Ш>штйо
*

б*С т«ГиИ н* бЪЛГАРСЯАТА НАРОДНОСТ В-Д Ф*» ЮГОСЛАВЙЯ ■»

28 МАРТ 1980 ГОД. « БРОЙ 950 * ГОДИНА XX * ЦЕНА 2,00 ДИНАРА

ПЪТ КА ЛЮБОВ, ВРЕДИШ,
БРАТСТВО I ЕДИНСТЗО
От Площада на Свободата в Нови Сад в неделя
на 23 март тържествено бе изпратена на традиционен
път из Югославия тридесет и петата Щафета на младо
стта. Над 150 000 граждани на главния град на САП
Войводина присъствуваха на това велико тържество на
младежите и девойките на Войводина, на Югославия,
на всички югославски народи и народности. В тази не
деля Нови Сад беше град, в който се сля великата лю
бов на нашата младеж, на нашите трудещи се ц граж
дани, към обичания ни вожд и учител Тито. Нови Сад
ехтеше от възторжени възклицания на над 150 000 ду
ши „Тито — Тито” и песента „Другарю Тито, ний ти се
кълнем". Душата и сърцето вълнуваше голяма радост,
която този път отразяваше и безкрайно дълбокото же
лание другарят Тито час по-скоро да ни оздравее.
Щафетната палка пръв по
несе 26-годишният работник
Зоран Остоич, работник на
новосадската фабрика „Петар Драпшин”. Пред тръгва
нето й, Щафетата на мла
достта между другите приветствуваха от името на мла
дите на цялата страна и д-р
Васил Туп\грковеки, председател на Съюзната конференция на ССМ на Югосла*
вия, и Душан Попович, пред
седател на Председателство
то на ПК на ССТН, който
казал:
— Радостта, която вече
три и половина десетилетия
съпровожда тържественото
тръгване на Щафетата на
младостта на път по републиките и автономните области на Югославия до нашия
Тито днес е изпълнена и с
голяма загриженост и тре
пет поради неговата тежка
болест. За това говорят мно
(
гобройните поръ.чения
желания за оздравяване, ко
ито на Тито изпращат ра
ботници и граждани, млад е
жи и бойци на Народсосзободителната борба, хора и
жени от всички краища :п
страната, от най младите до
най-старите. Щафетната пал
ка тръгва по време, когато
целият миролюбив свят из
разява пълна загриженост .*п
здравето на президента Ти
то и изпраща желания за
негово оздравяване и призна
ние на неговото дело. Това
изразяват и нашите прияте
ли в света, водачи иа необ
вързаните страни, работни
ческото и комунистическо
движение, изтъкнати държа
вници от всички меридиа
ни подчертавайки огоомиа
та роля на другаря Тито в
борбата за мир в света.
— Титовата дума — дума
та на съзнанието ла човече
ството, неговият престиж
на
на проявен приятел
всичко миролюбиво и свооо
долюбиво, неговата подкре
па — подкрепа ма прекаден
и непоколебим борец са не
обходими именно днес, кога
то света разтръсва криза
на международните отиошепия. Заради всичко това та*
зи Щафета на младостта нека понесе на Тито нашето
голямо желание да ми оздра
вее.
Титовите думи на 11 кон
грес на СЮК „в днешния
свят .., силата все още не

менио сътрудничейки върху
равноправни основи с всич
ки страни на света.

отстъпва пред разума” за
съжаление и днес са истина
и това чрез най-грубн обли
ци на прибягване към вое
нна сила. В тези обстоятел
ства последователно провеж
даме Титовата политика на
единство на народите и на
родностите на Югославия,
борбата за решителна роля
на работническата класа в
обществото, най-широка опо
ра върху младата генерация,
която прегърна придобивки
те на революцията, политика
та на социалистическото са
моуправление, които на чо
века дават възможност сво
бодно и суверенно да реша
ва за своя труд и неговите
плодове, укрепване на ши
рокия фронт на организира
ните социалистически сили
със Съюза на комунистите
начело, укрепването па все
народната отбрана, същевре
Ш 'V Щ#''.

-Нека и тазгодишната Ща
фета на младостта на своя
път на вярност и любов
към Тито, пренася неговите
мисли и поръчения Нека
нашир из страната ни изра
зи нашето единство и гото
вност да следим пъ.тя на на
шата революция, която оли
цетворява Тито. Тито, ние и
Югославия бяхме единни в
най-страшните моменти на на
шата история и завинаги ще
останем единни в бората за ис
торическите интереси на ра
ботническата класа, свобод
ното развитие на всички на
ционалности на нашата ху
бава и богата страна”.
Щафетата на младостта ще
пътува 2 месеца из страна
та ни, събирайки милионите
пожелания ма младежта тру
лещите се и гражданите до
Тито за възстановяване на
здравето му. И тозипът—как
то каза Васил Тупурковски
— милиони ръие от една на
друга ще пренасят любов и
почитание към революционе
ра, държавника, учителя, чо
века и приятеля- И този път
тя ще мине всякъде из ма
шата страна, защото всички
го обичаме, защото всякъде
ни е нужен и всякъде сме
му предаммм . ..

с таз на президента
СФРЮ от 14 февру
ари 1975 г. Издател
ство „Братство” е удо
стоено с Орден братст
во и единство със сре
бърен венец за особе
ни заслуги в областта
на информативната и
графическа дейност и
за приноса в развити
ето на братството и
единството между на
шите народи и наро
дности.
СЪЮЗНАТА ЩАФЕТА В НАШИТЕ КРАИЩА

НОЩУВАНЕ В ДИМИТРОВГРАД
Съюзната щафета

на
младостта в Димитровград
ще пристигне на 4 април в
17 часа. За посрещането й
самодейците при културния
център „25 май”, калето и
участниците в „Срещите на
селата”, учениците от основ
мото училгаце_ и образовател
мия център „Йосип Броз Тито” подготвят едночасова
културно-художествена прог
рама.
Преди пристигането на Съ
юзната щафета на тържес
твената трибуна ще присти
гнат местните щафети от
организациите на сдружения
труд, районните центрове и
училищата.
Пред младежта и гражда
ните от Димитровград реч
ще произнесе председателят
на ОК на ССТН Милутии
Цснков, а същевременно ще
бъде изпратена приветстве
на телеграма до президен
та Тито с пожелания час
по-скоро да оздравее и да
дава и занапред своя принос
БАБУНШИЦА
На 5 април в 8 часа и 10
минути преди обед Щафета
та на младостта с най-искре
ни пожелания по повод 89тия рожден ден на другаря
Тито от Димитровград ще
пристигне в Бабушпица.
На площад „Освобожде
ние” по този повод за де
лото п жизнения път на дру
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за благоденствието на роди
ната ни.
Щафеттата на младост
та ще пренощува в образо
вателния център, при поче
тен страж на младите от
промишлените предприятия,
село, учащата се младеж.
Тук също ще бъде изпълне
на подбрана програма, в коя
то спомени за Народоосвобо
дителната война в нашия
край ще възкресят бойците
от партизанския отряд „Мо
мчил войвода”.
Сутринта на 5 април в 7
часа Щафетата па младост
та от тържествената трибу
на с приветствия на мла
дежта и гражданите и реч.
която ще произнесе предсе
дателят на ОК на ССМ Цан
ко Костов в 7 часа ще тръг
не на по-нататъшна обикол
ка из страната. Всъщност
младите от Димитровград
ска общнна ще
предадат
щафетната палка на млади
те от Бабушнишка община
при с. Присян.
Ст. Н
гаря Тито ще произнесе реч
Иван Митрович, председател
на Общинската конферен
ция на Социалистическия съ
юз, а от тържеството ще
бъде изпратена приветстве
на телеграма до другаря Ти
то с пожелания бързо да
оздравее и занапред да ни
води в нови трудови победи.
Заедно със Съюзната ща
фета ще се слеят и тринаде
сет районни щафети и ща
фети от организациите на
сдружения труд.
Ог Бабушшща Щафетата
на младостта ще продължи
към Гаджин хан.
М. А.
БОСИЛЕГРАД
Тазгодишната Щафета на
младостта, с най-хубави при
вети и пожелания до друга
ря Тито за неговия 88-и ро
жден ден, и която 1Се съвпа
да с 60 годишнината от Вуковарския конгрес на ЮКП,
35-годишнината от победата
над фашизма. 35-годишнина
та от младежките трудови
акции, както и с 30-годишН1 шата на самоуправлението
у нас, младежите от Босилоградска община, трудещи
те се, гражданите и числя
щите се на ЮНА тържестве
но ще посрещнат на 6 ап
рил.
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Щафетата ще пристигне в
Босилеград около 14 часа и
20 мин. и след двадесетмипутно престояване младите
ще я понесат към Власина
и Сурдулица.

А,

Щафетата па

млидостга 'Фъгпа «т Пони Сад

В. Б.

СФР

ВИЕТНАМСКИ ИНТРИГИ И КЛЕВЕТИ
СРЕЩУ СФРЮ
НЕОТДАВНА в два виет
намски вестника. „Куац Дой
Ияв Зан" и ,.Ияп Зан , бя
ха поместени статии, в кои
го се 1 юнака ю1ч>слааюкл1 я'т
печат и политиката на Югов
славия- По този повод
Съюзния секретариат па вън
работи
в
Белград
се
шиите
прес-конфе.ренц 1 »я.
проведе
на
на която на въпросите
журналистите отговаря офи
иа
1 игалният представител
ССИП Мирко Калезич.
статии
„От споменатите
па официалните вестници на
виетнамската армия и партня — изтъкна Мирко Кале
зич — ясно се вижда, че
ме става дума за полемика
между печата, по за нашадки срещу Югославия. конте
са побудени от официални ор
гани на СР Виетнам. Просто
е невероятно колко безсми
слици за Югославия и ней
ната необвързана политика
са изнасят във виетнамска
та преса. Обаче, това е нап
равено с толкова обида, и
заслепеност, че напомня на
дните на * пдеолошческо-про
пагандната война, която во
ди ПиформбюРото
срещу
нашата страна. Дори се пол
зуват и интриги, с цел Юго
славия да бъде скарана
с
останалите необвързани и
приятелски страни.
След това Калезич посочи
две места от споменатите ста
тии на виетнамските вестни
ци:

вестник
— Армейският
„Куан Дой Нян Зан”, посо
чи Калезич, нападайки Юго
славия пише, че тя „остава
съюзник на дявола, че пома
га империалистите и между
се
народната реакция, че
противопоставя на револкт
иионното и напредничаво де
в
йствуване на народите
света'. Партийният вестник
„Нян Зан” твърди, че „Юго
славия нарушава принципи
те на необвързаната полити
ка, подкопава единството на
движението и е наемник на
американския империализъм
и китайските експанзиояис
ти”.
Мирко Калезич заключи,
че всички тези клевети
и

големите усилия да се дис
кредитира необвързаната но
лптшеа па Югославия са израз па пщва ореш у прин
ципната югославска позиция
всички видове чу
против
ждестраиин интервегщии и
всеки вид на чуждестранна
.намеса, без оглед КОИ 1111
извършва и с какво ги оп
равдава. „За съжаление —
изтъкна официалният пред
ставител на ССИП — виет
намската страна забравя, че
са
•именно тези принципи
по
залегнали в основата
всестранната подкрепа и по
мощ, която Югославия сво
овромешго оказваше иа осво
бодителната борба па виет
намския народ среш-У чуж
де странна интервенция- Ако
оттогава вещо при наколо
се с променило, това си тур
югославската
но не е на
страна".
Нападките на виетпа1Мски
те вестници срещу Югосла
вия пренесоха и много съвет
ски, чехословашки п българ
ски вестници. Съветският ве
стиик „За -рубежом” помес
ти и своя притурка, в коя
то твърди, че „изказванията
иа югославски ръководите
активна
ли се свеждат иа
подкрепа иа политиката на
кптай1 шие риал исти чеоко
скпя блок и съучастничествойна
во в пропагандната
срещу СССР”.
Коментирайки това, Кале
зич изтъкна, очевидно е че
става дума за някоя нова
антиюгославака
вълна на
кампания, която си служи
груби инстит-ус толкова
ции, че е трудно да се пре
махне впечатлението, което
говори за упражняване на
тиск върху независимата и
необвързана политика на
Югославия- Калезич подчер
та факта, че между Югосла
вид и СССР съществува оп
ределена разлика по някои
въпроси на м е жду народни
те отношения- Така напри
мер, в оценката на кризите
Афганистан
в Кампучия и
СФРЮ и СССР нямат една
кви становища. „Обаче, ка
за Калезич, ние считаме, че

П1,|11 рек.и това можем да ра
вшиваме добри и от взаим
на полза отношения въз ос
спазване
нова на пълно
принципите на суверенитет,
равноправие,
независимост,
ненамеса и взаимно моч! не
бе
не, както това отново
подчертано в неотдавна рая
метените поръки между ире
зидентитс Тито и Брежпев.
Това са принципи, за които
1 юсзгедо пател но се застъ*та
Югославия, като необвърза
на страна. Ине вярваме, че
само с универсалното крило
жепие па тези принципи мо
гат да се създадат условия
за премахване иа опасните
кризисни огииша и за укренване иа мира и сигурността в света*'.
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Незадоволителният обш и
•видимото изоставане иа юго
славския изн-ос са основни
те характеристики на югосл авсисо-бъдгарок ия стокообо
,рот през миналата година.
Затова в настоящата година, както и в предстоящия
петгодишен период, стопапск-ото сътрудничество между
двете страни трябва да се
развива върху дългосрочни
основи и да се разширява
с по-съвъритенни облици на
съгруд!! и чество. Стопаиските организации от Югославия и България трябва още
п о-последовател но да спазват договорените задължепия и да включват нови про
изведения в стокообмена. То
ва е оценено :в Секцията за

Тсзи дпи в Будапеща се
проведе дванадесетият коигрес на Унгарската социали
етическа работническа пар
тия. в чиято работа участву
ваха 767 делегати ма 24000
организации п 800 000 членове на УСРП. Конгресът обсъ
ди отчета па Централния ко
митет за провеждането ре
золюциите на XI конгрес,
както и отчетите иа Центра
лната контролна комисия и
Комисията за жалби. Деле
гатите на конгреса приеха
Реферат за предстоящите за
дачи на партията и избраха
нов Централен комитет.

нош Кадър с изтъкнал, че
резултатите на петогодишпия план са по-ниски от за
плануваните поради изсстре
пите условия за стопанисва
вале. Затова и новият пет
годишен план до 1985 годи
на реално не може да е ам
бициозен. Напротив с него
се предвижда по-бавен ритъ'М във всички полета на
стопанисването. На преден
план в активността на кому
нистите изпъква борбата за
по-качествен труд. ускорено включване в междунаро
дното разделение на труда,
за спестяване и подобрение
па жизнения стандарт.

Както се и очакваше. Кон
гресът на УСРП наЦ-голямо
внимание посвети иа стопан
ските и икономическите про
блеми на страната. Това е
и разбираемо, понеже иконо
мическата криза и пробле
мът за енергия и суровини
все повече са налице и в
Унгария. Унгария отчита ста
билно стопанско развитие,
но ръстът иа стопанокото
развитие е забавен и жиз
неният стандарт стагнира.
В своето изложение пър
вият секретар на УСРП я-

Говорейки за външната
политика на страната и ме
обстановка.
ждународната
Янош Кадър е подчертал зна
чението на сътрудничеството
на Унгария със социалисти
ческите страни, отделно със
Съветския съюз, което е „на
ша трайна насока". Между
народната обстановка Кадър
е оценил като изострена и
приличаща на студената во
йна. Той е обвинил „реак
ционните кръгове” че са
използали събитията в Аф-
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БАЕ1Ш СПОРАЗУМЕНИЯ

Югославската държавна де
легация съчиняват Маршал
Йосип Броз Тито, председа
тел на правителството
на
ФНРЮ, Станойе Св. Симич,
министър на външните рабо
ти, Борис Кидрич, председа
тел на Стопанския съвет на
правителството на ФНРЮ,
АлексадъР Ранкович, мини
стър на вътрешните работи,
Милован Джилас, министър
без портфейл, Лазар Колишевоки, председател на пра
вителството на НР Македо
ния, Обрад Цицмил, посла
ник на ФНРЮ в София и
д-р Алеш Беблер, помощник
--министър на външните ра
боти.
В българската делегация,
СТРАНИЦА 2

Стойността ка стокообме
на и услугите между
двете
■страни в миналата
година
възлиза на 232 милиона
долара, което е 92 на сто от
заплануваното,
При това
югославският износ струва
100 милиона долара или 77
на сто от заплануваното. В
тази година се предвижда
стокооборотът между двете
страии да достигне сума от
298 милиона долара. В тази
сума югославският износ уча
егвува с 90 милиона долара.
(Танюг)

Дванадесети конгрес не УСРП

ТИТО - ДИМИТРОВ 1947П§

начело на която е Георги
Димитров, се намират още:
Кимон Георгиев, подпреседа
тел на правителството и ми
нистър на външните работи,
генерал-лейтенант Добри Терпешев, председателят
на
Връховиия стопански съвет,
Антон Югов, министър на въ
трешните работи, д-р Иван
Стефанов, министър на фи
нансите, Георги Трайков, ми
мистър на селското стопан
ство и специалисти
съ■Ф5,дници.
ткривайки първото офи
циално заседание Тито по
желава успешна работа
И
предлага да се обсъдят ПР°'
ектодокументите, които са
подготвили специалистите на
двете правителства:
— за договора за дружбасът.рудн ичество и взимопомощ;’
— за стопанокото съ-труд
ничество и валутните пробле
ми;

България при Стопанската
камара на Югославия.

БУДАПЕЩА

сдободан

В четвъртък на 30 юли
на
1947 година в двореца
Блед започват междудържав
ните преговори между пред
ставителите на ФНР Югосла
вия и НР България-

НР БЪЛГАРИЯ

— за двувластниците;
— за митническите облек
чения и за всички други
въпроси от значение за на
шите отношения занапред,
какъвто е проблема на Пи
ринска Македония и поправ
ка на секторите на граним
пата линия между двете съ
седни страни и иа края, про
блема иа учредяването иа
югославоко-българската фе
дерацияЗАЩО НЕ Е ПУБЛИКУ
ВАН ДОГОВОРЪТ ЗА ДРУ
ЖБА, СЪТРУДНИЧЕСТВО
ИВЗАИМОПОМОЩ?
По всички тези проблеми
са водени твърде изчерпа
телни разговори, разменени
мнения, при което веднага
се забелязва, че съществу
ват разлики по съществени
въпроси ,но и близост или
тъждественост на възгледи
те по някои от политически

Е
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твърде важни проблеми, ко
ито трябваше да се реша
ват в съгласие с новите дър
жавни отношения, които ме
жду Югославия и България
установяват Тито и Дими
тров, ЦК на ЮКП и ЦК на
БРП(.к), югославското правителство и правителството на
НР България. Югославската
държавно-партийна
делега
ция излиза със свои проектодокументи, но българите
се противопоставят съ,с свои
предложения- По възловия
проблем на югославско-българоката федерация и бъде
щид държавно-правен статус
на Шфинака Македония се
изявяват по същина два на
пълно
различни подхода.
Югославската делегация ечи
та, че присъединяването на
Пиринска Македония, въз ос
нсва на изразената воля на
(МНОЗИНпреобладаващото
ст-во иа нейното население,
което се чувствуваше като

ганистан за раздвижване на
пропагандна кампания сре
щу СССР, социализма и раз
ведряването в международ
ните отношения. Съветската
акция в Афганистан, Кадър
е оценил като основателна.
Първият
секретар на
УСРП е отдал признание на
движението на необвързани
те, а резултатите на Шеста
та конференция на необвър
заните страни в Хавана е
оценил като голям принос
за запазване на мира и из
граждането на нов иконо
мически порядък, за което
се застъпват и унгарските
комунисти.
Разликите в мненията и
становищата в международ
ното работническо движе
ние, по мнението на Кадър,
се разясняват
требва да
чрез „принципна и тъРпели'
ва размяна на мнения”.
На Дванадесетия конгрес
на УСРП присъ.ствуваше и
делегация на СЮК, която ог
лавяваше членът на Предсе
дателството на ЦК на СЮК
Лазар Мойсов.

македонско към Народна ретублика Македония, както и
топравка на границата око
ло Босилеград и около бив
шия Цариброд е възможно
да се извърши преди осъ
ществяването на югославскобългарската федерация. Д°*
като някои български мини
стри и лично Димитров, са
на становище, че^ това тряова да стане по обратен път.
Предлагат първо да се орга
низира федерация, а сетне в
тези нови държавни рамки
да се извърши присъединява
не на пиринския край къ-ч
НР Македония и да се „зали
чи границата” между тях, з
да се израви границата меж
ду НР Сърбия-и НР България,
съгласно решението на л
пленум на ЦК на БРП(к) о
10. VII 1946 година.
Значи, в началото има, ка
кто изглежда, спорен само
въпроса за процедурата «
начина реализиране на
ринска Македония към ю
славската федерална еди '
ца, НР Македония. Макар че
за това по принцип ник и
от членовете на българсьат
делегация не се е проти
поставял при обсъждането
на този проблем в подрооно
сти става очевидно, че
за противоположни
касае
БРАТСТВО ★ 28 МАРТ 1980

то=Ов НА МЕЖДУОБЩИНСКАТА
НИШКИ РЕГИОН

КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА

80 ГОДИНИ ОТ

АКТИВНИ В БОРБАТА ЗА
ПО-НАТАТЪШЕН ПРОГРЕС
★ Комунистите в Нишки регион взимат активно отно
шение в провеждането стабилизацията, като ежеднев
но повишават
дееспособността си
★ В работата на конференцията участвува и Новак Ро
дич, изпълнителен секретар в Председателството на
ЦК на СКС
— Изтеклите избори
в
първичните организации на
Съюза на комунистите
в
Нишки регион, преди всич
ко бяха схванати като важен идейно-политически въ
прос, те бяха удобен
момент за по-нататъшното орга
низационно,
идейно и кад
рово укрепване на СК в осъ
шсствяването на конкретни
тг задачи, произтичащи от
Заключенията на Единадесе
тия конгрес на СЮК и ини
циативата на др. Тито за ко
лективно ръководство и от
говорност и по-нататъшна
демократизаци <, на общес
твено-политическите отношения V нас
каза между
другото в уводното си изло
жение Живота
Живкович,
секретар на Председателство
то на Междуобцтинската ко
нференция на СКС в Ниш
ки регион на неотдавна про
веденото заседание на конфеиенцията.
Широката кадрова база в
СК даде възможност за при
лагане на утвърдените кри
терии ка класовата полита
ка при избирането на чле*ю
вете на Ръководствата
на
лъовичните организации на
Съюза на комунистите. При
поовеждането на изборите в
Нишки регион, в новите ръ
ководства са влезли предим
но хора, които на практика
са засвидетелствували своя
та дълбока привърженост
на борбата си за социалис
тическо самоуправление и
приемствено провеждане на
линията на СК. Извършена
е кадрово обновление на
Ръководствата на СК. Избра
ни са общо 1766 секретари

становища. Българската стра
на изтъква, че за такава ко
ренно нова крачка в разре
шаването на проблема на
пиринския край българската
общественост не е подготве
на нито политически, нито
писхологически. По този въ
прос в действителност, па
що и не е правено сериоз
но. Това още в началото на
октомври на 1944 година кои
статира Киро
Мильовски,
шеф на Временното маке
донско представителство в
София- Въз основа на пря
ко наблюдение е заключил,
че част от българската оощественост „не реагира найдобре, когато станс дума за
това една част ог „тяхна
територия да се откъсне ог
тях и да се присъедини кд.м
Югославия-” В София пи
след това почти нищо пс се
прави българският народ да
разбере, че е дошъл часът
за осъществяването на вековния стремеж на македонския народ за обединяване,
веднаж да се намери в „Ця
лостна Македония”, без оглед на дотогавашните грани
ци, които го разделят. Макар че Димитров отдавна
твърди, че „българският про
летариат" е жизнено заин
тересован за националното

и зам.-секретари на първи
чните организации, а в сек
ретариатите са избрани 9407
членове.
В ръководствата на СК са
избрани 3711 работници, или
39,4 на сто, 1208 селскосто
пански производители, или
12,8°/о; или общо работници
и селскостопански -произво
дители — 4919 души, или
52,2%, като по такъв начин
е осъществено работничес
ко мнозинство в ръковод
ства ка Съюза на комунис
тите.
От общи а брой новопр.уе
ти членове на Съюза на ко
мунистите — над 60 на сто
са млади хора. Това е още
едно доказателство за огром
ната вяРа ка младите в по
литиката на Съюза на кому
нистите и нашата социалис
тическа самоуправителна си
стема. В ръководствата на
СК са избрани над
2200
младежи и девойки — кое
то също изразява готовност
та на младите да продължат
делото на революцията.
В периода на провежда
нето на изборните събрания
голямо внимание е посвете
но на изострянето на отго
ворността, като едно от ус
ловията за по-нататъшно раз
витае на самоуправителните
отношения у нас, по-нататъшното подобрение на мето
да и съдържание на работа
:-з партийните организации.
Първичните организации сле
дят и работата на своите
членове извън трудовите оц
ганизации — в местната об
цгност, в различните самоуобществено-политичеоки ор
правителни тела и другите

Й. Б. Тито и Г. Димитров
зумения
освобождение па „Македо
ния”, българското партийно
и държавно ръководство,
особено някои водачи в Отс
чествсиия фронт, не правят
онова, което трябва да пра
вят в популяризирането •на
национално
„македонското
дело”, както съветва Георги
Последователен
Димитров,
ма своята линия на пролетарския интернационализъм/
гой „решително осъ,жда вся

ганизации, като явления на
конформизъм,
менаджерство, пасивност и други ела
бости са били вземани съо
тветни мерки.
Изборната
активност в
първичните организации на
Съюза на комунистите
в
Нишки регион потвърди, че
двугодишната активност на
СК е била насочена главно
към въпроси, представлява
щи същината на обществе
н о-икономичеоките отноше
ния — създаването и разпре
делението на дохода, разпре
делението на личните дохо
ди; на борбата за повишава
не производителността
на
труда, икоиомиоваисто пеете
мето и др.
Комунистите на дело се
борят за осъществяването
на Заключенията на Предсе
дателетвото на ЦК на СЮК
от края на миналата година
във връзка със стабил.изаци
ята на стопанството, за при
лагане на разпоредбите на
Закона за сдружения труд.
Във всяка трудова органи
зация, комунистите все пове
че се изявяват като дейни
борци за надминаваме на
приемането на стабилизаци
онната политика на думи —
а с личния си пример сочат
как тези задачи трябва да
се изпълняват.
Взимайки думата в разис
кванията Новак Родич, из
пълнителен секретар в Пред
на ЦК
на
седателството
СКС подчерта, че първични
те организаци от ден на ден
все повече се занимават с
най-съществените
въпроси
еъв всяка конкретна ореда.
Но има тук—таме и случаи
да се губи от предвид еди
нодействието и съвместния
живот като се прекалява с
фетишизирането на първичната организация, което за
напред ще трябва решител
но да се премахва.
М. А.

подписват Бледските

спора

ко изявяване па национали
зъм”, говорейки, че комумме
титс трябва да б|,дат „испрп
мирими нрипципналнн про
тивници на буржоазния на
ционализъм във всички не
гови облици”, което в също
го време значи, че ме могат
да се съгласят да бъдат при
вържеиици ма националния
нихилизъм и никога не тряб
ва да настъпват като таки
ва. Под натиска на такива

РОЖДЕНИЕТО НА ЙОСИП КРАШ

ВИДЕН ЧЛЕН НА ЮКП
На 20 март 1900 година в
село Бугловац к-рай Вараждин е роден великият рево
люционер на югославското
работническо движение ЙО
СИН КРАШ. Член на СЮ'К
е от основаването й, редак
тор на в. „Борба’, близък
Сътрудник на И. Б. Тито,
концлагерист в Митровица
и Лепоглава, един от осно
вателите на Комунистическа
та партия на Хърватско, ор
ганизатор на въстанието, на
роден герой-

ррщ
;

ШШш

1МШ

К1
Йосип Краш

Йосип Краш взема актив
но участие в борбите, кои
то Йосип Броз води през
1928 година срещу фракци
ите в партията в загребската партийна организацияА когато започва борбата
за освобождение на страна
та от фашизма през 1941
година, той веднага се вклю
чва в нея, и загива през съ
щата година. Краш загива
при Карловац в ожесточе
ни боеве с усташките пълчища.
За Краш си спомня Кар
ло Мразович, като казва:
— През една дъждовна
нощ на есента 1924 година
срещнах Йосип Краш в по-

наслойки от миналото, пито
ЦК на БРП(к), нито Отече
ственият фронт все до за
връщането на Георги Дими
тров в страната, а мнозина
политически
ръководители
пито след това ,не предприе
мат нищо, за да се освобо
дят от бремето на великобъл
гарския шовинизъм, макар
че това. по оценка на Геор
ги Димитров, е върховен им
гсрес па България.
Затуй
Тито каза, че „и на Блед е
имало нагаждаме”. До спо
рове се идва главно около
принципите, върху
.които
трябва да се установява бъ
дещата югославско-българ
ска федерация и около при
съединяването па Пиринска
Македония към НР Македо
ния. В обсъждането па втория проблем, който тук ни

мещението на независимите
синдикати в Загреб. Бедна
га забелязах този симпати
чен младеж... Оттогава бях
ме не само добри другари,
но и добри приятели.
Не
мина много време, когато
започнахме да се срещаме
по партийна работа.
Бла
годарение на тази работа за
познах много добре негови
те качества. Беше същин
ски човек и рядко интели
гентен работник, дълбоко
съзнателен за историческа
та роля и задачите на ра
ботническата -класа към ко
ято принадлежеше...
Йосип Краш не
оста-ва
скрит пред полицията. Не
прекъснато е следен. Арес
туван е 11 пъти. През 1929
година се намерил в затвора
в Митровица. След като пре
карва там шест години, отно
во се включва в партийна
работа. В Загреб работи в
синдикатите, организира ста
чки, контактира с миньори
те, най-активно участвува на
Първия конгрес на КП на
Хърватско през 1937 година
в Анин дол при Самобор,
Където е избран за секре
тар на Централния комитет.
Участвува и на историчес
ката Пета конференция на
Ком унистическата
партия
на Югославия в Загреб.
Акивистите на ЮКП по
време на войната ои спом
нят за Краш по времето ко
гато дава инструкции за
вдигане във въздуха на жп.
линии, телефоноки връзки,
когато активно участвува в
събиране на оръжие. В ра
ботата внася оптимизъм и
сигурност...
Д-р Владимир Бакарич си
спомня за- Краш като отли
чен партиен работник, масо
вик,
който умело контактирал с масите, и отличен
оратор.
Самият Краш е казвал за
себе си, че мястото му „е
там където е най-трудно.”
Б. Н.

интересува, се изявяват в
началото повече технически,
а не по-чувствителни разли
ки в осъществяването напра
вата на македонското нацио
кално малцинство в пириниския край на училища с
обучение
на
македонски
език. Понеже българската де
легация приема предложе
нието на югославски прего
варящи страни в България
да се изпратят учители от
НР Македония и този въ
прос е разрешен твърде бъ.р
зо на взаимно задоволство.
Трябва да се има на пред
вид, че на Блея според впе
чатленията, които имат всич
кнте участници в преговори
те, пък и наблюдателите, е
владеела изключително при
ятелска атмосфера.

(В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ: ЗАЩО НЕ СЕ ПОД
ПИСА ДОГОВОРЪТ ЗА ДРУЖБА, СЪТРУДНИЧЕС
ТВО И ВЗАИМОПОМОЩ?

СТРАНИЦА 3
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от ЗАСЕДАНИЕТО НА ИС НА ОС I» БОСИЛЕГРАД

КОМЕНТАР

БОДЕН ЗДРАВ НОСИ
В БАБУШНИШКА община
като хит се разказва за една работничка, кодто
започне туристическият сс"
зон си визма отпуск ио бо
дест. Как си нарежда
Ра
ботата — засега не е извес
тно, но има истина в този
виц, защото същата прите
жава вила в Звонска баня
отнема не
и през сезона
гости на „ЦъРни
малко
връх’'*
Инспекцията по труда, самоуправителш1ят контрол и
другите контролни органи на
последък „търсят” ДяР 38
такива „болни”, но още не
могат напълно да ги излеку
ват. Все още има много от
пуски по болест.
Тези дни, изработвайки
стабилизационни програми,
основните организации на
сдруження труд се обръщат
с лице към повече от два
на
старата идея
години
Общинския синдикален съ
вет за изкореняване на из
лишните отпуски по болест.
А такива, това е съвсем си
гурно, все още има. Напрн
мер в „Лисца” поради тази
причина има дневно отсъст
вуващи по 15, в „Балкан”
иа
13, а в тъкачния цех
„Лужница" 7 души и т.н.
Членовете на самоуправнтелннят контрол в някои от
организациите на сдруже
ния труд взимат сериозни
мерки за намаляване на от
пуските по болест. С тях се
цели да се изкоренят неоп
равдателните отсъствн.ст та
ка че наистина на отпуск
да отиват ония, конто дей
ствително са болни, а да не
се случи „болен здрав
да
носи”. Защото има и обрат
ни случаи: поради несъщеетвуване на други източни
ци на приходи, и действите
лно болни работници не си
взимат отпуски п*о болест,
освен в крайна нужда.
В основите на стабилиза
ционните програми — са под
„удар” неоправдателните от
пуски по болест.
При това се е поискало
сътрудничеството на Здрав
ния дом.
Общинският синдикален

съвет от ден на ден но-енер
Г1ГЧНО съДействуиа за доиз
граждането н
усъвършснствувансто па съществува-

щитс правилници за разпре
деление на дохода н лични
те доходи. Тази акция не
е без основание, защото мио
зина взимат отпуски по бо
лест именно през сезона на
полската работа, или Пз»к
когато си намерят друга не
доходна работа.
Ако правилниците за раз
пределение действуват стимулативно, едва ли щеше
Да бъде така.
Това нещо е проверено и
на практика: там, където ра
зпределението е според тру
дови резултати — там и от
пуските по болест са малко.
Значи, до голяма степен—
неоправдателните отпуски по
ради болест се явяват и ре
зултат на непълно прилагане
сдружения
на Закона за
труд.
В разгара на провеждане
то на стабилизационните ме
рки, както личи от действуването на синдикалните ор
ганизации, Съюза на комуни
стите и др. обществено-по
литически сили, все по-енергично се подсичат корените
на такива вредни прояви.
М. А.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ПЪРВИЧНАТА ПАРТИЙНА ОР
ГАНИЗАЦИЯ В АВТОТРАНСПОРТНАТА
ОРГАНИЗА
НИЯ В БОСИЛЕГРАД

ЯЙЧНИТЕ АОХОДН в зависимост
ОТ ПЕСТЕНЕТО
Членовете на първичната
партийна организация в ав
организатотранспортната
ция от Босилеград, на прове
деното през миналата сед
мица заседание, на което
присъствуваха и представите
ли на
обществено-лолити
ческите организации и Об
щинската скупщина, в осъ
ществяването на икономиче
ската стабилизация направи
ха още една крачка напред.
Изхождайки от това, че с
години назад тази стопан
ска организация стопанисва
ше със загуби, и че едвам
От миналата година насам
започна материално да се
съвзема, комунистите, макар
че в организацията е приета
стабилизационна програма,
взеха решение с което да
се изготви отделна програма
по пестене.
Тази програма всъщност
ще бъде съставна част на
стабилизационната програма,
но до детайли ще разрабо
ти възможностите за песте
не на всяко работно място,
за веяжо возило и за овсяко
потребление на материал.
СТРАНИЦА 4

Всичко това пък ще бъде
вградено в самоуправително
то споразумение за създадаразпределение
на
ване и
дохода и личния доход, кое
то ще бъде гаранция за поголямо залагане на всеки
трудещ се.
Членовете на СК повдиг
наха инициатива за преизследване на средствата, кои
то се отделят за лично
съвместно потребление. Изхо
ждайки от това, че в изтек
лата година организацията
за само образование е отде
лила около 3200 хиляди ди
нара те търсят преизследва
не на облагите и зачитанего на размяната на труд и
средства.
Изхождайки от това, че
от 160 работника, колкото
тук работят, над 50 са чле
нове на СК, те взеха стано
вище, с което в осъществя
ване на икономическата ста
билизация да бъдат в челни
те редици, по точно да дей
ствуват мобилизиращо и с
личния си пример
всред
трудещите се.
В Б.

НУЖНА Е ПО-ГОЛЯМА
АНГАЖИРАНОСТ
На проведеното през мипалата седмина разширено
заседание па Изпълнителния
съвет на Общинската скуп
ши.па в Босилеград, на кое
то покрай членовете присде
па
гвуваха представители
съдбенше и следствените ор
гами. инспекционните служ
би и представители па обшествеиочтол итическ ите орОбутниската
гапнзацмн и
скупщина, беше обс-ьждапа
оргами
работата па тези
през изтеклата, както и взе
ти мерки за подобрение па
съшита в настоящата годи
на.
Въз основа иа изготвената
информация, както п в раз
говорите беше
изтъкнато,
че в изтеклата година об
щинските съдебни и след
отвени както и инспекцион
ните органи са постигнали
значителни резултати в ра
ботата си, и че са доприна
сяли отрицателните явления,
започващи от реда и спокойството на
гражданите
криминалните нарушения в
стопанството, да бъдат спре
чавани. Но при това забел
язани са и известни слабос
ти в работата им. За према
хването па същите на засе
данието беше взето реше
ние, с което всички тези ор
гами да изготвят оператив
ни програми за сътрудниче
ство.
НАРУШЕНИЯТА В СТОПАН
СТВОТО СЕ УВЕЛИЧАВАТ
Макар че Босилеградска
община е икономически не
достатъчно развита, наруше
нията, особено тези в стопа!г
ството се увеличават. Обви
нителните дела, които се яв
яват най-много при тоя криминал са кражби, фалсификати на документи, неотговорно стопанисване, присво
яване на имущество и пр.
Противзаконно придобива
не на лична полза най-чес
то се явява в търговията.
Причините за това са раз
лични: набавка на стоките
'Винаги не е такава, както
налагат законо-разпиеднията,
задължение на същата също така, а различните це
ни са резултат на своеволие
то на магазинерите. Матрапазите също така не изос
тават в нарушенията си. Но
не само в тръговията.
За отбелязване е, че са
открити и известни наруше
ния в разполагането с общ е
отвени средства и сключва
не иа обществено-невалидни
договори както между ор
ганизациите на сдружения
труд така и между органи
зации и частни лица.
-Не
рядко не се знае в чие иму
щество е
една
землена
площ, какъвто е случая с
ООСТ , Напредък”, която не
знае точно ни имотите сп
или пък с тях не разпола
га, както налагат обществе
ните изисквания и пр.
С УВЕЛИЧАВАНЕТО БРОЯ
НА МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА
НАРАСТВАТ И
НАРУШЕ
НИЯТА
Макар че в изтеклата го
дина в Босилеградска общи
на няма тежки злополуки в
движението, нарушенията се

увеличават. Особено се увс
личаеа броят на тези КОИВсе
то карат без книжка,
проблспо-често се я вя»а
мт>т моторни возила да карат и непълнолетни лица.
А това ие само, чс утежи/т
на движението, но те са и
опасност за пешеходците в
града. Случаят с още поболезнен ако се има пред
вид, че нарушенията нравят
повече пъти едни и съши
лица.

низациите
на
сдружения
труд, когато общинският «>,
дия за нарушения
винагиь
не наказва съответно според
нарушенията и когато среШУ всички нарушители не
се прсвзимат мерки. Но за
отбелязване е, че в работа
та на поотделните органи е
нужна помощ от страна на
самоуправителнитс работни
чески контроли в сдружелия т-руд, както и от стра
иа на потребителите в тър-

Д Д •, ч

Босилеград
Не рядко частни лица ела
гат покрай пътищата строи
телен материал, прекопват
улиците и правят други на
рушения, а при това въоб
ще не осигуряват пътя и
не търсят никакво позволе
ние.
За нарушения в движение
то през миналата година об
щинският съдия за наруше
ния е решавал по 400 заяв
ленияНУЖНА Е
МОЩ

ВЗАИМОПО

Безспорно е, че бе изтък
нато на заседанието, че има
и субективни слабости, кои
то пред органите и инспек
циите стоят за разрешаване.
Не е все едно когато едно
обикновено съдебно дело се
разтака с години, когато ин
спекционките служби . не
се докрай застъпват за према
хване на слабостите в орга

говията и гостилничарството, когато става въпрос за
помощ на инспектора
по
пазара.
Самоулравителните
кон
троли в организациите на
сдружения труд все
още
не
осъществяват
ролята
и задачите си. Една от при
чините е слабата им подго
твеност за това, кеефикасността им и неупрекването
им с трудещите се.
Занапред е нужно тоя кон
трол професионално да
се
оспособява и осуетява вся
какав вид нарушения в сто
панството и да осведомява
изследователските
органи,
бе изтъкнато на заседание
то. Ведно с това, сътрудни
чеството между поотделни
те органи е гаранция както
за превантива така и за ко
ординиране в работата,
и
спречаване на обществените
нарушенияВ. Б.

БОСИЛЕГРАД

Завършиха изборите
в Съюза ма бойците
В седемте сдружения на
Съюза на бойците в Боси
леградска община изборите
завършиха предсрочно.
При избирането на пред
седател на Съюза на бойци
те на две години се разчи
та и на принципа на реизборност, така че четирима
председатели бяха избрани
за първи път, а трима за вто
ри път.

изборите в Босилеградска об
шина са приключили ус-ггеш
но.
На годишните отчетно-из
борни събрания са обсъде
ни редица актуални въпр°си
от дейността на борчески
те организации.
С. С.

В течение на изборната
дейност в повечето сдруже
ния са избрани председател
ства ,а в по-малките предсе
дател, секретар и касиер.
Въпреки това общинският
съвет на Съюза на бойците
още не е анализирал избор
мата дейност, но може сво
бодно да се констатира, че
БРАТСТВО * 28 МАРТ 1980

ОБЩЕСТВЕНА ХРОНИКА

БАБУШНИЦА:

КОГАТО ДИРЕКТНИ НАСТОЯ
ВА ДА ЗАПА1И КРЕСЛОТО
Не често,
отделни, отговорни лишала ^ради св°еволис
следователни привърженици”^»
а'Г' Че са ”по
ТО. В името на това усп^я-г ,
самоуправление
време; да провъзгласяват шчкото
V3 Краткс
правило и личния си интевТТ
мнение з;

•а™ш^"-4?д~7 Ь г-™
йг*,-д“
изпълн^аь^адлЦжи^сттаКадиректор°са0<ЦИТе
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Ко^^ц^Гхяло ГкП~ ч&общинокотс
ц нно тяло за кадрова политика при ОК
на ССТН в Босилеград е дало оценка, че Кирил
Иванов не
изпълняване ГТеЖаВа Качества за
“Г ГоГг длъжност, И че Педшяичес
далЦ Цв®^г,п
я ВОе °ше не е Д“1 мнение
дали Иванов провежда педагогическите изисква
ния, на реформираното училище. В случая не мо
°енЦ1?НебреГНе И фактът' че конкурсната
комисия не е дала своето окончателно мнение I
че не е спазвана препоръката на първичната пар™ и“а °рганизацИя в Училището според която да
се съгласуват становищата с препоръките на Ко
ординациотюто тяло, да се избере изпълняващ
длъжността директор. Сетне да потърси образло
1
жение за становището на Координационното тяло.
Въпреки всички изисквания
ясни и не
двусмислени — без чието опазване се нарушават
пропетите кадрови принципи, на проведеното през
миналата седмица заседание на трудовата об
щност, Иванов бе преизбран за директор.
Поставя се въпрос: Къде е съгласуването и а
обществените интереси, къде е отговорността
кои са в случая безотговорните? Но докато чле
новете на СК се застъпваха за взетото си стано
вище, на изборното заседание надделя „истината”
че Иванов с доверие може да бъде начело на ед
на възпитателно-образователна институция- Зацр
всичко това когато компетентното за тази це./
тяло казва, че той не може да бъде директор
Найжратко казано: бива ли да се нарушават прин
ципите, които не оставят никакви дилеми?
На заседането, Иванов се опита да пренесе
и протълкува причините, поради които не е полу
чил съгласие. Не докосвайки главните причини
чрез плач и сълзи той доказваше своята успеш
ност в досегашната си ръководна работа. Пр1
това без факти също доказваше, че становището
11а Координационното тяло не е правилно. Опита
се да убеждава, че пред съд ш-е докаже своята
достойност. При това изтъква, че с такава оценк.
от страна на Координационното тяло не може да
бъде и просветен работник, което е пак изказаш
с тенденция, но без основание.
След всичко това епилогът е следния: пове
чето от колектива и членовете на обществено-по
литическите структури паднаха на изпит т.е. не
отстояха на възстановените отношения- Дали това
измамиха сълзите или те бяха само средство з;
измама все още не е ясно...
Ако не се уважават становищата на Коор
динационното тяло, които Иванов не приема, за
що не се зачита заключението на първичната
партийна организация, взето само няколко часа
преди заседанието на трудовата общност? Привле
кателно е, когато някой се кълне в СК и обеща
в а, че за целите му ще даде всичко които изтък
на Иванов, но поразително е ако се има предвид
че той „забравя" тъкмо взетото партийно заклю
чение.
Трябва ли, и може ли, някой да действув а
и мисли само от гледището на кариерата си..
В. Божилов

СТАБИЛИЗАЦИЯТА В ДЕЛО

За по-пълно използуване на
ресурсите
Тема на деня и в Бабушнишка община е как по-пъл
но да се използват съществу
ващите ресурси в организа
циите на сдружения труд,
самоуправителните общнос
ти на интересите и трудо
вите общности. Таказаключе
нията на Председателството
на Централния комитет на
Съюза на комунистите, отна
сящи се до провеждане на
мероприятията по стабили
зация в стопанството ще се
осъществяват в дело.
На съвместно заседание
на Общинския комитет на
Съюза на комунистите и
Председателството на Съю
за на синдикатите тези дни
е приета и акционна прог
рама по провеждане на ста
билизационните
мероприя
тия, в която по-конкретно
са набелязани задачите на
всички самоуправителни суб
екти в тази важна дълго
срочна акция. Като се имат
в предвид Ъложните условия
на стопанисване в 1980 и
следващите години на новия
средносрочен план, пред тру
дещите се и гражданите в
общината се пускат на ща
телно обсъждане годишните
баланси за 1979 година.
Имайки на предвид слож
ните условия на стопанисва
не — органите и телата при
Общинската скупщина зана
пред ще трябва още по-дейно да се включват в подпо
магането на положителните
стопаноки процеси, а да сиг
нализират за допуснатите
тук-таме слабости, които на
време да се премахват.
Като задача номер едно в
провеждането на стабилизацианните мероприятия е по
нататъшното още по успешно сдружаване на труд и
средства, в по-пълното при
лагане на Закона за сдру
жения труд, особено между
производствените и оборот, ните организации на сдруже
ния труд в общината. Това
нещо, като необходимост, на
лага да се посвети и по-голямо внимание на самоуправителното планиране, свърз
ване и договаряне, не само
на общинско равнище, но и
по-широко — в рамките на
региона, републиката и пр.

Постоянната борба за не
прекъснато повишение на
производителността на тру
да също ще спомогне зана
пред да се стопанисва порентабилно.
За осъществяване на ста
билизационните мероприятия
голяма роля ще играят и ра
звитието на социалистичес
ките самоуправителни. обще
ствено-икономически отноше
ния, които трябва да афир-

Бабушница по време на наводненията
мират доходните отношения,
като все по-широко се да
ва простор за размах на самоуправителите сами да ре
шават, както за създаването,
така и за разпределнието на
дохода, чиято дума трябва
да бъде последна и когато
грябва да се отделят сред
ства за общи и съвместни
потреби, за подобрение на
материалната основа на сдру
жения труд и пр.
С използването на неиз
ползваните ресурси, които
преди всичко лежат в неуплътняването на работно вре
ме, непълното използване
на производствените мощно
сти, неоправдателните отпус
ки по болест и др. причини
— още повече ще закрепнат
основните организации на
сдружения труд. При това
се налага капиталовложени
ята да се съгласуват с реал
ните възможности и усло
вия.
За реализирането на тези
задачи ще е необходимо съ-

АКТУАЛНА ТЕМА

Комунистите във фронта
СЪЮЗЪТ НА комунистите
в Социалистическия съю3като обединяващ фронт на
обществено-политивсички
чески сили у нас от ден на
воде
своята
ден поема
нещо беше
ща роля- То®а
отчетено и на неотдавна про
ведените отчетно-изборни съ
брания на партийните орга
низации, където за разлика
от по-рано, се даде отчет и
за дейността на СК в местните общности, самоуправителните органи и дружества
и сдружения- За достигната
степен на развитие, както и
за преодоляването на изник
ващите противоречия във
всекидневния живот
Д^и'
ността на комунистите в ьо
съ*оз
прие
циалистическия
ма все по-голямо значение.

В местната общност, като
основна клетка на нашата
система,
самоуправителна
жизнените въпроси на труде
щите се и гражданите, не
могат успешно и бързо да
се разрешават без дейното
участие на
Социалистичес
кия съюз като обединяващо
звено, при пълно и активно
участие на членовете на Съюза на комунистите. Съюза
ма бойИите' Съюза на соци
алистичеоката младеж и дру
гите прогресивни социалисти
чески сили.
Решаването в самоуправи
телните тела и органи и со
лидарното задоволяване на
общите и съвместни потре
би, отнасящи се до основни
те въпроси в живота и труда на гражданите и труде-

щите се в селището, е пред
поставка те на самоуправи
телни начала да се свърз
ват чрез договаряне и спо
разумяване, като при това
вземат най-широко участие
всички самоуправителни суб
екти.
Местната общност, в коя
то заетите провеждат пове
че от две трети от време
то си, значи е онова място,
където трябва и да се вклю
чат най-активно.
Там, където те са били ак
тивни, там, където е съще
ствувало единодействие и
единомислие на всички об
ществено-политически струк
тури — там са отчетени и
по-добри резултати. Проведе
ни са редица благоустрой
ствени акции, изградени са

гласувано действуване
на
всички обществено политиче
ски организации и самоупра
вителните органи, преди вси
чко на Съюза на комунисти
те и Съюза на синдикатите.
В тези рамки те трябва да
се борят и за по-пълно при
лагане на правилниците за
възнаграждаване според тру
да, което да дава стимул за
нови усилия- Голяма роля в

това нещо играе и информи
раността на трудещите се
по всички въпроси, съгласно
Конституцията и Закона за
сдружения труд. Нужно е съ
що така по-съгласувано дей
ствуване на делегатските и
самоуправителните отношения във всички среди, защо
то въпросите, отнасящи се
до икономическата стабили
зация са от пряко значение
за всички обществени струк
тури: и в основните органи
зации на сдружения труд, и
в самоуправителните общно
сти на интересите и др. дей
ности, както и в общото и
съвместното
потребление.
На всяка крачка трябва да
надделее интересът на сдру
жения труд.
Програмите по стабилиза
ция във всяка трудова и до.
организация ще се провеж
дат дотолкова по-уопешно, до
колкото в изработването им
са участвували непосредстве
ните производители.
М. А.

нови и по-действени форми
на внедряване на всенарод
ната отбрана и обществена
та самозащита и пр.
При такива обстоятелства
е дава най-широк раз
мах на творческите сили и
резултатите са налице. Там,
където е имало известни ела
бости в единодействието на
политическите
обществено
сили във фронта на Социа
листическия съюз, естестве
но, и резултатите са по-сла
би. Затова и на събранията
на СК е прието заключение
занапред да се преустановя
ва тази практика, като вси
чки обществено-политически
организации се организират
и действуват в съзвучие с
изискванията на времето.
М. А.
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Кой (и защо) оо страхува
от линнвя труп
Членовете на Председателството на Републнканската конференция на ССТН в СР Сърбия се
застъпиха за пълна отговорност за развитие на про
грамнте на дребното стопанство, с непосредствени
разговори с всички онези, които отлагат и протакат
осъществяването на договорената политика в таз:
област.
Макар че обществено-политическите насокн
за по-бързото развитие на дребното стопанство са
на всички добре известни, ц многото документ!
вече приети въз основа на Закона за сдружения
труд, и политическите насоки, в голям брои общи
ни на територията на Сърбия почти нищо не е
направено върху изменението на отношенията към
личния труд. Становищата, заключения та и ^ дого
ворите, взети на републиканско равнище, дойстви
телно, всичка единодушно подкрепят, но факт е
че почти половината общини още не са направи
ли програмите за развитие на дребното стопанство.
Покрай това заключение, прието па състоя
лото се заседание на Председателството па Репуб
ликанската конфере!ЩНя на ССТН на Сърбия,
необходимо е и да изтъкнем следното, което се чу в
разискванията за „дребното" стопанство: комие
тентните органи на някои общински скупщиин
както н общ!Шскнте обществено-политически орга
низации, понасят пълна отговорност за осъЩествя
ването на договорената политика в тази област
не трябва да си позволят оглушки за тези теми
когато се говори за тяхното практическо осъше
ствяване. оправдавайки своето бездействие, с т.н
неразбиране, ненаходчивост или страхуване за съ
дбата на обществеш!Я сектор и социалистически
те отношеш!Я. Покрай неажурността, равнодушно
стта и вербалната подкрепа на договорената по
лнтнка, има, както е казано, още протнвопосавя
не и страхуване от личния труд, от самостоятел
работилници и договорните
ните занятчийски
организацш! на сдружения труд, па за такива при
мери трябва конкретно да се разговаря и пише
с пълното си име и презиме.
Понеже, както в уводното си изложение под
черта Анджа Йованович, председател на комисия
та при Председателството на РК на ССТН за ра
звитие на дребното стопанство, обществените ну
жди за развитието на дребното стопанство са мно
го очевидни, както по отношение на заетостта
икономическото укрепване и побързото разви
тие на малките и недостатъчно развити места, та
ка и по отношение на все по-големите нужди от
услуги и по-добро снабдяване. В този момент, как
то се смята, в републиката са необходими на сто
устина хиляди работни места изключително в
лужните дейности, а тях в голяма степен , ,по
пълват” онези, които са вече заети с извънреде!
труд, по-рано излизане от работа, взимайки отпу
ски по болест и с други „диви" аранжмани._____

КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА”— ДИМИТРОВГРАД

ДОБРИ ИОПАИСИИ РЕЗУЛТАТИ
★ През изтеклата 1979 година основната насока е била намаляване разходите на
стоиш Iисваието ^ Започна втората фаза на реконструкция» модернизация и шиз
граждане
„Свобода' допринесе да се
Останалите показатели съ
— Деловата 1979
година,
мит-го резултати неотдавна
шо сочат добри стопански пристъпи към широка прог
рама на доизграждане, ре
обшият доход
резултати:
обсъдиха работниците
от
конструкция и
модернизаконфекции „Свобода" нрик- възлиза на над 48 милиона
за
40
на
сто
дия. Тази година продължа
динара, косго с
:цочи с 1ЮЛОЖМГ0Л1111 фниан
ва втората фаза на строител
повече в сравнение с предишната (1979) година. Дохо ството и реконструкциядът е достигнал сума от око
За разлика от преди, »ъв
ло 36 милиона динара, или
втората фаза главно ще се
за 35 па сто е по-висок, чисст роят производствени пош ят доход съшо е за 35
мешеиия- Изграждането на
по-гол5/м от резултатите, осъ
хали е доверено на строи
1978
година.
ществени през
телната
трудова
организа
акумулация
Средствата за
миналата година са достиг- ция „Градня" в Димитров
град, а общо ще бъде изгра
нали размер от 11 милиона
дена хала снад 1000 квадра
динара, което се счита за
тни
метра
производствена
добър
резултат.
твърде
Такива резултати са пости площ. За изграждането на
шали 405 работници, според обекта са обезпечени 23 ми
лиона динара.
броя на зачислените трудо
Конструкцията на финан
часове.
Характерно за стопанисва сирането съшо показва, че
в конфекция „Свобода" се
него през миналата година
е, че разходите на стопани владеят като добри стопаБранко Пейчев
ни: най-голяма част (8,5 ми
сването са нараствали гю-ба
вно, така че деловите резул лиона) са собствени средс
сови резултати — изтъкна
тва. Останалите средства съв
тати в голяма степен отраз
дирекБРАНКО ПЕЙЧЕВ,
фонда
иконом ичместно обезпечават
„Свобо-, яват повишена
I О
0 ма конфекция
за
развитието на изостава
пост.
да”, спирайки се върху ми
щите райони в републиката
Няколкогодишното добро
резултати,
налогодишните
П,5 милиона) и деловите ба
като основа за бъДешата Ра стопанисване на конфекция
бота на тази трудова органи
зация- — Тези резултати са
плод на усилията на всички
заети, които проявиха пови
шепа отговорност при изпъл
няването на договорните за
дължения към потребите
лите.
Миналогодишното стопани,
оване той илюстрира с един
твърде красноречив показа
тел: съотношението на раз
в
пределението на дохода
отрасъла е 80:20, докато при
това
конфекция „Свобода"
съотношение е 68,3:31,7. Ка
в конзано с други думи
фекция „Свобода" далеч поголами оредства се отделят
за разширяване на матери
, Намаляване на производствените разходи — гаранция
алната осно-ва на труда.
за растежа на дохода

АНАЛИЗ НА „ОТСЪСТВИЯТА ПО БОЛЕСТ” В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

Дневно не работи една фабрика съо 170 работника
Отсъствията „по болест'
са
в Сурдулишка община
тема, която винаги предиз
виква жив интерес. С отно
сително млада работническа
класа, без промишлени навици и отношение към рабоорганизагата, трудовите
ции и общности са изпра
вени пред проблема как да
се намалят отсъствията „по
болест”, които в действител
ност не са последица на ис
тинско боледуване.
Данните за отсъствуването
през миналата година наис
тина са тревожни:
дневно
„по болест" в трудовите ор
танизации и общности
с
общо 3833 заети отсъствуват 170 души. А това се рав
нява на една среднопромиш
лена фабрика. Загубените по
тоя начин 61 925 трудодни
са отнели доход от около 20
милиона динара, или около
60 милиона общ доход.
Безспорно, тук не са взе
ти предвид отсъствията от
работа, поради преждевре
менно напускане на работно
то време, закъсняването, вре
менното отиване „до града”
СТРАНИЦА 6

★ „По болест" дневно в Сурдулишка община отсъст
вуват по 170 души, което се равнява на една фабрика
отсъствували
★ 3833 заети през 1979 година са
61 926 трудодни
да се завърши една или дру
га работа, тъй като в ор
ганизациите на
сдружения
труд и в трудовите общио
сти такава евиденция
не
се води. Но и при това със
средно отсъствие от 4,42 в
общината срещу 3,69 на ре
гиона е красноречиво дока
зателство, че
отсъствията
все пак са доста високи.
На състоялото се съвмес
тно заседание на Общин
ския синдикален съвет
и
Съвета на сдружения труд
на Общинската
скупщина
този проблем е бил домини
раща тема. Направен е опит
да се установят причините
и да се потърсят съответни
решения за този наболял въ
прос на сурдулишкото сто
панство.
Констатирано
е, че при
чините за масово отсъствуване са разнообразни.
Те
са в тясна зависимост от ор

ганизацията на труда, усло
вията и а т руда, здравослов
ното и социално състояние
на работниците и членове
семейства,
те на техните
на
провеждане политиката
разпределението според тРУ
да и резултатите на труда,
ползване на годишните
и
възстан овителните почивки,
съгласуваността на работно
то време с услужните, обществените и другите дей
ности, особено с организаци
ята и функционирането ма
здравната служба и прочие.
Именно оттук, и заключе
лието на съвместното заседа
първичните организание
ции на Съюза на оиндикатите и останалите субектив
ни сили да поведат широка
акция срещу неоснователни
С
те отсъствия по болест,
оглед че се намираме в го
дината на Всеобща стабили
зация, необходимо е до 10

април т.г. синдикалните ор
ганизацни да анализират то
зи въпрос и да набележат
конкретни мероприятия за
неговото превъзмогване.
Неблагоприятните
иконо
мичеоки ефекти на отсъстви
ята по болест се отразяват
върху общото стопанско и
икономическо състояние
в
общината. Именно
затова
следва проблемът комплек
сно да се проучи, защото
ако се пристъпи към него
едностранчиво, трудно могат
да се намерят правилните
пътища за преодоляването
му.
Впрочем, както е прието
на заседанието, окончателна
дума
и а й-компетентн а
и
имат самите заети в органи
задните на сдружения труд
и трудовите общности, кои
организация
то за дадена
знаят съществените -причи
ни за отсъствията по болест.
Тяхното премахване ще им
гарантира по-високи трудови
резултати, а оттам и по-ви
соко жизнено равнище.
Ст. Н.

нки във вид на кредити (6р
милиона динара).
В програмата на това стро
птелство се предвижда оше
уреждането на фабричния
двор, озеленяването на пло
щите н построяване на паркове, фонтани.
— Според договора, строи
тслството на обекта трябва
да приключи през август,
относно
редовното произ
водство да започне през сеп
тември .т.г Това ще даде въ
зможност да се приемат но
ви работници, с което кон
фекция „Свобода" доприна
ся за разрешаването на про
блема за незаетостта в оощ ината.
Капиталовложенията обаче
по-голя^з
трябва в далеч
степен да окажат благопри
ятнб въздействие върху в
произволите
вишаването на
лността ка труда, усоето в
крайна сметка трябва да по
добри материалното благо
състояние на заетите
под
черта накрая Бранко 11 и
конфекчев. — Считаме, че
ция „Свобода' е поела дое
та отговорни задачи, но с
оглед на досегашните резул
тати, уверени сме, че успеШ
но ще ги решим.
Ст. Н.
БРАТСТВО -к 28 МАРТ 1980
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с тито
НЕ СА НИ весели тези дни. С трепет оча
кваме всяко пладне — да чуем съобщението за
Титовото здраве. Достатъчно е да погледнем ли
цата на хората на улицата и узнаем за съдържа
нието на тези съобщения. Не се касае само за
президента на Републиката, нито само за бореца,
който ни поведе в революцията и изведе на пъти
щата на свободата, но и за човека с когото рас
нахме и израстнахме в това което сме в — общност на свободни хора, в страна, която светът от
давна нарича с неговото име. Завоеванията, кои
то осъществихме с него — мощно се потвържда
ват тези дни. И нови като че ли откриваме. Тях- .
ната величина и значение по-лесно ще оценим с
човешките отколкото идеологическите мерила^
Трогателен е жестът на стария албанец- от
Косово, който отложи сватбата на сина си „докато Тито не оздравее"! Слушателите търсят редак
тора на радиото и се съРДят: За какво ви е пеоен. Знаем за много примери на отлагане на тър
жества и юбилеи поради същите причини. Ни
кой не е тръсил това от тях. Сторили са го спон
танно, изразявайки собственото си настроение.

В зайчарската индустрия за стък
ло, производството е напълно автомати
зирано и представлява единствено тех
нологическо постижение в този отрасъл
в Югославия- Част от около 60 про
цента от продукцията се изнася в 15
страни на Запад и Изток. Тази година
производителността на труда във фабри
ката ще се увеличи с 66 на сто в сра
внение с миналата година, което между
другото представлява част от приноса
на трудовите хора на този колектив
за икономическата стабилизация-

Договорите и решенията за меро
приятията по иконолшсването,
по-до
брата ориентировка на производството
на чужди пазари и по-високата произ
водителност на труда приеха на своите
събрания работниците от всичките шест
основни организации на сдружения
ТРУД-

„ „

На снимката: Момент от Събрание
то на трудещите се в основната орга
низация на сдружения труд за произво
дство на кристал и стъкло.
Снимка: Г. Куджерски

Чухме за трудови колективи, които през яну
ари и февруари осъществиха по-големи делови ре
зултати, отколкото когато да е досега. Знаем за
договори, отдавна протакани, които тези дни ус
пешно са завършени.
Всичко това правим с голямото желание и
надежда Тито по-бързо да оздравее,
заедно да Щ
продължим единни и силни да изтраем по на- м
шия път.
И светът всичко това вижда и с удивление
следи. Огласи се прогресивната общественост —
нашите приятели навред по земното кълбо. Радва
ни, че ги има толкова. Хубавата им дума за Юго- Щ
славид и Тито — чувствуваме и като знак на искрена подкрепа да изтраем и с Тито да живеем
радостни дни.
С. Кържавац

I

момент
ТОЧНО ТАКА. използван е
моментът, че с активното
участие на най-голям орой
членове на Съюза на кому
нистите да се проведат 1об
стойни разисквания и оцени
изминатия път, всестранно
да се разгледат слабостите и
утвърдят задачите в пред
стоящия период в провежда
нето на общата политика и
линия на Съюза на югослав
ските комунисти.
Това накратко би било ре
зюмето за завърш©ните избо
ри в първичните организа
ции на Съюза на комунистите, които още един пъ'г
па
потвърдиха единството
комунистите в по нататъш
ните усилия за преодоляване
на обективните трудности и
собствените, субективни сла
бости. Още ведиаж се по
твърди, че Съюзът на кому
пистите е водеща идейио-по
литическа и основна двигателна и кохезионна сила, ко
ято преди всичко, чрез свое
то единство обезпечава и
единството на работническа
та класа и трудещите се,
единството на народите и
народностите в отстояваието по пътя на изграждането
на самоуправителния социал наум.

Ориентировката къ-м укре
пване ролята на първичната
организация на Съюза иа
комунистите във всички сре
това показаха изтек
ли
лите избори — е приета и
все повече се провежда. На
истина, трябва да се каже,
че има още неразбирания.
недостатъчно справяне, опи
ти да се задържи старата
практика, а в отделни слу
чаи и отпори срещу внедря
валето на новата практика,
която изисква и иоследовате
лно провеждане па новите
организационни форми.
А новите организационни
облици подразбират на иъР
но място, засилване и осно
собяваие на първичната ор
га низани*» на Съюза на ко
муиистнте в основните орга
низации на сдружения труд
в местните общности, обще
ствено политическите общмо
сти' и институциите, да се
захванат за конкретните об
ществено-икономически и по
лирически въпроси в своя
та среда. Защото, само по
този начин първичната ор
гаиизация иа Съюза на комунистите ще намери съ
щинското си място в сдру
жения труд в политическата
система на социалистическо
то самоуправление. Не е из
лишно ако припомним за Ре

золюиията на Единадесетия
конгрес па С1СЖ, в КОЯТО
между другото се подчерта
ва: „Първичните организа
ции па Съюза иа комунисти
те трябва да се изявяват ка
то решаващ субект в идей
ната и политическа акция
па Съюза на комунистите и
организираното д сй с гв у в а и е
на членовете иа Съюза па
комунистите... Те тряб иа
Да бъдат в центъра на общо
ствспо-икоиомичсекпте и по
литическите събития, да ра
зглеждат актуалиите въпро
си па общвствепо-икономиче
ските, политическите и дру
гите отношения и с измами
райето иа най прогресивни
решения Да утвърждават
идейно-политическите сгапо
вища за поведението иа ко
мунистите ВЪ'В всички обли
ци иа самоуиравителното и
политическо организиране на
трудещите се и граждаиите".
Може свободно да се ка
же, че с формирането иа
повече първични организа
ции ма Същза па комунис
тите в организациите иа
сдружения труд, с по-малък
бром членове, са създадени
но -благоприятни възможно
сти за но-оперативно идейно
-политическо действуваме иа
комунистите. Това неминуе
мо се отразява и въ-рху йо

добрите резултати в произ
водството и общото разви
тие на обществено*икономи
ческите отношения в рамки
те па ООСТ, трудовите н
сложните организации на
сдружения труд. По този на
чип се засилват работничес
ко- класови ге съдържания в
работата п дсйствуването, ук
рспва съзнанието и отговор
поспа па комунистите и с
такава работа се постига, че
болшинството първични ор
ганизации на Съюза иа ко
муиистнте да се намират на
чело па идейио-политнчеекня живот в своята среда,
осмисля
акциите,
направ
лява трудещите се в обще
ствената им и самоуправптслпа акцияВ условията иа делегат
ската система, осъществява
нето инициативата на дру
гаря Тито за колективната
работа и отговорност създа
де условия за по-нататъшна
демократизация на кадрова
та политика. В изтеклите из
бори в първичните оргаииза
цин иа Съюза на комунисти
те повече отколкото досега
бяха афирмирами личните
способности, знанието и тво
рческото ангажиране иа ка
дрите .развитието иа другар
ски и хуманни отношения
между тях, както и осуетява

пето на явления на кариеризъм, лидерство, груповофракцнонерска борба за
власт и присвояване на об
ществените функции.
Засянщетелствуваната сила
па авангарда иа работничес
ката класа с повече от един
милион п седемстотин хи
ляди членове, обединени в
над 53 000 първични органи
зации на Съюза на комунис
тите. дойде до пълна изява
избори.
и и проведените
Още ведиаж се показа и яс'
по потвърди колко сме спо
собни и готови да изграж
даме н защищаваме завою
ванията на социалистическа,
самоуправителна и необвъР*
зана Югославия, в дело да
проведем Титовата политика
в момента на сложната ме
ждународна политическа об
становка, обусловена от по
следните събития в света. С
това ние само обогатяваме
досегашната практика, че
първичната организация на
Съюза на комунистите е не
заменим облик на организи
ране и действуваме иа Съ
юза па комунистите, че в
своята среда е водеща идей
но м гол нтческа сила и реша
ващ фактор в изграждането
иа целокупната политика иа
Съюза иа комунистите.

2 Комунист
ЦЕНТРАЛНИЯТ КОМИТЕТ НА СК НА СЪРБИЯ

ЗЛ КОЛЕКТИВНАТА РАБОТА И ОТГОВОРНОСТ

АКТИВНИ ЧЛЕНОВЕ - ОСНОВА НА ДЕИОНРАТНЗАЦНЯТА
ДЕМОКРАТИЧ НИТЕ, дал
произтекли
новндни идеи,
от битието иа развитието на
обществото, най-често орещат плебнецнтарната
под
крепа от трудещите се
и
иш Iгражданите. Титовата
циатива за колективната ра
бота и отговорност в най-го
ля-ма възможна степен пот
върждава това. Повече месе
чните разисква мия в Съю'
за па комунистите иа Сър
бия за колективната работа
и отговорност, тяхното все
по-широко и последовател
но прилагане
във всички
части на обществото посоч
ва на обстоятелството,
че
осъществяването на Титова
та инициатива е израз на
жизнеността на нашата ре
волюция, задълбочава ней
ния смисъл и процес. По-пра
во прилагането на Титовата
инициатива и не е нищо
друго, но задълбочаване, интензивиране на оамоуиравнтелните социалистически де
мократични отношения, кон
то изграждаме.
От там и в дебатата на
заседанието на Централния
комитет на СК, на Сърбия
(на 14 март) ясно изпъква
становището, че не се касае
само за промени, отнасящи
се само до отношението в
органите на Съюза на кому
нистите, още повече не са
мо за политическо-изпълни
телните органи, но за
по
нататъшното изграждане на
организацията като цяло и
укрепване на нейните дви
гателни сили в развитието
на социалистическото самоу
лравление.
Сумирайки ловечемесечните
разисквания
върху Титовата инициатива
и приемайки при това непо
средствените задачи на орга
ките и организациите
на
СК на Сърби а в издигането
на колективната работа и
отговорност и по-нататъшна
та демократизация на обще
ствено-политическите
отно
шения, Централният коми
тет на СК на Сърбия, от-

делпо подчерта стаповищсго, че акцията 1ге може да
се свежда само иа промяна
на дредседателствуващия
или на въпроса за функцио
швраието на политическо-из
пълнителните органи, Тряб
ва да се констатира, че та
кива стеснени и погрешни
разбирания ма Титовата ими
редкост,
циатива не бяха
обаче същевременно, и това, че все попече преобла
дава съзнанието, че нейното
осъществяваме изисква про
мяна в начина иа работа па
целокупната организация па
Съюза на комунистите
и
всички субекти иа общес
твото.
Идваме, впрочем, до необ
ходимостта от осъществява
не па още по-нспосредствеиа демократизация на само
у правител нитс общестмеч 111
отношения- А когато се го
вори за Съюза иа комунис
тите, тогава това подразби
ра ангажиране иа всеки не
гов член. Всеки трябва да
поеме определени задълже
ния, а първичната организа
ция е длъжна да води омет
ка за това как се изпълня
ват задачите. И
нататък,
прилагането на Титовата ини
циатива в Съюза иа кому
нистите, значи че крупните
обществени въпроси не мо
гат да се решават успешно
без пълното ангажиране па
първичните организации на
СК, без тяхната планомерна,
систематична и организира
на работа. Ако липова това,
тогава се явяват нежелател
ни последици, защото — как
то предупреди Шпиро Галович, секретар на Председа
телството на ЦК на СКС в
възмоизнесенист доклад
жно е да се очаква и зана
пред да се случва „отделни
органи на Съюза на комуни
стите в общината, града, ре
публиката отново да утвър
ждават общи оценки, въз
обновяват вече познатите за
ключения, защото изостава
практическата
работа по

цялата широчина па общес
твеиид живот."
Отделно внимание във
връзка с това заслужават и,
казали бихме, кристално яс
ж> изказаните мисли на ре
фере! ггчика:
„Там където
планомерно и организирало
се работи, там и културата
па политическата
работа е
на по-високо равнище, По
малко време се губи па дъл
гите и безплодни заседания.
Организациите и
органите,
които работят така имат попълен преглед ма реалните
обстоятелства и отношения»
предвиждат развитието, въР
пят насреща на събитията,
демократичните отношения
м Съюза па комунистите и
самоуправлението в сдруже
ИИя труд — са в постоянен
подем'.
Демократизацията на отно
шеиията в Съюза ма кому
пистите — казано бе на засе
данието на Централния коми
тет — се вижда в това кол
ко членовете участвуват в
изграждането, в
ръковод
ствата и в осъшествяваието
па политиката и колко са
взаимно свързани.
Казана
бе, също така и една нейна
и вярна истина — членовете,
които не участвуват в изгра
не
ждането на политиката
могат да бъдат активни и в
нейното осъществяване. Ко
лективната работа, пък с то
ва и отговорността, трудно
могат да се замислят без ак
тивното участие на всеки
член поотделно, Без това
илюзорано е да се говори
за колективно действуваме.
Активните отдел ни личнос
ти, като субекти на колекти
вната работа бяха и остават
основата на демократизация
на отношенията в Съюза на
комунисите и живота в об
ществото.
Такава, съществена демо
кратизация подразбира
поголяма лична
отговорност,
инициатива и
самостоятел
ност на комунистите, които
в колективната работа
се

застъ пват
\ \ \ ото
тяхното
становище да получи потвър
ждеиието и подкрепата па
мнозинството. От друга стра
ма, това подразбира и ло-нататъшна демократизация на
кадровата политика, изди
гането и афирмацията
па
възможно по-голям брой са
м о управител \ ю
определени,
за работа гото-ви и способни
кадри.
Да добавим, че приетите
заключения под заглавието
„Нег юсредственше
задачи "
съдържат конкретни вт>ироси и задачи на колективното
действуваме от първичната,
общинската и междуобщии
ската организация на СК
до областните и Централни**
комитет и непосредствените
задължения и укрепване на
кадровата политика.
Централният комитет
на
СК иа Сърбия разгледа
и
отчета за работата на Пред
седателството на ЦК на СК
на Сърбия в периода
от
юни 1978 до края на 1979
собствена
година и прие
и
ориеигационна програма
за работата на Председател
ството до края на тази година.
Периодът от последните
конгреси до началото
на
настоящата година бе изпъл
нен с интензивна дейност
на Председателството на ЦК
на СК на Сърбия (проведе
ни са 34 заседания с над 134
точки от дневните редове)
по осъществяване на кон
гресните решения във вецч
ки области на действувай е
то на комунистите. Според
думите на Будимир Вукаши
нович, член на Председател
ството, това е допринесло
щото днес имаме стабилна
политическа обстановка
и
висока степен на идейно и
акционно единство в
Съю
за на комунистите
всички
субективни сили на общест
вото в решаване на ключо
вите въпроси на по-нататъшмото ни развитие, както и
в укрепване на
системата

/га всенародната отбрана
обществената самозащита "
Централният въпрос, вър
XV който
Председателството'^беш^п
ганизациолното, идейно™-.»
-1ИЧСОКОТО и акционното
пособяване на първичната
организация иа СК, агецм ,
но в сдружения
труд. По
край постоянното ангажира
не по осъществяване На 7,,
товата и нициатива за колек
тивната работа и отговор
пост. Председателството 01
делко внимание
посвети и
иа развитието на делегатска
та система, на политиката
на икономическата стабили
зация и по-ускореното раз
витие на недостатъчно раз
витите краища и САО Косо
по. Централният .комитет положително оцени усилията
за колективна подготовка на
заседанията на Председател
ството, в която непосред
ствено се включваха и по-го
лдм брой членове на ЦК и
все по-гол ям брой първични,
общински и междуобщинползувани всички възможноски организации и СК на
Белград.
Да добавим на края, че
за
програмата за работа
говори и Тихомир Влашкалич, председател на Централ
ния комитет. Според думите,
за сегашната и настъпваща
та борба на СК в областта
на борбата за стабилизация
на стопанството, за нашите
програми за работа в тази
област и за късите и дъл
гите срокове от съществено
значение е становището и
съзнанието за това, че постабилните стопански проце
си могат да се завоюват и
осъшествяват само в услови
ята на колкото е възможно
по-последователно функцио
ниране на всички институ
шад на нашата самоуправителна система, и на колкото
е възможно по-упоритото
действуване в насоката на
по-нататъшното им заздравя
ване и развитие.
Ж. Дж.

■
При общо одобряване на
участниците в
публичните
разисквания по този въпрос,
тази година са изменени кри
териите за даване, относно
разширен е кръгът на въз
можните кандидати за сти
пендия- Покрай младите ра
ботници и децата на работ
ници на конкурса равноправ
но участвуват и млади сел
скостопански труженици и
самостоятелни занаятчии ка
кто и деца на същите, ако
изпълняват условията, които
се търсят от кандидатствува
щите.
Прилагането на тези кри
терии преди всичко е още
една значителна крачка
в
процеса на по-нататъшната
демократизация на нашето
самоуправително общество,
защото още повече се уплът
нява обществено-икономиче
ското равновправие на вси
чки категориии на иаселенето. А президентът Тито
заради тази потреба лично
се застъпи за разширяване
кръга на ползващите стилен
дните. Фондът тъкмо по то
зи начин наистина става ин
тепрална част на кадровата
политика в обществото.
С промяната на социална
та структура на стипендиан
тите ще се подобри и нацио

ТИТОВИЯТ ФОНД

Настъпва седмото
поколение
Новото поколение стипендианти на Титовия фонд по състава си ще бъде по-ина
кво от предходните, защото обхваща всички категории на населението, включител
но и селскостопанските производители.
налният състав иа същите.
В настоящия момент застъ
леността на националностите
не е адекватна. За това, раз
бира се, изключителни „ви
новници” не са досегашните
ограничени възможности за
избор на кандидатите,
но
преди всичко обективните и
на
субективните слабости
нашата образователна систе
ма, недостигът на полувис
ши училища, в които обуче
нието би се провеждало и
на езиците на обществената
среда, относно иа недоста
тъците на
обр азов ате лния
процес, който не обезпеча
ва толкова познаване
на
сърбохърватския език,
^е
всеки млад човек без боя
зън да се реши на по-нататъшно професионално уоъ-

вършенствуване. Все
пък
разширяването иа кръга на
кандидатите върху
всички
категории иа населението да
ва реални шансове за чув
ствително подобряване
на
националния състав на сти
пендиантите.
В бъдеще може да се оча
ква по-последователно осъ
ществяване на още един ва
жен елемент на единните
критерии. Касае се за она
зи част, която изрично изи
еква материално да се помо
гне на онези млади хора,
които желаят да се усъвъР
шенствуват в дефицитните
занятия, преди всичко в сфе
рата на материалното произ
водство.
Защото
не е в
унисон с целите на Титовия

фонд, например, че дишала
та година от 130 стипендии,,
дадени на работнически де
ца за професии извън сто
панството са дадени
дори
82 стипендии. Същевремен
но при младите работници,
които продължават образо
ванието си такива пробле
ми няма: . те избират заня
тия необходими на трудови
те «организации,
от които
идват.
Изменението на критерии
те във всеки случай поло
жително ще се отрази и на
масовостта на членовете на
Титовия фонд. Земеделците,
занаятчиите,
кооперациите,
земеделските стопанства се
га са директно заинтересо-

вани за вчленяване, макар
че тези категории население
и трудови организации и до
сега бяха доста застъпени
между членовете на фонда.
За шест години са дадени
стипендии.
около хиляда
Удвояването броя на ка*1-*11
и
увеличение
датите търси
на броя на стипендиите, газ
ширяването на материална
та основа на фонда е кемннуема. Обаче зачленяванею
във фонда най-малко е про
диктувано от лични интере
си, последните дори са не
съществени в сравнение с
общоприетите цели на та
зи институция, к?_ято носл
Желанията
Титовото Ихме.
да се допринесе за по-шататъшното засилване на Ф°
да във Войводина
мН°™
кратно надминават реално
броя
иа
члено
състояние на
момент
вете. В настоящия
найчоляима опънка за омасовяването на фонда с нови
членове представлява
°°‘
стоятелството, че в общнните организационно не са
готови да съберат и евиден
индивидуално
тират всички
заинтересовани хора и орга
низации.

X. ренчар
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ"

ОТНОШЕНИЕ НА НЛАСАТА И НЕЙНИЯ АВАНГАРД

олитическоТо
посредничество получава в
преходния етап ново
историческо съдържание и
смисъл. Ако партията уста
нови и институционално за
здрави своя монопол на из
явата и осъществяването на
историческите интереси на
работническата класа по начин, който значи противо
поставяне и надчиняване на
тези интереси срещу многобройните и изпреплетени ин
тереси, които възникват все
кндневно от обективната по
зиция на парциалния работ
ник и удребнените' (само
чрез пазара свързаните) ча
сти на сдружения труд, то
ва неминуемо би станало из
точник на нови облици на
политичеоко
отчуждаване,
на ново задкване на бюрократично
технократичното
опекунство над сдружения
труд. В борбата за дългосро
чните интереси на сдруже
ния труд, пък и за самото
обобществяване на политика
та на партията тя не би мо
гла да се опира върху спои
танните инициативи и доб
роволното ангажиране на ми
лионните маси на произво
дителите, но върху органи
зираната политическа сила
на държавата, което би до
вело до непримирим кон
фликт средствата и целите
на нейната политика.
Необходимостта от съще
ствуване на политически авангард на работническата
безспорна
класа изглежда
както от теоретическо стано
вшце, така и от аспекта на
съвкупния опит на револю
ционната борба на пролета
риата. Обаче, щом се тръгне
една крачка напред от оно
ва което е безспорно, нав
лиза се в сферата на големи
спорове — големите идеоло
гически и политически кон
траверзии, които продължа
ват колкото и досегашната
история на работническото
движение. Съшността на те
зи спорове се състои в то
ва как револк>нионнИяТ ав
ангард да остане действително
революЦионен> как
под тенденда не падне
циите на собствена бюрокра
тизация, които са иманентни
на обективните исторически
дейусловия на неговото
ствуване. Защото партията
на работническата класа
и когато е учредена като
партия, „която стои срещу
всички стари партии, които
са създавани от богатите
класи” (Маркс), все пак пре
дставлява политическа пар
тия и като такава тя е дял
от политическата действигел
ност на буржоазното общес
гво в по-широк исторически
см исъл на думата. А в тази
действителност, паралелно с
стоководействуваието на
паричните закони и под тях
ното въздействие, важат 31коните за отчуждаване иа
политическо правна
цялата
сфера на обществения жи
вот на всички политически
институции и организации.
които изпълняват политичес
ката (държавната) власт или
се борят да я вземат.
ПОСТОЯННА АКЦИЯ
Партията не прави фстиш
от себе и собствената си ор
ганизация- Тя спечелва ав
торитета на революционен
авангард и дълбокото довс
рие на работническата класа

и на всички трудещи се не
с проповядване или предпис
ване на своята роля на во
деща идейна и политическа
сила, но с постоянна борба,
постоянна акция, с която в
практиката потвърждава сво
ята способност да има пред
нина в разбирането на „ус
ловията, хода и общите резултати на пролетарското
движение” и последователно

над себе. Всяко побъркваме
на това отношение между
работническата класа и ней
ния авангард довежда неми
нуемо до бюрократичеоки де
формации в самата партия:
и в нея се засилват елемен
тите на политическо отчуж
даване, присъщи на граждан
ското и статистическото об
щество — олигархийни тен
денции, фракциоиерски бор-

номериостии работническата
класа е непосредствено във
лечена в целия този възел
на конфликти между инте
ресите и не може да се из
ключи от него. Затова осъ
ществяване на синтезата за
непосредствените и историче
ски интереси на работническата класа в самата пра
ктика на класовата борба и
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щ
във всички положения и във
всички етапи на борбата да
се застъпва за основните ис
горически интереси на цяла
та работническа класа — за
общественото освобождение
на труда.
Работническата класа на
мира постоянен източник на
своята революционност и си
ла да надминава закономер
ностите и рамките на поли
тическата действителност на
гражданското общество не
сама в себе си, но в класа
та на която принадлежи, за
щото тъкмо в обективната
позиция на тази основна про
изводителна класа на съвре
менното общество се
кри
ят потенциалните сили
на
негация на съществуващия
свят на класово разделение.
Както работническата кла
са се различава съществено
от всички експлоататорски
класи, които са
господсвували досега, защото не се
стреми към овековечаване на
своето класово господство,
но къ-М премахване на вся
ко класово деление, така и
пролетарската партия тряб
ва съществено да се разли
чава от всички други поли
тически партии па граждан
ското общество с това, че
не се организира и бори за
това трайно да владее в
името па класата, но внася
в революционната класа онс
зи елементи па организира
ност и идеология, които ще
я оспособят да премахне вся
ко политическо господство

би, отдалечаване от собстве
ната си класово-социална ос
нова. Издигайки се над кла
сата като елит, който тряб
ва политически да предста
влява и обществено-истори
чески субституизира, партия
га на пролетариата пада на
равнището на класическите
политически партии на граж
данското общество, относно
преобразява се в механизъм,
чрез който професионалният
политически управленчески
слой държи лостовете на
държавната власт.
ПРОТИВОПОЛОЖНИ
ИНТЕРЕСИ
Общественото деление на
груда, изразено чрез деиствуваието на закона за сто
йността и системата на стоково-паричиитс
отношения
числящите се
поставя и
към същата класа в отно
шение па взаимна конкурси
ция И постоянно срещане
па техните диаметрални пар
циалии интереси. Стоковото
производство създава вина
ги отново диаметрални пар
циални интереси в разпреде
пението и присвояването на
обществения продукт между
стопанските и другите орга
низации от същия отрасъл
ма производството, между ра
«личните стопански отрасли
в сферата па труда и рамки
те па националната иконо
мия и па международния па
зар и най-после между про
изводството и потреблението
Въобще.
Като интегрална част па
обществото, и което действу
ват стоково парични те .«ако-
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революционната акция на
пролетариата и начина по
който се това постига, пред
ставлява ключов въпрос на
оопособеността на работни
ческата класа за ролята на
главен носител на социалис
тическото обществено прео
бразование. Тъкмо този въ
прос беше и си остана ак
туален във всички етапи.
през които минаваше и през
които днес минава борбата
на работническата класа за
промяна на собствената си
обществена позиция, а с то
ва и за трансформация на
обществената система цяло
стно.
Самоуправлението
всъщ
ност е израз и облик на революшк>нната промяна на
отношепроизводствените
мия, в полза на сдружения
труд. Ето, точно заради то
ва, то и има такова съдбопоено влияние върху пром
яната на всички политичес
ки отношения в обществото,
на всички политически ин
ституции. Това се отнася в
пълен смисъл и на обще
ствено-политическите
оргаинзации и отделно на Съю
за на комунистите като во
деща идейно-политическа си
ла.
РЕВОЛЮЦИЯ В СФЕРАТА
НА ИНТЕРЕСИТЕ
Самоуправлението донася
същинска революция в сфе
рата па изявяването на инте
ресите, конто съществуват в
обществото, преди всичко,
на интересите на трудещи
те се и гражданите въобще.
За.] цого
самоуправлението
значи разрушаване па усто
ите. върху които е почивало всяко класово общество.
Топа е, първо,
собствени
ческият монопол, частен или
държавен (монопол, конто е
извън
контрола па сами
те сдружени
работници).
Второ, това е йерархиипата
органпзацня въ» всяко пред
приятие, във всяка трудова
организация, във всяка ин
ституция. при което са от
делени упраплемчеокпте от
изпълнителните функции, не
посредствените трудови фуи

кции от функциите на управ
ляването над труда. И, найсетне, това е държавният
монопол на изразяване на
общите обществени интере
си.
Във всяко класово обще
ство съществува деление на
обществена и частна сфера
и в обществената сфера дър
жавата е официалният носи
тел на общия обществен ин
герес. Държавата, (т.е. дър
жавният апарат .относно по
литическата партия, полити
ческата група, която управ
лява държавата) има моно
пол на тълкуването и реша
ването за общите обществе
ни интереси. Самоуправле
нието подкопава, разорява
всички тези устои, върху ко
ито е съществувало всяко
класово общество, пък и на
обществото в съвременния
преходен период и със само
то това премахва всички
онези препятствия, които са
спъвали и задушавали изява
та на непосредствените ин
тереси на трудовите хора.
В самоуправлението съще
ствуват хиляди центрове на
самостоятелно самоуправително решаване за различни
те обществени въпроси. Вся
ка най-малка обществена
клетка представлява един
самоуправителен организъм,
където хората могат непо
средствено да изкажат свои
те интереси, свързани било
с работното място, било с
всекидневните жизнени усло
вия в средата където са на
станени, било със задоволя
ването на различните им по
требности чрез самоуправителните общности на интере
сите.
Широчината на социалис
тическата самоуправителна
демокрация се вижда в плу
рализма на самоуправителни
те интереси, които тя поли
тически изразява и оенгурява.

В етапа на борбата за не
посредствена самоуправнтелна демокрация Съюзът на
комунистите може и зана
пред да играе ролята на ос
новно политическо оръдие
на работническата класа, са
мо ако с целокупната си ак
тивност дава възможност и
допринася да се премахнат
елементите на косвеното гос
подство в името на работни
ческата класа и така открие
пътя на свободното децетву
ване па сдружените произ
водители не само в сфера
та на производството, но и
в сферата на управляването
с всички работи па по-широ
общественост. Това
ката
изисква щото Съюзът на ко
муиистите да се откаже от
монопола на управляване с
обществото от позицията па
властта и в собствената си
организация и начин на дей
ствуванс да премахне вепч
ки елементи на господство
в името на работническата
класа. Само така той оста
ва верен на ролята си па
законен представител на ис
торическите интереси па работнпческата класа.

ЬСомунист 4

Диспропорции
култура по-ясно се „очертава" с потребите
Защо настоящето па кралевашката
и творческите желания, отколкото със съществуващите условия и нопооредствс
ш1те възможности на тяхното задоволяване
МИЛОСАВ РАЙКОВИЧ
конС амоуправителш тдт
цепт на културната полити
ка — да се съгласим с мие
нието на един наш културо
не е „плод на лаболог
раторийна ра бота"., но произ
тича от съществено новите
обществено-икономически От
кошенця» и „новото разпоре
ждане на силите на политн
ческото решаване'’. Пообщс
ствяването на културата за
това е твърде сложен, дина
мичен и дълготраен процес,
който от случая се различа
ва поради специфпчностпте
на определена среда.
Сегашният момент на кра
левашката култура с много
посочва
факти и примери
на
визията на културата
свободното творческо самоу
правление на трудещите се
и гражданите, на самоупра
вителното организиране и
начин на работа, ка самоу
правителния концепт на ра
звитието. Но, и на неизпол
званите възможности, обек
тивните трудности и стари
те форми на действуване.
Лесна работа е с цифрени
данни да се представят кул
турните условия и труднос
ти на този значителен рс
гионален центъР- Същност
та на актуалния момент из
лиза, обаче, на светлина ед
вам с опита да се открият
и означат съществените про
блеми и противоречия и въз
можните пътища за тяхното разрешаване.
За откритостта и ангажи
райето на културните инсти
туции в рамките на общност
та на интересите за култу
ра, както и за придружа
ващите ги стремежи и уси
лия на обществено-политиче
ските организации говорят,
да приведем сведенията, че
централната библиотека
в
течение на една година услужва с книга и информа
ция около 80 хиляди ползва
щи услугите й и дава на
прочит около 120 хиляди за
главия- Че музеят покрай
основната си дейноот орга
низира около 20 изложби с
повече от 35 хиляди посети
тели, че КХД „Абрашевич”
и Театърът „14 октомври”
обединяват 350 самодейци,
чиито програми и представ
ления видят 100 хиляди по
сетители, че програмите на
Културно-пропагандния център срещат
изключителен
отзив на публиката, че се

отдел ст особено внимание и а
развитието па самодейното
творчество н на оргапизаци
ята на съревнованието
на
селата, детските хорове
и
музикалната младеж, ла те
агралните групи в сътруд
ничеството с побратимени
те градове (Марпбор, Гораж
де, Зелена гора в Полша), иа
защитата и опазването на бо
гатото културно наследство,
археологическите находи, ар
хитектониите ред кости,
та
ченето на автентичния Фол
клор п т.н.
НЯКОИ СРАВНЕНИЯ
Обаче,
фо р ма л исп 141 ю го
отношение към дългосрочни
те н ежедневните въпроси
на' културата, иа първо мя
сто от обществено-политиче
ските организации,
се от
разява в не така редките
разисквания за
културата,
които се завършават с еви
дентиране на определени об
стоятелства или със заклю
на
чения. които остават
хартия- Няма съшннскн н
правовременен диалог меж
ду органите на
обществе
но-политическата общност и
самоулравителната общност
иа интересите за култура.
Например, текущият средно
срочен план по културното
развитие стигна на дневния
ред на
общинската скуп
щина едвам две и половина
години след реализирането
му, та на средата от изми
налия път да се даде оцен
ка за неговото качество и
да се укаже на проектите
от които трябва да се оста
вят. Преразпределението на
средствата за общо и съвме
стно потребление всъщност
още е близко до бюджетна
та логйка на финансиране,
тъй както не насърчава твор
ческата работа, конкретни
те програми, спъва процеса
на свободната размяна.
Постиженията на органи
зациите в културата обеди
нени в Самоулравителната
общност на интересите през
последните няколко години
също така говорят за подценя
ващото отношение към кул
турата. По-значителни капи
таловложения не е имало.
Гражданите на Кралеаво, ен
тузиастите и радетелите в
културата вече много дъл
го чакат културен дом, - рее
пективно и по-добри условия
за живот и работа.
С изключение на Завода
за защита на паметниците
на културата и централната

библиотека, другите основ
ни организации па сдруже
ния труд в областта па културата нямат съответни сгра
ди и помещения.
учшшще
— Когато едно
шш кодто да о обществена
институция би работила
в
условия, при които работят
театралните самодеиш, работиицп па музея или архи
ва — пише в един отчет на
общ ниската ек улцтипа секретарят па Самоуправителиата общност ма иитерсси
те за «култура Митар Митровим, сигурно е, че компе
тентните органи ще забран
ят работата и топа би било
проблем, който търси найспешно решаване.
Разбира се, трябва да се
покаже разбиране за първо
об
степенните потреби па
11 [естпено-пол итическата обшпост и определен момент,
обаче фактът, че съшата по
практика
една утвърдена
най-лесно се отказва от зало
воляваис па исканията
на
културата, ие водейки при
това сметка за действитсл
пите кадрови и материални
потенциали и потребите на
гражданите, говори и за спе
на
цифичната валоризациа
културното действуваме **
напредъка въобще и — мо
за порицането на
же би
обществените аспекти, кои
то културата действително
има.
Парадоксален е фактът, че
сдруженият труд разполага
със значителни материални
на
възможности,
равни
онези които имат съседните
и по всичко съдейки подоб
ните стопаноки центрове Ча
чак и Крушевац, а че култу
рната панорама на Кралево
първеотствено познаваме по
изтъкване на потребите
желнията, а по-малко
осъществените условия и ке
посредствените облици на
тяхното
задоволяване. Об
щиноката самоуправителна
общност на интересите по
култура в Чачак само в ми
палата година инвестира в
културното развитие на се
лата 800 милиона динара, а
общите средства, с които
разполагат организциите на
културата в Кралево едвам
надминават един
милиард
стари динара.
ВЪРНАТИ ДАДЕНИ СРЕД
СТВА
Същевременно, от
мате
риалните източници на кралевашкия сдружен труд във
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зшщ
йеч
чата се на сърбохърватски, от
носно хърватскосръбски (кирилица и
латиница), на словенски, македоноки и
албански и в съкратени издания на
български, унгарски, словашки, румън
ски и русински език.
Излиза в петък.
Републи
ката от 22 декември 1964 година, „Ко
муние, е отличен с Орден народно ос
вобождение, а с указ от 22 декември
1974 с Орден бретогво ■ единство със

фондовете иа
Републикан
ската самоунравитслиа
об
щност иа интереаите
за
култура
постъпват един и
половина милиарда динара.
Средствата, които Републи
канската общност „връща"
на кралевашката
култура
чре.) финансиране па проекти
те ма Завода за защита на
к улт у ри ите нам ет! кици, дей
на Културно-пропаността
1апдния център „Сутйоска',
Общността на изобразител
ните художници в „Маглохром". Октомврийските тъР
жества и ,,а останалите пол
средствата й, сравпихея|ю са по-малки от даде
Обстоятелството, че
и ите.
кулнай'Рвпрезеитативната
маиифостация
турна
Краловашкият октомври —
от година на година за ка
чеството на програмата по
лучава ласкателни призна
вия и похвали от критика
та, сигурно
ие е резултат
па трохите на Рспубликзноката общност (и словом—
стари
нартицилира четири
милиона динара), но на съ*
С7,ТРУД11 и чество
щинското
на републиките и автоном
ните области, които поредно
подготвят програмата за този преглед.
диспропорСпоменатата
В
ция не може да остане,
кралевашката самоуправите
лна общност на интересите
но култура считат, че тряб
ва да се преизпита функцията на Републиканската общност, да се разграничи
и
определи кой интерес кому
припада. За целта е съчине
на аналитическа оценка и
формулирани конкретни пре
дложения. които във всеки
случай ше намерят място
и в новия закон за организиране според интересите в
културата, а представляват
и несъмнен принос за трай
сформация на самоуправителните общности на инте
ресите въобще.
И покрай многобройните
трудности в общността
на
интересите за култура не
си
скриват удоволствието
от изпълнението на мина
логодишния план за работа.
Според оценката на Общин
ската конференция на СК,
постигнатите резултати
са
над очакваното.
— Обща е преценката —
изтъкна Джордже Ковачевнч, председател на Самоу

нравителната общност
интересите за култура —
миналата година представ
ляваше преломен момент „
сдружените усилия кршюв,
шката култура да се поста
ви върху най-здрави
правителии основи. Значи
телно нараста числото иа
гражданите и трудещите се
които се активно включват’
в процесите па
културата,
В разговорите за културата,
за трудноегиге и противоре
чията, по гласно се
чува
думата ка делегатите
<у\
прякото производство и сел
ските местни общности. При
меръг ма делегатите в Съ
вета на ползващи
услуги
те от иай-големите кратевашки колективи „Магнохром"
и „Автотранспорт кара на
размишление за събудените
културни потреби и за ин
тереса и възможностите на
тяхното задоволяване.
Жителите на Кралево же
лаят да имат и по-развит
музикален живот (планира
но е създаване на хор), а
подчертана е и потребата за
определени
издателски на
чинания„Изобразителите"
отдавна вече намериха мяс
тото си в културата на гра
да (Сдружението на изобра
зителните художници от
Западно Поморавие, Общно
стта на изобразителните ху
дожници в
„Магнохром",
Изобразителната колония в
Ушче). Разбираме е острата
критическа дума на кралевашките културни - радетели
и тяното искане на по-грижовно отношение на общес (вото към културата и пред
ставляването нз културните
богатства и постижения- Ка
то се знае, че всекидневно
нараства броят на населе
нието на града край река
Ибар, че в него живеят по
вече от три хиляди акаде
мични граждани, че е зна
чително подобрена квалифи
кационната структура,
че
са създадени определени об
ществени условия за потворческо сдружаване и сдмоорганизпране на
труде
щите се и гражданите (на
първо място чрез различни
те форми на културно-худо
жествената самодейност) че
социализацията и хуманиза
цията на деловата и жизне
на среда са създали по-автентични и по-развити кул
турни потреби.

Издателската дейност
на български език
ИЗДАТЕЛСКАТА
органи
зация „Братство” в Ниш е
предложил тази година да
печата към 15 нови заглавия
на езика на българската на
родност. Този твърде амби
циозен план ще зависи от
обезпечаването на необхо
димите средства.
Досега тази издателска ор
ганизация публикува около
60 заглавия на езика на бъл
гарската народност. При то
ва тя настояваше да пред
стави всички културни и
други стойности на всички
наши народи и народности
и да афирмира най-цениото
културно творчество на чис
лящите се към тази народ
ност.
Изхождайки от това, „Бра
тство” ще продължи с обяв
яването на избраните Титови
съчиненияПо
по
вод ознаменуването на 30 годишнината на самоуправле
нието у нас ще бъде пуб-

ликувана и Карделовата сту
ДИя „Насоки на развитието
на политическата система на
социалистическото •самоуправление".
В тазгодишния издателски
план на Братство” отделно
внимание привличат и двете антологии: „Съвременни
ят македоноки разказ и „из
брани трудове” на литера
турни творци от българска
та народност. С обявяването
на македонския разказ на
български език издателство
то продължава съ.с систематичното запознаване на на
родността с културните цен
пости на всички югославски
народи.
Във втората антология и*е
бъдат избрани и печатани
досега най-Ценните произвеления на писателите от бъл‘
гарската народност, съЗДаДе
Югони в социалистическа
славил.
В. ф

кГв°Жи2лЕтЛлИ НДА о^щесгврндтТА ИКОНОМИВ СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

ТА

НАШИ СЕЛА:

подкрепа

БРЕСТНИЦА В НАСТОЯЩАТА ГОДИНА

ОПТИМИЗЪМ
югославското съвещание За развитие на
селското стопанство в
ледваЩИЯ Средносрочен период
показа единно
ролята и значениеетаа„
ивърден
е
и
по-широко
разработен
тезиса за по-голяМа роля на ангропромишления
ком
плекс по много причини. Производството
лучава нови димензии
изводството на храна по
цели на икономическот^развитие* на°
голямо значение за обезпе^ава^0™ стопанств° има
на
количество качествена храна за нуждите надостатъчно
домашния пазар
С-ь щевременно, индустриализацията на страната
в голяма ппп„ОГ1„_
част, обусловена и взаимно свързана Рза увеличение
на производствените площи.
Не са спорни въпросите около потенциала
на на
шите климатически условия, КОИТО ни откриват възможност за по-смело и по-бързо развитие на
селското
стопанство. Резервите се намират в богатата почва, вода
и слънце. Ние не сме използували тези потенциали а
специално, когато се касае за напояването. Истина подчертано е, че тези богатства трябва да се пазят и усъвършенствуват, защото площите за производство на хра
на са ограничени.
Същинският въпрос, с който се срещат специали
стите на нашата аграрна политика се състои в това:
как шансите да се претворят в дело. Всички са съгласни, че съществува възможност за преобразуване на сел
ското стопанство. Производството на храна не е само
проблем на селото и селскостопанските производители,
но на обществото въобще. На широк фронт трябва да
се води борба за увеличение на приоритетното селско
стопанско производство на пшеница, месо ,овощИя и зе
ленчуци.
По-смели визии могат да се покажат в по-голямото
производство и по-голям доход под условие по бързо и
по-добре да се организирам общо в агропромишлен
комплекс. Оттам много голямо внимание заслужават на
шите задачи за развитие на различни форми за сдружа
ване на селските стопани и на тяхното масово свърз
ване в производствено сътрудничество и сдружаване на
труда и средствата в кооперативни организации, на кооперантите и други форми на сдружен труд. Организи
рано и целенасочено производство на парцелите на сел
ските стопани дават възможност за по-бързо активира
не на потенциалите на този сектор.
Обаче за да може на практика да надминем несполуките на тази важна част от нашето стопанство.
което се свързва със сдружения труд. трябва да се съз
дава обществен климат, в който ще мобилизираме вси
чки фактори за осъществяване на програмите за разви
тие Без по-ширска обществена подкрепа самите производители не могат успешно да осъществят амбициозни
те планове в индустриализацията на нашето селско сто
панство и по нататъшно производство. Влагането в производството е решаваш» условие реалният оптимизъм да
се претвори в дело.
Задруга"

ПРЕД ПРОЛЕТНАТА

СЕИТБА

КОНКРЕТНО ПО
ВСИЧКИ ВЪПРОСИ
В разрешаване на комуна
лмо-битовите проблеми, само
облагането ще има значител
но място — изтъкна Стефан
Андонов, председател
на
общ
Съвета на местната
ност в селото и делегат в
Общинската скупщина
Пред трудещите се и селяните в с. Брестница
з
настоящата година предсто
ят актуални жизнени въ^ро
си за разрешаване. За последователното им разреша
ване, както изтъкна СТЕ
ФАН АНДОНОВ, председа
тел на Съвета на местната
общност и делегат в Съвета
на местните общности в Об
щииската скупщина в Боси
леград, нужно е пълно еди
нодействие на местната об
щност и отделните органи
в
и трудови организации
общината.
Местната общност в теку
щата година е запланувала
поправка и настилка на п-ь
тя, овързаващ селото с пъ
тя Босилеград — Рибарци.
За тази цел над 60 домакин
ства, колкото има в селото,
ще вложат по 100 динара,
както и по два трудодни
За мъже и един за жени.
— С тези материални сред
ства, които не са големи,
ко значителни за нас, и с
въведения доброволец труд
ще се опитаме, не само да
извършим настилка на пъТа
Брестнички
Брестница
мост, но и да извършим по
правка на най-лошите мах
ленски пътища. И ако в то
ва успеем омятам, че зала
пред един комунално-битов
проблем ще имаме по-мал
ко за разрешаване — изтък
на Андонов.
За подобрение на битови-

в димитровградска община

Да се използуват всички възможности

1 “
Според съществуващите ус
ловия на територията на Ди
митровградска община, както се преценява, раоотната
на механо
сила и степента
въоръженост и обезпеченост
машини
за обрас прикачни
ботка на земята, е твъРДе
неблагоприятна по отношение На разполагаемите площи. За работната ръ,ка е ха'
рактерна твъРДе лошата въ-

Процзводството^царевии-

зрастова структура на насе
лението. А според ороя на
прикачните машини и изоб
що машините за оран (спо
ред мошиосттз) са на наиниска степен в региона.
Тези два фактора ежегодно оказват неблагориятно
влияние, така че все повече
неизорани,
остават
Оттук*и обстоятелството, че
селскостопанската
1 щмалява

стратегическа задача в

продукция не само в расте
ниевъдството, но и в живот
новъдството.
Същото се повтаря и та
зи година. При плам да се
засеят 12 хиляди декара с
пшеница, засети са 11 730, а
от заплануваните 500 декара
ечемик, са засети само 290
декара. Предвидено е да се
култури
засеят с- останали
.
още 500 декара, които изоб
що не са засети.
За пролетната сеитба с ца
ревица е запланувано да се
засеят 18 хиляди декара, и
то на площите на индивиду
алните селскостопански про
изводители. яра-ечемик об
що трябва да се засе на
3180 декара, овес на 9730 и
слънчоглед на 1300 декара.
Запланувано е да се засадят
картофи на три хиляди декара, фуражни треви на
2500 декара и останали видо
ве зеленчуци на 200 декара.
Общо тази пролет с житни
и други култури трябва да
се засеят или засадят 40 360
декара.
Посочва се, че за засаж-- семена
дането на площите
главно са обезпечени!. Проб

Стефан
Андонов

те условия не по-малко зна
чение има и снабдяването.
В магазина, който съществу
ва в селото, не-рядко лип
сват
различни стоки,
за
които както казва Андонов
принудени
са
хората
да отиват по-близките села
или до Босилеград. Изхож
дайки от това, че в селото
все още няма ток е нужно
магазинът, макар, и с петтролей да бъде снабден. Но
не само и с това...
Земеделието и животновъд
ството, едни от основните от
расли, с които се занимава населението,
както и
едни от главните източници
на дохода им, търсят цело
купно преразглеждане на
за
състоянието. Наистина
това е необходима и трудо
способна ръка, която в пое
ледно време все по-вече на
малява, но това не значи,
че са използвани всички въз
можности за по-нататъшното подобрение на селскосто
панската дейност.
— Животновъдството, ко
ето в предстоящия период
трябва да бъде в центъра
на вниманието, засега ечнтаме, че все още не е по
лучило своето място. Наисти
на вече в селото има над 20
ха изкуствени ливади, тази
година сме запланували още
лем представлява набавката
на торове, особено на изкус
твените, като при това лип
сата на азотни торове е до
ста изразена: от общо 1800,
са осигурени само 252 тома,
докато средства за защита
на растенията от необходи
мите 20 тона не са обезпе
чени.
Вече споменахме, че маши
ни също недостигат, а ^осо
бено прикачни. Голям брой
трактори се ползват за тран
спорт и други цели. На те
риторията на общината (в
обществения и частния сек
тор заедно) има 65 леки, 18
средни и три тежки тракто,ри. Броят на плуговете е 84,
комбайни
докато сеялки
има по една. За други при
качни машини едва ли може
и да се говори, Особено ос
тра липса се чувствува от
силажокомбайни, тъй като
големи площи се намират
под треви. Необходими са
косачки и други машини за
производството на фураж.
Прибавим ли към това, че
обезпечеността на съЩествУ
ващия машинен парк с разервни части е почти симво
лична, проблемът става още
по-остър. Постоянна практи
ка е по време на полските
работи машините да се раз

10 ха, но всичко това не
значи, че сме и добри жи
водно-въди. Засега всяко до
макинство средно отглежда
но 3 до 4 говеда и 15 овце,
което не говори, че са изпол
звани всички възможности.
ООСТ „Напредък” от Боси
леград не изпълнява цялос
тно своята си длъжност —
нямаме винаги изкуствена
тор, не изкупува навреме
произведенията, а цените не
са винаги според тези на
пазара. Смятам, че сегаш
ните агнета дрябва навреме
да превземе, разбира се по
казва
съответна цена
Андонов.
■ Покрай другото, за подо
брение на животновъдния
фонд е необходимо по-скоро създаване на мини-фер
ми в индивидуалния сектор.
В село Брестница има по
вече старчески домакинства,
от които няколко се нужда
ят от социална помощ. Из
хождайки от това, че об
ществената грижа трябва да
дойде до пълна изява, мест
пата общност е отправила
иск до съответните служби
в общината. Но все още ня
ма никакав отговор. — Смя
там че е крайно дреме под
несеният иск за помощ на
15 лица да бъде ггриет —
подчерта на края Андонов.
В. Б.
валят, а липсата на резерв
ни части довежда до застои.
Това от своя страна предиз
виква намаляване рентабил
ността и продуктивността
на машините ,а и за нена
временното прибиране на ре
колтата.
Очевидно, необходимо е
до началото на пролетната
сеитба да се предприемат ра
зличии мерки, за да се по
добри положението, доколко
то това е възможно.
Неотдавнашното съвеща
ние за селското стопанство
на югославско равнище оба
че разкри далеч по-широки
възможности за производ
ство на селскостопанска про
дукция и ще се наложи за
определен срок претите ста
новища и оценки на това съ
вещание да бъдат обект на
задълбочен анализ и проуч
ване и в Димитровградска
община. Още повече, че при
родните възможности наистина са доста големи и че
има условия селското стопаиство да заеме подостой'
но място в общото нроизвод
ство, относно дялът иа сел
ското стопанство да бъде
• по-голям в създаването на
народния доход в общината.
Ст. Н.
СТРАНИЦА 7
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА

КУЛТУРНИЯ ЦЕНТЪР „25

Предимство на
самодейните изяви
ДЕЙНОСТТА на култур
ния център ..25 май" в Ди
митровград през настояща*
та година, както е запланувано. главно ще бъде насочена към създава*16 на У6'
ловия, при които сдружени
ят труд трябва да има ПОголямо въздействие върху
културата като цяло. Култур
ните потребности на труде
щите се, идеологическо поли
тическото, общественсникок о
.\шчеокото и професионално
образование на младежта и
работниците и останалите
асоциации, все повече ще за
емат място в дейността на
културния център.
Програмната насоченост се
опира главно върху вече на
трупания опит, а и занапред
ще се поддържат онези оолици на дейност, които дават най-добри резултати: ку
рсове,
семинари,
беседи.
школи на самоуправителите
и прочие. Безспорно, работата на самодейните дружества, самодейният театър и
други облици на самодей
ност ще заемат централно
място в тазгодишната дей
ност.
В културно-художествено
то дружество ,,Георги Дими
тров”, обединяващо работа
та на танцовия състав, музикалната секция и секцията на музикалните изпълнители, занапред ще се полагат още по-големи усилия
за афирмацията на култур
но-художествената самодейност.
Участниците, които все по
вече идват от редовете на
младото работническо попъл
нение. ще се представят
пред зрителите по повод

значителннте юбилеи, както
и в навечерието ла държгш
ните празници: Първи май.
Деня на младостта, Деня на
Републиката и т.н. Също така дружеството ще гостува
в онези селища, с които Димитровград поддържа прия
телски връзки или културно
сътрудничество.
За отбелязване е, че една
от задачите на културно-ху
дожественото дружество е
да
пресъздава
народното
творчество от своя край. С
подбрана програма култур
но-художественото дружество трябва да се представи
в три местни общности в
общината.
Значителна дейност култу
рният център ще развива
за популяризацията на музи
калната култура, особено
сред младежта. Съвместно с
общинската културна об
щност и Музикалната мла
деж от Димитровград чрез
обезпечаване на условия за
работа, организиране на му
зикално-сцеиичнн програми,
помощ при организирането
на викторини на музи
калната младеж ще се съдействува за популяризация
та на класическата музика.
Самодейният театъ.р „Хри
сто Ботев”, който има твърде богата традиция и тази
година развива своята дейност върху самодейни начала. Вече се подготвя пиесата
„Римска баня” на бългаооки
език, а също така ще се
подготви още едно произведение, което освен Димитров
градчани, ще могат да видят
любителите на театралното
изкуство и в други градове.
Театърът ще вземе учас-

тие па традиционния мре
глод па самодейните кол ек тиви в Мишки регион, а е
запланувано и гостуването
пай-малко в още две места,
с конто се поддържат теа
трални връзки. През година
та трябва да се привлекат
пови любители на тсатрал
пото изкуство, преди всичко
от редовете ма Съюза па
младежта, и то предимно от
организациите па сдружения
труд. Вече съществува мла
дежка театрална група, коя
то работи при ОК на ССМ.

Битът на хората от нашия край представля
ва неизчерпаем извор за творческо вдъхновение и
презсъздавалс от художници, писатели, поети...
Едновременно следва да съхраним това бо
гатство за бъдещите поколения* А това ще се осъ
ществи ако към кълтурните центрове се форми
рат музейни сбирки.

АНТОЛОГИЯ „БРАТСТВО” — МЛАДИ РАЗКАЗВАЧИ

РАЙКО с нетърпение очакваше лятото.
А когато то пристигна безкрайна беше ра
достта му, защото знаеше, че там на село,
потънало в гъсти гори, с бисерни поточета
и цветни ливади, ще прекара най-хубавите
си дни. Заедно с дядо си ще косят малките
ливади, с баба си ще събира миризливо се
но, а подир обед с вуйчо си ще изкарат кра
вите, на Рудината или край долището до бо
ровата гора.
През един хубав юлски ден, вуйчо му за
мина за града.
Това значеше, че този ден сам ще говедарува и той сетеше едва деловима тъга.
Закара кравите къ-м боровата гора. Дълго
време лежа под сянката на един клонест
бор, а кравите спокойно пасяха край него.
Там имаше хубава трева и те не бягаха
като през предишните дни.
„Колко по хубав е тук животът на село,
отколкото в Белград!” — мислеше си. Вме
сто непоносимия рев на мотори, вместо рей
сове и спирачки на леки коли, птици огла
сят с лееща се песен околните риди ща. Вме
сто река от хора, която ежедневно тече по
белградските улици, тук златеят малки пътечки и бълбукат потоци.
Тъкмо, когато неговите мисли се разхо
ждаха по Калемегдаи и поеха към Авала,
в долината зад боровата генра се огласиха
звънци. Прииждаше стадо овце. Подир него
върви момиче, което за миг му се причини
съвсем познато. Сетне се загледа: не това
не е момичето от Авала. Това бе Марийка
познаваше и нея. Черните й коси падаха
бухлато. Носеше се съвсем по градски: изСТРАНИЦА 8

(РАЗКАЗ)
лизани дъ-нки и шарена риза. Момичето ДъР*
жи' някаква книга, а когато той се отправи
към нея, бързо я мушна в кошница, която
носеше на ръката сй. Той пристъпи до нея
с думите:
— Прекрасно, цял ден говедарувам сам,
а ето, че сега ще поприказваме. ..
Тя ш-гщо не отговори ,само го стрелна
с черните си очи и се усмихна загадъчно.
— Аз съм Райко, тук съм при дядо си
Пене на летуване . ..
—■ Зная — каза непресторено тя
аз
съм Марийка.
— Зная — отговори той и се засмя, Защо Пи е нужно да се представяме, а?
Помълча малко време и продължи:
— Май четеше някаква книга?
Тя бръкна в кошницата и му подаде
книгата.
— Хопа, Мир — Ям! Може ли поне да
се знае на колко години е момичето, което
чете такива книги?
— Седемнайсет.
Разговорът потече непринудено. За Мир
— Ям, за баща й Марко от Висока махала,
за по-малката й сестра. Разказа му че била
и в Белград миналата година, когато били
на екокурзия колективно. За успеха в учи
лището и че е отличничка, за литературата,
която толкова обича...
Райко уж спокойно слуша, а нещо от
вътре го кълве. Колкото повече време ми
наваше, той чувствува как започва да обича
това момиче, с черна буйна коса. По едно

време и сам не сети как ръцете му сами
се протегнаха и се спуснаха в косите й.
миг нещо го сряза, помисли ,че ей сега тя
ще скочи и ще избяга.
Марийка седеше видимо развълнувана.
Блестящите й черни очи показваха, че ми
слите им летят към нещо, което отвътре
палеше- пожари. И те с неудържима сила
бързаха натам... Не, не е възможно: та тя
е толкова по-опитна и помила от всички
белградски момичета. Никога повече не ще
се съгласи, че градските момичета са по-привлекателни.
През сбогуване тя му обеща, че ще до
йде през следващата сряда. Но не дойДС- ^
първата, ни втората, ни следващите,
набързо замина за Белград.
През следващото лято пак дойде на село.
Няколко пъти закара кравите към боровата гора с тръпчива надежда, че тя ше дойде. Но тя не дойде.
Една вечер уж незаинтересовано попита баба си знае ли нещо за дъщерята на
Марко от Висока махала.
л „
— За Марийка ли питаш? Странни нещ
се случиха с нея, синко ...
— Кои? — разтревожено попита.
— Преди половин година се очакваше
да роди. Но тя не роди а напусна училшц
то. После се омъжи за ПетъР, вдовеца
наше село...
Райко не каза дума. Излезе навън, посрещна го топъл юлоки вят'ьР и в нег„
каш долови дъхът на един отминал пр я
спомен.
Новица ИВАНОВ
БРАТСТВО ★ 28 МАРТ 1980

падежна о граница
ЗАПОЧНАХА ПОДГОТОВКИ ЗА

събора на гораните КРАЙ ВЛАСИНСКО ЕЗЕРО

чествуваме на
Горанската организация
НА СЪВМЕСТНОТО
дание на Председателството
на Междуобициноката конфе
ренция на Движението на
гораните от Южноморавски
регион и Председателството
на общинската конференция
на Движението на гораните
от Сурдулица на 19 март в
Сурдулица се водиха разго
вори за подготовката насле
дващия осемнадесети по ред
събор на гораните, който както и в предишните години,
ще се състои на 4 юли край
Власинското езеро.
Т азгодишното чествуване
ще премине под знака на -оз
наменуването на 20-годишни
ната от създаването на Дви
жението на гораните в СР

С'ьрбия и 35-годишнината на
победата над фашизма, па
оттук ще има и юбилеен ха
рактер.
След полагането на венци
на паметника на загиналия
народен герой Ратко Павлович ще се състои народен
митинг, а след това ще бъ
де изпълнена богата културно-художествена
програма.
В програмата ще участвуват
културно-художествените др
ужества от
ЮжноморавСКД регион, СР Македония
и САП Косово. Чествуването
ще бъде обогатено и със
спортни състезания по фут
бол, велисопедизъм, плуване,
баскетбол, волейбол и организиране на крос на младиге.

ДИМИТРОВГРАД

Посещение на курсисти на
Региштша политическо шнола
За
Курсистите на Регионална
обществено-икономиче
та политическа школа от скою развитие на Димитров
Ниш на 19 март т. г. са на градска община пред курси
правили посещение на Ди стите е говорил председате
митровград. Тук те са посе лят на Общинската скупщи
ь
тили овцефермата в Липин- на инж. Борис Борисов.
Посещението на курсисти
ско поле и конфекция „Сво те на Регионалната политиче
бода". В конфекция „Свобо ска школа е в рамките на
да” за процеса на произво практическото им запознавадството и перспективното це и действуването на само
развитие на тази организа- управлението в организации
ция на сдружения—труд—-е— те-па-сдружения труд и обговорил Бранко Пейчев, ди- щественоч1олитичеок1ите об
ректор на организацията на щности.
Ст. Н.
сдружения труд.
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МИЛОРАД ГЕРОВ

ИДИЛИЯ
ВЯТЪРЪТ В сънни клони
вплита своите пръсти нежни,
Тихо вишнев цвят се рони
капят капки белоснежни.
В клоните на дървесата
бляскат лунните лъчи
и целуват те листата,
техните сребърни очи.
Слушам една стара песен
що ехти в долината,
що минава през душата
и лети към планината.
се огласят
съсДсвооте пролетни звънчета;
с мирисен звън се разнасят
по девойки и момчета.
Вечервикът свежест плиска.
Приказана е вечерта.
Тук сърна™ стават близки.
Тук се ражда обичта.
Тук я взимах нежно, меко
и целувах я в УстаТук намирахме си леко
люлката на любовта.
„Светли
От стихосбирката
печат
брегове”, която е под
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В рамките на тези търже
ства ще се проведе съвмест
на среща между Председа
телството на Републиканска
та конференция на Движе
нието на гораните и Пред
седателството на Междуобщинската конференция на
Движението на гораните от
Южноморавски регион, на
която ще се анализират ак
циите на гораните, ше се
водят разговори за планове
те в предстоящия средносрочен
период на развитие
1981—1985 година.
На общото заседание, на
което присъствува и Мома
Джорджевич, секретар на
Републиканската конферен
ции на Движението на го
раните в СР Сърбия, е офор
мено координационно тяло,
което въз основа на предло
женията на общинските кон
ференции на Движението на
гораните до 15 май т.г. ще
направи предложение на про
грамата за юбилейния събор
на гораните край Власинско
езеро.
С. Микич

«тЯМ1ШЯПЯ1Н1№111№

ОТ „СРЕЩИТЕ НА СЕЛАТА СУРДУЛИЦА ’80"

Рекорден брой
на участници
★ С тържествено провъзгласяване на най-добрите в
Сурдулица успешно приключи закл ючителният преглед.
★ От „Срещите" изпратена поздравителна телеграма
до другаря Тито
На заключителното тър
сажество в препълнил
лон на Народния универси
тет в Сурдулица видяхме
най-добрите Vчаст.ници
на
тази свеобразна манифеста
ция, посветена на социалис
тическото преобразование на
селото.
В пъстри народни носии
на старо Враня, във власинска носия, участниците на
програмата с облагородена
игра, с изворни песни, въо
душевиха всички посетители.
Казано с езика на цифри
те в акцията
участвуваха
десет местни общности от
се по, между които и местни
те общности от
Клисура,
Божица, Топли дол. Жури
то има особено трудна зада
ча между десетте добри да
избере най-добрата местна
общност.
След сумирането на всички
резултати, журито все пак
при твт,рде уеднаквена кон
куренция, първо място при-

съди на отборите на Сувойница и Масурица. Заслужава
да се изтъкне, че добри ре
зултати в комуналното строи
телство са постигнали мест
ните общности от Клисура,
Божица, Топли дол 11 други.
Съшо трябва да се посочи
твърде качествената култур
но-забавна програма на зак
лючителния преглед. Има
твърде хубави интерпрета
ции на народни песни, ин
струменталисти. Публиката
въодушевено приветствува
изпълнението на дудуче на
Мита Димитров от Клисура.
Твърде внушителна бе и за
ключителната песен, в коя
то 60 участници с песента
„Югославио", завършиха та
згодишните „Срещи на села
та Сурдулица ’80".
От „Срещите” бе изпратена
поздравителна телеграма до
другаря Тито е пожелания
час по-скоро да оздравее.
Новица Миленкович

СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ С НАШЕНЦИ

детските спомени - вечна връзка
о
Събота следобед. Из ули
ците на многохилядния град
потоци хора ,от всички въз
расти ,от всички краища на
страната. Шуми животът на
Скопие. Сред многопосочно
движещата се маса народ
срещаме и доста нашенци от
Босилеградско. Между тях е
младият гим. учител по фили
софия Васко Андонов от се
ло Зли дол. Понастоящем
той тук е преподавател в
Електромашинния образова
телен центърС Васко се познаваме от
давна. В родния край села
та са ни съседни. Зная го
като скромен и трудолюбив
гимназист, отличен студент,
перспективен ■млад
сега
специалист. Тук, в големия
град, сме съграждани, но се
срещаме само няколко пъти
в годината — много по-ряд
ко отколкото там, в- склоно
вете на Цръноок, където
къщите ни са много по-да
лече от квартирите ни в гра
да. Но това е една от цените, с които заплащаме удоо
ствата на живота в града.
Затова срещата ни в този съ
ботен следобед, за нас двамата наистина е вълнуващо
събитие.
При всички среоди на на
шенци, родният край е тема, обединяваща всички ми
сли и чувства на срещнали
те се, тема — неизчерпаема,
винаги актуална .интересна,
с нова привлекателност. Та
ка беше и този пъ.т. Завър
за се спонтанен разговор за
родните синури, за живота
на родителите и близките,
които все още поддържат
родните огнища, за напира-

щата пролетна прелест на
горите, ливадите, за чистия
планински въздух и бистрата студена вода... И не
един път съм се запитвал
на какво се дължи тази
„сантименталност на наше

Васко Андонов
нци. Но този път разговарям
с човек, на когото философи
ята е професия, и у мен се
ражда любопитност да чуя
професионалното му мнение
по тоя въпрос.
— Без съмнение нашенци
обичат родния си край —
казва Васко Андонов — и
затова той им е любима те
ма за разговор. А обичат го
и споменават, защото в не
го са прекарали детството
си. Детските спомени са ве
чната на нашенци с родния
край- И въпреки че това
детство е било изпълнено с
труд, без много възможнос
ти за безгрижна игра и вол
ни детски радости, то
на
всички нас е дало вечни спо

мени, възбуждащи приятни
чувства. Споменаваме го и
затова, че нашият роден
край е наистина хубав и
има тъкмо онези възможно
сти, за които жадува всеки
живущ в града.
Разговорът ни продължава
със същата спонтанност. Вас
ко пленява със скромност,
приемчив е към всяка тема,
налага се съР своята ученост, със задълбоченото по
знаване на проблемите на съ
временното общество. Думи
те му проличават с оптими
зъм — очевидно той е дово
лен от постигнатото в живо
та.
— Да, доволен съм, казва
той- Още по-доволен съм, че
всичко това постигнах с упо
рит труд и че осъществих
желанието на родителите ми.
— Как се реши да след
ваш философия?
— Този предмет заобичах
в гимназията. Увлече ме наймного заради това, че се за
нимава с проблемите на чо
вешката мисъл, с общите
проблеми на обществото. Та
зи любов дължа на баща
ми, който като дългогоди
шен член на СЮК ми раз
правяше за проблемите на
обществото, за постижения
та на човешката мисъл, и
на гимназиалния учител Дра
ган Стоев, който ми препо
даваше философия в гимназията.
Беше отличен студент, се
га е ценен специалист. В
трудовия колектив имат са
мо хубави думи, за него.
Срещите с нашенци, като
Васко Андонов са твърде
Ст. Манасиев
приятни.
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ДЕЙНОСТТА НА
МОРАВСКИ РЕГИОН

АКЦИИ

Строи се пътят Поганово
Погановски манастир
По почин на местната об
щност в Поганово, при ак
тивна подкрепа на Самоупра
внтелната общност на инте
ресите за некатегорнзнранп
пътища, започна строител
ството на пътя Поганово
Погановски манастир. Стой
ността ла този обект ще въз
лезе на около 40 хиляди динара.
Местната общност в Пога
ново е обезпечила около 200
хиляди динара, докато оста
налата сума обезпечава об

самоуправителна
щинската
общност за иекатегорлзира1111 нътшца. Строител е ,,Геонженерипг” от Сараево —
представителство Ниш. Об
щата дължина на пъ’Гя с
около три километра.
Следва да се изтъкне, чс
акцията по строителството
на пъТя тРае вече няколко
години и е бил обект на вее
страним разисквания в ме
стната общност и на други
селокн събрания. Сегашното
решение сс счита за оконча

АКЦЕНТИ

Има ли цяр за
босилеградския
здравен дом?
ВЕЧЕ ДЪЛГО време Здравният дом от Бо
силеград не оказва, нужните според Закона за
здравна защита, услуги на трудещите се и граж
даните от комуната. Причини за това са, че все
още има слабости в самата организация на рабо
та, както в Босилеград, така и в здравните стан
ции, конто съществуват в отделни села, лекарите
имат надменено отношение към клиентите, а са
моуправителните нормативни актове не се доиз
граждат, неприемат, а съществуващите не прплагат и пр.
Тази тема на деня в общината в последно
време се обсъжда, както в Здравния дом, така и
в обществено-политическите организации и Об
щинската скупщина. Неотдавна по тоя въпрос се
разисква на заседанието на ОК на ССТН и Из
пълнителния съвет на ОС. При това от страна
на работната група, която бе задължена да про
учи състоянието, както и от страна на членовете
на тези две тела и представителите на останали
те обществено-политически организации и Общин
ската скупщина, бяха изтъкнати слабостите
на
това здравно ведомство. Заети са и определен!
становища за премахването им.
Безспорно е, че има и обективни трудности
които пречат в работата, но факт е че субектив
ните слабости на трудещите ое от Здравния дом
и на компетентните от Медицинския център „М
Попович” в Сурдулица, в чийто състав работи
здравната институция от Босилеград, са главни
причини за състоянието.
Изхождайки от това, становищата са ЯСН1
и недвусмислени. Трудовата дисциплина не може
да бъде според личните желания, а трябва да е в
унисон с обществените изисквания- Самоуправи
телните споразумения търсят пълно прилагане на
Закона за сдружения труд, а личните дохо
ди да се основават върху актовете за разпре
делението. За отбелязване е, че макар има много
пропуски
няма отговорни. Изнамирайки праз
но пространство вследствие на несъществуване ма
дисциплинарна комисия, нарушенията продължа
ват. Тук вече над две години не съществува ди
ректор и субективните слабости не могат да бъ
дат причина за по-нататъшно протакане на тоя
въпрос.
Имайки предивид, че не може да се каже
че всички трудещи се в Здравиия дом не са до
бри работници и самоуправители, нужно е, бе из
тъкнато на заседанията, да се посочат отговор
ните за неотговорните си поведения.
В. Б
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В следващия брой
обявяваме младе
жки награден
конкурс
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тел но, рака чс с пълно осно
вание се очаква пътят да
бъде пробит и прокаран
сред скалистата местност.
По този начин Поганово
ще бъде свързано с асфал
товия път Суково — Звонцн,
който съШО е в строеж. За
ползата от този път ле тряб
ва много да сс говори: доста
тъчтю е да се каже, че не
само снабдяването, по изна
сянето па селскостопански
те излишеци ше бьДб твър
де улеснено. А известно е,
че в този район твърде успе
плю виреят малините.
Строителството на пътя о
в пълен разгар и се счита,
че работите що бъдат завър
шепи в предвидения срок.
Ст. Н.

Четете
И

разпростран
явайте
»Братотво«

СЪЮЗА ИЛ БОЙЦИТЕ В ЮЖНО

За тачене и раавшке на
революционните традиции
а сдружения труд
Ма последното заседание
на Председателството па Ме
ждуобщински# комитет на
Съюза па бойните в Южноморавски регион в Лесковац
се водиха разговори за та
ченето и развитието на ре
волюционните традиции в
организациите на сдружения
труд — най-важното място,
кьдечо революционните тра
дмции трябва да станат все
кидневна практика, да пред
ставляват всеобща обществе
на активност. Това нещо е
от особено значение, защото чрез тях щс сс обогатя
ват формите и съДъР>ка,шс'
то па развитие и внедрява
не на революционните тра
диции, чиито дълбока коре
ми се намират в нашето ре
волюционно минало.
И по този ^лучай беше из
мъкнато, че трябва да се
организират тържествени съ
брания по повод рождения
ден на героя, чиего име но
си организацията на сдруже
ния труд или трудовата еди
ница в състава на сложната
организация на сдружения
труд, да се развива сътруд
ничество между организа
циите на сдружения труд и
учебните заведения, носещи
едно и също име на виден
революционер, да се правят
посещения на народни му
зеи, да се устройват срещи
с видни революционери, да
се популяризира творчество-

то с тематика от Народоосвободителната борба
и СОЦИ
алистичеокото
,,
изграждане
'-ъЩО така дължимото значепие трябва да сс о'гдава
и на създаването на първия
работнически съвет и други
отделни важни дати из дей
ността на сложната органи
зация на сдружения труд ка
то се организират колектив
ни посещения, съвместни ки
по и тетрални представления с тематика от НОВ и
социалистическото изграж
дане, а в поделенията на
териториалните части и гра
жданската защита да се вна
сят елементи, които да дей
ствуват върху възпитанието
на младите в революционен
дух, да се тачат светлите
традиции от НОВ и социалистическото
изграждане
във всяка среда.
Трудещите се и младежта
в трудовите
организации
трябва да бъдат пазачи на
развитието и укрепването на
придобивките от революциоината борба на нашите на
роди. Затуй ангажирането на
всички фактори в организа
циите на сдружени^ труд в
таченето и развитието на ре
волюиионните традиции тря
бва да се създават Съвме
стни комитети за планира
не и организиране на дейно
сти за таченето на светлите
традиции от нашето револю
ционно минало.
С М.

СЪВЕТИ НА ЛЕКАРЯ

Вредни ли с« противмачатмните арадатва
НАПОСЛЕДЪК доста семейства из
ползват противозачатъчни средства. Об
икновено това са медикаменти^ под фор
мата на таблетки, които се приемат от
жената. Взима се по една таблетка
дневно от петия ден на менструалния
цикъл в продължение на 21 дни. Таб
летките подтискат нормалното зреене
на яйЦеклетката' която не достига сво
ето пълно развитие. Бяха направени ре
дица наблюдения и опити, за да се от
говори на въпроса
дали противозачатъните средства са безвредни и при
какви условия могат да се взимат от
жената. Извършените изследвания за
количеството на произведените от хи
пофизата хормони, стимулиращи яйчни
ците, показват, че при приемане на про
тивозачатъчпи средства тяхното ниво
постепенно спада. След дванадесетмесечна употреба се загуби характерна
та за жената цикличност в излъчва
нето на опоменатите хормони. Явно е,
че продължителното приемане на подо
бии медикаменти може да доведе до
в
по-силни или по-слаби нарушения
дейността на хипофизната жлеза и от
там до трайни смущения в менструал
ната функция на жената. Практиката
показва, че често пъти след 1, 1,5 — 2годишиа непрекъсната употреба на про
тивозачатъчпи средства може да се
стигне до различно по времетраене
прекъсване на менструацията. Оттук про
излиза и първото условие при взима
не на противозачатъчни средства —про
дължителността на тяхното приемане
да не надвишава 8—9 месеца като ме
жду отделните курсове се прави пау
за най-малко от 3—4 месеца. Почивка
та ще осигури пълното възстановяване
на дейността на хипофизната жлеза и
нормализиране на менструалната фугж
ция.
При жените, приемащи подобни ме
дикаменти, повишената съсирваемост
на кръвта е около седем пъти по-голяма в сравнение с тия, неупотребяващи противозачатъчни средства. Освен
това при тях се забелязва по-често тромбозиране на кръвоносните съдове. Те
зи усложнения са още по-чести при
ония жени, които имат заболяване на

кръвоносните съдове (тромбофлебити)
или нарушения в кръвотворния апарат
и съсирвае.мостта на кръвта. Поради
това като второ условие к-ьдх—жените,
желаещи да употребяват противозача
тъчни средства е да проверят предва
рително здравословното си състояние.
При заболявания на стомашно-червения тракт, жлъчння мехур, черния
дроб, кръвоносните съдове при пови
шено кръвно налягане, повишена съси
рвае.мост на кръвта е желателно да
се избягва приемането на подобни ме
дикаменти. поради опасност от влоша
ване.
При някои жени противозачатъчни
те средства предизвикват главоболие,
световъртеж, намаляване на половото
влечение, подтиснато и мрачно настро
ение, лесна раздразнителност, напре
жение в млечните жлези и др. Тези оп
лаквания са в зависимост от поносимостта към съответния препарат. Това
налага да се има предвид третото ус
ловие — да се прецени индивидуална
та поносимост към тези медикаменти
п ако след смяната на препарата оп
лакванията продължат, необходимо е
да се спрат.
Важен въпрос при употребата на
противозачатъчните средства е коя въ
зраст е най-подходяща за тяхното из
ползване. Поради разстройството в мен
струалната функция, което предизвик
ват, налага се да се избягват преди ра
ждането на децата. В това има и етибезотговорното даване
чен омисъл
на противозачатъчни средства на мла
ди неомъжени момичета би довело до
по-свободни полови контакти и СВъР'
заното с тях морално и физическо де
градиране на личността. Освен това, в
младата възраст се създават и укреп
ват фините връзки между отделните
жлези, регулиращи менструалната фун
кция на жената.
Предимствата на противозачатъчни
те средства се крият в тяхното лесно
приложение и сигурен ефект против
забременяване, но винаги трябва^ да се
води сметка и за вредното им действие.

Д-р. с. д.
БРАТСТВО

28 МАРТ 1980
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МЛАДЕЖКИ ТВОРЧЕСКИ
НАГРАДЕН ГОИКУРС

НАШИЯТ КАЛЕНДАР

На 26 март 1906 година започва
стачката в мелница „Стоилкович” в
Лесковац. Пред
стачниците говори
Трайко Младенович — Джина. Стачкага продължи две седмици. Стачката
не е успяла, поради поява на стачкоиз-

На 27 март 1941 година са проведени масови демонстрации в Лесковац,
Враня, Власотинци, Сурдулица, Лебане,
Владичин Хан, Прешево и други места
срещу присъединението към силите на

На 22 март 1943 година българскафашистка войска и полиция продължила с
разстрели в Сурдулишка
община.

С цел да насърчи и подтикне талантливите
младежи в средните училища, организациите на
сдружения ТРУД. висшите и полувисшите учебни
заведения и °т селската младеж по-дейно и поусърдно да се занимават с тво1рческа работа в об
ластта на литературата; публицистиката и запис
ването на изворни народни умотворения, списание
„Мост”, по повод Деня на младостта,
ОБЯВЯВА ТВОРЧЕСКИ НАГРАДЕН КОНКУРС ЗА
СЛЕДНИТЕ ВИДОВЕ И ЖАНРОВЕ:
I. СТИХОТВОРЕНИЕ
първа награда
втора награда
трета награда

На 23 март 1944 година реорганизиран Градският бюро на ЮКП за Лесковац. Дотогавашният секретар Добривое Аранджелович е избран за секретар на Околийския комитет на ЮКП
за Лесковац, а за секретар на градското бюро е избран Милутин Смилякович от Прибой.

На 26 март 1942 година блокиран от
четници при Шилово (Лебане) в бой до
последния куршум, загиват героически,
членът на ЦК на ЮКП и срекретарят
на ОК на ЮКП за Лесковац Коста Стаменкович, членът на ОК на СКОЮ Лепосава Стаменкович, членът на ОК на
ЮКП Мара Джорджевич и членът на
СКОЮ Оливера Джорджевич.
При нападението четниците извикали: „Предайте се Коста, известно ни е
че и твоята Дъщеря' е тук ранена...”
Ксста отвърнал: „Тук е Коста Стаменкович ,а той жив не се предава на
предателите”. А след това активирал
последната бомба. Четримата партизани героично загинали .

500 дин.
400 „
300 „

II. РАЗКАЗ
първа награда 1 000 дим.
втора награда
800 „
трета награда
600 ,.
III. НОВЕЛА
първа награда 1 000 дин.
втора награда
800 „
600
трета награда
IV. ЕСЕ
първа награда 1 000 дин.
втора награда
800 .,
трета награда
600 .,
V. ЗАПИСИ ИЗВОРНИ НАРОДНИ ПЕСНИ,
ПРИКАЗКИ. ЛЕГЕНДИ (нащмалко до пет)
първа награда (две) 600 дин.
втсра награда (две) 500 „
трета награда (две) 400 ..
VI. ЗАПИСАНИ НАРОДНИ ОБИЧАИ

■

първа награда 1 000 дин.
800 ..
втора награда
600 ..
трета награда
УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА:

1

----- - 1 Право на участие в творческия -награден
конкурс имат~само^ПтаеткТГ^— ученици от сре
дните училища, от организациите на сдружени»
труд и "селската младеж и студенти от всички вис
ши и полувисши училища до 27 годишна възраст
2. Творбите трябва да бъдат написани и?
с:т
български език — по възможност на пишеща ма
шина .раздел тройка или четливо на Ръка и д?
бълат означени с обозначение (шифър). На редак
цията трябва да се доставят по три екземпляраИмето на автора, с точния му адрес, да бъде на
писано и сложено в затворен плик, който автори
те трябва да изпратят заедно с ръкописите, пред
ложени за награда.
3. Изборът на темите за стихотворение, раз
каз, новела и есе е свободен по нахождаме и,'1
самите автори.
4. При записването на народни обичаи, ав
торите трябва точно и подробно да опишат даден
обичай, който са избрали, в кое село или крас
той съществува, какво е народното вярване
Особено ип
него и какви са характеристиките му.
тересно ще бъде записването на народни обичаи,
които са вечГ^на изчезване. ТРябва да запиша;,
и имената на хората, на колко години, са, как сс
казват и от кое село и махала са, които са им
разказвали за един или друг обичай5. Записването на народни месни, лриказкг
и легенди трябва да се прави точно на народния
говор (диалект) в даден край- в който е записана
народната творба. Творбата трябва да бъде из
ворна, записана от хора така, както тс я пея'»
или разказват, а да не се взима от книга. На
края трябва точно да се посочи името на лицето
от което творбата с записана.
Преписани творби от книги няма да се на
граждават.
6 Изпратените творби на конкурса ще бъ
дат прегледани от жури, а резултатите ще бъ
дат съобщени в навечерието на Деня на мла
достта.
7. Срокът на конкурса за приемане на твор
би за награди е 10 май 1980 година. Ръкописите
трябва да се доставят на следния адсс: Издател
ство „Братство" — за Младежки,, награден кон
курс на „Мост", Кей 29-ти Декември бр. 8, 18Ш(
НиШ-
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27 ША В=»Т 1941 ГОДИНА
историята па югославима
ската революция
много светли дати. Фашизмът в Югославия пргтър
пя много поражения, като
тия на Сутйсска и Неретва,
при Дървар и в окопчател
ните боеве за освобождсмш
ето на страната.
година
Но 27 март 1941
ще остане като пръв ре вол
юниопен провал ма старця
политически .режим, когато
народите но Югослаопя, чре
двождани ог Комунистичес
ката партия и другаря Гнто, първи в Европа казаха
на Хитлер — И Е! Повод :>а
■избухването па вулкана беше вестта за приобщаване
силите
на Югославия към
на Оста. Това предизвика
револт сред всички свободолюбили хора и патриоти па
страната, жоито като едни за
станаха зад лозунга „По-доб
ре гроб, отколкото роб” и
успяха да свалят пранителството на Цветкович и Мачек.
Измимаха вече четири де
сетилетия от тази славна да
та. Югославската революция
завоюва кови победи в свое
строи*
то социалистическо
телство. Но колкото повече
изминава времето от тази
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РЕДАКЦИЯ „МОСТ" Щ
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■МШМПНИМННЩрНВНННИМЯННЯННЯНШМИЯНЖпк-

историческа дата, толкова по
вече получава по-голямо зна
на
чепие за мобилизиране
масите в борбата за овобода
п социализъм.
Новините от Югослалавия •вбесниха Адолф
Хитлер. Своя бяс про
тив Югославия той по
заседанието
каза на
па военния съвет състояло се па 27 март
1941: м...трябш» да се
направят всички при
готовления, казал Хит
лср, Югославия Д» се
разгроми, както воен
но, така и като държа
на въобще... Полнтнче
ски е особено важно
ударът против Югосла
вия да бъде направен
безмилостно..."
27 март показа, че. Югославската комунистическа па
ртия никога не сбила изоли
рала от масите. „Ние кому
шистите считаме, че е в иитерес за запазване на мира,
в интерес на единството на
вопчки югославски народи,

в интерес на запазване на
свободата и незавиоимостта
ма народите на Югославия
сегашното правителство ве
днага да изпълни исковете
па болшинството от народа,
който години наред се бори
за:
— Споразумение за взаим
на помощ със Съветския съ
юз,
— премахване на всички
допълнителни закони и дава
не на народите на Югосла
вия демократически и наци
онални права и свободи,
— пълна амнистия на вси
чки политически и военни
затворници и завръщане
на френските лагеристи —
испанските доброволци..: ’
Това бяха исканията на
ЮКП по време на 27 март
1941 година, които залегнаха
в историческото Възвание на
март
ЦК на ЮКП от 30
1941 година.
Б. Н.
СТРАНИЦА 11
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— Просто нямам думи да
опиша на м/,жа ми прелес
тите на почивката ми в Ал
пите!
— Опиши ми ги тогава в
цифри.

★

ВМЦ *«, II
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Дама отива на пощата да
изпрати препоръчано писмо.
Чиновничката го претегля и
казва:
— Писмото е по-тежко.
Ще трябва да «супите и зале
пите още една марка.
— Защо? — учудва се да
мата. — Та то тогава ще ста
не още по-тежко ...

■ ■ ■

СВАТ ГОТА оди Строшену чешму одавна ми
неде писал ннемо. Каже све си има работу, па
и неде научил да пнеуйе. Млого се зачуди и :»адзверн ка онядан пощарчето мн донесе йедно пи
смо оди ььега. У нисмото шиле:
„Панчо, знам дека неколко путн дооди у
Цариброд да си купудеш неко>/е работе н све се
върчаш с дразне руЬе. Са очу да тн пишем дека
у Цариброд у продашшцете има вештачко Ьубре,
сол за стоку, детерцеит за пршье, па н кове...
Знам дека за кавето тн неле млого зор, може да
си смел»ете н ръж, ама дойди да си купиш ба
рем вештачко Ьубре. Иде пролет, оршъс, че тн
требе...”
Прочете писмото и оди радос рипну од сто
лицуту.
— Кво ти йе бре Манчо, — каже Стаиия.
— Кико кикво мн де? Да видиш дека и сват
Гога мисли за мене, пише ми да идем одма у град
да си купим те» работе.
Днго се на ютре Дън. Натъкми се ко за
град. Узо сн днеадзнти и йоще неколко торбе, а
Стаиия мн пак даде и дедън цак одн найлон. Убаво да си съберем багажат .. .
— Н немод да забравиш детерцен — каже
Стаиия — ли оди годнне не прайимо сапун и научимо се с ти* пуст детерцен. Посолиш малко и
зачас нслереш ...”
На ютре дън освану у Цариброд. ПовъРте
се помая по град додека дойде време да отворе
продавшщете и тегая я се залете у първу продавшщу. Не питудем има ли или нема, ама одма
поче па продавачатога:
— Дете, дай ми йедън цак вештачко Ьубре.
— Ти стари, куде живееш? Я не съм видел
вештачко Ьубре дълго време — каже детището.
— А детерцен, за пранье?
Ка га пита това, он поче да се смейе.
Мину я доще неколко проданице и наред
питуйем за Ьубре, за каве, за детерцен. Нигде
нема ни за лек!
Са реко, че се надигнем при Гогу да видим
кво йе това. Нече Гог» да ме лъже, да бийем
путат.
Упърти се та у Строшену чешму. Улазим у
ГоЬмне, видим Гога у дворат нещо шушнье. Чим
ме виде, наеме* се пружи ми руку да се рукуйе
мо и рече:
— Манчо, добре дошъл, АПРИЛ-ЛИ-ЛИ, -ЛИ.
— Бре, свате, мене ли найде, да се резилим
по град?!
— Айде, айД«, Манчо, дойди че дадем по
чашку за ню нема да буде „април-ли-ли-ли.
Айде със здравйе и нека ви йе честит пъРМАНЧА
ви април.

★

— Докторе, защо сметката
мн е толкова голяма?' Та вие
лекувахте само една
ме
седмица?
— Ах, драги сеньор Робер
ти, само ако знаехте ,колко
интересен е вашият случай
н как се изкушавах да за
върша лечението с аутопеня, не бихте възразявали
срещу голямата сметка.
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Начинаеща
машинописка
слуша шефа си, който й Ди
ктува писмо, Когато той
свършва, тя казва:
— Извинете, съР/ 110 не Ус*
пях да напечатам това, ко
ето съдържаше писмото ме
жду думите „драги съР” и
„искрено ваш".
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I

_ Човек не знае на кого
да се довери. Ето аз напри
мер разкрих една моя тайна
на приятелката си.
— И тя веднага я раздърн
ка!
— Уви! И досега никому
нищо не е казала . .

★
— От двамата сина на
Джефри нищо свясно не из* —
лезе — единият свири, дру
гият — краде.
— А третият?
— Той върши и едното и
другото — композитор е.

★

т
★

ма

Мери разказва на приятел
ката си:
— Представяш ли си, тол
кова изтърпях от моя Ро
берт през последните пет го
дини ,че остарях най-малко
с две години.

— Защо така грозно се
блещиш на кучето. Томи? —
забелязва майката.
— Но то първо започна,
мамо? — обяснява майката.

★
— Как сте с новия ви на
чалник?
— Остави се, опак човек.
— Защо?
— Идва преди мен, кога
то закъснея, и закъснява ви
наги, когато аз дойда точ
но навреме.
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АФОРИЗМИ
★
Равни права за всички: привилегии — за
никого.
Т. ДЖЕФЕРСЪН

★
Който сее

привилегии, ще пожъне

Ю ЦПИ.

револ-

К. ТИЛИЕ

★
Човек, който може да прави всичко, какаото
поиска, скоро ще започне да прави това, поето
не трябва.
СТ. ЛЕЦ
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