*

ВЕСТНИК

ИА

ЬЪЛГАРГкатж

ГОДИНА XXII • БРОЙ

народност

в

с«ьр

Югославия

С указ на президента
на СФРЮ от 14 феару
ари 1975 г.
Издател
ство
„Братство" е удо
стоен с
Орден братст
во и единство със сре
бърен венец за особе
ни заслуги
в областта
на
информативната и
графическа
дейност и
за принос в
развити
ето на
братството
и
единството между на
шите
народи и наро
дности.

е
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Братството и единството
вечни и нерушими
ОСНОВИТЕ
на Социалистическа федеративна репубика Югославия, са положени по време на Народоосвободителната борба. В континуитета на революцията е получила
онова, което имаме днес. Когато тоаа казваме, имаме
.
предвид всички народи и народности които живеят в нашата братска общност. И
само благодарение на правилната политика на СЮК
по националния въпрос, в истинския смисъл на думата, равноправието на народите и народностите дойде до практическа
реализация и то се манифестира във всички области на живота. Страната градихме с Тито. Тя има свой пътеводител в бъдещето —
Титовото дело. Без колебание вървим по този път. Неотклонно по Титовия път
това, е клетва на целия наш
народ.
такава Югославия пречи на някои хора в
нас ни е добре известно. И нямаме илю
зии, че външният и вътрешният враг не правЯт опит да
се свържат, за да подриват стабилността на нашата страна.
При това нещо и врагът не избира
средства и начин, а
света.

И тъкмо
Това на

най-брутално, вражески докрай,
нашите^граждани и трудещи се

обезпокоява
хора.

и

смущава

Социалистическият съюз
носител на широка
политическа дейност
На 11 и 12 април тази го
дина в Ниш пребивава
Тодо
Куртовича,
председател
на

ширеното

Съюзната
конференция
на
Социалистическия съюз, при
дружен от Смайо Люцо, се
кретар на Републиканската кон
ференция на ССТН на Съ р6ия.

Те

водиха

разговор

Общинската конференция
Социалистическия
съюз
Ниш
ССТН

за
действуването
в общината.

заседание

на Меж-

тическа дейност в
основните
клетки на самоуправителното
ни организиране.

дуобщинската конференция на
Социалистическия
съюз,
на
което присъствуваха и
пред
ставители на останалите обще

Покрай това той изтъкна,
че
Социалистическият
съюз
действува най-пряко за осъ
ществяване на Заключенията
на Председателството на СЮК
по провеждане на мерките по

ствено-политически
организа
ции и Междуобщинската
ре
гионална общност,
Станимир
Стаменкович,
секретар
на
МОК на ССТН, изтъкна
че

в
на
в
на

икономическа
стабилизация,
при което се прилагат всички облици на действуване на
ССТН.

през изтеклия период е на
правено много за доизграж
дане на метода и съдържани-

Така неотдавна в САП Косово, вражеските и контрареволюционни елементи надигнаха глас. Става дума за опит
да се посегне към братството и единството на Югославия,
към конституционния социалистически самоуправителен по
рядък в нашата страна, да се внесе недоверие и неси
гурност всред гражданите и трудещите се и да намали
авторитета на нашата страна.

Взимайки думата в разис
кванията, Тодо Куртович, под
черта ,че дейността на ССТН
в местните общности даде до
сега забележителни резултати.
Вече са
ССТН

И този път, както и досега, не се укриваше нищо.
Нито пък се решаваше без участието на най-широките
трудещи се и граждани от всички народи и народности.
на
Нашата сила и могъщие са в милионите строители
братското

ни

социалистическо

самоуправително

създадени

в

местните

условия
общности,

относно местните организации
на ССТН,
на

общество.

ществена

И този път нашите народи и народности ясно и недву
смислено отговориха с НЕ на враговете! Най-напред албанският народ на Косово, понеже на наго е нанесена и най-

не е

само

организираност,

ва в

и

основа*

но « -об

делегатска

осно

процеса на решаване и

договаряне.

голяма

вреда, а еднакво и единно с него и другите наши
подкрепа
на
народи и народности. Изразена е пълна
организираните обществени сили, комунистите, трудещите

курсистите

Пред

политически

на

школи

ствено-политическите

ТОДО
КУРТОВИЧ

зации

в

региона

асички

на

и

обще
органи

в

Нишка

община и обществено-полити
ческите дейци, Куртович гоао
ри

на

кият
ето на работа в тази най-маобществено-политичессова

председатеЗапознавайки
ля на Съюзната конференция
на ССТН и секретаря на РК
на ССТН на Сърбия, но раз-

братството и
„МАЙСКИ СРЕШИ": Най-яРка из«в0 на
ството
техиите
се и гражданите на Косово и
вания час по-скоро
политическия живот

в

Социалистичес
осъществяване

то

на политическата

система

на

социалистическото

самоуп

равление.

ка организация, така че ССТН
стана носител на широка поли

Б. К.

един-

решителни настояобществеио-

В този брой

Н*ПЪЛтГваДанепр«иха /гражданите от
там.
в Югославия- Отговорът иа асички
не мо-

единството, и нищо ие може да ии
самоулравителиия социализъм.
и социализмът не
Нациоиализм7»т

могат да вървят
найнационализма преди всичкоЛплмт
заедно. В борбата срещу комунистите във всеобщия Фронт
голяма отговорност НОСЯТ коМУ
където
се
води
сили, там
на обединените социалистическ
на човека.

доброто

тема:

съюз

»кцията, работи и съзД»ва за ^ сме решителни и непоиобратството и единИ иа целия свят е ясн '
лебими в опазването и. Титовото дело
иашата революция- Нипридобивки от
ството най-светлите
необходима,
не ии е
чия миима загриженост
осъществяването на икоПред нас стоят задачи Ангажирането ни във всеиистабилизацияна самоуправителиите
иомическата
демократизация
постоянна
дневната акция за
резултати при
отношения и по-добрите
и порицаваме всяко йе
бдителност и единство да °с'ьД
в поетия П'ЬТ* Костадинов
приятелско явление е вяРио
Борис
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НАС

У
И
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01 ТИРАНА
•

•

неотдавнашните вражески де
монстрации на Косово, както

ПИСАНЕТО НА „ЗЕРИ И ПОПУЛИТ" ПРЕДСТАВ
ЛЯВА ФЛАГРАНТНА НАМЕСА ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ

и за мерките, които са предприети, за да се осуети опи

РАБОТИ НА НАШАТА СТРАНА
ТИРАНСКИЯТ ВЕСТНИК ПРИЗОВАВА ДУХОВЕ ОТ
МИНАЛОТО И ЗОВЕ
ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИТЕ И
ХЕГЕМОНИСТИЧЕСКИТЕ СИЛИ ДА ЗАСТРАШАВАТ

тът и акциите на. неприятеля,
който о имал за цел контро-

НЕЗАВИСИМОСТТА НА ЮГОСЛАВИЯ
ра дио

Тирана

на

8

април

работи на нашата страна и се
намират в дълбоко
противо-

излъчи извадки от статия, пу
вестбликувана в тиранския
ник „Зери и популит" за съ
битията на Косово. Тази ста
тия, както се
подчертава
в
коментара, който на 4 април
публикува прищинска „Рилин
дя", е обременен с неистини
и злонамерни
оценки, които
всъщност характеризира фла-

речие със становищата
и жи
знените интереси на албанска
та народност и на всички на
роди и народности на Юго

грантна

формации"

намеса

ЦВИЙЕТИН

във

славия.
В коментара си „Рилиндя"
след това казва: „Зери и по
пулит", според
Радио Тира
на ,ни обвинява за „дезин-

вътрешни

МИЯТОВИЧ

ПОСЕТИ

ЗАМБИЯ

И

за

причините

на

ТАНЗАНИЯ

По пътищата на традн циоонното приятелство
Председателят на
Предсет
дателството на СФРЮ Цвийетин Миятович тази и минала
та седмица пребивава на офи
циални приятелски
посеще
ния в Замбия и Танзания, не-

местната борба за мир, рав
ноправно
сътрудничество
и
справедливи отношения в све
та в рамките на
движението
на необвързаните страни,
на
чиито принципи и Югославия,

революция.
и
мерки
оценки
Нашите
,3ери и популит", по шовинина
приписва
етичен начин,
сръбския народ с цел да съз
мождунациодава омраза и
е
стълкновения- Факт
това, че сръбският на
род, както и всички други на•• роди и народности на нашата
ръководстрана, органите и
нални
обаче

ствата на Социалистическа ре
публика Сърбия и СФРЮ, из
дадоха
разиха
солидарност,
ни подкрепа в предприеманенашите
мероприятиято на
Спекулирайки с цифрите
и
с извлечени цитати, по начин,
който е известен от арсенала
на най-мрачната
пропаганда,
„Зери и популит" и по този
случай при най-голяма мни
ма загриженост и най-злонамерно в този контекст, нано
во дава оценки за „изостана
лостта", „беднотата", нищета
та", „отсъствието на демокра
тични свободи и политически
права (!) у нас. Вече са добре
известни
крупните
постиже
ния на Социалистическа авто
номна област Косово и на ал
банската народност във всич
ки области, които
само
с
подкрепата
на
нашата общ
ност през изтеклите тридесет
и пет години осъществиха в
самоуправисоциалистическа
телна Югославия, общност на
равноправни народи и народ
ности. Тези постижения са та
ка големи, като рядко друга
де в света при някоя нацио
налност в някоя област, включ
вайки и развитието на На
родна социалистическа репуб
лика Албания.
Зарад това, да се отричат
тези постижения и да се слу
жи с оценки
за „нищетата",
значи човек да бъде напълно
сляп или заслепен от бюро

Приятелско
обвързани страни,
с
които
Югославия поддържа
тради
ционни приятелски връзки и
има развито
взаимноизгодно
сътрудничество.
В Лусака, както и в Дар ес
Салам Цвийетин Миятович бе
посрещнат и изпратен твърде
сърдечно и с най-високи дър
жавни почести, така като се
посреща и изпраща истински
приятел.
Срещите и
разговорите
с
президентите Каунда и Нерере преминаха в атмосфера на
искрено приятелство и взаимо
почитание, в знак на тради
ционното приятелство между
Югославия и тези страни, което датира от времето на ге
роичната борба на
народите
на Замбия
и
Танзания
за
отхвърляне на
колониалното
иго и свободно и независимо
развитие.
Югославско-замбийското
нийското

и

югославско-танза

приятелство

и

съ

трудничество след
това ук
репваха и се развиваха в съв-

посрещане

кратично-догматична и нацио
налистическа пропаганда.

и тези страни останаха верни
през изтеклите бурни две де
сетилетия. И днес, както
бе
изтъкнато в разговорите в Лу
сака и Дар ес Салам, поли
тиката за
необвързаност иг
рае извънредно голяма роля
за създаване нова система на
международни политически и
икономически отношения и в
борбата против
империализ
ма, колониализма
и
всички
видове чуждестранна доминация. В разговорите бе потвър
дена готовността на Югосла
вия, Замбия и
Танзания
и
занапред да останат последо
вателни на линията на корен
ните принципи на необвързаността.
Посещението на
Миятович
в Замбия и Танзания показа
с колко голям авторитет
се
възползува
Югославия
сред
народите на тези страни, които пазят светли споменй за
другаря Тито и тачат искрено приятелство към социалис
тическа необвързана Югосла
вия.

АДВОКАТ ИЛИ
ПОДСТРЕКАТЕЛ!

Защо
„Зери
и
популит"
крие нашето развитие? Неиз
бежно е
заключението,
че
загрижеността расте дотолко
ва повече, доколкото повече
се развиваме. Нима им пречи и нима ги плаши
развитието на нашата
Автономна
област и

дните.
популит"
по
„Зери
най-безскрупулен начин приписва на албанското население исканото „да бъде освободено от Сърбия"(I). С какво право и с какви намерелония прави това „Зери и
е
пулит", когато добре му
наизвестно, че албанскотй
родност в Югославия е свободна и равноправна с всичнародности
на
ки народи и
страна, когато е известно, че в нашата федерасистема
Социалистичес
тивна
ка автономна област Косово,
нашата

като

общност

на

равноправ

албанци,

сърби, черногормюсюлмани,
е
ци, турци и
конституитивна част на Феде
рацията,

че

има своя
Конче е в състава

ституция и
на Социалистическа
ка
на
на

републи

Сърбия, което е резултат
свободно изразената воля
албанската
народност
и

на всички народи и народ
ности на Косово,
Сърбия
и
Югославияност знае,

Албанската народ
че
искането „за

Република"
съдържа в себе
си опит за разбиване на на
шето конституционно устрой
ство, стабилност и
цялостта
на нашата
тези цели

страна. Тъкмо
с
врагът, а отделно

албанският
национализъм
и
иредентизъм, по най-демагогски начин издигна лозунга за
„република", а към тези це
ли се придружи и „Зери и
популит"!
С демагогския и вражески
лозунг за „република", „Зери
и
популит"
фактически
се
явява като адвокат и глаша
тай на
най-реакционните
и
вражески сили на албанската
народност и навежда на съм
нение: не е ли може би сам
подпалвач или кухня, в която
се готвят и насърчават тези
вражески тенденции?
Ако е
така, тогава той поема върху
себе си историческата
отговорност.
Затуй звучи като фарс тв~ЪР
дението на „Зери и популит",
че се застъпва за
зачитане
на конституционното
устрой
ство на Социалистическа Фе
деративна република Югосла
вия, за нашата стабилност
и
независимост.

прогресът на албан

ците в Югославия. Нима
ги
плашат политическите и наци
оналните свободи и демокра
тически социалистическия, самоуправителен живот,
живеят
албанците в
страна?
„Зери

против ,те масово са ги осъдили и разбили като дело на
като
врага и ги отхвърлили
националистически
вражески,
и иредентичоски лозунги
но
малврага, който е подлъгал
младежта
и
гражка част от

ни

и

популит"

който
нашата
безскру-

пулозно спекулира, като твър
ди, че „народът на Косово"
е излязъл на
демонстрации
и . „изразил
недоволство"(|).
Нито народът на Косово,
нито албанската народност са из
лезли на демонстрации.
На

НИ

ЛОНДОН,

„Поръките"
ри

и популит"

НИ

|

ВЕРСАЙЛ

на вестник „Зе
считаме за не-

приемливи,

недопустими и зло
намерени, като „поръки", има
Щи за цел да осмелят вражескити сили.
В статията на
вестник „Зери и популит" смешно звучат
фразите

за „запазването
на
приятелството с братските н ароди на Югославия" смешно
и обидно звучи готовността за
„помощ на братята албанци".

всичко тоЗащото наистина,
ва повече прилича на заплаха, отколкото на готовност зв
сътрудничество.
И в тези трудни
ито доживяваме
грубите нападки

часове, кои
покрай

на

„Зери

и

популит", ние проявяваме готовност за по-нататъшно развитие на добросъседството ме
жду Социалистическа федеративна република Югославия и
Народна социалистическа ре
публика Албания, а в рамките на това и за равноправно
и

взаимно полезно сътрудничество на Социалистическа ав
тономна област Косово с На
родна социалистическа репуббез
взаимна
лика Албания,
намеса във вътрешни работи,
един
момент.
то нито в
Оба^е

политическата платфор
ма. кол гс е изнесена в ста
и
на
вестник „Зери
тия та
популит", при такава флагрантна намеса в чаши вътрешни
да
работи, ни навежда
съмняваме в искреността

се
на

другата страна.
беред албанците в Югослаалбанският
националивия,
зъм,

шовинизъм

и

иреденти

зъм се отъждествяват с найреакционните сили на албан
ската
„Зери

народност.
и популит"

Тъй
като
нашето на

падение срещу тази реакция
провъзгласява за
„дискреди
тиране на косовската младеж
се
и народ", тогава с пр аво
питаме: за кого той е „загрижен"?
Защото; да защи
щаваш албанския национали
зъм, шовинизъм
и иредентизъм, значи да дискредитираш
самата албанска нация.
Дълбоко ни загрижва и ка
то албанска народност, и ка
то граждани на Югославия то
ва, че „Зери и популит" по
зовава на глас духове от вре
мена на изтеклите
Социалистическа

столетиясамоупра-

вителна Югославия не е съз
дадена с Лондонските и Вер
сайлските
договори,
но
с
пролятата кръв през Народоосвободителната

борба

циалистическата
всички народи

революция на
и народности

и

со

и следователно, и албанската
народност.
Припомнянето за
Лондонските и
Версайлските
договори и позоваването
на
всички „малки и големи" дър
жави, не е нищо друго, ос
вен
зив

обективно казано,
при
за намеса на империалиетическите
и хегемонстическите сили с цел да се застраши независимостта на Югосла
вия и Албания, с цел да
се
застраши мирът в тази част
на Балканите. Такъв политически авантюризъм
може
да
води към самоубийство. Ал
банският народ изцяло и ис
торията това на никого не биха могли да простят.
Статията на „Зери и популит" е неприемлива и никого
не ще излъже у нас, а също
не ще намали остротата
на
ефектите на
борба
нашата
против
ще

враговете,

бъдем

тази
чение

още

борба",
в.

Напротив,

по-сплотени в

пише

в

заклю-

„Рилиндя".
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ВЪВ ВСИЧКИ КРАИЩА НА
СТРАНАТА СЕ ОКАЗВА
ПОДКРЕПА НА БОРБАТА
СРЕЩУ ВРАЖЕСКИТЕ
НА КОСОВО
: СИЛИ
ПО

Никому нв позволяваме
дз руши братството и
единството

Юбилейна значка и плакат
по повод този велик юбилей да се пе
чатат подходящ плакат, значка и пощен
ска марка.
Координационният
комитет
при Съюзната конференция
на
ССТНЮ
за ознаменуване на знаменити
личности
и събития от историята на народите и народностите на
Югославия
довери
на
„Борба" да бъде носител и
реализатор

В многобройните
писма, телеграми и поръки, котрудещите се и
гражданите от всички краища
на Югославия всекидневно
изпращат до Председателството на СФРю и
както и до най-висшитеЦентралния комитет на СЮК,
го г
партийни и държавни органи в
СР Сърбия и Социалистическа
автономна област
Косово остро се
осъжадат шовинизмът, национализмът и иредентизмът и се
изразява пълна готовност
за безкомпромисно
противопоставяне срещу всекиго,
който се опита
соцнапнстическата°револнГция.СВеТЛНТе

„Предупреждаваме

всички
врагове на нашата социалисти
ческа самоуправителна
Югославия, че
пролятата
които
та,

не сме
кръв и

която

всички наши народи
ности.

и народ

Най-енергично

осъжда

ме действуването на
ките сили на Косово
щаваме,

че

следим

вражес
и обе

непоколебимо ще

Титовия

път,

ще

па

зим братството и единството,
необвързаната външна полити
ка

и

социалистическото

управление,
завеща

което

само

Тито

ни

Тази
решителност
да
се
премахне всякаква
вражеска
дейност на Косово изразяват
трудещите се и
гражданите
от всички краища на страна
та в писмата, телеграмите
и
поръките си до Председател
ството на СФРЮ, Централния
комитет на СЮК и най-висши
те

държавни

гани

на

СР

и

партийни

Сърбия

Напоследък обаче се продават голям
брой значки, които са
изработени „по
повод" юбилея 1941—1981, с различни ре

ПрИЯ°6—

шения» а някои от тя* и с лика на дру
гаря Тито. В Координационния
комитет
изтъкват, че не им е известна обществе
ната верифицираност на тези значки
и
че много от тях представляват кич и са
изработени с комерциални цели.

им и повече и по-добре
за
доброто на нашето общество
и никому няма да позволим
да руши онова, което създа

жертвите,
за свобода
щастливо живеят

дадохме

в

на работата във връзка с изработката
и
публикуването на значката и плаката. Решено е плакатът, посветен на 40-годиш
нината на Революцията, да бъде същ ка
то символа на юбилейната значка.

Албанци, Сърби,
Черногорци
и други
народности
на Косово обещаваме, че ще стро-

забравили

ор

и

САО

на

стро

Косово.
„Ние,

работниците

ителна
на" от

организация „УллияЛиляни,
сбратимени.

НА СНИМКАТА: Проект на юбилейния
плакат и значка по повод 40-годишнината
на Революцията.

дохме с нашите ръце и пот".
Подобно поръчват и побрати
мените жени,
албанки, сърбкини,

туркини

и

мюсюлманки,

организирани в Конференцията за обществена дейност на
жените в Призрен, заетите на
Факултета за физическа кул
тура в Прищина и
работни
ците от „Косоватранс" в Липяни.
„Последователно ще
вър
вим по Титовия път, който е
известен на
всекиго в тази
страна" — е поръката на мно
гобройните строители на со
циалистическото самоуправле
ние от Мионица, Сараево, Лиг,
Долна Стубица,
Охрид, При
леп,
Чачак,
Тетово,
Яйце,
Ниш, Сребреница, Бутмир, Де
беляча, Струга, Виница, Лайковац, Търболе, от наши ра
ботници на временна
работа
в чужбина: от Брюксел, Швет,
Багдад .. .

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МОК НА ССТН

ОБЩЕСТВЕНИТЕ
организа
ции и сдруженията на
граж
инданите
представляват
тегрална част на Социалистисъюз като фронт и
ческия
действуват самосто
в него
ятелно и обединено и са отговорни за реализиране
на
своята част от
съвместните
задачи.
С промените в поли
тическата
система на базата
на Конституцията и с проме
ните в начина на организира
не на ССТН като фронт
са

неизползувани всички възможности
материалната основа на труда
и доходното свързване на стопанските организации от
общината с мощните стопански организации в региона и републиката са условие за по-стабилно развитие на

на

Босилеградска

община

На състоялото се

неотдавна
разширено заседание на Съ~
труд
на
вета на сдружения
Общинската скупщина в Босилеград

бяха

обсъДени повече
които и стопанисването през изтеклата го
дина. Бе изтъкнато, че освен
въпроси,

между

отчетените загуби в Автотранорганизация, остаспортната
налите стопански организации
са стопанисвали успешно през
изтеклата делова година.
Общият доход възлиза на
динара и по
399 190 хиляди
®
на 1979 година
увеличен с 38 на сто. Изразходваните средства са увели
чени с 41 на сто, а осъШ®"
стаен е доход от 106 971 хиотношение

ляди

динара

и

е

увеличен с
29 на сто. При това и чистият
доход, възлизащ на 82 563 хи
иа
ляди, е увеличен с 29

разширяване
на
сто, а за
материалната основа на труда и за резерви са отделени
10 751

хиляди динара, които
средства са по-големи от тези в 1979 с 98 на сто.
На заседанието бе изтъкнато, че деловите резултати в
стопанството са могли да бъ“
де и по-добри ако е съШ®"
ствувало по-голямо сътрудни
стопанските ор
чество между
ганизации в общината. Но при
това делегатите изтъкнаха, че
материалнаукрепването на
т0 основе но сдружения труд
В

общината, покрай другото,
може по-ускорено да со осъстопанските орществява ако
ганизации доходно се свъР3стопански
ват с по-развитие
от
региона
и
организации
републик ата или пък ако се
възмоизнамират условия и

В

ЛЕСКОВАЦ

Обществените организации и сдружения
действуват в ССТН

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД НА ОС В БОСИЛЕГРАД

Укрепването

НА РЕВОЛЮЦИЯТА

С приетата платформа за ознаменуване 40-годишнината от въстанието и социалистическата революция се
предвижда

ито

на

ПОВОД 40-ГОДИШНИМАТА

жности за разширяване дейността на тези организации в
неразвитата Босилеградска община.
ка

Делегатите съЩО та
подкрепиха предложение

то на Изпълнителния съвет на
ОС, според което всички сто
организации о иконопански
мически изостаналите общини
до

6-1.Д0Т

освободени

от

об-

ществони облагания, е не сакакго
мо новоформираните,
в програмата,
се предвижда
досегашната
Разглеждайки
дейност на регионалните СОИ,
констатираха,
че
делегатите
същата цялостно незадоволява. Бе изтъкнато, че въпреки
участвуването на Общинската
скупщина във, финансирането
заплануваните
им, повече от
задачи не са реализирани. Та
къ» ® случаят с Регионалната
СОИ по противградна
защита, водно стопанство, пътища
и пр. За премахване на тези
слабости,

както бе

посочено,

са нужни нови усилия, преди
тези
всичко в работата
на

непосредствената
социалисти
ческа
демокрация във вси
чки
области на
обществе
ния живот,
обществените ор
ганизации,
дружествата
и
сдруженията
гражданите
все повече
изразстват като
неразделна част на самоупра
вителната система и дават въ
зможност
трудовите хора,
въз основа на своите и рбществените
нужди, да
се
самоорганизират в разнообра
зни
облици на
обществена
дейност в областта на стопан
ството,
културата, физическа
та култура, образованието те
хниката и прочие,
регион
В Южноморавски

благоприятни уссъздадени
раз
ловия за по-нататъшно
социалистическите
витие на
самоуправителни
отношения
в областта на действуването
на
обществените
организации и сдруженията на граж
Същността на тези
даните.
към това, че
промени
води
дейност на обцелокупната
организации
ществените
и
гражданите
сдруженията на
интегрирана с об
да бъде
щото
обществено
развитие.
Самоуправлението на труде
щите се и гражданите в обществените
организации
и
гражданите
сдруженията на

е в интерес на цялото общес
тво,
понеже допринася към
по-нататъшната
демократизация на съвкупните обществеотношени самоуправителни
равноправието, братство
ния,
то и единството, укрепването
отбрана и
на всенародната
самозащита.
обществрната
Отделно място в по-пълноосъществяване на роля
то
та на обществените
организа
ции и сдруженията на граж
Социалистическидт
даните
съюз има форма на действу
ване. В досегашната практи
ка все още не са достатъчно
използвани
всички възможно
сти за
твените

включване на общес
организации и сдру-

женията

на

рат

които

организи-

на

действуване

видове

на

ССТН. Отделно

е

нужна

пълно

свързване
форми на
ществените
ше
то

по-

по-съдържателно
тези

на

облици

и

действуване с об
организации,

изтъкнато
на

при това

координация,

и

в

гражданите

дейностите,

на

бе

заседание-

Председателството

на

МОК на ССТН в Южноморав-

СОИ.
М.

Янев

ски регион.

учредени и действуват
ор
около 320 обществени
на
ганизации и сдружения
гражданите с над 260 000 чле
по
Отделно място
нове.
броя на организациите и те
имат
общес
членове
хните
организации, които
твените
децата и млаобединяват
дежите. Все повече има иниформиране
на
циативи за
организации
и
регионални
дружества. Досега са учредв
ни 13
обществени
организа
дружества и то: Меж
ции
конференция
дуобщинска
на
на СРВС, Конференция
инвали
Съюза на трудовите
ди,

Междуобщинска конфе
на пенсионерите, Ме
ренция
дуобщинска
конференция на
движението на горените, Меж
отбор 'на по
ждуобщински
Междуобщинжарникарите,
на
Червения
отбор
ски
Междуобщинско
ДРУ
кръст,
жество на
финансови

счетоводствени и
работници, между
дружество
на
общинско
любители,
сдружение
радио
на педагози, сдружение
на
музикални педагози, сдружеСДРУ
на фрамацевти,
ние
дистрофиции
и
жение на
общност на
междуобщинска
Б. К.
хандбалния съюз.
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ОТЧЕТНО
ТА

_ ИЗБОРНО ЗАСЕДАНИЕ НА

КОНФЕРЕНЦИЯ

НА

ГОРАНСКАТА

ОБЩИНСКА-

ОРГАНИЗАЦИЯ

В БОСИЛЕГРАД

Всестранна н съдържателна
ценност

Равноправни народи и
народности

Осъществявайки

ГОРАНСКОТО

на 12 април т.г.
проведе годишно отчетно-изборно заседание. На засоданието, членовете на Общинската конференция избрани в
горанските бригади в организациите, училищата и местните общности, обсъдиха отчета за досегашната дейност и
приеха акционна програма за
настоящия средносрочен раз
воен период от 1981 до 1985
година.
за
досегашната
В отчета
дейност се посочва, че ор
ганизацията е изпълнила зада
чите си. Горанската организация, организирана в 32 местшест
ни горански
бригади,

(Из речта, произнесена на Гердап при среща
с представители на строителите на обекта, 21
октомври 1969 година)

ЗА БОРБАТА ПРОТИВ НАЦИОНАЛИЗМА
И ШОВИНИЗМА

училищни и една при Съюза
на социалистическата младеж,
е създала 3738 хектара млади гори, разполагат с незнадопринесе
чителни средства,

Своята борба срещу национализма и шовинизма,
Съюзът на комунистите свързва с извършването на
основните в настоящия момент революционни зада
чи, каквито са откриване и изнамиране на пътища
и средства- за превъзмогване на статистическите от
ношения, укрепването на обществената роля на ра
ботническата класа и трудещите се, упорито премах
ване на елементите на неравноправието и разреша
ването на националните противоречия.

за обновление на
природни
те богатства. От особено зна
чение е, че Горанското дви
жение в Босилеградско обхва
ща голямо число хора, и инселскостопански
дивидуални
производители, които се вклю
чват в движението и по тоя
начин залесяват собствени голи и ерозивни имоти, с го
ри или треви.

Такава политика все повече изолира национали
стическите елементи и ограничава простора за тяхно
то действуване. В това Съюзът на комунистите на
мира пълна подкрепа на огромното болшинство на
тРУДещите се хора. Включвайки се в широкия фронт
листическото

по-нататъшно

изграждане

самоуправително

общество,

на

ГОЛЯМА ПОЛЗА
ТВЕНИТЕ ТРЕВИ

социа

преди

всичко

в

собствената

национална

среда.

(Из доклада на председателя на СЮК
Бр°з Тито, пред Деветия конгрес на
Белград, 11 март 1969 година)

Йосип
СЮК,

НА ПЪТЯ

СУКОВО

ИЗКУС

На заседанието бе изтъкна
то, че в последните няколко
години все повече
неплодородните
и
низкокачествени
ниви се превръщат в изкус-.
твени ливади, което се пока
за като твърде полезно, защото от една
страна спира

ь-

АСФАЛТИРАНЕТО

ОТ

комунисти

те и всички трудови хора все по-решително влизат
в пряка разплата с националистите от всички цветове,

в

организация,

Аз, значи, вярвах и в това твърдо вярвам и
днес, че именно нашите производители са цимента
на нашето общество. В това се уверих и по време
на настоящите пътувания. И мога да ви кажа, че
след всички тези разговори, включвайки и този тук,
аз съм твърде оптимистично настроен.

за

движение

Босилеградска община,
коото
тази година чествуоа 20 години от формираното му като

що днес нашето федеративно устройство би било
причина за междунационални раздори и пречка на
нашето по-нататъшно развитие!

борбата

— ЗВОНЦИ ТРЪГВАОТ „МЪРТВА ТОЧКА"

на
пътя
което започна преди няколко години,
но набързо спря, по
всичко
изглежда, ще се задвижи от
„мъртва точка".
Именно, в
прекрасни^

края

на

март

в

курорт
Звонска
баня се събраха председателите на Димитровградска, Пиротска и Бабушнишка
общи
ни, секретарят на
Самоуправителната
нални

общност

пътища

от

по

регио-

Ниш,

Директорът на Белградска бан
ка — филиал в Пирот, дирек
торът на Гостилничарска орга
низация „Църни връх" от Ба

бушница и други дейци, кои
то обсъдиха въпроса за по
нататъшно асфалтиране на пътя и разгледаха възможности
те и насоките за доизгражда
не на този твърде важен съоб
щителен обект.
Какъв е резултатът
говарянето?
Доизграждането
продължи

в

три

на

до

на пътя Ще
етапа. От

ня ще бъде

построена още
тази година. В най-скоро вре
ме трябва да започне построяването
на отсечката Власи
Одоровци,

стоящата

а тре-

пороищата,
на

дава

а

от

голямо

друга

та

стра

количество

„На
ко
по
Саблагоприятни условия,
мо през 1979 и 80 година с

НАСТОЯЩАТА
ПРОДЪЛЖЕНИЕ
ШНАТА

над

650

е

и

за

акция
другаря

В тази акция трябва
всички оргавключат
училища и местни
низации,

селскостопанска дейност
лредък"
от Босилеград,
ято обезпечава семена

са засеяни
площи.

година

дръвчета

Тито".

да

храна - за добитъка на селско
стопанските производители, В
тази акция от 1978 година е
включена и Организацията за

трева
ктара

„88

хе

ПРОГРАМА
НА ДОСЕГА

общности,

Според плана до 1985 година трябва да се залесят над
15 000 хектара голини и
по
тоя начин ще се създаде мла
да гора и над 9000 хектара
деградирани го ри.
В настоящата година, с по
мощта на агрономите от ООСТ
„Напредък",
трябва
да се
раздвижи акцията за засеване по-големи площи с трева,
а не като досега на малки
площи,
създаващи
трудно
сти на селскостопанските про
изводители.

ще

които

симво-

лизират годините на другаря
Тито, трябва да имат и ме
места
мориален характер
където Ще се събират
ниците и населението.
година
В настояЩата

и
народноснароди
нашите
в съти. В това отношение
със Съюза на бой
действие
се предвижда урежда
ците,
не на историческите места в
общината

„Кин—стан",

рид"

„Бу

и други.

членовете на ОбНакрая
организация на го
щинската
раните избрала ново Предсе
дателство от 9 члена с мандат от 4 години а за пред
седател на председателство
то с мандат от 1 година из
бра Стоян Евтимов. За деле
гати на Регионалната конфе
ренция на гораните избраха:
Минко Якимов, Небойша Гашевич и Боянка Кръстева, а
за делегат в Републиканска
та конференция на гораните
е избран Винко Андонов. Съ

бе

що така на заседанието
избран и Надзирателен
бор и
трол.

от-

самоуправителен

кон

М. Я.

БЕЛЕЖКА

„Май, не се познават“...
ница

Случи ми се неотдавна да
за с. Вава. Може би това

пътувам

от

Бабуш-

пътуване и не за
колоните на печата ако

служаваше да се намери на
не ми се случиха някои
„приключения". Още на
автогарата, като казах, че
г-- ще отивам във Вава, неколцина жители от това село започнаха да ме гледат
изпитателно. Виждат, че не съм от тяхното село. И
— Другарю, извинявай, ама чий беше ти от
Вава. Нещо не си спомням добре ...
Обясних че не съм от Вава и че там пътувам
по някаква си работа.
В малкия автобус седнах зад водача и кондуктора. По едно време кондукторът ме попита:
— Прощавайте, но вие май не сте
Ако обичате да ни кажете къде отивате!

се

Средствата,
възлизащи
на
15 милиона динара, които Самоуправителната
общност по
регионални пътища от
Ниш
бе обезпечила за изграждане
отсечката Власи
се

го-

активност ще преми
не
под знак на чествуването
на40-годишнината от въна
станието и революцията

ци — Звонска
баня, Ще
асфалтира по-късно.

ски Одоровци

уче

райската

ков
В Босилеградска община съ
ществуват големи площи
го
лини и ерозивни места, които в настоящия
планов пе
риод трябва да се залесят.

се

тата отсечка, Трънски Одоров-

на

сечката Звонци — Звонска ба

" Трънски

Пред горанските бригади в
Босилеградска община в на

организация

току един старец ми се обърна:

Пътят—в три етапа
АСФАЛТИРАНЕТО
Суково — Звонци,

горанскатв

освен, че залесява голи и ерозивни моста, тя по тоя
начин развива другарски отношения между гораиите и пряко влияе върху запазване на жизнената среда.

През време на войната, за мене, който се на
мирах начело на нашата Народоосвободителна борба,
и за всички наши бойци, не съществуваха и не
представляваха пречки, никакви граници в нашата ре
шителна обща борба за побода над фашизма, да
изгоним окупаторите да сразим вътрешния враг и да
сложим основи на новата обществена система. А за

на

плана,

Трън-

отстъпват на

Димитровградска
община, ко
Ято ще ги употреби за съ
щата цел. Белградската банка
— филиал Пирот ще отпусне
10 милиона динара,
които съ
що ще бъдат употребени за
построяване на тази отсечка.

тукашен.

— Отивам при учителката Вера Тодорова. Жур
налист съм...
— А, ясно, ясно. Напоследък мнозина журналисти идваха. Нали нашата учителка спечели наградата „Най-милият учител".
Като гледа човек как жителите на Вава, всич
ки като един, действуват, става му драго. Наистина
като местна общност в акцията „Нищо не бива да
ни изненада" могат да получат висока бележка,
Всички като един, но без да повредят ничие
достойнство, или пък да не нарушат от порядъчното
лужнишко гостоприемство, дават ясно до знание, че
тук нищо не може да мине незабелязно.
Така и трябва.

М. А.

Т. Петров

СТРАНИЦА 4
Братство

ф

17

АПРИЛ

1981

СРЕЩИ

Сдружени - по-бързо
напред

КОМУНИСТИТЕ В СИНДИКАТА

Бавни промени

Светомир Петрович,
работник в
Бабушница тези
„Текстилколор"
в
Ани е избран за
грес на самоуправителите • ЮгослаГГ" “ ТРе™Я конПопитахме го ако вземе дуза
какво

мата на Конгреса,
ще говори.

Ще говоря за сдружа
ването на
организациите
на
сдружения труд от стопански
изостаналите общини със сро-

въпроси.
производ

ствени помещения. За обекта
и новите машини, с които ще
се

оборуди

„Текстилколор"

Ществено-икономическа и по
литическа система — все повече става практика в Нишки
регион.
Наистина има
още

примери
бавни

за
неснаходчивост,
трансформации и изо

ставане,

отделно

среди
С.

където

рович

— ще получим възмо

жност за по-пълен размах, за
по-добро стопанисване, а ще
се открият и нови
работни
места, което не е без значение за Бабушнишка
община

над 75 ми

СНАБДЯВАНЕТО

ДИМИТРОВГРАД

—

подчерта

Светомир

между

другото

Петрович.

М. А.

ка,

на

от

съвместно

гласи

заседание

Съюза

Съюза

включени

на

на

в

Та

заклю

неотдавнашното

ждуобщинската
на

онези

Синдиката.

най-кратко

чението

в

комунистите

не са достатъчно

Петрович

работата

ще се изразходват
лиона динара.

В

ут

отношения
и съставна част на нашата об

ганизации на сдружения ТРУД
от общината — да тръгнем с

нови

Конституцията

социалистически

последък,
вече сме на път
и ние, както някои други ор-

изградим

с

сложните

и отговорен фактор в разви
тието на
самоуправителните

години „Текстилколор" се бо
реше с
редица затруднения
остарела технология,
не
доимък на кадри и др. На

Ще

се осъществява в
ния труд

и осъществяване на интере
сите на
работническата класа< където Синдикатите са де
финирани като самостоятелен

можем да се
в нашия пример. С

много от наболелите

Функция

Новата,

Това

по-бързи крачки напред. Ето,
обединяваме се
с „Нитекс"
от Ниш и вече през настоящата година
ще
разрешим

първични организации на Съюза на синв Нишки
регион,
новата
конституционна
на тази най-масова организация най-пълно

върдена роля на Синдикатите
като
най-широка
организи
рана
форма на изразяване

трудови колективи з понапредналите
общини. Имен
но, без съдействието на последните — изтъкна Петрович
— малките стопански организации
трудно
могат да се
уверим и

1226

Дикатите

Освен
това — „Текстилколор"
ще въведе нова теХНОЛОГИЯ,
кадрово ще заякне. С
една дума — каза Пет-

дни

справят.

В

на

Ме

синдикатите

в

брания, който

не на

стоки

широко

със

потребление

в

Димитровградска община
са
„Търгокооп" от Димитровград
и

„Ангропромет"

В

няколко

от

десетки

Пирот.

магазина

се продават стоки първа не
обходимост, както и произве
дения

с

трайна

стойност.

Към края на миналата го
дина се яви дефицит на резахар,
олио,
дица артикули:
прах

за

пране,

кафе ...

Има

ше и прояви на презапасява
не,

но

основната

причина

бе,

че производството на тези сто
ки не бе съгласувано с поВпоследствие
треблението.
на такова състояние, а за пра
вилно разпределение на дефи
цитните

бяха

стоки

списъци
за
населението.

изготвени

снабдяване
Още

на

тогава

бе

посочено, че това е временно явление и че пазарът за

че повече не е
необходимо
дефицитните стоки да се про
дават на списъци, а да
преустанови
свободната
продажба.
Напоследък на пазара има
захар,
олио,
достатъчно
прах за пране — изтъкна Але
ксандър Делчев, комерциален
земеделската
при
директор
кооперация „Сточар". — Сна
бдяването занапред ще бъде
още по-добро и няма необсе
ходимост гражданите да
презалесяват с „дефицитните"
Още

повече,

че имат

срок на употреба.
Подобрено е и снабдяването с така наречената бяла техника. Все още няма онзи бо-

КРАТКИ НОВИНИ
Обществено-политическата

общност в

Босилоград-

нужното коска община за компенсиране
и месо е обезпечила
брашно,
захар,
мляко
личество
са отделени от
Тези средства
1400 хиляди динара,
толкова средства, небюджета на общината, а СЪЩ®
Република СъРобходнмн за тази цеп, ще обезпечи
цените

на

и
Ни

шки регион.

ми

*

*

С

цел

да

се
на

*

строителни
достатъчни

лизация,

изгради

път

Д°

същото.

с

юнешко, овче, агнешко месо
и прочие се доставя според
издепотребностите. Месни
лия има в големи количества,
покачените
цени
но поради
проявяват
потребителите не
интерес, както преди покачването на цените им. Овощия
и зеленчуци също има. Липснат само банани, докато ли
МОНИ, портокали, както и Дру
ги овощия има достатъчно.
__ Следователно, няма нужда гражданите да създават
излишни запаси, тъй като наистина в нашите складове има
необходимите

количества

до

е

недостатъчната

брой ко

в

на

купие,

на

членовете

Отделно

където

организация
редица

е

на

Син

е посочен
в Про-

че,

със

я

не

е

онези,

на

тези

малък

броят

където

животари

чено,

че

на

в

та,

споредни

твява
с

да

дейността

ботническа
можно

ак-

някои

Синдиката,

споредна.

комунистите

та тази

Синдика

изчерпвайки

в

за

в

подценя

За

това на заседанието бе заклю

рат

коловози,

работата

максимално

Противоположно

тът

комунистите

считайки

тази

Това още пове

колективи

ват

резултати.

на

че

трудови

синдикалната

производствени

работата

организация.

организирала

тезания, които са дали добри

и

обаче

ангажира

значителен

на

трябва
ангажи

Синдика

най-широка ра
организация

по-пълно
ролята

се

си,

да

въз

осъЩес

определена

Конституцията.

ДИМИТРОВГРАД

УСПЕШНА ПРОВЕРКА
и СДК
Кантората
на Службата по
обществено
счетоводство
в
Димитровград
неотдавна про
ведо упражнение — проверка
на боеготовността и
ността за работа в
на война.

способ
условия

Упражението, с което ръководеше Комисията към Отде
ла за всенародна отбрана и
обществена
самозащита
на
Службата по обществено сче
товодство,

филиал

в

Пирот, а

куствено да предизвика липсата или недостиг на стоки.

но-политическата
общност
в
Димитровград, показа отлич-

ТъРГОКООП '• а “ярвам и „Ан
гоопромет", полагат вестранни усилия населението да бъснабдено с всички стоки,

на подготовка.
Бе
показана
висока степен на морално-политическо единство при всички участници в
упражението

които се търсят

„СДК — 81".
Ранко Бегович,

Ст. Н.

ролята на Синдиката

мунисти

в сътрудничество с обществе-

— заяви на-

Много
по-голяма пречка
за ускорено
осъществяване

ност на

неоснователно и

края А. Делчев.

На тази (без)действеност на
Синдиката
въздействува
и
бавното му трансформиране
— запазването на старите ме
тоди на действуване.
Все
още има
многочислени пър
вични
организации.
Посоч
ена е Електронната промиш
леност, чиито синдикални ор
ганизации имат
над 200 чле
нове,
където трудно се съ
бират работниците на заседа
ние, а
още по-трудно могат
да се мобилизират в общи
те акции.

организации

стоки, а
и
редовно се
стоки
Всяко презалесяваиз

организация,
че не предлага решения, които ще обезпе
чат, по-нататъшното
укрепва
не на класовите интереси.

осъществяват при пълно

примери,

телни стоки е
определени дни например ня
ма определени категории те
лешко и свинско месо (поради ограничени количества).
говеждо,
Останалите видове:

съвмес
обществе-

примерът на „ФИАЗ"

в

хрании с
подобрено.
В

Но, не е добре, че
преди
провеждането на сборовете
не се събира
синдикалната

в

стаби-

изготвени

останалите

диката.

материали има
количества.

Снабдяването

доставят.
не може
пъроб-

Щина, през Iнастоящо™ год;Н;еВпоМсвтроен родиопродел" (над Босилеград) Щв
г«
и за обезлеразбира се,
предавател, За тази цел,
съоръжения, «« не
необходими
чаване на всички
инвеститор е пь.
обходими 10 милиона динара,
място за строеж
Босилеградска община ще обезпеч
ще

активност

икономическа

участие

гат асортимент
от
различни
производители, но в
бъдеще
все повече
и
асортиментът
ще се подобрява. Александър
Делчев потвърди, че в момен
та все още не е добро снаб
дяването със строително жеОстаналите
лязо
и цимент,

останалите

на
вата програма

широка

по

тно

скоро дефицитни

бия.

и

се
им

е

за организира

но-политически

определено
време ще бъде
снабден с необходимите сто
ки. Днес това се
потвърди..
Потребителският съвет на гра
да преди две седмици оцени,

стоки.

не рядко

пречка

Синдиката. Акционните програ

Без дефицитни стоки
снабдители

сдруже-

показват, че новата роля на
Синдикатите
най-последователно се осъществяват в оне
зи среди, в които развити
ето на самоуправителните от
ношения,
делегатската систе
ма, проблемите в разпреде
лението на дохода,
доходно
то
свързване и сдружаване
и останалите „жизнени
въп
роси" на трудещите се почесто
се разглеждат на съ
бранията на синдикалните ор
ганизации. В
тези среди по
чти не
съществуват проблеми
във връзка с обезпеча
ване на болшинство за про
веждане на синдикални
съ

се

ГЛАВНИТЕ

на

Примерите на „Тигър"
в
Пирот, Машинната промишле
ност в Ниш,
„Копаоник" в
Алексинашките
Куршумлия,
май"
мини или на „Първи

голяма

конференция
комунистите

организации

тивността си с проблемите по
снабдяване на
работниците
със
зимнина. В тези среди
не се прави разлика между
сборовете на трудещите
се
и синдикалните
събрания,
така че на сборовете се ос
тавя да решават
по всички
въпроси от
интерес
на тру
дещите се, което впрочем е
и тяхна
основна функция.

НО на

Както

изтъкна

съветник към

Републиканската

служ

ба за обществено
счетовод
ство, упражнението ще е до
бро дошло за евентуални до
плановете
по
пълнения
в
отбрана
и
за
всенародна
изнамиране на истински реше
ния в по-нататъшното обуче
ние на работниците.
,Накрая на упражнението, на
което като наблюдатели присъствуваха
председателят на
Общинската скупщина
Борис
ОбБорисов, секретарят на
СК
Пе
щинския комитет на
тър Тасев, председателят
на
ОК на ССТН Илия Петров, на
чалникът на Секретариата на
Георги
вътрешните
работи
Алексов и други лица, бе на
правен анализ, а общото закшочение ба, че упражнението е

напълно успяло.

Т. Петров
СТРАНИЦА

братство

ф

17

АПРИЛ

19В1

5

завденио

т

1 .ШШйКДВДДааа шшяишшшш
сячшажугко ГщнжзкШК
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА

»

ТРУДОВИТЕ

Коментар

ОРГАНИЗАЦИИ

Дужиица«: СТОПАНИСВАНЕ СПОРЕД
ДЕЙСТВИТЕЛН1ТЕ ВЪЗИ01НОСТИ

За трайни решения
Вечо

С общ доход от 210 мили
она динара, осъществен през
изтеклата (1980) година, хими
ческата промишленост „Лужница" в Бабушнишка община
навлезе в настоящата стопан
ска година с добри
изгледи
за стопанисване. Още повече,

ло 1:9, а сега е 1:7,2. Това
означава, че преди за девет
долара внос е било необходимо да се изнесе продукция
за един долар. Днес за един
долар износ може да со вне
се на стойност от 7,2 дола
ра. Оттук необходимостта тру

че миналата година
общият
доход е увеличен със 70 на
сто.
В тази сложна организация

довата организация допълни
телно да обезпечава
валута,

на
сдружения
ТРУД
обаче
през миналата
година
бяха
изправени пред редица труд

Всичко това показва, че ,,Лу
подобно на редица
жница",

ности: девалвация, липса
на
възпроизводствени
материали, затруднени условия
при
пласмента на готовата продукция, намалена
платежоспособност на деловите прияте
ли и прочие.

ции в областта
на
химията,
тази година ще се среща с
доста трудни
проблеми
на
стопанисването. В такива сло
жни условия на стопанисване,
трудовите хора в тази органи
зация' на Бабушнишка
общи
на изход
търсят в
няколко
насоки: увеличение на произ
водителността на
труда, поефикасно стопанисване, по-до
бра организираност в произ

•-.. При планирането на физиче
ския обем на производството
се изхожда от разполагаеми
те мощности, както и от пред
поставката, че
снабдяването
със суровини ще бъде редов
но. Цените също са взети в
най-високо осъществимия раз
мер, па затуй общият доход
в крайна сума трябва да бъ
де увеличен с 49 на сто.
Измененията във валутната
‘ политика в началото на годи
ната неблагоприятно се отра- зи върху вноса на възпроизводствените материали. Не на
време са могли
да
бъдат
обезпечени всички суровини,
така че е имало чести застои
в производството. А това пря
ко се отразява върху изпъл
нението на плана за физиче
ския °бем.
В тази година
настъпи
и
- изменение
в
съотношението
на вноса и износа, който през
изтеклата (1980) година е би-

която е заплащана по-скъпо
от 30 до 35 на сто.

други

промишлени

водството и оборота.
СъЩо
така търсят
се възможности
за по-голям износ, тъй като
чуждестранните
партньори
проявяват по-голям
интерес
за износ на чували, калъфки,
тръби и друга продукция
на
източните пазари. Сдружава
нето на труда и средствата с
производствени и
търговски
организации трябва да залег
не в основата
на бъдещите
дейности, за да се осигурят
по-благоприятни условия
за
производство.
В

„Лужница"

ПРЕЗ

ИЗТЕКЛАТА

считат,

че

с

набелязаните мероприятия
и
по-голямо ангажиране на всида се преодолеят
сегашните
чки трудещи се ще
могат
трудности.
Ст.

ИЗ ООСТ „ТИГЪР — ДИМИТРОВГРАД"

•

организа

(1980)

прието в
се казва:

Дими

„Ако

„Гумарата" (ООСТ „Тигър —
Димитровград ")
стопанисва
добре — и стопанството
на
общината е добре". Тези думи имат свое основание. В
ООСТ „Тигър
Димитровград" с пет трудови единици прехраната
изкарват над
1300
работници. Следовател
но, „Тигър — Димитровград"
е най-голямата трудова орга
низация в общината, па затуй
с основание нейното стопани
сване е и обект
на особен
интерес. |
Изтеклата (1980) година, въпреки затруднените
условия
на стопанисване, ООСТ „Ти
гър — Димитровград" изпра
ти с положителни делови ус
пехи. Общият доход достиг
на сума от приблизително 479
милиона динара, доходът към
195 милиона (с 60 на сто по-

голям

среща с

редица сериозни проблеми. Старите про
блеми обременяват
стопанисваното й и
деловите

резултати са

често

под

въпрос.

През изтеклата година тя е отчела загуба
от 1 милион и 930 хиляди динара, Ако
со имат обаче предвид обстоятелствата
в транспорта и специфичните обективни
н субективни трудности в работата на та
зи организация, проблемите и занапред
търсят правилно решавано, а не частич
но

и

временно

показа

съблюдаване,

досегашната

Въпреки

Автотранспортна

Босилеград со

както

това

няколкогодишна

пра-

ктика.
През последните няколко години се
отчитат загуби или се стопанисва на ръба
рентабилното. Обществено-политичес
на
ките организации и самоуправителните ор
гани в организацията, както и обществе

и

обективните

трудности

лошите

пътища в
общината,
коикуренувеличението цените на горивото,
цията,
части, високите цеМаСЛОТ0..:огР,ериГИуТ'пуги (през кзтекл.т,
ни на
година са възлезли над 4 милиона и 270
ХКЛЯДИ динара) въР*У лошото стопанисвано влияят и собствените слабости.
поведението
дисциплина,
Трудовата
както и иекъм работата и задачите,
икономичесосъществяване мерките по
ката стабилизация и занапред са открити
въпроси за разрешаване, А имайки предвид трудностите, сигурно е че няма мя
сто да се търпят субективните слабости
и решително
ще
се
реагира
срещу
проявите,

които

не

са

в

духа

на

стаби

лизацията.
пъти

Повечето
организация

и

на

и

в

Автотранспортната

общинско

равнище

е

но-политическите сили в общината, неряд
ко са се намирали пред сериозни проб

раздвижвана

леми. Търсени са, но не винаги и изнамирани най-подходящи решения за по
добрение на работата и организационно
то устройство .Макар че не са липсвали

спорт има в Горската секция, ООСТ „Сло

решения и заключения, осъществяването
им невинаги се е реализирало на прак
тика.
Сега, когато се касае за погасване на
загубите, някакво решение ще се наме
ри. Чрез санационна програма, която се
изготвя проблемът временно
ще бъде
решен. Сигурно при това финансова поОбщинската
скупщина.
мощ ще окаже
Разбира се, колкото й позволяват въз
можностите. В случая трудещите се в
тази организация
от
самоуправителните
общности на интересите търсят за из
вестно време да ги освободят или поне
им намалят облаганията. Най-сполучливо
и естествено би било ако същите разбе
рат трудностите им. Но това ще бъде
решение само за погасване на дефицита.
Кой

и

как

да

погаси

дефицита

в

пове

обединяване
инициатива за
транспорта в общината, поне на товарния. Имайки предвид. Товарен трай

на

га" и ООСТ „Напредък" не е невъзможно да се реализира инициативата. Но
тя остана само и инициатива. Докато Автотранспортната организация се застъпва
за реализирането й, останалите организа
ции, като че ли страхуват от обединя
ването. Все пак и в случай да се не на
мери взаимно съгласуване между орга
низациите в общината, въпросът не е не
решим. Изходът безспорно е и в свърз
ването на Автотранспортната организация
с някоя друга транспортна
от Югоизточна Сърбия.
Имайки

предвид

организация

общественото

ни

оп

ределение за доходно
свързване върху
самоуправителни начала и изнамиране на
възможности за укрепването на сдруже
ния труд, тук, са необходими нови уси
лия- Разбира се чрез премахване и на
субективните слабости.

дението към работата!

В.

Божилов

Н.

С|много усилия - ло по-добро стопанисване
ГОДИНА

С

ПОЛО-

ЖИТЕЛЕН БАЛАНС
•
В НАСТОЯЩАТА ТРУДНОС
ТИТЕ СЕ МНОЖАТ,
НО
ЕДНОВРЕМЕННО И МЕРО
ПРИЯТИЯТА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕТО ИМ • ДОХОДЪТ
— ВАЖНО ЗВЕНО Е СТОПАНИСВАНЕТО
Отдавна е
тровград да

няколко години

та организация в

в

сравнение

с дохода
1979 годи-

от предишната
на). Чистият доход също бе
лежи ръст и възлиза на 140
милиона динара, а за
лични
доходи са
изразходвани към
109 милиона динара. Във ре
зервния фонд
са
отделени
към пет милиона, а в дело
вия фонд
динара.

над

осем

милиона

Тези резултати потвържда
ват, че трудещите се наисти
на са положили
много уси
лия, защото е
известно, че
стопанисването през 1980 го
дина бе изправено пред мно.
го трудности: значително намаляване на вноса и поскъпва
не на възпроизводствените ма
териали, недостатъчни
валутни средства и прочие. Взе
тите мероприятия обаче изиграха положителна
роля,
в
крайна сметка на
което
не
изостанаха

резултатите.

Безспорно едно от по-важ
ните звена в създаването
и

разпределението на дохода е
и начинът на
разпределение
на личните доходи. Материал
ната заинтересованост на ра
ботниците пряко се отразява
върху създаването на общия
доход. Изхождайки от това в
ООСТ ,,Тигър
—
Димитров
град" миналата година е При
лаган Правилник за
разпре
деление на дохода, който
о
значителна
степен е внесъл
подобрение в разпределениеТОСпоред Правилника в създа
ването и разпределението на
дохода участвуват три „кате
гории" работници: от прякото
материално

производство,

ра

но

ползуване

на

работното

време и средствата на труда,
икономии на материали, суро
вини и енергия и прочие. Сре
дният личен доход в цялата
основна организация на сдру
жения труд през 1980 годи
на е възлизал
5745 динара,
само за януари през настоя
щата година той нарастна на
6928 динара.
Последователното
прилага
не на този правилник допри
несе на преден план да из
пъкне материалната заинтересовност на всеки работник по
отделно, трудовата единица и
цялата основна
организация
на сдружения труд. Така на
пример през януари в цеха
по

поддържане

на

машините

ботници от
енергийния сек
тор и по
поддържането
и
транспортна и третата —про
фесионалната служба. Предим
ство е дадено на работници

по отношение на
най-низкия
личен доход — най-високият
бележи увеличение от 49 на

те
от
прякото
материално
производство. Тук прилагащи
те се мерила са и най-добре
разработени. Личният
доход
на тези работници зависи от:
изпълнение на
трудовата
и
качествената норма, рационал

ранция и
доходи.

сто. Всичко това
потвържда
ва, че добрата работа е га
за по-големи

лични

При останалите
работници
мерилата не са
разработени
в онази степен,
както
при
произведствените
работници,
но с редица мерила личните

доходи са доведени във вза
имозависимост с общите
резултати на
стопанисване
на
трудовата
единица и основната организация на сдружеНИЯ труд.
За съпътствуващите дейнос
ти: енергетика,
поддържане
и транспорт основното е: поддържане
на
средствата
на
труда в изправно състояние
и възможно най-малък про
цент престои, уплътняване на
работното време и пр. При
работниците от професионал
ните служби главните мерила
са: изпълнение срочно на задачите,

осъществяване

на разходите
пр.

на

плана
единиците и

Личните

доходи
като стипо-добро стопанисване са безспорно едно от звената. В ООСТ „Тигър — Ди
митровград" полагат
усилия
чрез допълнителни
стимулативни мерки далеч повече да
се ползуват
вътрешните ре-

мул

за

зерви,

икономии

на

материа-

ли, суровини, енергия, правил
но да се израходва работното
време.
Ст.

Н.

СТРАНИЦА 6
Братство

ф
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Това са знаели и
враговете в Косово, докато избирали момента
за своя контрареволюционен удар, с очевидно намерение да се пролее кръв, предизвика безредие и създаде ат
мосфера на недоверие и конфронтация между
албанския и другите народи в този край.. Те
избирали светлата точка на нашите отношения
братството и единството
служейки се с
опита от миналата война, спечелен под закрилата на окупаторите, когато чрез раздухване
на омраза посвадиха народите помежду им и
ги блъснаха в братоубийствена война. Югослав
ската комунистическа
партия, начело с Тито,
събра най-прогресивните сили на всички наро
ди и народности и под знамето на братството
и единството и лозунга, който изразяваше ней
ната програма за национално и социално осво
бождение на най-широките трудови маси, нароповеде и до победа
дите и народностите
доведе социалистическата революция.

като

Най-добрият неин резултат е Югославия
социалистическа общност на равноправни

народи и народности. От там за нас не може
всеки, който се опита
да има колебание
да наруши нейния мир и който посегне към
нейната

територия трябва да

разчита, че ще

и тука
Затова и на албанците и на гражданите от
другите народи и народности в Косово, трябва
да бъдат ясни характерът и същността на тази вражеска акция- Това трябва да бъде линия
на ясно идейно и политическо разграничаване
за всякого. Трябва, също така, остро да
се
разграничи контрареволюционната и
подривна
акция на албанските националисти и иредентисти от действителното . настроение на мнозин
ството трудещи се и граждани от албанската
народност в Косово, които във вйната и рево
люцията и в следвоенното изграждане бяха ак
тивни субекти на политиката на СЮК, изграж
дането и развитието на Титова Югославия, со
циализма и самоуправлението. Ето защо трябва
да проявим бдителност и остро да реагираме
срещу всеки опит на възкресяване на национализма и в другите среди, който тази провока
ция ще използва за своя деструкция и създа
ване на лошо настроение към албанската на
родност. И в бъдеще ни предстои сериозна и
търпелива идейна и политическа работа върху
укрепването на взаимното доверие между албанската и другите националности в Косово

и

извън него, върху укрепване на основите на
единението в нашата югославска общност. Това
е днес най-важната задача на всички комунисти, на всички прогресивни и социалистически ориентирани хора в Автономната област Ко
сово и в цялата страна.

му бъдат отсечени ръцете.

Брой 1X57
Година ХХГГШ
17 април 1981
Белград

И НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ НА СЪРБИ*

н

ито една наша република
што, ако не сме всички не би била низаедно! — каза
Тито веднаж и повече
пъти
повторяше
същата мисъл, когато
говореше за нас, за нашата югоспавска общност. Това го знаят и на
шнте вратове; и котато искат да застрашат
при
добивните, които изборихме и
Р
осъществихме
революцията, те своя удар
насочват към раз
биване на нашето
единство. Защото, без Ти
това Югославия за нас няма: нито свобода, ни
то независимост, нито
равноправие, нито соци
ализъм, нито „
самоуправление, нито необвърза
на политика.

* ж*

Остана ни, също така, да извлечем необ
ходимите поуки от целия случай. Къде са ко
рените на всичко това, как е могло да
се
случи, че врагът със свои демагожки лозунги
да събере част от младите хора и да ги блъс
не в авантюра! Необходимо е да се извърши
идеен и политически анализ на събитията
и
на всичко, което им е предшествувано, което
е било увод в контрареволюционната акцияКои наши слабости е използвал врагът! Къде
и защо е отказала способността за преценява
не и предвиждане! Само в открито, комунисти
чески критическо и самоуправително обсъжда
не, без опортюнизъм, може да стигнем
до
същинските оценки и отговори.
Това е единственият начин да се изпрева
ри нова акция и провокация на врага, който
няма да престане да търси слаби точки в на
шето общество.
Не се съмняваме в това, че като комуни
сти и революционери, като трудещи се и рав
ноправни народи и народности и като числя
щи се към югославсакта общност — опреде
лени за свобода и социализъм, ще преодолеем
и тези, така като успявахме да преодолеем
други неволи и натисци с които се срещахме
и преди това в развитието на нашата револю
ция. Имаме достатъчно сили за това. Нищо не
може да наруши нашата политика, да ни откло
ни от пътя по който тръгнахме, нито да ни
своите
осуети и по-нататък да изпълняваме
програми и задачи. Това днес е осъществява
не и програмата по икономическата стабилизаци, която трябва да ни изведе от икономи
възможност
за
ческите затруднения и даде
по-ускорено развитие. Тук се намират и по-нататъшната демократизация на отношенията
в
нашето общество и новите постижения в разви
тието на самоуправлението.
Събитията в Косово представляват своеобра
зен урок, който сериозно предупреждава и
предлага много поуки.

Задачи и задължения
и сабилио развитие нужна е практическа верифиЗа по-дългосрочно
по сдружаване иа труда и средствата вър*У покация на политиката
широки югославски основи
Ако потърсим най"П°ДчеРтаиите и
от заседанието на
най-ясните поръки
ЦК иа СК иа Хърватско — вЪз основа на уводното изложение и разисква
нията за идейните аспекти на по-наполитика иа СР
татъшната развойно
Хърватско — тогава наблягането вър'
в производху качествените промени
инвестиционните предпоството вместо
дохода, пред
ставки зо увеличението на
Но капоставя твърдо определение.
в производството,
чвстаените промени
обществено-икономиосвен това че в
пълно ангаческата практика търсят
капацитети, .и
жиране иа наличните
увеличение иа производителността въ3
с чуоснова иа равноправна размяна
жбииа, трябва да почиват *ЪР*У с '
моулравителиите развойни планове,
самоуправителиото им СЪДържаиие и
елокупните про
самоуправлението иа Ц
изводствени отношениясамоупОбаче, за по-иагатъшното
равително икономическо развитие СЪ“
интензитетът
Ществено значение имат
сдружаване иа
н силата на процеса иа
било
тРУДа и средствата.
Автаркиятв/
не може
°6щииска или републиканска,
„а по-мататъшА* 6ъде във функция I-

общоствоно-икономическо разоиното
момонтни устие. Това са възможни
обаче за
пехи, краткосрочни рошения,
по-дългосрочно и при това по-стабилно развитие е нужна проктичоска оерификоция на политиката по сдруже
опне но труда и сродството, върху поо
основи, Това
широки, югославски
съществена предпоставка за преоъзмотосните рамки но научно, тегване на
хнико-тохнологичните заблуждения, 40
проектираното на
всеки може сам в
развитие.
обществено-икономическото
този процес
Ето защо —. понеже
на дохода,
характер
търси обществен
критерий
на
икономикокто и основен
попадали и замки:
—.
някои
са
ката
„замествали" сдружав обсъ*ДанеТО
и средствата с ,,мовонето на труда
••
Това може да бъкорпорации
щни
самообаче само върху
де решение,
логично обЩвоснови
и
управителни
никак
разделение на труда, а
ствоно
по-малко
или
още
физическо скачване
„дирекциите ", зад коиинтеграция и0
самоупрапозная1
то но може Дп с®

ва също така подразбира м развитие

вителните и доходните интереси нито
целта на такова начинание. Но, едно
Удребненото
стопанство,
е сигурно.

на недостатъчно развитите краища в
само Хърватско, а това е голяма об-

със сопаративни интереси, сопаративно

ласт — преди всичко Лика, Буковица

планирано на развитието, не о сигурко решение и на домашния и на ме

и Хърватско загорйе.

ждуиародния пазар. „Мощни системи"
може да се създадат само въз оснооа но самоуправитолно сдружаване на
труда и сродствата. Защото опитът ни
учи, че всички други пътища са неи неизвестни, с нежелателни
сигурни
изходи и за икономическите и за обществоните отношении.

развитието на цяла Югславия. Впрочем, хърватското стопанство участвува
в обществения продукт на Югославия
с 26 на сто и от там едно такова оп
ределение. Отговорността за развитие
то ма всички краища подразбира, преди всичко, борба за развитие иа недостатъчно развитите републики и САО
Косово, като предпоставка за равно
машата

социалистически
самоуправителна

ческите отношения

със

света

отношения в
общност. То-

които,

правилно, не определи като борба за
валута, но като предусловие за засил
ване на стопанството, чрез размяна на
технологията.
Посочихме само няколко

СъЩо тока, необходимо е да
се
по-голяма
подчертае становището за
отговорност за собственото, но и за

правни

Пленумът на ЦК на СКХ подчерта
и основите на политиката на икономи

основни

задачи, чието осъществяване от всич
ки първични организации и ръковод
ства на Съюза на комунистите и всичкито му членове търси непосредствен
политически и делов принос. Само та
ка могат да се изпълнят и целокуп
ните средносрочми планови задачи. А
тази битка, която подразбира и поведение в унисон със стабилизацията и
по-нататъшно развитие на материална
от всеки
та основа на обществото,
член на СК търси и допълнително амгажирамо.
М. Предрагович

2 Комунист
БЕСЕДА С

ПЕТЪР СТАМБОЛИЧ, ЧЛЕН НА

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО

НА

I

СФРЮ

Отговорността на Съюза на комунистите за
развитието и бъдещето на Титова Югославия
никога не е преставала нито намалявала
ДО ДВАНАДЕСЕТИЯ КОНГРЕС НА

СЮК

МНОГО ВЪПРОСИ, КОИТО ЗАДАВА НАШАТРЯБВА ДА НАМЕРИМ ОТГОВОРИ И РЕШЕНИЯ ЗА
ПО-ДОБРЕ, А НЕ ПО-ЛОШО ДА
ЗА ИКОНОМИЧЕСКА
СТАБИЛИЗАЦИЯ СЕ БОРИМ С ЦЕЛ
НАРОДНОСТ
ТРЯБВА ЯСНО ДА ОТДЕЛИМ ОТ АЛБАНСКАТА

ПРАКТИКА.
ТА ОБЩЕСТВЕНА И ПОЛИТИЧЕСКА
ЖИВЕЕМ. — АКЦИЯТА НА ВРАГОВЕТЕ В КОСОВО

.

Актуалните идейни, политически
и
икономически въпроси и във връзка с
тях ролята и задачите на Съюза на
комунистите — бяха темите за които

ш

Саво Кържавац.
В

положенията,

за

които

може

да

Ролята на Съюза на комунистите,
като водеща и направляваща идейна
и политическа сила, е ясна. Тя е оп
ределена с Програмата на СЮК, за съ
щата се говори и в Конституцията на
СФРЮ и в други по-значителни доку
менти на обществото и Партията. Зна
ем, че нашият Съюз не е секта, но
революционна организация, която ме
тодите на идейното си и политическо
влияние приспособява към времето и
условията, в които действува. Затова
и някои сравнения — как сме рабо
тили преди войната, как във войната,
как в първите следвоенни години,
а
как днес — не съответствуват. Не е
също, когато революционният авангард
политически действува в условията на
нелегалност в предвоенни^ период
и
с десет хиляди членове, или днес след
тРиДесет години на изграждане на социализъм
и
самоуправление,
когато
същата тази Партия има два милиона
членове. Някога такива нелегални ус
ловия изисквали по-други методи
на
работа, акцентът бил върху директиви
те, защото времето и задачите така
налагали, днес сме насочени към убе
ждаване и.творческа инициатива върху
. принципите на демократическия централизъм. Когато в петдесетите години минахме към изграждане
темата на социалистическото

Революцията:
Петър Стамболич

роля на Съюза на комунистите в об
ществото, което се определи за изгра
ждане на социалистически самоуправителни обществени отношения. В този

да

се

направи

за

да

осъЩе-

да се ръководим от тесните интереси
и да се залъгваме, че с дребните и
моментните оползотворености сме на

1111

процес, зависим от степента на развитието на 1самоуправлението, разбира се,
имаше и отклонения, които най-ярко
изпъкваха в две крайности, на
една
' схващане
страна либералистическото
на ролята на СК, свеждайки го на небез никакизбежен „дебатен клуб",
ви отговорности пред
работническата
класа и обществото и на друга страстатистическият
концепт
на
на
партията, която като център на власт
всички
та непосредствено ще държи
команди на обществения, политическия
и икономическия живот у нас. С едносе
то у нас и другото течение ние
разплащахме повече пъти, с „джила-

»

■,

>

' '

•
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ност на Съюза на комунистите за развитието и бъдещето на Титова самоуправителна, социалистическа и необвързана Югославия никога не е преставала нито е намалявала. А от тази
отговорност е определено и неговото
място и роля в нашето бщество.
В подготовката за Дванадесетия кон
грес на СЮК ще търсим и намираме
отговори на тези и други въпроси, с
които се срещаме във всекидневната
политическа практика.

ПОВЕЧЕ РАБОТА

И

ОТГОВОРНОСТ

совщината" 1954, пък и през седемдесетите години по време на нахлува-

Вече дълго, в центьра на нашата
активност е борбата за
икономическа

не на либерализма, а с „твърдоръките", които предлагаха антисамоуправителна позиция на СК, 1966 година.

стабилизация и стопански напредък на
страната. Оабипизациято твърде труд-

Единадесетият конгрес даде дефиниция за мястото и ролята на СК в
политическата, относно делегатската система. Тази роля другарят Кардел ре
лефно разясни в книгата си „Насоки
в развитието...".
Обаче
за
всяка
практика и нов опит е потребно време, пък са възможни
казал бих
дори и' нормални
и отстъпвани от
определени становища.
Затова днес
можем да срещнем във вестниците, например, как — да кажем
в ня-

жения когато се търси „пряк път” ,
до
някое решение, пък се работи по начин» който сме надминали и не
го
считалле за добър. Добре
би
било,
обаче, ако онези, които така работят
поне да знаят, че това е метод
на
робота, който не е в унисон с място

Шестия конгрес се откри про
и определи насоката за новата

ц-

ш

авангарда от държавната власт,
мунистите имаха задача да се

С
цеса

/ Трябва

ЩЩ&ШЩ. ^стаим утвърдената
програма?
Нищо
(СТЯИеНИя!^ ‘ново няма да река, ако кажа че в
Г*Р§«1 " настоящата обстановка в нашата работа трябва да внесем повече отговорност и последовтелност, че не бива

от

недостиг и подобно. Имахме и случаи,
къдвто комитвтите поставяжа или Усмв:
няважа директори. Зная, че има поло_

за идеите на революцията всякъде където работят и живеят, за осъществяването им, да придобиват и събират
най-широките слоеве на -трудещите се.

: 7 /. V

Щ

бе приета, пък и името на партията
бе променено в Съюз на комунистите.
Започна
процесът
на
отделяне
на
а ко
борят

ЛУ?'/ЗЯт.У
•ч

[които се изясяват вт,8 високата инфла[ция и чувствителния упадък на жизжения стандарт на трудещите се.
какво тогава
‘Д
Ще питате сега

15
отбра-

Без колебание в
а на придобивките

коя основна организация на
сдружения труд партийните секретари еже
дневно се събират да организират про
изводството, секретариатите на първмч
ните организации да договарят цените,
общинските секретари на СК да отиват
по „а6ааяне на стоки по време
на

трябваше

ущ
•А

на сиссамоупда се определи и
мястото на тогавашната Югославска комунистическа партия в тази система.
На Шестия конгрес 1952
година, промянага на мястото и метода на работа
равление,

'.(УЩруго. Обаче, все още ни обрсменясериозни икономически трудности,

Шжш

с другаря Петър Стамболич, член на
ВОДИ
Председателството
на
СФРЮ
разговор
редакторът
на „Комунист"

се каже, че по някой см начин са
извънредни — като например е днес
битката за икономическа стабилизация
— по подчертано се поставя въпроса
за отговорността и ролята на СЮК в
нашето общество. И тогава тук
таме
се срещаме с практиката, която не е
винаги в унисон
с
ролята му като
идеен и политически водач, но „изпъл
няващ длъжността" на оперативен ор
ган, който поема функциите на самоуправителните, делегатските, пък и на
ръководните органи. Може ли така!

—... -

то и ролята на СК днес. Мисля, че
през времето след конгреса не сме
се занимавали с този въпрос,
токлова
колкото е заслужавал.
'
забраа°им е^че“ историческатТ^тгооор-

но се осъществява, а и първото три
месечие на тази година показва, че
още не се осъществяват желаните резултати. Какво трябва да се направи
да тръгне добре!

правили нещо, отминавайки някой до
говор и утвърдената политика. Трябва
твърде бързо, и като комунисти,
_да
намерим отговори на много въпроси,
които ни наложи практиката: какво да
ца се направи за да се надделее стзгнирането в сдружаването на труда и
средствата, да се преодолее практи
ката на капите ловложения и в обекти,
които не връщат нито вложените сред
ства, как да се сведе мястото и ро
лята на обществено-политическите об
щности и на другите фактори вън от
стопанството в областта на стопанисването и разширеното възпроизводство
в границите на определените им с Кон
ституцията компетенции, какво и кон
трябва да прави за да се премахнат
причините на високата инфлация, как
во да се направи щото договарянето
и самоуправлението ни да
бъде поефикасно, какво да се направи, че сел
ското стопанство да стане
една
от
най-доходните дейности в страната и
т. н.
Вече на Дванадесетия конгрес
на
СЮК трябва да имаме ясни отговори
и становища по много от тях. Някои,
наАяааме се« Ще чуем и на предстоя
щия конгрес на самоуправителите. Вър
ху
всички
тези
въпроси
вече сега
съсредоточаваме

Икономическата
стабилизация днес
и в бъдеще е наша първостепенна, не
само икономическа, но и идейна и по
литическа задача. С подобни икономически затруднения се срещат най-голям брой страни в съвременния свят,
който е разтърсван от сериозни икономически кризи. Стабилизацията продставлява основата на всички наши бъ
дещи икономически програми и плонове. По-голям износ и повече собствени източници на енергия, сурови
ни и храна — това са главните цели
на тези програми. И както сами казахте и което всекидневно чувствуваме, в осъществяването на политиката
на
се

икономическата
стабилизация ние
срещаме с
множество
трудности,

разпъваме

се между

нужната

потреба

за потреба за администриране и трайната
ориентация към самоуправление,
Това
което направихме миналата годи
на, показва, че с
определени
уси
лия
и необходимите
себеотрицания,
могат да се постигнат
положителни
резултати, както бе направено с чувствителното Iномаляване на платежния

нашите

Също така, тежестта
литическите активности

сили.
на

идейно-по

по-бързо
да
пренасяме на борбата за осъществя
ване на договореното. Впрочем, много се говори за трудностите, дават се
диагнози

какво

не

струва,

а

по-малко

има творчески предложения, които посочват изходите от тези трудности
и
тяхното преодоляване. Това може
да
обърка, да предизвиква недоверие
в
нашите възможности и да
действува
демобилизаторски. Така не е добре ни
то да се говори нито да се работи.
Проблемите са
сериозни,
живеем
във влошени условия в света — политически и икономически: мйсля че със
закъснение започнахме
по-решително
да работим по
приспособяване
към
новите условия. Казваме
решително,
защото още преди пет години гово
рехме за предимствата на храната, су
ровините

и

енергията.

Обаче,

съще

ствуват реални
възможности от това
положение постепенно да се премине
в по-стабилни условия на стопанисването. Защо не бихме това направили

дефицит, увеличението на износа,
с
намаляване „а
вноса, известното по-

и днес когато сме по-силни от когато
и да било и когато имаме повече от
когато и да било, във всяко отношение.

ж°6РеНИе по"ож®нието
разпределението

Някога

на стопанствона дохода
и

тези

пробиви

правехме от по

зицията с няколко стотици долара

на-

ционалем доход по жител, но трябва
Да се признае, че на настоящата сте_
пем на развитие проблемите на стабиЛизацията са по-сложни. Ако стабилизацията е, освен икономическа
наша
наГ[-важна идейна и политическа
за“ ТОва пРедпоставя отделна от
говорност на комунистите, повсеместно — в сдружения труд, в
Делегат
ските скутцини, в обществен ите и
литическите
Днес

много

отвелата

по-

организации.
се

критика

борбата на
да това!

говори
кае, за

у

за

Обществената
никкава мода,

но

обще-

дналога н
ВИ изглеж-

гледищата. Как

критика за мене не е
насъщна потреба на

нашето самоуправително общество, Когато четем някои текстове,
имаме впечатление сякаш тези Дни за прЪв пЪт
сме открили критиката, демократичес
кия диалог, борбата на
гледищата
и
разискванията, а от самото
начало изграждаме социалистическо демократи
ческо общество и развиваме обществе
на критика. Тук таме в
разисквания га
за критическата борба на гледищата
и диалога се изхожда от елитично ста
новище, мисли се на диалога между

някои интелектуалци,''а не за разисква
ниЯта по съществените въпроси
на
нашия живот и работа, които трябва
да водим в
първичните
организации
на Съюза на комунистите, в организациите на сдружения труд, в деле
гатските скушцини, всякъде където се
работи и
твори, чъдето политически
се действува.
За

нас

фраза

демокрацията не е никаква
насъщна потреба на само

,но

управлението. В този смисъл тя е ста
нала по-актуална както
мястото и метода на

и

въпросът

за

политическото
действува не на СК. Тя е необходима
когато работническата класа стаза су
бективна сила с решазаша роля в об
ществото. Тогава се живее и работи в
диалог, в договаряне, в борба на гле
дищата.
Нещата се
ва

да

се

усложняват когато тряб

противопоставим

тисамоуправителната

срещу

акция,

ан-

най-често

организирана и
обмислена.
Разбира
се, трябва да се знае да се прави
разлика

между

дейност

и

антисамоуправителната

обществената

критика.

Тря

бва да се отделя
истинската общеот
ствена критика от критикарстзото,
така наречената критика на всичко съ
разрушава,
ществуващо, която само
не

насърчава,

ви. В
могат
ито

някои
да се

повече

не

лерелектиза диалога
тонове,

ко

изразяват

ношение към
ция, отколкото
ческа

открива

обсъждания
почувствуват

поданическо отдемокрагражданската

критика,

програмата и

се

застъпват за творизхожда ог
да

която

политиката

на

СЮК.

Понякога в борбата против антисамоуправителната и неприятелска акция
се забравя и другата задача — лотребата
е

от

обществена

проблем

на

Това

критика,

настоящия

момонт.

бъдем решителни по отношение
противниците иа самоуправлението

от

се
упорито да
демокрация,
работническата

всички

видове,

развиват
а това ще

СЕ

и

обществената

кри

Единадесетият конгрес но

главното

КОГАТО

обаче

рече

тика. Това е

сюк,

Да
на

в

него.

КАСАЕ

ЗА

ОТБРАНА

НА

активност, който трае
победата на
от
революциата,
з казал бих,
Дори и от 1941
то на то
ГОДИНа' от въстаниеот вън
вътрешните поли
тически Противници
в различни пеоиоАи имахаI свои
специфичности и
и различни методи, от
подмолната антиюго
славска пропаганда
°*
До открито неприЯтелство
и теРор,
в
зависимост
времето и
от
преценката на момента
средство
Ще се употреби, обаче кое
наги
вис единствената Цел, която през
Цялото това време не
се е променяла: Югославия да се отклони
от пътя
на независимостта
и социализма,
да
се постави в зависимост
от тази или
онази сила, от тази или онази идеолоГИЯ, да стане придатък на тази
или
онази политика.
Знаем, също така, че нашият път
на изграждане на социализма
върху
основите на
самоуправлението,
през
..„лот,-.
^
р
Цялото време на следвоенното развитие се развиваше между двете основии
й
ни системи на обществения ред а света: капиталистическия и държавния со
циализъм, многопартийната и еднопар
тийната система. Общественото разоитив на Югославия през цялото време
се

Всяко
0Т ®Ътре,

такава
трябва

активност
да

се

®Дин по-широк спектър,

от

въи

наблюдава
на

или
в

времето и
да
Геологически, с цел да можем
Дадем същинско определение на оиеТовл е,
ЗИ' с които се срещаме днес.
натисците и
именно,
комтинуитетът на

под

постоянно

и на кризите предизвикани от външните фактори или вътрешните противоречия
нашата система на социалистическото

самоуправление

показа свод

та жизненост и постоянство, отстоявай
ки успешно срещу натисците от „лявата" или „дясната" страна, борейки
се непрекъснато на два фронта.
Така гледам и на действуването на
които
се
групи или отделни хора,
опитват да раздвижат определени акции, повече или по-малко с вражески
характер, против нашата система на со
циалистическото самоуправление. Едно
време те бяха утихнали. Сега вероят
но проценили, че
е
момент да се
опитат да ни направят вреда и да
дестабилизират нашето общество. Оби
за демокра
циЯта у нас, „загрижава" ти и икономическата обстановка, учат ни как да
кновено

са

„загрижени ’

излезнем от затрудненията и подобно.
в
организации
Разни „хуманитарни"
които
света и отделни хора, между
авторитетни хора,
неосведомени
които се включат в кампаниите протие нас застъпвайки се и за свобода
има

иа" Гкцията
против
конституционния
ред на нашата страна. За мнозина от
тях

не

са

важни

постиженията,

които

осъществихме в общественото разви-и
тие ,с освобождението на човека
националното
труда, в политиката на
видят
искат да '
равноправие, Те не
свободи
има
нито
какви
това, както
в техните страни. Защо правата и своI
гражданите
бодито на работниците и
сравнят със съв своите страни не
нашито работници и
щите които имат
Нека
техните
работници лограждани.
имат налучават онези права, които
за свошито, пък тогава да гооорим
за ноколбодите. Те са загрижони
които при охо
ципа професори у нас,

бивки на нашата
революция — няма
Да се колебаем. Ще предприемем оне-

народностите на социалистическа Югославия.

ЗИ ак4ии и онези мерки — идейнополитически и всички други, — за ко-

да

ИТ° считаме* 46 в определения момент
и^е ^ЪДат отговарящи и най-ефикасНикой не може да си осигури имунитет, че без последици да действува
против обществения
и конституционНИЯ ред. Конституцията и законите важат за всички и същите последователНо
ще се прилагат.
Разбира се, нашето най-силно оръ
жие против вражеските акции е по
нататъшното последователно изграждане на системата на социалистическото
самоуправление и успешното
преодоЛяване на икономическите
и
всички
други трудности й
противоречия,
с
които всекидневно се срещаме и
с
които и в бъдеще ще се срещаме,

НАПАДЕНИЕ СРЕЩУ ЮГОСЛАВИЯ, СОЦИАЛИЗМА И БРАТСТВОТО И ЕДИНСТВОТО
Във всеки случай това
би трябвало да бъде основа и за оценката на
онова, което враговете се
опитаха да
направят в Косово, с нападението срещу интегритета на Югславия и братството и единството като една от найголемите придобивки на нашата реаолюция?

Затова
считам,
че строго трябва
отделим акцията на враговете
в

Косово от действителното
настроение
на огромното мнозинство на албанска_
та наР°Дност 8 автономната бласт. Свое
то същинско настроение и определение за социализъм и
самоуправление,
за единение и
равноправие е Тнтова
Югославия показаха албанците и дру
гите народи и народности в Косово —
повече пъти, през целия период
на
следвоенното изграждане, пък — и с
порицаване на тази вражеска актив
ност, която няма нищо общо с огром
ното мнозинство на трудещите се
и
гражданите в тази област.
Във всеки случай, остава да анализирам и извлечем необходимите поу
ки как е могло да се случи врагът
да излъже определен брой неосведое
мени млади хора, особено всред студентската и средношколската младеж
и с няколко демагожки
лозунги
да
ги въвлече в своята вражеска акцияСъЩо така трябва да бъдем бди
телни и решително да реагираме срещу реакцията на всеки друг нациомализъм, който
— това го знаем
от
досегашния опит — ще използува те
зи събития и провокацията на албанския национализъм и иредентизма да
се появи и даде своя оценка на събитията и предлага „решения" за бъ
деще. Вече имаме такива сигнали
и
не бива да останем безразлични към
тях. Поуките от нашето минало ми налагат точно вмомента
да подчертая
това.

Характерът на акцията и целта, които враговете искаха да постигнат чрез
предизвикване на метеж в Косово 6яха квалифицирани и по същински на
чин оценени от иай-висшите държавни и партийни форуми на Югославия, НИТО СКРИВАНЕ, НИТО АФЕРИ
Сърбия и Косово, Касае се за вражеПрез последните месеци вниманиеска дейност и директно нападение срещу интегритета на Югославия, срещу то на обществеността в Сърбия прмза
социализма, независимостта и необвър- вличаха някои общински случаи,
заната политика на нашата страна. На- които се говореше и лишеше надълправен бе опит да се разбие брат- го и нашироко, с положителни, но и
ството и единството, да се саздаде с онези други отзвуци, за които не
недоверие и предизвика конфликт ме- би можало да се каже, че са желателжду националностите в автономната об
ласт. Какво би значило това, знаем
по онова, което същите врагове
нав
правиха в миналата война, когато
много краища на нашата страна закървиха народите помежду им и предизвиквха братоубийствена война. Въпреки това, Комунистическата
партия,
начвло с Тито, бе единствената поли-

ни.

икономическа
условия на борба
за
стабилизация, когато се борим с много трудности, да
запазим
жизнения
стандарт на трудещите се, да обюздаем цените и инфлацията, да увели-

гическа сила, която под своето знаме

чим

за

Как

вие

гледате

на

всичко

В нашия народ е развито
правдивост. В настоящите

производителността

и

това!

чувство
сложни

отговорно-

УСПЯ Д® събере всички народи и на- стта във всички области на труда
и
родности в съвместната борба и
да живота — тази морална
чувствителим открие перспективата на национал- ност и особено критичността към всмното и социалното освобождение. По- чко, което противоречи на нашите оббедихме и създадохме социалистичес- ществени и човешки норми —- стаза
ка и самоуправителна общност на рав все по изразителна. За това добре гонеотноправни народи и народности. И все вори другарят Шпиро Галович
ки онзи, който се опита да пипне
в давна на съвещанието с представитенея, който посегне към нейната те- лите на общинските
конференции на
ритория — трябва да разчита на ре- СК от републиката.
шитолен отпор, при което няма
да
От там може да се разбере ре
се двоумим при избирането на средства успешно да защитим това, което шителността на Съюза на комуниептте
смо създали досега. Не сме забрави- и на всички останали обществени си
ли предупреждението на Лонин, че ос- ли в осуетяването на всички
облици
яка революция струва само толкова, на злоупотреба и когато се касае за
колкото е о състояние да запази
и разполагано
с обществени
средства
развие извоюваните придобвики. За по или за присвояване на
общественото

боз работа., би искали да воче от три десетилетия на следвоен- решаване, относно за
бюрократските
тен живот
облегализират и своята акция против
в ното развитие тази
стойност но на- заграбвания вотделни среди.
Не съм
което
става
шата революция ние повече пъти ус- за скриване или потулване на грешщестоото ии. А това,
- пвшно ПОТВЪрдИхме.
Така що правим ките излоупотребите, но
м за това
Чили, Салвадор, Намибия, Южноофр
щото основните акционни сили да се
канската уния, къдото со върши гоно- и и бъде'Це.
цели
народи, проси иаи-гоизчерпават в афери, които могат
да
цид над
и нарушават основните
дсички Ние много добре знаем
с отвличат от главните проблеми, които
лЯмо насилие
азцона платихме
и
какво
всичко трябва да бъдат най-належащата гричовшки права — но им пречи.,
бира
В

Как оценявате засилената лролаганДив и друга вражеска активност проопределени
ТИв нашата страна и от
Реакционни кръгове в чужбина, а въ«*
вРъзка с тях, възкресяваното иа аи*
Циите с вражески характер У иас’

намираше

влияние
на идеологията и практиката на системите, които го обкръжават. Обаче, без
оглед на силата на това влияние, пък

ЗАВОЕВАНИЯТА НА РЕВОЛЮЦИЯТА —
НЯМА КОЛЕБАНИЕ

Комунист 3

вражеската

се,

импречат

и

подобни

неща

строихмв докато ЛОзунгьг Братство —

техните
страни.
единство, който изразяваше програмаНошота система насоциалистиче
I
та за националн0то
равноправие,
но
оупроолонио
с
обърната към
цаст на нашИя живот. Всички съ-

Т°
работника, с цел самият тоИ ^ зна0М( чв без братството и единчовека,
свободата на трУДа и стоото без националното равноправие
Да ос^Цостви
Знаем ‘«е осъществяването __ НЯма Югославия, затова няма
да
живеенето.
о дълготРаон ПРОЦОС'
°
позволим който и да било да руши
на тази Ц®л
вършат промони
оНО0Д^ за ковТо своите животи дадоха
който трябяа д° с®
всички области сГ0ТИЦИ хиляди бойци и роволюцмонесе напродоа пъо
се променя1 ри от всички наши народи и мароди да
и да
на живота и труда,
в които труности. Няма да позволим да бъде заобщвстооните отношения
бъдат мЯр* строшена тази1 свотла придобивка, кояЩв
/и трудещият се стойности.
то
представлява основата, върху коянаши
„ата на асички 1
нападението сро- то изграждаме всички обществени
и
касае до
А що с0
други отношения между народито
и
и опита де е®
систомо
придощу тези досога ос-|,Щ«ст“вНИТ'
строшат

жа.
Казал бих, съШо така, че нашата
критичност и откритост пр» изнасянето на някои случаи и, особоно, тЯхното решително разчистване,— никак не
е знак на слабост, но напоотив сила
на обществото ни. Това трябва да 6ъде отговор и иа онези които биха искали да сложат знак на равенство между такива случаи и нашата целонупна система или между редките отделни хора, които са правилм сериозни
грешки, и огромното мнозинство ръководещм хора, които честно, предачно
своите работи.
и отговорно изпълня»^

4 Комунист

Младежта

СПОРЕГМЯРКАТА НА ГОДИНИТЕ
ЗАЩО РАЗГОВОРИТЕ ПО
РЕМЕНЕНИ С ФОРМАЛИЗЪМ!

сат

ЗНАЧИТЕЛНИ ВЪПРОСИ В МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЧЕСТО СА ОБДАЛИ ПОРАДИ ТОВАв ССМ ПО-РАДУШНО СЕ ОБЪРШАТ КЪМ „ПО-ЛЕКИ

от

СЪДЪДРЖАНИЯ"!
БРАНИСЛАВ РАДИВОЙША

Но,
те

Градските

и

общинските

младежки

ръководители в Белград
вече дълго
време имат обичай да посещават ор
ганизации на Съюза на
социалисти
ческата младеж в големите колективи.
За опитите в работата на първичните
организации, а отделно за методите и
съдържанията на действувено на ССМ,
които по общо впечатление недоста
тъчно следят промените в обществото
и сред младите, беседвахме със Свотолюб Лович, председател на Град
ската конференция, Владимир Кнежевич, председател на
Университетската
конференция и Петър Дамянович, пред
седател на ОК на ССМ в Нови Бел
град.
Когато говори за метода в рабо
тата, Петър Дамянович си служи с
една добре известна белградска кар
тина. Площад
Република,
казва той,
почти всекидневно, в късните следобе
дни часове, е пълен с млади. Те тук
идват, така да се каже, без някои от
делни причини
да си
поговорят,
постоят и поседат. В техното събира
не няма никаква философия: на та
кива места те се държат според мяр
ката на годините си и своето време.
Когато също така, белградската радио
станция неотдавна призва младежите,
във вечерните часове да се
съберат
за да формират трудова бригада
за
отбрана от наводненията, на сборното
място пристигнаха — за три бригади.
Дамянович

изтъква

тези два при
мера и ги сравнява с „официалните"
заседания на младежката организация,
които са обременени с комплетна „фор
мализирана

апаратура":

гештетне Р

покани („умоляваме ви за вашето
пРисЪСТвуаане

да

обадите

на

—
не-

теле-

фон...'1), с клиширани уводни изложения, заключения и т.н.
зан е и хубав пример
дежки

ръководители

опазване
цията.

Председател

и т.н. Забеля

кан някои мласе
за
грижат

„сериозността"

на

организа-

на една общинска

конференция

забранява

на

дружество

провежда

заседания

да

помещения на
ССМ. Те,

уж,

фериално

председателство
на

събранията

не

8

на
били

тук

се

крият

причини

за

отблъскване.

Само

от

и

действителни

това,

че

Светолюб

те

са

Лооич

и

съ-

прибавя,

Петър Дамянович
това трябва да се търсят

„причините
за безделието и хоризонтите на ТРУ"
да“: младежките форуми малко могат
станода направят със заключенията,

ни въпроси. В трудовия колектив лип
сва разисвкане върху развойните пла
нове, заемането,
разпределението
И
жилищната политика. В училището
не
са достатъчни разговорите за роализиране на учебните планове, за пости

във връзка с това за неотдавна проза авводените разговори в магазина
точасти на „Застава". Млад автомеханик си признава, че не со въодушевява от следободните събрания на своя-

гнатия успех, характера и
слабостите
в практическото обучение и подобно.
Към този списък на по-значителните
младежки теми
Владимир
Кнежевич
реприбавя и вечно студентските
формата, жизненото равнище и обу
чението и обяснява, че
младите
от
университета в някои органи нямат до
ри ни свои делегати, макар че „там"
се решава за жизнени въпроси.

ните организации но се изборят за но
ви „съдържания и методи ма работа .
напомнят
В Градската
конференция

СЪДБАТА НА

ПРЕДЛОЖЕНИЯТА
и

Ако по тези значителни теми се
обсъжда в рамките
на
младежките
организации,

тогава

разговорите

често

са обременени с формализъм. Във вси-

чко това не се виждат многобройните
членове. В

първичните организации

те

футболни

Или

крайност,

пък,

под

стабилизация,

турнири

което

форма

е

екс-

другата
битка
за

на

младите

и

събират

стара

хартия и Уреждат кръгове на фабрики.
Наистина,
това
е
полезно, но ако
с това не се изчерпава
активността.
Обаче често пъти е тъкмо така. В една организация например,
вич, обясняват безделието
та, че колективът се
веждане
не

е

на

време

свиват, с
лектив,
добър
се

си

Ло

с

фак-

намира пред въ

извънреднн
за

казва

мерки.

някакви

наши

Сега
акции,

рамене

младите

от

тоя

Лович

посочва,

че

това

а

показател

схваща

как

в

някои

ко-

е
среди

обществено-политическото

самоуправителното

ангажиране

на

«униП<та™ „Н.‘. Ч“» ",в1 Н* НИРО "Котбор)
на
Д-р Антон

Директор и главен и отговорен редактоо на веки
ки издания на „Комунист": Велко Миладииоанч
г../ТКЧИЯ Н* "зя,нивго «е „Комунист" и СърбияСеао Кържаеац [словен и отговорен редактоо! лп
тко Йо..'тич?ЯСло6одУ.н01Кл«ВинГм«.?лоЛИКо1!1!:' Об'

К.™"-,?.0™..“'™"- •—» .«-----5-“
.. !^7уСинс"*ЛзаН*С»’?оГ,,,,Ям.С',,Т н* И»««нидт.
иа „Комунист* за СР Сърбня Мария Тодоровнч.
Сломеика

Топалови*.

се

внасят

ав-

ганизация

във

всяка

среда

да

се

из-

бори за негово пълно приемане. След
това,
но

Закона

за

стажанти

числото

на

новите

според

се

знае

ници,

които

приеме,
лята

година

в

За

смазено.

колектив

всеки

е

известно

а

че

това

трябва да
през

тово

Белград
обаче

точ-

работ-

не

мина-

не

бе

мо.-:е

да

се и збори Градската конференция. Из
вестно е

съЩо,

работят

доста

че

в

някои

колективи
докато мла

пенсионери,

първичните организации. Младежта мо

тук

е

ключовата забележка
на
социалистическата
Лович: Съюзът на
младеж трябва
да се избори всеки
негов член да намери мотив за ангажиране не само вън от него но и в
С

други

думи

ция

пропуски

на младежките

най-много

върЩане на

организация, развитието на самоуправителните отношения в училището, поефикасното
и
качествено
следване,
следователно и за подобрение на собстаеното си положение, тогава все пак
ще се намери време за събрание.
в

това,

казват на

шите събеседници, ССМ да започне
да се занимава с по-важни
въпроси,
за това в
необходима
задълбочена
подготовка, след това помощ от стра
на на професионалните служби в тру
довите
организации,
сътрудничество
със самоуправителните и делови орга
ни и с обществено-политическите организации. След това
младият човек
да види защо например е такова състоянието в разпределението, да разполага с комплектна информация
и
договор за това какво предлага младежката организация, какви са пъти
щата за осъществяване на становища
та и след това да бъде информиран
за съдбата на своите предложения.
Младежите в
ция илюстрират
успешна акция"

Градската
конферентакова „сценарио на
с един доста скора-

швн пРимеР- Неотдавна в
приет Обществен договор
не на работа, който малко
ако неговите определения

не

компетен-

е

— на

форуми, но

да

допринесе

за

въз-

разклатения езторитет

на

конкурса.

ЛЕКА МУЗИКА
Когато

в

таканаречената

програма

редакторът

предаване

започна

младеж

една

за

излезе, че
^
кои са,
на

и

на

контакт-

едно

той

знае

и

с

за

сегашни

на

кои

във

един

рок-група

всичко

и

всичко

радио

разговор

музикална

бизши

оркестъра,

свирят,
път е

на

Премахването

пък

казано,

ако младият човек е съзнателен че с
дейността си в ССМ ще допринесе за
по-успешно стопанисване на трудовата

Единствен

работа.

чакат

такива

же
И

нея-

членове

инструменти

връзка

с

това.

Но този момък не е единственият, ко
ито се интересува от музика,
Дали

форумите

остават

глухи

за

интересоваността на младите? Лович си
спомня за един виц на тема:
ките
ти

функционери

на

народна

вратовръзки,
__

а

отиват

музика

младеж

на

с

концер

обезателни

членовете слушат панк,

М ГЗТ

А*

намеРят

един

други.

Но

без

може

да

ните
се,

оглед
бъде

низацията

е

на

това

не

и

показател

насочена

интереси

това

на

музиката

колко

към

младите.

значи,

че

орга-

всекиднев
Разбира

трябва

да

се

подава на лош вкус и да се губят кри-

Белград бе
по заема-

терии'
Двжта,

ще струва
мв се вне-

твърдо

Комунист
всички !,ЛЯ"иТ!П'“И* Съ,,т 1Р«А*ИЦИОНИМ
Вретуша *
" И* ,ес,ни* „Комунист":

не

обаче

томатично и се очаква младежката ор-

мойството си.

чери на поезия и диско-вечери, по ор
ганизирани

Договора

на

Определенията

колективи.

дите

много по-добре се разпознават по ве-

курсии.

актове

самоуправителните

та младежка организация. Той бърза
да вземе още ня*<ой динар от „хоноколи,
понеже
рарно" поправяне на
трябва да обезпечи издръжка на се-

организацията.

младите.

редакцията:

в

вищатв и препоръките си ако лървич-

върху авторитета

на

чо

щоствените причини
вижда в съДЪРжаниото на работата в ССМ. Забелдзва се, че първичните организации, както казва, не со занимават с по-актуал-

и

на организацията.

далече

най-значителни.

най-насочени, което би могло да влияе

Секретар

е

трудовите

но “редно е Съюзът на млакакто това някъде
се прави,
да се държи

кой знае

от кога и

програми

за

работа,

според своите,

откъде преписани
а

пренебрегва

онова, което действително се случва и
от което се интересуват младите. За
това ръководствата започват да се ангажират чрез свои комисии за оргаАдрес на редакцията: БЕЛГРАД, Площад Маркс и
МО*™*!

НоИГи*?а0пгвзУНоР*Л* 355 041'
секретариат
Н°,И *ЕЛГРАД’ Вупо"*Р Ленина 4, Телефон

Издава:
нмст”.

Издателска

на истински трибуни за модерната музика, а в Дома на младежта

неотдавно

бе

организирано

„паза

рище"
трудова

организация

„Кому-

"Г-7 *• на сърбохърватски, относно хърватскоЙ Г.ЧГ4* " латиница), н. С„0„.НСКЪИР макеДОНСКИ и албански и в съкратени издание на българсин, унгарски, словашки, румънски и
русинскн език.
Излиза а петък.

■ри е,ягг ?рдд.г:,-

родно освобождение, е

низиране

РД
е указ от 22 декември
1974
* ордеи бретстее и единстео със
златен венец.

за размяна на касети и грамофонни плочи.

За всички тези
жката

съдържания

организация

тересована

от

простата

тези

съдържания

това

проблемите

мането на

трябва

работа,

мдадее

заин
че

причина,

събират
във

да

младите.

връзка

С

със

зае-

образованието,

раз-

пределението на дохода и квартируването не губят от значението си, без
оглед на това, че музиката е
и по-ннтересна.

по-лесна

рР
8й
АКТУАЛНИ

И—

1

$у$ай а

СЕЛСКОСТОПАНСКИ ТЕМИ

■■■Шуу»

ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА

з се изорват площите

Известно е, че в
градска,

Димитров

Босилеградска,

Сур-

дулишка и Бабушнишка общи
ни

по

няколко

ра доскоро

щи се

стотин

хекта

обработвани

пло
Превръщат

изоставят.

се

в низкопродуктивни
изоставени площи, на които найи
често се заселват тръни

мо

Да

се

раздвижи

кон-

ДРУ
ги Думи, всеки Да произвежда поне за своите потребности. А това
никак нияма
да
бъде малко.

(в

храсталаци.

е

кретна акция за самозадоволяване на населението. С

Според някои
зависимост от

изчисления
качеството

изобилствуват
с потоци.
Акцията
по самозадоволява
не на населението безспорно
ще бъде първата крачка за
настъпление

към изоставени
те площи, които до преди го
дина хранеха многолюдна че
ляд в селските семейства.
Когато се има предвид, че

В период сме, когато към
производството на
храна се
отделя
особено
внимание.
Селскостопанските
продукти
стават

все

гическа"

повече

суровина.

„стратеХранител

шлените предприятия на Ди
митровград, Сурдулица, Бабушница, Босилеград
и
Други
Довчерашни

селскопроизводители сега

Повече

се я®яват като потребители и
консуматори на
ски изделия.

селскостопан

Започва пролетната
Въпреки постоянните
от

най-високо

до

храна

от

изкуствени

на земята) на едно
четири
членно семейство са
доста
тъчни два до
три
декара
площ, за да
произведе
на

сеитба.
призиви

общинско

нея

за

своите

потребности

равнище

площите
си оста- кромид, картофи, фасул. Ре
ват неизорани. Очевидно е че
колтата ще бъде
по-сигурна
с призиви не ще може въ
ако тази площ може да
се
проса да се реши. Необходиполива. Пък нашите
краища
СЪВЕТИ

ЗА

СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ

През пролетта - прегоряяа тор
При подбора на яри-посеви, за които почвата ще
се тори с естествени торове към края на зимата и
през първата половина наI пролетта, трябва да се
държи сметка за степента на тяхното реагиране на
тази тор. Въз основа на резултати от научни проучвапостижения в практиката, установено е по-сил-

ливади
в нашите
до всички райони
общини се поддържат рейсо
ви линии, че мнозина
имат
свои превозни средства, то
гава да се обработят два-три
декара площ
съвсем не
е
трудно.
Ползата пък ще бъде дво
яка: без много труд
всеки
ще си обезпечи
най-необхо
димите хранителни продукти,
а същевременно в почивни
те дни ще възстановява сили
те си на чист въздух.
Ст. Н.

правят всичко та, акцията ус
пешно да приключи. Електро
разпределителната
ции

след

забавяне на акцията предпри
ема всички
за

вегетационен период и
поливни условияпосеви, които се отглеждат при
слънчогледа, цвеклото, след това
Това са царевицата,
поливат
(домати, чузеленчукови растения/ които се
това трябва есшки, краставици, дини и под.). При
улотребява за зелеитествената тор предимно да се
отглеждат при обезателно
чукови посеви, които се
за другите посеви,
поливане, а след това
на естествона-

Понеже периодът от прилагането сеитбата е отна
та тор през пролетта до момента
прегорслата тор тряоносителио кратък, степента на
прегорела тор про“ «а бъде --ХвиГ:Грху приноси,е на появява по-голямо Д
неговото продължително
севите в първата година, ио
с големи
особено в райони
действие е по-късно,
С използвае застъпено поливане.
валежи, или ако
прегорена тор се направилно съхранената
ието на
и посевите по отиоше-

маляват плевелите в почвате
е ПО-ПОДХОДЯЩО
ние ИВ пол у-п ре горилата „тор. п"°*дн„начени за яРа*
съдържа
за есенно торене
естествената тор
посеви. Обаче, тъй като
плевели, способни за
семена иа
при средна
известно количество
повече милиона интонзивират
покълваие, понякога и

необходимо е да се
норма на торене,
химическите мерки против
С
механическите и
естествена

тор.

плеволицел

поло-

лук, люцерка и други
У
с тор, с което се
севи отбягва се директно
Р
„яесняоа защитата.
степента
и.
пле.ели
У
пролотта а
намалява

те иа площи, торени с
просто да се произвежда

въпреки

Техниката иа пРи"*г*Ивв
срокове,
подобна иа прилагането *
?Щнвсги. Изтъква се, ме
че съществуват някои спец *
в „ да бъде о поторта за пропети. У"0,Рвб’
прегорено състояние откоп
пролетния

по-малко кличество и се з
Р
есента.
чина, отколкото през

ТГпрез есента, Ос.еи
ОР ^ употребява в
^ иа по.Малка дълбо-

и

условие

на

мерки
неизпъл
и

таз

годишни планови задачи в еле
ктрифицирането
та.

на

казва

община-

Боян

Мила

нов, председател на Изпълни
телния

съвет

на

Общинската

скупщина ,някои особени тру
дности.

Разбира се

това

не

значи, че трудности не съще
ствуват, но те не са от онези
които

могат

цията

под въпроса. През май

ще

бъде

да

доведат

ак

пуснат токът в

електрифицираната

не-

част

на

Долна Любата, по повод 8 сеп
тември — Денят на

освобо

ждението на общината от фа

мият материал. Тези средства
са

потребни

реализиране

нените миналогодишни

Понастоящем в Голеш, Жеравино, Рибарци, Млекоминци,
Брестница, Буцалево,
Ресен,
Радичевци,
Райчиловци,
Из
вор, Добри дол, Липа, Гложйе, Д. Любата, Барие, Пло
ча, Г. и Д. Ръжана и Г. Лисина се води твърде усиле
на работа в прокарването на
низкотоковата мрежа. В тези
местни общности и селища на
селението за
прокарване на
тази мрежа събира по 10 хи
ляди динара и вече е наба
вен или се набавя необходи

всъщност

организа

миналогодишното

шизма

за

обезпечаване на средства от
по-широката общност за про
карване на далекопроводи
в
онези местни общности, в ко
ито същият не е изграден.

в

Извор,

останалите

общности

и

фикацията
края

на

всички
успех
нов.

Усилена дейност не показ
ват само местните общности.
Общинската скупщина и ней
ните органи, както и досега.

Гложие

Мусул. В

селища

ще

нас

електри

приключи

годината,

и

местни

а това

ще бъде
подчертава

до
за

голям
Мила-

в. в.

аскоро ток в Голеш и Жеравнно

които образуват по-голямо
са, от посеви с по-дълъг

През

До края на настоящата година в Босилеградска
общи
на ще бъдат електрифицира
ни 20 местни общности и се
лища ,от които само в някол
ко ще бъде извършена рекон
струкцид на низкотокова мре
жа. Акцията е в пълен разгар
и местните общности, Общин
ската скупщина и Електрораз
пределителното
в
Лесковац
влагат усилия да реализират

Шш

ио действие на торта върху яри широкореди посеви,
количество вегетативна ма-

торта

Конкретна акция

БОСИЛЕГРАД

ния и

том

ОБЩИНА

Нямаме,

Познато е също
така, че
най-активното
селскостопанско население напусна села
та и намери работа в проми

стопански

БОСИЛЕГРАДСКА

и миналогодишния,
неизпъл
нен, и тазгодишния план.

ните продукти по значението
си се изравняват с нефта.

градове.

В

Към средата на настоящагодина, още две села в
община
ще
Босилеградска
електрифицирани. Оббъдат
щинската скупщина в Босиле
та

град получи съгласие от вооргани в Скопие за
енните
ползуванего на трафопостта
на заставата в село Жерави
електрификацията на
но за
Голеш.
солата Жеравино и
е о ход. Електро
Акцията
предприя
розпродолителното
от Крива паланка е взо
тие
ло задължение до построи
мрежа в соло
низкотокова
Жеравино в стойност от над
1800

хиляди

динара.

- -1
между
Според договора
Босилеградска община и Елепред
ктророзпроделителното
от Крива паланка в
прйятио
до
село Жоравимо трябва
приключи д° Първи «ай, а
в село Голеш до средата на
месец

юли.

Трябва

да добавим,

че

гол

я»„ по«ощ на
предолителното
от

Крива

Елоктрораз
предприятие
и
паланка оказва

населението
ботна

ръка,

от

селата

особено

в

ро-

при

ко

и побивано
дупки
за низ
стълбовете, както

пасне

котоковата мрежа така и за
високото напрежение.
електрификаСредства за

дейСпоред досегашната
Боност, както ни осведоми
Ян Миланов, председател на

цията на споменатите села
обезпечават Общинската скуп
щина в Босилеград, Републи
канският фонд по електрифи

Изпълнителния съвет при Об
щинската
скупщина в Босилеград, акцията
добре нап-

кация

договорът ще
изпълнен.

и

жителите

в

редва и по всичко личи,

селата.

договор.
Според приетия
домакинство участву
псяко
ва с по 10 хиляди динара.

бъде

че

навреме

М. Я.

КРАТКИ НОВИНИ

Изкупуване на агнета
ООСТ „Напредък“
ските производители в
към 3 хиляди агнета.
понастояЩем

в Босилеград от селскостопан
общината досега е изкупила
На килограм живо тегло тя
средно по 85 динара (от 80

заплаща
до 90 динара в зависимост от теглото). Една част
от изкупените агнета се колят в Босилеград, от която се задоволяват потребите на града и на повечето
организации в страната, а една част чрез организа
ции, занимаващи се с износ, се изнася в чужбина.
Изкупуването е в ход и в организацията считат, че
ще бъдат изкупени и останалите агнета, чието число
е към 7 хиляди. Също така предвестяват, че до
края на месеца цената аце остане същата, когато
очакват известно намаление.

*

*

но

СТРАНИЦА

братство

ф

17

АПРИЛ

7

.

ПО ВЪПРОСИТЕ

Дейност, която па се подкрепя
" ■

Самодейността в Димитровтрадицияград има богата
самодейния
театър
Само в
„Христо Ботев" досега са „ми
нали" няколко поколения, ос
тавили трайни
следи в тази
област на човешкия живот. С
редица мероприятия, особено
след създаването на Култур
ната общност на
интересите,
се създадоха реални предпоставки за разгръщане и раз
нообразяване на
тази дей
ност.
Днес в Димитровград дей
но работят
културно-художествено дружество „Георги Ди
театър
самодеен
митров",
„Христо

Ботев", Младежка те
сцена „ОПА", Секатрална
ция по изобразително изкус
тво, Клуб на самодейците ...
Други секции работят от аре
ме на време.

УСТРОЙСТВО ВЪРХУ САМОУПРАВИТЕЛНИ НАЧАЛА

самоИнициативата всички
дейни облици да се преус
троят върху самоуправителни
начала е дала първичната ор
ганизация на СК при Култур
ния център. Срещата с само
дейците се е
състояла
на
7 април т.г. След обзор вър
ху
сегашното
състояние
в
тази област и състоялите
се
след това разисквания, участ
ниците си
приели
решение,
според което всички секции
и дружества да се
устроят
върху самоуправителни начала.
Именно, взето е
решение
всяко дружество и всяка сеВЕРА БУЖАРОВСКА

кция да изберат свое ръко
водство, от чийто състав да
се излъчат представители за
на самоПрограмния съвет

ТАНЦОВИЯТ

СЪСТАВ

при

културно-художественото

дру
Дими-

„Георги

жество

направи

тров"

попълчлено-

рактера на самодейните изяви,
да координира
и
съгласува
дейността на различните дру
жоства и секции, за да няма

нение с нови, млади
пъти
се
ве. Седмично
три
провеждат репетиции, Очаква
со тяхното представяне в про
грамата
на „Майски
срещи
Ь1
Хореограф о Шпиро Тричков, а
музикант
Красимир

дублиращи

Г ригороо.

дейците към Културния цен
тър. Този съвет ще има ком
петенции да утвърждава ха

се

дейности.

СЕКЦИЯТА
ТЕЛНО
СЕГАШНИТЕ
АКТИВНОСТИ
НА САМОДЕЙЦИТЕ

Понастоящем

при

Култур

ния център се развива ожи
вена дейност на самодейците.
САМОДЕЙНИЯТ
ТЕАТЪР
„Христо Ботев" в чест на 40годишнината на въстанието и
социалистическата
револю
ция подготвя пиесата с тема
тика от
НОБ-а
„Николетина
Бурсач" от
Бранко
Чопич.
Постановката на пиесата е от
Слободан Алексич. Премиер
ното представление се очак
ва в рамките на Майските сре
щи. Засега редовно се репе
тира.
СЦЕНА
МЛАДЕЖКАТА
„ОПА" (Омладинско Позориште Аматера — съ«р.), под
готвя пиесата „Спортинг лаЙиф", комедия от Бранислав
Петкович и
Воин
Кайганич.
Постановчик е Славча Антов,
който
с това
представление
дебютира. С това представле
ние димитровградските само
дейци настъпват на регионал
ния преглед на самодейците
в Алексинац.

ПО

ИЗКУСТВО

ИЗОБРАЗИ
също

раз

вива жива дейност. Под ръ
ководството на художника Ди
митър Илиев 10 младежи-са
модейци редовно
овладяват
тайните
на
изобразителното
изкуство.
В
художественото
ателие скулпторът
Д. Илиев
с
голяма преданност полага
усилия
младите
художници
наистина да
получат знания
и умения в тази област.
Не същото може обаче да
се каже за останалите секции
и Клуба на самодейицте. От
тук необходимостта да се раз
движи и тяхната дейност. Осо
бено много е
очаквано
ог
Клуба на
самодейците: по
стоянно да се организират ка
мерни изпълнения,
поетични
вечери, срещи и
разговори.
Но досега тук са постигната
очаквание резултати.
С набелязваните мероприяна
тия и приетите решения
неотдавнашната среща на са
модейците в Културния
цен
тър считтт, че значително ще
се разнообрази и обогати са
града и ще
модейността в
немерят изяви
на

всички облици

самодейността.
Ст. Н.

■ ™“!?

к
обпроведе
Босилеград се
„Какво
състезание,
щинско

межзнаеш по движението",
ду учениците от основно училище „Велко Влахович" в Бистър и основно училище „ГеБосилеорги Димитров
в
град.
Състезанията
две

групи:

7

8

и

се

нага мистрията и я поправяше. Пътечката до къщурката беше изградена от калдъръмени камъни,
а Мара както си беше и къщовница по цял ден
я метеше и мишеше. Върху иея можеше да се
огледаш също, както в огледало.
Тодор дойде при Мара като домозет. Неща
стният от малък растеше без родители — кръгъл
сирак, без род и роднини, без къща и покъщни
на. Така ндкак си се. прибра при нея- И тя не
беше някоя богаташка. Още от малка растеше без
майка, но все някак си свързваха двата края
с
баща й, който не беше човек със занаят, имаше
сергия на моста. На тази сергия продаваше какво
ли не! Разни дрънгулии, свирки, пръстенчета, игли,
пъстри залъгалки и какво ли не. Понякога събира
ше всичко от сергията в един вързоп и през рамото
право в селото. Там търговията вървеше по-добре.
ВръЩаше се в къЩи с пълни торби: брашно, си
рене, свинска маст, а понякога и с някоя кокошка.
С всеки изминат ден, силите го напущаха все
повече и повече. Старостта му го подгърбваше. Не

проведоха

в

Във

всяка

по

група

съ-

четири

стезателя, а състезанието има
ше теоретична и практическа
част.
След проведените проверки
по теоретични и практически
където
знания
иа полигон,
солидни
учениците показаха
знания из областа на движекомисия
нието, оценителната
отговорна
и
имаше твърде
сложна

задача

да

провъзгла-

най-добрите.

си

Първо

МЯСТО

с

1735

точки

ОСНОВНО
спечели отборът на
училище „Георги Димитров"
с
от Босилеград, а второто
1538 точки заеха учениците на
основно училище „Велко Вла
хович" от Бистър. В индивидуалното класиране първо мя
сто зае Иван
Иванов с 235

В

ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ

ЦЕНТЪР В

231 точка, а трето мяс
зае Глигор Глигоров
точки. От отбора на биучилище
най-Д
обстърското
сто
225

класира

ре се
нов с
От

216

Анани

Йорда-

точки.

най-добрите

е

съставен

отбор за регионално състеза
ние, което ще се проведе в
времето ще бъде
Лебане, а
определено.
допълнително Общинският
налното

отбор

на

регио-

състезание ще

представяг в първата група: ПеТ'ЬР Димитров, Анани Йорданов, и Емил Стоянов, а във
втората група от 7 и 8 клас
учениците: Иван Иванов, Глилор Глигоров и Любен Рангелов.
Организатор

на

състезание-

то

бе Съветът по сигурност
в движението при Общинскав
Босилеград,
та скупщина
се
проведоха
Състезанията
след училищните
състезания
и имат за задача създаване на
навици у учениците още мал
ки да се държат правилно на
улицата и да се движат
по
нея с велосипед и пеша.
Да добавим и това, че на
най-добрите бяха
присъдени
купи,
ги.

шахматни

табла

и

кни-

М. Я.
БОСИЛЕГРАД

Подготовка за екскурзия
Учениците

от

трети

курс

в

Образователния център „Иван
Караиванов" в Босилеград се
подготвят за провеждане на
екскурсия. Според плана

(Р з к а з)

Тодор пък от своя страна не позволяваше да
падне нищо от мазилката. Най-често вземаше вед

клас.

състезаваха

КЪЩУРКАТА ОТ СТАРАТА УЛИЦА

Необикновенното в тази стара улица беше това,
че нейните къщурки бяха залепени една до дру
га и изглеждаха като стари кошници. Когато духа
ше вятър, гледайки от страни ти се струваше, че
ще ги отвее нанякъДе- Едни бяха по-високи, други
по-ниски, а трети едва изникнали няколко метра.
Наистина, тези пък приличаха като на гъби след
дъжд. КъЩурката на Тодор и Мара се различаваше
от другите. Фасадата всякога им беше чисто бяла
отвън и привличаше погледа на минувачите. Мара
имаше навик да варосва къщата преди всеки голям
празник, а понякога слагаше и един дебел червен
пояс най-отдолу.

се

една група между
ученици от 5 и 6 клас и вто
рата група между ученици от

тров с

беше способен нито грош да спечели вече. Сиромащията беше хвърлила сянка и
върху
тяхната
къщурка.
Откакто Мара се омъжи за Тодор, всяка вто
ра година носеше на бял свят по една рожба. Ед
на по една им се наредиха пет на брой- Всяка
детска уста търсеше хляб. Каква съдба! Всичките
бяха момичета. Не даде господ и не им се роди
поне една мъжка отмяна в къщурката. Сърцето на
Тодор гореше за син и на Мара не й беше много
лесно. Когато се раждаха момичетата и когато тя
виждаше, че в коритото под нея пак е паднало
момиче идваше й да го задуши. Най-сетне реши,
че спасението й е на друго място. Ходеше по гле
дачки и баячки, които й даваха да пие разни бил
ки. Вечер се миеше на лунна светлина, търсеше и
изпробваше какволи не! И като по чудо на всич
ките, най-сетне на старата еднообразна улица Ма
ра роди момче.
По табиет, Тодор беше темерут човек. Страхът
ти минаваше през костите, когато
ти се случи
да го срещнеш. Хората никога не бяха го виждали
с разделени вежди. Те винаги бяха събрани една
до друга. С една дума — намръщени. Погледът
му гледаше надолу в земята. Никой от съседите
не беше разменил с него поне една дума. Сутрин
излизаше рано с една торба прехвърлена през ра
мо и никого не виждаше, и никого не поздравява
ше. Гледаше само пред себе си, като всеки ден
броеше калдъръмените камъни по пътя пред него.
Случваше се понякога да поздрави някой, но това
пусто „добро утро" изглежда го вадеше с ченгел
от гърлото.
Мара, от своя страна, беше много сладкоумна
и разговорни ва. От рано започваше да говори много, спираше късно вечер. Ако и нощта не беше

екс-

курсията ще се проведе към
края на април, ще трае 5
дни и ще има образователнозабавен характер.
Р. Станоев

определена за сън, сигурно щеше да говори без
спирно. Усмивката й беше много голяма. Дори мо
жеше да й се видят и кътниците.
Душата на Тодор беше затворена, сякаш с ка
тинар. Никой не можеше да разбере какво мисли.
Той знаеше да се радва, а и да бъде тъжен, както всички други хора. Но това го правеше без да
трепне лицето му.
Четиринадесет

години

деляха

леглото

с

Мара.

А тЯ не го беше Iвиждала
----нито да се радва, или
пък да бъде тъжен. Винаги с една и съща физиономия, с един и същ поглед. Откакто той изгуби
и последната надежда, че ще се роди син, започна
да пие. Струваше ти се, че колкото динара има в
джоба, толкова и ще изпие. Идваха все по-лоши
времена, така че нямаше какво да извади от джо
ба, за да го изпие.
Дойде и най-лошото: започва да продава от
къщи едно по едно. За една-две години къщур
ката оголя напълно. Продаде и последното, което
Мара имаше в къщи — котела. Тя нямаше в какво
да стопли вода и да измие децата. Нямаше в какво
да ги изпере. Съботните дни тичаше по комшии и
търсеше котел. Когато им се роди момченце, найнакрая всички си
престане да пие.

казаха ~— Ето, сега Тодор ще
Но и от това нямаше файда,
защото ракията му беше влязла дълбоко в кръвта
и го ядеше. Тодор имаше хубав занаят. Беше зи
дар, но всичко остана напразно. Когато дойде вой
ната на никой не му беше дошло да строи къщи,
или поне да ги поправя. Къщите им бяха наистина
много стари. Всеки живееше от днес за утре. От
време на време се събираха да спят в по-запазените къщурки или по-точно не в тях, а в техните
изби. Изглеждаха като плъхове. Рядко бяха тези.
които пролет или есен, когато започнат проливните
Дъждове да го търсят, за да им поправи покрива.
Това, което спечелеше веднага го изпиваше
в механата, още същата вечер.
. (Следва)
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БОСИЛЕГРАДСКИТЕ ГОРАНИ

I прелестите на буйните гори

В ГОДИНАТА на юбилея на
Революцията, гораните в Босилеградска
ват
та

община

организация.
горани,

на

своя

Босилеград-

през тези
отбелязаха

ЛИШад!оровете на всички у-*
ИЦ),а' паРк~горичката на „Сла-

две

' г паметник“г°ричката на
Стан - ЦърнооК1 край

десетилетия,
из
ключително добри резултати.
Прекрасната зелена
премяна
баири
и
на някога голите

паметника

ерозивни

чешма

присои,

която

БОСИЛЕГРАД

В8 РОЗИ-ЗА СЛОМЕН

горани

честву-

20-годишнината

сКите

*
залесиха 2650 ха гори
и създадоха изкуствени
ливаДи на 300
ха площ. Те уредиха

глав

Кин

в

на

загиналите тук
с
паметниксело Барйе

партизани,

гора

1ЯШ;

Включвайки се
в общоюгославската
акция ./88
дръвчета за другаря Тито“, трудещите се при Кул
турния център в Босилеград засадиха в двора на
Културния дом 88 най-различни рози.
Учениците от основно училище „Христо Ботев“
в Долна Любата още миналата година засадиха в
училищния двор 88 различни, вечно зелени дръвчета
и усърдно и с любов отглеждат тази паметник-горичка.

ните

залесителни акции. Бла
годарение на техната
всестранна активност
видно укрепна
съзнанието У хората за
голямата полза от залесяването и
грижата за горите.
Това
е
забележително
завоевание на
гораните в борбата на обще
ството за опазване на
жиз-

И в останалите училища, организациите на сдру
жения труд и местните
общности в Босилеградска
община се вършат усърдни приготовления за прове
ждане на акцията „88 дръвчета за другаря Тито“.

но е тяхно, дело, разхубавява
панорамата на всички босиле

М. Я.

градски села, цъфнали с бла
годенствието на
социалистистроителство.

ческото
когато
в

приносът

ознаменуването

се измерва

с

постижения,

всекиго

на

,,88 дръвчета за другаря Тит§4'

юбилея

трудовите
младите

му

горани

е

техни

■Младите горани тазгодишната акция по залесяване започнаха в края на март, ко-'
гато на местността
„Козарица" за
един
ден засадиха

нашето

социа

6 500

с гордост сочат с
кошната

ДИМИТРОВГРАД

Сега,

на

прелест

пръст раз

на

буйните

гори — към 4500 ха, предим
но

иглолистни

гори

ят подарък на
листическо

засаждане на

на

изкуствено

гори

ването, започва през

залеся1896 го

дина, когато в атарите на Бре
Райчиловци

град били
борови
то

фиданки.
веднага

ждението

и

посадени

и

Босиле
първите

Но

възобновяване

започна

истинско

на

горите

след

освобо

социалистическа

та революция и отбеляза ди
намичен подем в нова, соци
алистическа

Югославия-

ведени през март и април на
1945 година. Организатори на
акции

бодителните
ният

бяха

народоосвонародотбори,
От-

фронт

и младежта.
до 1960 година са
към
1800 ха ерозивзалесени I
и
голини.
През
ни площиI

тогава

1961

па

година се сформира ор„Млади горани"

ганизацията

и оттогава горанската дейност
е

и

много

много

по-динамична

по-резултатна.

Още

от

първите

залесител

ни акции, младежите и девой
ките, както и пионерите, бя
двиха в челните редици

и

Младите

За изключителните резулта
ти в своята дейност, босилеградските горани получиха ре

поколе

дица обществени
признания.
През 1962 година получиха те
левизор, а по-късно и апарат
за изработка на фотографии,
магнетофон, грамофон, тран

Горанската организация,
в
която членуват пионери, учестуденници, средношколци,

зистор,
емблема,
Горански
щит, множество грамоти и по
вече златни и сребърни го
рански значки.
С. Евтимов

гателната сила на горанските
акции. Многобройните гори в
цялата община са
дело
на
младостта

на

много

ния-

Първите доброволни залеси
телни трудови акции в Босилеградска община бяха про

тези

Именно

над

за другаря Тито".

общество.

Традицията

стница,

борчета.

1 200 ученика оТ основно учи
лище „Моша Пияде" засади
ха не малко борчета за едйн
ден, с което и те се включиха в акцията „88 дръвчета

ти, войниците от ЮНА, селя
ни, просветни работници, де
войки и жени, се прояви и
с успешна обществено-полити
ческа и културно-забавна

дей

успешна
бе
ност. Особено
изявата на фолклорната секГоранция на гораните
на
ските

прегледи

През

изтеклите

ните
на

на

организираха

фотографии

Власина.

години,

от

4

гора-

изложби

добровол-
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Струва ми се ■■■
Струва ми се, че китка си росна
и в косата си те нося*

птичка си волна,

Струва ми се, че
която ме мами да летя!
си лекокрила пчела,
Струва ми се, че
кацнала върху Цвят*
Струва ми се, че сърцето ти ТУПТИ'
шепнат устните ти.
когато
в моето съРЧе,
Струва ми се, плуваш
орлово крилце,
а аз те търся П°Д
капка роса
Струва ми се, че си
иа жадните ми уста,
нощна звезда,
приличаща иа
която гасне в утринта.
си една,
небесна планета
Струва ми се, че
а аз спътница бедна!
изгубя накрая*
Струва ми се: ще те
А защо! — Не зная*
всеки го знае.
е това, но
Мислех: лъжа
, ми ридае,
Затова съРЧвто
тебе бях Д°бР»'
Струва ми се, че за
стигнахме Я° кРая'
ио сега, когато
е, аз зиая,
отивай? по-мила ти
и родната земя*
родната стряха
ВЕЛИНОВА, учители»
Боянка
с. Н»зъриц«
___ _

Щафетата на младостта
в Босна н Херцеговина
НОСЕНА от хиляди младе
жи и девойки, приветствувапионена от стотици хиляди
ри, млади, трудещи се и гра
ждани, Щафе1ата на младост
та тази седмица минава
из
градове и села на Социалис
тическа република
Босна
и
Херцеговина. И тук
нейният
път е обсипан с цветя и песни, и тук младите съвместно

с всички трудещи се и гра
ждани изразяват непоколеби
мата си решимост да следят
великото Титово и наше де
ло, готовността си да живеят
и

работят така

както Тито ни

учеше. А той ни учеше вина
ги да живеем задружно и да
пазим братството и

единство

то като зеницата на окото си.

БАБУШНИЦА

Политическите школи-университети
за идейно издигане на младите
на
комитет
Общинският
Съюза на комунистите в Бана
идеорамките
бушница
логическо-политическото
измарксисткото
образо
дигане и

вание на членовете на СК и
тази година организира работата на Политическата школа,
посещават 33 курсисти.
която
членове
Всички те са млади
завършването
но СК, о слод
се включат
в
й дейно ще
работата на пър°ичнито °РГ0‘
низоцни т.о. о средите, е ко
ито живеят и работят.
В работата на Политическа-'
втори вита школа това е
п предстоящите чеги
пуск и
рИ месеци курсистите, съвмеще обрабостно с лекторите '
Т«т 80 теми, главно из основито на марксизма, обществаотношено-икономическите
политическата система,
НИЯ,
югославските комуСъюза на
самоуправителния соци
олизъм,

науката,

културата

н

образованието, както и някол
областта на съв«о теми из '
международни поременните
и икономически отлитически
Лектори и Школата
ношенияобществен о-поса изтъкнати
общиналитически дейци из
СКС о Ниш.
та и МОК но

Школата
бе
Първият час в
посветен на лика и делото на
неговия
другаря Тито и на
принос в развитието на межработническо
дународното
движение, революцията, самосоциализъм
и
управителния
политиката

на

необвързаност-

та.
ПОЛИТИЧЕСКА
МЛАДЕЖКА
ШКОЛА ЗА СЕЛСКАТА И РА
БОТНИЧЕСКА МЛАДЕЖ

В помещенията на основни
те училища „Добринка Богданович“ в Стрелъц и „Светозар Маркович “в Любераджа
работи Младежка политичеспосещават
ка школа,
която
младежи и девойки от села
та, както и младежи в трудо
во отношение. Школата орга
комитет
низира Общинският
на

СК

в

Бабушница

и

съЧЦа-

та ще трае до края на т.м.
Школите посещават по 25 кур
систи, а ще бъдат обработени 15 теми. Лектори са изтък
нати
ки

обществено-политичес

дейци,

членове

на

Поли

тическия актив в общината
просветни работници.

и

ПОЛИТИЧЕСКА
УЧИЛИЩНА
ШКОЛА
В Образователния
център
„Вук Караджич" в Бабушница
на
Народния
по инициатива
и
университет, ОК на СКС
ОК на ССМ започна с рабополитическа
та . училищната
школа, която посещават уче
ници от средното
образова
ние. Школата
ще
трае
до
20-ти април т.г. а посещават
я 35-те курсисти които ще об
работят 23 теми
от няколко
тематични области: акционната програма на ССМС, разви
тието на младежките
добро
волни дейности, сътрудничес
твото на младежките органи
зации с останалите обществе
но-политически
организации,
делегатската
и
скупщинска
система и прочее.
Това е само един вид на
На
идеологическо
издигане
младите,

за което в община

та съществува голям интерес.
Знанията, които получат младите в тази школа значителза тяхноно ще допринесат
то

всестранно

ангажиране ка-

кто в обществено-политичес
ките организации
.така и
в
училището и в органите
на
самоуправлението.
Драган Глигормевмч

СТРАНИЦА 9

*Ратство
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АПРИЛ

3'

Априлската война през 1941 година

АВАНДАЕСЕТ1В0ЕННИ АНИ
Продължение

от

миналия

брой
10 АПРИЛ: ПРЕДАТЕЛИТЕ НА
ДЕЛО

_____

в

територията
армии
цели

продължили

не на председателя Д-р
Мачек в Загреб в среща
изговор,
Германците,
с

сна, Сърбия,
Херцеговина,

„споделя
си"!

ПО УДАРИТЕ на германскикоито на петия
те дивизии,
ден от войната са навлизали
дълбоко

взима благонамерно становище към уж легалното отива

на
на

Югославия,
югославската войска
са преставали да съществуват, развоенноморският
паднал се и
флот, а останалите поделения
(само 3 армии) са били захва
нати с дефетизъм и демора

съдбата

с

вс
че

народа

12 АПРИЛ: НАПРАВЛЕНИЯ ЗА
РАЗДЕЛЯНЕ НА ЮГОСЛАВИЯ

Не

срещайки

се

почти

на

никаква съпротива, германски
унгарски
те, италианските
части обкържват
и
запленя

трично

бързото

настъпление

концен
към

Бо

Черна
Гора
стремейки

и
се

да разделят и обкържот ос
таналите сили на югославски

новоопределения
Никшич на
началник на Щаба на Върхов
ното командуване генерал КД
лафатооич

е

връчил

писмо

с

пълномощие „веднага да поискате примирие от неприя
теля". Това пълномощие Симович е дал макар че за то
ва не е взето решение
от
правителството, Но това лрагрижа
за
вителство нямало
за
войската и страната, но
себе

си.

Югославското

Вър

те армии. Това са правили и
унгарските фашистки
военни
заседанието
на
части.
На

било
е
ховно командуване
в 23,45
„дисциплинирано" и
часа е изпратило своите пъл
номощници за Белград — да

правителството

водят разговори за примирие.

генерал

Симо-

вич о дал отчет ,,че положе
нието о трудно, но не и кри
чо би било добро
тично
правителството с краля да се
прехвърли в Никшич, откъдвто

със

самолети

леко

АПРИЛ:

НО

НЯМА

ПРИМИРИЕ,

Когато

е

изпратило

своите

првговарачи, които от Герман
ците да
поискат
примирие,
Върховното командуване е да
ло заповед за прекратяване на
огъня. Но Германците
за то

„самоинициативно
поделения
да се бордт", което е дока
зателство за неговото напълно
безсилие, каквато е била
и
една директива за оттегляне
от линията на „съдбовната от
брана", понеже за тази ли
наистина
не
ния, за фронт,
са съществували
нито усло
вия, мито възможности. И до
като правителството и Върхов
ното командуване не са дей
ствували, предателите са мно
го повече
действували. Гер
манците този ден с устати
те и с откровената подкрепа
от д-р Мачек са провъзгласи
ли НДХ. По образец на ус
татите в Загреб и профашистките елементи в
Словения
начело с бан Натлачен са стъ
пили в открита акция, идей
ки в среща на Германците.
Така в един ден е дошло до
три
германско-италиански
офанзиви, но и до три пре
дателства: във Върховното ко
мандуване и
правителството
на Кралството на Югославия,
които всичко са оставяли „на
самоинициатива на войскови
те части", провъзгласяването
на НДХ и предателството на
профашистите в Словения.

а са търсили безусловна капи

11

АПРИЛ:

ЗАПОЧВА АГОНИЯ

Германците този
ден про
дължават концентрична офан
зива към средата на югослав
ската територия, при което им
се придружават 2-а италиан
ска армия от запад и унгарските

части

от

север.

Започ

ва агония в разгромената юго
славска войска. А
правител
ството провежда
още
едно
заседание и взима решение
„на евакуираните
чиновници
да се дава
по
50
динара
дневно поради
тежка служба", а след това „да се при
добие председателят на пра
вителството из Върховното ко
мандуване да дойде в Пале",

ва

гато

ДНИ“.
Молим

за

извинение.

са

искали

ни

германците

последните
налата

да

чуят,

се

Никшич
ния:

разпад

югославска

войска,

е

ка Германия, Италия, Унгария,
България и
предателите.
А
този ден
председателят
на
правителството Симович дава
изявление,
в
което
между
другото казва, че „храбростта
на нашата армия, подкрепата
от нашите силни съюзници и
решителността на нашия на
род ще донесат победа". Си
мович премълчал суровата и
трагична действителност през
тези съдбовни дни с цел от
себе си --да отхвърли отговор
ността пред народа и исто
рията. Както е премълчал, че
правителството
под
негово
председателствуване
вече то
зи ден е взело решение „ми
нистърът на външните рабо
ти д-р Нинчич и министърът
на войската и военноморския
флот генерал Илич да уредят
въпросите за
по-нататъшното
преминаване
на
правителството ..

всички

посоки

ше.

вън

от

на

е
точно тоя ден, когато герман
ските и италианските сили са

реше

войска
а

да
кра

в

На

Гърция.

Така

войската

е

АПРИЛ:

ПОДПИСВАНЕ

НАЙ-БЕЗСРАМНИЯ

НА

АКТ

Осведомен за иска за безкалитулация,
генеКалафатович определя
рая
условна
нови

и

пълномощници

им

дава

пълномощие за лодлисваие на най-безсрамния акт.
Те пристигат в Белград — с
германски самолет! А по юго
славските пътища в лленичество са провеждани над 370 хи
ляди югославски войници
и
офицери. Това беше последен
етап от жалостиата драма на
Югославската
Върховно
вънредна

чието

войска,

командуване

с

из

ревност
правеше
всичко с цел и капитулация
та да се изведе уредно, бър
зо и напълно!

и

бе
Но

трябва

зи

то с

завършава

краля

бяга

из

страната.

да

се

капитулация,

военни
пълно

но

сетки

ясно.

Докато

разкол

е

царувал

във

прекратяване

на

войската,

нейната

съ

протива, генерал Симович пре
ди да замине със самолет в

МАЙ

КРАЙ

са

с

каже:

ска

разгромената

войска.

жие

италианските

части унищожават на

Пленяват

хиляди

на

щаба на

де
оръ

Опълномо

Върховното

дуване пристигат в
в

на

войници с

и боеприпаси.

щените

югослав

коман

Белград и

та

която

хрониката

се

на

Ап

година не

подписали югославските на

роди

и

което
Германските,

17

владееше мрак от фа

шистка окупация-

да капитулира, а правителство

Че правителството е решило с краля да избяга от стра
ната този ден е било напъл-

НА

славия

останало

14 АПРИЛ: ПЪЛНОМОЩИЕ
ДА СЕ ПОИСКА ПРИМИРИЕ

общ

паната Атина, докато над Юго

рилската война 1941

же,

народности.

наскоро

останали

ще

своето

на

фашизма.

историческо

другаря

подготовка
ба,

за

„НЕ"

Предвождани от

Комунистическата
с

са,

пока

последователни

на

ло

Те
се

за

партия

Тито

наче

започваха

въстание,

независимост

и

бор

свобо

да на Югославия.

2-ра германска ар-

М.

Ст.

ВЛАСИНСКО ЕЗЕРО

Десети срещи „Братство и единство“
ДЕСЕТИТЕ срещи „Братство
и единство" на народите
и
народностите на
Македония,
Косово и Сърбия, които тра
диционно се провеждат край
Власинско езеро, тази година
ще се състоят на 17 май. То
ва решение, неотдавна на за
седание в
Сурдулица
взеха

тическото самоуправление
и
независима
и необвързана
Югославия .Срещите на Власина ще
бъдат възможност
още един път да се потвърди
на дело неразривното
брат
ство и единство на македон
ците, албанците, сърбите, бЪл
гарите и турците от тази част

представители на тези
лики и САП Косово.

на Югославия, да се възкре
сят спомени за дните, в кои
то братството и
единството

репуб

Този юбилеен събор на бой
ците, младежта, командирите
от запаса и останалите труде
щи се и граждани от южна
та част на
страната ни ще
в
и

знак

на

нашата

.Титовите
непоколе

бима решимост да ги следим,

се извърши „преминаване
правителството",
решено

две

16 АПРИЛ: ПРЕДПОСЛЕДЕН
ДЕН ОТ АПРИЛСКАТА ВОЙНА

поръки

А къде това е трябвало да

взело

в

страната.

премине
13 АПРИЛ: БЯГСТВО
ОТ СТРАНАТА

правителство

капитулацията,

грират

във

„нямат пълномощие"
Сараево.
па се завърЩвт в
правителство
Югославското
по това време пристига
на
сигурно място, в слънце окъ
рачите

лят и правителството да еми

улиците на Любляна на 12 април

ват множество войскови час
ти на югославската войска и
оръжие.
Завзимат
градове.
Влизат и в Белград. Войната
всъщност е завършена. Запо
чва последното действие
на
тази тъжна драма, от оконча
телния погром на тогавашна
та югославска
държава. По
неже този ден
Германското
Върховно командуване опове
стява временните възнамерения на Хитлер за разделение
на Югослави^- на окупацион
ни области. Това е разкъсва
не на страната между фашист

и

на

югославската

приеме

по

нанасяха

удари

югославското

Пмравка
В миналия
брой на
вестника вместо „ДВА
ДЕСЕТ“ трябва да стои
„ДВАНАДЕСЕТ
ВОЕННИ

не

тулация. И точно този ден, но

войски

питулация: предаване на цело
кулното оръжие и военния ма
териал и отвеждане на войската в пленичество. Прегова-

КАПИТУЛАЦИЯ

лизация. Подобно е и с пра
вителството и Върховното ко
мандуване. Това командуване
този ден чрез радио е мзлъчило призив към останалите

Италианските
1941 год.

не търси само безусловна ка

17
15

може

'

мия в сградата на чехослова
шкото посолство търсят от не
приятеля „честно примирие".
Но германският генерал Вой

да

укрепваме

единството
ди
ски

и

нашите

народности

да

тъшен

на

братството

се

борим

разцвет ,на

и

и

наро

по Титов-

за

по-натасоциалис-

с

кръв

се

циментира.

През борбата и революцията в областта на Църна тра
ва и Чемерник укрепваха връз
ките

между

кедония,
Първата

Косово
боева

партизанския
Айдини" от
ския
мо

бойците
и

отряд
Косово

партизански

съвместната

между

им

октомври

ността

на

Враня.

След
четири
десетилетия
тези събития ще бъдат но
во вдъхновение на участници
те на Срещите край
ско езеро на 17 май.
Подготовката
срещи

Власин

за

Десетите

и

единство"

„Братство

на Власина вече започна. Оча
ква

се

и

дещи

на

се

„Си

Лесковац,
Куманово,
град

Срещите

няколко

създава
акция

година, в

совският партизански батальон
се бори в Пуста река, Ябла
ница, Църна трава и в окол

стигнат

Вран-

1942

която е унищожена мина „Ло
Яне". Същата година сръбски
партизани пребивават на Ко
сово, а следващата година Ко

„Зейнил

отряд
се

Ма-

Сърбия.

връзка

Погачаревич"

чрез

от

през

и

да

при

хиляди

тру

граждани
Враня,

от Ниш,

Прищина,

Скопие,

Босиле

и други места.

СТРАНИЦА <0
Братство

Д
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АПРИЛ

1981

СПОРТ и ФИЗКУЛТУРА
, НАЧАЛОТО

НА

ВТОРИЯ ДЯЛ

ОТ

Победи на „Младост"
(Босилеград)

ФУТБОЛНОТО

първенство

*!*■ на Д балкански И
•

„А. БАЛКАНСКИ“ —

ф

„А. БАЛКАНСКИ“ —

В

началото

сезон

спо?.ИНАЦ" 1ГНИЛАНЕ|ЗН
..СЛОГА
(ВЕЛИКО село! 5:3

на

пролетния
футболното първен

от

сменска борба „а
силни съперника,

кански" от Димитровград спе
целиха две победи и по този
за

първото

Голмайстори: 3. Марио»
*'» (дузпа) Алексов В 69

в

по-висш

Каменов

в 70 минута.

„Асен
състав:

Балкански"

предвестиха,

риозни

кандидати

че

място и минаване
ранг състезание.

са

се

Твърде значителна е побе
дата на „А.
Балкански"
от
първия КРТ>Г срещу отбора на
„Омладинац", тъй като тези
два отбора пряко , оспорват
борбата за първото място в
лигата. В една
действително
динамична и
хубава
спорт-

СЛЕДИ

ЦЕЛИ

равно-

димитровградчани повече желаеха
победата и сякаш бяха
по-настроени за игра.

ство в I общинска лига Пирот,
футболистите на
„Асен
Бал

начин

два

ШЕСТ

игра

в
И
в

К. Ставров, Т. Марков,
Р.
Тодоров,
М.
Тодорович, 3.
Марков, С.
Пешев, Г. Цветков, Д. Каменов, Т. Гоцев, К.
Кръстев и Н. Алексов.
Е:
мача от
втория
кръг,
който „А. Балкански" игра съ
Що пред своите зрители, мно-

предимство —

1:0, 2:1

Към края
ни,

в

ка
спечелиха
двете
точки.
Автори на
головете за „А.
Балкански" бяха
Пешев, Ка
менов, Алексов и Иванов 2.
В

този

„Асен

мач в
отбора
Балкански" играха:

на

Виданович,
Марков,
Тодо
ров, Тодорович,
3.
Марков,
Пешев, Цветков, Каменов, Ива
нов, Кръстев и Алексов.
Д.

Ставров

;

годишна

ФК „Асен
бранието
от

се

на

ната,
приятели на
активни футболисти,

пове

скупщи
клуба
но не

и
и

култура.
„А.

отчета

връзка
осотправени

бяха

във

три критики по адрес на улра
вителния отбор на скупщина
та на ФК „А. Балкански". Из
тъкнато

бе,

че

нето

на

клуба

лошо

бездейстаува-

ръководството
е

Победата на „Младост"
е
напълно
заслужена, а мачът
премина в атмосфера на. ко
ректна спортна борба и спор
тсменско поведение на публи
ката. Съдийската тройка до
бре изпълни задачата си.
„МЛАДОСТ": М. Чипев, Ива
нов, Ивкович, Б. Васев, В. Та
сев, Златков, Венков, Арсов,
В. Чипев, Захариев и Цветков.

ло върху резултатите на фут
болния отбор и че такава без
отговорност
на отделни лица

Балкански“

се

състезаваше

в

по-висш

ранг

вече да се търпи. Глав
едно такова
на причина за
взаимобезделие са лошите
членовете
отношения между

отбор, ! че си слУжвха съ‘ сила'
„а
шен член на първия
п
г *
по-малко с
футболно майза секретар - Димита? Ставс10рство и знание. „Младост",
ров и за касиер Синиша , раз6ира св_
засилвно Защи-

на

седателство наброява 9 члена.
Избрани са кадрова, финансо ■
ва, дисциплинарна и комисия I

няма

управителния

На

на

въздействува-

лови положения, които оста
наха нереализирани.
Прешево
Футболистите от
се защитаваха с груби нарушения, в което особено се
централният за„изявиха"
щитник и левият полузащитник, така че съдията бе при
нуден да ги накаже с жълти
картончета.

Във второто
полувреме го
стите от Прешево започнаха
да играят по-офанзивно. Цел
та им беше поне да изравнят
резултата, но при това пове-

секретар на Само
по
общност
управителната

с

предимството
на
домашния
отбор бе намалено на 2:1. До
края на мача гостите настоя
ха да изравнят резултата, но
надеждите им разпръсна В.
Чипев, който отбеляза третия
гол за „Младост".

*

предимство. Авсъперника
тори на головете бяха В.
Чи
пев от дузпа и М. Цветков.

Виданович,

разискванията

Бело поле стана ясно, че ня
ма какво вече да загубят и
започнаха да играят „на всич
ко или нищо". Тази игра им
донесе обнадежвац резултат:

*
на добре
Благодарение
през
организираната
игра
която
първото полувреме,
резултира с два гола, босиле
градските
футболисти
обез
за
недостижимо
печиха

равителния отбор. Затова от
чет за работата през изтекЕленко
лите 6 години даде

В

Второто полувреме преми
на при още по-добра игра на
съперниците. „Младост" има
ше постоянен превес, но и
футболистите на „Челик"
не

на

На съ

и
досегашният
председател
секретар и членовете на уп

физическа

късняваха.

про

присъствуваха

делегатите

ко голови положения, но вра
тарите
винаги
се намираха
там, където беше необходи
мо или пък нападателите за

пропускаха възможностите за
контраатаки. В този период иг
рата беше динамична изобилствуваше с вълнения- В една
от многобройните атаки на бо
силеградските футболисти ре
зултатът се промени — гол
майстор отново Цветков.
При резултат 2:0 в полза на
„Младост", на футболистите

годи

скупщина

Балкански".

СБ

сед

шест

Димитровград

веде

че

цели

игра и по този начин потвър
диха, че успехите в състеза
нието за купата на Югославия
не са случайни. В неделя на
игрише те победиха
своето
отбора на ФК „Челик" от Бе
ло поле с резултат 3:1 (1:0).
Мачът започна с офанзивна
игра на домашния отбор. Ата
ките към вратата на гостите
бяха чести и добре организи
рани, и обещаваха откриване
на резултата. Наскоро това се
и сбъдна, а автор на гола бе
лдвото крило Цветков.
До края на първото полу
време и в двете наказателни
полета бяха създадени някол

и 3:2,

ГОДИНИ

на миналата

след

от Босилеград се представиха
пред зрителите си с хубава

но димитровградските футбо
листи винаги успяваха да из
равнят резултата. Накрая те
имаха сили и съумяха да отбелязат още два гола и та-

Годишно събрание на фк„ А. Балкански
мица,

В НАЧАЛОТО на пролетната
част от първенството във Вран
ска „А" група, на „Младост"

ГО по-интересно от играта бе
ходът на резултата.
Именно,
гостите от Велико
село три
пъти
създаваха
{резултатно

годишната

отбор.
скупщина

бе

избрано

ново ръководство и
няколко комисии. За предсеСкупщииата бе издател на
бран Гюро Гюров, дългогоди-

Джорич.

Новоизбраното

Пред (

по всенародна отбрана.

щаваше

своята

врата,

но

използуваше
всяка
възможНост да организира
бързи
контраатаки. В няколко таки
ва атаки бяха създадени го-

на присъПо убеждение
ствуващите
съдията Петконаправи
вич от Сурдулица
когато към среда
грешка
полувреме по
та на второто
на
сочи, че футболистите
„Младост"

трябва да тръгнат
беше
от центъра. Топката
гол-чертата, но
стигнала до
все пък не беше влезла
във
вратата на „Младост".
М.

Янев

д. С.
тта

На 18 април т.г. навършва една година от смър*
съпруга, майка и сродница 54-

на нашата скъпа

годишната
ДИМИТРОВГРАД

Трета победа на „Деен Балкански"
В

неделя,

12 април, футболистите на „Асен Балкански"
значипостигнаха още една
телна победа, с която те озаглавиха

състезателната

табел-

ка, което ще рече, че в момента „Асен Балкански" е на

место.
предишмите два
Кокто и в
част от
мача праз пролетната
така ч през попъРввиствотс'
КОЙТО се игра в сеследния,
крзП Пило Полска Ръжен»
покарот, димитровградчани

пъР»°

В ООСТ „ДИМИТРОВГРАД"

футболен турнир д
Комисията за спорт и ^'“«"неделя
турнир
митровград" организира в
йто се състезаваха
по

футбол

отбори

на

на

малки

трудовите

зираи а рамките иа
спортиите

игри

иа

ерата,

Ту„иирът

едии"*”'
П°АГ°

*

„„

иоявитиеи

17

в

Димитроа-

.печели отборът иа

Първото място иа ТУТолм.Г-ор
май'Д°бъР
„Технология"'/ *
Иванов със 7 гола.

0

органи-

трудов

градска община.

братство

6а

Работническо

АПРИЛ

I»»1

6.

синиш.

Цветанка
Борисова
Андонова

отлична физическа подзлха
техническо
добро
гетовка и
футболната игпознаване на
го каже
Ра. Какво може да
за мача в неделя!
_

.Оимитровгродскиго

фут-

бяха добро приети в
болисти
на самия
Полска Ръжена, а и
високо
бо на
(врен двубоя
равнище,
за
спортмонтско
заслужават
и
ксето похвала
на „Младост"
футболистите
футболистите
ОТ П. Ръжена и
Балкански " от Дина „Асен
Да
кажем,
че
митровград.
който вкаединственият гол,
35
минута,
е
ра Каменов в
всичките едидело на почти
футболисти на „Балнадесет
колективната
конски", които с
показаха, че футбола
си игра
е колективна игра и, че сам«
трябва до се играе.
така
т. Патрон

от Димитровград

Времето няма никога да заличи голямата диря
на твоя честно изживян живот. Вечно ше помним
твоето трудолюбие и обич към нас.

Опечалеии
Съпруг Иван, дъщеря Росица, братя
Стафан,
Александър и Иван, сестра Вера, зетоае Ананм
н Йордан, снахи Гена, Цеца и Рада н племенни-

ЦИ

СТРАНИЦА

11

Младежки творчески награден конкурс
С

ЦЕЛ

тливи

да

насърчи

младежи

и

подтикне

талан

в сродните училища, ор
сдружения труд, висшите

ганизациите на
и полувисши учебни

заведения

и от се
ло, по-дейно и по-усърдио да се зани
мават с творческа работа в литературата,

публицистиката и подобни културни дойности, слисание „Мост“, по повод Деня
на младостта

и

ши

студенти ОТ всички висши и полувисучебни заведения до 27-годишиа въз-

раст.
1. Творбите трябва

да бъдат написани
на български език — по възможност на
пишеща машина, раздел тройка, или чет
ливо на ръка и да бъдат обозначени с
На
редакцията
обозначение
(шифър).
трябва
ПЛЯРА

да се изпратят по ТРИ ЕКЗЕМа името на автора с точиия му

адрес да бъде написано и сложено
ОБЯВЯВА
КУРС

ЗА

ТВОРЧЕСКИ
СЛЕДНИТЕ

НАГРАДЕН

ВИДОВЕ

И

КОН

ЖАНРО

ни за награда.
3. Изборът на темите трябва да бъде
обласнасочен предимно към следните
борба и соти: Народоосвободителиата
циалистическа революция на югославски-

ВЕ:

Лай па ореио!

. I.

СТИХОТВОРЕНИЕ
500 дин.
400 „
300 „

Първа награда
Втора награда
Трета награда

Йесенъска синат ми дойде оди Цариброд
с
„Вичуту“ и после много овъртажо и усукуваже из-

II.

те народи и народности, социалистическо
то

Първа награда
Втора награда
Трета награда

А

III,
Гледам га, вийе се детето ко цървмк, стиснул
се ко петопарац у празну йесийу, па отвори амбарат

*
;;
I

— Узни сине, ама напролет ка се оре че дой
деш да ми помогнеш ...
Зарадува се детето, свитмуше му очи. Понапълси колцата и отпръпча за Цариброд.
Еве са йе пролет, време се опрайи за ораже,
а синат га нема. Очи си изкоколи оди гледаже нема
ли „Вича“ да се зададе по путат. Питам се дали
синат йе забоварил кво оратимо йесенъска или па
детото си има работу!
Йучера за Цариброд пойде йедън нашинъц и
я изпрати абър на
синатога:
„Кико знайеш
да
знайеш, ако вържиш семенце у землюту нещо че се
мето поупече и ако съга не пооремо йедва ли после че може да оремо. А и време си минуйе. Нали
знайеш, ако вържиш семенце у землюту нещо че се
роди, а не посейеш ли
ич нема да има. Та
затова гледай да дойдеш да не минемо за резил..
Знам дека синат че дойде, нема да ме остави
на цедило.

IV.

3

Ама гледам по наше поже. колко живе вече
не се ору и ме вача секлет. Йодно време колко
««Род се ранеше оди тея живе! Па ми дооди да
окнем колко ме глас държи: Ей бре, човеци, доодете да пооремо живете! После нема с празни цегарйе
да се лутате по пазарището и све да ви йе скупо.

и

подробно

да

бва да запишат и имената иа хората на
колко години са, как се казват и от кое
ссло и махала са, които са им разказва-

казки и легенди трябва да се прави точ
но на народния говор (диалект) в даден
край, в който е записана народната твор«
ба. Творбата трябва да бъде изворна, за

1000 дин.
800 „
600 „

писвана от хора, така както те я пеят
или разказват, а да не се взима от кни
га. На края трябва точно да се посочи
името на лицето, от което творбата е за
писана, от кое село е и на колко го-

600 дин.

дини.

500
400

Преписани творби
се награждават.

НАРОДНИ

„
„

от

книги

няма

да

6. Изпратените творби на конкурса ще
бъдат прегледани от жури, а резултатите
ще бъдат съобщени в
навечерието
на
Деня на младостта.

ОБИЧАИ

1000 дин.
800 „
600 „

7. Срокът на конкурса за приемане на
творби за награди е 10 МАЙ 1981 ГОДИ
НА. Ръкописите трябва да се изпращат

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА:

|
|

точно

даден

ли за един или друг обичай.
5. Записването на народни песни, при-

Първа награда (две)
Втора награда (две)
Трета награда (две)

Първа награда
Втора награда
Трета награда

трябва

1000 дин.
800 „
600 „

пет)

ЗАПИСАНИ

ак-

обичай, който са избрака
ли, в кое село или край съществува,
кво е народното вярване за него и какви
са характеристиките му. Особено иитерена
народни
сно ще бъде записването
обичаи, които вече са на изчезване. Тря*

V. ЗАПИСАНИ ИЗВОРНИ НАРОДНИ ПЕС
НИ, ПРИКАЗКИ .ЛЕГЕНДИ (най-малко до

VI.

трудови

1000 дин.
800 „
600 „

ЕСЕ

Първа награда
Втора награда
Трета награда
{)
|

опишат

НОВЕЛА

Първа награда
Втора награда
Трета награда

м реко:

младежките

4. При записването на народни обичаи,

РАЗКАЗ

аогорите

— Тате че ми деш малко компире, васуж лук...

1У

изграждане,

ции и пр.

плюва камичето:

На пазарат у Цариброд ем Т)м нема, ем скупо.
нийе платмцуту си позадължимо за мебели ...

в за

творен плик, който авторите трябва
да
изпратят заедно с ръкописите, предложе

1. Право на участие на творчески на
граден конкурс имат само младежи
—
ученици от средните училища, от орга
низациите на сдружения труд, от село

на следния адрес: Издателство „Братство“
— за Младежкия награден конкурс
на
„Мост", Кей 29-ти декември 8, 18 000 Ниш.
Редакция

«Мост"

Когато колата тръгнат назад...
;

ВрштЗо
1КТНИК НА ВЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В
С*Р ЮГОСЛАВИЯ
Иши
всеки петък
Урежда
редакционна
колегия
Директор
и глееем и отговорен
редактор
КОРИС

КОСТАДИНОВ

Технически
БОГДАН

редактор
НИКОЛОВ

Телефони: директор —
46-454, Редакция 52-751.
Годишен абонамент 150
а

полугодишен 75
динара
Текуща сметка
62500-603-9529
СДК — НИШ

Печатница: „Вук Караджич",

Ст.

Пауноаич

72 — Ниш
Адрес не Издателството:
Кей 79 декември
^гд
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Ниш

Случи се това по време на
акцията „Седмица на движе
нието". Един от
милиционе
рите по
движението
спира
един „фичо" и казва на во
дача му:
— Другарю, вие сте провъ
згласени за водач на деня и
спечелихте награда от 100 000
динара. Извинете за любопит
ството, но как ще изразход
вате тази хубава сумица па

ри?

вен

— Може би . . .
най-добре
ще бъде ако с тези
пари

нали. Хей, па ви сте случай
за съдията по нарушения.
Тогава
от задната седалка
с дълбока въздишка се оба
жда ' дядото на водача:

заплатя държанието
чески изпит! ■

на

водо-

За да спаси наградата, же
ната на водача час по-скоро
добавя:

това,

добре

сте

си

пий

— Не го слушайте друга
рю, не виждате ли, че е пиян!

— Ех, деца, деца. . . Нали
ви говорих, че няма далеч да
стигнем с тази открадната ко
ла .. .

— Значи, карате без кни
жка за правоуправление и, ос-

(Разказал Андрия Стремчевич от Такова Бачка)
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