още няма доста 
тъчно жени и младежи

ръководствата 
ССТН

работници за предсе- 
29

съюз са формирани деле
гатски
иа фронтов принцип, 
като 749 делегати са избра 

местните конференшш. 
Съществуват и три подруж 
ннци на 
общност в Бабушшща). В 

16 местни орга- 
ССТН членовете 

съчиняват и местна конфе
ренция. но тъй като има и 
м ногочмслен и организаш ги, 
съществува предложение ла 
бъдат
конференции на 
принцип. Според правилата 
на Общинската конферен- 

ССТН има условия 
конферен- 

общнос-

★ Координатор и обединяващо звено на дейността на 
обществено-политически организации иместни конференции 

тъй
щение на 
голям ръ^т 
редък” със 72,5 на сто, „Из- 
градня” с 43,6 На сто и Гор 

с 42,4 на сто.

всички девойки. В 
на организациите на 
има 9да в селищата, предпоставя 

и изисква трудещите се и 
гражданите в местната общ
ност чрез самоуправитеянр 
договаряне, като се свърз- 

организа-

От ден на ден укрепва и 
расте влиянието на Социа
листическия съюз ,на тру- 

се в Бабушншнка

ни в са селскостопан- 
само

датели,
ски производители и 
2 младежи. Секциите за об 
ществена дейност на жената 
все повече се изявяват ка
то дйствен фактор, но все 
още не дават очакваните ре

ската секция
В изтеклата година в сто 

панските организации в об
щината са били заети 
работника т.е. 46 работника 
повече но в по-миналата го
дина. За лични доходи

36 481 хиляди
бележат

ССТН (в местнаталещите
община. Новата кокституци- 
онна роля на тази .най-маоо 

обществено-политическа 
организация V нас постави 
ССТН във фокуса на всич- 

събития и като обединя 
ващ фронт на всички прог
ресивни сили, доведе и до 
още ло-оживена дейност на 
Социалистически*, съюз. Та 

Общинската конферен 
на Социалистическия 

Бабушншнка община 
своите фор-

700 останалите 
низации на

ват с основните 
ции на сдружения труд, са 
моуправител 11 ите 
на интересите и 
самоуправителни 
ции и трудови общности, ка 
кто на територията на мест 
мата общност, така и по- 
широко, защото тези 
м оуправител ни 
имат обществено задълже
ние да участвуват о задол/л 
янането иа тези интереси и 
потреби.

ва общности
са другите 

орган нза- зултати.
ССТН И ДЕЛЕГАТСКАТА 

БАЗА

изразходвани 
динара. Съшите 
увеличение с 36,3 на сто, а 

доход на

ки
местнисъздадени

делегате»
Действуването на Социа- 

листическия съюз в делегат 
ската база играе 
роля в укрепването и внед 
Ряването иа делегатската си 
стема. Но тази своя роля 
ССТН все още не изпълня 
ва най-йялостно. Така също 
има случаи, когато на «разпи 
чнч събрания на изпълни
телните органи на обществе 

организа-

средкият личен 
зает работник възлиза 
4 349 динара.

сана
организации огромнака и 

ция
съюз в 
приспособява 
ми на действуваме към изи 
скваиията иа времето. Пре 

всичко, укрепва десспосо 
бността му, той сс 
ва в дейна организация 
местната общност.

ция на
за създаване на 
ции и в местните

Любераджа, Стрелън, 
Раков дол и др., както 
подружшщн в Ясенов дел 
Велико Бойници, Заюидтщи, 
Богдановац, Щърбогоац, ДъР- 

ябука, Стол и други.

по-При постигнатите си 
ложителни резултати, стопаи 

организации са уве-ските
личили и средствата за раз 

материалната
ти: и

С новия начин на органи
зиране и а местните орган шза 
ции иа Социалистическия съ 

местната общност днес

ширение на 
основа на труда и запасите 
за 35,7 на сто и целокупни
те тези средства сега възли 

на 6394 хиляди. Всъш-

ди разви
в юз в

са създадени реални условия 
трудовите хора и граждани 

разл и 411 и фор м 11 11 а 
1конферои-

веиа но-полнтичеоките 
ции и в съвета на местната 
общност се разисква 
съществени въпроси, за ко 
ито са заинтересоват! 
ки трудещи се и граждани, 
без да се тръгва от базата, 
като се налага час по-окорр 
да се освобождаваме от то

на форумна работа.

зат
ност това е едно от условия 

по-стабилно стапашгс- 
в настоящата година.

КАДРИТЕЕдинодушна е оценката, че 
организацията на Социалис- 

съю-з в Бабушишп 
община върху лови на 
създава нужните тгред-

поИ на кадровия въпрос в 
организациите на Социалис
тическия съюз сс

все по-гол ямо вншмакие.
«конференции, 

делегатеп 
избрани 244 де- 

иепосоедственото 
748 селокосто-

тс чрез 
обединяваме 
ции, секции, събрания 
трудещите с© и гражданите, 
подружпици па местните ор 

дружества

та за 
ване : тическия всичиа посеещакаПОТРЕБЛЕНИЕТО И РЪС вачала

поставки за включването иа 
най-широк кръг хора

на обществе-

ТЪТ НА ЦЕНИТЕ В 
КИТЕ НА РЕАЛНОТО

В местните 
организирани 
принцип са 
легати ог 
производство, 
па I гоки про! тзводител и, 
младежи и девойки и 155 
делегати — жени.

пгаггизацми, 
сдружения — пряко .изразя 

и съгласуват своите и

и авъв
всички пори 
но-тголитичеоки (I 
общината. Трудещите сс и 
гражданите все по-успешно 
осъществяват своите консти
туционни права и задълже
ния-
АКТИВНОСТ В БАЗАТА

ПОТ- 311 ВИД

Социалистическият 
става 
дниатор 
но на '

•те, Съюза иа
Съюза ва социалистическата

Съюза иа бойците 
други субектив 

сшш в обществените ор 
гаиизацшт и сдружения 
дружества на гражданите.

Общото и съвместно
настояшата

ват
общите обществени нлтере-

живот в
съюзребление през 

година е нужно да се дове
дат в реални рамки, беше

184си. все по-успешен коор- 
- и обединяващо зве 
Съюза на комунисти- 

синдикатите

УСТРОЙСТВОвизтъкнато на заседанието, 
изтеклата година в комуна
та зз това потребление

52 764 хиляди

Както се изхожда от уста- 
за ус От общо 1 306 делегати — 

354 са членове на Съюза па 
комунистите, което ще рече 
че всеки четвърти делегат е 
член па СК. В провеждане 
то на кадровата 
напълно се зачитат критерн- 

от обществения д ого-

вното постановление 
тройството на местните ор
ганизации на ССТН — в 53 

обньности в Бабуш-
младеж.изразходвано 

динара, от които само за 
29 612 хи

самоуп рав
на общите иите(ре-

Решаването п п на всичкиместни
мишка община са създадени 
53 местим црганшзаш-ги 
ССТН. В 37 местни органи- 

.па Со1 щалмстичеоктя

леиието нисъвместното около 
ляди динара. При това, из
разходваните средства за 
съвместно потребление бе 
лежат увеличен ръст от

IIи солидарното задоволя- 
съвмести ите потреси политикапа

ва не па 
би, отнасящи, се до основни 
т,проси от

итеЗЕ1ЦИМживота и тру-
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ПРОБЛЕМИТЕ НА РАЗВИТИЕ НА СУРДУЛИШКОТО
СТОПАНСТВОСРЕДИОСРОЧНОТО РАЗВИТИЕ (1981-1985) НА СУРДУЛИШКА ОБЩИНАЗА

УСКОРЯВАНЕ НА ПОДГОТОВКИТЕ Липоват опацианотн 

и творчески кадрина този^ Определени са сроковете и носителите на акции по изготвяне 
важен документ

общес- 
разви- 

сре

посзрочни# план по 
твен о-ико! юм ическо 
тие. От друга страна, 
диосрочггите планове изцяло 
трябва да почиват върху 
стабилизационните основи. 
конто в крайна сметка Шс 
определя'!' и развойните на
соки през предстоящия* сред 
носрочен период.

Оттук необходимостта 
•всичкт фактори (а те не са 
малко) далеч по-отговорно 
да пристъпят къ-м подготов
ка за изработка на средно- 
срочните развойни планове 
и програми. В приетия план 
за работа строго са опреде
лени задачите на Изпълни
телни* съвет На ОС, Отде
ла за стопанство и финанси 
(плановата служба) при ОС, 
Общинския синдикален съ
вет, Общинската конферен
ция на ССТН, банките, де
ловодните органи и профе
сионални служби в ООСТ, 

общности... Следо

развитие можностите на материално 
и обществено развитие в пре 
дстояшия средносрочеи 
риод.

Също така немалка зада
ча е да се определят и пасо 
ките за подготовка иа ллапо 
вете и договорите за осно
вите на обществения план 
1981—1985 година. Този

Средноорочното 
на Сурдулишка община е о- 
бект на повишен интерес на 
Изпълнителния съвет на ОС 
Стопанската камара, в реги 

Общинската конферси 
ССТН и Общинския

ОСНОВНОТО развитиепс- повече да се оспоообяват и 
специализират за изпълнява 
не на производствено-техно
логическите процеси на тру.

и а сурдулишкото стопанство
покрай
дружаванс на труда и сред
ствата и развитието на до
ходните отношения на база
та иа Закона за сдружения 

изисква и необходи-

по-иататъшното с
она, 
ция на
синдикален съвет: Приетата 
програма за работа по подго 
товка на обществения план 
за 1981-1985 година определя 
активностите, задачите, носи 

начина, подхода и

да.

Фактът, че в структурата 
на заетите на териоритори- 
ята на общината кадрите с 
високо професионално об
разувание са твърде малък 
процент, дотолкова 
обуславя 

да се обезпечат специалис
ти, особено от техническите 
факултети. Има организации 
които години наред напра 
зно се опитват да осигур
ят истински специалисти.

труд.
мо ангажираме на специали 
сти и изпълнителни кадри. 
Развитието на технологията 
и техниката подразбира все 
поголям брой специалисти, 
които се школуват на полу 
висшите и висшите учебни 
заведения- На редица съве
щания на всички равнища 
са водени разговори за на
чина как да се осигурят не

етап ще трае до края па 
.март т.г. Оставалите дейно
сти, които посочихме вече, 
ще се проведат в три етапа.

В момента трябва да из
тъкнем, че не във всички

за среди и не с необходимата
задълбоченост се изпълня
ва тази отговорна задача, 

че плановете в основните ор Мнозина считат, че „още е
ганизации на сдружения рШЮ‘ н че по-късно ще ни
труд и останалите самоупра тензивират дейностите 
вителни организации и общ Наистина, приемането на 
ности се приемат едновреме^ стабилизационните програ- 
нно и са в тясна взаимна

телите,
сроковете за изпълняване на 
определени дейности 
подготовката 
на средносрочния план 
общината.

С оглед на обстоятелството

повече 
необходимосттапри

и приемането

си. обходимите кадри. В заклк> 
пенията са посочвани всич 
ки видове стгатендиране 
кредитиране иа професионал 
ните кадри с цел непрекъс
нато да се мени квалифика 
ционната структура, 
така се 
ходимо и съществуващите 
професионални кадри

Така например на меди
цински* център „Милентие 
Попович" недостигат хирур 
зи, рентгенолог, физиолог, 
анестетик, лекари по обща 
практика за работа на тере
на, след това очни, ушни, не 
рвни лекари, специалист за 
анестезия, епидемиология .и 
бактериология. Горската се 
кция „Сурдулица” се нуж
дае от двама агронома—ле
совъди икономист и прав
ник. както и инженери по 
дървообработване. Кариера 
та „Варденик" търси маши
нен и строителен инженер 
технолог, дипломиран ико
номист, а конфекция „Бело 
поле" от четирима инжене 
ри по конфекция, трима мо 
делари, двама 
ООСТ „Галеника” търси ма 
плетен инженер и правник 
а „Пети септембар” четири 
ма машинни инженери. Фа 
бриката за машини и легФ 
на „Мачкатица' за своята 
обемиста развойна програ
ма се нуждае от четирима 
металургически инженери, 
двама електроинженери, пе 

инженери 
двама инокосни и толкова 
юристи.

ими за настоящата година ся 
каш изтласкаха на 
план подготовките по прие- 

средносрочните 
планове и развойни програ
ми. То това е само приви- 
дност, тъй като стабилиза- 

програми трябва

връзка, с програмата за ра
бота по-конкретно се утвър 
ждава начинът, задачите и 
сроковете за реализация 
самоуправителното споразу
мяване и договаряне. Изтъ 
ква се, че те трябва да пред 
ставляват реално отражение 
на общите 
пански, социални, културни 
и останали интереси, цели и 
задачи, на общата икономи 
ческа и социална политика 
условията и облиците 
сдружаване на труда и сред

заден

местните 
вателно, средмосрочните пла 
нове и програми следва да

мането на
на Оьшо 

изтъква, че е необ-
станат грижа на( всички и 
на всички равнища.ционните 

да бъдат съставка на сред-
ощеСт. Н.

развойни, сто-

СТАБИЛИЗАЦИЯТА В ПРАКТИКАТА НА СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

ПРИЕТИ ПРОГРАМИ-ТЪРСЯТ СЕ РЕЗЕРВИна

ствата.
Успешното за постигане на благоприят 

ни ефекти на стабшшзаци 
ята, преди всичко с по-раци 
онално и по-ефикасно инвес 
тиране в рамките на разпо 
лагаемите възможности. Из
тъква се необходимостта за 
завършаване на програми
те, чи-ято реализация е в 
ход, а които ще допринас
ят за увеличението на про
изводството на суровини 
храна. Трайна задача е да 
се държи сметка износът да 
расте по-бързо от вноса, да 
се осигури реализацията на 
запланувания ръст на заето
стта, както и да се подобри 
селскостопанското произвол 
ство и снабдяването на на
селението със стоки. Поло
жително върху жизненото 
равнище на трудещите се и 
гражданите ще се отрази 
осъществяването на планира 
мата динамика на жилищно- 
комуналното строителство, 
както и все по-голямото раз
витие на т.н. „дребно сто
панство”. -т.е. откриване на 
нови производствени цехо
ве за оказване на услуги на 
населението. Естествено, от
делните служби при ведом
ствата ще трябва да съгла
суват работното си време с 
изискванията «а трудещите 
се, конто досега неосновате 
лно губеха работно време за 
уреждане на отделни въЩ>о

СТАБИЛИЗАЦИЯТА на 
стопанството в Сурдулишка 
община е обект на особен 
интерес не само в органи 
зациите на сдружения ТРУД, 
но и в обществено-политиче 
ските организации и Общин 
ската скупщина. От оповес
тяването на Заключенията 
на ЦК на СЮК за всеобща 

на икономическа стабилизация, 
развитие, в Сурдулишка община се 

е пристъпило на широк 
утвърждаване на елементи фронт за усвояване на ста- 
за салюуттравителни споразу билизационии програми не 
мения, относно договори за 
основите на плановете.

Според програмата до 25 
март т.г. се предвижда ут
върждаван е на проекти на низации. 
с амоупр авителните опоразу- 
мения, като се счита, че до 
то* срок е направен анализ 
и са утвърдени елементите 
за планирането.

До 25 април следва да се 
утвърдят проектопредложе
нията на самоуправителните 
споразумения, относно дого
ворите за основите на пла
новете. Проектоплановете на 
средносрочните програми по 
развитие ще се утвърдят ДО 
май, а проектоплановете на 
средноорочното развитие до 
10 октомври т.г. Средносро
чните планове следва да се 
приемат до края на година-

Ос нов нит е насоки на ста
билизацията преди всичко 
се определят към по-нататъ- 
шното развитие на еамоуп 
равителните социалистичес
ки общ ествено-икономичес- 
ки отношения, което трябва 
да обезпечи пълно решава
не на работниците в сдруже 
ния труд за дохода и цело
купното обществено възпро 
изводство.

провеждане 
на тази задача е в ход. Реал 
ното планиране изисква за
дълбочен анализ на осъще
ствените цели и задачи, ут 
върдени със средносрочния 
план през изтеклите пет го
дини. Естествено, при това 
трябва да се държи строга 
сметка за условията и мате
риалните възможности 
общественото 
След това се пристъпва към

креатори.

Едина от благоприятните 
възможности за всеобщата 
стабилизация е да се подо
бри качеството и увеличи 
ефикасността на стопанисва
нето, като цри това се внед
рят всички видове иконо
мии. В процеса на произ
водството трябва да сс съз 
дават оптимални условия за 
пълна реализация на човеш
кия фактор, неоснователно 
считан досега за „субекти
вен” фактор без особено 
значение за съвкупните ре
зултати.

само от организациите на 
сдружения труд, но и от 
трудовите общности, обще
ствено-политическите

тима машинни
орга-

На общинско равнище са 
приети редица документи, 
които регламентират ста
билизацията, като обществе 
на задача номер едно през 
настоящата година. Съвмес 
тна програма на стабилиза
ционни мероприятия са при 
ели ОК на СКС и Съю3ът 
на синдикатите, както 
Общинската конференция на 
Социалистическия съюз. Об 
щинската скупщина също е 
изготвила годишен план на 
мерки и активности за осъ
ществяване политиката на 
икономическата стабилиза
ция през 1980 година.

В най-толемите организа
ции на сдружения труд: фа 

приемане на реше- бриката за производство на 
авто-електро съоръжен и я 

„Пети септембар”, химичес 
ката промишленост „Гале
ника”, фабриката за маши 

„Мачкатица”,
организация 

орга-

Освен това на сурдулшн- 
необхо- 

бетон-
кото стопанство са
дими армировчици, 
джии, бравари, конфекцион

механици, 
сервитьо 

на Горската 
необходими 20

ни специалисти, 
електромеханици 
ри, готвачи, а 
секция са 
квалифицирани работници 
горското стопанство.

Резерви в ООСТ се търсят 
в пенпълно ползуване на про 
изводствените мощности, по- 
рационално използване 
обществените 
махване на тесните места в 
производството и въвежда
не на многосменна 
уплътяване 
време, заместване на внос
ните с домашни 
свързване върху доходни ос 
нови, изнашгоане на най-бла 
готтриятии решения за по-гол 
ямо ползуване на домашни 
те вторични суровини в про 
изводството и прочие. Нема
лки спестявания могат да се 
осигурят чрез икономии на 
енергия, нефт, суровини, ма
териали.

и в

иа
Бързото стопанско развя 

все още изоста- 
още по-го- 

се го
твдт за следващия уредно- 
срочен период по ******* 
изисква решаването на н 
ходим ос тта от кадри. В та 
зи насока ще се ангажират 
не само организациите
сдружения труд. на 
кадрите са 
и по-широката 
политическата

средства, пре
тие на тази 
ваща община и 
лемите планове, които

работа, 
на работнотота.

Целият този период е ра
зделен в четири етапа. Пър 

. вият
ние за подготовката на сре- 

изгот

си.суровини,

Конкретните резултати от 
стабилизационните 
ми ще бъдат обект на ра
зискване след първото три
месечие на стопаниоване не 
само в ООСТ, но и в оста- 

общетвено-политиче

дносрочните планове: 
вяне на програми за работа 
по подготовката на общес
твения план на общината, ни и леярна

дрогра-
на

които
необходими, н° 

обществено-
организациите на сдружения 
труд и останалите самоупра 
вителни организации и общ
ности.

Този период обхваща изра 
ботката на анализ за разви
тието през изтеклия пе
риод и за условията и въз-

строителната 
„Зидар” и останалите 
низации на сдружения труд 
са приели конкретни стаби
лизационни програми, 
ред които преустрояват про 
изводството си и стопанисва
нето.

палите 
ски организации. общност.

опо-
Инвесищионното потреб

ление също е област, която 
дава широки възможности

Мяки4СърболюбСт. Н.
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ва не значи, че в бъдеще няма да бъдат пот
ребни големи, дори може би оше по-големи 
усилия на всички обществени фактори с цел 
да се използва този реален шанс и задоволят 
обществените потребности. Не бива да забра
вим, че имаме повече от 600 хиляди хектара 
площи, които не се обработват, а може да 
се обработват, че преобладаващият брой на 
индивидуалните селскостопански производи
тели, конто разполагат с 85 на сто от обра
ботваемите площи не е организирано вклю
чен в производството, че сигурността ца про
изводителите (цените, доставянето на стоката, 
семената, торовете...) не е винаги такава, 
зада насърчава към по-големи капиталовложе 
нИя в производството. Фактът, че обществени 
ят сектор в селското стопанство с години 
стагиира, че броят на организираните селс
костопански производители бавно нараства, 
макар че техните приноси значително изоста
ват след приносите на обществените стопанс
тва, дсно сигнализира къде би могли да бъдат 
главните насоки на дейност на всички отго
ворни обществени фактори в областта на 
неорганизираното и уопешно производство на 
храна.

Всичко това са теми за обсъждане, не са- 
политическите ор-

качесгвена продукция па храна. Вече стана 
очевидно, че в гази област па стопанисването 
имаме шансове да станем 
състезател на международния пазар. Едно от 
условията, щото на тази линия да се извър
ши всестранен „прелом" в нашето съзнание 
и практика е: от схващането да произвежда- 

храпа за себе и нещо ако остане за износ, 
възможно и по-бързо и ефикасно да се пре

минава към планиране и по-голямо и по-ка
чествено производство за световния пазар, па 
който храната все повече се търси. В органи
зациите ца сдружения труд. камарите, сдру- 

обществепо-политическите общпо-

ше не сме в състояние съвсем сигурно 
да си послужим с цифрите процентите, тсо- 

ще съдържа новият средносрочен план,
но струва ни се, че производството в земеде
лието и хранителната промишленост са пъР 
востепенен шанс не само в новия средносро- 
чен планов период, но най-малко и в десети

летието. За такова разбиране (и третиране) на 
производството на храна у нас са се стекли 
наистина всички условия, както домашни та
ка и световни.

0 много по-силен
иго

ме

обстановка
.индустриално най-напредналите страни — 

както пред югославското съвещание за раз
витието на агропромишления комплекс 
(П—12 март) заяви председателят на Съюз- 

изпълнителен съвет, Веселин Джураио- 
- усилия, че в международните 
и икономически отношения Да 
огромните излишеци на храна, с 

ство на политиче- 
Тези опити всеки-

В днешната международна
женията и 
сти са направени първите крачки.

Към надалече познатите (и признатите) 
благоприятни условия за изобилноприродни

и качествено производство, в десетилетията 
на социалистическото преобразование на сел- 

стопаиство, селото и цялото общество

НИя
вич — правят 
политически 
се ползват с
които разполагат, като сред 
ско влияние и доминация-

очевидни, както и усилията

ското
.добавихме" огромните материални резулта
ти, с които сс обогати производствената осно
ва! За три десетилетия производството на 
пшеница е увеличено 2,8 пъ'ти, па царевицата 
3,5 пъти, захарното цвекло пад 8,1 пътн, слъ- 
нчогледа около 7 пъти, месото 4,4 пъ'ги, 
млякото 2,8 пъти... Да не привеждаме 
шините, мелирационните системи, сортовете 
овощия и породите добитък. Тук са и огром
ните професионални знания и опитът на на
учните работници и производители!е, 
представлява твърде реално и важно усло- 

която влизаме в битката за ос

надневно са
света, особено на необвързания Да сс проти
вопостави на влиянията.

ма-неблагоприятна световна обс- 
изглежда, ще има покрай 

известна степен и

мо на съвещанията, но и в 
ганизации и ръководства, в професионалните 
и научните институции, в делегатските «куп 
щшш и организациите на сдружения труд. 
А досегашните обсъждания потвърждават, че 
шансовете са огромни и че съшествУват ре” 
ални условия да се използват. Разпросгран- 
яването на тези съзнанид в началото ва тов 
десетилетие и в навечерието на утиъР^ьш«- 
мето на новия петогодишен план има осоосио

Тази инак 
тановка, по всичко
множеството негативни до

последици. Според народната мъД- 
свое добро. В нашия

коетополезни
рост: всяко зло има и 
„случай" с който с право превъзходно сме 
заети, без съмнение благоприятно и добро 

по-решително и организирано при-, 
по-доброто използване на изго- 

по-голяма, разнообразна и

вие и сила, с 
ъшествяваие на този шанс.

Стекоха сс, следователно ,без малко вси- 
матсриалми условия за по-голдмо и по-ус 

производство на храма, Но овс пък то
е това, че 
стъпваме Към 
дните условия за

чки 
иешно значение,
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СИГУРНОСТ И САМОЗАЩИТАОБЩЕСТВЕНАТА

Вее пе-голяма е политичеената зре 

лест и еамоуправителлата отговор 

лост на нашия човек
МИШИЧ. ЧЛЕН НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА 
ЦК НА СК ПА СЪРБИЯ

РАЗГОВОР С ЖИВОРАД

ис па отговорността и по- 
стопанисва*

човек и гражданин, който 
със своето поведение, сери
озност и политическа зре-И домакинското 

не, нямат само нкопомичес-
голяма

към
стабилност н

зострените междуна
родни и политически и ико
номически отношения, пред 
които сме изправени в по
следно време, представлява! 
голямо изкушение за всяка 
общност, за всяко общест1 
во .своеобразна проверка на 
стабилността им. Нашата 
самоуправителна политичес
ка система, в тези обстоя
телства затруднени и с вло
шеното здравословно състо 
яние на другаря Тито, из 
държа изпита, потвържда
вайки своята ефикасност, 
сила и жизненост. Когато 
кажем
всичко мислим на трудовия

ко значение, по в 
степен допринасят и 
съвкупната 
•републиката.

лост, изяви висока съзиатол 
пост, патриотизъм и 
вързаиост към Титовн* път 
на самоуправлението, нацно 
иалното 
обвързването в междунаро
дните
факт, повече от всяка пуб
лична

при

Потвърждение на собствената сила: сигурността на на 
шата общност не е само дело на „призваните и отб 
раните", но лежи в съзнанието и е в ръцете на ця 
лото общество

равноправие и не реше
но множество въпроси 

па нашата развойна лолити 
ка и срсдпосрочиия план за 

ма републиката 
Мишич. —

— Договорени са
Този пияотношения.

каза
това,

прокламация. 
свещената истина за 
че нашият човек и нашето 
общество като цялост искат 
да запазят съществуващия 
престиж в света, отхвърляй 
ки всяко нагаждано за „съД 
бата" на Югославия и не по 
клащайки се пред ветрове 
те на блоковите надпревари.

развитие 
— подчертава 

' По бързо се съгласуват
ропрнятията във връзка е 

баланс и с на- 
изпоса, па-

мс- ОТБРАНА И ЗАЩИТАТА В7^РХУ СЪЗНАТЕЛНОСТ
ТА НА ЦЯЛОТО ОБЩЕСТ ВО

платежния
сърчението па 
предва се в решаването 
въпроса за енергията, 
по-качествено е само у прави 

планиране, обще

на
все трешния враг, което бе за 

силено особено в пропаган
ден
има и информбюровци, при 
върженици на догматично 
бюрократичния концепт на 
нашето развитие, 
листи и останали надмина
ти класови останки.

През последните години 
осъществихме крупен на 
предък. в системата на все
народната отбрана и обще
ствената самозащита — при 
помля Мишич. — По-точно, 
самоуправлението като об
ществена система получи но 
ьо съдържание чрез само
защитата. Сигурността на 
оощесгвото не е вече са.мо 
дело на „призваните и от- 
ораните", на хората от спе
циализираните органи и об
ществени институции, но по 
чива върху съзнанието и е 
в ръцете на цялото обще
ство. Точно за това днес 
можем да кажем, че имаме 
добре организирано, насоче 
но действуване на обществе 
но-политическите 
ти и трудови колективи з 
обществената самозащита, 
че грижата за тази деликат 
на област на живота стана 
„имущество” на всяка обще 
ствена съставка. С други 
думи, това е неделим про
цес: самоуправлявайки ние 
трябва да мислим и на си
гурността, укрепвайки си
гурността — това трябва да 
правим по самоуправителен 
демократичен начин.

система, преди
Между тяхсмисъл.телмото 

ствсиото договаряне и само 
управителното споразумява
ме. Виждат се и големите 
усилия да се намали зави
симостта ма домашната про 
мишленост от вноса на тех
нология, лицензи, възпроиз 
водствени материали, техни 
ческите решем и я 
та на връзките в те леко му- 

мстолопрера-

СТАБИЛНА ОБСТАНОВКА В РЕПУБЛИКАТА
национа-

на Сърбия- — За стабилно
стта съществено допринася 
нашата независима и необ 
вързана политика и автори 
тетът на нашата страна в 
между н ародните 
ния, а отделно авторитетът 
и приносът на другаря Ти-

Имайки и всичко това пре 
двид, най-отговорните обще
ствени и политически орга
ни в СР Сърбия оцениха, че 
политическо сигурностната 
остановка в републиката е 
стабилна.

— Тази оценка се основа
ва върху постигната степен 
на самоуцравителното, об
ществено-икономическо II по 
литическо развитие, един
ството на Съюза на кому
нистите и другите организи 
рани социалистически сили 
в укрепването на братство
то и единството, равнопра
вие на народите и народно 
стите, както и в укрепване 
то и пообществяването на 
системата на всенародната 
отбрана и обществена са
мозащита 
рад Мишич, член на Пред
седателството на ЦК на СК

Разпространяването на ра 
дезинформации ив система злични

слухове довеждаше в някои 
среди и до възбуждение на 
гражданите. Всички обще
ствени фактори, между кои 
то и съответните държавни 
органи, се противопоставиха 
срещу тези опити и пред
приеха мерки срещу по-мал 
ко число хора, които са гла 
вно предупредени или нака
зани съгласно закона за на 
рушения.

никациите, в 
ботвателната, петрохимпчес- 
ката и фармацевтичната про 
мишленост. 
има значение за отбраната 
и сигурността на страната.

отиоше-

Всичко това
то.

Почти е излишно и да се 
споменава, че политическа
та стабилност в нашето об
щество съществено зависи 
от успешното обществено- 
икономическо развитие и 
правовременното решаване 
на икономическите пробле
ми. От там идва всеобщата 
мобилизация на обществе
ните фактори, трудовите ор 
ганизации в стопанството и 
обществените дейности и 
трудещите се в тях върху 
изготвянето на стабилиза
ционните програми, изостря

областиИ в останалите 
на обществения живот 
лице са примерите на 
сериозна, организирана 
отговорна работа. Съдържа 
нието и програмите за ра
бота на културните, научни 
те, образователните учреж-

на оощнос-
по-

и

— Обаче, сигурността и 
защитата на нашето само- 
управително общество, така 
както ги виждаме днес, 
най-малка степен са само 
дело на отношението към 
вражеското действуване. Оь 
щинската основа на стабил 
ността е в последователното 
осъществяване на приетата 
политика, договорените ста 
нови ща в нашата политичес 
ка система и всекидневния 
самоуправителен живот, ка
то се почне от жилищната 
сграда, където се живее, от 
колектива където се рабо
ти, самоуправителния орган 
и политическото тяло къДе' 
то се действува. Високото 
Съзнание и поотделната от
говорност, са поправо, най 
съответната мярка на съв' 
купната обществена- сигур- 
ност и стабилност.

дения и средствата на ин
формирането, според думи
те на нашия събеседник, са 
резултати и на все по-голя 
мото обществено влияние.

заяви Живо-

Крачка напред в тази на
сока представляват хиляди
те новоформираин комите
ти по всенародна отбрана 
и обществена самозащита, 
както и частите на терито
риалната отбрана в основ
ните организации на сдру
жения труд и местните об
щности. Утвърдени са ипла 
новете по отбрана, реше
ния за организиране и дей 
ствуване на Съюза на кому 
пистите в евентуална общо- 
отбранителна война, а орга 
иизпрани са и учения с цел 
да се извърши проверка на 
оспособеността на нашата 
система. Днес, изтъква Ми
шич, като общество цялост 
но сме значително по-спосо 
бни за противопоставяне 
срещу всички видове вра
жеска, субверзивна пропа
ганда и други натисци въР 
ху нашата страна.

А такива активности и 
действуване има и в СР 
Сърбия. Същите не трябва 
да се преувеличават ,но не 
и занемаряват. С правовре- 
менни мерки осуетен са 
опитите за нещо по-органи- 
зираио действуване на въ-

НЕПРИЕМЛИВИ СА ЧУЖДИТЕ СХВАЩАНИЯ

Надминати са явленията 
на опозиционното действува 
не на групи, изразени в ня
кои декадентни съдържа- 
ния във филмите, театъра и 
литературата, а все по-ши
рок и простран става обще 
ственият терен ,върху който 
се развива критиката и ди
алогът от марксистки пози
ции. Към това, във всеки 
случай, допринася по-добре 
организираната, по-успешно 
осмислената и съдържател
на идейно-политическа рабо 
та на Съюза на комунисти
те и останалите обществе
но-политически организа
ции. Тези обстоятелства до 
веждат на обществената сце 
на все повече млади твор
ци и интелектуалци, идейно 
зрели, марксистки и само- 
управително ориентирани, 
които представляват голяма 
гаранция на бъдещето на 
нашето общество.

Сферата на масовата кул
тура редица години беше 
канал, по който в нашата 
среда прииждаха чужди 
идейни схващания и се раз 
ггространяваха илюзии за ле

сей и богат живот без 
Обаче, благодарение 
много на по-зрялого съзна
ние на нашите хора, а по- 
малко на административни
те мерки, чиито действигел 
ни радиуси на действие ни 
кога не могат да бъдат дъл 
ги, все повече узрява схва 
щането, че спечеленото 
работа и труд не трябва та
ка леко да се

същността на нашето обще
ствено, икономическо и по
литическо състояние, откри 
ват причините и слабостите, 
пък и потенциалните огни
ща на кризи в отделни точ
ки па системата.

труд.
най-

Всички тези положителни 
промени до голяма степен 
са плод на организираното 
действуване на Съюза на 
комунистите, на неговата 
способност да обединява и 
укрепва единството на вси 
чки организирани социалис
тически сили върху курса 
на самоугаравителното раз
витие и самоуправително ут 
върдените основи на отбра
ната и защитата на страна
та. За това, между другото, 
-свидетелствува и високата 
степен на съгласие на всич 
ки обществени фактори как 
то за съвкупната политика, 
така и за мероприятията и 
детайлите, които влияят «а 
политическата и сигуриост- 
иа обстановка в република-

с

разпилява на 
съмнителни стойности и ра
злични символи на потреби 
те лекото общество.

Практиката показа, каза в 
си Мишич,заключението

безспорната оправданост на 
редовното и всестранно 
формиране на членовете на 
Съюза на комунистите, тру
дещите се и гражданите за 
съществените

ин-
Част от този общ кли

мат на по-висока отговор
ност и последователно из
пълняване на утвърдената 
политика се чувствува и в 
действуването на нашата са 
моупралителна 
система,

аспекти на 
и вътреш-между народната 

пата обстановка, за пътиШа 
нашето

делегатска 
изтъква Живо- 

рад Мишич. Благодарение 
на единното 
на Съюза на 
другите обществено-полити 
чески организации, самоутг 
равителните органи и инсти 
туции, делегатските скупщи 
ни поставят под лупа и да
лече по-дълбоко навлизат в

та и проблемите на 
обществено - 
развитие, както и за 
важните въпроси 
пата и сигурността 
шето общество.

икономическо
най"действуване

комунистите.
на отбра

на иа'

М. КовачПодготвил:
та.



Комунист 3
СТАБИЛИЗАЦИЯТА 

ТЮТЮНОВАТА
НА ДЕЛО 

ПРОМИШЛЕНОСТ В НИШ

СТАБИЛИЗАЦИЯТА ЗАПОЧВА 

НА ННВИ1Е
Тютюнопроизводителите 

високи цени,
си, безплатни химически 
фесионални съвети

сега са стимулирани с по- 
възмажлост да получат кредити и авги 

средства за защита и про

ВЕЛИМИР ФИЛИ1ЮВИЧ цня- Освен това, ако нзкупу 
вачите на тютюна по-широ
ко се договорят цените да 
бъдат по-високи от тези, ко
ито сега предлага „Нишава'’, 
същите ще бъдат корегиро 
ни. Но този начин са пре
махнати дилемите и неизве
стността при селско стопан
ските производители дали 
да садят тютюн и ако гз 
садят, за коя цена ще го 
продават, а това преди бе
ше основната спънка за по- 
голямото производство на 
тютюна.

Този акт на „Нишава", а 
очаква се това да направ
ят и останалите основни ор 
ганизации на сдружения 
труд за изкупуване и пре
работка на тютюн сдруже
ни в ДИН (Тютюнева про 
мишленост Ниш), представ
лява конкретно меропри
ятие, което тпе допринесе 
за трайна стабилизация на 
производството на тютюн в 
този край- Селяните пове
че ще садят тютюн и по то
зи начин ше обезпечат до 
статъчни количества с\шо- 
ви:-и на домашните Фабри
ки за преработка и за из
нос.

Това не е без свое значе
ние, защото нашата тютю
нева промишленост вече с 
години внася все повече тю 

тюн. И е Тютюневата проми

Всички села в околността 
па Ншщ Бела паланка, Свър 
лиг и Гаджин 
дни „облепени"

хан тези
с покани до

селскостоп анск ите труже
ници, че повече от колкото 
досега да отглеждат тютюн 
и договарят 
беритба с
мишленост в Ниш.

предстоящата 
Тютюневата про 

Този
път са предложени значите
лно по-изгодни условия- Спо 
ред оценките, резултатите 
на тази акция трябва да бъ 
дат толкова по-големи. за- 
шото същата е раздвижена 
значително пред началото 
на пролетните работи в по 
лето, така че селскостопан
ските производители мо
гат благовременно да се оп
ределят какво ще садят на 
своите ниви.

Насърчаване на производството и включване на селскостопанските труженици в 
разпределението на дохода като принос към стабилизацията

шленост в Ниш недостигът 
на суров тютюн се наваксва 
с вноса, така че миналата го 
дитга този колектив внесе 
около хиляда тона суров 
ТЮТК)11.

— Освен задълженията, ко 
ито нашата страна им а спо
ред международните догово
ри, ние нямаме никакви 
причини За внос на тютюн— 
заяви Славко Сарич, шеф 
на организацията по труда 
в „Нишава”. Напротив, ние 
можем и трябва да бъдем 
големи изиосчгщп и па ци
гари и на оуров тютюн, за 
щото за това съществуват 
всички условия-

Но, и покрай това, прак
тиката е по-друга. Спо
ред много мнения. причи 
ните трябва да се търсят в 
„модата ’ на нашите фабри 
ки да произвеждат папиро

си по лицензни, които по 
качество не са по-добри от 
домашните. Обаче, продава 
чът на лицензията е задъл 
жил нашите фабрики да ку 
пуват от него тютюн, аро- 
мат.ици и други суровини. 
И това е, не малката при
чина за -валутни средства 
да се купува суров тютюн, 
вместо да се стимулира про 
изводството на домашния- 

И на края трябвало би 
да сз каже, че такова- реше 
ние на Работническия съ 
вет на „Нишава” представ
лява само продължение на 
многогодишната грижа на 
този колектив за по-голямо 
производство на суров тю
тюн. С кооперативни отно 
шения и сдружаване със 
селските стопани на тери 
торията на няколко общи
ни в Понишавието произвол

ството на суров тютюн 
е намалявало. С различните 
насърчителни 
и с включването на сдру
жените

не

мероприятия

производители 
разпределението на 
според заключителния 
ланс, тук дълго време 
подържа производството на 
1,2 милиона тона суров тю
тюн, което даваше възмож 
ност „Нишава” годишно да 
продаде на чуждите пазари 
тютюни на стойност от 2,5 
милиона долара. Ако раздви 
жената акция даде 
ефекти, а тук вярват че от
зивът на селскостопанските 
труженици тие бъде по-гол- 
я-м отколкото 
години, може да се очаква, 
че и деловите резултати на 
„Нишава” в края на 
година да бъдат значително 
по-добри.

в
дохода

ба
се

Покрай новите цени, кои
то са твърде стимулативни 
Тютюневата промишленост 
(Основната организация на 
сдружения труд „Нишава”) 
предложи на селскостопан
ските тртженици и реди-

ПъЛНИ

ца други изгодни условия с 
цел повече да отглеждат тю 
тюн. Безплатно тпе получат 
химически средства за за- 

професио-

предишните

цтита на расада, 
кални съвети от агрономите 1980
и техниците, аванси и кре
дити да набавят механиза-

НОВИ ОТНОШЕНИЯ НА 
СЕЛОТО

ЗАПИСАНО В ТИМОШКА КРАЙНАДРАГОМИР МИЧИЧ

СЕЛА НА САМОУПРАВИТЕЛИТЕТИМОШКИЯТ РЕГИОН 
е едно от редките хъл
мисти краища в наша

та страна, където синорите 
на дребните земеделски пар 
цели са завинаги заорани и 
вместо същите са групира
ни няколко цялости от 
до над 1000 хектара. Княже- 
вац, Зайчар, Неготин пред
ставляват центрове, които 
обединяват индивидуалните 
селскостопански труженици 
(почти 10,5 хиляди произво
дители), стимулират ги за 
стоково производство, гаран 
тират изкупуването, помагат 
самоуправителното им орга 
низиране.

Агропромишленият комби
нат осъществява коопера
ция с индивидуалните сел
скостопански 
ли чрез основните 
зации на сдружения 
чиито са членове — коопера 
нтш Обаче, освен този вид 
на сдружаване на труд и 
средства тружениците в се
лата имат и организации на 
кооперантите (бившите ко
операции). Чрез тях наско
ро и труженгщите-кооперан 
ти ще решват равноправно 
с работниците в АИК „Зай
чар” за икономическата по 
литика на Комбината. Във 
всяко село селяните имат и 
така наречена общност на 
селскостопанските произво
дители, в кодто се прави

комбинат „Зайчар” 1930 сдружени селскостопански произво 
и средства, самоуправително решават, съвместно делят

В Агропромишления 
дители сдружават труд 
дохода с обществения сектор

производите- 
органи- 

труд
700 кооперантите в такава обета 

пов-ка намериха плодородна 
почва. В самоуправителното 
споразумяване 
стопанските труженици, пак 
най-далече е отишла Млека 
рната. Тд в сътрудничество 
с тях, планира

телите се насърчават да се
ят високо-добивни сортове. 
Разбира се, покрай разпре 

със селско- делението на чистата печал
ба съвместно участвуват и 
в разпределението на дело
вия риск.

От всички сдружения сел-

изводството на мляко, месо 
пшеница, фруаж, ечемик 
озощия 
стабилно снабдяване на пре
работвателните капацитети 
на Комбината и потребите
лите.

Когато Агропромишлени
ят комбинат преди три—че
тири години по-организирано 
тръгна към сдружаване на 
и: • д ивидуалмитс селскосто
пански производители, с 
данъчната си политика му 
се приобщи и община Зай* 

Касае се да данъчните

допринасят за

производ-

КАКВО ПОКАЗВАТ ЦКФРКТЕ?
СИГУРНОСТ В СДРУЖА 
ВАНЕТО Агропромишленият комбинат „Зайчар”

2400 работници в 13 основни организации на сдру
жения труд. Селскостопански производители сдру
жени в 11 основни организации на сдружения труд 

1800. Комбинатът сътрудничи още с над

има

анализ, че в изграждането 
общес- 
отноше

Агропромишленият комби 
нат „Зайчар” е обединил 
1930 индивидуални селско
стопански производители и

чар.
облекчения: сслокосто!шпек• I 
ят производител се осво-бож 
дава от данък ако ппез го
дината ОС/\ жсстои 
'ПГО по-гол «м приход от ка 

който

на напредничавите 
твело-иколомически 
ш^я на селото — голяма ро
ля имаха — комунистите. На 
територията на община Зай 
чар има около 320 сеотокосто 
папски труженици 
у е ип Съдоза на комунисти 
те. Заедно с комунистите в 
Агропромишления 

нат подготвят акционна коч 
фереиция и ще вземат учас 
тие -в обсъждането на плана 

произ-

има
4000 „неедружени” коопераити.

Индустрията за млечни произведения в рам
ките на Комбината преработи миналата година 35 
милиона литра мляко. От това количество 12 ми
лиона са произвели сдружените

трмгра-семействата им и в сътру
дничество с Общинската ску 
пщина им е обезпечил ия- 

облекче-
дастралния ’4 
служи като сглювп чалъм 

облягамия. СледователI- 
ио, трябва да бъде стоков 
производител, а това може

тихол, члепоселскостопанскиколко стопански 
пия, които са допринесли за 
твърде бързото развитие на 
самоулравителните и иконо
мически отношения- 

Гарантираното 
не на селскостопанските про 
извадения е само едно 
облекченията, с които 
„Зайчар” спечели доверие 
то на тружениците в общи
ната. Например, когато ми
налата година (поради ние 
ките цени) бе 
изкупването на млякото, зай 
чарската Млекара . (едямстве 
на в СР Сърбия), купуваше 
млякото с/г своите коопера- 
нти и така спомогна, че сол

ните производители.
Трито ферми в рамките »« Комбината угоят 

годишно около 15000 шиста.
комби

на постигне единствено ако 
Комбинатът му 
изкупуването и 
го помага да увеличи гг.ро-

неп-Приходът, осъществен с кооперантите, 
рестанпо се увеличава: 1977 година възлизаше на 
20 милиона динара, 1978 — 80 милиона динара. 
Настоящата година е заплануван приход от 470 
милиона динара.

гарантира
материално

изкупува
но селскостопанско 
водство до 1985 -година и ме 
ропрнятнпта по икономнчес 
ката стабилизация тази гади 
па. Това е техния нов -при
нос. освен -вече дадения до- 

икономи

<У1
АИК ИЗПОДСТВОТО.

И последното условие е 
За развитиетообезпечено, 

на производството при тпу- 
ж елин ите—коопераити 
га са вложели 
динара (за механизация, раз 
плоден добитък, 
явапе па добитък, произвол 

мля-ко; понастоя-

досс 
100 милиона сега да се ускори 

чес.кото
■Г.КОС1ХШП 1ГС К'11ТС
п агропромишлена цялост с 
обществения сектор и за от

ство. Тук влизат и разходи 
те за производството и про
дажбата ма млдко. Произво 
дителите кооперации освен 
загараитираиите лремии за 
млякото участвуват и в ра 
определението ма чистата не 
чопба ма Млекармата. По 
добно е и с производители
те на пшеница, отронзводи-

С костопаноки ПрО! 13В0Д11ТСЛ11 
в -общината само една чет 
върта част идмат пенсионно 
и социално 
930 дупчи са осигурени чрез 
АИК „Зайчар”, а 540 — „по 
други основи" (ня-кои члено
ве на домакинствата са сдру 
жили труд с други трудови 
организации).

затруднено свързване ип сел
труженициобори, упо-

осигурдваве.
ство -на 
щем се реализира програ
мата по засаждане ма 

овошки градили).

иосително кратко време к.т*- 
да се преаб350 синеокото село

— в село на самоуцра*
с к склона меките произвол и- 
гели да не продават и не 
колят добитъка, но трайно 
да се ориентират към про*

хектарл 
Са моулравителнитс слорп 
зумения с организациите ма

-разн 
виталите.



4 Комунист

КОМПОЕМЕВТАРШ ЗНАЧЕНИЯПРИЕМАНЕ НА МЛАДЕЖТА В СК

ИЗКЛЮЧИТЕЛНА
ЦОВЕРЙЕ

ПАВЛЕ УГРИИОВ: „ЗАДАДЕН ЖИВОТ", НОЛИТ 1979

структурата а лиза щ,\\ връ 
зка с останалите, не да ги 
продължи, заклел ш, заличи 
или опровергае, по да заста
не до тя* като допълнение. 
При това постигнатото до 
тогава значение изпада от 
мястото си, отделя се от но 
сителите си: перспективата 
па представата за света ета
па още по-широка. Художсс 
таената интерпретация и 
преживяването, което пре
дизвиква се състои иоправо 
в отдалечаването от соОсгве 
иите елементи: героите и 
събитията, идеите и емоци
ите за да се стигне до нов 
кръгозор, в чиито обобщва 
ващи значения нс изчезват 
тези елементи. Вместо спо
койната и равна структура, 
установяват се комплемеп- 
тарии значения па конвулси 
впи емотивни направления. 
Изход на така изградените 
значения представлява спе
циалната художествена ката 
рза. Такъ» тип на изгражда
не структурата па романа е 
развил Достоевски, обрабо
твайки други теми и създа
вайки по-имакво, иоправо 

по-сложно художествено 
преживяване на действител 
костта. Най-голя-мо значение 
на Угриновага писателска 
работа трябва да види.м в 
това, че е оживил такъв тип 
на изграждане па роман, а 
това да не се покаже като 
епигоннеко подражаване и- 
ли връщане на едно опре
делено художествено прежи 
вяване..

Така, например, романът 
има историческа тема и те
че като разказ за определе
ни исторически събития- На 
последните са комплемента 
рни други събития (любов
ните авантюри на главния 
герой), а особено другите е- 
лементи на структурата: чу в 
ствувата, (в които няма ни
що от ентусиазма и надеж
дата от следвоенните години 
на обновата и изграждането 
на разрушената страна), и- 
лн етичните и вътрешни дн 
леми, на което подбуждат, 
например, реминисценцията 
за разстрела на невинния 
цивилен гражданин, затова 
че е германец, или дистан
цията на комунистическото 
и синдикалното като борба 
за власт на работническата 
класа и борба за работниче
ски права, което всичко се 
явява не като евокнране на 
историята, в които такива 
значения не са били доми
нантно течение 
но говорейки — но като ху
дожествено дистанциране, 
те ест транспониране на ис
торията в един по значе
ние, емоции и мисъл друг 
•контекст, обаче не с на.мере 
ние историята с тази дистан 
ция да се оспори или въздн 
гне, фалсификува или разоб 
личи, но да се „оживее" ка
то начин на изкуството, т.е. 
с представляването на мина 
лото да се предложат ня
кои исторически комплекси 
и значения, каквито са про 
никване в плътността и 
смисъла на съществуване
то, определяне стойността 
на човешкия живот, уста
новяване на непосредствено 
отношение към идеала и т.н.

СТОЯН ДЖОРДЖИЧ мето на историческата ш-п, 
достой нос-г и верификации 
затова, че с иъш1л очсви1' 
пост се налагат доказатетет’ 
егвата за функционалността
на романа, то ест за измие- 
леността на приказката 
рои. Това могат да

РОМАНЪТ „Зададен жи 
вот” от Павле Угрипов се 
различава от съвремспите 
романи с някои свои твър
де очевидни особе! Iос ги; 
•иай-папред по темата, коя 
то се отнася До определен 
досега по така често обра 
ботвап период от 
попова история (1945—1948), 
след това по художествения 
подход, в който преоблада
ват литературни средства па 
реалистичното разказва! 1с, 
сетне но у простената струк 
тура, която на пръв поглед 
изглежда учудващо, 
коми ром итнращо достъпна, 
то ест без така редовното 
днес комплицирано, често 
херметично развитие па спи 
ината парацня- 

Но впечатлението за изкл
ючителността на този ро
ман още повече се потв^р 
ждава, когато се опитваме 
по-студиозпо да съгледам 
художествените значснна и 
съвкупните стойности па 
романа. Бързо изпъква, чс 
все пък това е ново, твърде 
комплицирано произведение, 
че същото ме позволява та
ка лесно да се сведе па оби 
чаените литературнокритп- 
чески схеми, че поръката >му

гимназия са работниците, селскосто
панските производители, ип 
женерите и техниците, адми 

работници. С 
1979 година

В и ге 
пропус

нат само онези, които ца от
делен митомански начин 
заинтересовали за станало
то в миналото, или иа 
зи които не са „свикнали" 
с такъв тип художествено 
пресъздаване на историчес
ките теми, пък темата и фа 
булата ги принуждават да 
разберат романа като рекон 
струираща насоечност. Ис
торическото в „Зададен жи
вот" служи само като де- 
кор, като заимствувани ку 
лиси, а художественото се 
развива само от себе, съпът 
ствувайки не само логиката 
на историческите събития, 
които впрочем Угринов до 
голяма степен и прескача, 
но логиката на оформяване 
па възможно по-сюгжести- 
вно художествено преживя
ване ма света. Еманципирай 
ки се от историческото, ху
дожествената инвенция ежи 
вява миналото чрез транс
пониране, т.е. дистанциране 
и деформиране на историче 
ското успявайки това мина
ло ла представи не в него
вия исторически, но в аксио 
логически и егзистенциален 
вил. та по този начин да го

чачанската 
през последните дни на фе
вруари в Съюза иа комуни 
стите са приети 98 нови чле 
нове — ученици от четвърти 
клас. С тях първичната пар 
тайна организация има поне- 

130 младелен и девой

1 и ютрап изпито
новоприетите в 
общинската организация има 
в своите редове 4432 члено
ве на Съюза па социалисти 

младеж. В сгрукту

пашата
еле

че от
ки. Според думите на секре 
таря Небойша Ншжович, то 
ва е още едно доказателство 
за заинтересоваността , за 
творческо ангажиране 
младите в Съюза на кому 
пистите, а тежнението на ос 
таналите да тръгнат по стъп 

на по-старите си ДРУ 
— представлява епи

ческата
рата на партийните членове 

и редставл яда из к л ю Ч итова
телно голям процент 
70 на сто. Ако сс знае, че 

1283 сту

43.
I I а почти

между тях има 
дентш. ученици и ученици в 

за квалифнци-училищата 
рани работници, става ясно 
че между младите комуни
сти най-числони са работни

ките 
гари
но потвърждение на доведи 
ето на младите в силата на 
тази организация- Нинкович 
също така подчертава, 
по предложение на класови
те общности и младежката 
организация са приети най- 
добрите ученици активисти 
които най-много се изтъкват

ците, селскостопанските гру 
а ДМ1111 ист р ат ивн птече женици,

работници, инженерите и те 
хннцпте. Всички те цеяесъо
бразио се подготвят за твар 

ангажиране в Съюза 
на комунистите.
ческо

С тези стотина новоприети 
общинската органиазция на 
Съюза на комунистите ста- 

Впрочем

Все пък, при приемането 
на младите, според думите 
на Милутин Родич, секретар 
на Общинския комитет на 
СК има явления, Които тря 
бва да се премахнат, защо 
то не могат да се приемат

на още по-млада, 
това и не е нещо ново. тъй 
като в тази организация на *

с всеобразна и разчленена. 
Също така и противоречи
вите оценки, изнесени досе- 

сложнос-приемането на младите отда 
вна се отделя изключително 
внимание. За приемането е 
Съюза на комунистите те се 
подготвят организирано в Касае се за кампанията, ко 
политическите школи, в об 
ществено-политическите орга 
низацшг, делегациите, окуп- 
цтините,
органи и отделно в осъще
ствяването на трудовите за
дачи и задължения- И тога
ва най-добрите от най-доб 

предложение
от младежката организа
ция и самоуправителните ор 
гани се приемат в 
на комунистите.

га, потвърждават 
тта на „Зададен живот”. Ка- 
кто бива в случаите, когато 
един художествен труд 
конкретизира по толкова раз 
лични начини, тогава същи 

като

направи и днес присъствува 
що и живо. Не е историята 
тази, която вдъха живот на 
романа (какъвто е случай в 
упростените романсирани пр 
еразказвания на историята 
или в художествените интер 
претирания на остарелото. 
надминатото преживяване на 
действителността), но худо
жествената интерпретации 
вдъхва своето значение на 
миналото. Отдължавайки се 
на миналото дето го употре
бява за свои цели, изкуство 
то му подарява нов живот, 
наистина съвсем по-инакъв. 
обаче на когото не може да

с е
ято понякога се явява в у- 

правило ят се провъзгласява 
„открит", при което 
откритост се оценява 
отделно качество, 
разбира се, се явява потре
бата от по-пълно прониква
не в художественото богагс 
тво на това произведение.

Откритостта на произведе 
нието не е последица 
неговата незавършеност или 
недоизказаността на значе
нията в него, но на повече- 
кратното значение, което пи 
сателят постига като ДъР- 
жи сметка за всички аслек 
ти на такава художествена 
структура.

В „Зададен живот” липсва

чшнпцата, а по 
липсва в стопанските осно тази 

като 
Тогава,

самоуправителните
вни организации на сдру
жения труд.

И покрай това, неотдав
на на заседанието на Об
щинския комитет па СК в 

Съюза Чачак бз оценено, че успе-

рите по

на

хите в приемането на млади
те са очевидни, толкова по
вече когато младите непре 
къснато изявяват готовност 
че своето знание, ентусиазъм 
и опит творчески да вграж 
дат във всекидневната акти 
вност на Съюза на комуни 
стите във всички среди. При 
мерът в чачанската гимна
зия, който не е един, най- 
красноречиво потвърждава 
това.

Тази практика1 се провеж
да с години в общинската 
организация на Съюза на кс 
мунистите. Няколко сведе
ния, които привеждаме най 
добре потвърждават 
Например, в 
първичните организации на 
СК в община Чачак са за
силели с приемането на 785 
активисти. От тях далеч най- 
числени са членовете на Съю 
за на социалистическата мла 
деж. Приети са 605. Полови
ната от тях (342) са студен
ти, ученици и ученици от 
училището за КВ работници. 
От останалите най-числени

се възрази, че няма каквито 
да е хубости.

Как тогава трябва да 
оцени художествената стой 
ност на „Зададен живот . 
Покрай всичко 
сега и от определените

качества, изклкт

се

казано до-това.
година ли-1979 единен праволинеен основен 

художествен процес, липсва 
натрупване на значения, ли
псват универсални изрази 
като поенти, в които 
се влият всички линии на 
художествените 
Отношенията, които изграж 
дат художествената структу 
ра в „Зададен живот" са 
отиошени

тературнп 
чителни и твърде важни за 

на нашата лите-развитието 
ратура, трябва да се опреде 
ли самата художествена ин 
терп-ретация, нейните - 
тически, егзистенциални и 
аксеологически аспекти. За- 

се отделя1- 
вмес-

ще
есте-

зиачения- обектпв-

сега могат да 
следните особености: 
то задълбочаване и драма 

изостряне и разреша-
егзистенциалните

Р. М на комплемен-
Един елемент оттарност.

тично
ване на 
проблеми, как например 
прави в своите романи Дос
тоевски, не оставя йки и ^интерпретации.Комунист нтастичните 
Угринов изхождайки от съ* 

на съЗДаващите принципи 
пето, обаче захванат от
ствения егзистенциален о- 
пит, иска с интепретация 
си да обхване колкото е въ 
можно по-гол ям брой * 
мента на егзистенцията^ 
това в неговата интерпрет 
ция има повече отмернос 
от драматичност, повече т 
лераштност от страст, в 
че откритост към съШ^ ] 
ването от абсолютИЧ”' ' 
но не заради някакъ® 
вен оптимизъм но за ■ Р 
чината на изкуството, отм^ 
.реката, откровена и 
рантна внушителност на ■■ 
даден живот” говори зар • 
нообразието и сложностт
на съществуванието
тентичен и неповторим 
чин.

соб
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В решителна борба за 

повече храна
ПЕРСПЕКТИВИТЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В 
СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

СЪОБРАЗЯВАНЕ С ВЪЗМОЖНОСТИТЕ
сг засее царевица па 650 ха 
ръж на 280, ечемик на 450 
и овес на 150 хектара. С кар 
тофи ще се засадят 550 хек 
тара. Зеленчук пте се засади 
на 375 ха, докато на около 
90. ха ежегодно се отглежда 
тютюн.

Усилията да се

Сурдулишка община се чи 
селскостопанскитесли към 

общини, която през послед
ните десетина години въР©з*(От 1 стр.) не е в състояние решително 

да влияе на редовността в 
снабдяването и отношения
та предлагане 
Ненавременното 
на цените на основните сел 
скостолански произведения 
оказва неблагоприятно влия 
ние върху ориентировката 
Към производство и на поло 
жението на производители-

и доходното свързване на 
организациите на сдруже
ния труд;

— интензивно развитие на 
всички облици на сдружа
ване на селскостопанските 
производители, техния труд, 
земя и средства, с оргаииза 
циите на сдружения труд;

— самоуправигелно функ
циониране на пазара п ста
билно снабдяване на насе
лението с храна;

— съществено прилагане 
на принципа на самоупра- 
вителиото обществено план и 
райе и съгласуване на раз
войните програми въз осно 
ва на сдружаване на труд и 
средства;

— борбата за доход е цен 
трален въпрос на самоупра 
вителните отношения и изи
сква по-висока произволите 
лност на труда, ефективно 
стопанисване укрепване ма
териалната основа на тру
да, рационални капиталово 
ложения и реално потребле 
ние.

по пътя на интензивно про
мишлено развитие, 
произтича 
та в общата стабилизация се 
лекото стопанство да заеме 
ДОСТОЙНО място.

ДИНАМИЧНО РАЗВИТИЕ 
И ВИСОКИ РЕЗУЛТАТИ 
В три и половина десети

летие на свободно социали
стическо развитие, Югосла
вия постигна високи резул 
тати във всички области, а 
това значи и в селокостопан 
ското производство. Сега 
произвеждаме много повече 
и много по-качествени жи
та, зеленчуци и други храни 
телни продукти. Производст 
вото на пшеница е увеличе
но почти три пъти, на царе
вица — три и половина пъ
ти, на захарно цвекло — 
над 8, слънчоглед — около 
7, месо — 4,4 млдко — 2,8 
пъти в отношение на 1946 
година. Селскостопанското 
производство отчита 
от 4 на сто, който 
за един от най-високите в 
света. В резултат на товади 
намично развитие значител
но се подобри жизненият 
стандарт на населението, от 
делно прехраната. В пери
ода от 1952 до 1978 година 
изразходването на месо и 
месни изделия се увеличи 
от 17,8 на 51,2 кг на един 
жител, растителни масла — 
от 1,7 на 10,8 кг, мляко — 
от 58 на 100 литра, зеленчук 
— от 36,2 на 142,4 кг, ово- 
щия — от 35,4 на 66,4 кг и

Оттук 
и необходимост-търсене.

уреждане
подобри 

селскостопанското производ
ство са насочени в две по
соки: осигуряване на пове
че продукция от разполагае
мите площи и използуване 
то на изоставените площи.

В тази насока към комби
нат „Власина-продукт” е съ
здадена организация за ко
опериране с частните селско 
стопански, производители, в 
чиято собственост е една по- 
гол яма част от площите. Об 
щественият сектор разпола 
и с над осем хиляди хекта
ра с 350 обработваеми площи 
ра пасища, което не дава 
възможност за рязко увели
чение на селскостопанската 
продукция-

Общината разполага с бла 
гоприятни климатични и зе 
млшцни условия за развитие 
на животновъдството, 
имно на овцевъдството. Спо
ред
от общо 62 965 ха площ — 
обработваемите площи зае
мат 21 520 ха, или 34,17 на 
сто. Пасищата се простират 
на над 13 хиляди хектара, 
което безспорно представля 
ва солидна база за селско
стопанско производство.

Плановете на общината са 
в развитието на животновъд 
ството.
строи овцеферма за пет 
ляди овце на Власина, а за
планувана е още една овце- 
ферма с още толкова броя 
глави добитък, 
ливадни и пасищни 
се експлоатират екстензивно 
па затуй се предвиждат ка
питаловложения, които 
пълно да изменят структу
рата на тревните 
Преди всичко, предвижда се 
засяване на люцерка, дете
лина и други високопроду
ктивни треви, като едновре 
мекно се построят и фабри
ки за фураж.

Тъй като големи площи 
стоят необработени, поради 
засилената миграция на насе 
лението през последните го 
дини, понастоящем е раздай 
жена инициатива за уедря
ване на площите и на създа 
ване масиви с определени 
видове
изводство. Полупланинският 
характер «на площите дава 
възможност за създаване на 
комплекси, засадени с мали
ни, къпини, френско грозде 
и прочие.

В равнинната пъ-к част гла 
в но се отглеждат житни и 
други растения. През есен
ната сеитба са засети 780 
ха с пшеница, което е би
ло и план. През пролетта ще

те. пред

ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ данни от 1977 година

Разбира се, за повишава
не производството и подоб
рение на икономическото 
положение на селското сто
панство трябва да се према 
хнат спиращите тенденции. 
Затова най-значителни зада
чи на непосредствените су
бекти и обществото в пред 
стоящи я период трябва да 
бъдат:

Ръст 
се счита

Понастоящем се
хи-— по-нататъшно укрепва

не и разширяване на висо
копродуктивното производ
ство в обществениа сектор

Мероприятията в селското 
стопанство, които се внедря 
ват на републиканско рав
нище, и в Сурдулишка об? 
щина трябва да окажат бла 
готгриятно въздействие. Чрез 
различни видове материална 
намеса
трябва да се създадат 
миниферми, 40 
овощни градини, система за 
напояване в равнината част 
Разбира се. това са все още 
проекти, които ще се осъще 
ствя®ат в 
програма по развитие на об 
щината за период 
година.

Сегашните

№10 РИБАРИ* РЕШАВА СВОИТЕ 

ПРОБИЕМ*
плоаци

на-
т.е. кредитиране

130площи
Една от най-малките боси- 

леградски села е село Рибар 
ии. Неговите жители са над 
55 годишна възраст. Млади 
хора почети няма. Училище 
то отдавна не работи.

Все пак жителите на то
ва село успешно решават 

комунално-битови 
проблеми. На събрание, съ- 
гтояло се неотдавна, те набе 
лязаха много задачи за раз 
решаване. Ето някои от 
тях. Селяните от Рибарци 
ще построят мост на Дра 
говищица. За тази цел те 
гласуваха самооблагане на 
гражданите. Според това ре 
шение всеки трудоспособен 
мъж трябва да даде по пет 
трудодни, а жените по два 
трудодни.

След това взеха решение 
да се работи върху оправда 
на пътищата между махали- 

к ом ун а л ни обек 
Хората от Рибарци от

правиха критика до някои 
общински органи и органи
зации. Те поискаха още по
миналата година семена за 
изкуствени ли-вади, но още 
не са ги получили. Селяни
те искат да подобрят про 
изводството за храна за до
битъка с цел да запазят сто 
ката. В селото е подета ак
цията за повдигане на нови 
гори чрез залесяване.

Хората се интересуват и 
за новия средносрочен план. 
Жизнена необходимост е от 
варене на магазин в село
то. Това се налага още по-

ка масиви

тн.
НИЗКА АКУМУЛАТИВНА 
И ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНА 
СПОСОБНОСТ И ГОЛЕМИ 
ОБЛАГИ

Постигнатите резултата оба-

средносрочната

1981-1985
своитече не са отражение на пълно 

ползуване на всички съще
ствуващи възможности. То 
ва потвърждава и сведение
то, че половината от пазар- 

излишеци, обществени 
ят сектор произвежда чрез 
обработване на само 15 на 
сто ото обработваемите пло
щи. Освен това ръстът на 
първичното селскостопанско 
производство не е 
нал заплануваното равни
ще, а значително изостава
не се отчита в развитието 

стопанство в

Да напомним накрая, че_ в 
център „Й.образователния 

Б. Тито' между профилите 
на учащите се, се на>шрат 
техници по 
панисване и техници по во-

планинско сто-селскостопанско проните
дно стопанство върху ерози 
вни терени. Пределите на 
Власина именно дават из
ключително благоприятни 

възможности на практика да 
се реализират тези кадри, 
така че налице са и кадро
вите възможности за пре- 

на селското

вече, защото тук при грани 
ЧНИя 
имат

прелаз хората винаги 
нужда нещо да си ку-достиг

пят.
Ето това се проблемите на 

година.рибарчани за тази 
Всички се надяват, чс те ще 
бъдат, разрешени успешно.

връщането 
стопанство в интензивен сто 
лански отрасъл в общината

Ст. Н.

на селското 
полу-планинските и планинс 
ките области. Не са постиг 
нати очакваните резултати 
и в организирането и стаби 
лизирането на пазара на хр 
анителни продукти и оста
нали селскостопански произ
ведения. Обемът на 
също незавдоволява, както 
и икономическото 
ние на селското стопанство.

Причините, които до зна
чителна степен 
ускореното развитие на сел 
скостопанското производст 

повече. На преден пл- 
йзпъкват слабата акуму- 

лативна и възпроизводстве- 
на способност и прекомерни 
те облагания за задоволява 
не на общите и съвместни 
потреби .Системата на зала- 
си на хранителни продукти

те, и други С. Евтимовти.
селото, дължината на която 
би била 14 км. Телефонна
та връзка е от значение не 
само за жителите на това. 
но и за населението от две 
те съседни, в общината най* 
отдалсмени села, Голеш и 
Жеравино. Сега за една оби 
кловена пощенска пратка.

КАРАМАНИЦА

Електрическият ток н телефонът на вреден нланизноса
пешка община, както бе за
планувано, 
ването му е задача, която в 
най-скоро време трябва да 
се реализира. Разбира се, но 
трябва отделно да се посоч
ва значението на пътя, тъй 
като населението 
ра към Крива паланка, 
този начин ще се създадат 
условия за успешно сътру
дничество между двете съ
седни общини 
рад н Крива паланка. В до
говореното между тях сът
рудничество, 
па пъ’гя е един от централ
ните въпроси. В предстоя
щия период остава да 
намерят средства за реалмза 
цпята на проекта.

Почти на всяко събрание 
на местната общност се по
ставя въпроса за прокар
ване на телефонна линия от 
пощата н село Бистър

чс благодарение ма мина 
оловно-цинкова руда „Подви 
,рови", намираща се в тяхно 

село, с построено асфал 
12 км.

Село Караманица е от оне
зи отдалечени планински 
села в Босилеградска общи- 

в които вследствие не
благоприятните 
условия бавно се разреша
ват комунално-битовите про 
блеми. Наистина някои зна 

проблеми са раз 
това

ПОЛОЖС- Затова прокар-

тоограничава на, тно шосе с дължина 
По този

планински саселяните от тези села 
принудени да губят по 6 ча 
са време, речи си цял тру
доден. Ето защо те оправда 

настояват

еначин селото
свързано със село Долно 
Тлъмино, а оттам и с Бо
силеград. Сега в соло Кара- 
маница всяка вечер (когато 
времето. позволява) присти
га рейс от Босилеград и 
всяка сутрин тръгва в обра

во са гравити-
ан По

четели и
но не са в състояние 
сами да направят. Топа па

че им трябва помощ 
от общината, която сигурно

тел по ежедневно 
да се разреши този жизнен 
въпрос. Засега 
известно кога ще стане то- 

стълбове-

обаче не е
чи, Боснлег-

ва, въпреки че 
са обезпечени оаце преди ня 
колко години. Очаква се 
най-сетне и ООСТ ПТТ-съо- 
бщеткия да прояви необходн 
мия интерес към този про
блем на карамаиичани.

тиата посока.
За отбелязваме е, че мест

ната общност с помощта на 
даде

няма да изостане.
Карамаиичани доста отда

вна имат магазин, в който 
се снабдяват със стоки от 

необходимост. Сега 
и ново училище, в 
от септември мина-

прокарването
общината, 
общинския булдозер преди 
четири години успя да про 
бие път през твърдите ска
ли в каньона на Голема ре- 

село Голеш, намира-

която
пъроза
имат

IV

Понастоящем в тази мес
тна общност ® ход е подго
товката за прокарване 
далекопровод*

което
лата година учат децата им. 
Училището е красиво сда- 
IIИС, построено В ПРОСТРЯ 1ШИЯ 

двор и представя 
селяните, 
доволни,

ка до
що се на границата със СР 
Македония- За 
пътят не бе прокарам 
село Дубровпица, Кривоиалд

на
съжаление,училищен 

яиа
Също така те са

до М. Александровгордост ма до

СТРАНИЦА 7
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БИБЛИОТЕКА

Излизат като истински 
самоуправители

През яятето- 

новн гореЯемаяява
На терените край село Бо 

жица в течение на предсто 
ящото бригадирско лдто ще 

ударите на люти 
ки н лопати на бригадири 
те ат тазгодишната Съюз 
на младежка трудова аас- 
ция. Както ни осведоми А 

Величков, пред 
на Съвета на мест 

общност в селото, ос 
залесяването на голи 

ни и ерозивни площи, чим 
то повърхнини допълтштел 

ще се уточнят, бригади 
рите ще изградят пътя от 
центъра на селото до Деди 
чина махала, в дължила от 
около 5 -километра.

С цел да се залесят пъзмо 
жно повече ерозивни тере
ни, местната общност съвме 
стно ,« основното училище в 
тази година с млади фидан 
ки ще' залеси 100 дка.

боешшградоки средното си образование 0 
съиисупният им брой само 
осем души са с полувисш* 
образование, така че в 
Южноморавски регион бо- 
силеградският образовате
лен център заема - 
място по професионална под 
готвеност на преподаватели- 

което е и условие 
реформата в образованието 
да се осъществи, докрай.

Някогашната 
сграда е реновирана. Сега 
тук им а всички възможно
сти за изява на съвременно
то. Самоуправлението и у- 
чебно-възтштателния 
всекидневно укрепват, особе- 
бено сред учениците, така 
че след завършаване на у- 
чилището стават опитни 
самоуправители. В последно 
време все повече и повече 
съзнателните младежи и де
войки от учштщто стават 
комунисти.

И успехите, без оглед да
ли те са постигнати в учи 
лишната или извънучилищ
на дейност. Покрай много- 
бройните грамоти, похвали 
и други награди от общин 
ско, регионално и републи 
канско равкшце, училището 
за успешна работа преди

В средношколския обра- 
п Босиле-

цието на
край от фашистки тс-рор до 
учебната 1953/54 година е 

и работила реална гимназия- 
„ От 1954/55 до 1964/65 годи

на вместо гимназия се съ- 
иконо-

броят зоватслсп център 
град, който носи името ма 
изтъ к и а ги я бъл гарок и
интернационален борец 
хуманист за човешки пра-

Иваи Караива ществуваше средно
мическо училище, а след то 
ва отново е открита гимна
зия- Тогава училището полу
чава името на Иван Караи
ванов. Но в развойни» си 
път за нови и нови знания 
през 1976 година в рамките 
на това училище бе откри
то и средно училище за об
разование на 
Слод като се съединиха то
ва просветно ведомство ста 
ва средношколски образо-

оттекват

второ *ва и истина, 
нов, в настоящата учебна го 
дина в 19 паралелки се шко- 
луват около 560 ученика. Та
чейки

лексашдъР 
седател 
ната 
вей

те си,
братството 

сивото на нашите народи и 
народности и упражнявайки 
народностната си 
тези млади хора с помощта 
па своите преподаватели все 
кндновио обогатяват знания 
та си и следят 
която начело с другаря Ти- 
пч> води Съюзът па комуни
стите. И успехите не изос
тават.

В училището казват, 
първоначалната си работа то 
е започнало още през 
година и че след освобожде

и един-читателите
училищнакултура,

но
Димитровградската бнблн 

отека в момента притежава 
21315 книги, от което 13 598 
на сърбохърватски 
7 623 на български, 65 на РУ 

13 на немски и 16 на 
френски език.

работници.
политиката,

процесезик,

вателен център.ски,

Така училището, така да 
се каже, стана най-голя-мата 
и най-богата „фабрика", ко
ято име Босилеград. От ос 
вобожде! шето досега зрело- 

изпит са взели око

чеВ сравнение с броя на чи 
тателите, това не е малък 
брой, а напротив, 
фонд от най-разнообразни 
книги. Но въпреки всичко 

читателите

1942солиден
В. Б

лостен
ло 3800 девойки и младежи, 

които 80 на сто са про 
дължили образова!шето 
на висши и полувисши учи 
лища и академии. Сега 
са с различни занятия, 
различни длъжности навсякъ 
де из страната. Няколко ду 
ши от тях са професори и 
на факултети.

броят на ИНИЦИАТИВИ И МЕРОПРИЯТИЯтова
не само, че не се увеличава от

сино и намалява.
Например, през изминала

та година, в библиотеката са 
били записани 155 нови чи 
татели (предимно ученици), 
но и въпреки това броят не

За развитие на те
на

живот в общината, кой тря 
бва и може да бъде глда 
ният носител, както и по 
требпостите на ООСТ, мест 
ната общност, за задоволя
ване на културните потреб 
ности.

Срокът за доставяне на 
съответните данни е 5 май 
тл\

Самоуправители ата общ
ност на интересите по кул 
тура в Босилегр адска общи 
на всяка година се отнася 
до основните организации на 
сдружения труд, 
и трудовите общности, орга 
низациите на Съюза на син 
дикатите и организациите на 
Съюза на социалистическата 
младеж.
с писмо, с което търси да й 
се достави заплануваното в 
техните програми за задовол 
яване на културните потреб 
ности на трудещите се. Всъ 
щност, споменатите плети 
тути трябва да доставят из 
вадки от програмите, които 
се реализират чрез самодей 
ните секции и дружества 
относно културно — художе 
стените програми.

Културната общност при 
това търси да й се достави 
заглавието на пиесата (или 
културно-художествената про 
грама), броят на участници
те, времетраенето и .кратко 
съдържание. Оавен тора, тъ-Р 
си се колко такава програ
ма ще струва — за подго
товката й, както и за изпъл 
няването й ® районните цен 
трове, евентуално и за го
стуване в съседните общи-

е увеличен.
Също така, през изминала

та година, бяха прибавени 
2076 нови книги, чиято стой 
ност

За отбелеязване е, че тук 
работят 35 просветни работ 
пика, от които повече от по
ловината са млади, а почти 
всички тук са

няколко години получи сре
бърна емблема на СУБНОР 
на СФРЮ.

надминава 116 422 ди
нара.

Кои са причините, че кни
гата трудно намира път Д° 
читателите?

местните
В. Ь.завършили

гС този, въпрос се отнесох 
до Момчило Андреевич 

— библиотекар в библиотека 
в Димитровград.

Очевидно, касае се за и- 
нициатива, която следва да 
срещне необходимата под
крепа и да намери отзвук 
сред заинтересованите за 
културното развитие на да
дена среда и за задоволява 
не на културните потребно 
сти на гражданните и тру-

БЕЛЕЖКАмс

Защо без читалня?— Според мен причините 
са повече, но смятам че най' 
големите са следните: не до 
статьчен брой на работници в 
библиотеката, работното вре 
ме несъгласувано с изисква
нията на читателите, защо- 
то ние работим 7, а според 
мен би трябвало 12 часа 
Също така голям пропуск 
правим и с това, че не ор 
ганизираме тл. „подвижна 
библиотека", с която бихме 
популяризирали 
сред селското население — 
каза между другото другар
ят Андреевич.

Не ще влизаме по-подроб 
но в това, дали посочените 
причини са и основните, о- 
баче фактът, че читателите 
все по-малко се интересуват 
за книги, трябва да аларми
ра всички, които работят на 
културното поле.

Димитровградското читалище — няма чита- 
Наглед порадоксално, но в действителност е

читалището
двщите се.

Неведкаж и не на едно ра 
внище се изтиква, че култур 
но-забавният живот в община 
та не е особено богат. За 
селото това е още по-остъР 
проблем. Известно е също 
така, че сили, т.е. таланти 
има, но че вследствие на 
недостиг на средства и дру 
ги материални възможности 
малко са начинанията в та
зи насока.

Доколкото може да се 
заключи от писмото на кул 
турната 
общност, средства има. Сле 
дователно, остава открит 
въпросът някой да раздви 
жи силите и да организи
ра самодейните към изява. 
В писмото вече е посочено 
кой може да бъде техва: ос 
навийте организации на 
сдружения труд, местната и 
трудовата общности, органи 
зацията на Съюза на синди 
катите, организацията .на Съ 
юза на социалистическата 
младеж. В тази насока це
нна помощ могат да окажат 
и първичните организации 
на Съюза на комунистите 
както и останалите сили, т 
н. „субективен фактор ' в да
дени среди.

Едно е ясно: предложение 
на самоуправителната общ

ЛНЯ.
така. Преди няколко години, когато 
имаше само едно помещение, то едновременно се 
ползуваше и като читалня- Дневно тук идваха над 
50 младежи и девойки, главно прочитаха ежедне
вния печат и попрелистваха едно или Друто спи
сание.

Републиканската културна общност отпус
на немалки средства за доизграждане на библио
теката. При това се сочеше, че освен читалня Ще 
има детско отделение, книгохранилище и пр. До 
изграждането е завършено, но библиотеката освен 
книгохранилище не получи други. Помещенията 
предвидени за читалня са превърнати в учеона 
стая за автомобилисти и се ползува и за ДРУГ*1

книгата

самоуправители а цели. вДа напомним още, че преди две годиви 
библиотеката работеха двама библиотекаря (бР°я 
на книгите бе приблизително половината ог сегаш
ния), а сега работят един и вторият с непълно ра- 
ботно време. При това само от Републиканската 
културна общност безплатно се изпращат 11 заг
лавия списания, взимат се общо 21 заглавия вест
ници, илюстровани вестници и списания. И вси
чко това лежи неизползвано.

Тази година се отчита, че броят на 411X3 
лите намалява. Тук не ще издирваме причините за 
що е така, но безспорно липсата на читалня С'ЬШ° 
има свое влияние. Защото, когато дойде 
да црочете вестник или списание, той едновре
менно вземе и книга за прочит. А сега, случаят 
е такъв.

ни.
„Осведомявате се, че Само 

управителната общност на 
интересите по култура през 
1980 година ще разполага с 
определена сума за подготов 
ка и изпълняване на кул 
турно-забавни програми, чия 
то изходна основа е само
дейността, програми, които 
ще бъдат планово органи*и 
рани и солидно подготвяни 
относно имат културяо-худо 
жествена стойност и допри 
насят за активирането на ра 
ботата върху самодейни на
чала" — се казва в отправе
ното писмо.

Т. Петров

общностСтрува ни се, че Самоуправителната 
на интересите по култура сериозно трябва да с 
позанимае с този проблем и да превземе съот ^ 
тни мерки положението коренно да се измени, 
тази насока ценна помощ може да окаже и ку 
турният центъР, в чийто състав работи библн

Едновременно Само управи 
телната общност на интере 
сите по култура тъР-си да 
й се доставят предложения 
и мления как да се органи 
зира и развива културният

ност на интересите по кул 
тура не бива да остане без 
отговор.

ката.
Ст. Н.

К.Ст. Н
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38ИВА ГОЛЯМ ИНТЕРЕС
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЛАДЕЖКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ПОСТИГНАТИ ЗНАЧИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ
Идейната,

низационната и кадровата 
подготовка на Съюза на со
циалистическата младеж 
Бооилеградака община в ре 
ализацията на задачите, про 
изтичащи от интервюто 
другаря Тито пред в-к „Мла
дост ’ беше тема, върху ко
ято се
през миналата седмица в ня
колко първични 
организации в комуната. Те 
зи разговори бяха проведе
ни и в рамките на гюдго- организации, в културно- за- 
товката за заседание на ЦК бавния живот и пр. 
на СКС, на което ще бъдат 
обсадени ажтуалните 
си в работата на 
поколение. В разговорите 
участвува Снежана Стамен- 
кович, член .на Републикан
ската конференция на ССМ 
и председател на Комисия
та за работа с пионерите.

Във връзка с
ването на задачите и роля 
та на младите в политичес
ката система на социалисти 
чеокото самоуправление се 
водиха разговори в една пър 
вичка младежка организа
ция в средношолския об
разователен център, в срга-

дейност. Икономическата 
стабилизация също така 
трябва да получи своето съ
ществено място в активност 
та на младежките организа 
ции. Необходимо е да се 
увеличи приемането на мла 
дите в редовете на Съюза 
на комунистите. Заемането 
на работата също така тряб 
ва да бъде грижа, както на 
младежките организации, та 
ка и на останалите обще
ствено-политически органи
зации.

В разговорите също така 
бе изтъкнато, че дейността 
на над две хиляди девойки 
и младежи организирани в 
60 младежки организации 
трябва да получи изява не 
само в организациите мм, 
но и в останалите обществе
но-политически структури, 
преди всичко в делегациите. 
Изхождайки от това, че де 
йността на младежките ор 
ганизации е в зависимост от 
условията, в които младежи 
те работят в отделни среди, 
то занапред е нужно, същи

акционно-орга- низацията на градската мла 
деж, както и в Председа
телството на ОК на ССМ в 

в Босилеград.
На проведените разгово

ри бе изтъкнато, че Младе
на жите са постигнали значите 

лни резултати, преди всич
ко в делегатската и самоу- 

водиха разговори правителната система, в об
ществено-политическото си 

младежки издигане, в подготовката на 
пионерите за приемането им 
в редовете на младежките

В КРАЯ на изминалия и 
началото на този месец, на 
широкия екран в Димитров
град бе прожектиран извее 
тнидт
„Бошко Буха”, който преди
звика огромен интерес сред 
Димитровградската публика 
особено при най-малките зри 
тели.

вяше по-възрастния ми брат 
от Пирот. Желанието ми е 
по-често да наблюдаваме та
кива филми, в които се ра 
зказва за пиоиерите-партиза-домашен филм
ни.

— Ясмина Станулова, сед 
ми клас, от Смиловци:

„Виждате, че сълзите все 
още не са ми изсъхнали, ма-

От друга пъ|К страна, ка
кто е изтъкнато в разгово
рите, особено на заседанието 
на Председателството на ОК 
на ССМ, има и трудности, 
които ефикасно трябва да 
бъдат преодолявани. Тъй ка 
то на постигнатото не бива

въпро
младото

осъществя да се остане, е нужно 
се усъвършенствуват 
дите в работата. Колектив
ната работа и отговорност в 
ОК на ССМ, която даде зна 
чителни резултати занапред 
трябва да се доизгражда, а 
различните комисии и теда 
да разгт-рнат още по-голяма

да
мето-

те възможно повече да се 
подобряват.

В. Б.

В СУРДУЛИШКИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР „Й. Б. ТИТО"
Кадър от филма „Божко Буха” Успешно преустройствоДа споменем, че за два дни 

този филм видяха над 
2000 зрители от общината 
Казваме от общината, защо- 
то филма наблк)Даваха и 
ученици от основните учи 
лшца от Трънски Одоровци 
и Смиловци, които със спе 
циални автобуси пристига
ха в Димитоовград и след 
прожекциите се вършаха на

кар че зная и от история 
та, че Божко Буха е заги
нал, аз неможах да не за
плача и да се запитам: не 
можали поне на филма да 
не загине”...

— Красимир Динев, седми 
клас, от Търнски Одоровци:

„Нямам думи колко съм 
щастлив, че видях този фи 
лм, за който и по-рако бях 
чувал, но нямах възможност 
да го видя по-рано. Многс 
ми харесва, защото видях 
че и пионерите се бори
ло рамо до рамо заедно с 
останалите партизани”.

Всички горе посочени из* 
вления, които взехме от съв 
сеч случайните ученици, по 
казват, че с такава прати 
ка трябва да се продължи 
и че на учениците от основ 
ните училища от Смиловци 
и Трънски Одоровци по-чс- 
сто да имат възможност да 
наблюдават филми. Петров

и леярна „Мачкатица”, Гор 
секция „Сурдулица”,

В осъществяването ,на про
грамните начала на средно
то образование въз основа
на решенията на партий
ните конгреси и в реализа 
цията на задачите на сред 
ното насочено образование 
и възпитание в сурдулиш- 
кия образователен центъР 
„Й. Б. Тито” се пристъпи от
говорно систематически. Цел 
га на всичко това е да се 
школуват необходимите кад 
ри за стопанството. Несъгла 
сувапоста между образова
нието и действителните по
требности 
труд предизвика и опреде
лени трудности в заетостта 
па младите. Така например 
в основната общност по за
етостта работа чакат стоти
на електро и машинни тех 
ници, приблизително толко
ва гимназиални, повече де
сетки търговци и други сре

днисти с различна специал
ност. ската

водностопанското 
тие „Ерозия” въ® Владичин 

мебелната индустрия 
„Симпо ’ във Враня и други

В образователния предприяцентър
„Й. Б. Тито” понастоящем 
има 478 ученика. В общите хан,
основи съществуват специал 
ностите: техник по горско
стопанисване, водно стопан
ство, техник по изчисление 
н на трета степен — дървоо 
бработвателна специалност 
за първично производсво. От 
цредшините специалности в 
четвърти курс са учениците, 
които се подготвят за дъР 
вообработващата промишле
ност и полупланинско стопа 
I питане.

На практическото обуче 
ние, според думите на ди
ректора на центъра инж. Ни 
кола Аврамов, се обръща 
голямо внимание. То се про 
вежда
бар”, ООСТ модна конфек
ция, фабриката за машини

колективи.
За обогатяване съдържа

нието и методите на образо 
вателно-възпитателната рабо 
та установено е постоянно 
сътрудничество с Агрономи
ческия и Лесовъдния фа
култет и Института по вод 
но стопанство на ерозивни 
терени в Белград. Този цен 
тър заедно със споменатите 
институти раздвижи инициа 
тпва за изработката на нау 
чно-нзеледователски труд на 
тема „Спиране и ерозивния 
район на Гърделишка кли
сура", където са включени 
п учениците.

Учениците са включени 
във всички спортни манифе 
стации, конто ежегодно се 
провеждат в града: така на
пример в чест на 22 декем 
ври — Деня на КУНА спече 
лиха пъ.рвите места по ба
скетбол, волейбол спортна 
стрелба, второ място в те- 
шгс, а в работническо-спор
тните игри епчелиха чети
ри емблма.

зад.
За популярността на този 

филм, който е заснет въз ос 
нова на исторически данни 
говори и фактът, че 
рите, които наблюдаваха то
зи филм, разказваха за не
го с дни наред.

За легендардия герой, кой 
то с бомбите си разрушава- 

неприятелските бунке 
ри атакуваше с другарите 

спа-

пионе

сдруженияпа

ше

си срещу германците, 
сяваше ранените си друга 

и т.н. се разказваше в 
филма, а коментарите на пи 

които наблюдаваха

в ООСТ „5 септем-
ри

онерите, 
прожекциите му бяха наис 
гина с въодушевления- 

Тъкмо поради това 
тахме няколко ученици, как 
во впечатление им остави 
този филм ?

Строителите едва дочака- 
края на „мъртвия се

зон" и с хубавите дни про 
дължиха работите по изгра •

Автомобилният път 

през Югославия
ПОПИ'

\ I

и а отсечката на ав- 
път „Братстзю- 

Клраванките

ждапе 
гомобилтия 
единство'’ от 
до Гевгелия. Строителствю-

— Оливера Бранков, учени 
чка от пети клас в См и лов 
ци:

филми, 
наистина 
то досега съм гледала, а може 

защото в него иг 
пионери като нас”

Заслужава да се изтъкне, 
че учениците и целият пре„Много обичам да гледам 

обаче този филм е 
най-хубавият, кой то на отсечката Белград — из-подавателскн колектив 

ключително внимание обръ
щат на облагородяване на 
училищнате среда, па пора 

1973 година е

Загреб с'1;1ЩО продължава, ка 
се 'планира през тази го 

да завършат 300 кило 
модерна съобщител

тоза това, 
раят дина ди това през

получено изключително при 
знание: награда за най-УР“ 

Белград дена училищна среда. Тради 
пията в тази насока се под-

метра
па връзка. Досега са завър*— Бранно Пешич, шести 

клас, от Смиловци:
„Много съм

шепи отсечките от 
до Сурчин .н от Загреб до 
Окучапи, което предсталля

многочел,
съм знаел за Божко Буха 

от видяния филм, аз и 
мно

държа.
но
другарите ми научихме 
го, макар че някои и пла 

Бож
От казаното дотук 

че в образователния цвнТъР 
понастоящем се водят гри
жи за преустройство, което 
напълно ще отговори на съ
временните изисквания

насочено образо-

Сърболюб Микич

личи,па една т,рета от запланува 
ните работи.зазцотокаха на края, 

ко загина”. През този строителен се
зон се очаква и приноса на 
бригадирите, конто вече го 
твят свои бригади за през 
лятото.

— Божко Младенов, шес
ти клас, от Трънски Одоров-

видях
филма, за кой то ми разпра

за

С7,общигелиия иу,зел край Шумаиоиац 
дни.

средното
ванне.'ци:

^Щастлив съм, че Изграждането на 
в разгара си през хубавите мартопски
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ИКОНОМИЧЕСКАТА СТАБИЛИЗ АЦИЯНАСОКИТЕ НА СЪВЕТИ НА ЛЕКАРЯ

ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕНЕГАТСКОТО 

РЕШАВАНЕ И СПЕСТЯВАНЕ
ГЛАВОБОЛИЕТО

Обикновено сме свикнали да казваме:
— Дребна работа, боли ме само главата в 

същност главоболието не винаги е дребна работа 
То е едно от най-честите огшакваиия на хората и 
занимавало учените още в най-дълбока древност 
Хипокрит през IV в. преди нова ера и Аретел 
по-късно са проучвали причините и признаците на 
главоболието. В последните години този въпрос от 
ново занимава учените от дял свят, благодарение 
на което са постигнати големи успехи в лечението 
и на най-упоритото главоболие.

Обикновено остро настъпващо главоболие у 
децата е във връзка с инфекциозни или у

ле на взетите решения, ре
шителна роля в което 
има ангажирането на кому
нистите и оставалите субок-

У съл ършенств ув а пето 
делегатската система и реша 
ваие съЩО е едно от основ

на стабилизп ци

паспестяваше го 
ще се прилагат веякъде, къ 

допуснати 
опущения. С оглед на това 
че ое касае за СОИ по ш- 
вънстопакоки дейности, спе
стяването на средствата ко
нто дава стопанството 
само е условие за успешно 
осъществяване на програм
ните задачи, но и морално 
задължение.

Мерките по Ш'С

дето досега са
шгге звена 
ята, което е подчертано в 

Колко по-ефика
титани сили.

Само уп р авителтште 
пости по начало

общ- 
са мястопрограмите, 

спа работата на делегациите 
и делегатските 
толкова по-бързо ще се раз- 

облещите. А

па свободната размяна на тру 
да. От това колко е същес- 

ига труда

скупщини,не
_ възпали

телни заболявалия, като грип, ангина, шарка. То се 
лекува заедно с основното страдание. По-трудна 
за разпознаване и лекуване е хроничното главобо
лие. То може да има много причини. Една От най- 
честите в училищната възраст е късогледството.

Постоянното напрягане на зрението води до у- 
порито главоболие. Дори и при нормално зрение 
писането и четенето при лошо осветление, в лег
нало положение, продължително време, в непро
ветрено помещение също завръшва с главоболие.

Анемията (малокръвието) също може да бъде 
причина за главоболие у учениците. Глистите, хро
ничното възпаление на сливиците, околоносните ку 
хини, ушите и зъбите често играят роля за появата 
па главоболие. Голямо значение има употребата на 
алкохол и цигари. Дори и най-малки дози от тези 
отрови действувах вредно, при хора, които страдат 
от главоболие.

Преумората и недоспиването са чести причини 
за главоболие. Всеки знае, че когато вечерта е се
дял до късно пред телевизора, на другата сутрин 
главата му тежи и чувствува главоболие.

Продължителният престой в помещения с 
въздух — почти без изключение води до главобо
лие. Като се има предвид, че мозъчната клетка се 
луждае от 10 пъти повече кислород от другите 
клетки, главоболието в случай е стигнал, че 
на организма не достига кислород.

Особено внимание заслужава мигрената.
Тя се характеризира с периодично повтарящи 

се пристъпи от силно главоболие. Обикновено за
почва през юношеските години и ако не се лекува 
навреме, продължава дълго. Често боледуват по 
няколко члена на семейство, което говори, че има 
известно предразположение. Главоболието засяга 
половината или цялата глава и се придружава от 
гадене ,повръщане и безапетитие. ___

За да се предпазим от неприятното главоболие, 
трябва да спазваме няколко основни правила:

Да лягаме навреме и да спим достатъчно 
добре проветрени помещения при отворен прозо-

твеиа размяната 
зависи осъ'1 цсствявалето 
интересите па трудещите се 
и гражданите та тези обла 
сти и рационалното ползува 
не па възможностите па об- 

Затова, се изтъ-

товарешават пр 
значи, че ще се спестява и 
време и средства, понеже в 
досегашната практика по 
са малко примерите, когато 
решаването На едни проб
лем продължи с месеци и 
години, въпреки че се ор- 

миогобройнм за

ла

Основна насока в спестя
ването е премахване на из
лишните и съгласуване . на 
останалите разходи с реал- 

потреби. В цредстоя-

ществото. 
ква в програмите, в съДОй* 

обществено-ствис с всички 
политически и самоупратаи- 

този
гтявират 
се далия. Сега, в разгара на 
борбата на стабилизация, та 
кова прахосване па време и 

може и не тряб 
Това налага ка

ните
щия период ще се намалят 
разноските за 
на заседания, материалните 
разходи на стопанисването, средства не 
средствата за комаидпровъч- ва да има. 
ни и изготвяне н материали чествено да се подобри ра
за делегатите и делегациите ботата па делегациите в ме 
ше се уплътнява работното стните общности «и трудови 

професионалните те организации. Следва тс 
редовно да разискват по всп 
чки въпроси, които се раз
движват в скупщината и не- 

органи и които на 
практика

тел I ш орга11 изатщи и а 
план трябва да се направи 

Пълна
провеждане

решителен прелом, 
изява на това пастояпие се 
очаква в изготвянето на

средносрочнипредстоящите
програми.

време на 
служби. Последователно ще 

практиката 
заседанията да се провеждат 
в следобедните часове и 
събота и неделя- По този 
начин делегатите от органи 
зациите на сдружения труд 
ще могат рационално да из
пълняват трудовите си зада
чи. Професионалната служ
ба се задължава да ползу
ва всички възможности за

Когато се касае за инвес
тициите, в програмите е по
сочено, че Босилеградока об 
щипа се нуждае от значи
телно число обекти в тези 
области. Обаче ще се реали
зират само най-значителните 
и онези, за които са обез
печени средства. В интерес 
на стабилизацията ще се во 
ди строга сметка в ползува- 
ието на средствата и мате
риалите и зачитането на 
сроковете за построяване. 
Ще се настои да се строят 
не окъпи, а — функционал 
ни обекти.

се поддържа

йнпте
лага жизнената 
в-г.® всяка конкретна среда 
На събранията ще се УТРъР 
ждават конкретни предложе 
ния и становища, които ще

в

изнасят делегатите на скуп 
щините. При това трябва да
се води сметка решенията 
да бъдат в унисон с шггере 
сите на делегатската баф.

спестяване.

Трябва да се отбележи, че 
при приемането на стабили- Същевременно трябва да се 
зациокните програми, делега подобри и работата в обра
тите на скупщините са зае 
ли становището спестяване
то да не стане за сметка на 
работата на делегатите, де-

тната посока на делегатско
то решаване. Именно, взе
тите в скупщините решения 
делегатите тр ябв а 
да пренасят в своите деле
гации и база. На този план 

съществе-

Според програмите, скуп
щините на самоуправителни-. 
те общности ще разискват 
и върху осъществяването на 
стабилизацията в организа
циите на сдружения труд 
които получават средства за 
редовната си дейност от са- 
моуправителните общности 
по основно образование, ку
лтура, физическа култура, 
детска и социална защита,

редовнолегациите и делегатските ску 
гпцини и усьвършенсгвуване 
то на самоуправителните от 
ношения в свободната раз
мяна на труда. Обаче въз
можности за спестяване има 
доста, понеже се изразход
ват и средства, които мал
ко служат на тези цели.

в

рец.
Да спазваме точно дневния си режим. Да пре- 

чист въздух. Всяка
освен делегатите 
но ще се ангажират изпъл
нителните органи и профе 
сионалните служби, 
повче трябва да се направи

карваме достатъчно време на 
неделя и през ваканциите да правим чести излети 
в планината или гората.

Да спортуваме зиме и лете.
Да се храним редовно пълноценно. Да избягва

ме като най-големи врагове алкохола и тютЮна-
главоболие да

Много

К. Г.и в практическото провежда
При всяко по-често и упорито 

търсим съвета на лекаря-

КРАСАВИЦАТА Д-р СР.

ВСЕНАРОДНАТА ОТБРАНА И ОБЩЕСТВЕНАТА САМО
ЗАЩИТА И ФИЗИЧЕСКАТА КУЛТУРА

ВАЖНА
ФУНКЦИЯ

Най-красивите де^ 
войки от 19 ев-^ 
ропейски страни! 
се намериха зае-Ц 
дно на конкурса! 
за избирането на! 
„Красавицата на! 
Европа 1980", в Ц 
Генерифа, на КаЦ 
нарските остро-

физическите качества: издръ 
жливост, сила, бъРЗйна 
умелост. Някои организации 
за физическа култура, като автомо

ски

Всенародната отбрана и об 
ществената самозащита, ка
то важни функции в активно 
стта на спортните организа
ции за физическа култура, 
заемат видно място в тех
ните програми и съдържа
ние на работа.

Ролята на човешкия фак 
тор във всенародната отбра 
на подразбира идейно-поли
тическа мотивировка за съп

ротива и съзнание, като раз
движва най-широките маси 
на трудещите се и гражда 
ните на нашата страна да 
отбраняват придобивките на 
нашето общество.

Паралелно с това в кон- 
цешта на всенародната отбра 
на и обществената самоза
щита важна роля играят и

военно-възд ушните, 
билките, стрелчеоките, ^ _ 
о реките и др- със своите ПР° 
грами и съдържание на ^ 
бота пряко допринася къд 
подготовката на чле^®®^1 
за изпълнение на сггециалш^ 
задачи от значение за 
гането на боеготовността
хората.

Занапред спортните орт
низащм в овоите протр 
за работа требва Да р а 
ботят и утвърдят ко®е^„идейно-пешитичеаката
дейност в областта - 

отбрана и
самозащита.

ви.
Церемониалът 

около избиране- : 
го на най-краси
вата девойка се 
проведе в Пуер- 
то де ла Круз.

В живописното туристиче ност пред „решаващия 
око градче, девойките от мент ’ да ,се поразходят 
различни страни на Стария града и да посетят забеле- ват на природните красоти 
континент имаха възмож- жителностите му.

снимката: момент, ко
гато девойките се наслажда на на все-

обхде-
на Канарските острови.

(Фото—-Танюг)
народната 
ствената 1
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От осмиван страни ® От сички страни

За сметка на населението 

от Горни Висок
Алхимия - истини и 

заблуждения
★ Защо автооусът на „Ниш-експрес” не върви до Сенокос?

Хората от Горни Висок, о- стъпката на Автотранспор са принудени да отиват до 
сооено сенекошани бяха из тното предприятие от Пирот Пирот и след това да пъту* 
ненадани, когато на 13 март Директорът на „Ниш-ек- 
автобусът на -НИШ ЕКС
ПРЕС”, редовно поддържащ 
линията до тяхното село — 
не пристигна. Много хора см 
мислеха за близките, които 
трябвало да пристигнат.

Обаче, не се касае за ни
какво нещастие или вина на 
предприятието. Рейсът пре
къснал пътуването, защото 
от Автотранспортното Пирот 
дали забрана за преминава 
не през територията на Пи 
ротска община, където мина 
Еал, откакто бил прекъснат 
пътят през Видлич.

Понятието АЛХИМИЯ ва, други се явават, но в гол 
— днес често се злеу яма степен със сложността
потребява и сравнява на химическите проблеми,

с всяка празна работа. Това които ако не са решени са
нещо невъзможно, били в центъра на внимани 

Неразбираемо ето. Разбира се, ако в опи 
сането иа характеристиката 
на алхимическия период от
немем трудните, често тре
вожни желания за камъка 
на мъдростта — 
цел — преобразуване на не
благородни метали ов благо
родни, задача на историци- . 
те е въобще упростена, и 
неговия поглед става едно
странчив.

През милениумите, които 
започват от IV в. алхимици
те са се занимавали не са
мо с това, мъчили са се да 
получат злато, да открият 
еликсар на вечна младост 
и универсален разтворител, 
стремейки се да достигнат 
най-привлекателната цел, да 
създават много блага, в про 
цеса на изследването са ре- 
шили много практички зада
чи. По този начин в тече
ние на алхимическия пери
од се стигнало до нови съз 
нания и процеси и различ
ни методи за получаване на 
продукти много търсени, ко
ито се иксплоатио атмд 
ито се експлоатират и в дне 
шната терминология-

Търговията в източните 
страни е дала възможност 
на европейците не само да 
се запознаят със селскосто
панските произведения на 
другите континенти но и' с 
резултатите на техническите 
достижения и по този на
чин обърнала вниманието 
за производство на стъкло 
керамика, порцелан, хубави
те бои и тъкани на Далеч 
ния Изток, според забеляза 
шгге сЬоерверги, които до
ведоха до едно откритие, по
ето показа огромно влияние 
на съдбата на народите в те 
чение иа този дълъг период 
а известно под названието: 
„Откритие ня барута”.

Предвид на казаното, ис 
торик който желае в из
следването си да се поидъв 
жава към единствен поглед 
т историята на химията, тр 
стбвп па вземе под внимание 
тези Фактори и особено ра
звитието на химическите зна 
ния в рамките на история
та на човешкото общество 
на различни страни: По то
зи начин ние различаваме 
гръцка, египетска архаична 
и западна алхимия- 

Алхимиците въпреки то- 
че не са уопяли да от- 

крият камъка на мъдростта 
са открили затова процеси
те, забелязали реакциите 
което е полезно за създава
не иа новата наука. При о- 
шгг да се откр1ге камъка на 
мъдростта, те са поставили 
основа за създаване на но
ва химия-

ват за Висок. Трябва да се
значи
Незамисимо. 
начинание. С една дума — 
Сизифова работа.

Някои, малко запознати, 
считат, че това с началния 
период и разбира се пропу 
снат период в развитието 
на химията. Понякога та&о- 
ва мнение имат и факул
тетски образованите хора, 
които не се занимават с хи-

като една

или подобни науки.
Обаче, дали е така?
За такова схващане в ра

звитието на химията допри
нася причината, че у нас 
липсва литература на наш 
език, която се отнася на ис
торическия и логичен път з 
развитието на химията.

С цел за по-добро разбира

мия

ПРЕДИСТОРИЯ

Отдавна вече съществуват 
разпри ме 

и Авто
недоразумение и 
жду ,,Ниш-експрес Видлич е непроходим за автобусите

спрес” от Ниш Жика Милу 
тняович заяви, че те напра 
ви опит пред Автотранспор 
тното предприятие 
да позволят пътуването на 
автобуса, като ги убеди, че 
шофьорите няма да спират 
на техните станции в Пнрот- 
ска община.

предприятиетранспортното 
от Пирот във връзка с пъту 
ването на този автобус през 
зимните месени през Пирот 
ска община. Както е извест 
но, пътят гшез Видлич през 
зимните месеии трудно се 

Снеговалежите

ие на този период в химия 
та., ще кажа накратко за 
периодизацията на историята 
на химията.

За химията свободно мо
же да се каже, че началото 
й се свързва с появата на 
мислещия човек и че тол
кова е стара както и човече 
стжуго.

Нейното развитие е било 
в зависимост от културата и 
скулптурата на човешкото 
общество, неговото икономи 
ческо състояние, идеи и за
блуждения-

Да се проследи появата на 
химията при източните, като 
твърде стари цивилизации 
— задачата не е лесна, а о- 
ще по-трудно е да се опре
дели характера на знаниа 
та по химия при различни
те народи. Главно, всички 
тези опити повече предста 
вяват занаят и опит но

каже обаче, че рейсовете не 
са редовни в поддържането 
на линията до Горни Кри-

Пирот
водол.

Б. Н.
поддържа, 
са така големи, особено през
тази зима, че още дълго 
време едва ли ще може там 
дя мине автобус за Сенокос.

Преди две години се стиг 
иало до пс-остои разпри ме 
жду двете предприятия, к^- 
гато автобусът бе блокиран 
с камиони над Пирот и по 
този начин му бе забранено 
да пътува за Сенокос. И по- 
късно тези разпри продължа

Тази година автобусът ве 
довно е минавал през Пирот 

беше гол амо облекче 
от този кт>а-»

ОТ ПИРОТ СА КАТЕГОРИ
ЧНИ КОМУНАЛНИ

АКЦИИОбаче от Автотранспортно
то з Пирот ни казаха, че са

Не може да се каже, че 
местните общности в Клиеур 
ски район не проявяват дей 
пост в работата си. 
през последните няколко го 
дини същите проведоха мно 

решиха

категорични по този въпрос. 
Върху непридържане на до 
говора от страна на шофьо 

„Ниш-екстшес” е ста Саморите на 
нала дума и на Съвета на 
трудовата обшност и дирек
торът Сърба Ранчич бил за- 

оФициално да осве 
..Ниш-експрес” за ре-

го акции, с които 
много комунални работи в 

на. Разбира се, някои
дължени това

«^че за хооата 
Това им б*»тле рлинствензта 
връзка с общинския центъР

райо
наболяли въпроси, 
са електрификация на после 

неелектрифицнрани 
както Кебапова 

Беглик н Лапина 
в Сух им дол, асфал 

тиране ма пътя от шосето 
Клисура-Стризилшровци 
Грознатовци,
— Паля ие се проведоха

средства

ломи
щението. Те имат и коикре 
тли данни, че те приемали 
пътници в Пирот, Славния 
и още други места. Привеж 
дат и това, че хората повече 
обичат да пътуват с автобу 

„Ниш-експрес” за- 
и билетите били по-св

каквито
ка.дните 

махали, 
Клисура, 
махали I

Най-задълбочени изследва
ния от историата на химия 
та (Берткоа и ПГулц) дават 
възможност да се получи 
съществена 
Химията в далечното мина
ло е наричана умение да се 
преобразуват 
метали в злато п сребро.

Това название вероятно 
произлиза от египетската ду 
ма „Хам” или „Хеми”, кое
то значи Египет.

в— Димитровград.

КАКВО КАЗВАТ В „НИШ 
ЕКСПРЕС" сите ка 

тното 
тини.

алтернативадо
КостронювциОт миналата събота авто 

бусът вече не пътувя зч Ли 
В Автобусната сг^чпи- 

на „Ниш-експрес” в Димит
ровград нч казаха, че -ю 
лучили официално с7,обще
ние от директора иа Авго 
транспортното предприятие 
От Пирот. Шофьорите каз 
ват, че са спазвали разпо 
редбите от уговора да не 
приемат пътници на спирки
те на територията на Пирот 
ска община, защото линията 
не е регистрирана като тях 
на. Те са изненадани от по

ло обикновениВсички обещават, че въп 
разрешем ради недостиг ма 

Но членовете ма Съвета на 
местната общност, грябва о- 
н»е повече да полагат усилия 
зл благоустрояването иа ^се- 

района и за подобре 
ж изпсмото рав.11шце

п те бъдероса
а все пък 'гой остава и 
нататък без решение. Път
ното предприятие не

по

прел- 
мерки даприема никакви 

поддържа пътя Видлич
П протокото

Ако сс хвърли един пог
лед в историята на химия 
та от най-далечното мина
ло до най-близко време, твъР 
де е трудно, ако не пристъ 
пим към раздяла на перио
ди. Тази гюриодизация и- 
мд покрай другото и изве 
степ дндактическн смисъл ва» 
затова е приета от най-голя

дата в 
пие ма
на населението. Нужно е да 
се организират силите в ра 
йона за асфалтиране на

автотранспорт 
мо предприятие гледа стоого 

нз.леле-сооите интереси, а 
името от Горни Висок осга- 
па без съобшитлии вра.зкп 
с Димитровград.

Хората от

пъ
тищата.

Цена ДИМИТРОВ
Димитровград

ИН МЕМОРИАМ мото число историци на хи
мията.

Благодарение на това мо
да се различават и сле- 

спохи: предал хлглщче

СЪОБЩЕНИЕ
В събота (22 март) 

се шш/,ршват шест ме 
сеца, откакто завинаги 
ни напусна и ни оста' 
ви дълбока тъга и бол 
ка нашият мил и иико 
га забравим

Трудова организация „Автотранспорт” от Бо- 
силеград съобщава на своите уважаеми пътници, 
чс от сега билетите за пътуване в рейсовете по 

започващи от Ниш, ше могат да купут в 
„Автотранспорт' от Пирот, 

страна на автобус-

гат
дните
ска епоха, алхнмическа епо- 

обедш ген петолиниите,
представителството на

се намира отсрещната
ха, епоха па 
та химията, епоха на ядро-което 

ната станция.
.Автотранспорт” от Босилеград още веднаж 

си пътници, че редовно

Тези изследователи, конто 
ни въобразяват «като заточе 
ници на лабораториите пъл 

деешлацио

химията, епоха на пнеумат- 
ската химия, епоха иа фло 
гпетоиока теория, епоха на 
стсхномстрийскл закони и 
съвременна епоха от 60-те 
години от XIX в.

Историк, който настои да 
обхване с един поглед алхн дан

които търсят песъшествува-

ЙОВАН — ИВАН 
ВИДЕНОВИ1!припомня на уважаемите 

поддържа рейсовите линии:
НИШ — БОСИЛЕГРАД (рейсовете тръгват 

ОТ Ниш в Зч 30и, 4ч ЗОм, 13ч 15м и 16 часа) НИШ 
—БЕЛГРАД (р. 10ч )5м и 22ч 15м). ИИШ КОСТРО- 
ШКВДИ, през Владичии хап, Сурдулица и Клису
ра, (в 10ч ЗОм) и НИШ - СТРЕЗИМИРОВЦИ през 
Владичии хай, Сурдулица и Клисура (в ЗчЗОм и 
13ч 15 М.

ни с сдрувети, 
нни балони, както ш пред 

палетата на фламан 
живописец Ян Стра- 

(1570 год): „Мъченици..

На този ден в 12 ча 
са иде посетим неговия 
гроб на новите гробн 
ща в Ниш и ще поло 
жим свежи цветя*

ставдаа
СК.НЯ

ммческия период, среща на 
лгепремостнеи трудности. Те цтото" са били всъщност съ

щииекн строители на полетоса предизвикани дошгкъдс с 
дължината на тоя период на науката. 
— когато на Изток н Евро
па една цивилизация изчел

ФАМИЛИЯТА И 
КОЛЕГИТЕ МУпожелава приятно п/,ту-„Автотранспорт” ви 

кане в неговите рейсове.
Драган Лазаревич 

гим. учител по химия

СТРАНИЦА П
БРАТСТВО ★ 21 МАРТ 1980



Х*уДц#р ©е» ло1С«'1сц||е
ййреовош прагнкА★

I От универсален магазин из 
лиза пай Тарбмк, 'пасейки 
няколко комплекта гумени 
ботуши. Едип познат го ни- Ако питате босилеградчани има 

лпи живи ст,шества на някои други планети 
на Земята, 
отговор.

ли степате
_ освен

обезателно ще получите положителен
та:

— Ти изглежда ще ходиш 
селскостопанска бригада 

с цялото си семейство?
— Не, дадоха ми жилище 

в нов комплекс

на

Втората телевизионна програма в Босилег
рад се приема като че ли не се излъчва в Белград 
а — на Марс или някоя друга планета.!

★Иде оран>е " ■-•"■ЯГЯРЯРИВI ; Млада жена се 
на приятелката си:

— Мъжът ми е 
сим, вечер се връща късно 
пийнали, не внася заплатата 
си в къщи, а| аз вече отсла
бнах с десет килограма.

— Горката! Защо се мъ 
чин!, а ле го напуснеш?

— Искам да отслабна още 
два килограма.

оплаква: т ОТПИСАНИ! иеиоио-
111111 СЕДИМ ючера у дворат и гледам у Вндлич.
II1',1 йоще снегат се не диза, ама около село оконнело | 

пладне поче да се пуши земл»пта.
Сети сс дека ндс оратье. Че мине йоще не- 

т и оди Видлич и

Жителите на босилеградския квартал „Ма- 
гурка" с голум интерес следят репризата на теле
визионната серия „Отписани”. Най-вероятно пора
ди това, че Електроразпределителното им даде въ
зможност и те да станат „отписани" — разбира 

нолзуването на електрическия ток.
С оглед на това, че Електроразпределител

ното се прояви като опитен постановчик, изпита
нията На магурчани по нищо не са по-лесни от 
тези на Тихи, П-ьрле и другарите им. Разликата е 
само в топа, че вторите „отписани” не иска 
ниди—никой!

;| И ОКОЛО

!!... коя неделя, че си отиде снега 
I, требе да се оре, да се сейе. Иедно време това ;*а 

мене не беше, кико кажу са младнтн — проблем. 
Ама съга! Съга йе голем зор.

Отидо под стреюту погледа колата, гледам 
,И! расъла се, неподмазана, на йедно нема обруч.
!|Н Знам йесенъска ка дооднше унучетата валяоше

куде йе, кой че знайе |

сс в!!!и|||1I.
★ да

га по гувното, ама съга 
това? Я Би не гони, реко дали, че съм жив и

Ама те зимата:: Почитател задава следния 
въпрос на Виктор Юго:

— Какво с според вас най- 
важното, за да преуспееш:

| парите, работата или умът

Виктор Юго отговаря про 
сто:

ч! || здрав до пролет да мн потребу. 
мину и орагье наближи.

Отидо у зевникат да погледам плугат.
|п }! нул ръджу. Дани не съм га ни узнмал, поора мн |1 
1"! Манол с тракторат. Поднго ралото, а наземи ис- | 

падоше чивнйе. Гледам с това нема Да може да !]!
; [I се работи.

Вечерту бейоше заказали събранийе. Пред- ||||! 
111 сс-дннкат на меенуту зайедшщу прочете писмо !|||{ 

! |! дека туя годину требе да пооремо свуту земл»у, ; ; 
1| |! та за народат да има повече леб.

КАЧЕСТВОВа-

Блазе си на назъричани — само една седми- 
стига да повдигнат качеството на добитъкаца им

I: си.
В един пазарен ден го продават на пазаря в 

Долно Тлъмино, но го вършат, понеже получават 
с 2 дин. по-низка цена „поради малко по-низкото 
качество на добитъка от този край'1. Следващата 
седмица го карат на пазаря в Горна Лютата и го 
продадат, с 2 дин. по-висока цена ,дюради малко 

добитъка от Любатски

— Когато искате да се во
зите на велосипед с три ко 
лела, кое от тях е най-важ
ното?

Гледам, гледам наседали смо там я и Мирко 
оди долню малу вече 70 годнне, Поца оди Горню 

Лика и Здравко од
!!| 1!|малу вече има 80 годнне, а 

сред село йедвам ноЬе влаче.
— Коц Да оре? — пита Поца. — Гледе кви 

смо наседали с по йедну ногу у гроб.

по-високото качество на 
район”.★

II! Л*-Малкият Пиер пита баща!| си:Делегатът стойи и гледа и гърчи рамена.
Растуримо се.
Оран,е иде и кико видите нема плугове, не- !:||| 

и орачете станули недъгави. Па пред
лагам на задругуту она да помага повече, ако са- М!1|| 
кайУ свата земя да се пооре и да се даде по- -{1||: 
вече леб на народът. А кико видим и они немащ разбереш,
искуствец тор. Имаю ораче, ама не с тракторце а ! }|! 
с писалБе. Имаю агрономйе ама нийе на село "
Би не виждевамо.

м АФОРИЗМИ— Защо победата се изо
бразява винаги с женска фи 
гура?ма кола а

Истина е, че неблагородните и благородните 
по нищо не се отличават един от други.

ЛИКОФРОН

— Когато се ожениш, ще

★
Един учен влиза в бръс- 

парица, за да се подстри
же. Сяда на стол и чака спо 
койно реда си. След някол
ко минути бръснарят го \ю 

II; ли учтиво да си свали шап- 
|||||; ката. Тогава ученият погле 

жда наоколо и забелязвай
ки дамата на касата, казва: 

=р.4-3. Извинете! Не видях, че има 
дами.

! ш ★Айде със здравйе и да се видимо у ораше.
I I Истинското равенство на гражданите се съ_ 

стои в това бъдат всички еднакво подчинени на 
законите.

№
:р;:
! I Ж. ДАЛАМБЕР\\
3 Н!'| ★

На света има само два вида хора: имащи и=22^35
немащи.

★ СЕРВАНТЕС★ Син пита баща ои:
— Татко, какво е това по

четна титла?
★Столетник признава:

в зави*Нещастието не е в неравенството, а— В детството си аз 
плашех от лекарите... 
те пък те се плашат от ме-

се
Сега — То е например, когато 

майка ти признае, че 
съм глава на семейство.

с-имостта.
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