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С уназ на Президента на Социалисти
ческа федеративна републина 
славия от 14 февруари 1975 г. Изда
телство „Братство” е удостоено с 

Орден братство и единство със сре
бърен венец за особени заслуги в 
областта на информативната и гра
фическа дейност 
витието на братството и 
между нашите народи и народности.
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и приноса за раз- 
единствотов са» Югославия •

ЦЕНА 2,20 ДИНАРА

председателя Йосип Броз Тито 

орган на ССРН в Хърватско

ГОДИНА XVIII

Интервю на
„Вйесник“,

пред

Предстои ни много 

по-енергично борба
Г

ртп -5АГ-тп7|м:лоРЕДИ ПИСМ0Т0 И ДЕСЕТИя КОНГРЕС БЯХМЕ В ПОЛОЖЕНИЕ, КО- 
^,?.^АСТРАШАВАШЕ ДА 0БЕЗЦЕНИ ПРИДОБИВКИТЕ НА НАШАТА РЕВОЛЮЦИЯ. — 
КРИЗИСНИТЕ ПОЛОЖЕНИЯ НЕ ИДВАХА ОТДОЛУ, ОТ БАЗАТА, НО ОТ РЪКОВОДСТВА.

. — ТРЯБВА ДА РАЗВИВАМЕ И ОТГЛЕЖДАМЕ САМОКРИТИКА ВЪВ ВСЯНА ПЪР- 
ВИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СК, ВЪВ ВСЯКО РЪКОВОДСТВО, НА ВСИЧКИ РАВНИЩА'

ТА.

Загребаният „Вйесник” в не 
деля публинува разговора ма 
председателя Тито с Дара Яне 
нович. В това интервю другар
ят Тито подробно оцени поло
жението в страната и състояни 
ето в Съюза на комунистите 
след 21 заседание на Предсе
дателството на СЮК, Писмо

то, конституционните промени 
и Десетия конгрес на СЮК.

ДАРА ЯНЕКОВИЧ: Когато по
следният път, другарю Тито,

разговаряхме за 
в Съюза на комунистите и в 
страната, това бе в твърде сло 
жна обстановка, след Двадесет 
и първото заседание на Пред
седателството на СЮК. През 
септември 1972 година до вси
чки организации и до всички 
членове на СЮК бе изпратено 
и предупредително писмо и за 
дачите, ноито Вие иницирахте, 
а в което, както и в интервю
то, бяхте твърде остри в оцен- 
ната и категорични в изисква
нията много натрупани противо 
речия, пропуски и грешки в ра-

състоянието звитието на нашето самоупра- 
вително общество по-бързо и 
по-енергично да се 
преди всично 
това бе приета новата Консти
туция на СФРЮ, проведоха се 
нонгресите на Съюза на кому
нистите в републиките в Десе
тият
вам Ви да ни кажете, по Ваше 
мнение, какво от онова време 
се е изменило и как днес пре
ценявате положението в стра
ната
на номунистите?

решават, 
СЮК. След

конгрес на СЮК. Умоля

и състоянието в Съюза

С ПИСМОТО И УПОРИТА РАБОТА ДО ДЕСЕТИЯ КОНГРЕС УСПЯХМЕ ДА КОНСОЛИДИ
РАМЕ РЕДОВЕТЕ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ

по единството на Съюза на 
югославските комунисти и кой 
то благоприятствуваше за поя
вата на национализма.

С Писмото и упорита работа 
успяхме до Десетия конгрес 
да консолидираме редовете 
на Съюза на югославските ко
мунисти и на Конгреса дойде 
до изява неговото пълно един
ство. Следователно, въпреки 
че и днес имаме немалко раз
лични проблеми, положението 
се подобри твърде много в 
сравнение със състоянието 
преди Писмото и Десетия кон
грес. Направен бе забележите
лен напредък. Съюзът на кому
нистите след Десетия конгрес 
с упорита работа се счепка и 
и с много отрицателни явления 
и те се премахват, но все още 
недостатъчно бързо и ефинас-

югославските комунисти и тъй 
нататък. Демократическият цен 

__трализъм бе почти напълно 
* изхвърлен от речника на кому
нистите. В една републина ръ
ководството на Партията все 
по-дълбоко затъваше в блатото 
на национализма. Например, 
започнало беше преброяването 
между работниците — ной 
сърбин, а кой е хърват, кога
то се касае за приемане или 
пък за уволняване от работа.
Следователно, ръноводствотю 
нЬ Съюза на комунистите 
Хърватско разпалваше най-опа
сни националистически и шови- 
нистиче1сни тенденции и с това 
се нарушаваше една от най-голе 
мите придобивки на нашата ре
волюция: братството и един
ството на нашите народи.

Разбира се, ние трябваше да 
«сменим главните ръководители 
в Изпълнителния комитет 
Съюза на комунистите в Хър
ватско, трябваше да поведем 
остра борба срещу такива 
ления.

И в Сърбия също сменихме 
ръководството на Съюза на 
мунистите, Изпълнителния 
митет, поради гнил либерали- 
37,м, нойто бе твърде опасен

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СК ТРЯБВА, ИЗХОЖДАЙКИ ОТ СЕБЕ СИ' ДА ^ЕЕАЖДАТ ЕТИКА НА 
НОВОТО САМОУП1РАНИТЕЛНО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО УСТРОЙСТВО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ТИТО: Ако 
сравняваме днешното положе
ние в нашата страна и в СЮК 
с положението, което беше пре 
ди Писмото и Десетия кон
грес, считам че абсолютно мо
же да констатираме: то се из
мени много към по-добре. Бях 
ме се озовали в положение, 
което застрашаваше да обез- 
революция. Либерализмът и та- 
цени придобивките на нашата 
на нареченият федерализъм 
благоприятствуваха за появата 
на опасния национализъм, не 
само извън Партията, но и вът
ре в самата Партия. Тези явле
ния застрашаваха единството 
на Съюза на югославските ко
мунисти и единството на наро
дите на Югославия като соци
алистическа държава.

Съществуваше например си
лен стремеж ръководствата на 
Съюза на комунистите в ня- 
нои републики калното се мо
же повече да се еманципират 
от висшето ръководство ма 
Съюза на югославските кому
нисти. Провеждани са тайни 
заседания на релубликансни 
ръководства, за което изобщо 
не е бил осведомяван Центра
лният комитет на Съюза на

Председателят на СЮК Йосип Броз Тито

потребителската психология и 
надпреварата за динара, коя
то много хора е упропастила.

стваха своите редове от онези, 
ноито спъваха социалистичес
кото развитие. Тъкмо затова, 
че в основата, в базата на СК, 
положението бе по-инакво, от- 
колкото при определени ръко
водства, Съюзът на комунисти
те можа да постигне успехи, 
за които говорихме. Революци
онната акция сега вече по-бър
зо се води. Съюзът ма кому
нистите разбра, че единствено 
с революционно действуване 
може да се осуети да ме се 
повторят положенията, подоб
ни на онези преди Двадесет и 
първото заседание на СЮК и 
Писмото. Това е голям успех.

е — Неведнаж изтънвахте в 
течение на въоръжената ре
волюция, а често и по-нъсно 
подчертавахте и в реферата на 
Десетия конгрес на СЮК, че 
номунистите трябва винаги 
твърде ясно да утвърдят свои
те задачи, но също така тряб
ва да утвърдят и нанви и нои 
грешки и несполуки са напра
вили, за да може да се върви 
по-бързо напред. Казахте: „Тря 
бва ясно и отговорно това да 
се прави”, понеже за револю- 
ционността на една партия или 
движение се съди и по това 
кан се отнася нъм своите гре
шки и слабости. „Дори и сама
та готовност за грешките да се 
говори и те да се анализират" 
— е назал Ленин — „предста
влява половин успех". Не стру
ва ли Ви се, другарю Тито, че 
тази прантина СЮК не развива 
достатъчно във всекидневния 
практичен живот и работа, но 
че тя идва до изява главно в 
така наречените кризисни по
ложения; нан инан да се обя
сни необходимостта от Вашите 
от време на време дирентни 
намеси и предупреждения?

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ТИТО: Спо 
менахте така наречените кри
зисни положения. Ще ви кажа 
аз какво мисля за тези кризи
сни положения. Не идваха те 
отдолу, от базата, но от ръко
водствата. И когато това ному- 
нистие забелязаха, бързо за
ставаха но крана, бързо очи-

в

но. САМОНРИТИНА НЯМА ДОСТА
ТЪЧНО В СК, А ТЯ Е ПО-ВА
ЖНА ОТ КРИТИКАТА

па
— Моля Ви, другарю Тито, 

да мажете дали е могло да 
се направи повече, с какво ка
то председател на СЮК не 
сте доволни, нанво считате, че 
трябва да се вт>рши по-бързо, 
по-организирано и по-енергич
но, за да нямаме по-нъсно по- 
големи трудности?

яв-
Членовете на СК трябва да 

поправят грешките си чрез са- 
монритика, те трябва да бъдат 
самокритични. Понеже, само
критиката 
хте, споменавайки Лениновата 
мисъл — е половин успех, мо
щно възпитателно средство в 
изграждането на новия човек 
и самоуправителното общест
во. Следователно, това ни не
достига още, и то много ни 
недостига. Ето, от това още 
не съм доволен и в тази насо
ка трябва много да работим, а 
това значи упорито и търпели
во да се възпитават комунисти
те да бъдат самокритични. То
ва не е лесно за онези., ноито 
са пренебрегнали и забравили

но-
ио-

както що каза-

кат-о цяло трябва запистите
това да поведат много повече 

отиолното досега. Чле-
боти, за да разбере всени ко
мунист кан трябва да се дър

пан да действува, с дру
ги думи, за да схване значе
нието на своята роля, трябва 
да знае нанво той като кому
нист смее, а какво не

се стълнновява с морала и 
на СН. Всяко

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ТИТО: Виж 
те, не бих могъл да ви кажа, 
че ние сме могли да направим 
повече, но че не сме направи 
ли доста, това е вярно. Още 
има и нянои съществени 
ща, които -немалък брой кому
нисти не разбират. На първо 
място трябва в самия 
на комунистите по-организира- 
но и по-систематично да се ра-

сметна,
новете на Съюза на номунис-жи и
тите трябва да б7>дат дисципли
нирани, изхождайки от себе си 
— трябва да изграждат етика 

самоуправително 
устройство,

не-
смее,

на новотокое
социалистическо 
което създаваме, а не да допу- 

золиво еснафсио-

етиката на член 
отделно лице, всяка организа- 

на СК и Съюзът на ному-

Съюз

скат да гиция



(От 1 стр.) И грешни, понеже с това само 
що издигне своя авторитет и 
разбира се, авторитета но СИ. 
Но ано се поръсва с пепел, па 
пан греши, тогава загубва до
верието на хората, а това при 
нас има доста. Ногато назввм 
това, не мисля само за отделни 
лица, но за цели ръководства 
на Съюза на номунистите. Ано 
ръководствата не 
решенията, тогава това 
принадлежи в този категория, 
то губи доверието и на член
ството и на по-големито общ
ности, на нашите хоро; нанося 
вреда на авторитета на СН и 
неговата революционна борба, 
а това е тъкмо онова, което не 
бива да позволим, за моето 
всекидневно трябва до се дър
жи сметна.

Тона наречените кризисни 
положения бяха по-често пре
ди Писмото. Съюзът на кому
нистите сега е консолидиран 
и навреме предприема необхо
димите мерни, за да не се пов 
тарят явленията, подобни на 
онези от миналото. Следовате
лно, моите лични намеси все 
са по-редни, а се надявам, че 
повече не ще бъдат необходи-

ишмво от обикновения, спокоен 
живот. Трябва по-остро да на
стъпваме, но и да водим смет
на — съгласен съм с вас — да 
не страдат честни хора, добри 
комунисти и онези, които мо
гат да станат добри комунисти. 
Понеже ако бъдем прекалено 
остри, Съюзът на комунистите 
що загуби авторитет, бихме 
създавали недоверие и убеж
дението, че не сме правдиви, 
а ние трябва прардиво и пра
вилно да постъпваме. Това е 
твърде значително и велико 
нещо, мощно оръжие на Съю
за на номунистите в борбата 
за всеки човек.

и отглеждано на пъзпитанието 
и образованието, та достатъчно 
бързо стана ефикасна орга 
низация ма революционна дей
ност?

нидиевнато практика изобщо, 
да се решават ло-бързо и по- 
оиютематиИно.

самокритиката. Има хора с мно 
го суета, с много оснафсни 
схващания и разбира се. пове
дение и т. и. Не е това обикно
вена работа, т комунистите 
това да превъзмогват, ни то то
ва е възможно за една нощ. 
Но ние трябва в нашия Съюз 
на комунистите да ускорим 
действуването в това направ
ление, трябва да развиваме и 
отглеждаме самокритика във 
всяка първична организация на 
СК. във всяко ръководство, на 
всички равнища, самокритика 
и критика, разбира се. Бих ка
зал дори, че критика има до
ста. има и критикарство и твър 
де много, но няма самокрити
ка, а самокритиката е по-важ
на от критиката. Предимство 
давам на самокритината, кое
то разбира се не значи, че и 
критина не трябва, че и нея 
не трябва да развиваме. Но 
критикарството, единствено то 
е вредно.

Самокритика, следователно, 
няма достатъчно в нашия Съюз 
на комунистите, а добрият ко
мунист трябва да бъде само
критичен към своите пропуски

Също не може да бъдем до
волни от отепента на идеоло
гическото образование на пар
тийните кадри, с това, 
досега в тази насока е направе 
но. И но става дума, разбира 
се, само за партийни кадри, 
които — и то на всички равни
ща — трябва да получат опре
делено марксистко образова
ние. С това трябва да се залоч 
не още от ранна възраст, ог 
основното училище, па все до 
факултета. Трябва за всички да 
се създадат възможности мар- 
коически да се образоват, да 
запознаят и да разберат мар- 
ксическата идеология, понеже 
кан инак в практиката ще я 
прилагат и провеждат. Поради 
това от изключително значе
ние са учебните програми. За 
тях трябва да се поведе смет
на още повече, отиолкото до
сега. Понеже, разбира се, не 
можо на учениците от основ
ни училища, па и на по-млади- 
те средношколци, да се даде 
Марнсовия „Налитал" да го 
изучават, но цялата учебна 
програма трябва да бъде про
никната ог марксизъм и марк
систки идеи, разбираеми за 
определена възраст. Програма
та трябва да бъде направена 
така, че на младите, особено в 
средните училища, да даде 
възможност да разберат основ
ните марнсистии идеи, за да 
се подготвят за по-късно, на 
факултетите, да схванат и да 
научат и по-сложни неща от 
марксистката теория. Поради 
това е необходимо да се напи
шат такива учебници, които по 
лесен и разбираем начин ще 
тълкуват марксическата наука. 
Когато за това разсъждавам, 
припомняйки си как ние в ка
торгата, когато бяхме млади, 
се образовавахме, и то с твър
де популярна и разбираема 
марксистка литература.

НИЕ ТРЯБВА ПРАВДИВО И ПРАВИЛНО ДА ПОСТЪПВАМЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ТИТО: Съю
зът на комунистите днес о на 
път да стане онова, което 
трябва да бъде и онова, моето 
някога о бил. Два десет и пър
вото заседание но Председа
телството на СЮН и Писмото 
оилно мобилизираха <и насърчи
ха дейността на комунистите, 
нанто за вътрешното укрепва
не редовото на Партията, та
ка и в политическото и идео
логическото укрепване на чле
новете на Съюза на югослав
ските комунисти. Марксизмът 
е върнат в училищата. Маркси 
чооното образование е раздви
жено в широки размери в ця
лата страна и т . н. Разбира се, 
че не съм доволен с онова, 
което досега е постигнато, по
неже в Съюза на югославски
те комунисти има още члено
ве, за които не можо да со ка
же, чо са комунисти и че 
мястото им о в гази организа
ция. Освен това, има още до
ста недисциплина при изпълня
ването на различни решения и 
заключения, особено в някои 
организации. Бавно се провеж
да. или дори се нарушават ре 
тенията на Десетия конгрес. 
Срещу всички тези и подобни 
явления трябва да се предпри 
емат още по-остри мерки, до 
изнлючване от Съюза на ко
мунистите.

което

изпълняват
също

Вижте, има хора, които са 
изхвърлени от -редовете на 
Партията, а дълги години са 
били в Партията, били са в 
борбата, но с някои са се сгьл 
кновили, с някой, който напри
мер днес повече не е на ръко
водно място и може би ло- 
рано е могъл да ги представи 
като вредни и така нататък. 
Дошло е до разследване. Коми 
сиите са утвърдили, че той е 
виновен, а не онзи, който ги е 
обвинил, и са изхвърлени от 
Партията. Търсят отново да ги 
приемем в Партията. А аз 
вярвам, че някои от тези нико
га не са били своеволно или 
злонамерено направили против 
нашето развитие и против Пар
тията. Сега, иди ти та докажи, 
че оня злонамерено ги е обви
нил за това и за това. Има ра
злични обвинения. И твърде 
опитни хора. Вземете например 
нашата сигурност; и в нея е 
имало хора, които са нанася
ли големи вреди. И онези, в 
които аз имах доверие, праве
ха грешки, па бях принуден да 
ги осуетя по-натаък да не дей 
ствуват.

ми.

МНОЗИНА ОЩЕ НЕ РАЗБИРАТ И НЕПОЗНАВАТ НАШАТА 
ОБЩЕСТВЕНА СИСТЕМА

то на Социалистическа феде
ративна република Югославия 
начело с президент и подпре- 
зидент, които подлежат на ро
тация. Това вече и на дело, 
практиката, повече години 
показа като твърде ефикасно и 
добро. Следователно, аз мога 
всеки ден да си замина, а ни
що да не се измени.

— Не произтичат ли тъкмо 
от тези обстоятелства, 
сно поради Вашите повременни 
намеси, и въпросите: „А нанво 
след Тито?!”, въпроси 
Вас това е твърде добре поз
нато — ноито години наред се 
чуват от различни страни на 
външния свят? И нашите хора, 

но и

отно-

на в
се

Не бихме могли да 
нито аз мисля, че Съюзът на 
комунистите е развил 
тъчно силна политическа и иде 
ологическа офанзива. Съюзът 
на номунистите само донякъде 
е успял да раздвижи някои не
ща и процеси. Предстои ни, 

следователно, много по-енерги- 
чна борба натрупаните пробле
ми, нанто в СН, така и във все

кажем,

доста-
не само комунистите, 
многобройни патриоти и цени
тели на Вашата личност, често 
немислейки само за вътрешни
те трудности, ноито вероятно 
— понеже не е лесно да се 
изгражда самоуправителен об
ществен порядък — ив бъде
ще ще има, но мислейки и на 
все по-сложните

— Вие вече отдавна влязох
те през широко отворени вра
та в историята не само на юго
славските народи, но й 
та изобщо. Това е факт, нойто 
никой с нищо не може да оп
ровергае. Не е ли бреме тана- 
ва слава: още приживе да 
бъдеш легенда, твърде тежно 
поради всичко онова, ноето се 
изисква и че постоянно и не
прекъснато се очаква от една 
танава изключителна личност, 
каквато сте Вие. Бихте ли, дру
гарю Тито, иснали да опишете 
личните си чувства,, ноито пре- 
дизвинва такова общоизвестно 
признание?

Но хора, които са страдали, 
поради неправилни оценки и 
вредни отношения спрямо ка
дрите още се борят за Парти
ята, желаят отново да бъдат 
приети в Съюза на комунисти
те. И тези случаи трябва да се 
преразгледат, това трябва да 
се реши.

све-

международ- 
отношения и на Вашия ав

торитет в света, знаят да на- 
жат: „Само да ни Тито пожи- 

еИ” Какво бихте Вие, дру
гарю Тито, назали на едните,а 
какво на другите?

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ТИТО: ДА, 
вече отдавна от време на вре
ме се чуват различни налучква
ния за това какво ще бъде в Ю- 
гославия след мене. Това доня
къде е и поради обстоятелст
вото, че онези, които с това се 
занимават изобщо 
рат нашата обществена систе- 

организационна 
структура и идейно-политичес
ки курс. Ние, както 
имаме колективно ръководство, 
както във Федерацията, така 
и в републиките и т.н. Най-вис- 
шето тяло е Председателство-

ни
— Работническата класа и 

останалите трудови хора не 
оценяват дейността на номуни 
стите и техните организации 
според деклараците, но спрямо 
истинското им политическо и 
обществено поведение в прак
тиката, спрямо резултатите 
на тяхната акция” — се подчер 
ва в Писмото, което иницира- 
хте и подписахте Вие, другарю 
Тито, а от името на Изпълни
телното бюро на Председател
ството на СЮК другарят Ста
не Доланц през септември 
1972 година. Всички,
Тито, чувствуват, че 
в Съюза на комунистите и в 
нашето общество се промени 
след Двадесет и първото за

седание и Писмото. Много не
ща са написани, казани и ус
тановени. Обаче, получава се 
впечатление, че грешките и 
несполуките твърде бавно се 
поправят в дневната практика. 
Това е забележка, която може 
да чуете от голям брой хора. 
Дори извънредно добре се нон 
статира онова, което не е доб
ро, което не струва, но често 
тук се спре. Освен това, твър
де силни са отпорите на бюро
кратичните и различни други 
сили, които твърде перфидно 
се прикриват зад хубави думи 
и фрази за социалистическото 
самоуправление, а на практика 
оказват отпор, всъщност пре
чат да се действува ефикасно. 
Такива 
Партия...

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ТИТО: Ви- 
жте, ясно е, че това съществу
ва, но Съюзът на комунистите 
не може като с 'някаква магия 
изведнъж да премахне и да 
отстрани всички такива явле
ния. Това изисква упорита ра
бота и голямо търпение с хо
рата, понеже трябва да пазим 
от коритото заедно с водата да 
не изхвърлим и бебето. Трябва 
да пазим кой човек и поради 
какви мотиви не е нещо раз

брал или може Ди не ще да 
разбере това или онова. За то
ва и за много други неща тряб 
ва да се държи сметка, когато 
се касае за човек, понеже има 
много такива, които когато им 
се обяснят нещата, когато към 
тях се прояви търпение — 
един ден ще станат добри ко
мунисти, а има и такива, които 
нито до смъртта си няма да се 
променят, които може само 
гробът да изравни.

Иоках да кажа, че всичко то
ва представлява съставна част 
на вътрешния процес на по-на
татъшното укрепване на Съюза 
на комунистите, съставна част 
на борбата срещу различните 
аномалии и грешки, при което 
трябва да водим сметка вина
ги да умеем правилно да пос
тъпим спрямо ония, които гре
шат, поради незнание. И спря
мо ония, които грешат със зна
ние, или както обикновено се 
казва съзнателно, спрямо тях 
няма да бъдем благи, 'но ще 
постъпваме остро, било с из
ключване от Партията, било с 
други наказания.

ве КОМУНИСТИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ 
ТРУДЯТ ДА ЗНАЯТ И ДА МО
ГАТ ДА РАЗЛИЧВАТ ЧЕСТИТ- 
НИТЕ ОТ НЕЧЕСТНИТЕ НАМЕ
РЕНИЯ, НАВРЕМЕ ДА ЗАБЕЛЯ
ЗВАТ СТРЕМЕЖИТЕ, КОИТО 
ВОДЯТ КЪМ УКРЕПВАНЕ НА 
СК И ОНЕЗИ, КОИТО ГО ПОД
КРЕПВАТ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ТИТО: Ако 
аз, както вие кажете, имам та
къв авторитет в света, тогава 
това безспорно не е само моя 
заслуга, но това на първо място 
е заслуга на моите бойци в 
течение на народоосвободител- 
ната война, това е заслуга на 
моята Партия, на чието чело 
вече се намирам много години, 
това е заслуга на нашите на
роди, които досега винаги, па 
и в най-трудните моменти, ми, 
оказваха доверие. Разбира се, 
че това за мен е голяма чест, 
но и голямо бреме и задъл
жения. които произтичат от 
това. Това са задължения и 
спрямо моята страна и навън, 
спрямо чужбина.

не разби-)
ма, неговата

— Тъкмо за тези неща, кои 
то сега споменахте,
Тито, говорихте преди 
месеца. Има хора, които твър
де тежко изживяват това, че 
са наказани неправилно...

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ТИТО: Ние 
неправилните и прекалено стро 
гите наказания лесно ще поп
равим и ще посветим най-голя- 
мо внимание да докажем исти
ната. Но ние трябва да имаме 
искрената помощ на останали
те хора, трябва да ни помогнат 
правилно да пресъдим и хора
та. които не са виновни да ре
абилитираме. Наша 
е това да направим.

— Исках по-точно да кажа, 
другарю Тито, че различни не 
само врагове, но й онези, нои
то се служат с недопустими 
методи в борбата за позиция 
и власт, често знаят твърде 
умело да използват положение
то, за да се разплатят тъкмо 
с комунистите и с добрите, че
стните хора, на различни начи
ни настояват да ги изолират и 
изхвърлят от борбата...

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ТИТО: За 
съжаление, това е вярно. Де
зинформациите твърде много 

пречат. Понякога считате, 
че е най-добрият, а тогава ви
ждате, че се касае за други 
стремежи, че подкопава вътре-

другарю
климатът

знаете, другарю
няколко
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длъжност
— Мисля, другарю Тито, че 

както през въоръжената рево
люция, така и по-нъсно, във 
втората част на социалната ре
волюция, се ползвахме на пър
во място с хуманните методи, 
та нашата революция вероятно 
се числи към най-хуманните. 
Но хуманност, всячески, 
га не е достатъчно и бих 
нала да кажа, че бихме трябва
ли много повече и по-система 
тично да прилагаме възпитател 
ни методи. Разбира се, 
дето това е възможно. Друг е 
въпросът, когато се 
врагове...

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ТИТО: Това 
е абсолютно необходимо. Но 
при това трябва да се държи 
сметна да не се служим с опор 
тюнизъм, да не бъдем опортю
нисти. Революцията е 1нещо по-

— Да се изгради самоупра
вителен обществен порядък е 
дълъг и твърде сложен процес, 
нойто може да води и по кри
воличещи, а поради съпротива
та на бюрократичните и непри
ятелските сили и по трънливи 
пътища. Когато казвам това, 
не мисля само за съпротивата 
на силите вътре в страната, но 
и за онези отвън; мислите ли, 
другарю Педседателю, че Съю
зът на комунистите 
онзи период, когато револю
ционната борба бе мално по
отслабнала — сега отново раз
ви достатъчно силна политиче
ско-идеологическа офанзива 
във всични сектори, а особено

има доста и в самата
НИНО-

ис-

там,

след насае за

ни
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СОт 2 стр.)
шната нохезид на Съюза на но 
мунистите. Такива трябва да
витГГлГн3637, и то без как‘ВИТО и да било съображения и 
опортюниз™. Комунистит^тря
да ТРУАЯТ Аа знаят ида могат да различават честни
те от нечестните намерения 
■навреме да забелязват стреме-
нГна гГ° В0ДЯТ Към УнРепи 
онези С„Г3а На комУнистите и онези, които го разбиват.

посочвайки с ръка въм писа-
то~а СИ Маса' дРУгаРят Ти- ТО продължи:

боли и поето не може да оста
не тана, нанто досега е било. 
Искам

други или пън е чужд труд. В 
обществеността съществува, 
другарю Тито, убеждението, че 
комисите за разследване на 
потенлото на имуществото на
правиха пълна засечна и че 
това по тоя начин не е възмо
жно да се проведе. Хората не 
иснат един на друг да си пра
вят неприятности, а и 

нъдето са направени 
опити ,нъдето комисиите озна
чили онези, които трябва да 
се внесат в списъците, всичко 
в повечето случаи се проваля. 
Съществува дори и такова по
ръчение, което' чух от „повече 
страни:

„Другарю Тито, пиши друго 
писмо, понеже сега крадат оне 
зи, които преди не нрадеха".

Дали Председателството на 
ЦК на СЮК и Вие, другарю Ти
то; считате, че насноро ще тря 
бВа да се предприемат нови 
мерки; дали все пак не трябва 
да се проведе някакъв вид но
ва национализация на имуще
ствата на онези, които са пре- 
налили всички законни мерки и 
всички допустими неща?

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ТИТО: Ко- 
миоиите за разследване на 
имуществата в началото се бя
ха засилили. Тана изглеждаше 
и аз си мислих: ще върви то
ва. А то — донъде стигнахме? 
Някои хора и занапред забога- 
тяват. Аз считам, че не трябва 
да останем глухи и слепи за 
тези неща, ще трябва да пред

нъде и как са дошли до пари? 
Ние ще трябва твърде дифе
ренцирано да пристъпим към 
този проблем. Най-напред ще 
трябва да се стоварим срещу 
онези, ноито действително до
статъчно я/сно пред целия на
род са показали, че това не е 
резултат на техния собствен 
труд. Но трябва за това да оп
ределим хора, които няма да 
имат приятелски, фамилиарни 
и други съображения, ноито 
ще приемат правдиви заключе
ния. Но и тези заключения 
няма бъдат меродавни, донато 
не се проверят добре. А ние 
ще трябва на най-високо равни 
ще такова нещо да съдадем

— Другарю Тито, народът 
твърде добре помни всяка Ва
ша дума, всичко което сте ка
зали. Вие това твърде добре 
знаете. Народът не е забравил 
ннто една Ваша реч, нищо ко
ето сте казали. Така не е за
бравил ни онова, което през 
1972 година казахте за милиар 
дерите. За такива често се наз 
ва как „неоправдано” се обо
гатиха. Дори 
зите: „неоправдано” и „оправ
дано” обогатени. А народът то
гава на това се смее и се пи
та какво това може да означа
ва в нашето общество „оправ 
дано” забогатяване.

на съдебно преследване; 
има десетина арестувани, ма 
които ще се съду, понеже дей 
ствително нанесоха 
щети ма нашата общност и 
действително може да се ка- 

. же, че това са милиарди ще
ти, а съдовете ще разяснят на 
кой начин това е правено.

мет
да кажа следното: мно- 

ГО хора са страдали, затуй че 
ние когато се обръщаха 
нас с жалба или молба — не 
бяхме достатъчно ригорозни и 
упорити в разследването за о- 
нова, ноето е истина, а кое не 
е. Ние без много да му мислим 
опортюнистически приемахме 
онова, което въпросните ръко
водства ни отговаряха, а между 
тях е имало и танива, 
са наши хора, които 
мунисти. Такива явления 
още и днес.

към огромни

там, 
някакви

НЯМА НИТО ЕДНА ЗАПЛАТА 
В ЮГОСЛАВИЯ, С КОЯТО МО
ЖЕ ДА СЕ ЗАБОГАТЕЕ

ноито не 
не са но- 

има
— Другарю Тито, накто вече 

казах, и в Съюза на комунисти 
те има доста танива, ноито 
забогатяха.

— Там имам 
молби и жалби 
по мое мнение 
тъкмо поради 
за ноито 
трябвали

доста писма, 
на хора, които 

са страдали 
такива явления, 

говорихме, а не са 
_ _ Аа настрадат. Това се
га трябва основно и добре да 
се изпита, и то все, донато не 
се дойде до правата истина.

Но вижте, има тук нещо, 
което като комунист твърде ме

Поради това 
в Съюза на

считам, че ни/е 
комунистите тряб

ва малко по-остро, малко 
ригорозно, да пристъпваме 
проучването на тези

по-
нъм 

случаи и 
и да дадем за право на онзи, 
които е прав, който действи
телно с основание се 
Такива неправилности 
има в нашия Съюз 
нистите.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ТИТО: Да, 
безспорно, но и тук трябва да 
се държи сметка за някои не
ща. Например, вижте, в Съюза 
на комунистите има хора, кои
то са заемали постове, които 
са имали добри заплати или са 
отивали в чужбина, в диплома
тически служби, там са могли 
да спестят. А има и такива, ко
ито в семейството са наследи
ли част от имоти: земя или 
къща, па това продават и на 
бързо успяха да направят не
що, да построят някоя вила чи 
подобно. Това всичко трябва 
да се отдели от онези, които 
се обогатиха с различни маши
нации, с различни търговски и 
други ангажименти, препродаж 
ба и т. н. накратко със спеку
ли. Всичко това трябва да се 
издиференцира и да се опре
дели правилен критерий за 
преследване, а тъкмо този нри 
терий у нас го няма. Отивало 

— както вие казахте сами 
по домовете, па се запит

вало откъде му, без да се оп
редели критерий, нито предва
рително да се проучи въз ос
нова на накво той това е на
правил, с накво се е занима
вал, каква му е заплатата и 
т. н. Аз мисля, че няма нито 
една заплата в Югославия, с 
която може да се забогатее, 
от мен по-нататък. Не, няма

жали. 
все още 
на кому-

В ЖАЛБИТЕ, КОИТО ПОЛУЧАВАМ

СЕ ПРОТАКАТ ПО ПЕТ И ПОВЕЧЕ

ИМА СЛУЧАИ, КОИТО 
ГОДИНИ са приети и изра

Имах предвид, другарю 
1ито, и онези хора, които в оп
ределени среди се борят сре
щу нечестните постъпки на от
делни лица и групи, а се 
ва да останат

получавах много жалби... Ние 
за това разговаряхме, Съюзът 
на комунистите трябва да бъде 
по-ефикасен и по-бърз 
равянето на различни 
лии, които се случват в проце
са на борбата за развитието и 
укрепването на самоуправител- 
ния социализъм, трябва по- 
енергично да се борим против 
много аномалии, които ни спи
рат по-бързото движение по 
посоката, която сме определи
ли, трябва ясно да посочим 
грешките и да ги поправяме, 
без оглед за кого се касае и 
на какъв пост се намира ня
кой. Но тези проклети връзки: 
семейни, приятелски, бюро
кратични и други, тези съобра
жения — всичко това много 
ни вреди тъкмо в такива пос
тъпки спрямо отделното лице.

в поп- 
анома-случ- 

малцинство, по
неже другите мълчат, ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ТИТО: Да, 

това е смешно, това е погреш-
страху-

ват се или^ са опортюнисти. Та
ка оня, който се осмели 
сочи онова, което не 
бива дори и наказан...

да по- 
струва

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ТИТО: Да 
нрити-вземем, например че 

нува. Той критикува, и го 
хвърлят от предприятието, 
критикува правилно, има пра
во. Имало е и има доста таки
ва случаи. И какво се е случ
вало? Повече се е -вярвало и 
се вярва на онези, които там 
са предизвикали тези неща, но 
отколното на оня, който е по
сочил грешките, който се е бо 
рил за правдата. Аз в своята 
практика съм получил 
такива жалби и тогава търсех 
това да се изпита, давах, да 
кажем на републиканските цен 
трални комитети, а републинан 
ските централни комитети да
ваха на общините, където се

се
<из-

а

И сега е въпрос, което вие 
малко преди поставихте: Как 
това да се поправи? А това 
трябва бързо да се поправя. 
Не бива с години да се про
така. В жалбите, които получа
вам има случаи, които се про
мъкват по пет и повече годи
ни. А аз виждам, че човекът 
има право, че е прав, че не 
се е отклонил в някои други 
вражески води, виждам, че го 
боли. задето се случват непра- 
вдини, че нечестно се постъп 
ва спрямо предприятието и об 
щността.

— След онзи пръв разговор, 
който водихме другарю Тито, 
след Двадесет и първото засе
дание, а в който твърде остро 
търсихте много неща по-бързо 
да се решават и поправят, по
лучих и все още 
иопии на много писма, ноито 
се изпращат до Вас...

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ТИТО: Зная.

много — Моля Ви, другарю Тито, 
да нажете какво мислите за 

данъчна системасегашната 
Дали поради всичко това, ное
то говорихме, не трябва основ 
но да се преразгледа и наша
та данъчна система? Понеже 
има твърде много не само изи
граване на съществуващата 
данъчна система, но и пролу- 
ни, които на различни хора да
ва възможност да се обогатя
ват и да спечелват и имущест
ва, да тълкуват закона тана, 
канто на тях отговаря? _______

$6
Й. Б. Тито и Д. Яненович по време на разговорите

и раждат такива неправдиви 
неща. И какво се случваше?

Вярваше се на онова, ноето 
отговаряше на общинските ръ
ководства. А аз и след това 
получавах два, три и повече 
пъти такива жалби и накрая, 
когато все пак давах нещата 
отново и на друг начин да се 
изпитат, тогава излизаше, че 
няма право това общинсно ръ
ководство.

— С честен труд не 
да се забогатее може добре 
да се живее...

У ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ТИТО: Да, 
но има и такива, които са се 
обогатили, и то на чужда смет
ка. Но както вече казах, тряб
ва строго да диференцираме 
онези, които непосилна рабо
та спечелиха известно имуще
ство, от онези, които са дош
ли до богатство с разни мал- 
верзации и измами във вреда 
на своето предприятие и наша
та общност. Понеже, ако за 
това не се държи сметка, на
шите работници, които идват 
например от Германия, а там 
имат по-добри заплати, па стро
ят къщи, могат също да се 
считат за богати, а те това със 
свой труд са спечелили при 
условия, които са по-добри от- 
колкото при нас, и на 
имат право, това е тяхно.

Не може, следователно, вси
чко да се струпа накуп. Трябва 
да различаваме какво е забога 
тяване, а какво е резултат на 
непосилен труд и лишения.

мерки,приемем някои други 
нянои други форми на разслед
ване. Да не се допусне мне
нието на комисиите да бъде о-
кончателно, па да дигнем ръце 
ано тя каже: тук няма нищо, 
това са само приказки. Но ние 
по-сол идно да изпитаме тези 
неща, па ще осуетим и коми
сиите, които поради роднински, 
приятелски, териториални, лич
ни/или кой знае нанви връзки 
или съображения — да не се 
засягат — постъпват опортю- 
нистически, не изпълняват сво
ите задачи. Танива неща у нас 
не може да съществуват. Ние 
трябва да предприемем 
съответни мерни. Ето, това мо- 

’ га да кажа. Ще намерим ние 
как с всичко това да се

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ТИТО: Виж
те, когато се изготви някой за
кон и ногато този закон започ
ва да се прилага, тогава всич
ки онези несолидни хора, чи- 
ито единствен стремеж е да 
се обогатят търсят пролуки и те 
твърде бързо откриват тези 
пролуни и през тях взимат топ 
кова, колкото могат да вземат 
най-вече. А ние имаме доста 
закони с много пролуки. Тези 
закони ще трябва малко да до
пълваме, доизграждаме и т. н. 
Не може да препуснем закони
те да ни се тълкуват на. раз
лични начини. А това има до- 
ота. Не са малцина онези, кои
то нашите закони познават по- 
добре от самите нас и твърде 
умело ги изиграват. В това е 
добре от самите нас и твърде 
умело ги изиграват. В това е 
нашето нещастие. Но и за. то
ва има лекарство.

— Не са ли, другарю Тито, 
всични тези въпроси свързани 
с действуването на партийни
те организации в дневния жи
вот там, нъдето събитията се 
случват, нъдето проблемите се 
трупат и нъдето трябва да се 
решават, не е ли това тъкмо 
онова бързо слизане в пранти- 
ната на ежедневния живот, за 
което вече говорихме? Понеже 
именно всичко написано и\ ка
зано от Писмото насам, в ма-

— Дали Ви е известно, дру
гарю Тито, че често преследват 
такива хора, които директно 

се жалят на висшите ръковод
ства и на Вас?

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ТИТО: Да, 
преследват, зная, това имаше 
доста в моята практика. Зная,

получавам нови

начин 
справим.

Аз за това разсъждавах тези 
дни. И яоно е, че така няма да 
оставим. Понеже тогава напъл
но ще се компрометира тази 
наша акция, която — както ка
зах —- получи формален харак
тер, а действително всичко си 
остава по старому. Аз мисля, 
че ние ще трябва по-инак да 
пристъпим към цялата тази ра
бота. Понеже това никога не 
може до ни застарее. Ние тря
бва да знаем нак хората са 
спечелили имуществото, но 
.не смеем да вървим фронтал
но, па всичко да натинаме 
една тенджера. Не смеем да 
сложим заедно онези, които с 
цялата си фамилия препалено 
много работят и т.н. и са нап
равили някоя къща, с онези, 
които изведнъж, тана да се ка
же за една нощ, са направили 

нямат никакви други 
приходи, освен да кажа една 

две заплати, а направили 
вила и различни други неща, 
накратко — обогатили се. От-

РАБОТНИЧЕСКИТЕ КОНТРОЛИ, СТАТУТАРНИТЕ КОМИСИИ, 
ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПРАВОЗАЩИТНИЦИ НА САМОУПРАВЛЕ
НИЕТО И СЪДИЛИЩАТА ТРЯБВА ДА ДЕЙСТВУВАТ ПО-БЪРЗО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ТИТО: Ста- 
тутарните комисии трябва по- 
бързо на действуват, трябва да 
бъдат по-ефикасни. Също така 
и различни други тела и коми
сии: работническите контроли, 
обществените правозащитници 
на самоуправлението, а също 
тана и съдилищата.

това

__ Много от тези жалби ни
са решени. Не струва 

Тито, чеднес не
ли Ви се, другарю 
статутарните комисии — докол 
ното се касае за Съюза на ио- 

— би трябвало по- 
жалбите и

— Имало е тънмо примери да 
се изпитват подобни случаи, 
на онези, които с дълготраен 
труд са спечелили нянанво иму 
щество, а не на онези, за кои
то Вие говорихте — милиарде
ри и подобни. А това нанася и 
големи политийесни щети... 
Моля Ви, другарю Тито, да ка
жете какво става именно с 
милиардите, понеже тези при- 
назни за милиардерите нръже- 
ха сред обществеността, а по- 
нъсно всичко това нянан изче
зна.

мунистите
молвите,*з«вда*свТе*ирати този 
процес на доказване нои има 
право, а не да се протаиа

с години,

в

__ В Писмото от 1972 година,
по-иъсно, в много партиини 

изтъкната необхо
накто Вие иазахте а и
донато човек психичесни вече документи е 
А пип ГЙ унищожи; дали не димостта да се поведе енерги- напълио се унищожи, « « бооба срещу разслояване-

тана да се н то на обществото на богати и
и по-ефикасно деи бедни срещу онези, иоитго са
обществените пра- св обогатили за сметна на об- 

самоуправле- ществото, с превръщане в соб 
ственост и кражба на общест- 

имущество за сметна на

трябва също 
чи по-бързо йила, а

ствуване иа 
возащитиици иа 
иието, работиичесиият

или ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ТИТО: Не 
е изчезнало, това сега е пред-иоитрол Н *'вено

и т. и.?
СТРАНИЦА 3
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(От 3 стр.) него на гади наглед — накто 
аив назватв — дребни пробле
ми. а всъщност от тези дреб
ни проблеми се състои живо
тът. И затова за всичко това

говията и нейната свобода да 
увеличава маржите иаито йена, 
някъде дори и до 27 на сто, 
ла според това и цените, чие- 
то увеличение хората вече про
сто не могат да 
иаиъв начин иай-ефииасио да 
се обуздае увеличението на 
цените, а особено своеволието 

този посредник 
и по-

•*— Пън и още добре миае- бъде. Скъпо ние плащахме на
шата система на външна търго 
вия, ноято бе в ръцете на раз
лични спекуланти, които твърде 
добро знаеха как се плячносва,

ем...термалите на Десетия конгрес 
и е резолюциите, е написано и 
казано много по всични про
блеми и това само трябва да 
се пренася а прантината, да се 
Претворява: има, разбира се, 
краткосрочни и дългосрочни за 
дачи, но в ежедневната прак
тика толкова избуяха наглед 
дребин жизнени проблеми, че 
наистина те трябва по-бързо и 
по-ефикасно да се решават?

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ТИТО: Съ- 
гласен съм, 
хора с право оценяват дейност 
та и революционността на Съю 
за на комунистите преди всич
ко въз оонова на грижите за 
човека, въз основа на решава-

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ТИТО: И 
добре още живеем, а да не 
о това, кан хубаво щеше да ни

ДНЕС СЪЗНАНИЕТО НА ХОРАТА Е ПО-ДРУГО, ВЗАИМНИТЕ 
ОТНОШЕНИЯ СА ПО-РАЗЛИЧНИ

трябва да се държи 
Аз мисля, че сме 
така да постъпваме, 
за човека, отделното лице, по
стоянно да разширяваме, 
всяко отношение да стане пръв 
и най-важният човекът. Съю
зът на комунистите трябва по- 
енергично да се бори срещу 
еснафската психология 
требителското общество, 
то отчуждава, дехуманизира и 
обезценява човека 
нася големи вреди на Съюза 
на комунистите и развитието 
на нашето самоуправително об 
щество, а това 
особено в градовете.

НЕ МОЖЕМ ДА БЪДЕМ ДРУГАРИ С ОНЕЗИ,

ИСКАТ ДА ВИДЯТ СВОИТЕ ГРЕШНИ

сметка, 
в състояние

следят; по

грижата

пъп на търговията, 
между производителите 
требителите?— Мислите ли1 другарю Ти- 

то, че тук не играеха роля и 
различни неприятелски сили 
отвън, онези, които иснаха 
чрез такива хора и по този на- 
чин да са подрива икономическа 
та и стопанска система?

Нашата практика всъщност 
не избуяваше ли така и 
вотът не беше ли тана дина
мичен, че 
всъщност трудно ги следеше 
и че ще се мъчи да ги дого-

жи-
I

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ТИТО: Аз 
не бих казал, че инфлацията е 

„малко
законодателствотона по- 

кое- преполовена, това е 
прекалено. Че е възслряна, че 
е малко намалена, това е вяр
но. Защото различни мерки на 

Излълнител-

понеже нашите
ии?и която на-

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ТИТО: Ве
роятно, това е подриване, 
това е и политическа работа, 
това не е само стопански кри- 
минал. Това е крупна полити
ческа работа, чиято цол е до 
се осуети нашето икономическо 
развитие, икономически до ни 
отслаби, икономически да со 
разори нашата обществена си- 
ютема.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ТИТО: Се
га, върви добре. Защо върви 
добре? Много бързо се спора
зумява. Преди с месеци се 
гаждаха около някой закон. Се 
га твърдо бързо се 
споразумение, когато се изго
твят закони, понеже всички 
фактори са тук от всички репу 
блики. Тана до споразумения 
днес се стига много бързо.

Ето един от най-важните и 
най-трудните закони, всъщ
ност. проектозакон за сдруже
ния труд. Именно тун се рабо
ти. изготвя се проект на този 
закон и твърде добре се рабо
ти. Понеже, днес съзнанието 
на щората е по-инаиво, между- 
републиканските отношения са 
по-инанви. С премахването и 
спъването развитието на наци
онализма, локализма и други 
отрицателни явления се създа
доха основи за добро и по-бър 
зо споразумяване. Има още ня
кои неща, конто малко по-тру
дно се решават. Понякога и 
някои дреболии пречат, да 
речем, въпросът за престиж, 
суета и под. Всички тези неща 
бавно ги решаваме и ще се 
освободим от тях. Но сега най- 
важното е да изготвим възмо
жно по-добър закон, който от
говаря на нашите обществени 
процеси, а това е Занонът за 
сдружения труд...

— Проентозанонът за сдру
жения труд трябва да мине 
през снупщи|1ските тела, а 
след това: ще се обсъжда ли 
публично?

правителството, 
ния съвет, все лак показаха 
известни резултати. Така че 
може да кажем, че инфлация
та донякъде е обуздана. Напра 
вено е толкоз, колкото е могло 
- сегашните условия. Но цени
те още не са обуздани. Цените 

във фабри-

взе размах,
на-

НОИТО НЕ идва до
в

в производството,
и намалявани, а в тър-— Неведнаж мазахте, друга

рю Тито, че в Партията ние 
може да имаме много по-мал- 
но хора, но че Съюзът на ко
мунистите трябва да бъде спо
собен, революционен и ефи
касен. През последните годи
ни са приети много нови чле
нове и в бъдеще, разбира се, 
ще се приемат. Обаче много 
малък е броят на онези, конто 
са изнлючени от Партията, а 
има повече танива, на ноито 
не е мястото в Съюза на ко
мунистите. Какво Вие мислите 
за това?

мокритина, на която 
предимство, тогава общество
то се хлъзга към блатото, хлъз
га се към все по-лоши и по- 
лоши опортюнистичесни и дру 
ги сфери, чужди и неприемли
ви за нас, комунистите, чужди 
на развитието на пролетарска
та революция и изграждането 
на социализма върху правилни 
основи. Това, прочее, е труд
на и дълготрайна работа, но зо 
ноято комунистите са отговор
ни. Това е тяхна задача и аз 
им давам предимство. Защото 
ние на първо място трябва в 
Съюза на комунистите да ре
шим тези работи, трябва да се 
освободим от опортюнистичес- 
ките становища, трябва ясно- 
и открито да кажем на онези 
които грешат. Не може да бъ
дем другари с онези, които не 
искат да видят своите грешки. 
Ано такъв не мх^га да убедя с 
добра дума, тогава трябва да 
му кажа: аз вече не съм твой 
другар! Принуден съм да му 
кажа и тези най-груби думи. 
Следователно или ще се поп
рави, или ще го изхвърлим от 
Партията.

Но недей да мислите, че до 
много отрицателни явления в 
нашия всекидневен живот се 
дойде само поради това, че ко
мунистите се отнасяха опортю 
нистичбсни и либерално нъм 
тези явления! Да вземем на
пример търговията. След вой
ната ние наследихме стария 
търговски апарат, търговците на 
бившия режим, който със соци 
алната революция напълно раз 
рушихме. Следователно, бив_ши 
те търговци работиха и за нас, 
накто и много надри в различ
ните други области и профе
сии. Комунистите не бяха тър
говци. Дойдоха впрочем, бив
шите търговци и за някои това 
беше елдорадо. Те знаеха кан 
се търгува, за да се печели, 
те възпитаваха и членовете на 
Партията, които работеха с тях. 
И някои надминаха своите учи
тели, станаха по-лоши от тях.

давам иите са
говията се увеличаваха и се
увеличават.

— Съществува мнение, дру
гарю Тито, че стопанският ири- 
минал, въпреки всични тези 
мероприятия и предотвратява
ме, все още се увеличава и че 
тун особено предимство дър
жи търговията?

РАБОТАТА НА СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКИЯ СЪЮЗ СЕГА Е МНОГО 

ПО-ДЕЙНА

__ Във всички партийни и
особено вдруги доиументи, 

решенията на Десетия конгрес 
на СЮК е дадено голямо зиа- 

ролята иа Социвлис-

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ТИТО: Не 
се увеличава. Откак започнах
ме да арестуваме, когато узна
хме накво е това и откъде е 
това, дори те схващат, че сме 
открили следите им, и то най 
истинските следи. И не се уве 
личава, но още същесвува. Се
га се увеличава откриването 
на тези лични сякаш аномалии. 
Това се увеличава, па поради 
това личи сякаш самият сто
пански криминал се увеличава.

— Другарю Тито, с този* въ
прос е свързано и приемането 
на новия Съюзен закон за на
казателния процес. Нянан си 
много дълго го чакаме?

чение на 
тичесния съюз, но на праитииа 
този широк фронт на 
прогресивни сили, 1_ 
намира и Съюзът на комуни
стите няма достатъчно разби
рателство и подирела,

от ръководствата на

всички 
в който се

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ТИТО: В 
Съюза на комунистите трябва 
да се развива бдителност към 
такива явления. Но ние, що се 
касае до тези, за които казва 
те, че още са в Партията, а 
работеха и по^ататък работят 
своята работа — отрицателно 
се отнасят нъм нашата пол и ти- 
на и Програмата на Партията, 
ние такива и тези хора после
дователно и без кампания ще 
отстраним от Партията. Нена 
това бъде набелязано като на
сока на бъдещата ни работа!
Така ние качествено ще у креп 
ваме Партията.

Нц,е сега приемаме много 
нови членове в Партията: мла
ди, работници и т. н. Между 
работниците, разбира се, по- 
малко ще има такива явления.
Защото те нямат възможност 
да правят това, ноето правят 
отделни ръководители. Най-ле- 
оно грешат и под падат под раз 
лични аномалии ръководители
те. Следователно, подобрявай- 
ни качествено състава, ние 
ще поправим и състоянието в 
Партията. Тана и ръководства
та ще бъдат под зоркото око 
•и под зоркото осмотрение и за 
белязване на различните отри
цателни явления, които — как- 
то вече казах — често произ
тичат от отрицателние постъп
ки на ръководните хора.

Защото, вижте, ако няма нон 
трол, ако няма критика и са

НАСКОРО ЩЕ СЕ СЪДИ НА ОНЕЗИ, КОИТО НАНЕСОХА ГО
ЛЕМИ ЩЕТИ НА НА ШЕТО СТОПАНСТВО

често
тъкмо
Съюза на комунистите.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ТИТО: Не
отдавна .приех ръководството 
на Социалистическия съюз на 
Югославия и дълго разговаря
хме. Другарите поднесоха до
клад. Работата нз Социалисти
ческия съюз сега е много по- 
дейна, много по-добра откол- 
кото досега. Аз им казах, че 
считам, че Социалистическият 
съюз на трудещия се народ 
една от най-силните и най-ном 
петентни организации за про
веждане на нашата политина 
и програма. Казах им, че Со
циалистическият съюз трябва 
да бъде носител и главен тъл- 
новател на нашето вътрешно 
развитие, главно поприще на 
действуване на широките наро
дни маси. Съюзът на комунис
тите не е достатъчно числен, 
нито достатъчно силен сам да 
направи това. Затова Съюзът 
на номунистите е в Социалис- 
тичения съюз, но той трябва 
да се залага и да се бори Со
циалистическият съюз да бъде 
по-активен, а не да бъде някой 
параван на Съюза на комунис
тите. Социалистическият съюз 
трябва да бъде деен, трябва 
да се почувствува във всички 
области и във всични слоеве 
на нашето общество. Социали
стическият съюз на трудещия 
се народ на Югославия сега 
тръгна по този път и вече има 
добри резултати. Той напълно 
приема програмата да Десетия 
конгрес на СЮК, относно не
говите решения и това е и 
негова програма, също 
както и на нас 
всички заедно.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ТИТО: Ви
жте, законите ако се Изготвят 
твърде бързо, не са добри за
кони. Тези главни, осноЬни за- 
нони, които сега се Изготвят 
ще имат трайна стойност. Тря
бва да се съберат и да се имат 
възможно повече елементи, за 
да се изработи добър закон, 
накто казах с трайна стойност.

е

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ТИТО: Да, 
ще се обсъжда публично.

ИНФЛАЦИЯТА ОЩЕ НЕ Е ПРЕПОЛОВЕНА, НО Е СМЕКЧЕНА

— Общо е впечатлението ни, 
другарю Тито е, че това е пе
риод на твърде голям брой съ
брания и страхотно много пи
сани материали. Хората просто 
са задушени, нато че ли просто 
се счита, че всично трябва да 
се напише и всичко, ноето се 
разрешава във всенидневната 
практика трябва да се догово
ри на събрания: не е ли това 
един вид отбягване от пранти 
чната борба, бюрократизиране?

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ТИТО: Ра
ботата е в това, че тази про 
клета хартия бе толнова овладя 
ла, че се стигна дотам, та вече 
никой нищо и не чете. Аз ми
сля че хората трябва устно да 
се запознават с отделни проб
леми, много неща трябва по- 
бързо да се разрешават, да се 
учат хората кратно и яоно да 
говорят на събранията, но съб
ранията трябва и да се подго
твят. Онези, които ръководят с 
тях на първо място трябва да 
водят омвтка за това и т. н. 
Все пак, аз считам, че това ве
че се вижда и че днес това 
при нас е вече гто-малко, Днес 
вече в целия наш процес, във 
всенидневната практика, това 
се чувствува като спирачка. В 
Съюза на номунистите, а също 
тана и в Социалистическия 
съюз схванаха, че е нужно въз 
можно повече да се установят 
нонтакти с хората, ноито дей
ствуват, които работят, и потре 
бно е да се почувствува настро

ението, да се забележат труд
ностите, да се види кан се 
работи и т. тана че това 
днес вече се поправя и много 
по-добре е. отколкото беше.

— Често се чуват повици нак 
се занъснява с приемането на 
някои съществени занони, кои 
то трябва да разработят разпо
редбите на новата Конститу
ция; колко това е вярно, а нол 
но може да служи нато оправ 
дание на онези сили, ноито се 
съпротивляват на практичното 
приложение на новите консти
туционни разпоредби?

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ТИТО: То
ва е вярно, закъснява се тол
кова, че вече е твърде късно, 
че законът, когато се приеме, 
вече не е актуален. Хова имаше 
и сега затуй, трябва твърде 
бързо да работим. Трябва със 
законите да разработим разли
чни конституционни разпоред
би, и то час по-скоро. А та
кива закони ги има твърде мно 
го, това е огромна работа. Мо
же би един ден ще може те 
добре да се пречистят, но се
га все пак трябва да се изгот
вят набързо...

— Според служебни данни, 
другарю Тито, инфлацията е 
позабавена. Неотдавна чух све 
дение, че почти е преполовена, 
а цените и по-нататън без кон
трол се увеличават. Потребите
лите с основание са твърде 
сърдити, а оособено срещу тър

.

— онези, ноито по-дребнич- 
но ни понрадваха и нрадеха;и

— онези, най-крупните, оне
зи, ноито се съединиха с раз
лични хора от нашата външна 
търговия. Вземете случая с 
тоя Бата Тодорович: банни има 
ха навън, а работеха заедно с 
някои наши банни!

Ето, сега имаме много аре
стувани. Насноро ще започне 
голям процес срещу онези, 
ноито направиха огромни ще
ти, с милиарди, на нашата вън
шна търговия. Ние сега хваща
ме всични тези нраища на нон 
ците и виновниците ще бъдат 

наказани. Помислете,

така 
комунистите,

остро
колно огромни щети ни нанесо 
ха тези хора, това е невероят-

РЯДКО НЯКОЯ ДРУГА СТРАНА 
ИМАШЕ ТОЛКОВА ГОЛЯМ 
БРОЙ ЖЕНИ В БОРБАТА

— Още по време на въорже 
ната революция казахте вед- 
наж: „Гордея се, че съм върхо- 
вен комендант на армията, в 
ноято Има толнова много же
ни!” Позволете ми да Ви при
помня: в освободителната бор
ба се бореха над 100 хиляди 
жени; 90 са провъзгласени за 
народни герои; 1900 бяха носи
тели на „Споменицата 1941”; 
офицери 2 хцляди;, ранени бяха

Ние арествувахме доста хо
ра, онези, които бяха свързани 
с различни спенуланти отвън и 
които ни нанасяха огромни ще
ти. Колко ние имаме „църни” 
фондове в чужбина 
ние не може да разберем. Хо
рата заминаваха в чужбина, 
правеха ангажименти, купуваха 
снаряжение за нашите фабри
ки, а работеха така: дай ти 
на мен десет на сто, па цената 
сложи такава и такава! А ной 
е заплащал? Заплащаше наши
ят човек, работникът, заплаща
ха нашите хора. А това са ми
лиарди.

но!

След това има доста и дреб
ни нрадци, ноито сега по-остро 
наназваме, ноито залавяме, по
неже тези дребни постоянно 
нато мишки ни подяждат.

В областта на инономията 
имаме всъщност три вида ин
криминирани постъпни:

— онези, ноито не вършеха 
малверзации, заради лично за
богатяване, но за своя колек
тив, но незанонно и във вреда 
на цялата общност;

това

>
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40 хиляди; тежки 
хиляди, а в бойните 
гинаха около 
ни...

много постигнахме, в много не
ща отидохме ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ТИТО: Аз 

критикувам 
и смятам, че такова отношение 
към жената е неправилно. Но 
хората това трудно 
изслушват, а и по-нататък ра
ботят по своему...

да ми дадат кадровата 
да видя как някой от ръководе 
щите лица се е развивал, па и 
не само от ръководещите, то
ва не бих получил. Ние това 
нямаме, а трябва да 
картотека за кадрите в цяла
та страна, отдолу до горе. Това 
трябва да имаме. Трябва да 
следим как кадрите 
виват и държат, да може днес

листа жевист или усташ. Не се 
откъде е дошъл, как е можал 
да стане дори и ръководител. 
Как може това да се случи? 
Хората трябва да 
тяхната работа, трябва да 
дим тяхната работа и 
да може със сигурност да зна
ем по всяко време кой е кой 
и какъв е. Без това няма и не 
може да бъде правилна надро- 
вата политика.

твърде далеч, 
все пак не може да бъдем до
волни с положението 
та в нашето общество. Искала 
бих, именно, да кажа, че и в 
нашето общество все още до
ста трудно е да се бъде жена. 
Макар че имаме много образо
вани и умни жени, трудолюби
ви и способни висококвалифи
цирани работнички, съвсем

това твърде честоинвалиди 3 
редове за- 

25 хиляди же-

знае

на жена-
приемат,

следим в 
сле- 

живот
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ТИТО: Па 

вижте това е вярно. Рядко ня 
воя страна имаше толкова го
лям брой жени в борбата.

е, че няма сво- 
пълно ос

на жената. Есте
ствено, ние в това онтошение

ЖЕНИТЕ В УПРАВЛЕНИЕТО ОЩЕ

ВОТО МЯСТО

имаме

— Това е дълъг процес 
всеки случай... 
още да Ви

във 
Искала бих се раз-

помоля, другарю 
Председател, да кажете нещо 
за кадровата политика.

— Известно 
бодно общество без 
вобождаване

или утре, когато дотрябва вед
нага да знаем къде някой мо-

мал
ко са на отговорни постове и 
длъжности там, нъдето се ре
шава. ..

же да се озове, че е проверен, 
че е такъв и такъв. Мен страхот 
но фрапира, когато се случи да 
се аруствува някой, който е 
някъде ръководител. И то на 
върха, а бил е да кажем дра-

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ТИТО: Ви- 
жте, от самото начало 
стартувахме. Когато днес бих 
поискал някъде, да речем 
някоя община или република,

(Интервюто на председа 
теля на Съюза на юго
славските комунисти пре 
даваме с малки съкра
щения)

лошо
НЕ СА ПОЛУЧИЛИ ПРА-

в

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ТИТО: Що 
се касае за нашата жена, 
може да избира жизнения 
път, може да учи, може 
следва. Никъде

то, намесваше се, другарю Ти- 
то, черквата...тя

си
ЗАСЕДАНИЕ НА СЪЮЗНИЯ ОТБОР ЗА ЧЕСТВУВАНЕ ДЕНя НА МЛАДОСТТАПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ТИТО: Чер 

квата се намесваше, това е 
истина. Сами тук сме виновни, 
виновни сме, че не продължи 
хме така, както бяхме започ
нали; виновни сме, 
изоставихме онази насока на 
създаване на детски заведе
ния: ясли, детски градинки и 
целодневен престой и т. н. А 
заради динара, поради рента
билността ... А това, че вие 
казвате, че и в нашето обще
ство доста трудно е да се бъде 
жена, не е съвсем така.

да
няма повече 

жени на университетите, както 
у нас. И в други висши учебни 
заведения също така, на най- 
различни работни места: 
фабриките, дори и в мините, 
във всички области на общест
вената и научна дейност. Же
ните са архитекти, лекари и 
т. н. Рядко коя страна има то
ва. Никой не може да каже, че 
това при нас не е така. Но до- 
колкото се касае за жените в

За афирмация иа доброволната 

трудова дейноствъв понеже

пътна линия и доброволната трудова дей
ност сред младежите да се афирмира още 
повече.

Същия ден, на 1 април във всички ре
публики и автономни области ще започнат 
различни тържества и манифестации, с ко
ито ще се ознаменува Деня на младостта.

Традиционното заключително тържество 
ще се състои на 25 май в Белград. Негова
та програма ще обхване всични области, 
в ноито младежта дейно участвува: труда 
и творчеството, брртствоо и единсвото, нул 
урно-художествената дейност, трудовите 
акции, физическата нултура, необвързаност- 
та и интернационалната солидарност, рабо
тата на обществените организации и все
народната отбрана и обществена самоза
щита.

ЩАФЕТАТА на младостта с честитните 
и поръчението на младежта и югославските 
народи до другаря Тито по случай неговия 
84-и рожден ден ще тръгне на 1 април от 
Бръчко. Това бе решено на 28 януари на за 
седанието на Съюзния отбор за чествуване 
Деня на младостта.управлението...

Тридесетгодишнината от изграждането 
на железопътната линия Бръчно-Бановичи, 
първата обща трудова анция на югославсна 
та младеж, бе повод Републианската нон- 
ференция на Съюза на социалистическата 
младеж в Босна и Херцеговина да предложи 
Щафетата на младостта да тръгне от съот-

... В решаването... — Аз Ви казвам това като 
жена, другарю Тито, попитайте 
работничките!

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ТИТО: И на 
мъжа е тежко, и той има гри
жи.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ТИТО: ...в 
решаването, на ръководни пос
тове
мизерно, това не е това. Аз 
винаги се сърдя, когато дойда 
в някоя фабрика или където и 
да е, па когато започнат разго
ворите. На обеда се намери и 
по някоя жена, но в разговори
те, когато се съберат ръковод
ните лица, няма жени, понякъ
де може една или две. Тук 
сме още твърде изостанали... 
Това би трябвало да се ускори. 
Аз винаги говоря за това, смя
там, че това трябва да се по
добри.

всичко това заедно е

ветното място.
Пи разглеждане на това предложение 

се изхождаше от желанието младежта по- 
добре да се запознае със значението, ко
ето имаше изграждането на тази железо-

— Не мисля, че ви е лесно, 
но ние имаме тройно бреме. 
Тежко е, другарю Тито, аз че
стно ВИ казвам това, жената по 
лучи големи задължения, а не 
сме я освободили от домашни
те й много други работи, на 
които робува. Заетата жена 
на практика няма почивна...

В КОМИСИЯТА ЗА МЕЖДУНАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПРИ 
МОК НА ССРН В НИШ

ПРИЕТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТАПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ТИТО: Се
га ние в Централния комитет 
имаме доста жени, па нека се 
борят вътре в Партията! Аз 
бях на заседанията на Цен
тралния комитет, особено на 
пленума, а и когато бях на Кон 
греса, видях че имаме много 
жени. Но и те самите не са 
достатъчно енергични, не се 
борят достатъчно. А трябва да 
бъдат по-енергични и по-упори- 
ти, понеже при нас още има 
— това е точно. — неразбира
не положението на жената: ня
кои мъже още имат застарели 

мислят кан по-доб- 
в къщи,

— При нас, в обществения 
сектор работят около милион и 
половина жени, а само в сто
панството работят повече от 
милион. В извънстопанските де 

Това

Накрая е заключено през 
февруари настоящата година 
да се проведат заседания с 
председателите на общински
те комисии в региона за меж- 
дунационално и международно 
струдничество, зарад съгласу
ване на дейността, а там, къде 
то такива комисии не са създа 
дени, да се създадат.

По-късно комисията ще се 
занимава и с въпроси, свърза
ни е настаняването на наши 
граждани на временна работа 
в чужбина, и възможностите 
за тяхното завръщане и наста
няване на работа у нас; с раз
движването на акцията за 
сътрудничество със съседна 
България във връзка с опазва
нето на жизнената среда и др.

Неотдавна на заседанието на 
комисията за междунационал- 
ни и международни отношения 

Междуобщинсната нонфе- 
ренция на ССРН в Ниш бе об
съдена и приета програмата и 
плана за работа на Комисията 
за период януари — септември 
1976 година и изготвен договор 
за тяхното осъществяване.

Главни насоки за действие 
на комисията ще бъдат в об
ластта на информирането на 

събития в света:

прийности половин милион.
е голямо несъотно- 

посочените брой 
броя на жените на места 

И ня-

е много и 
шение между
ки и
та, нъдето се решава.

закони би трябвало да се 
понеже са заета

кои
преразгледат, 
рели, вредни са по жената и 

положение в общест- 
освен това твърде сла- 

обществото

М. Величнов
нейното схващания, 

ре е жената да е 
кухнята

вото, а
ба е грижата на

помогне на жената: сра 
имаме малко дет-

по-важните 
трудещите се по външната по- 

международната дей
ност на нашата страна и по 

на помощ на Между
общинсната и Републиканската 
конференции за необходимост- 

обсъждане на отделни

И какн. НАШ КАЛЕНДАРи т.
тогава такъв ще я пусне на 
ръководещ пост. Да, 
малко жени има на ръковод
ни постове. Тук и там има по 

И добре работят. Както

да се 
мота е, че 
ски градинки

литина и

Създателят на работническото 
движение в Македония

съвсем
и ясли. оказване!

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ТИТО: То- 
войната добре започ- някоя.

нахме^Тогава изведнаж дина
ра взе размах и всичко се гле
даше само през динара. Закри 
хя ср и тези малко детски гра 

е закриха
под.

Риена имаше ло та от
въпроси от областта на нашите 
отношения с чужбина, специал 
но със съседните страни и раз 
витието на междунационалните 
отношения (икономически, по
литически и др.) в Нишни ре-

е да речем, 
дълго време жена-председател 

Ниной не може да каже, че 
по-лошо работи от

Първата манедонена социалистическа група е съз
дадена в София 1893 година. Организатор на групата е 
бил дърводелсният работник ВАСИЛ ГЛАВИНОВ, ноито 
е роден във Велес 1868 година. Разпространявал 
социалистическите идеи, създавал работничесни 

читалища, занимавал се с издателска дейност, а почи
нал в София на 24 януари 1929 година. Групата е раз
пространявала политичесна пропаганда в Манедония в 
колоните на вестнин „Революция”, а по-нъсно в „Поли
тичесна свобода". Поддържала е постоянна връзна с 
групата на Гоце Делчев (1872—1903) и сътрудничила с 
Вътрешната манедонена революционна организация 
(ВМРО), създадена в Солун през 1903 г. — Социалис
тическата група на първата си конференция в онолно- 

Крушево през 1900 година взела решение да 
ВМРО и с това допринела за повдигане на

иа.
жената
мъжа. ,Но. както ви казах, има 

неразбирания, изостана- 
и еснафско отношение 

Има и оимволииа

които имаше,динки
се почивните домове и 
Сега трябва да почнем отново. 
Това бе наша голяма грешна. 
Не може да се каже, че това
е социалистическо отношение.
Ние трябва да осигурим на се
мействата да могат своите* ' 

ногато жената и мъжът 
фабриката, на работа 

- заве-

много
лост

гион.
До 1 март -настоящата годи- 

номисията ще обсъди ана- 
лиза на досегашното ирайгра- 
нично сътрудничество с НР ьъл 
гария и програмата на същото 
за 1976 година.

През март на дневен ред на 
Комисията също ще бъдат сле 
дните въпроси: Ролята на сред 

масова информация

към жената. на
което забелязах, кога 

път иа засе-
в нещо,
то бях последен

на Председателството
как говорят: дру-

данието 
на ЦИ и чух

ца
са във
__ да оставят в детските
дения, да има пой да се гри- 

тях и да ги отгледа. А 
съвсем недоста-

казах иа шега: 
жена присъ-

стта на 
влезе във

националното съзнание на групата и въвличане на широ- 
ните народни маси в редовете на ВМРО. Манедонсни- 
те социалисти първи говорИли, че освобождението на тя- 
хната страна е дело на самите манедонци и че те ще 
броят за независима републина Манедония. Те влезе 
участие в Илинденсното въстание, ноето избухнало на 
2 август 1903 година в Битолсния нрай, а след това се 
разширило из цяла Манедония, съдействували и в съз
даването на Нрушевашната републина. Въпрени че въс
танието не успляло това събитие допринесло много за 
повдигане на националното съзнание сред мав®А0НЦ“. 
те Държавната самостоятелност, ноято манедонците се 
опитали да получат с Илинденското въстание, извоюва
ха едва през Народоосвободителното движение в со- 
циалистичесната революция.

гарки и другари, 
когато само една ствата за 

и издателската дейност в раз- 
витието на междуноционалното 
и международното сътрудниче
ство, а през април — общест-
вено-инономичеоното 
пие па народностите

(анализ на положение- 
българсната народност и 

рамките) и приемане на За
ключения за бъдещата деи-

може да со каже:жи за ствува, не
това при нас е

I Сега затова започваме 
отново. А да бяхме продължи-

и започнахме

I и другари, но „другар 
другари"... Присъствувв- 

само Милка.

другарки
ко итъчно

положе- 
в Нишки

ше
ли, така както днес т Планинц

е единствена в Съвета, нойто 
изготвя проектозакона за сдру 

. Ех, другарю Ти- 
да се 
малко

освобождението, — И тук, другаркатаслед
щяхме да имаме в 
съвсем по-друго
осигуряване на
грижата за

регион 
то на

Югославия
положение в 

семействата и жения труд- ■
Вие назвате ние мост. „

През май комисията ще об
съди „Активността «а предпри 

мъжката част на ятията .и учрежденията, ноито
най-напред сътрудничат с чуждестранни

партньори”.

семейството. то, а
борим! Нена Партията 
превъзпитава 
членството, 
туй се променят

донякъде празно 
в този вакуум,

__ В това,
пространство,
преди да се 
грижа за децата

ненаобърне по-голяма 
и семейство-

нннои неща.

СТРАНИЦА 5

БРАТСТВО * 6 ФЕВРУАРИ 1976



НАДРОВА ПОЛИТИНАч

(ЕЗ ИМПРОВИЗАЦИЯ▼

ш

даг средства за стилендиране 
или н;в се набират чрез кон
курс и т. н. Не е достатъчно 
да се каже: сега имаме 2 ви* 
шисти, а до 198(? година тряб
ва приемен още 3. И нищо 
вече! Нито е аналитически оце 
нено какви кадри са нужни, та 
работата да върви без имлрови 
зиране.

За кадрите в плана на гос 
тилничарското предприятие „Ба 
лкан” се говори само чрез ци
фри. Между другото очебиещо 
е, че до 1980 година не се 
предвижда да се приеме нито 
едно лице с виеше образова
ние. Ако знаем, че в по-ната
тъшното развитие на община 
та се отделя голямо внимение 
на туризма и гостил митарство
то остава открит в7>просът: 
състояние ли сме със сегаш
ните кадри да ,,издигнем" те
зи дейности на по-високо ра
внище.

ПО-НАТАТЪШНОТО развитие 
на стопанството, селското сто
панство, обществените дейно 
сти и т;н. о в пряка зависимост 
от кадрите в тези области. От
тук изхожда и необходимостта 
кадрите да се плануват съгла
сно програмите за стопанско 
и обществено развитие. Погле
днем ли обаче средносрочните 
програми по развитие на сто
панските организации в дими
тровградските организации 
Димитровградска офщина, 
белязва се амбициозно разви
тие. Но за кадрите 
твърде малко.

В проентоплана по средносро 
чно развитие на строителното 
предприятие „Градня” между- 
другото е казано, че в по-на 
татъшиия период предимство 
имат квалифицираните работ
ници, инженерите и т. н. Цел
та е да се работи върху научна 
основа, без импровизации.

Импровизира се обаче за ка
дрите, понеже не е предвидено 
по кой начин ще се обезпечат 
тези кадри. Дали се предвиж

САМОУПРАВИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА МУЛТИЛАТЕРАЛНА 

КОМПЕНСАЦИЯ
ло-

вСпоред Закона за задължи
телна мултелатерална коппенса 
ция за да се осигури заплаща
не между ползващите общест
вените средства от 1 януари 
1976 година ползващият обще 
ствени средства няма да може 
да купува суровини, материали 
и търговски стоки, ако предва
рително не подсигури продава
ча с един от инструментите на 
заплащане.

Според предишния закон за 
осигуряване на заплащането 
за инвестиции — инструменти 
за осигуряване са полица с 
авал на банката (гарантиращи
ят по полицата е банката), чек, 
кредитив е гаранция на банка
та, която плаща. В преходните 
разпоредби е предписано и за
дължително приспадане на дъл 
говете и поискванията между 
ползващите обществени сред 
ства (задължителна мултилате- 
рална компенсация,) и то вед 
наж годишно.

С този закон се цели, в рам 
ките на мерките да се подобри 
платежоспособността. Това ще 
окаже влияние върху по-стаби- 
лното стопанисване и ускорява 
не на обращението на общест
вените средства.

Според закона, мултилатерал 
ната компенсация задължител
на за всички ползващи общест 
вени средства от областта, обо 
знамена от 1 до 8, банките, 
застрахователните общности 
и здравните учреждения.

Всички ползващи обществе
ни средства о,т предишната 
алинея са длъжни всички свои 
дългове, отчетени в книгите на 
31 декември 1975 година (ос
вен задълженията към общно
стта) да декларират при Служ

не, против длъжниците Служба 
та ще приложи санации според 
Закона за прилагане на сана
ции в организаците на сдруже 
нил труд („Сл. лист на СФРЮ” 
бр. 39/72), а това означава, чо 
ще се подават заявления до 
съда за възбуждане на прину
дително изравнявано, доволно
то теиущито сметки, поради не 
извършени задължения, са бло 
кирани повече от 45 дни.

За да може успешно да се 
проведе мултилатералната иом 
пенсация, на първо място, е 
необходимо безусловно да се 
декларират всички дългове, 
които предварително трябва да 
се съгласуват с деловите пар
тньори.

бата по обществено счетовод
ство. Службата по обществено 
счетоводство чрез своите ком 
гмотери е трябвало да напра
ви компенсация до 25 януари 
1976 година и резултатите на 
компенсацията 
чрез текущите сметни на полз 
ващите обществени средства. 
За неномпеноираните размери, 
както се предвижда в закона, 
ползващите обществени сред
ства ще трябва да прибавят 
полица авал на банката и да 
я връчи като осигуровка за за
плащане на доверителите, с 
които не са могли да извършат 
компенсация. В случай, дове
рителите да не бъдат осигуре
ни с инструменти за заплаща-

за-

е казано

да проведе

в

Земеделската кооперация 
„Сточар” има „завидна” циф
ра от 10 вишисти. В план е то
зи брой да се увеличи с още 
3. И във връзка с кадрите 
почти само толкова казано. Ис 
тина е обаче, че от тези 
шисти само един работи на 
терена. Не е ли имало място, 
ногато се говори за кадр^ х.ози 
въпрос да се наблюдава и от 
тази гледна точка? Изглежда 
забравя се, че в Каменица ня
ма нито едно лице с полувис- 
ше или виеше образование. Да 
ли това значи, че агрономите 
в „Сточар” ще успеят да подо
брят производството във Ви- 
сон, чрез изготвяне на плано
ве от Димитровград?

е

ви-

ВОДИТЕПРЕЧИСТВАНЕ НА
В Ниш на 2 февруари 

Регионалната скупщина, 
в работата на която ос
вен председателите на 
15-те общини в региона 
взеха участие и Ратко В у 
инович, републикански 
секретар по градоустрой 
ство, Лазар Люич, съвет
ник в Републиканския ин 
ститут за градоустройст
во, представители на вод 
ностопанския институт 
„Ярослав Черни", Драган 
Милоевич, секретар на 
Междуобщинската кон
ференция на Съюза на

комунистите в Нишки 
регион, Десимир Йович, 
председател ма Междуоб 
щинската конференция 

Социалистическия 
съюз и други видни об
ществено-политически де 
йци от региона, пред
ставители на Стопанска
та камара и др. обсъдиха 
проекта във връзка с во
доснабдяването на реги
она до 2000-та година.

С оглед на все по-мал
кия проток на вода в реч 
ните корита и все по-го- 
лямото замръсяване на

водите и на човешката 
среда — този въпрос ста 
ва твърде актуален. Все 
по-ускорения растеж на 
градовете в Югоизточна 
Сърбия предявява и по-го 
лямо потребление на во
да за пиене и за промиш 
леността. За снабдяване
то на Нишки и Лесковаш 
ки регион се посочват 
акумулации на Власина, 
Завой, Бован и Топлица.

Проектът на института 
„Ярослав Черни” преди-

на

Подобно 
когато се говори за кадри, и 
в плановете на „Свобода”, 
„Търгонооп” и „Циле”. Някол
ко реда цифри и нищо повече. 
„Сега имаме едно лице с вие
ше образование, а 1980 ще има 
ме двама”!? ...

състояниетое

звика голям интерес. Само в плана на основната 
организация на сдружения 
труд „Тигър” в Димитровград 
и донякъде в предприятие 
„Братство” въпросът във връз
ка с кадрите по-обстойно е об
работен.

В „Тигър” разчитат чрез сти- 
пендиране на собствени кадри 
и доквалификация на сегашни
те, чрез създаване на съответ 
ни условия, да се подобри ква
лификационната структура. Осо 
бено ударение в това отноше
ние е сложена н^а високо ква
лифицираните кадри. В момен
та в организацията има 41 ви
сококвалифицирани работници, 
а предвижда се този брой да 
се увеличи на 103.

Ано имаме предвид, че в 
проектоплана на общината, кой 
то е изготвян въз основа на 
плановете на трудовите органи 
зации, е предвидено увеличе
ние на общественото производ 
ство с 14,9%> годишно, въпро
сът дали 
кадри ще успеем да осъщест
вим това остава без отговор.

Факт е обаче и това, че тези 
програми са изготвяни през вто 
рата половина на миналата го
дина и до края на юни т. г. 
има време същихе да се съгла 
юуват. А това ще рече и въ
просът във връзка с кадрите 
по-обстойно да се обработи,

М. А.

Неотдавна 16 димитровградски семейства се настаниха 
в нови апартаменти, ноито получиха от фонда за солидарно 
жилищно строителство за работници с малки лични доходи. 
По този повод бе организирано енромно тържество, на което 
председателят на Общинсния синдинален съвет Ранно Ста- 
вров връчи ключовете на собствениците на новите нвартири.

— Как се чувствувате в момента, ногато сте решили 
един жизнен проблем?

БЛИЦ-ИНТЕРВЮ

ЕДИН ЖИЗНЕН ВЪПРОС 

Е РЕШЕН

ТОДОР ИЛИЕВ, работник 
„Тигър” — Димитровград:

— Благодарение на общест
вото решавам най-важниягг 
въпрос за мен и семейството 
ми. Роден съм в село Мъзгош, 
в бедно семейство и още като 
млад останах без баща. На се
ло нямам имот. Не можах да 
строя къща. Вече 14 години ра
ботя в „Тигър” и живеех в 
една стая с жена си и две де
ца, които вече са възрастни. 
Затова изпитвам голяма ра
дост, че най-сетне -и аз 
почувствувам какво значи да 
живееш в удобна квартира.

ДРАГОЛЮБ ХРИСТОВ, ра
ботник в „Тигър” — Димитров
град:

— Роден съм в село Прача, 
в бедно семейство. Вече десет 
години работя в заводите „Ти
гър”. През последните години 
живеех в една стаичка. Отдолу 
мазе, огоре пронапва дъжд. 
Работя сам, а грижа се за че- 
тричленно семейство. От поло
жението ме .^изтърва” акцията 
за солидарно жилищно строи
телство. Затова поздравявам 
тази акция с желание да про
дължи и по-нататък.

КИРИЛ ВЕЛЧЕВ, работник в 
„Градня":

ВЕЛИН ТОДОРОВ, работник 
в Центъра за култура:

— От как помня за себе си, 
винаги съм живял по квартири. 
Аз имам тричленно семейство, 

работя сам, така че 
ной начин не съм в състояние 
сам да реша жилищния си' про 
блем. А и помощ отстрани ня
мам. Чувството, което 
вам в момента «е мога да обя- 
сна. Достатъчно е само 
кажа, че решавам най-важния 
жизнен въпрос за моето 
мейство. А да живее човек в 
една малка, 'неудобна и нехи
гиенична стаичка, 
приятно!

в

със заплануваните
— Доволен съм, че реших 

един важен въпрос. Работя 
сам и имам две тригодишни 
момчета' — близнаци. Понеже 
от село (Горна Невля), нямам 
помощ, естествено не бях в 
състояние да строя къща ‘и 
бях принуден да живея по квар 
тири. Това обикновено беше 
една.стаичка, без накъвто и 
да е комфорт.

по ни-а

изпит-

ако

се-
ще

не е никак
А. Д. А. Д.
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В БОСИЛЕГРАДОБЩЕСТВЕНА ХРОНИКА

(ОЙЦИТЕ- 

ИЛЙ—1ВТИВПИПАК ПО СТАРОМУ
имат сила на морално зачитане 

предимство при приемане на ра 
ботна ръка, но нямат и сила на за
дължително прилагане, нито 
право на санкция, която ще се при 
лага срещу обвинените, ако не за
читат Обществения договор”.

Значи ли това, че обществените 
договори, както и Обществения до 
говор по настаняване, изготвяме 
само да ни мине времето? Защо 
се изразходват тогава средства, за 
което значителна сума е отделила 
и споменатата организация.

За кого са и кой трябва да за
чита тези договори, ако не оня, 
който ги е подписал. Това означи, 
че те и трябва да се грижи и за при 
лагането им в практика. В проти
вен случай можем напразно да из
разходваме време и средства за из
готвяне на обществени договори. 
Това е обаче, според някои мне
ния, само теория, а практиката е 
иещо друго. Изглежда, а практи
ката потвърждава, че настаняване 
то на работа е по-лесно чрез връз
ки и фамилиарност, а не посредст
вом регулирани споразумения. До
ри и подписани.

Забравя се обаче трудното по

пап октомври миналата година 
Обинската скупщина прие нов 
Обществен договор

на работа на територията 
Димитровградска община. С 

ва престана да важи старият Об
ществен договор, който беше 
ла три години, но който почти 
кой не спазваше. Изглежда обаче, 
че старата практика продължава 

Неотдавна съдията

Първичната организация на СК в Босилеград по
дробно разгледа работата на обществено-политичесни- 
те организации, действуващи в рамните на местната 
общност в града. Констатира се, че активността 
членовете на СК в тези организации незадоволява, а 
най-успешно работи организацията на Съюза на бой
ците.

пъкпо настаня
ване

на нато-

в си- 
ни-

В изготвения за целта ана
лиз и в разискванията се по
сочиха няколно важни момен

нално-битови акции. В Съвета 
на местната общност са - из 
брани главно пенсионери и ста 

ти за по-нататъшното органи- ри хора. Поради незачитане 
зиране и действуване на кому критериите и структурата при 
нистите в другите обществено- изборите, стига се до положе 

ние, че местната общност не е

за наруше- 
ния в Димитровград, Павел Тодо
ров, е наказал основната организа
ция на сдружения труд „Гостилни- 
чарство” при Индустрията за кау
чукови изделия „Тигър” в Пирот с 
10 000

Из-политически организации, 
тъкна се, че през изтеклия пе
риод дейността е била слаба

в състояние да изпълнява сво 
ите задачи. Събранията на граж 

във всички организации и мест даните са провеждцни д малък 
ната общност в Босилеград, брой присъствуващи, поради 
Вследствие на това бавно се което и онези решенията, взе 
решават редица конкретни и ти от местната общност не са 
належащи проблеми. Между 
другите изпъкват: нередовното 
снабдяване, лошата хигиена, 
незачитането на градоустрой
ствения план, бавно провежда 
не решенията на Общинската 
скупщина и др. Сериозен про 
блем е, че жителите в града 
нередовно са осведомявани за 
проблемите и начините нак 
да ги разрешат.

динара, а отговорното лице 
в тази организация с 1000 динара.

Причина за наказанието, е 
в ресторанта за обществено хране
не в Димитровград е прието лице,

че реализирани.
Първичната организация на 

Съюза на бойците е била най- 
активна в града. Тя редовно и 
обстойно е обсъждала всич
ки проблеми, обременяващи 
жйвота не само на членовете 
на тази организация, но и изоб 
що жителите в Босилеград. 
Между другото успешно е дей 
ствувала за опазване традиции 
те от НОБ и др.

Анализът на първичната орга 
низация на СК посочва, че в 
ръководствата на обществено- 
политическите организации в 
Босилеград има малък брой 
членове на СК, а на събрания 
та отсъствуват и комунистите. 
Активните и способни членове 
често пъти отричат да поемат 
длъжности в местната общ
ност и в другите организации, 
за което няма оправдание.

За премахването на посоче 
ните слабости партийната орга 
низация в Босилеград предло- 
ложи няколно решения. Едно 
от тях е да се преразгледа 
съставът на ръководствата на 
обществено-политическите ор
ганизации и на местната общ
ност в града, като на мястото 
на бездействуващите се анга 
жират активни лица, които- от
говорно ще се отнасят към про 
блемите.

От членовете на СК, нами
ращи се в тези ръководства, 
занапред ще се търси пълна 
отговорност за съдържанието 
на работата. Също тана и ос
таналите комунисти са длъж 
ни с личния си пример да се 
застъпят за активизиране на 
обществено-политическите орга 
низации в града. Защото само 
по такъв начин те ще могат 
да изпълнят своята обществе 
на роля.

което не е изпълнявало условията 
на конкурса. Между другото, ни
кой от явилите се не е изпълнявал
условията, предвидени в конкурса. 
В този случай, според законопред- 
писанията, организацията е била 
длъжна да повтори конкурса. Така 
обаче не е постъпено. Прието е ли
це, между седемнадесетте кандида
ти, само от петима с по-голям брой 
точки.

Местната организация на 
ССРН е активна само но вре 
ме на изборите за обществе- 

организации.
ложение по отношение на настаня
ването. Забравят се онези хора, ко
ито имат нужда за работа, за обез 
печаване на егзистенцията си, но 
които търпеливо чакат „на ред” и 
вярват в общественото договаряне.

Заради тях поне е нужно да раз 
берем и значението на думата МО
РАЛ, а особено на комунистическия 
морал.

но-политически 
През останалият период ней
ната дейност отслабва. Ръко 
водството на тази организация, 
в което са и трима членове на 
СК, няма инициативи за ре
шаване на проблемите от -своя 
компетенция. То е обременено 
и с редица други обществени 
задължения така, че не успя 
ва да реализира задачите си 
в тази организация. Събрания 
та, които организира са нере
довни и на тях участвува ма
лък брой граждани^^^^^^

кактоОсновната организация, 
и директорът и Любомир Маринко 

обжалвали наказанието. О- 
чебиещо в жалбата до второсте
пенния орган е едно изречение:

„Известно обстоятелството, че 
обществените договори, па и Обще 
ствения договор по

вич са

А. Д.настаняване,

БОСИЛЕГРАДСУРДУЛИЦА
Младежката организация 

града е малабройна през изте 
клия период не е успяла да 
оживи дейността си, въпреки 
че са били създадени 
стни условия за работа. Пока
зателно е, че тази организа- 

ангажирала

Партиен сенннарОбществените организа
ции в Сурдулица в иови 

помещения
От 31 януари до 2 февруари 

в Босилеград се състоя тридне 
вен партиен семинар за секре
тари и членове на секретариа
тите на вички партийни орга
низации, организиран от Общи 
нския комитет на СК.

Семинарът има за цел да 
помогне на новоизбраните пар 
тийни ръководства в изпълня
ването на длъжностите, за кои 
то са избрани. Също така 
той трябва да съдействува за 
по-нататъшното идейно-полити 
ческо, организационно и анци- 
онно унрепване на първичните 
партийни организации и за ус
пешно ангажиране на комуни
стите в провеждането на нон- 
греоните решения.

изве-

се еция малко
върху идеологичесно-марсистко 
то образование на своите чле 
нове. Резултатите, които е по
стигнала в развитието на кул 
турно-забавния живот, са скро 
мни.

Съветът на местната общ
ност досега не е успял да се 
наложи в организиране на жи 
телите за решаване 
гобройните проблеми в града. 
Вече няколко години тук не 
се въвежда местно' самообла 
гане като източник на сред
ства и работна ръка за кому

на мно

В. В.В. в.

ДУКАТ

Търси се изход за проблемите
Ръководствата на всични местни обще- на снешна лекарска помощ е почти невъз-

ствеко-политичесии организации и на 
ната общност в село Дукат разговаряха аър 
ху проблемите на селото с общинското ръко 
водство.

можна.
На договора между делегацията на Ду

кат и ръководството на Босилеградсна об
щина се прие занлючение да се даде пре
димство в изграждането на пътя. Още през 
първите пролетни дни ще се започне с 
изграждането му, а за целта ще се анга
жира Пътното предприятие във Враня, Тор
ената сенция в Босилеград. Също тана Щв 
се ангажират и средства от Общинсния 
фонд за пътища.

В разговорите се изтьнна, че е необхо
димо по-скоро Дунат да получи телефонна 
връзна с Босилеград. Договорено е наскоро 
да се изработи проент за пронарванато на 
телефонна линия от Долна Любата до цен
търа на Дунат.

вниманието бе нан да ус
кори изграждането на пътя от Църнощица 
до центъра на Дунат. Този път о дължина 
от 3 километра, все още не е трасиран, а 

изграждане се отсрочва вече тр

В центъра на

неговото 
десет годинК!

Ртп зашо Дунат, третото по големина се

дневния живот на населението. Между ДРУ 
™гп снабдяването със стени от първа не- 

пКхпдимост е твърде лошо, а през зимните 
ЯЖи но съществува. И оказването

с - еже-
в Сур-обществените организации^^

„Власина".
Понеже вграждане

преселиха в сградата на Хидроцентрала
В. В.

дулица ща се 
същите са Б. Н.
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»ВЛАСИНА-ПРОДУКТ« ПРЕД 

ПЪРВИЯ СИ ИЗПИТ
НОМЕНТАР

НЕОТЛОЖНА
ЗАДАЧА КЛИСУРСНИ РАЙОН* ОЧАКВА СЕ ПОДОБРЕНИЕ НА СНАБДЯВАНЕТО В

От нова година започна да рабо
ти търговското предприятие „ВЛА- 
СИНА-ПРОДУКТ", Нато обединено 

гърговсно предприятие за Сурдули- 
шна община. В него влезнаха търгов 
ските предприятия „Звезда", „Манна 
тица" и земеделската кооперация 
„Клисура" от Клисура. От нова годи
на „Власина-продунт" добро работи. 
Избрани са самоуправителните органи 
— Централен работнически съвет и 
съветите на ООСТ в Сурдулицо, Кли
сура и Мачнатица. За ръководител 
на ОСТ в Клисура е избран досегаш
ният управител на кооперацията 
ХРИСТО РАНГЕЛОВ. Обърнахме се 
нъм другаря Ранголов да ни запознае 
с работата на „Власина-продунт".

в съединението е силата — с тази народна по
говорка най-обобщено може да се предаде основния 
тон на проведените неотдавна разговори в Димитров
град по снабдяването. Участниците в разговорите изне
соха интересни мнения и предложения, нато отправиха 
и много нритичесни забележки по адрес на снабдители
те на Димитровград.

Заслужава внимание и изназването на представи- 
на „Търгонооп”, ноито явно признаха, че удреб-тели

нената, неорганизирана търговия е снъпа.

Димитровград, манар че го снибдяват три-четири 
резлични организации на сдружения труд — е лошо 
снабден. Това създава главоболии не само на гражда
ните, но и на всички обществено-политичесни субонти 
в този наш граничен град. Не може да ни бъде все 
едно дали димитровградчани могат да си купят, нанто 
индустриални стоки, тана и зеленчуци и плодове в род
ния град, или ще се наложи да отиват в Пирот или дру 
гаде. Отделен проблем е нан се снабдяват семейство, 
в които и двама съпрузи работят, а те ако не се снаб
дят в петън, остават без продунти...

Инициативата е, струва ни се, в прави ръце. Снуп- 
щината на местната общност в съдействие със Социа
листическия съюз, в най-скоро време ще раздвижи 
този въпрос. Ще се търси подкрепа и от Общинсната 
скупщина — и решение сигурно ще се намери.

Търговията не може да остане удребнена. Търгов
ските предприятия, по чийто адрес ежедневно се от
правят критически забележки, ще трябва да намерят 
начин и възможност и предприемат съответни мерки 
за подобрение на положението.

Ако те не сторят това — може би ще се намеси 
Общинската скупщина, защото тя единствено изпъл
нява договора при разрешаването на разни търговско- 
снабдителни предприятия да открият магазин в Дими
тровград. Последните обаче в повечето случаи забравят 
поетите задължения и само гледат печалбата. А тя не 
може да става във вреда на потребителя.

Крайно време е също в Димитровград да се от- 
нрие модерен търговски магазин. Търговията трябва да 
върви в кран с времето.

— От новото търговско пред 
приятно „Влаоина-продукт" оча 
кваме много. Предимствата на 
сдружаването сега трябва да 
се покажат на дело. Ние влез
нахме в обединението с чисти 
сметки. Преди това нашата ко
операция постигна завидни ре
зултати. Построихме 13 магази 
•ни по селата в Клисурски ра
йон и имахме оборот от 14 ми
лиона динара.

— Мога да нажа, че плано
вете, които имахме досега, 
като самостоятелна трудова 
единица, няма да останат не 
осъществени. Тана през тая 
година в Клисура трябва да се 
построи нова сграда с магази
ни — заяви Христо Рангетов.

Другаря Христо Рангелов е 
един от основателите на копе-

Клисура

дом в Клисура и една сграда 
на Власина. Увеличи се машин
ния парк и подобри инвентара 
на кооперацията. Кооперацията 
снабдява населението всички 
хранителни стоки, мебели, еле 
нтрически уреди и пр.

Сега „Власина-продукт” е 
пред първия си изпит. Всички 
в Клисура очакват снабдяване
то да се подобри още повече.

рацията, която се създаде след 
освобождението на охраната. 
Тогавашното министерство на 
търговията даде на кооперация 
та един малък камион. С това 
започнали. Нито една година 
оттгова кооперацията в Клису
ра не е завършила баланса си 
със загуби. При това отделяйки 
от личните доходи, колективът 
е построил магазини в Стрези- 
мировци, Драинци, Клисура, 
Кострошевци, Б. Н.кооперативен

В КЛИСУРА И ДРАИНЦИ

Самооблагане — за по-добър животСнабдяването е политически въпрос и затова съще
ствуващото положение ще трябва да се промени, да 
се подобри.

М. Андонов
В Клисурсния район съще

ствуват три местни общности 
и то: в Клисура, Кострошевци 
и Драинци. В местната общ
ност в Клисура, включително 
с 1975 година, измина срока 
на въведеното местно само
облагане, в Кострошевци ще 
продължи до края на 1976 го
дина, докато в Драинци не е 
и въвеждано.

Тъй като в района има мно 
го неразрешени комунални и 
други проблеми, то обществе 
но-политичаските организации 
и скупщините в местните общ 
кости в Клисура и Драинци, 
предприеха акция за въвежда 
не на местно самооблагане. 
Проведени са събрания на гра 
жданите и трудовите хора по 
келата и махалите и същите за 
следващите пет години в годи 
шен размер от 2 на сто от 
личните доходи на трудещите 
се, 2 на сто от пенсиите на 
пенсионерите, 2 на сто от до
хода на самостоятелните заная 
тчии и 5 на сто върху када
стралния доход не селскосто
панските производители. Тани 
ва са критериите и на Общи- 
ската скупщина в Сурдулица 
за единно въвеждане на са
мооблагане на територията на 
общината.

В течение е подготовката за 
провеждане на референдуми 
в местните общности в 
Клисура (Дервен, Кебапова, 

В. В. Прубина, Бохчагова и Смудии-

на махали) и в Драинци (Дра
инци, Стрезимировци и Гроз- 
натовци), където всеки пълно 
летен гражданин тайно ще се 
изясни за въвеждане на ме
стното самооблагане.

Акцията безспорно ще ус
пее, защото населението 
Клисурски район неведнъж се 
е уверило в ползата от такива 
и подобни анции, като напри 
мер: построяването на учили 
щни сгради, амбулатория, до
веждане на електричен ток и 
т. н. Местната общност в Кли 
сура средствата от самообла
гането в 
дини ще използва за оконча
телно електрифициране на ця 
лата територия на общността, 
тъй като плановете по електри 
фикация са готови и за уреж

требата на дъбови стълбове 
Но въпреки това и многогодиш 
ното настояване далекопроводи 
те и лектричните 
да бъдат приети, това не ста
на. Населението, имайки пред 
вид какви предимства и благо 
състояние донася електриче
ството, се примири с положе
ние и за да не загуби тази зна 
чителна придобивка решава да 
въведе самооблагане, дори да 
съберат и известна сума вър 
ху доброволни начала.

Разбира се, местните общно 
сти очакват съгласно най-нови
те, становища, СР Сърбия да 
финансира всички далекопро
води в неелектрифицираните 
села и махали, а селската елек 
трическа мрежа и по-нататък, 

досега, да финансират 
населението, отнооно местните 
общности и Общинската скуп 
щина в Сурдулица.

В резултат на такава анция 
през 1976 година ще бъде елен 
трифициран Смудиин район, 
който има около 100 домакин 
ства. Според проектосметката 
електрификацията на този ра
йон ще струва около 1 200 000 
динара, от които около 220

ДОЛНА ЛЮБАТА
мрежи

ПОДГОТОВКА ЗА 

ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ
В

рено е акцията по електрифи
кация да се реализира на соли
дарен начин. Без оглед на от
далечеността от елекропровода 
и трафопостовете, всяко дома
кинство в сетело еднакво ще 
участвува с парични средства 
и работна ръка в прокарването 
на селската мрежа.

Масовото събрание на граж 
даните в Долна Любета, на ко
ето участвуваше ръководство
то на Общинската скупщина и 
обществено-политическите ор
ганизации, взе няколко важни 
решения с цел да се ускори 
подготовката за електрифика
ция на селото.

Тъй като до селото е постро 
ен електропровод и няколко 
трафопоста, възможностите ак
цията но електрификация да 
продължи с изграждане на 
низкоразпределителната 
ва мрежа сега са добри.

На събранието се оформи 
комитет по електрификация, в 
който са избрани по 
души от всяка махала. Членове 
те на Номитета ще имат зада
ча от всяко заинтересовано за 
електрификация домакинство 
да съберат по 5 хиляди дина
ра, с които ще се осигури не
обходимия материал. Догово-

следващите пет го-

както

дене на центъра на Клисура 
(Дервен). И местната общност 
в Драинци планира средствата 
от самооблагането за

Общинската скупщина да анга
жира някоя специализирана 
трудова организация, която ще 
изготви проектите за низкораз 
пределителната мрежа и ще 
утвърди колко средства са не
обходими акцията да се из
пълни докрай.

С цел да се ускори подготов 
ката по електрификация, мест
ната общност наскоро ще пред 
ложи въвеждане на местно 
самооблагане в работна ръка 
за всички работоспособни хо
ра в селото.

рекон- 
електрическатаструкция на 

мрежа в трите села на общ 
ността (Драинци, Стрезимиров 
ци и Грознатовци). Съществу 
ствуващите стълбове са 
бови, и като такива 
приети от електродистрибуция 
та в Лесковац. Заради това 
те трябва да се подменят' с 
железобетонни от средствата 
на самооблагането. То§а може 
би не е мястото 
когато тези села се електри 
фицираха се позволяваше упо

тоно-

дъ-
не са

трима
хиляди динара трябва да фи
нансира далекопроводът в СР 
Сърбия, а по 500 хиляди ди
нара ОС е Сурдулица и мест
ната общност в Клисура — за 
селската мрежа и други раз
носки.

си, понеже

М. Величков

БРАТСТВО * 6 ФЕВРУАРИ 1976СТРАНИЦА 8



ПРОБЛЕМИ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

Сдружаването е необходимост
Сдружаването е необходимост. Сдружа

ването на селскостопанските производите
ли е закон на живота. Тези безспорни исти
ни, все още не намират изцяло приложение 
и в селскостопанското производство в Ниш
ки регион, макар

нуемо се налага засилено разви 
тието на земеделските коопе
рации, обезпечаването 
кадри и механизация .

В тази област се разкрива 
широко поле за действие ,на 
всички обществено-политически

сили в региона, за да се пре
творяват в дело Решенията'на 
Десетия конгрес във връзка с 
производството на повече хра
на, суровини и енергия. Нишки 
регион има условия за такова 
производство.

си харантер има условия 
селскостопанско производство. Този въпрос 
неотдавна бе и предмет на обсъждане на 
Междуобщинсната нонференция на Социа- 
листичеснин съюз в град Ниш.

за интензивно

им с

че той с полупланински

М. Андонов
Нишки регион заема 

от 824 508 хектара, от 
частния сектор 69,2 на сто ’ и 
обществения — 30,8 «а сто. 
Обработваемата площ е 46,5 
>на сто, от която — в частния 
сектор 97,2 <на сто. Но обработ 
ваемата площ е много удреб 
нена. В района в частна собст 
веност има на 1 650 000 парце 
ли. която ползват 94 000 стопа 
ни, което ще рече, че средна 
та големина на същите е 0,22 
хектара.

Общественият сектор е 
малък. От общата обработва
ема площ той заема само 2,8 
на сто.

До какво довежда удребне- 
ността на площите? На първо 
място — липсват условия за ме 
ханизирана обработка. Като 
към това добавим, че връзките 
на кооперациите в региона с 
преработвателните мощности са 
слаби — е ясно защо развитие 
то на селското с.топанство все 
още не върви с предвидените 
темпове.

КАК СЕ ПОЛЗВАТ СРЕДСТВА 
ОТ „ЗЕЛЕНИЯ ПЛАН” И КРЕДИ 
ТИ В МЕЖДУНАРОДНАТА 
БАНКА

площ На равнището на региона ще 
трябва да се извърши пълно 
съгласуване по отношение на 
капиталовложенията като се из 
върши специализация, разделе 
ние на труда, съвместно и по- 
пълно използване на мощности 
те като се избягва удвояване
то на производствени мощно
сти.

КЛИСУРАкоято I

В Дервен неоновоВ 1974 и 1975 година делови
те банки в региона са вложили 
24 679 000 динара от „зеления 
план" в частния сектор. Искове 
те на производителите обаче 
надминават сума от 76 639 000 
динара. Те обаче не са били 
удовлетворени, защото за би
ли ограничени възможностите 
на банките. В изтеклите две 
години средства от „междубан 
нерското споразумение" 
ползвали предимно по-големи 
организации като Селскостопан 
ският комбинат в Алексинац, 
„Ниш”, основната организация 
на сдружения труд в Сичево, 
Малча, Блаце, „Сточар" в Ди
митровград *и други. Междуна
родната банка за развитие на 
селското стопанство ще одо
бри тези дни средства за сдру 
жените земеделци от агроком- 
бинатите в Алексинац и Ниш, 
„Сточар" в Димитровград и 
Сичево. Кредитите ще дости
гат 40 на сто от предварителна 
та стойност на обените, чиято 
обща стойност възлиза на 51 
милиона динара. Тези средства 
ще бъдат вложени в изгражда 
нето на овцеферми, за разви
тие на зеленчуко-производство- 
то, лозарството, както и за по
строяването на 50 мленопрера 
ботвателни пунктове. Млекопре 
работвателният пункт в Ниш ще 
получи 17, а „Сточар” Димит
ровград 20 милиона динара.

Според сведения на делови
те банки в 1975 година селско
стопанските организации в ре
гиона са използвали общо 
223 767 000 динара, като от та
зи сума 126 996 000 са вложени 
в тютюнопроизводството и жи 
вотновъдството.

осветление
Селската електричесна мре

жа в центъра на Клисура — 
Дервен, бе поотроена с дъ
бови стълбове, която не бе 
ета, поради несъгласуваност с 
нормативите. Също така мре
жата имаше и малка мощност. 
Поради това местната общност 
в Клисура се нае да реконстру 
ира същата.

Дъбовите ст^дбове бяха под
менени с бетонни и железни, 
а жицата — с такава от по- 
голяма дебелина и съответно 
по-голяма мощност. Неотдавна 
монтираното неоново осветле
ние светна из улиците на Дер

вен. Това придаде на центъра 
на Клисура, изглед 
градче,. Наистина, улиците не 
са уредени, но ногато през та
зи година се асфалтира шосе
то от Дервен до Стрезимиров- 
ци и те ще бъдат асфалтирани 
а това ще допринесе за още 
по-хубавия изглед на ценътра.

За реконструкция на елект
рическата мрежа в Дервен бя
ха изразходвани 150 хиляди ди 
нара, които по равно обезпе
чиха Общинската скупщина в 
Сурдулица и местната общност 
в Клисура.

на малко
I
КАК ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ 
ЗАПЛАНУВАНИТЕ ЗАДАЧИ?

при

са
Наличните възможности за 

развитие на селскостопанското 
производство в региона <наисти 
на са големи. Но възниква въ
прос как да се използват? В 
региона към 98 на сто от обра
ботваемата площ е в частния 
сектор като средната големина 
на частните стопансва възлиза 
на 3,7 хекара. С цел да се 
уедрят площите е необходимо 
да се разрешат следните 
въпроси:

— да се намери решение за 
старческите семейства, които 
съчиняват почти 50 ща сто от 
населението,

— да се извърши номасация 
на площите, за да може да 
се прилага механизирана обра
ботка и

— да се изнамери най-под
ходящ начин за нредитиране 
на производството.

Ако най-основните от набе
лязаните задачи се разрешат 
и ако се стабилизира пазара 
на селскостопански продукти 
— селсностопансното производ 
тво ще върви с по-бързи крач
ки. Разбира се, при това неми-

М. В.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ
НЕ СЕ ПРОВЕЖДА ИЗЦЯЛО 
ЗАКОНЪТ ЗА СДРУЖАВАНЕТО Самооблагане за пътищаВъпреки че последният срок 

в селскосто- 
беше

за сдружаването 
ланското производство 
8 май на 1975 година — в Ниш 
ки регион тази акция е в нача
лото си. От 760 села в региона 
— само в 556 съществуват ня
кои облици на сдружаване, до- 
като в 204 няма. С разни видо
ве на сдружаване досега _ са 
обхванати общо 4343 семейст
ва на село, или 4,6 от общия 
брой.

От десет селскостопански и 
земеделски кооперации, заре
гистрирани като основни орга

на сдружения труд,
в селскостопанско-търгов-

само две

Местната общност в село Ви 
сочн> Одоровци е решила да 
въведе двугодишно местно са
мооблагане за строеж на пътя 
от В. Одоровци до Смиловци.

Всички семейства, според ре 
шението, са задължени да вна 
сят 10 на сто от кадастралния, 
годишен доход от селскосто
панско производство и 2 на 
сто от личния доход на работ
ници и шенсионери.

Счита се, че по танъв начин 
само от надастралния доход 
ще бъдат събрани над 146 000 
динара.

С решението се предвиждат 
и санкции за нередовните гра

ждани — ще се прилага За
кона за данъците на гражда
ните.

Местната общност в село 
Височки Одоровци по този на 
чин още един път на дело се 
потвърждава като фактор, дей 
ствуващ за благоустрояването 
и че е в състояние да се спра
вя с най-сложните задачи. От 
друга страна, това е още едно 
доказателство за самоуправи- 
телното учредяване на местна
та общеност, която обединява 
гражданите в задоволяването 
на техните интереси.

низации
или
ски предприятия — 
са работили върху сдружаване 

земеделците. Това са 
Блаце и Житно

м. в.!то на
кооперациите в 
вац, доиато останалите 
Гаджин хан, Димитровград, ко- 

покриват цели общини, в 
Ражан,

СРЕДНОСРОЧНИ ПЕРСПЕКТИ-В
ВИ СРЕЩИ

и то Повечето кооперации и агро-
Сопот, Житни поток, 
Смиловци, Белолин — Кларинетистът остава без наследник...комбинати в Нишки регион са 

изготвили първите 
на средносрочните планове. Об 

предвиждат ма

досега 
почти нищо концепции

не са направили
сдружаването на селеносто- 

и коо Нерядко, ногато в неделя след 9 часа пуснете Ра
дио Ниш, можете да чуете игривия глас на нларинета на чичо 
Стоил и неговия оркестър. И веднага ще нац^те: „Това е 
смиловсната музина!”.

Реши)к малко по-отблизо да се запозная с този 53-го- 
дишен музинант, селскостопански производител. Поставих му 
няколно въпроса, на които тон със задоволство ми отговори.

— Спомняте лис и отнога свирите?
— Започнах като дете, от 15 години... За първ път сви

рих на една сватба през 1923 година.
— Защо и нан започнахте да свирите?
— Очарователната музина на този инствдмент ме при

вличаше. Сам съм учил да свиря. Самоук съм.
— Нога имате най-голямр вдъхновение да свирите?
— Ногато хороводецът е „майстор”. Той мцдава воля...
— Какво не сте успели да постигнете нато музинант?
— Жал ми е, че нямам наследнин. Изобщо в нашия 

нрай заглъхва духовата музина...
— Нои са любимите ти хора и народни песни?
— От хората — най-много обичам да свиря „нунунещгь 

то", а от песните — известната в цялото Забърдие песен „Ой 
пелине, бел пелине"...

в що, в тях се 
питаловложения в селското сто 

1 019 497 000 -дина-

ланските производители
перациите.

Добри резултати
постигнали коопераци- 

село Малча, Сичево и 
Г. Матеевац. В Мал- 

от 540 производи- 
ное-

ланство от 
ра, от 
лието

в сдружава
които 232 886 в земеде-

нето са 406 252 000 в овощарст- 
лозарството и 380 369 000ите в 

„Чегар” в
вото и

животновъдството. До 1980 
година се предвижда увеличе
ние на общия доход с 167 на 

като средно годишно на- 
с 21,7 .на сто; печалба-

в
ча например

— 321 са сдружени,
60 на сто от

тели 
то представлява

сто,брой. В Сичево от 
договориобщия им

1000 производители
за сдружаване

75 >на сто, а основната

раства
та ще трябва да нарасне

■износът за 258 на 
повишение на броя на

за
.са подписали

36,3 на сто, 
сто приорганизация .на сдружения труд 

Чегар” в Горни Матеевац има 
сдружени производители
1937; или 41 на сто.

в сдружаването 
и коолераците

Османово

от 28,3 на сто. 
на агрономпле-

работниците 
В развитието

региона трябва да бъдат 
общо 2 228 447 000 ди 
които най-много в хра 

тютюневата про-

кса в 
вложени 
•нара, от 
нителиата и 
мишленост.

Известни
са

резултати 
постигнали 
Бабушница, Темсна, 
и Дешилово.

Цветан Ивановв
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ВСИЧКИ МЛАДЕЖИ В „ТИГЪР” УЧАСТНИЦИ В АНЦИЯТА

„МЛАДИЯТ РАБОТНИК- 

САМОУПРАВИТЕЛ“
Във всички основни органи

зации на сдружения труд „Ти
гър” ще се организира акцията 
„Младият работник — самоуп- 
равител”. Това решение взе 
координационното тяло при Кон 
ференцията на Съюза на соци
алистическата младеж в „Ти
гър”.

Досега тази акция е провеж 
дана само в основната органи
зация на сдружения труд в 
Димитровград, въпреки че са 
съществували условия за про

веждането и в цялата трудова 
организация. Затова младите в 
каучуковата промишленост по
лучиха критики от различни 
страни и в предстоящия пери
од една от най-важните зада
чи ще им бъде организирането 
и провеждането на тази акция.

Опит няма да им липсва, по
неже техните другари от Дими 
тровград вече няколко години 
поредно провеждат тази акция.

Младежта
в
Забърдието

Цанко Костов

Младежите — самодейци от Смиловци

ВЗАИМНИ ПОСЕЩЕНИЯ
Театралната секция при пър

вичната организация на Съюза 
на социалистическата младеж 
в Смиловци, с пиесите „Кво
рум”,. .„Честитим” и „Михайло 
и Трифун” посети Пъртопопин- 
ци. Младите пък, дошли на зим 
на ваканция в Пъртопопинци, 
подготвиха „Весела вечер”, с 
която се представиха пред сво 
ите съселяни и гостуваха в Сми 
ловци, връщайки по този начин 
посещанието на своите друга
ри от това село.

Активността на младежта от

Пъртопопинци заслужава всяна 
похвала. Младежите са приети 
гнали от всички краища на 
страната ни. С обединени уси
лия тяхната програма бе каче
ствена с втюдушевление прие
та от зрителите в Смиловци.

Някои точки от програмата 
бяха предадени на български 
език, някои на сърбохърватски, 
а най-много на „шопски”. По
неже конферансието беше от 
Куманово (Македония) то и 
обясненията за изпълняване на 
различни номера от програма

та бяха на македонски 
Всичко това придаде 
чар на представлението.

език.
особен

Заслуга за успеха на млади- 
дите от Пъртопопинци има и 

първичнатаорганизаторът 
организация на ССМ в Смилов 
ци, които уредиха залата, и се 
постараха за звучни и светлин-

В „Тигър” — Димитровград ни ефекти. След представление 
то беше организирана танкова- 
забава.

СУРДУЛИЦА
Димитър Давитков

90 младежи завършиха 

политическата школа на 

в. „Борба“ Наш екран ! СУРДУЛИЦА

Срещи на селски 

културно-забавим 

състави
— Тази година наваля снягскоро завършилите школата на 

тържествено заседание на Об 
щинската конференция на Съю 
за на социалистическата мла
деж в Сурдулица ще получат 
свидетелства от в. „Борба”.

Тримесечната политическа 
шнола на в. „Борба” посещава
ха 90 младежи-ученици от Те
хническия училищен център 
„Моша Пияде” и Училищния 
център „Йосип Броз Тито” 
Сурдулица.

Неотдавна младежите държа 
ха изпит. Бяха тестирани и на-

и за пързалка. Най-радостни са
децата, които по цял ден се пър
залят по улиците. Но освен
радостта, съществува и опас
ност за найгмалките. В Димит-в
ровград децата се пързалят по В Сурдулица по традиция 

всяка година се провеждат 
състезания на културно-забав
ните състави от селата на Сур 
дулишка община.

И тази година се състеза
ват 8 състави, между които и 
състават на село Божица. Мла 
дите се състезават по музика, 
изпълнение на соло и дует пе
сни, хумористични точки и 
танцови игри.

След като приключат срещи 
те ще се излъчат първокласи- 
раните, второклосираните и тре 
токласираните състави и същи
те ще бъдат наградени от 
Общинската конференция на 
Съюза на социалистическата 
младеж в Сурдулица, организа
тор на съревнователните сре-

улици. Значи и там,всички
нъдето се движат моторни но-М. В.
ли. А това е опасно. Би тряб-
Еало да има улици, забранени
за движение на моторни коли
В Димитровград такива улициобщност

младежта
Местната 

помага на
турно-забавен живот. По този 
начин се разреши един важен 
въпрос за селото. Дотогава 
младите се събираха по част
ни къищи, а културно-забавни 
програми се провеждаха в ед
на ниска зграда без прозорци.

На младежкото годишно от
четно събрание в Гложие 
констатира, че местната общ
ност в селото помага младите 
в тяхната дейност. Преди всич 
но с общи усилия местната об 
щност и младежите поправиха 
залата за конференции и кул-

се

Васко СТОЙНЕВ

В СТРЕЗИМИРОВЦИ

Младежта е без дом М. В.

Някои предлагат да се вземе 
една частна сграда и поправи. 
Но младежкият актив няма па
рични средства за тая цел. За
това е нужно да се помогне 
та младите в крайграничното 
село Стрезимировци да зажи
веят пълноценен младежки жи 
вот.

МЛАДЕЖИ И 

ДЕВОЙКИ!
Пишат* за 

сваята страница!

В Стрезимировци младежите 
нямат дом и това е пречка тя
хната дейност, особено през 

зимната ваканция и през лято
то, когато тук дойдат голямо 
число ученици, студенти, работ 
ници да се разгърне. Може да 
се каже, че те имат желание 
да развиват културно-забавния 
живот в селото, но нямат усло 
вия.

— Студените и учениците са на зимна ваканция. Общинсна- 
та конференции на Съюза на социалистическата младеж 
то и градската организация, досега не проявиха инициативи 
младите да се събират на едно място. Затова пък те изпол- 

свободните часове и в едно, от димитровградските заве
дения по цял ден, в приятна атмосфера пълна „с дим 
гари , играят карти. Дали е вината само до тях или че няма 
младежки дом?

, нак-

зват
от ци-

Ц. Димитров
А. Д.
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КУЛТУРЕН ПРЕГЛЕД

УСПЕХЪТ НЕ ЗАДОВОЛЯВА НАРОДНИЯТ ТЕАТЪР ОТ 

НИШ В ДИМИТРОВГРАД* БРОЯТ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗНАЧИТЕЛНО НАМАЛЯВА

Резултатът от първото полу- 
године на тази учебна година 
ще накара преподавателите 
още в началото на второто по
лугодие да 
два проблема: дали 
ите са строги или 
не учат уроците 
309 ученици с положителен ус-

На 3 февруари в Димитровград гостува Народ
ният театър от Ниш с пиесата „Домът на Бернард Ал- 
ба” от известния испансни поет Фредерино Гарсия 
Лорна.

е доволен от успеха. Той счи
та, че за това е допринесло и 
обстоятелството, че преподава
телите са променили критери
ите при оценяването и затова 
има много „педагогически еди 
ници”.

пех завършиха първото полу- 
године 247 ученика. В долните 
'асове 1' на сю от уче-и"/тм 
показаха слаб успех, а в гор
ните класове 26 на сто. Най- 
слаб е успехът по математика, 
химия и руски език.

Директорът на училището 
МИЛКО ГЕОРГИЕВ заяви, че не

Това е само част от богатата програма на Центъра 
за нултура в Димитровград, ноято в предстоящия сезон 
е запланувал редица театрални представления.

разискват върху 
критери- 

учениците 
си. От

Директорът Георгиев обаче 
е оптимист, ногато се касае за 
по-нататъшната работа в учили
щето и се надява, че слабите 
бележки ще бъдат поправени. 
През първото полугодие на 
тая учебна годила 100 на сто 
от учениците, подлежащи на 
основно образование са записа 
ни в училището. Проведена бе 

из Маке- 
спечелиха

XXX

Самодейният театър при Центъра за нултура в Ди 
тровград започна подготовката на пиесата „Банович 

Страхиня” от Борислав Михайлович — Михиз. Поста- 
новчин на тази пиеса ще бъде Любиша Джорджевич, 
преподавател в Педагогичесната анадемия в Пирот, кои 
то със самодейците на театъра „Христо Ботев работи 

над десет години. Сценограф е Сретен Игов, ръно 
самодейността при Центъра. Премиерата

ми

вече
водител със 
на тази пиеса се очанва през април.успешна екскурзия 

дония, учениците 
три шгради на викторината на 
„Другарче”, построена е нова

А. Д.

ГОНА ЛИСИНА I
училищна сграда, всички уче
ници са получили безплатни 
учебници. И така носителът на 
Букова награда — 
училище в Клисура през второ 
то полугодие ще има много ра 
бота, за да подобри успеха.

Много слаби бележки
основното

Най-много слаби бележки 
има по физика, история, сър
бохърватски и българсни език.

През второто полугодие с 
учениците показали слаб успех 
ще се организира допълнител
но обучение.

Кои са причините за слабия 
успех? На първо място това са 
слабата дисциплина, слябият 
контрол от страна на родители

В настоящата учебна година 
централното училище в Гррна 
Лисина и подведомствените 
училища в Долна Лисина, Дол
на и Горна Ръжана посещават 
общо 262 ученика. От тях 132 
са в долните а 130 — в горни 
те класове. Успехът в долни
те класове изглежда така: от
лични 17, много добри 47, до
бри 30, задоволитни 9 или 
всичко с положителен успех 
— 103 ученика, а с незадово
лителен — 29. В горните кла
сове положението е следното: 
от пети до осми клас има 12 
отличници, 13 много добри, 22 
добри, 24 със задоволителен 
успех или общо 71 с положи
телен успех. Слаби бележки 
имат 59 ученика.

Училището в Клисура Б. Н.

БОСИЛЕГРАДДИМИТРОВГРАД
те.

Затова също през второто по 
лугодие ще се предприемат 
мерки за изостряне на дисци
плината, а ще се 
сътрудничеството между роди 
телите и преподавателите, за 
да може успехът значително да 
се поправи.

Семинар за просветните 

работници
УСПЕХЪТ 

СРАВНИТЕЛ
НО СЛАБ

засили и

Р. к.

Най-важни теми, ноито ще 
на семинараВсяна година в Димитровград 

зимната вананция се про- бъдат изнесени 
са „Характера, целите и зада 

реформата в основно- 
средното образование и 

„Самоуправително споразумя
ване и създаване на дохода в 
образователните институции . 
Сказките ще изнесат репуб- 
линансни функционери, работе 
щи в областта на образование
то, Милан Кнежевич и Петър 
Вунманович.

Председателят 
та скупщина в Димитровград, 
инженер Борис Борисов, ще за 
познае участниците на семина- 

инономичесните и общест 
проблеми

през
веждат семинари за просветни 
те работници от територията 
на общината. Този път семи- 

състои на 6 и 7 
е Об-

:
Успехът през първото полу

годие в основното училище „Ге 
орги Димитров" в Босилеград 
не зарадва нито родителите, 
ни учениците, въпреки че по- 

резултата

чите на 
то и

нарът ще се 
февруари. Организатор 
щинсният синдикален съвет.

За отбелязване е, че тази 
се внасят повече нови-

знаехаследните 
много преди да дойде зимна
та ваканция. Изненада ще е мо 
же би за

година
ни и в работата. Семинарът до 

степен ще измени до-
мнозина родители, 

от началото накоито почти 
учебната година, до края на 
първото полугодие не са пре- 

училищния праг. И на 
бе съоб- 

немално ро-

голяма
сегашната си форма преподава 

на семинара ще при-
на Общиисна

телите
сьствуват и председатели иа 
делегаците в основните органи 
зации иа сдружения труд. с 
цел и представителите на тру
довите организации да се за
познаят с процеса иа образо
ванието и проблемите му.

крачили
18 януари, когато им 
щен резултата — I 
дители бяха изненадани.

За да няма подобни изнена- 
— на родитело-

ра с
вено-политичесните
на общината. А. Д- ди занапред 

учителската ореща бе договоре 
,ио в бъдеще родителите и пре 
подавателите да сътрудничат 
повече, та и резултатите да 
бъдат по-добри в края на учео 
мата година.

Но каквото е направено, иа- 
о: от 666 ученика —

Младен Йотов:

РУХНАЛА УЧИЛИЩНА 

СГРАДА
правено
положителен успех в кроя иа 

имат 453, апървото полугодие 
отрицателен - 213 ученика.

От първо до четвърто отде- 
__ от 345 ученика: 290ление

а 55 отри-имат положителен,

особено за маРтериа„а
и останалия

като среднатаВече ияиолио 
Стрезимировци пропада
влява опасност за*°Р мерни да използва 
че досега нпиои не вз 3„ат керемидите
строителен*'«мтвриал/'прозорците н вратите.

цателен успех, 
бележка е 3,64.

В горните класове най-слаб

успех е поназал VII клас със 
средна бележка 2,74, а след- 

VIII 2,85, VI нлао с 2,92- г~гг ват:
и така нататък.

Най-добър успех е показал 
пети клас със средна бележка 
3,05.

Сградата 
ияи се отнасяме 
сае и за изгледа на

Ц. А-цеивиив.
Предел (оловна)Милорад Геров:М. А.

СТРАНИЦА 11
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10 ГОДИНИ НА СЪЮЗА 

НА ИНВАЛИДИТЕ ПО ТРУДА
4

ИНФОРМАТОРк 1
и канцеларии. Купенза стоки

и инвентар за 200 хиляди ди
нара, а организацията разлола- 

със средства от 500 хиля
ди динара,

За отбелязване е, че всяка 
година за помощ 
членове, ,за почивка и лекува
не, се отделят значителни сред 

Стлцо се помагат и бед-

В Димитровград бе чествуна 
на 10-годишнина от учредяване 
то на Общинския отбор на Ст.ю 
за на инвалидите по труда. До
клади за досегашната работа 
и предстоящите задачи на Съю 
за иа инвалидите по труда из
несе СТАНКО САВОВ, предсе
дател на Общинсния отбор.

В доклада бе изтъкнато, че 
преди десет години тази обще
ствена организация о 
само 12 членове. Сега органи
зацията има 170 редовни чле
нове, нанто и 130 членове 
местната организация в Трън- 
ски Одоровци.

Освен това проз тези години 
са открити 7 будни за продаж 
ба на цигари, марки и т, н„ а 
купена е и сграда, в нояго са 
поместени клубът на инвалиди 
те по труда, нръчма, магазин

на самоуправнтелната общност на интересите по 
здравно осигуряване — Пирот

и

га и

на свои I е

ПЕНСИОННАТА СИСТЕМА ства.
дните ученици и децата на ин 
валидите по труда.

Всичко, което е създала, ор
ганизацията е създала сама и 
тя не получава никаква помощ

Без значителни промени имала

отстрани.
Общинският отбор на Съюза 

на инвалидите по труда е ре- 
шил да зачлени всички инвали
ди по труда. По този начин ще 
може да им се оказва пълна 
морална и материална помощ.

в
пенсионното и инвалидното оси 
гуряване ще бъде съгласуван 
с Конституцията.

Непосредствено преди вли
зането в сила на новата Кон
ституция се появи дилема: да
ли Законът за основните права 
от областта на пенсионни и 
инвалидни осигуровки (приет 
през 1972 година) трябва само 
да се съгласува или да се ми
не към норенна промяна на це 
локупната система. Тази диле
ма съществува още и днес, 
въпреки че има все повече при 
върженици за първия вариант. 
Една от главните причини за 
това е — краткият срон. До 
края на годината тази работа 
трябва да се свърши.

суват с хода на жизнените 
разходи по същия начин, както 
и пенсиите на останалите оси
гурени лица. Така съгласувани
те пенсии не могат да бъдат 
по-ниски от гарантираната ос
нова в текущата година.

За тези и още някои разпо
редби в настоящата версия на 
проекта ще се разисква в ре
публиките и автономните обла
сти. До края на публичното об
съждане ще получат нов или 
ще запазят стария си облин и 
по този начин Законът за ос
новните права от областта на

Остава все пак открит въ
просът — дали всичко това ще 
бъде достатъчно и дали не би 
било добре да се изготвят ана 
лизи и документация, коягто 
обикновено липсва. И след то
ва, боз да со бърза, да се об
съди основно системата по пей 
сионно и инвалидно осигурява 
не. А всичко това в името на 
ония, които работят и които 
чакат работа и пенсия.

А. Д.

СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА 

ИЗВЪРШЕНИТЕ УСЛУГИ
Б. Р.

ДВЕ СХВАЩАНИЯ ДИМИТРОВГРАД
Колкото времето минава все 

по-малко се повдига въпросът 
за коренно изменение на пен
сионната система. Схваща се 
изглежда абсурдността от пре
дложението тя из основи да 
се промени. Днес се казва та
ка: коренни промени в пенси
онната система не могат да 
стават без подробна и щателна 
разработка, необходимите ана
лизи и аргументи, а това нещо 
не може да стане в предвиде
ния за съгласуване от Закона 
срок.

През изтеклите две години е 
могло много да се поправи в 
закона. Ако в политическата, 
стопанската и обществената 
система са внесени редица но
вини, защо да не е могло да 
се внесат такива и в пенсион
ната система? Тя наистина не 
е много динамична, но все пак, 
нуждае се от промени. Не мо
же да се отрече напредъка и 
в тази област, нито пък изцяло 
да се приеме оправданието, че 
е чакало на приемането на За 
кона за сдружения труд, въпре 
ни че с него. ще се регулират 
много въпроси от нармативно- 
правната област, от отношени
ята в производството и обще
ството.

ЗА ИЗВЪРШЕНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ПРЕЗ ИЗТЕ- 
КЛАТА ГОДИНА ИЗРАЗХОДВАНИ 64 МИЛИОНА ДИН.ОПРЕДЕЛЕНО МЯСТО ЗА 

СТАРЧЕСКИЯ ДОМ Но и въпреки това, от касата 
на двата фонда нз Самоупра- 
вителната общност на интере
сите на здравните организации 
в Пирот, Димитровград и Ба- 
бушница са изплатени над 64 
милиона динара. Тази сума 
почти два пъти по-висока от 
сумата, платена за здравни ус
луги през 1974 година.

Сключването на договори 
между здравните трудови орга 
низации от територията на Пи- 
ротска. Димитровградска и Ба- 
бушнишка общини и Самоупра 
вителната общност на интере
сите в Пирот за извършени ус
луги на осигурените лица през 
изтеклата година продължи поч 
ти десетина месеца. Причината 
за това беше неуреденият въ
прос с цените на здравните ус 
луги, повишението на жизнени 
те разходи, повишението цени 
те на лекарствата и пр.

Първоначалното предложе
ние този обект да се строи 
на друго място се е отстъпило 
в договор с градоустройствена 
та служба в Димитровград и 
Завода за градоустройство в 
Ниш.

С най-новото решение на 
Общинсната скупщина в Дими
тровград е определено място
то за строеж на старческия 
дом. То се намира между ули
ците „Осми март”, и „Братство 
и единство” в Казармения ра
йон. Заема площ от 14 500 нва 
дратни метра.

Като главен инвеститор Здра 
вният дом в Димитровград ще 
плати 287 100 динара, а за 
уреждане на землището — 
още 362 500 динара.

е

Канто вече е известно, стар 
дом в Димитровградческият

ще обслужва Пиротска, Бабуш 
нишка и Димитровградска об-

Въз основа на миналогодиш
ния договор и извършената ра
бота — Медицинският център 
в Пирот е получил от фонда 
за осигуряване на работниците 
сума от 34 232 000 динара, а 
от Фонда на осигурените сел
скостопански производители — 
6 837 000 динара. Диспансерът 
за трудови инвалиди е вършил 
услуги само за сметка на тру
довите организации и от Фон
да за осигуряване на работни
ците той е представил сметка 
на сума от 1 837 000 динара.

щини.

М. Б.
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Колективът на Здравния дом 
е Д/.митрозград за лекуване 
на осигурени работници и сел
скостопански 
тъоси от двата Ф^чда сума от 
6 936 000 динара, докато работ
ниците от Здравния дом в Ба- 
бушница поискват повече сред 
ства от Фонда за осигурени ра 
ботници, а по-малко от Фонда 
га осигурени селскостопански 
производители. Окончателната 
сметка за извършените здрав
ни услуги през изтеклата 1975 
година от страна на Здравния 
дом в Бабушница е следната: 
от Фонда за осигурени работ
ници той поисква 3 048 000, а 
от Фонда осигурени селскосто 
пански
1 569 000 динара.

чения в ставите (контрактури) се извърш
ват във водна среда. Подвидната гимнас- 
тина намалява болките и увеличава ампли
тудата на движение. Общите ултравиолето 
ви облъчвания под формата на слънцеле- 
чение през подходящите месеци и с нвар- 
цова лампа през останалото време са пре
красно средство за повишаване имунно-за
щитните сили на организма. Те повлияват 
благоприятно налциево-фосфорната обмяна, 
внасянето на витамин Дз в организма, ко
ито са от съществено значение за правилно 
зарастване на засегнатите ности. Когато са 
нанесени травматични увреждения на ста
вите и меките тънни — сухожилия и муску
ли — широко се прилагат топло-елентро и 
светлолечение заедно с кинезитерапията.

ПРИЛОЖЕНИЕТО на трудотерапията за
почва още в началните фази на двигател
ните разстройства и се ограничава в обуче
ние на дейности от всекидневието (грижа 
за лична хигиена, обличане, хранене и пр.). 
При заболявания на ставите мощно лечеб
но въздействие оказва балнеолечението, ли 
манната кал, парафино и торфолечението в 
съчетание с посочените методи. Рехабили- 
тационните програми, прилагани системно 
и целенасочено под номпетентното ръновод 
ство на специалисти физио и нинезитера- 
певти и с антивното участие на заболелите, 
осигуряват в рамките на комплексното ле
чение на болестите на опорно-двигателния 
апарат цялостно възстановяване на постра
далите. Те предотвратяват настъпващите 
условия, ноио довеждат до продължителна 
загуба на трудоспособност. Затова е необ-

РЕХАБИ/1ИТАЦИЯТА представлява сис
тема от целенасочени мерки за възвръща
не, или ако това не е възможно напълно, 
за мансимално възстановяване на физиче
ското, психичното и социалното равновесие 
на пострадалия или заболелия човек. При 
травматични увреждания на крайниците — 
счупвания, изкълчване, навяхване, разтя
гане на връзните, свързващи отделните ста 
ви, сухожилия и муснули, се получават по- 
малки или по-големи усложнения, ноито 
пречат на заболелите да се придвижват. 
След оперативната намеса, продължително 
обездвижване при гипсова превръзна или 
други състояния, приноваващи болния на 
легло, могат да се получат ограничения на 
засегнатите стави, отслабване на муснули- 
те, които осъществяват движенията в тях, 
и смущения на кръвоснабдяванео на засе
гнат крайнин. Това налага след наместване 
на счупените кости или поставяне на обез- 
движваща шина или превръзка веднага да 
се приложи физинално лечение.

В основата на лечебния комплекс е 
безусловно необходимо да се внлючва ле
чението с движение. Лечебната гимнасти
ка, без да нарушава необходимия поной, 
обхваща разнообразни общоунрепващи уп
ражнения. Болните се ободряват от проце
дурите, подобряват се обменните процеси 
и кръвообращението им. Лечебният масаж 
намира резултатно приложение при нонсер 

С предложените изменения вативното лечение на травмените заболява 
на бой, ния» нанто и след оперативна намеса. Той 

подобрява процесите в тънаните, смутени 
от счупването.

ЛЕЧЕБНИЯТ резултат се засилва, нога- 
то раздвижващите упражнения в следопе
ративния период или при получени ограни-

производители
НЯКОИ новини

Но понеже сега е безсмисле 
но да се говори за каквито и 
да било по-значителни проме
ни до края на годината, тряб
ва да се види какво се полу
чава с измененията и допълне
нията на съществуващите за
кони. Като първа промяна, ко
ято ще бъде внесена ще бъде 
— анулирането на задължител 
ността обществения на дого
вор. Тази институция остава, 
но ще се видоизмени понеже 
ще бъде валиден само в случай 
в определен срок като условие 
ако го подпишат всички репуб
лики и автономните области.

Гъстотата на трудовия стаж, 
нойто трябва да бъде навършен 
за получаване на право на се
мейна, старческа «и инвалидна 
пенсия, занапред ще бъде уре 
ден с републикански 'и област
ни закони.

производители

се предвижда пенсиите 
ци от Народоосвободителната 
война отпреди 9. 9. 1943 година 
(определени от гарантираната 
пенсионна основа) да се съгла

ходимо да се правят съзнателно и с пълно 
доверие на медицинските работници.

Д*Р с. К.
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ЗИМНИ ПЕЙЗАЖИ

>
♦Власинсно езвро под ледена покривна СРЕЩА

♦

Сам в училището...♦♦
♦♦ ♦ ♦ ♦♦

Водите на Вла
синсно езеро, кое
то през последни
те години все по
вече привличат ту
ристите от страна
та, тия дни са под 
ледена 
Отдавна водите на 
езерото не са би
ли заледени.

♦
♦ ♦♦
!

. ♦
♦покривка.
♦

На сцимката: 
Изглед от Власин 
ско езеро от Про 
мая.

♦♦♦
♦♦ ♦ ♦

ЗАДЪРЖА ТУРИСТИТЕ И ПРЕЗ
♦ ♦ ♦

След построява
нето на Мотела на
Тромая все пове

че се задържат
туристите з тази
част на Судулиш-
на община. От Мо

Тихомир Стоянов „Тилегела се открива
хубав поглед към

Ваканция е. В училището на Клисура 
никой. Учебните стаи са празни, дворът на учили
щето също е празен... Тук намерихме само ну- 
риера на училището Тихомир Стоянов „Тиле". В 
една учебна стая почистваше парнета.

— За мен няма почивка, каза той, използвам 
ваканцията, за да направя генерално почистване 
на помещенията.

В това се убедихме, когато узнахме, че' в 
училището на Клисура има само двама прислу
жника, а толкова много учебни стаи и други по
мещения. За „Тиле" пък ни казаха, че е много

нямаезерото, връзките
със Сурдулица са
добри, а снабдява

безупречно.»ето
Новите търговски
магазини на „Вла-
сина-промет” от
Сурдулица са бо-
ато снабдени.

На снимката:
Промая тези дни

популярен сред учениците и винаги смогва да за
върши работата навреме. IБ.Н.

♦ ♦ ♦

А долу към Кли
сура сред планин
ския пейзаж доми
нира Въртоп със
снежната си покри
вка. Тая година
обаче и тук снего

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РАЗПИСАН» ЕТО ЗА АВТОБУСИТЕса най-валежите
големи през после Заминават от Пирот в часа Тръгват м Пират в чаоа

Белград 
Ниш

дните десет годи-
6.45 и 14 40 Белград 

5.00 6,00, 6,45. 10.30 Ниш 
14.40, 16.30 и 18.30

10.00 и 14,18 
6.30. 10,50, 13,00, 11,30, 

14,00. 17.20. 18,20 и 21.00 
14.10 
1140

7,00, 14,30, 1848

ни.

Тенст и снимки: Нрагуввац 
Скопие 

6,45. 7.00 и 12.00 Лесновац 
Зайчар

4,30, 1340 и 15 45 Кцлжевац 
4,30 и 15.30 Звон. баня

5.ОСКрвгуевац
Скопие
Лесиовац
Зайчар
Кнлжевац
Звоисиа баня

Б. Николов 7.00

♦ ♦ ♦ 44813.30
4,00, 548 и 1848 

440 и 1848..............
5.45 Велико Бонинца

13,00. 18,30 и 18,88
748. 11,80,Велика Бонинце

7,00 9,00, 12,00, 13,00 и 16 00
4,30, 5.00 5.45 Бабушница 

7,00, 9,00, 10.45, 12.00 13.00
15.30. 16.00. 18.00 20.00

14.00
15.00

100.00 14.30 Т. Одоровци 
5.00 15,15 В. Луимая

Нишор 5.00. 12.00, 15,15. 18.10 Нишор
Б. паланка на всеки ча<

от 5,00 до 22,00 
Димитровград на всеки час 

от 5,00 до 22.00

Писма на читатели
бяха делени без нинакви пра
вилници или законолредписа- 
■ния.

5.00. 5.48, 6,88 
9,15, 1040. 12.10. 14.10, 19.80 

18,00, 17,00, 17,25, 1945 
Д. Криводол 
Дой минци

БабушницаМного нередности
448Д. Нриводол 

Дойкинци 
Т. Одоровци 
Велина Лумання

Интересува ме дали Скупщи
ната, относно номисията е мо
гла да разпределя апартамен
тите, ногато този въпрос не е 
регулиран в Статута на Фонда, 
или ако за това не съществува 
отделно статутарно решение.

важното. Същественото е, че 
на Фонда изобщо не 

на какъв

440Другарю редактор, 6.00 и 1148
6.00 и 1840

6.30. 12.45, 17,00 1848 
Б. палжнна на есени чес 

от 5.00 до 22,00 
Димитровград на асаии час 

от 5.00 до 22,00
440. 6.05. 8,00 12.00 Тамска 5,10, 7.00, 9,80,. 1340 

14,10, 16,00. 20.10, 22.Ш 13,55. 15.00. 17,00, 2140. 2240
440. 6,05. 7,15 Вел. село 5,10, 6.40. 740, 9.40 

11,40, 13,05, 14,46, 1040, 1748. 
19,40 21.00, 2248

в статута
е регулирано кой и

може и трябва да раз-иснам да из-С това писмо 
тъкна редица 
впъзка с разпределението на 
16 те апартамента, построени
със средствата от фонда за со

' лидарно жилищно строителство 
В ЖилищатаРЗбяха завършени
още в края на 1975 година. Но
за разпределението им не бе 
изготвен5 съответния приюнии. 
Последният. Поради това _ раз 
лределението мм с
към края I 
та година, което

на фонда, 
жалби, поради

бяха анулирани и 
ноито това 

е най-

начин
пределя апартаментите, постро 
ени със средствата на фонда

въвнередности

за солидарно жилищно строи
телство. Защото това не е нито 

Фонда, нито
ТвмсмяКак и на кой начин на някои 

от кандидатите са отнемани, а 
на други додавани точки, без 
да се търсят за целта .опреде
лени документи за допълнение, 
понеже е работено по система
та !на точки?-

Скупщината на 
допълнително формираната ко- 

която по свое убежде-
Ввл село

9,00, 11,80. 12.10. 14,10 
15.00. 17,00. 1940. 21,10, 22,10

440. 6,06, 1240 Държина
мисия, 
ние потвърждаваше 
меняше решенията. ,

или про- 5.10. 848. 1140Държина
1445. 19.00 224814,10. 1840. 22,10

740. 1848 
5.10. 7.00. 13.15, 1848 

5.15. 1540 
8.10. 848.

540. 12,00 Яаловиця 
Сумово 440. 805. 1240. 1448. Сунов« 

448. 14.18

Явлоаицана декември минала- 
извърши Скуп 

Обаче ло- 
което

Искал бих да изтъкна, че е 
неоправдано петмесечното за
къснение с разпределението на 
жилищата, като се има пред
вид, че същите след тоя срок.

Пвтровацпвтровоц 
М. Иомв 440. 845 М. Йомиомцщината 

следваха 
три решения 
приети нови, между 
и за мен. Но не това

Милентие Петров 
Работнин в „Балнан" 

Димитровград

12.10. 1448 88481148. 14,10. 1848
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Изедем ти теквуя 

търговию!... И САМОКРИТИКАКРИТИКА

ИНТЕРЕСНИ НОВИНИ
Са да ви казуйем нво доживея пред снегат. Беше 

убаво време и си рено: айде с бабуту да идемо до Ца- 
риброд. Кажу на Видлич има малко снег и цариброд- 
сйият автобус недооди, рекомо че идемо през Пирот, 
ка да пойдемо бабата каже:

— Манчо, има под атълуту нромцди лук да га по- 
несемо да га продадемо, нийе стари човеци, не йеде- 
мо га, че се здува...

Тека и напраимо. Узо я едно джакле, набуа лукат. 
Да ви кажем туя годину ненино добре роди, напрай 
главице ко песнице. Парчето беше нагнойено и даде 
доста лук.

Вавилон ще бъде реставриран
кула, която за разлика от биб- 

не е била
център. Работата ще продължи 
10 години. След това като раз
копките бт>дат завършени, ще 
се почне реставрацията. Ще 
бъде възтановена вратата 
Ищар, главната улица, укрепи
телната система, дворецът <на 
Семирамида и Вавилонската

За пръв път името но Вави
лон се споменава около 23 
века преди новата ера. Той е 
бил обграден с двойно кре
постна стена, дълга 38 кило
метра
кули. Тя е била толкова дебе
ла, 4*6 по нея е могла да пре
пуска колесница, впрегната с 
четири коня. От главната град 
ска врата Ищар, украсена с дър 
ворезба, е започнала широка 
улица с барелефи и статути от 
двете й страни. В центъра на 
града се намирало едно от се
демте чудеса на древния свят 
Самирамида. В съседство с 
— висящите градини на царица 
приказния дворец се намирал 
храмът на бога Мардук. Така 
Херодот описва Вавилон към 
450-та година преди новата ера. 
След това градът бил разрушен 
и през втория век преди нова
та ера е представлявал купища 
развалини.

Правителството на Ирак е 
решило да превърне разруше
нията в своеобразен културен

лийското предание 
кръгла, а приличала на пира
мида, висока сто метара. 

Възстановеният Вавилон ще 
туристическибъде не само 

обект, но и културен паметник 
на древността.

със стотици защитни

Ка стигомо у Пирот бабата поче да се меша. Ка
же: Манчо, айде да продадемо у Пирот лукат да не вла 
чимо торбете до Цариброд. Узе товарат спущи се на 
пазарат и тьмън остайи до тез!}ават приде йедън чо- 
вен.

ФРАЗИ — о —
Срещат се хора, с които ис 

кам да разделим всичко, ноето 
имам.

— о —
— Дедо продаваш ли лукат?
— Продавам га, щом сам га донел на пазарат.

— Колно га цениш?
— Кино за сви, тека и за тебе, по осам динара, — 

йедва му каза. Срам ме беше да му кажем за Йило лук 
толко паре. Ама пита на пазарат у Пирот тия дън по 
толко се даваше. Човекат одма рече:

— Добре стари, мери га и може ли с твойете тор 
бе, нема у кво да га претурам...

Човек си одма плати, узе торбете и видо га ка 
га пренесе у колата, седе и си отиде.

Я згърну паре и с бабуту пойдомо за Цариброд.
За половин час беомо пред Културния дом. Беше 

петак и човеци продаваю од Културният дом до паза
рището. Пойдомо за Строшену чешму и гледам до мо- 
сат стойи човекат и пред жега наща торба.

— Гледай, бабо, очи ли ме лъжу, кикво ли йе, 
наще торбе.

Застанумо с бабуту зад жега и праимо саир. Вер- 
ко, това нашете торбе и човекат що купи од нас лу
кат. Слушамо. Дойде йедън човек при жега и га пита:

Не можеш ли да пестиш па
рите — научи се да ги харчиш. — о —

— о — Не си удряй главата в сте
ната, ако оттатък е кабинетът 
на шефа.Нужна е бърза помощ — за 

защита на човека от околната 
среда. — о

— о —
Телевизията е дете на наше

то време. Затова толкова й и 
прощаваме.

На онези, на ноито викаме: 
ш!”, не можем и „Нап-„Мар1

ред!”
— о —

След като се ожениха, той 
разбра, че сутрин жената 
изглежда така накто вечер.

БОСИЛЕГРАД
не

Убил глиган от 

100 килограма
— о —

Мнозина осъзнават своите 
недостатъци, едва ногато ги 
видят в децата си.

— о —
Новица Драгич, 25-годишен— Колко ти йе лукат? Много трудно е да повярвамладеж от Босилеград има за

ме на човек, който казва исти-— 20 динара... какво да се и гордее синовия ната в ситуация, при която виеМоже ли по 18 динара? си ловджийски тровей. Преди сигурно бихте излъгали.
няколно дни той уби глиган в— Може...

— о —
района на село Райчиловци, теВидомо с нашите очи ка му човек плати и с наше

те торбе однесе лунат. Сръце ме заболе. Да га беомо 
донели тува паре да узнемо, а нийе у Пирот га про- 
дадомо джабе.

Кронодилските сълзи се поя-жък повече от 100 килограма.
вяват най-често у хората.

Това е вторият глиган, убит
— о —Ама кой ти йе знаял дека търговията йе тенвая тази зима в Босилеградсна об

при нас. Други пут че знаемо. Бабата се расърди на 
мене, а и мене ме яд, та две не видми. Ка отидрмо 

Гогу и му назамо, он зину и само рече: „изедем ти 
тенвуя търговию ...”

щина. Ловджиите считат, Понянога наненият гост е поче
лош от двама ненанени.сега в гористите предели напри

стотина — о —
МАНЧА

Грешките също така биват
положителни и отрицателни.


