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

ЬЪЛГ *РСК»Т » народност е сз>р вбгослдаия
ГОДИНА XXII * БРОЙ 994 * 20 ФЕВРУАРИ 1981 * ЦЕНА 3 ДИН.

от .ДЪРВЕНИЯ БАЙРАК" НА
САМОУПРАВИТЕЛИТЕ В КРАГУЕВАЦ

ЗАВЕТ ПОД БАЙРАКА
* Продължаваме 
лавските

по Титовия път — поръчаха участниците в 13-те срещи на югос 
самоуправителното споразумяване в сдружения труд изне

самоуправители.
* Уводно изложение за 
се ВОЙО СЪРЗЕНТИЧ.

'и^пгтхв !^б"ема "Цървеният байрак на самоуправата" тържествено връ 
на МЬ1ЬР СТАМБОЛИЧ.чен

ПОД ТОЗИ червен байрак 
се завещаваме, че ще

делегатите 
мълчание почетоха 
на другаря Тито.'Бяха 
брани и делегации, които да 
положат 
другаря Тито и на гробове
те на крагуевашките патрио-

с едноминутно ти-в Шумарице.
Повеля с емблема „Църве- 

из- ни байрак на самоуправата” 
тържествено беше връчен 

венци на гроба на на Петър Стамболич, член 
на Председателствата на 
СФРЮ и СЮК.

про
ДЪЛЖИМ ПО Титовия ПЪТ. » С

паметта

това
най-добрият млад 
Югославия Воислав Живкович, 
работник в „Застава"

поръчение, след като
ковач в

издигна
знамето на
площад на АВНОЮ на 
февруари започна 
ща на югославските 
равители „Цървени 
в Крагуевац.

Около 700 делегати от ор

самоуправата, на
15

Петьр Стамболич:13-та сре 
самоуп- 
байрак" Решаваща дра да 

има сдруженият трудганизациите на сдружения 
труд от цялата страна два
дни разискваха за по-нататъ- 
шните пътища на самоупра 

споразумяване,вителното * Началните резултати в стабилизацията, постиг 
нати през изтеклата година потвърждават правилно
стта на курса, който взехме — каза мдежду другото 
Петър Стамболич, член на Председателствата на 
СФРЮ и СЮК, приемайки Повелята с емблема 
„Цървеният байрак на самоуправата”

един от основните принципи

на развитието на самоуправ

лението като цяло.

Тринадесетата 
кри Войо Сързечтич, предсе

дател на ЦК на СК на Чер

на комитета

среща от-
стическо самоуправление, за 
национална и човешка сво
бода и щастие В този бройДругарят Тито 

всред нас, но неговото вели
ко дело живее във всяка кра

чка на нашата революция, на 
шата днешна и утрешна бор
ба за социализъм и социали-

изтъкнане е вече
пона гора и 

подготовката им, а след това (На 3 стр.)

НОВИ БЪЛГАРСКИ 
КЛЕВЕТИ — — —СИНДИКАЛНА ДЕЛЕГАЦИЯ В НР БЪЛГАРИЯ 2ПОСЕЩЕНИЕТО НА ЮГОСЛАВСКАСЛЕД

ГРА-Мирен Потърч в Димитровград УСПЕШНО 
НИЧНО СЪТРУДНИ
ЧЕСТВО — — — 3

Три въпроса — три 
отговора
ДЕЛЕГАЦИИТЕ СЕ 
НУЖДАЯТ ОТ ПО- 
ГОЯМА ПОМОЩ — 4

В разговорите в Централ- 
съвет на Българските

рия осъществяват своите це 
ли в реализацията на плано 
вите задачи.

Делегацията на Съвета на 
Съюза на югославските син 
дикати отделно осведоми 
другарите от България за 
настояванията на Съюза на 
синдикатите и всички обще 
стаени сили в Югославия за 
по-нататъшното развитие на 
социалистическото самоупра
вление, за осъществяване по 
литиката на икономическата 
стабилизация и приетите сре 
дносрочни развойни планово 
от 1981 до 1985 година и из 
рази крепката увереност на 
работническата класа и 
всички обществени сили в 
Югославия за по-нататъшно 
продължаване политиката на 
необвързване като 
принцип на Югославия в от-

ха информации по актуални 
въпроси. Две 
изразиха го- 

по-ната-

ДЕЛЕГАЦИЯ на Съюза
синдикати на-

на Съве
е преби-

на
ния
профсъюзи и в комбинатите, 
делегацията на Съвета

международни 
те делегации 
товност да укрепват

югославските
чело с председателя 
та Миран Потърч

на

официално посеще 
Българските професи 
съюзи. Председател-

след завръщане

вавала на 
ние на Обществена хроника 

БЕЗДЕЙСТВЕНИ СА- 
МОУПРАВИТЕЛНИ 
РАБОТНИЧЕСКИ КОН 
ТРОЛИ

онални
Ят Потърч

НР България с де- 
престойто си от 

легацията е направил 5
където е

обще-
з Димитровград,

разговори с СЪБЛЮДАВАНЕ НА 
РЕАЛНИТЕ ВЪЗМОЖ
НОСТИ — — —

водил
ствено-политически
кЪв престой е направил

дейци- Та
и 7

в Пирот.
Потърч е ЦВЕТАН ВАСЕВ: 

„ПРЕДЛАГАМ НАУ
ЧЕН СИМПОЗИУМ1.." 8

Председателят
впечатленията си за

в НР България
изнел

напосещението
на масова 

на българската 
в, „Братство", 

и Радио Ниш,

средстватапред 
информация ИСТИНСКИ КОМЕН

ДАНТ НА ЗАЩИТА-иародност - 
ТВ—журнала

__ По покана на Български

тв профсъюзи от ^ ® 
февруари в НР България лре 
стоявоше делегация на 
вета иа Съюза 
ските синдикати. Делегация 
та иа Съ»»то н<| Сък>ав Н“
Югославските синдикати и 
Българските професионални 
съюзи взаимно се информи 

дейността на двете
организации в 

изгражда- 
размени

основен 9ТА

От разговорите п Димитров град ношениятд с други страни, 
син Делегацията на Съвета на 

Съюза на югославските кому

нисти на 11 февруари т.г. бе 
приета от първия секретар 

на на Централни^ комитет на

с Българската комунистическа

работи и сто партия и председател на Дър

жавния съвет на НР Бълга

рия Тодор Живков.

ЕДВАРД КАРДЕЛ — 
ВЕЛИК ДЪРЖАВНИК, 
ТЕОРЕТИК И МИСЛИ-

Съюза на югославските
особен инте

ме-сътрудничестврСъ- тъшното
двете синдикални

и изразиха увереност,'

дикати прояви 
рее за начина на осъществе

на новата стопанска си-

органа югослав- жду
низации

— 10ТЕЛ
ване
стема в България, за резул
татите на управлението

В ПОСЕЩЕНИЕ НА 
БОЖИЦА — —

МОЛЯ, БЕЗ ДОКА- 
ЧЕНИЕ

на отво- 
между

че съществуването
11въпроси 

НРБ не трябва да
рените 
СФРЮ и 
бъдат пречка 
нето на 
имоотношения.

работниците в България 
обществените 
панството и за това как проф 

съюзи в Бълга-

в задълбочава — — 12
раха за 
синдикални
социалистическото
не на двете страни,

ло-нататъшнито взо
есионалнито



НАС 1И У| ПО СВЕТА
КОНФЕРЕНЦИЯ НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ В ДЕЛХИ — УСПЕШНА КРАЧКА ПРИЗИВ КЪМ АКЦИЯМИНИСТЕРСКАТА 

НА ЕДИННОТО ДВИЖЕНИЕ
Средствата за масова информация в света про- 

дл,,жават да отделят голямо внимание иа Министер
ската конференция иа необвързаните страни в Дел- 

оценяват нейните резултати.С визиите на великите основоположници ви и да
Вестниците, радиото и телевизията в по-голям 

брой необвързани страни изразяват голямо задовол- 
успешната работа иа конференцията. „Кувейт 

необвързаните страни „докрай 
всички облици на иаме-

\
* Нова афирмация на независимото и самостоятелно развитие.
* Силно противопоставяне срещу интервенциите и всички облици на
* Посочване на изводите от влошената международна обстановка.
* Голям отзвук в света.

намеса.
ство от
таймс" подчертава, че

политиката на сила,осъдиха
са във вътрешните

оттегляне на чуждестраните
работи, натисци и изнудване и 

сили от чужди
то най-остър вид на застра- 

страна не бива шаване на независимостта, 
свободното развитие на на
родите, правата им на само-

ципите на необвързаността, че 
„нито една 
да присвои или окупира те
ритории с употреба на сила,

КОНФЕ-МИНИСТЕРСКАТА 
РЕНЦИЯ на 95 необвързани 
страни в Делхи постигна

успех, а необвързаните

търсиха
територии. С тази оценка 
други необвързани страи. 
оценява Конференцията като успешна 
„необвързаните осъдиха причините 

предложиха решения".
брой вестници на Запада се из- 

разнва изненада от пълния консенсус на необвърза
ните в Делхи по основните проблеми. Печатът, ра- 
диото и телевизията в социалистическите страни от 
Източна Европа дават положителни оценки иа аи- 

аитиимпериалистическа борба на 
застъпване за създа-

се съгласява и печатът в 
„Съиди таямс оф Замбия' 

и прибавя, че 
кризисните

пъ
лен
с тази среща започнаха нов 
етап в развитието на своята 
политика и движение и укреп 
иха неговата роля в междуна-

на

огнища и
В по-голям

родните отношения.
Това е общата оценка за 

работата на Конференцията 
на министрите по външните 
работи на необвързаните 
страни, която приключи към 
края на миналата седмица в 
столицата на Индия-

Решителното противопоста
вяне срещу интервенциите и 
всички облици на намеса, ка- 
кто и посочването на изходи
те от влошената международ
на обстановка чрез последо
вателно значитане независимо 
стта и правото на всеки на
род самостоятелно да реша
ва за пътищата на своето 
развитие са основните харак
теристики на Заключителната 
декларация и целия ход на 
министерската конференция, 
която в Делхи отбеляза две 
десетилетия на историческия 
ръст на необвързаното дви
жение.

Разширяване на акцията на 
необвързаните за премахване 
на причините и практиката на 
интервенции, които сериозно 
застрашават международните 
отношения най-много се под
чертава в две алинеи на де
кларацията, в които се посоч
ват пътищата на разрешаване 
на афганистанската и кампу- 
чийската кризи. Именно, кон
ференцията поиска да се „по
стигне спешно политическо 
решение на основата на отте
гляне на чуждестранните си
ли, пълно спазване на неза
висимостта, суверенитета, те
риториалната цялост и необ
вързания статус на Афганистан 
и последователно спазване на 
принципа за неинтервенции". 
Във връзка с Югоизточна 
Азия се изразява увереност
та в спешната необходимост 
от намаляване на напрежение 
то „чрез цялостно политиче
ско решение, което ще под
разбира оттеглянето на всич 
ки чуждестранни сили, обез
печавайки по този начин пъл
но зачитане на суверенитета, 
независимостта и териториал
ната цялост на всички страни 
в региона, включвайки и Кам
пучия".

тиколониалната и 
необвързаните и 
ване на нов 
по-малко разглеждат 
конкретните световни проблеми и кризисни огнища.

иа техиото
международен икономически порядък, а 

становищата им във връзка с

В СОФИЯ — НОВИ ФАЛШИФИКАТИ НА ИСТОРИЯТА 
НА ЮГОСЛАВСКИТЕ НАРОДИ И ПОЛИТИКАТА НА 

СЮК

НОВИ БЪЛГАРСКИ КЛЕВЕТИОт срещата в Делхи

стоятелно определяне на соб 
ствената съдба.

(Решенията от Делхи съЩ° 
че местните

а всяка територия, завладяна 
по такъв начин следва да бъ
де върната". Съществуващите 
разлики следва да бъдат раз 
решавани с миролюбиви сред 
ства.

Обща е оценката, че Дел- 
хийската среща успя да от
крие нов етап в стабилиза
цията на необвързаното дви
жение. Ако се търси основ
ният принос на конференци
ята на министрите на необ
вързаните страни в развитие
то и укрепването ролята на 
необвързаното движение, то
гава това безспорно е пока-

Под заглавие „Югославската историография за 
българско-югославските 
последния брой на българското списание 
което тези дни се появи в софийските книжарници е 
поместена обширна стзтия от около 5 000 думи, в 
която дълбоко се обижда югославската историография 
и открито обвинява за „фалшифициране на историче
ското минало."

Това списание, орган на дружеството на българ
ските историци, твърди, че югославският печат и пу
блицистика с голяма упоритост и по-нататък прове
ждат „гневна антибългарска кампания за фалшифи
циране на историческото минало, за присвояване на 
историята и културното наследство на българския на 
род". Авторът счита, че по такъв начин се настоява 
на българската страна „на всяка цена да се натрапн 
югославската националистическа и хегемонистка ли
ния по македонския въпрос".

Авторът на статията Добрин Мичев изтъква, че 
българската историческа наука досега е мълчала по 
спорните въпроси и че такова мълчание обективно 
е нанасяло вреда на българската Партия и на нацио
налния интерес на българския народ.

Това „мълчание и търпение" обаче вместо да 
вразуми фалшификаторите да разберат' „дълбоката 
грешка на своя курс" то все повече ги насърчава — 
пише Мичев. Авторът клеветничи югославски поли
тици и историографи (Л. Мойсов, С. Нешович, С. Ву- 
кманович, М. Апостолски. В. Глишич и др.) и ги на
рича „фалшификатори", „националисти", „хегемони- 
сти" и така нататък.

отношения (1941—1944)" в 
„Векове"

така показват, 
кризи, настанали като резул
тат на интервенции, не могат 
да се увиват със „спе.цифич- 
ни причини и обяснения", с 
билатерални и други догово
ри. Дебатът и заключителниЯт 
документ ясно подчертаха, че 
причините на международните 
кризи лежат в ривалитета на 
великите сили и блоковете, в 
техните стремежи към сфери 
на влияние, доминация и хе
гемония.

Признание на основоположници
От тържественото откриване до заключителна

та сцена на Министерската конференция на необвър
заните в Делхи доминираше силно изразеното чув
ство на решимост на необвързаното движение 
следи визиите на великите основоположници. Хубави
те думи, които миналата седмица, а особено на тър
жественото заседание по повод 20-годишнината 
Белградската конференция 
казани за президента Тито и останалите велики съз
датели на необвързаното движение носеха в себе си 
същевременно поръки на благодарност и приемане 
на задълженията за още по-решително изграждане

Да

от
необвързаните, бяхана

Досегашните изследвания на югославските ис
торици и публицисти Мичев окачествява като „поли
тически тенденциозни", които служат да сеят омраза 
към българския народ и НР България, както и да се 
осъществи, както се подчертава, югославската 
тегическа цел — изкуствено създаване на така наре
чената македонска нация и „полагане на право на те 
риториални претенции спрямо нашата страна". Ми
чев изтъква, че „нерядко в изследванията на юго
славски историци, понякога прикрито, понякога съв-

и развитие на акцията въз основа на коренните прин
ципи на политиката за необвързаност.

След Конференцията остана силно впечатление, 
че е постигнат пълен успех, че необвързаността е 

по пътя, който прокараха великите 
основоположници — Тито, Неру, Насър, Нкрумах и 

. Сукарно.

стра-

силно насочена

Министерската 
ция в Делхи даде качествен 
принос към афирмацията на 
необвързаното движение като 
извънблоков, независим и по
ложителен фактор на между
народните отношения. Оценя
вайки международната обста
новка през призмата на ко
ренните принципи, Конферен
цията установи

конферен-
сем открито, се прокарва и груб антисъветизъм". 

Мичев прави остра забележка
заната способност на движе
нието да разшири, въз осно
ва на коренните придобивки 
и принципи на необвързаност 
та, своята акция срещу всич
ки облици на 
низъм.

В Делхи, въпреки че ста
ва дума за министерска, а не 
за конференция на най-висо-

на югославските 
историци и публицисти, че българската армия по 
време на фашистката окупация на Македония и 
Южна Сърбия наричат окупаторска. 
патор Мичев слага под кавички, 
българската

Министерската конферен
ция в Делхи ангажирано се 
занимава и с потребата от 
по-нататъшно укрепване на 
единството и акционната спо
собност на необвързаното 
движение, а също така и с 
необходимостта от разрешава
не на взиманите спорове по 
миролюбив начин и в съгла
сие с политиката за необвър
заност. Във връзка с иракско- 
иранския въоръжен конфликт, 
Конференцията подчерта прин

Думата оку-
интервенцио- защото счита,

армия и монархофашистката 
просто са влезли в Македония през 1941

година „като освободители", за да „спасят" населе- 
нието в

че
админи

страция

окупираните територии от „жестоката сръб
ска асимилация".

Мичев

естествената
ко равнище, движението по
лучи нова стабилизация, съз
дадена от огромно мнозин
ство членки 
отделни или 
ства

връзка между конкретните мо 
ментални проблеми (кризите) 
и дългосрочните програми на 
действуването си, 
на което

твърде грубо напада политиката на Съю 
за на югославските комунисти по македонския въп
лв1мт^ТЛеПН° Решен,(ята на Второто заседание 
АВНОЮ и Първото 
ставителите на

и насърчена от 
колективни чув- 

за решителна съпрорти- 
ва срещу интервенциите и 
всички облици на намеса, ка-

в центъра 
се намират борба

та за равноправни икономиче
ски

на
заседание АСНОМ, на което 

македонския народ 
първата македонска държава

пред
провъзгласиха 

в по-новата история. 
(ТАНЮГ)

отношения и разоръжа
ване.
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под байрана та класа, в общественото в^з 
производство...

сока. Националните резул
тати в стабилизирането на 

процеси във 
постиг- 

годи-
на, напълно потвърждават 
правилността на курса, кой
то взехме.

нарушените 
възпроизводството, 
нати през изтеклата

(От 1 стр.) Трудностите, 
кват по-натагьк са сериозни 
и сложни, но за нас от пър

востепенно значение е ясната 
ни идейно-политическа

които ни оча
сно 
,'флация и 
тогава, че 
се налагат 
стративни 
вреда на 
звитие на

високата степен на 
Др. Разбираемо е, 
при такива условия 

Държавно-админи

ин- страна се и разрешават 
в борбата за самоуправление, 
в обществената и материал
ната позиция на работническа

между
болич, член на 
телствата

другото Петър Стам 
Председа-

на СФРю и СЮК, на-
мероприяти,я във 

по-нататъшното ра- 
самоуправлението 

и самоуправителното
Дане на

приемайки Повелята с 
блема на

ем- 
бай- 
Бор- 

ТРУД да 
иконо-

цЦървеният
ИЗ ИЗЛОЖЕНИЕТО НА ВОИО СЪРЗЕНТИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦК НА СК НА ЧЕРНА 
ГОРА, НА 13-та СРЕЩА НА САМОУПРАВИТЕЛИТЕ „ДЪРВЕНИ БАЙРАК" В КРАГУЕВАЦ

рак на самоуправата”. 
бата сдруженият 
стане

уреж-
процесите на об

щественото г 
во. От победата 
цията и

възпроизводст- 
| на револю- 

смя-

управлЯваща П0РАЗУМЯВАНЕТ0-0СН0ВА 

СИСТЕМАТА
мическа и политичекса 
в обществото не'е

историческата 
класите на

сила 
задача от

на на власт във 
от нашето разви- 

сили, които не 
се примиряваха с 
стояние и

всеки етап 
•тиеднес до утре.

имаше

новото съ-
БАВНО СВЪРЗВАНЕ новите отношения, 

опитваха нашето раз 
витие да обърнат в 
сока,

! като се
Бавността в учредяването' 

сдружения 
границите на

друга по
съвместно и всеобществено 
значение се регулират и уре 
ждат по този начин.

— Често у нас се изразява 
недоволство поради резул
татите, които осъществяваме 
чрез самоуправителното спо 
разумяване и общественото 
договтряне и се поставя въ 
прос за тяхната успешност в 
развитието на социалистиче 
ското самоуправление. При 
взимането на тези становища 
и сценки недостатъчно се 
имат на предвид големия 
брой реални проблеми в на 
шето общество, като и дру 
ги обстоятелства, които влия 
ят върху ефикасността на 
споразумяването и договаря
нето.

Това между другото каза 
Войо Сързентич, председател 
на ЦК на СК на Черна гора 
във встъпителното си изло
жение на 13-тата среща на

— Но, все още имаме ду- 
ализам в обществено-иконо
мическата система — много е 
изразен. административният 
начин на регулиране на от
ношенията в стопанството и 
общественото възпроизвод
ство, отделно в периодите 
на икономическите труднос
ти. Това винаги довежда до 
промени на икономическото 
положение на субектите на 
споразумяването и договаря
нето, стеснява пространство 
то за взаимно доходно свър 
зване и сдружаване на ОСТ

Можеи свързването на 
труд извън 
основните

да се каже, че 
закономерно се появяват 
чки

вси
антисоциалистиче-тези 

ски силии трудовите 
комуните, 

райнините и републиките, бав 
ността в 
правата на

ор- в нашата страна син 
хронизирано с политиката на -Критиката срещу самоупра

вителното споразумяване и 
общественото 

чиято цел е техното девал
виране, всъщност е насоче
на срещу социалистическото 
самоуправление, застъпва се 
за централистически концепт 
в развитието на обществото 
и поради това не може да се 
приеме. С това, разбира се, 
не се негират недостатъците 
и слабостите в практическо

ганизации, пок-
определени кръгове в чужби

договаряне,на.
осъществяването на 

непосредствените 
производители да управляват 
с дохода с цялостта на об
щественото 
дава 
извън

ПРАВИЛЕН КУРС

Такъв е случаят и с нас 
тоящето действуване на те
зи сили. Впрочем, още ко-

възпроизводство, 
възможност факторите гато тръгнахме по пътя на 

социалистическо самоуправ
ление

сдружения труд и за 
напред да запазят ни съпътствува 

бусия и една анархолевичар- 
ска

решава- от въз основа на икономическа 
интереси и взаимна зависи
мост,

Щата си дума в стопанството. 
Последствие от

то функциониране на систе
мата наидеология, която про

тивопоставя на самоуправле
нието нищо друго, 
буржоазната демокрация, а 
на демократични плурализъм 
на самоуправителните инте-

орисктира ги иа все
кидневни чекове за промена 
по условията на стопанисване 
чрез решета от държавни 
органи.

самоуправителното 
обществе 

което в

това са во- 
субективиз- 

мът в решаването, изтласква 
нето на обективните иконо

споразумяване и 
ното договаряне, 
предстоящия период чрез 
организирана обществена ак 
ци-я трябва да се премахва. 
При това много значително

лунтализмът и освен

мически закономерности на 
стоковото производство и на 
рушаването на комплементар 
ните части на икономически-

югославските самоуправители 
.Дървени байрак" в Крагуе- 
вац, чиято тема бе самоупра 
^ителното

плурализъм на по- 
партии от гра

ждански тип. Както и да се 
замаскирва и с каквито и ло 
зунги да се кичи, тази идео 
логия в същност се стреми 
към това колелото на истори 
ческото

реси 
литическите — С това съществено 

видоизменят ип редпоставки- 
върху които са се обо

сновавали договорите и спо' 
разуменията, което намалява 
възможността за , изпълнява 
не на взетите задължения, та 
ка че те фактически, повече 
или по-малко, анулират.

сее да се открие характерът и 
причините на тези слабости и 
бавности.

споразумяване в 
Всеки

теНякои са отраже
ние на обективната действи-

едружения труд. 
обективен анализ — продъл 
жи Сързентич — ще покаже.

те закономерности с плани

раното насочване на стопан

ския живот, чрез самоупра 
вително споразумяване и 
договаряне.

телност, в която се намира
ме.че самоуправителното спора

зумяване и общественото до 
говаряне ве«е дават значите 
гни резултати. Голяма част 
от отношенията в стопанство 
то и обществото, от ООСТ 

общности до 
най-широките форми на об 
щественото организиране се 
резулират и съгласуват тъкмо 
чрез самоуправителни спора

зумения и обществени до

говори. Целокупната самоуп 
равителка организация на 
шения и интереси в обществе 
но-икономическите и остана-

развитие да върне 
назад, като се опитва да ни 

решителна
Самоуправителното спора

зумяване и общественото до 
говаряне са настанали като 
резултат на изменената роля 
на ' държавата в социалисти

ческото самоуправително об 
щество, отделно в област 
та на .разширеното възпро 
извод “тво. НамалЯването на 
относителната функция на 
държавните органи се за- 

укрепванею на 
самоуправителната регулати 
,)а която на работническата 

. класа трябва да даде вгзмо 
жь ост ла овладее с условия 
га, средствата и резултатите 
на :воя труд.

пречи в нашата 
борба за социализъм и соци

Това което е казано за 
обективните обществено-мко 
комически условия, в които 
се осъществява процесът на 
самоуправителното споразум 
яване и общественото до

говаряне, говори за реалнос 
тите, които трябва да се 
имат на предвид, за много- 
бройните проблеми и огра

ничения, за това че надделя 
ването на противоречията

елистическо самоуправление, 
за истинска демокрация.

Всичко това неизбежно има
и местнитеше за последствие на дислро 

порциите в стопанството 
изоставане в производството 
на енергия, суровини и хра

на, прекомерно и нерацио

нално потребление, крупни 
платежно-баланени труднос

ти, изоставане в производи

телността на труда, 
райе, дори и спадане на 
жизненото равнище на тру 
дешите се, недоимък на ня 
кои важни стоки на пазара, 
надпреварата с цените, отно

Сега, след смъртта на дру 
тези антисамоуп- 

наново

и
гаря Тито, 
равителни сили 
опитват да се наложат, 
да ги подценяваме, ние 

надценяваме.

се
Без

ги
Имаме 

опит с та-
и не

голям
и подобни стремежи и 
решени при становище

то нашето мирно социалис- 
развитие да защи- 

ИстинскиЯт проб 
нами

натрупан 
кива 
сме

мес. ва със

стагни-

тическо 
тим от тях. 
лем на тази страна се 
ра не там където го търсят 
тези сили. Тези проблеми са 
на друга страна и на тази

отно-лите самоуправителни 
шения и интерес в обществе 

възпроизводство, как-

и останките от старата си

стема ще продължат, че ос 
самоупра-ното

то и въпроси от по-широко
ществяването на 
вителното споразумяване и 
общественото договаряне ще 
бъде дългосрочен процес и 
че за неговото по-ускорено

АКТУАЛНО

до цените всекиднеразвитие е нужна 
вка и организирана акция на 
субективните 
ки сили със Съюз* на кому

— о нужна всекидневна борба за по-високо- 
икономичност в работата,в акция ПО икономическа стаби- 

средносрочните развойни 
за по-равномерио развитие иа

се капиталовложенията е- цол
в реални рамки. При 
страна, от друга пьк 

всекидневно
всекидневно виждат

цените
качествено производство,

използване на работното време.
Съюзният изпълнителен съвет и Изпълнителният 

СР Сърбин всестранно обсъдиха въпроса 
за обуздавано на цените, защото при това често има 
спекули, криминал и др. което е несъвместимо със 
социалистическия морал

Но бива да се задовляваме само с констатации 
и наново да се „изравят" грешки. Законът и дого- 

нарушават отделни лица. Изниква естествено

Намираме се 
лизация- Приемането на 
програми и договори

намаляват

социалистичес-

по-пълно

нистите начело. Затова не
стопанството, 
изразходването да се доведе 

активност от една

съвет на
е реално да се очаква, че 
споразуменията и договорите 
могат всички тези проблеми 
и противоречия сами и вед- 
наж да решат, затова е по-

една такава
имаме неразумна проява на 
на цените. Потребителите 
ло витрините нови цени,
В някои области преиомерно

повишение
противозаконно е.

почти
жезнените разходи растат, 

са увеличени цените
порите
въпроса: колко при определянето на цените гражда
ните както и самите производители организирано уча-

грешно да им се приписва 
роля, която те всъщност не 

— каза меж- 
Войо Срзен- 

на ЦК на

иа услугите.
Исковете за "ДщитТса ТдГбоко"

ягг г-м
има в ПР°АВ . Началото иа февруари.

година бГе прие; Закон за о,

Н' ЧвВИмТес'то всекидневното увеличение н.^

ствуват. могат да имат 
ду другото

Ако няма отговорност, сигурно няма да има 
осъществяването на политиката на цените, аРеА п

поряд ьк не могат да въдворяват само инспекторите, по 
тия
компетентните органи, също трябва да действуват

този въпрос, тич, председател
на цените 

Към
СК на Черна гора и предсе- 

13-тата
въпроси обществено-политическите организации и

като се
дател на комитета на

самоуправителитепрез 
края на

по-активно. среща на 
„Цървени байрак".

той все още Б. К.
ределяие 
не се прилага.
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ЩЕ СЕ ПРИЕ ПРОТИВОПОЖАРЕН КУРС
„Дунав" от Враня, в из- 

50 хиляд идинара, 06-
лица

успех завържи КУРС0» Щ® 
диплома за противопо

БЪРЗОТО и офикпсно дей
ствуваме в случай на пожар, 
търси всеки трудещ и гражда 
нин да бъдо оспособен за 
борба срещу това бедствие. 
За тази цел Председателство
то на доброволното противо
пожарно дружество в Босиле
град, на проведеното през ми 
налата седмица заседание, 
прие решение да организира 
курс по противопожарникар- 
ство. Курсът ще посещават 31) 
курсанти, по няколко от вся
ка организация на сдружения 
труд и по 9 ученика от основ
ното и сродно профилирало 
училище в Босилеград.

Според програмата, с кур
сантите ще се проведат 88 ча
са, а лектори ще бъдат лица от 
общината и региона. Сред 
за организиране на курса, по 
1500 динара за всек икурсант 
ще обезпечат самите органи
зации, а за учениците курса 
ща бъде безплатен. След про
веждането на курса, пред спе 
циална комисия от региона, 
ще се проведе проверка на 
знанията и всеки курсант, кой

то с
нос от
щинския противопожарен фонд 
в износ

получи
жарникар. Организатор на кур 

Доброволният противопо 
от Лесковац.

от 90 хиляди динара
са е 
жарен съюз

и доброволен принос от ос
новните организации на сдру- 

в общината.жения трудСЪОРЪЖЕНИЯТА — ОСНОВА 
ЗА ДЕЕСПОСОБНО 
СТВО

У-•*"!

ЩЕ СЕ ФОРМИРАТ ТЕРИТОРИ 
АЛНИ ПОДЕЛЕНИЯ

ДРУЖЕ
ВЪГЛИЩА ВМЕСТО МАЗУТ

И аз считам, че там къДвто съществуват мини 
трябва да строим топлоцентрали, които ще използват 
въглища. По моето дълбоко убеждение, производ-

начин трай-

коетоНа заседанието на 
присъствува и председателя но 
Междуобщинския противопо
жарен съюз от Лесковац, Вла 
до Радич, членовете но Пред-

Изхождайки от 
на дружеството и, че в еже
дневния 
избухване на пожари са все по
чести, според Закона по защи 
та от пожари, при всяка об
щина трябва да съществува 
териториално поделение за за 
щита от пожари.

значението
ството на въглища единствено по такъв 
но би се свързало с производството на електрическа 

мините не биха западали в кризи . ..
живот опасност от

енергия и седателството разгледаха и до
сегашната дейност на друже
ството. Обида констатация, е, 
че дружеството досега проя**- 

но за по-

(Из речта пред миньорите в Банопичи, 18 ноем
ври 1966 година)

добра дейност,Я®а
успешна работа са нужци съ°т 

съоръжения: проиивопо 
кола, апарати и друго.

СЛАБА РАБОТА И БЕЗОТГОВОРНОСТ
В Босилеградска община спо 

Гоше Митоз, 
Председател- 

този

ветнистиаОсновните забележки, у нас и в света, към са- 
моуправителното общество са в това, че самоуправ
лението уж довежда до безредие, безотговорност и .. 
анархичност. Такава критика, съзнателна или несъз
нателна, се приема тук-таме, и всред масите, защого 
те елементарно осъждат всяко безредие, всяка без
отговорност и са твърде чувствителни, особено кога- 
то се касае за морални извращения и други слабости.

Затуй трябва правилно да оценяваме, поставя
ме самоуправителните отношения. Трябва да 
какво в самоуправлението наистина е напредничаво и 
творческо, а какво се скрива зад неговите лозунгй, 
а в действителност извращава самоуправителните от
ношения.

ред думите на 
председател на 
ството на дружеството,

жарна
Затова членовете на Предсе-

решениедателството приеха 
да набавят малка противопо- започва да се реализи-закон

ра. С това ДПД „Босилеград" 
от Босилеград, ще

и друга апарати 
пожари. Сред

ства за тази цел ще обеспе- 
Основната общност за

жарна кола 
за гасене на може на

пълно да получи мястото си и 
да оправдае ролята си.чат:

осигуровка на имущество М. Яневи
се знае

ТРИ ВЪПРОСА — ОБЩИНСКИ ДЕЛЕГАТ — ТРИ ОТГОВОРА

Делегациите се нуждаят от по-го лама помощАз често подчертавах и сега подчертавам, че 
самоуправлението не е само право, но и оттоворност 
и ред и че то не значи атомизиране на обществото, 
но представлява основа за демократично свързване. 
Затуй народните представители и всички съзнателни 
сили, преди всичко комунистите, трябва да бъдат но
сители на интеграция във всички области на творче
ство.

КАКВО Е ВАШЕТО МНЕНИЕ 
ЗА ДЕЛЕГАТСКАТА СИСТЕМА!Тодор Петрушев, 67-годишен селскосто

пански производител от Горно Тлъмино ве
роятно е най-старият делегат в Общинската 
скупщина в Бослеград. Делегат е в съвета 
на сдружения труд; на делегация, обща за 
няколко села от Тлъмински район. Дълги 
години той е активен в обществено-полити
ческия живот в селото и повече пъти е из
биран за общински отборник. В сегашния 
състав на Общинската скупщина е един от 
по-активните делегати- Почти не мине сесия, 
на която той да не разисква, особено ако 
въпросите се отнасят до живота на село и 
селскостопанското производство.

— Лично съм убеден, че 
делегатската система дава го
леми възможности на населе
нието активно да се включва 
в решаването на проблемите 
в своето село и общината. 
Аз делегатската система я 
разбирам така: да участвуват 
повече хора, та да се при
емат по-добри решения и да 
се води сметка за интереси
те на всички.

(Из речта в Скупщината след избирането му за 
президент на Републиката, Белград 17 май 1967 
година)

ДА РАЗВИВАМЕ СОБСТВЕНА ТЕХНОЛОГИЯ

...Повишението на производителността на труда 
да се основава само върху купуването нане може

лицензи и чужд опит, макар че и занапред широко 
ще ги използваме. Необходимо е, преди всичко, да
се дава подтик и пълна подкрепа на научните твор- 
чески усилия на нашата интелигенции и на най-спо- 
собните работници, за да могат, въз основа на науч
ните и стопанските постижения в другите страни, да 
развиват собствена техника и технология, като водят 
сметка при това нашите изследвания да насочваме 
там, където нашите материални и човешки възмож
ности предлагат най-големи изгледи за постигане на 
успешни резултати . . .

(Из реч, произнесена в Скупщината след изби
рането му за президент на Републиката; Бел
град, 17 май 1967 година)

Обаче не можем да бъде^ 
доволни от досегашната дей
ност на делегациите 
дължи Петрушев. За това има 
и трудности — заети сме 
кърска работа, някои делега
ти отиват на сезонна 
та ... Това хай-много се от
нася до моята делегация, ко
ято е обща за няколко села 
и трудно се събира. Възмож
ности за работа все пак има, 
но не

про-
Разговора, който неотдавна 

водихме започнахме с въпро
са: кои проблеми най-много 
засягат живота в селото и 
вълнуват вашите съселяни!

— Животът в нашето село 
никога не е бил по-хубав от 
сега — казва Петрушев. Но 
аз често пъти се опитвам да 
си представя колко по-хубав 
щеше да бъде ако по-бързо 
решавахме поно най-основни 
те проблеми. Ето например, 
ако имаше електрически ток, 
в селото Н51маше да бстанат 
само 150 домакинства и то
ва повечеч старчески. Това е 
нашият най-голям проблем. 
Ние знаем, че за електрифи- 
кациятт са нужни големи об
ществени средства, че общи
ната е изостанала и че това 
може би, не е могло да ста
не по-напред. Затова всички 
наши надежди са отправени 
към настоящия план, според 
който токът трябва да при
стигне до 1985 година.

— Инак, продължи Петру
шев, нашите хора още сега 
се готвят за акцията. Доброво 
лен труд няма да липсва. Ня
ма да има спорове във връз
ка с поставянето на стълбове 
в ниви, градини или ливади, 
защото токът е по-важен от 
всичко.

Проблем вероятно ще бъде 
участието с пари, тъй като

икономическата мощ на наши
те селяни трудно може да из
държи нужната сума.

с

рабо-Хората в нашето село глав
но се' занимават със земеде
лие й животновъдство и на 
този план се чуствува виден 
напредък. Но и тук има проб
леми, а най-остри са нере
довното снабдяване с се ползуват достатъч

но.т Разговора с Тодор Петру
шев завърщихме с един, твъР 
де актуален за босилеградска 
община въпрос: могат ли сел
скостопанските производители 
в общината да произвеждат 
достатъчно количество карто
фи за строещата се в Боси
леград фабрика!

БОСИЛЕГРАД

Пълна подкрепа на конституци
онните амандмани

В Босилеградска община при 
ключ и. публичното обсъждане 
върху проектоамандманите на 
Конституцията на СФРЮ и Кон 
ституцията на СР Сърбия. Тру
дещите се, в основните и об
ществено-политически органи 
зации,.в местните и самоупра- 
вителни общности, сдружения 
и дружества, дадоха пълно 
съгласие на конституционните 
промени, бе изтъкнато на съв
местното заседание на Пред
седателството на Общинската 
конференция на ССТН и Пред 
седателството на Общинския 
синдикален съвет в Босиле
град.

Анализ във връзка С разис
кванията изнесе Панайот Дой

чинов, председател на ОК на 
ССТН в Босилеград. В него се 
изтъква, че трудещите се и 
гражданите в общината, прав
ят забележка въз връзка с 
амандман три на Републикан
ската конституция. По мнение 
не гражданите от Босйлеград- 
ска община, председателя и 
подпреседателя в Републикан
ската скупщина трябва да се 
избират за период от една го
дина и да не могат да бъдат 
преизбирани последователно 
два пъти.

казва Петру
шев. Но за това трябва на
време да се предприемат вси 
чки необходими мерки. Да 
се обезпечат най-подходя
щите за нашия терен семе
на на картофи, да се нап
равят договори със земе
делците за ' условията 
производство и изкупуване, 
но всичко това добре и док 
рай да се уреди, та да ня
ма страх от несполуки и не
доразумения, след това, да 
се обезпечат изкуствени то
рове, ' защитни вещества и 
професионална помощ.

Могат

..
Т. Петрушев

ствени торове и семена на 
високодобивни сортове жит
ни и зеленчукови растения и 

професионална 
помощ. Това пряко намалява 
добивите, а с това и дохода 
на нашите домакинства — ( 
подчерта Петрушев. Всички 
ние се надяваме тази година 
да се подобри положението, 
ТЪЙ като селското отопанство 
получава едно от най-важни
те места в плановете.

на
липсата на

Членовете на двете предсе
дателства приеха решение, със
същото да запознаят регионал 
ните и републикански органи.

М. Янев К. Георгиев
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РАЗГОВОР С ИВАН ДЕНЧЕВ, ПРЕДСЕДА
ТЕЛ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ПРИ 
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В ДИМИТ
РОВГРАД

хронина
Бездействени самоуправителни 

работнически контроли Тези дни делегатите на трите съвета на 
Общинската скупщина в Димитровград при
еха програма за общественно-икономическо 
развитие на общината през настоящата го
дина. На сесията бе 
решението за бюджета 
1981 година.

По този повод да беседваме с Иван Деи- 
чев, председател на Изпълнителния 
при ОС Димитровград.

в СИСТЕМАТА
на работническите 

ли е определено важно

на социалистическото самоуправление
самоуправителни контро- 

място. С пълномощията 
упражнява контрол върху целокупната 
но-самоуправителна дейност

си да
производстве- разгледано и прието 

на общината зав трудовите организации 
и трудовите общности, самоуправителният работниче
ски контрол има правото и задължението да предла- 

мероприятИд и мерки за подобрява-га и съответни 
пето на тази дейност. съвет

Разбира се, самоуправителният работнически 
трол следва енергично да се 
когато

кон-
,,намесва” и в случаи, 

се подкопава самоуправлението, или пък по 
един или друг начин, се накърняват самоуправителни- 
те права на работниците.

РЪСТ ОТ РЕПУБЛИКАТАНа въпроса: как действува самоуправителният 
работнически контрол в конфекция „Свобода", строи
телното предприятие „Градня" и пр., получихме отго
вор, че главно бездействува. Подобно е положение
то и в останалите организации на сдружения труд и 
трудови общности в Димитровградска община.

Анализ как (не)работят самоуправителните ра
ботнически контроли няма. На събранията на обще
ствено-политическите организации в ООСТ и трудови
те общности често се отправят упреци по адрес 
тяхното бездействуване. Същото се повтаря и на са
моуправителните органи.

Създадени ли са обаче обективни предпостав
ки самоуправителният работнически контрол напълно 
да действуза в съзвучие с конституционните и разпо
редбите на Закона за сдружения труд и статутите?

Мнозина членове на тези контроли недостатъч
но познават правата и длъжностите си, а малко са 
инициативите всестранно да им се осветлят пълно
мощията. Има и явление на страх да се засичат пар
ливите проблеми. Това обаче твърде лесно може да 
бъде преодоляно ако се създаде необходимият кли
мат, атмосфера, за критическо отношение към рабо
тата на всеки работник: ,,от метача до директора", 
както популярно се казва.

Спазването на законнността в стопанисването и

— КАЖЕТЕ НИ КОИ ОБЕК
ТИ ЩЕ СЕ СТРОЯТ ПРЕЗ ТА
ЗИ ГОДИНА В ДИМИТРОВГРА 
ДСКА ОБЩИНА!

вата промишленост „Димит
ровград" ще бъдат приети 
на работа над 270 нови ра
ботника.

В Смиловско поле ще бъде 
построена 
„Сават" и прочие. Разбира се, 
че построяването на някои 
по-малко важни обекти ще 
67,де отсрочено за по-късно 
относно ще бъдат реализира
ни през следващия средно- 
срочен период.

микроакумулация

Запланувано е и приемане
то на по-голям брой стажан
ти, отделно в промишлените 
трудови организации. Трябва 
да кажа, че тази година сме 
ограничили приемането на ли
ца в административните служ
би и държавните органи.

Да добавя, че в областта 
на т.н. дребно стопанство в 
общината съществуват голе-

I, за съжаление все още не 
използвани възможности за 
заемане на работа. Тъкмо за
ради това със своята насърч 
аваща политика общината ще 
прави всичко възможно за 
да изнамира локации и за 
да освобождава от комунал
ните разходи всички онези, 
които искат да откриват за
наятчийски работилници, кои
то са ни пряко потребни. С 
една дума ще творим поли
тика и условия изгодни за 
развитието на малкото сто
панство.

— Според средствата, кои
то вече са обезпечени, в Дина
митровград през тази година 
Ще се строи детска градина, 
ще се продължи с построя
ването на втория етап на стар 
ческия дом, а също така ще 
б7)Де построена още една 
сграда за нуждите на Здрав
ния дом. Ще бъдат асфалти
рани няколко улици в града, 
тротоари, а също така и част

— БИХТЕ ЛИ КАЗАЛИ НЕ
ЩО ПОВЕЧЕ ЗА ЗАЕМАНЕТО 
□ НАСТОЯЩАТА ГОДИНА

— Тази година е заплануван 
висок ръст на новозаети ра
ботници — от 10%. Казвам 
висок, защото ако се има 
на предвид, че републикан
ският ръст на заетост е 2,6% 
то тогава планът отнасящ се 
до приемането на нови работ 
ници наистина е висок, а то
ва е успех. Това преди всич
ко се дължи на свършените 
реконструкции в отделните 
трудови организации, с които 
същевременно се откриват и 
възможности за приемане на 
нови работници. Да напомня, 
че тази година само в кон
фекция „Свобода" и каучуко-

от канализацията, чиято реа
лизация ще се осъществи 
спрямо плановете на местни
те общности и Самоуправи- 
телната общност за комунал
ни В7,проси. Така на пример 
тгзи година ще продължи 
строеж7,т на П7,тищата Лука- 
вица

организация, безспор-в целокупната работа на дадена 
но е централен въпрос, който трябва да интересу
ва самоуправителния работнически контрол. Има яв- Невля, Суково — 

Звонци, Пирот — Ръжана — 
Изатовци — Вълковия — Мо-

ления на безстопанственост, разхищаване на материа
ли и средства, остри прояви на своеволия, обсебя- 
ване на самоуправителните права на работниците и 
пр. Въпросът за неоснователните отсъствия по „бо
лест" измъчва стопанството, твт^рде много.

Всички тези въпроси следва да бъдат обект на 
самоуправителния контрол. Често

инци, както и строежът 
някои локални • 
зирани пътища.

Трябва да изт7,кна, че през 
1981 година ще бъдат напра

на
некатегори-

Т. Петров

особен интерес на 
обаче ка практика членсзете на контрола мислят, че

реконструкции БОСИЛЕГРАД: НОВА АКЦИЯ ПО ЕЛЕКТРИФИЦИРАНЕ НА 
СЕЛАТА

вени няколко 
на обектите в трудовите орга
низация от общината. Ще бъ-съшествуващите комисии към самоуправителните ор- 

са тези, които трябва да решават по тезигани и тела де направена реконструкция 
на фабриката за обувки, плат 
но и фолии в ООСТ „Дими
тровград", ще обезпечим ну
жните машини за обордуване 
на млекарата, ще се направи 
реконструкция в „Услуга", в 
тч.качния цех. ]Це 67,до зав7»р 

гости лничарско-ту рис 
тичоския обект на гранично- 
пролускотелния пункт.

Наскоро ток в пет селавъпроси, а не те.
Очевидно, за да действуват успешно самоупра- 

работнически контроли, занапред трябва давиталните
се прояви повече внимание и грижи за тяхната ра
бота. Особено нас7,рчение трябва да

организации на СК С откровената си и аргу-

Според програмата по еле- 
крификация на неелектрифици 
раните села в Босилеградска 
община през настоящата годи 
на трябва да започне елек
трифицирането на Ресен, Бу- 
цалево, Рибарци, Брестница и 
Млекоминци. За тази цел са 
необходими над 45 милиона 
динара. Същите 
бъдат обезпечени от Фонда 
за подтик развитието на не-

бавно осъществява. Макар и 
обезпечаваните на време сред 
ства и договорите с „Електро
разпределителното" в Леско- 
вац, акцията не се провежда 
според плана.

8 разговора бе изтъкнато, 
че някои домакинства не мо
гат цялостно да участвуват със 
средства за прокарване на низ 
котоковите мрежи. Но както 
изтъкна Симеон Григоров, 
председател на Общинската 
конференция на СКС в Бо
силеград, солидарността тряб
ва да се има предвид, понеже 
и общината 74 на сто от сре
дствата получава от фонда въз 
основа на солидарни начала. 
За децствуването в тази насо
ка, разбира се за облекчения 
към старите и изнемощяли се 
мейства, трябва да се застъ
пят местните общности, а от
делно членовете на Съюза на 
комунистите и останалите об
ществено-политически сили в 
тях.

дават пър

вичните
ментирана критика, самокритика и пр. Ценна помощ 
трябва да им окажат и останалите обществено-поли- 

организоции, самоуправителните и деловодни
Ст. Н.

шена
тически 
органи и пр.

ДИМИТРОВГРАД
главно ще

Да се подобри хигиената
достатъчно развитие краища. 
Но 24 на сто от тези сред
ства трябва да обезпечат ме
стните общности в посочени- 

Общинската 
Именно,

на градското депо за из- 
хв-|,рляно на боклука, което 
сега, 
личи на

та си. В града от страно на 
тази организация се поддър
жат само 
ии улици, 
налите 
кост:

хигиГОДИНИ 
еиата и 
град все 
прос 
ществува 
премахване 
проблем, 
вилното

вече наред 
чистотата в Димитров 

повече са под 07,-
така да се кажо но при 

това. Но имопки про 
чистотата на гро- 

само от дой-

иякои, опредоле 
Чистотата в оста,Но все повече не с/>-

и единодействие за 
наболял

сола ито
остава в ноизвост- 

прави се боклук 
се изнася на нопозво

дойд, че 
да но зависи 
ността на услужната органи
зации, Ставров подчертава но

скупщина, 
са условие за получавано на

те
и

на този 
съпътствуващ пра- същия

лени места
сродства от фонда.

Как по-ефикасно да се ор
ганизира тази акция в местни 
то общности?

За по-ускорено провеждане 
на акцията, неотдавна предсе
дателят на Общинската скуп
щина в Босилеград Симеон За 
хариов проведе разговор с 
предсодатолито на местните об 
щности, в който взеха учас
тие и представители на обще
ствено-политическите органи
зации в общината. В разгово
ра бе изт'|,кнато, че досегаш
ният темп на електрифицира
нето на селата в общината се

до самите ули 
по тях. При това но 

и оп-

олазване на жизне 
При- 

повече. Ед

правилното изхв7,рлвинаги
Яно на боклука от страна на

ци илимата и трудова среда, 
чини за това има

с/./цествуват всякъде
кофи за боклук. оргониза-отдолни трудови

Всякак е нужно одино- 
можду услужната

ределоникакто неотдавна 
Ранко Ставров, диро

на от тях е, 
изттжна 
ктор на трудовата 
ция

ции.
действие 
оргонизация и тези организа 

отделно този които ин

услужната органи 
способна да се зало 

колко тя

Колкооргониза- 
„Услуга', задължена за 

всички
зация о
ви с проблема и

да допринесе в разхуб
ции,
дустрийския боклук сами изчистота в града, че 

създават боклук, а че
не се интересуват

може 
яването на града?

Според думите на Ставров, 
гази органи-

всич Участвуващите в разговора 
повдигнаха инициатива, според 
която всяко домакинство да 
участвува с по 10 хиляди ди
нара. От С7,береннте средства 
ще б-ьде обезпечен материал

насят.
Но за разрешаване на проЬ 

лома но бива да изостане и 
единодействието 
ганизациято и домакинства
та. Засега обаче нечистотата 
о факт, че то не съществу- 

В. Б.

ки еднакво
му отстраняла правилното 

ване от улиците и града. 
Понастоящем услужната ор 

четири работ

понастоящем
между орзапланувала да на~ 

возило за
зация е
бави специално 
изнасяне на боклукаганизация има 

ника за подд’1,р>*<оно
от гра 

определени места. При
хигие-

возило,
за покарване на низкотокови-

М. Янев
да на 
това

ната в града и едно 
което не е най-годно за цел

те мрежи.урежданесе планува

СТРАНИЦА 5
ФЕВРУАРИ 1981ВРАТСТВО • 20



ШШШ /ъ _ пп.«т/пвл'II? /1РИМО

Анулирани изборите на 

секретарите
„ТИГЪР—ДИМИТРОВ ГРАД" ПРЕЗ 1981 ГОДИНАИЗГЛЕДИТЕ ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА

УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, 
ВЪПРЕКИ ТРУДНОСТИТЕ общности. При

изборът бил 
без съгласие на 
на Общинската

моуправителни 
чините са ясни:

Може ли едно лице да бъ<- 
де секретар на две или по- 

общно изв-ьршенвече самоуправителни
интересите? Може ли 

да бъде избран за секретар 
общ-

делегатите
скупщина. , По преценка 
съда, едно лице може

секретар само на една 
общност на

сти на на
които съЩо знаразходите, 

чително нарастват.
уве-

над 13, относно
КАКВА ЩЕ БЪДЕ годишна

та стопанска равносметка на 
димитровградското 
во до, • голяма степен 
и от стопанисването на най- 

органи-
ООСТ „Тигър—Димит- 

се свеж-

те стоки се предвижда 
личение от 
над 15 на сто.

В ЦЕХА ЗА ТЕХНИЧЕСКИ

Дана самоуправителна
бъдеОб-ност, кандидат, за когото

скупщина не е да
отрицателПри разходите 

ни тенденции се явяват при
Стопанст-

зависи
самоуправителна

Ако е по-инак, 
осъ

щинската 
ла съгласие? интересите.

доведено е под въпрос 
ществяването на програмните

всяка общност по-

впоследосновния материал, 
ствие покачване 
материалите, 
домашните суровини 
стил, сажди, регенерат, 
ла и пр.). Несразмерно уве- 

при

СТОКИ миналата година са 
1377 тона разли Тези въпроси и дилеми с 

години обременяват 
ният в Босилеградска 
на. Въпреки 
литическите интервенции, тук 
с години две лица са секре 

на пет самоуправителни

цените напроизведени 
чни 
ни и
настоящата година се пред
вижда производството на 
1770 тона, или в този цех

трудоваголямата 
зацид
ровград”. И докато 
дат последните изчисления 
за изтеклата (1980) година, да 
погледнем какви Ьа изгледите 
за стопанисване през настоя

отноше 
общи 

обществен о-по

особено навидове лепила, пресова- 
шприцовани стоки. През

задачи на(ток-
мас отделно.

В случая не става дума 
формални въпроси, а за съ
ществените принципи на де 
легатската система. С'ьзнате 

игнориране на тези прин 
осъществяването

за

личение се забелязва и
тари
общности на интересите. Сто

щата година.
Въпреки трудностите, с ко 

ито ООСТ „Тигър—Димитров
град” се среща: 
вносни суровини рязкото покач 
ване цените на домашните су 
ровини и пр., според плана, 
се предвижда значително уве
личение на физическия обем

лноичко Ангелов заема този ръ 
ководен пост в самоулравите 

общности по основно 
възпитание,

ципи спъва 
на обществения кадров въп

А делегатска 
както много пъти

лните 
образование иползване на рос и контрол, 

та система, 
досега се потвърди» в самоу- 
правителната практика отрича

култура и физическа култу
ра, а Владимир Стоичков в 
общностите по детска и соци 
ална защита. И двамата бя 
ха избрани без предвари- 

съгласие на Общин-

всеки монопол.
Сега, след решението 

Републиканския съд на сдру
жения труд, думата имат де 

скупщини 
сочените пет самоуправителни 
общности на интересите.

В. В.

на
на производството.

В ЦЕХА ЗА ОБУВКИ, ПЛАТ 
НА И ФОЛИИ се предвиж- 

2 410 000

телно 
ската скупщина.

Напоследък Републикански 
ят съд на сдружения труд е 
анулирал изобрите на секре 
тарите в посочените пет са

на полегатските
да производството на 
чифта дамски лачени ботуши, 
лачени балет. „Фолклор”, тек 
стилни обувки и кожни обув
ки „Тигър” срещу 2 111 000

Предимотво на Бабушница и Звонцичифта, колкото са произведе
ни през 1980 година. С дру 
ги думи, физическият обем 
на различните видове обувки 
трябва да нарасне с над 14 
на сто.

Един цех на „Тигър” — Димитровград

отчисле-обем на произ 
трябва да нарас

амортизационните 
ния, които са в пряка връз 
ка с активирането на новото 
оборудване.

Другите

физическият 
водството 
не с 28,5 на сто.

имат Бабушница и Звонци.
Според сегашните планове
Бабушница трябва до 1985 
година да получи 1200, 
Звонци 140 телефонни ' поста. 
Тук трябва да посочим, че 
е сключен договор за монтаж 
на телефонна централа в Звон 

поеме теле-

РАЗВИТИЕТО на ПТТ съ
общенията в Бабушнишка об 
щина в средносрочната про 
грама срещна необходимата 
подкрепа. Самоуправителното 
споразумение за обединява-

От казаното произтича, че съ-показатели аВ ЦЕХА ЗА ТЕХНИЧЕСКИ СТО 
КИ за обувки, готови стоки

общият доход за настояща 
та година трябва да нарасне 

и правене на смеси се пред- с 31 на сто, като при това 
вижда общо 5329 тона, кое -значителен принос ще даде 
то е само 80,5 на сто от ми- увеличеният обем на произ- 
налогодишното производство. водството и стремеж към про
Особено рязко е намаление изводство на стоки, които осъ
то при смесите — към 60 
на сто от миналогодишното 
производство, докато - при 
техническите стоки и готови

една тен 
сто-

що потвърждават
към подобрено-денция 

пенисване: чистият доход
трябва да се увеличи с 26 
на сто. В разпределението на

не на средствата по оеьщес 
твяване на общите интереси, 
цели и задачи е добра основа 
за разрешаването на наболе 
лите проблеми в тази област. 
Това споразумение ще обсъД 
ят местните общности и то 
гава ще се види какви са 
действителни нужди.

Още сега обаче се откроя 
ва, че предимство при разшир 
яване на ПТТ съобщенията ще

ци и че 
фонните
гравитиращи към 
поща, както и това, че са 
обезпечени пет милиона ди
нара, колкото са необходими 
за телефонизация 
част на Бабушнишка община.

ТЯ Ще
доход за фондове 

27,7 или 3,72
ЧИСТИЯ
ще се отделят 
пъти повече по отношение 
на предишната година. Та
кова разпределение е твър
де благоприятно, понеже се 
отделя повече за разширя
ване на материалните осно 
ви на труда и резервите, а 
това дава възможност за 
подобряване на общото сто
панско положение на трудова

връзки на селата, 
Звонскатаществяват по-голям доход. 

Доходът пък ще бележи 
увеличение от 24 на сто и- 
непосредствено зависи от

на тази

Шр^ПРЕА III КОНГРЕС 1А 

НьАМОУПРАВИТЕАИТЕ
Основа да демократичните 

отношения

д. Б.

ДИМИТРОВГРАД: СЛЕД ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛ 
СТВОТО НА СЪЮЗА НА СИНДИКАТИТЕ В ДИМИТРОВГРАДта организация.

Не се пренебрегва и жизне 
заетите 

ли- Съществува ли общност 

за отдих и почивка?
ното равнище на 
(предвижда се средният 
чен доход да възлезе на 6517 
динара срещу 5618 динара 
през изтеклата (1980) годи
на. В жилищното строител
ство е запланувано органи
зирано изграждане чрез 
жилищно

На състоялото се през из 
миналата седмица заседание 
на Председателството на Съ
юза на синдикатите в Димит 
ровград между другото бе 
разгледана и информацията, 
отнасяща се до организира
нето и създаването на сред 
ства за Самоуправителната об 
щност на интересите, пред
назначени за отдих и почив
ка на работниците, децата и 
младежта.

От чутото на заседанието

защото от разискванията на 
споменатото заседание чо- 

остава в недоумение
ните и местни общности, 
основните и трудови организа 
ции от материалното произ 
водство и извънстопанска. дей 
ност, ще анализират разпре 
делението на дохода, свобод 
ната размяна на труда, само 
сдружаване на доходни наче 
управителното свързване и 
ла и проблемите на сдруже
ните работници в самата де 
легатска система.

Цялостни отговори на въп
росите, които се решават в 
ежедневната самоуправител
на практика, трябва да про 
изтичат от’ най-широките ра 
зисквания, в които ще учас 
твуват всички самоуправите- 
ли в Босилеградска община. 
Това е главната поръка на 
Общински^ координационен 
комитет по подготовка на 
Третия конгрес на самоуп- 
равителите на Югославия, ко 
Йто прие програма за рабо-

кредитната 
операция и кредитиране на 
частното жилищно строител 
ство, а ще се обезпечат сред 
ства за годишни почивки 
отдих, както и за работата 
на работническият стол.

Изтеклата година бе значи
телна и по това, че приклю
чиха инвестициите и програ
мата на профилите, 
раните средства обаче пълни 
ефекти трябва да дадат през 
тази година. В настоящата го 
дина е запланувани капитало

ко- век
тъй като СОИ за ор^ганизи 
ране на почивки за работни
ците съществува, съЩеству 
ва и не малка сума пари 
ществува и програма за из
ползуване на същите, но не 
съществуват текуща

(къде тогава са внасяни 
парите?), не

и съ-

смет-

е проведена ниАктиви
то една скупщина...

Защо не се уважава подпи 
договор, защо нико 
този въпрос не се 

говори конкретно и открове
но, защо тази СОИ СЪЩЕС 
ТВУВА, а все още 

за организиране дена? Засега
на ра- си, 'на които

димитровградско 
„стоят” не-

На предконгресните заседа 
които ще бъдат в . пъ

лен разгар до края на този 
трудещите се ще на 
отчети и равносмет 

ки в развитието на самоупра 
вителните отношения в орга
низациите, с критическо 
съждане на всичко, 
направено и забелязване 
оново, което е изпуснато..

М. Янев

можем да константираме че. 
Самоуправителната общност 
на интересите, която притежа 
ва 65 милиона

сания 
га пония,та.

.Програмата на Общинския 
координационен комитет пра
ви крачка напред в конкре 

на предконгресната 
обстоя 

формираните по 
отделни тематични области 
работни групи на конкрет 
ни примери в, самоуправител-

месец,
правят

вложения в реконструкция 
на мощностите на цеха за 
обувки, платна и фолии. Спо 
ред проектосметката в тази 

об реконструкция . трябва да 
се вложат към 54 милиона ди 

на нара. Има изгледи 
планове да се

стари дина
ра, а които средства са пред 
назначени

не е учре 
това са въпро-тизация 

дейност в местните 
телства. С

на отдих и почивки 
ботниците от 
то стопанство

надяваме се,
отговор трябва да дадат де 
легатите, след 
когато

което е
няколко дни, 

ще бъде проведена и 
първата скупщина.

тези 
реализират 

през настоящата година. Ст. Н.

използувани. — Защо?
Отговор 

трудно
на този въпрос 

можем да намерим, Т. Петров
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Брой 1249 
Година XXXVIII 

20 февруари 1981 
Белград

Защо се увеличават цените
Тенденциите на увеличение на цени

те от миналата година, продължиха и 
първия месец на тази година, но 

с още по-подчертана и оп-силна упо
ритост, която само незначителна част 
от рационалността отделя от опасното 
изравняване с 
на стихия- Тази тревога сигурно бе по
вод и на Съюзния изпълнителен съ
вет да се обърне към най-широката 
общественост със съобщение за по
следиците, с които ни застрашава не
контролираното увеличение на цени
те. Впрочем, през изтеклия месец це
ните на промишлените стоки се уве
личиха с 9, а цените на дребно с 8,4 
на сто. (Следвоенното стопанство до
живя такова сътресение само още в 
един месец — след стопанската ре
форма 1965).

производство. Обективно, като марги
нален стоков производител, в настоя
щия етап на стопанското развитие, 
ние не сме в състояние положително

ние на цените на своите стоки. Не
успехът на тази политика икономиче
ски е закономерен: инфлацията под
копае и онзи остатък на реалния, здра
вия доход. И тук се затваря кръгът 
на безсилието: отбраната от тази екс- 
пропорция, сдруженият труд не може 
да основава върху постояното увеличе
ние на цените.

голяма част от дохода от производ

ството в бюджетите и различните фон

дове, вън от функцията на производ

ството и самоуправителното органи

зиране според интересите — също та

ка осакатява перспективите на разви

тието, като създава пречки, преди 
всичко в кръгообращението на стоко

во-паричните отношения (нарушения в 
на линията на конкретното предлагане 
— конкретно търсене на пазара, само 
са израз на това противоречиво със

тояние, от една и обедняването на 
стопанството, от друга страна).

в

да влияем върху процесите на свето
вното стопанство. Обаче причините за 

относно занеконтролиран УДзр увеличението на цените, 
инфлацията и трябва и може да пре
махваме и от собствено си стопанско
огнище. Защото не се касае само за 
икономиката: от материалната основа 
тясно зависят и политическите и идей
ните съдържания на собствената ре
волюционна практика и - нейния инте- 
гритет.

Очевидно, изходът не се намира на 
тази страна, не само че тази политика 
води към лйпса на конкурентност на 
световния пазар, но и заради това, 
че недостатъчно се използват здрави
те опори в общественото възпроизвод
ство. Преди всичко, касае се за про
изводителността, относно за непроиз- 
водителността на труда в нашето сто
панство. В зависимост от вида на сто- 
ката, нашите проивзодители са по-ма
лко продуктивни от своите конкурен
ти на международния пазар от 1,7 до 
3,7 пъти. (В нашите фабрики средно 
текущият труд се използва с 50 на 
сто, а миналия труд — основните сре
дства на труда — с 65 на сто).

Главният „лансирен катапулт" на се
гашното движение на цените лежи в 
инвестиционното потребление. Въз ос
нова на аналитическа преценка, Маркс 
утвърдил, че индустриалната револю
ция започва в една страна когато съ
щата страна започва да отделя сред
ства за собственото си икономическо 
развитие 12 на сто от обществения 
продукт. Но, у нас се отделяше око
ло 40 на сто от обществения продукт 
за инвестиции, което в условията на 
изключително екстензивно инвестици
онно потребление представлява опаст 
на стопанска авантюра. (През изтекло
то десетилетие само един по-голям 
обект е завършен в определени срок: 
Титовия мост — сушата — Крък!). Съ
щевременно, по правило, всички ин
вестиционни конструкции са „затваря
ни" въз основа на внесена чуждестра
нна акумулация и дългосрочни аванси 
от (още не заработения) дохода. Пора
ди бавността в изграждането на нови
те производствени мощности, относ
но отсрочване на създаването на нов 
доход, сдруженият труд — под бреме
то на финансовите си задължения — 
все повече обедняваше. Но пример,

Премахването на тези и останали

те огнища на инфлацията е основна 
предпоставка, която води към норма

лизиране на отношенията в материал

ното възпроизводство. Това е и основ

ната предпоставка и за функционално 
и делотворно прилагане на Закона за 
цените. А това практически значи, че 
самоуправителното уреждане на про

изводствените отношения не може ве
че да има алтернатива, в която да е 
форма или в „представителя на ста

рите отношения". Но тъй както не се 
работа,

същата не могат да завършат чинов

ниците: касае се за първостепенна за

дача на Съюза на комунистите, син

диката и останалите организирани со-

Това е сигурно добра причина за
загриженост, отделно в условията на 
незавидна
и обеднелите стокови фодове, при съ
щевременна по-нататъшна принуда на 
износ по всяка цена. В тези обстоя
телства неконтролираното 
ство” на инфлация чрез 
ки неолравдателно увеличение на це-

всяка

платежно-балансна позиция

„производ-
икономичес- Разбира се, това не са единстве

ните резерви, върху които би се ос
новавали по-здравите отношения в те
кущата икономическа политика. Имен
но, нашите производители и стопански 
дейци напразно се трудят да се вклю 
чат в международното разделение на 
труда: напразно, защото такова разде

ление на труда, обективно, липсва на 
югославския пазар. И докато на све

товната стопанска сцена се свързват 
и най-Силните транснационални компа- циалистически сили. 
нии, у нас още упорито се води се- 
паратиона, солорско-монополна пък и 
противоположна стопанска политика, 
със слаби нишки на сдружаване и до

ходно свързване.

застрашаваните — сериозно 
износна ориентация. Но, загриженост
та от увеличението на цените у нас

касае за някаква техническае лице още от първите мероприятия 
стабилизация: поло икономическата 

стоянно се поставяше въпросът — как
да се спре по-нататъшното увеличе

на цените? С намерението да сение
получи отговор на този въпрос, изре
диха се различни мерни:
„съЩииски", Д° онези „резервни 
обаче все лък, отговорът

от онези

като цел
из-намерение постоянно се

лък съвсем се отдало- 
това бе приет 

който тази зна-

на това 
плъзваше или 
чаваше. След всичко 
Закона за цените, с 
чителна част на

договорените задължения на стопан
ството в Хърватско 
възлизаха 7,2, а лихвито за кредити
те 4,8 на сто от съвкупния обществе
ни продукт, което на продола на свъ- 

стопанството.

В този 

брой:
миналата годинаикономическата поли-

на отговорността 
делегатските

извън

тика се предоставя 
на самоуправителните и 
субекти в сдружения труд и

(И докато този закон още не 
много ско-

И това нещо о огнище ма инфла

цията.

купната акумулация на 
(Образецът е представителен, с незна

чителни корекции, и за другите крл- 
Югославия).

Противоречията вътре в обществе

ното възпроизводство — които се ма

нифестират и чрез инцидетното дви

жение на цените — представлява и 
дуализъм на старите и новите обще

ствено-икономически отношения, кон
фликти между старото и новото съз

нание за ключовите въпроси зп наддо- 
класово-работническата 

власт над дохода. Още голяма 
от обществената акумулация У нас е 
вън от контролираното и организира

ното влияние на производителите и 
икономическите критерии на материал

ното възпроизводство. Отливането на

него.
бе „проходил" — цените 
киаха!).

Предконгресни теми

В „СЯНКАТА" НА КО
МИТЕТА ИЛИ 
ДЕЙНОСТ

да ища иаОбаче, вместо въпроса ,как
трябвало би преди

БЕЗ-
това стопан-се спрат цените, 

всичко 
просът

Само въз основа на 2 стр.
иай-после да се постави и въ- 

локачват цените?!
ството на Хърватско миналата година 

42,8 милиарда (нови!) ди- 
което според текущите цени е

злЩо се е отделило
Към новия средносро* 
чен план

нара,
четири пъти повече отколкото пет го

това! И, за да „навакса" 
редица „загуби" (не са

опасно 
от една страна, 

не междуна-

Потеклото на това т върде
ляване но

Явление има корени, частдини преди 
тази и цяла

ИЗГЛЕДИ ЗА ЕКСПАН
ЗИЯ НА ИЗНОСА —

в рецесионната верига
3 стр.(само последното

на це- за
родното стопанство 
поскъпване иа нефта е равно

1973 година), а от

отминаване и големите имвестицион-
решенияО,

— съвсем напразно

стопанки несполучливи 
ството се опитва

навакса дохода чрез увеличе

ната иа нефта от 
Друга страна, 
чия иа собственото

й натупаните лротиворе-
въз- — даобществено



2 Комунист
ПРЕДКОНГРЕСНИ ТЕМИ

В „сянката" на комитета или - бездейността
заседания се изтък- 

з а англажи-
на тезипринос 

ват:
празно поли- 
което коми

на е ясно как настава 
тическо пространство, в 
тетът неминуемо се укрепва.

Голямо число общински конферен
ции на СК са останали в „сянката" на 
своите изпълнителни органи благода
рение, преди всичкчо, на собствените

Макар че статутно конференцията е иай-иисши орган на 
СК в общината, а комитетът изпълнително-политическо тяло, 
в практиката е често другояче — комитетът има ръководеща 
роля_ Какво предлага словенечният опит

МИЛИВОЕ ТОМАШЕВИЧ

критическият анализ
членовете на СК в самоуп- 

органи, обществено-поли- 
и делегации,

райето на 
равителните 
тическите организации

проявите на 
закритостта на от-

предупреждението на 
самодоволност и

ООСТ и трудови организации,
и обективни трудности. Председатели
те на конференциите се избират на 
една година и тази длъжност (освен 
в най-големите общини) изпълняват 
Непрофесионално. Мандатът на секре
тарите на комитетите е две години, а 

изпълняват 
професионално. В по-голомите общини 
комитетите имат и професионални из
пълнителни секретари с мандат от че
тири години (освен в Словения където 
мандатът им е две години). Комитетът 
инак много по-често провежда заседа 
ния но конференцията. Има голям 
брои обацини, в които членовете на

делни
критическото оценяване на състояние- 

лървичната партийна организация 
в местната общност, анализът на ра

на СК

си пропуски, понеже личи, често са 
чакали някой друг да им обезпечи 
съдържание и даде напътствия за 
действуване. Наистина ни членовете на 
комитета не са неполежащи на влия
ние срещу желанието за власт, и не 
е трудно да се пронамери спреже- 
нието на тези органи с най-влиятел
ните лица и останалите изпълнителни 
органи в общината и деловодните 
структури в ОСТ. По този начин често 
се решава по найзначителни въпроси.

Какво занапред трябва да се пра
ви та първичната организация на СК 
да доспее в центъра на събитията, а 
общинският комитет на СК да остане 
изпълнително-политическо тяло?

Защо множество общински конфь- 
„сянката" на то вса останали вренции

собствените си изпълнителни органи?
ботата на общинския комитет 
и пр. Ь*е е тогава ни чудно, че някои 

популярно наричат

Надделява ли това старо изкушение 
изпълнителният орган да прерастне в

те главно длъжността

тези заседания 
„общински конгреси".

нан-висши? Или е навикът .»в комитет 
— по свое мнение" толко-да се иде

ва много, че нито конгресните резо- 
нито измененията в Статута налючии,

СЮК не можат да я надделеят? Или 
организирането на СК в общината не 
е решено по най-добър начин?

ДА СЕ МЕНЯВАТ И НАВИЦИТЕ

наистина може 
добре да послужи. Но с цел в общии- 

СК да дойде

Словенският опит

и Съюза на комунистите са организира- 
в 500 до 800, па и повече пър-

Въпросите очевидно съдържат 
част от отговорите. Да си припомним, ни 
все пак, най-напред за „историята", вични организации.
След Единадесетия конгрес на СЮК 
фабричните са премахнати, а общински- фесионални работнци или че в ня- 
те са изгубили малко от „властта", кои общини • има няколко стотици 
Необходимо бе да се установи пря- първични организации, само за себе 
ка връзка между първичните органи- си не трябва да значи укрепване 
зации и общинските конференции на ролята на комитета за сметка на кон- 
СК. Намален е и броят на членовете ференцията. Но политиката не е тиха 
на комитета. Кадри на изтъкнати фун- и шаблонизирана работа, нито пък 
кции в общината не са избирани в статутните норми могат прост© да се 
неговия състав, но в конференцията, претворяват в живота.

ските организации на 
до подобрение сигурно не е достатъч-

илино само нещо да се препише 
предпише. Отделно чрез правилата 
трудно се менят навиките, а точно 
тук, по всичко личи, е нужно да се 
направи онзи главен „рез".

Това че комитетът има повече про-

СЛОВЕНСКИЯТ опит

■ Като възможен път на решение
Вече със самия начин на органи

зиране не може съществено да се по
добри положението. Добрата органи
зация може само да помогне да 
дойде до промени. Ако членовете на 
Съюза на комунистите не бъдат дей
ни сред работниците и в самоуправи- 
телните институции, напразни са орга
низационните схеми.

може да послужи словенешката прак
тика. В Словения, именно, общинските 
конференци на СК всяка година про
веждат програмно-изборни заседания- 
На тях се разисква за обществено- 

На първата вече крачка, в стаутар- икономическите отношения, развитие- 
ните решения на голямо число общин- то на водещата роля на СК и по дру- 
ски конференции, се съглежда заро- ги теми. Покрай постоянния състав на 
дишът на пропуските. Именно, най- общинската конференция и най-отго- 
слабо е разработено осъществяването ворните общински функционери на 
ролята на конференцията в делегат
ската система, т.е. работата на деле-

се

ПРЕДПОСТАВКИ

Общинската конференция на СК, 
инак чрез Статута на СЮК е задъл-

Целта, значи, не е нова организа

ция, но съществено видоизменяне на 
отношенията т— становищата наобщмн- 

' ските конференции да станат част от 
за заседанието пред- членовете на СК и отражение на съ

ществените обстоятелства в 
на среда, конференцията да стане ви

наги заседаващ „общински конгрес", а 
комитетите изпълнителен орган за по

литиката която демократически се съз

дава, Съюзът на комунистите винаги 
се разговаря да се намира там където е самоупра- 

вителната и политическа дейност на 
масите.

това заседание участвуват и отделно

_ избирани делегати от първични пар-
и делегатите ,на СК. Показа ... . ■

голямо число програми на тийнй организации:

жена да . . . утвърждава политиката и 
идейно-политическите становища. да 
взима решения-и заключения за идей- гациите

се и чено-политическа дейност на членовете 
и организациите, да свързва и обедин
ява работата на всички членове, ор
ганизации и форми на. действуване на 
СК и чрез своите заключения и ста
новища да насочава действуването на

работа изготвени без по-дълбоко 
анализиране на състоянието и без
по-широко договаряне на членовете варително се доставят на първичните 
на СК че не са достатъчно свързани партийни организации, а някъде с те- 
с програмите за работа на първични
те партийни организации, че често не 
са съгласувани нито с програмите 

и останалите обществено-политически ор- партийни организации изпращат забе- 
гани и делегатски тела.

Материалите

конкрет-

провеждат и 
м! повече работни договори. Първичните

хните секретариати се
комунистите ..."

Освен статутните, създадени са 
много други предпоставки, че между 
първичните организаци на СК и об
щинските конференции посредствени- 
ци занапред да не бъдат нужни. По- 
малкият брой на членовете на кон
ференциите (35 до 65; по-рано бе и 
към 170)
ефикасна работа, членовете които бя
ха обременени или недостатъчно дей
ствени са освободени от длъжностите, 
укрепнал е кадровият състав, а 63 на 
сто от членовете в конференциите са 
избирани за първи път, създадени са 
и инак в обществото по-благоприятни 
условия за колективна работа и реша
ване, за по-голема лична отговорност.

Всичко това бе
общинската конференция да 
най-висш орган на СК в общината, 
първичната партийна организация на 
СК да се постави в центъра на съби

тията, а комитетите да бъдат истин,- 
ски изпълнително-политически органи.

В голям брой общини организацио

нните промени все пак не дадоха за

доволяващи резултати. Неотдавнашни

ят анализ показва, че общинските ко

лежки, предложения и допълнения. На 
заседанията откровено 
по всички политически появи и съби

тия в общината. Като най-значителен
ГРЕШКИТЕ

Как показва анализът, конференци- 
те предимно обсъждат така наречени
те вътрешнопартийни въпроси, докато 
се занемарява ролята и влиянието на 
.комунистите в останалите обществено- 
политически организации, самоуправи- 
телни и други органи. По този начин 
общинските конференции, всъщност са
ми себе си често довеждат като „па
сивен посредник между органите 
СК в републиките и покрайнините и 
първичните организации на СК и не 
дават възможност .за по-силно влия
ние на членовете и първичните пар
тийни организации върху собствената- 
та си работа".

дава възможност за по-

Помолихме председателя на Комисията по уставни въпроси в СЮК 
Димитър Алексиевски да оповести евентуалните промени в Устава на СЮК,

отнасят до организирането на СК в общините. Алексиевски изтък
на предложенията, евидентирани от страна на комисията:

които се !

— Има мнения, че организирането на СК в общината трябва да 
уреди подобно на организирането в СЮК от върха надоле относно както I 
и в републиките и автономните области.

се
на

в полза на идеята, 
стане

Ако не се определим за пълна аналогия, счита се, че би трябвало да 
се разгледа евемутално по-инакво организиране на общинската конферен
ция, която ще съчиняват по-малък брой делегати, 
председателство на конференцията като политическо-изпълнителен 
конференцията, а комитетът в

или да съществува

орган на
този случай да има още по-оперативна ак-конференция на СК, 

инак, сама дава оценка за работата 
си, което също така е своеобразен па
радокс. Добрите познавачи на практи
ката считат, че тя частично и поради 
това недостатъчно критически съблю
дава и оценява собственото си анга-

Общинската
ционна роля в активирането на членовете.

Доколкото се приеме аналогията с организирането на СК в републи-
и автономните области, тогава общинската конференция би била форум, 

а Общинският комитет най-висш орган на СК между две конференции.

ките

Съществуват инак, известни разликижиране и че това е една от причи
ни ге що конференцията в отделни

в уреждането на функциите в об- 
щинската организация на СК. В Устава на СК в Хърватско, например, е 
утвръдено председателят на общинската конференция същевременно 
председател на комитета. В Устава

митети все още често държат „власт

та”, а част от членовете и първични- общини не завзима местото, кое>о й
Д« е

на СК в Черна гора изрично е подчер- 
твно, че председателят на конференцията не може да бъде член на об- 
щинския комитет.

принадлежи.те организации на СК и сега жалеят 
за фабричните комитети. Защо? Прибавим ли към всичко това 

фактът, че голямо число първични ор
ганизации повече се занимават с „раз 
работка" на материали, но с анализ 
на собствената си практика; че ни 

заключения често последова-

„ЧОВЕКЪТ ФАКТОР", ИЛИ.... Предлага се да се разгледа и названието 
конференция — дали това да бъде „Общински комитет" |както 
дедно а Устава на СЮК и уставите на СК в БиХ, Черна гора, Македония, 
Сърбия, Войводина и Косово] или „Комитет на общинската конференция" 
|като а уставите на СК а Словения и Хърватско).

на органа на общинската

Частично става 
на „Фактора —

фронтизъм и опортюнизъм на една 
част от членовете, но съществували са

това е уре-дума за влиянието своите 
човек", т.е. за кон- телно не осъществява, че са безсилни 

„хоризонталните" връзки между пър

вичните партийни организации — тога-



Комунист 3
КЪМ НОВИЯ СРЕДНОСРОЧЕН ПЛАН

Нзгледи за експанзия на износа
Д-р ЛЮБИША АДАМПВИЧ

Анализът на външните условия за 
увеличение на експанзията на износа во 
ди към заключението, че е необходи
мо да се осигурят на югославското 
стопанство повече средства за ускоре
ние на стопанското развитие, обаче не 
по начин, как е това правено 
ние на изтеклите три десетилетия 
чрез задължаване в чужбина, 
това, необходимо е да се

тегическо определение за ориентация 
към по-нататъшно развитие, в което 
износът би бил интегрален компонент. 
Производството за износ а не ориенти 
ровка към износ за отплащане 
дълговете и обезпечаване на възпро-

за трарнснационална корпорация, даде 
ните количества т,я внася в системата 
на своя глобален маркетинг, това ста
ва част от глобалната стратегия на 

на прордажбата, относно част от предви
дените в плана набавки, когато се 

изводствените материали и останалите касае за предприятията в страните с 
потреби на страната сега се двява ка- централистическо планиране, 
то един от съдбовните фактори на 
нашето бъдеще развитие. С такова 
определение, с внедряването на изно
са в концепцията на развитието, сът
рудничеството с чуждестранните фир
ми, било с транснационалните пред
приятие от индустриално развитите 
страни, било с държавните предприя
тия от страните с централистическо 
планиране, би допринесло същевре
менно да се решават и другите два 
крупни въпроса, които до голяма сте
пен представляват ограничаващи фак
тори на досегашната експанзия на 
износа.

По времето когато се интезивно
разисква вЪрху Проекто обществения 

на Югославия за периода 1981 — 
1985, твърде полезно би било 
разгледат условията 
за по-нататъшната 
славския износ, и това

план

да се 
и възможностите 

на юго- 
преди всичко 

първо, мястото, 
да има в по-на- 

Югославското 
която мо- 

или
двигател за 

премахване на дефицита в търговския 
и платежния баланс.

в тече-
експанзия

Вместо
от две гледни точки: 
което износът може 
татъшното развитие на 
стопанство и, второ, ролята, 
же да има износът краткосрочно 
дългосрочно като главен

активизи
рат възможностите, които съществуват 
в рамките на югославската самоупра- 
вителна

ЕДИНСТВЕНА СТРАТЕГИЯ НА 
АКТИВНОСТТА ПО ИЗНрСАсоциалистичечсчка стопанска 

система, а които спадат в междуна
родно признатия аресанл на механиз
мите. Тази

Имайки пред вид реалните мощ
ности на югославското производство и 
доминиращите условия .на световния 
пазар, необходимо е енергично да се 
пристъпи към формиране на единна 
стратегия за активността по износа на 
югославските производители. Основа 
на тази стратегия е съвместното пла
ниране на производството и износа. 
По отношение на досегашната практи
ка на подчертано хоризонтално органи
зиране на стопанството по региони, 
вертикалното свързване на югославски
те производители по отрасли и сек
тори с цел да се съгласуват планове
те за производството и износа и сдру
жаването на труда и средствата пред
ставлява съществена, обаче минимално 
ползвана възможност, която стои ка
то почти непипната резерва.

възможност се дава в рам- 
капиталовложе- 

ния на чуждестранните и домашните 
стопански субекти. Но, тази възмож
ност малко се ползва, без оглед 
това, че същата институционално 
Ществува от 1967 година.

ките на съвместните

Тъй като вторият подход получи 
традиционен белег, относно тъй 

както е вече
вече на

приета практиката за съ-износа у нас да се разисква преди 
всичко като за елемент 
билансното (не)равновесие, 
бъде по-полезно в 
бличните

на платежно- 
може да 

рамките на пу- 
и демократични разисквания 

да се повдигне преди всичко въпро
сът, който е приведен като пръв, от
носно — какво място може да има 
износният компонент в бъдещото сто
панско развитие на Югославия.

Не пледираме за внос на 
странен капитал по всяка цена, 
обезпечачване на основните

чужде- 
но за 

постула-
ти на югославското стопанство и об-

Едно са технологическите решения- 
Югославското стопанство трябва да 
обезпечи развитие на собствена тех

нология и прилагане на нови решения 
в производството в онези области, за 
които съществуват дългосрочни осно
ви за относително самостоятелно раз-

щество, относно Югославия 
обвързана страна и страна на самоуп- 
равителен социализъм 
да се развива.

като не-

по-равномерно

НЕБЛАГОПРИЯТНО ОБКРЪЖЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВОТО ЗА ИЗНОС, А НЕ ОРИЕНТИРОВКА КЪМ ИЗНОС 
ЗА ОТПЛАТЦАНЕ НА ДЪЛГОВЕТЕ И БЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗПРОИЗВОД- 
СТВЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ И ОСТАНАЛИТЕ ПОТРЕБИ НА СТРАНАТА, СЕГА СЕ 
ЯВЯВА КАТО ЕДИН ОТ СЪДБОВНИТЕ ФАКТОРИ НА НАШЕТО БЪДЕЩЕ 
РАЗВИТИЕ

Макар че се много разисква за то
ва как да се съгласува функционирар- 
нето на т.н. осем републикански и 
областни икономики, особено когато 
се касае за икономическото сътрудни
чество с чужбина изглежда че и тук 
има решения, които на са използвани. 
Съществено е да не се формира про
фил на осем конкурентни икономичес
ки региони, да се не дойде в иконо
мическа автархия, от една, и отслаб
ване на позицията на югославското 
стопанство към света, от друга стра
на. Същевременно все повече се на
лага необходимостта да се формира 
единствен профил на югославската на
ционална икономика по производство
то и износа, основаващ се върху ком- 
плементарното икономическо разви
тие на отделните региони. В онази 
степен, в която тази решения бъдат 
предоставени на сдружения труд, кой
то трябва да понесе и положителни
те и отрицателните последици от прие
мането на решенията, а обществено- 
организираната интервенция се ползва 
като допълнително средство за внася
не на съответни корекции, ще се съз-

В годините, които идват, югослав
ското стопанство ще се изправи пред 
неблагоприятен 
климат и затруднени условия за пла
смент на югославските произведения- 
Постоянното изостряне на конкурентна 
та борба за засилване на монополисти
ческите натисци, които се манифести
рат в увеличение ролята на трансна
ционалните компании и засилване на 
протекцинистическата политика на на
предналите индустриални страни, съще 
ствуването на икономическите и воен
но-политическите блокове, най-широко 
гледано, са най-важните елементи и 
рамки на негативните обстоятелства и 
условия за пласмента на югославските 
стоки тази и в предстоящите няколко 
години.

външно-икономически

Като даваме сюгжестия за по-голя- витие. В това отношение са постигна
ти положителни резултати в развитие
то на нови сортове пшеница и царе- 

е вица, в плантационното овощарство и 
подобно. Обаче, в повечето сектори и 
отрасли производството на Югославия 
ще трябва да се основава върху вно

са на технологически решения. Без 
съвместни капиталовложения с чужде

странните предприятия, това би зна-
30

чило постоянен внос на технологичес
ки решения от втора и трета степен 
и постоянно изоставане в износния

ма ориентация към съвместни капита
ловложения, изхождаме от обстоятел
ството, че домашната 
недостатъчна за осъществяване на ре
дица амбициозни цели на обществе
ното, икономическото

акумулация

културното 
развитие на страната, а преди всичко, 
че е необходимо да се осигури, ако 
не пълна заетост, а то поне далече 
по-високо равнище на заетостта. Въз
можните критики на сюгжествията 
по-интензиво използване на чуждия ка
питал в бъдещото стопанско развитие 
на Югославия, получават други форми 
като се има пред вид обстоятелство
то, че по так?»в начичи ще се премах-

и

По-бавният размер 
на развитите индустриални страни, кой
то може да се очаква в 
година, само ще послужи като нов 
източник на натисци против чуждестра
нните доставчици, 
на домашните производители, относно 
и с обезпечаване на договреиите из
годни условия за онези страни, кои
то са членки на съДЦД икономическа 
групиравка.

на увеличение

1981 и 1982
пласмент на стоките, произведени въз 
основа на прилагането на такива те
хнологически решения.

нат редица последици на недостат-ь.ч- 
лри фаворизиране ивта завгост< Относително високото ни

во на незаетостта, особено на младите 
поколения, е обременен с редица тру
дности, които заслужават специално 
внимание.

Друга важна област, в която сто

панството на Югославия, до голяма 
степен, о безсилно — дори и тогава 
когато е в състояние да произведе 
редица качества конкурентна стока,

дадат по-реални условия за създава
не на такъв профил на югославското

п0 стопанство, който би могъл да пред

ставлява солидна основа за подобре
ние мястото на Югославия в между-

От друга страна, ако вносът на ка
питала е неминуем, далочо е по-до-
бре това да стане във вид на съвмест- представлява възможността да се дой-

п0 де до пазара. Транснационалните

ПО-МАЛКО ДЪЛГОВЕ, А ПОВЕЧЕ 
СРЕДСТВА ни капиталовложения, отколкото 

най-паразитен и за чуждия капитал 
дългосрочна най-изгоден начин

тенденция на влошаване на външно- ване на страната по така наречения 
икономическите условия, необходимо „класичечски" начин.

на сто-

народното разделение на труда.
предприятия ■ индустриално разви

тите страни и държавните предприя
тия, относно държавният монопол на 
външната търговия в страните с цен
тралистическо планиране, било с ад
министративни, било с икономически 
или с комбинацията на двата метода, 
практически осуетяват излизането на 
пазара на онези, за които считат че 
са аутсайдери. В условията на съвме

стни капиталовложения, обаче,

Понеже се касае за чрез задължа-

е и югославската стратегия 
ланското развитие да се приспособява 
към тези условия- Задържането на 
личните методи иа поощряване на из- 
носа ще донесе онези резултати, 
ито вече могат да се видят и не са 
потребни по-нататъшни негативни „сви-
детвлствуваиия" и 
световния пазар. Третирането на изно-

платежно-балан-

С помощта на съвместните капи- 
зачитатталовложения повече що се 

критериите на икономическата рацио
налност, както по отношение на струк
турата на инвестициите, така и по от
ношение на технологическите решения, 
локацията, димензиите на капацйтета 
и подобно.

на-

ко-

доказателства от

тозиса изключително от

позиция би ТЕХНОЛОГИЧЕСКИТЕ РЕШЕНИЯ
но И ПАЗАРА

характер на аутсайдерство на югослав
скотостопанство към все 

или би налагало онези размери 
увеличение, които не са достатъчни за 
решаване на редицата 
иоммчески проблеми в условията

произведение (относно, на част
или фаза на преработката) до голяма 
степен се смекчава. В такиваЮгославското стопанство о дости

гнало до равнището на развитие, къ- 
дето е потребно да се извърши стра-

социално-ико- условин 
статус 

се касае

на произведената стока получава 
на запланувана набавка и акоикономическа стагнация.
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КНИГИ

СТОПАНСКА СТАБИЛИЗАЦИЯ В СР ХЪРВАТСКО

По пътищата на 

борба и страдания
ИЗНОСЪТ - ОСНОВА НА 

РАЗВИТИЕТО
всичко от 

Но,
ПОЛИТИКАТА на 

ческата стабилизация 
Хърватско миналата година от 
беляза положителни 
Тази оценка, изнесена на съ_

икономи- стемата, а преди
СР девалвацията на динара.

секасае до самото про- 
неговата насоче-

в

що
крачки. изводство,

и организираност върхуност
по-широки основи — тук не 
са постигнати цялостни реше-

стоялото се неотдавна заседа- 
ние на ЦК на СКХ, се бази- 

всичко на обстоя-

ЖИВОТ И ДЕЛО", „СЛОВОВАНЯ КАЛЕВИЧ: „АНТОНИО, ГРАМШИ — 
ЛЮБВЕ", БЕЛГРАД 1980

АЛЕКСА ИВАНОВИЧ

които нашите производи-ния,
тели на световния пазар пове-

ра преди 
телството, че дефицитът
конвертибилния пазар

с 19,4 на сто по отноше- 
1979 година, или ло

на бития та в Италия между двете све- 
войни. Тези години Грамши е.

СЛЕД ВТОРАТА световно война и очевидец и свидетел на дезорганизи- 
международного работ- райето на левите партии (на Социа- 

движение, интензивно нараства листическата, и от 1921, на омунис
тическата) и на постепенното укреп- 

фашисткото движение, начело

че би тласнали от 
но маргинален конкурент.

^При този факт, и недостиг 
на репроматериали и изчерпа 
ност на стоковите ресурси, 

на СР Хърват-

мястотое нама товни
лен
ние на
конкретно с 10,8 милиарда ди 
нара. В условията на светов-

. промените о 
ническо
ше интересованието за теоретическата 

Италианската ко-
иза и отделно на гла- стопанството

ско — когато се говори за 
износа — стартува тази годи
на с негативен ход в 
А това само потвърждава оне
зи оценки от пленарното за
седание на ЦК на СКХ, кои- , 
то се основаваха на прецен-

ната
возаманващото увеличение на 
цените на нефта и 
деривати, този резултат пред 
ставлява не само количествен 
успех, но и морално насърча 
ние на организациите на сдру 
жения труд в усилията им да 
стабилизират стопанските про
цеси.

Обаче, този основен успех

кр| ване на 
с Мусолини.

мисъл и практика на 
мунистичечска партия. Нарастваше,, ос- 

нейните недра и
неговите

вон това,, защото в 
върху, нейни# опит. се разви , Антонио 
Грамши,. чието теоретическо дело 
днес е ценно, особено за комунисти
ческите партии, които се борят 
превзимане на властта, пък и за сами
те отношения между партиите и соци
алистическите държави. Затова е пре-

износа. Ваня Калевич поставя Г рамшк
съдбоносни съби-

в

контекста на тези
залоставяйкй* личния му жи- 

смйсъл • бил 
и само по себе си, твърде

тия, не
за вот, който в дословен

трагичен,
драматичен. Докато четем хубаво ре
конструирания Грамшиев животопис в 
книгата на Калевич, просто е чудно 

болникавия човек 
да не бъде напуснат от непо

колебимата вяра в работническата кла 
и почти на всички езици. « * нейното по-хубаво бъдеще.
, „ас започват да превеждат' гледно е, обаче, че само с тази аяра

можал да изтрае и да бъде изправен 
себе си и на

ките, че у нас поправо и 
няма твърда стратегия по от
ношение на износа.

веждано или се превежда и изучава 
страни в света. По - същото 

време, писмата на Грамши .от затвора, . 
изтъкани

Ясно е тогава, защо въп
росът за износа зае централ
но място на това заседание. 
Защото политиката на иконо
мическото развитие няма пер 
спектива без твърда ориента
ция към износа. Че в тази 
ориентация още сега се 
очертават по-ясни хоризонти, 
че перспективите не са чер
ни — как понякога изглежда, 
говори обстоятелството, че 
стопанството на СР Хърват
ско в миналата година, въз

на политиката на икономичес
ката стабилизация в миналата 
година (при реалното нама- 

инвестиционни 
е имал дори и твърде висо- 
фронт) според някои оценки 
ка цена. Острата рестрикция 
на вноса довела до прекъс
вания на веригата на обезпе
чаване с репроматериали на 
на многобройни промишлени 
преработвателни 
които представляват основа 
на стопанството на Хърватско. 
Не малко работници заради 
това били принудени да оти- 
с което директно били застра 
ват на принудителна почивка, 
шени не само стоковите фон
дове, но и нормалното снаб
дяване на домашния пазар. 
От там идва и немалението 
на производството в първото 
полугодие на миналата годи
на, което все пък, с изклю
чителните усилия на сдруже
ния ТРУД» спира на статисти
ческите два процента.

как можало вечнов много
никога

болка и човечност, саотление на Очи-
преведен 
Грамши у
твърде рано, първо писмата му (1951), 
а сетне и отделни статии, . предимно 
от областта на културата. Но, първата 
и може да с|т каже цялостна предста
ва за „най-великия италианец на този 
век", как за Грамши мислеше и го- 
врреше Луиджи Лонго,. получихме 
книгата на Ван^ Калевич „Антонио Гра
мши —■ живот и дело" и с избора на 
съчиненията и писмата на ГргГмшй“'— 
„Философията на историята и полити
ката" — които подготвиха д-р Добро- 
сав Бйелетич и Югана Стоянович.

и последователен на 
своите убеждения, които печелил и 
проверявал във всекидневната борба 
и контакт с работниците на Торно. 
Макар, че цялия си век другарувал с 

с книгата и писаната дума, той Нито 
най-малко не бил книжен човек. У

капацитети,

не
го почти .нищо не може да се проче
те, което не е лично видял, доживял 
и проверил. От там и храбростта му 
да се

основа на сдружаването — 
изнесе различни стоки и ус
луги на стойност от 4,4 ■ ми
лиарда долара. В това още 
положително е, че - сдружа
ването излезна от пределите 
на „републиканската икономи 
ка".

противопоставя на Амаде Бер- 
диги, който в Социалистическата пар
тия, а .сетне и в Комунистическата 
имал авторитет като организатор . и 
влиятелен трибун. И повече от-това:

. Не е било трудно да се напише 
личната биография на Грамши. Цяла
та му биография, така да се каже, е 
в неговите писма от тъмницата к ко-

Върху този опит трябва да 
се изгражда и стратегията на 
политиката на износа: чрез 
сдружаване върху по-широки 
основи, с цел да се изнася, 
осигурили би се съществени
те предпоставки за уреждане 
на домашните стопански про 
цеси, а обезпечили би се 
дългосрочни и здрави пози
ции на световния пазар. А 
за тази цел трябва да съще
ствуват мощни стокови фон
дове зад които стои висока 
производителност на труда и 
ниски производствени разхо
ди, които международния па
зар не признана като чий- 
то да е „специалитет".

М. Предрагович

в писмото, което от името на Полит

бюро и ИКП на '14 октомври 1926 из- 
ит° е изпращал до роднините си, до- праща до Политбюро „а ВКП(б), «еж- 
като се школувал в Каляри и Торино.

ду другото написал следното: „Днес,Обаче, Грамши като идеолог‘-й !поли-
в навечерието на вашата 15 конферен

ция, не сме вече сигурни както бях

ме сигурни по-рано; чувствуваме мо-

тик в комунистическото движение на 
Италия е било доста тежко да бъде

Освен това, анализът на по
литиката на износа говори, че 
постигнатите положителни кра
чки са резултат на изключи
телните усилия на самите ор
ганизации на сдружения труд, 
а не на цялостната стратегия 
и. ориентаци на износа. Към 
този положителен баланс на 
ефектите на износа трябва да 

- се добави и ползата която до 
машните износчици имаха от 
мероприята в рамките на си-

представен, понеже с него и името му 
непосредствччно е свързано всичко про
гресивно, което е станало в Италия 
през първите три и половина десети
летия на този век. Трябвало да 
проучат не само" 32 ученически тетрад
ки (около 4000 страници написани на 
машина), които Грамши написал в За
твора в Турие от 1928 до 1933 и в 
болницата във Ферми, където лежал 

1933 до 1935 .гр- 
дина, но и бурното развитие на съ

ра, на която не можем да одстоим; 
• изглежда ни, че сегашното - станови- 

се Ще на блока на опозицията и остро

тата на полемиките търсят интервен

ция от братските партии Искрен и
доброжелателен, считал че има 'право 

• и длъжност да обърне вниманието на 
съветските другари, че тяхната 
на разплата ще има негативни после-

взаим-като затворник от

дици и в международното комунисти

ческо движение. Обаче, това преду-
— преждение, след Ленин, било напраз-Комунист но.

Книгата на Ванд, Калевич има 12 
глави. Въпреки, че ег; вървял, хроноло

гически, всяка глава е жива и изпъл

нена с интересно съдържание, защо
то такъв бил и самият 

б Грамши. Реалист и визионер,. по също 
[} време, Грамши • вървял предг своето 
и време, така че в негово дело се сре

щат много неща, които хце бъдат 
ту ад. ни, докато. трае борбата- за соци

ализъм. За това нещо говори и „Фи

лософията и историята На политиката", 
изводите от съчиненията на 

Грамши, които със синтет^ческия пред

говор, съчинил д-р Бйелетич за вто- 
значително изда-
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НАШИ СЕЛА: ДОГАНИЦА
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На около 35 г 
Босилеград, високо 
ните баири на 
вата планина Бела

километра от
на, агрономите не дават съве-по юж- тии и не превзимат мерки занегостолюби подобряването на расови^ сьвода,

пространнство от 1100
на

вежда, селскостопанските прохек- став добитъка. Това до-натара, се намира село Догани- 
ца. Това типично 
село с над 12000

изводители да нямат доверие
планинско

организациятав за селско-метра над
стопанската дейност и изкупморска 

буйна букова гора, 
бистра вода,

височина, богато с
„Напредък" от Босилеване

студена и град каза Никола Тасев,която лъктува 
през обширни ливади, един от по-добрите животное ед- Овцефермата в Липинско полевъди и член на делегациятано от средните по-големйна

в местната общност в ПО ВЪПРОСИТЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНАсело-в Босилеградска общи-села
то.на.

Съблюдаване на реалните възможностиВ селото има над 65 дома 
кинства с около 230 БАВНО СЕ РАЗРЕШАВАТ КО 

МУНАЛНО-БИТОВИТЕ ПРОБ 
ЛЕМИ

жители,
пръснати по махалите: 
ка артина", „Банкерци", „Ри- 
дарци", „Ясикар", 
присое" и „Метежевци".

„ТЪн-

* ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДЕСЕТ ГОДИНИ СА ИЗОСТАВЕ 
НИ КЪМ 1300 ХА ОРНИ ПЛОЩИ

„Дълго
Пред Съвета на местната 

.общност, както и пред оста 
налите обществено-политиче- 

организации в селото, 
през настоящата година пред 
стоят твърде важни за раз
решаване въпроси. Преди вси 
чко отговор търсят комунал
но-битовите проблеми.

— Довършаването на пътя 
от Назърица и пътя от ^Бис
тър покрай реката до селото 
ни, поправка и разширение 
на махленските пътища, снаб

И
тук като в повечето 
общината, миграцията 
ствува, младите напускат се
лото, отиват във вътрешност
та, а в селото остават къщи 
с възрастни и стари хора.

села в През последните две годи- 
1 все по-често и на различ

и то създава 16 на сто от 
обществения продукт. А по 
сочва се при това, че об
щественият продукт на жи
тел в селското стопанство

ка, изнесена на съвещание
то, на .територията на общи 
ната могат да се отглеждат 
още 40 хиляди овце и пет 
хиляди говеда.

Други показатели също 
сочат неблагоприятни тен
денции в тази „стратегичес
ка област", както напосле
дък популярно ■ се нарича 
селското стопанство: акуму 
лативността възлиза само на 
55 на сто по отношение на. 
акумулацията в другите сто 
лански отрасли. Възпроиз- 
водствената й способност е 
намалена с цели 7 пункта. 
Капиталовложенията от Зе
ления план с над 80 на сто 
са използвани за набавката 
на механизация и оборудва
не, както и за строеж на сто 
лански постройки,а твърде 
малко за увеличение на жи
вотновъдния фонд.

Съществено условие за ус 
корено развитие на селско
то стопанство е и ускорено 
строителство на инфраструк- 
турните обекти. Тъй като 
само 17 на сто от пътища 
та в общината са модерни
зирани, налага се в тази об 
паст през новия средносро- . 
чен период положението зна 
чително да се подобри. Съ
що така до 1985 година окон 
чателно трябва да приключи 
електрификацията на още 
13 села и махали, неелектри 
фицирани досега в община-

се чув
ски

ни равнища се говори 
необходимостта селското сто 
панство коренно да се пре- 

Неотдавнашното за

за

устрои.
седание на ЦК на СКС по об

е три пъти по-голям в срав 
нения с обществения про
дукт в останалите дейности.ществено-икономическото ра 

звитие на селското стопан-
В Димитровградска общи 

селскостопанските възмо 
жности се използват прибли
зително с 60 на сто. Мигра ще г
цията на населението от се
лата към градовете е основ
ната причина, че неоправда 
но много са изоставените ни 
ви и ливади. Само през пое 
ледните десет години са изо 
ставени към 1300 ха орни 
площи, от които 7-на сто са 
превърнати във високопро 
дуктивни гори, а останалите 
са обрасли с тръни и храс-

ство и агропромишления ком 
плекс потвърди, че значе
нието на селскостопанското
производство и занапред 
нараства.

След заседанието на ЦК на 
СКС в Димитровградска об 

среща—съ

на радяването и изменение 
совия състав на добитъка и 
увеличението 
да му, ще бъдат в преден 

тазгодишната дейност

фон-на

щина се • състоя 
вещание между членове на 
Общинския комитет на 
Секцията по селско стопан
ство и село при ОК на 

1 ССТН, секретари на първич 
ните организации на СК на 
село, представители на зе
меделската кооперация „Сто

план в
— каза Евстрати Димитров, 
председател на Съвета на 
местната общност в селото. 

За отбелязване е, че вече

СК,

няколко години доганичани 
полагат голями усилия да 
свържат селото с път, 
зее още съЩия не е готов- 
Затова местната общност през 
настоящата година чрез са
мооблагане ще - положи голе
ми усилия цялостно да го 
приспособи за ползване. За

но
От друга страна, неблаго- 

структура на раз 
площи: дребни 

липса на поливни 
полупланински 

рени и пр., не дават

чар" и част от сдружените 
селскостопански 
ли в общината.

приятната 
полагаемите 
парцели, 
площи,

производите 
На това съ-

Е. Димитров вещание е направен 
реално да се видят 
ностите и условията за подо
бряване на селскостопанското 
производство.

Изтъква се, че днес в селско 
то стопанство

опит тевъзмож възмо
ЗЕМЕДЕЛИЕТО СТАГНИРА

жност за механизирано про 
изводство и прилагане на ви
сока механизация. На тери 
торията на общината се про- 

на община' извеждат 3—5 кг мляко на 
та препитание намират 46 та> 
на сто от населението. В' та
зи област те С7,здават към 
20 на сто от обществения

общината е опреде
35 ми

тази цел 
лила средства от надГлавен поминък на хората 

останали 
общината е земе- 

и животновъдството.

з селото, като и в 
те села в

стари динара. Чрез долиона
Зроволен труд и допълните- 

Общинската 
опитат да

делието
Но в последно време земеде семейство пазарни излишък, 

добивите от житните расте
ния достигат от 160 до 180 
кг на дк, а при царевица 
та приблизително 250 кг на 
дк. Всичко това е недоста 
тъчно, защото според прецен

лна помощ от 
скупщина ще се 
подобрят и махленските

няма голието за доганчани 
лямо значение, в селския бит 

На много ниви
пъ-

продукт. За сравнение ще 
посочим, че в република Сър 
бия селскостопанското насе 
ление възлиза на 30,3 на сто

лошотища, които сега са вкато някога, 
не се отива с рало, 
ражда жито" 
новъдството. 
и хубави пасища, обширните 
се окичават с цветя и дават

„не се 
казват селя

състояние.

М. ЯневПространните Ст. Н.

ВЪВ ФИНАЛИТЕ:„Срещите на селата“-от 

1-ви март
Все. повече хо

Гоиндол, Желюша и Белеш 

н Лукавица
ните вселото. 
рата се определят -към живот 

които лятно времеливади,
приятна арома, дават голяма 
възможност за развитие на 

В Доганиживотновъдството.
на младите селскостопонживот През изминалата седмица в 

Димитровград бе теглен жре
бий за състезанието „Срещи
те на селата]”.

Както е известно за полу
финалите се класираха отбо
рите на Белеш, Лукавица, Же
люша и Гоиндол. Така, спород 
жребия, на 21 февруари 
Гоиндол ще се срещнат от
борите на Желюша и Гоин
дол, а на 22 февруари Белеш 
Ще бъде домакин на Лукави
ца. След тези срещи ще бъ
дат проведени и реванш сре
щи, когато що станат из

миеконференцияца, все още се срещат вестни и тазгодишните фина
листи.

Между четирите отбора (Же
люша, Белеш, Лукавица и Го
индол) трудно може да се на
мери фаворит, защото и чети
рите местни общности разпо
лагат с хубави зали, спортни 
терени, добре подготвени съ
стезатели, музиканти, певци и 
прочие. Това пък от своя стра 
на е гаранция, не в предстоя
щите срещи зрителите ще мо
гат да наблюдават извънредна 
програма.

Общинската 
на Съюза на социалистическа 

Общинската кон 
но ССТН о Бабушни

ски производители.
Акцията „Срещи на селата"

отглеждат над 
гове- 

Никола Та

новъди които 
40 овце и по няколко та младеж и програмата си що съдържи: 

цултурно-забавна и художес-.
I програма, викторина, об 

ща оценка за годишната дец 
ност на селата, спортни състе 

и изложба по домашно

в
ференция
ца, в годината

40-годишнината от револ твена 
шести път раздви

Между тях са 
силев, Владе Деянов и други 
сее, Стоян Стойков, Тодор Ва

да. когато честву

ваме
юцията, по— Хубавите пасище през 

обширните ливади от 
които сенодобивът ® голя**/
дават добри възможности за 

на живот- 
Обачв 
лод-

заиима

акцията „Срещи на се-

!!Гта". Същата има за цел до зания
лаТ блага от ръкоделие.

Срещите на селата ще запо 
чнат на 1-ви март, а ще прик 

15 април. Първокла

лятото, в
запази културните

край, да обогати още 
културно-забавния 

комуна 
строителство,

въпро-
обществе на селата

този
повечеинтензивно развитие 

новъдството в селото, 
тези възможности не 
държа организацията 
веща се с тази дейност. Не 
редовно се откупват 
често пъти и с по-малка Цв-

лючат на
сиреното село ще 
на регионалното състезание 

в Нишки регион.

да подтикнеживот, участвува
лно-битовото

да раздвижи 
областта на

както и 
си из
но-икономическото

Т. ПетровД. Глигориевичагнета, лоложе-
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ПРОСВЕТА * ИЗКУСТВОКУЛТУРА ★
ДИМИТРОВГРАД

Тези дни заго- 
на местен

отново сеМЕСТЕН МУЗЕЙ!ПОЛУЧИ НАЙ-СЕТНЕ ДИМИТРОВГРАД1ЦЕ вори за откриване 
музей. Интересната по архи 

облик сграда Подготовка 

за „Майските 

срещи"

тектурния си 
„Джаджиното" (заНалице са възможностите, но има и пречки което съ
ществува интерес да се пре 
върне в местен музей) 
изследват

се
коитожителите,

Има опити оба-
КЪМ КУЛТУРНИЯ ЦЕНТЪР СЕ СЪХРАНЯВА В ВЛАЖНИ И МРАЧ

други музеи: в Пирот, Ниш,
Скопие и прочие.

Следователно,
град може да бъД® горд с 
историческото си минало, 
богатството и разнообразио- 

си наслед-

.* МУЗЕЙНАТА СБИРКА 
НИ ПОМЕЩЕНИЯ

МНОГО ПЪТИ е писано за 
музей.

тук живеят, 
че други незаконно да

1 ,.-К. се
ито нито са достатъчно проу 
чени, нито пък се запазват 
от зъба на времето. Един
ствено Погановския манас 
тир е под защита на държа 
вата, така че напълно е за- 

въпроки че лошият 
все още го скрива от 

очите не само на чужденци
те, но и на населението от 
Димитровградска община.

по този 
компетент

настанят, но думата
Бога 

създава- 
минало и

не на местен 
необходимостта от

въпрос ще кажат 
нито.

Димитров-

През миналата седмица ОК 
на ССМ и ОК на ССТН в Ди

историческотото
обитаването на Димитровград Засега е съществено Само 

управителната общност 
жилищно дело в общината 
да измени предназначение 
то на тази сграда, а сетне

с
поский край още от антично 

време се потвърждава с ве
ществени и писани доказател 

Обстойни изследвания

митровград приеха програма 
по чествуване Деня на

Срещите на млади- 
СР Сърбия-

пазен,
път

културното 
Нека напомним са 

Погановски

то на 
ство.
мо всеизвестния 
манастир, както и останалите 
манастири и черквички, ко-

мла-

достта и 
те в

Тазгодишният 31-първи фес-
ства.
и проучвания не са правени, 
но онова, което е дошло „слу 
чайно" (открито при различ
ни изкопки и пр.) потвържда 
ва, че Димитровградско е 
богато със старини.

ище се намери решение 
за останалите 
зникнали около преселването 
на жителите на тази сграда.

проблеми, въ българската народ-тивал на
ност, сърбския народ и 
налите народности, живеещи

оста-

СРнатериторията
Сърбия Ще се

Димитровград, 
протече

Основно е същ® така да 
се преодолее инертността и 
равнодушието К7,м музейено 
то дело, защото наистина мно

на
V- проведе 

СъШи- 
в знак

•V..’ АТвърде отдавна е сформи 
рана и комисия, която 
грижи за подреждането и 
събирането на експонатите. 
Засега в музейната сбиркт 
има към 1500 експонати: съ
дове, оръдия накити, моне 
ти и други веществени до
казателства.

Според замисъла (от пре 
ди години) в сегашния мо
мент местният музей би 
могъл да има: археологичес 
ки, етнологически и отдел на 
работническото движение и 
Народоосвободителната вой
на. Немалко паметници и 
останки се съхраняват и в

все

А г-К...
№.1 —ЧА ЯТ ще

рожденияна ознаменуване
другаря Тито и Деня 

40-годишнина

го думи са изказани за не
обходимостта да се открие ме 
стен музей, а малко е нап 

тези думи да ста-

* ден наУ; на младостта, 
та от социалистическата

нашата страна, 36- 
годишнината от освобождение

ре-равено
нат действителност. Ще бъ 
де пагубно ако въпросът не

волюция вI!ЛИ страната, 31-годишнина 
та от въвеждането на самоу 
правлението у нас и 12-тия 
конгрес на СЮК.

се реши час по-скоро, защо 
то музейната сбирка (част от 
която е изложена иа показ в 
неподходящите холове 
Културния център) може да

то на

на

Централно тържество по по 
вод Деня на младостта в Ди- 

община

се унищожи и да изчезнат и 
сегашните 
богатотоI 4г- доказателства за 

културно-историчес 
ко минало на нашия край.

имитровградска 
Срещите на младите в Сър
бия ще бъде проведено в Ди 

на 23-ти и 24-ти
М. Петров: „Джаджиното"

митровград 
май. В тържеството ще взематЗа ползата от местен му

зей не бива да се говори 
Достатъчно е 

кажем, че отделът 
ческо и народоосвободително 
движение може да стане ис 

„жива история" 
възпитанието на младото по
коление в духа на югослав
ския социалистически патри
отизъм.

ПО-ДОБРИ ДНИ ЗА РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА участие представители на 
сръбски я народ от Алексан- 
дровац Жупски, албанската 

‘ народност от Печ, албанската 
и турската от Призрен, унгар 
ската от Чантавир, русинска 
та от Руски Кръстур, словаш 
ката от Ковачица, румънската 
от Уздин, както и смесените

даотделно.

ПШЯМО ВНИМАНИЕ НА САМОНЕЙНШД работни-

тинска за

Изпълнителният съвет на,Са- 
моуправителната общност на 
интересите по култура в Бо
силеград, на проведеното за
седание през миналата сед
мица., прие проектропрограма 
за развитите на културни
те дейности за тази година, 
които ще се финансират от 
културната общност. Същевре 
менно е изготвена и проек- 
тофинансова програма, според 
която за развитие .на култур
ните дейности в Босилеград- 
ска община тази година .ще 
бъдат обезпечени над 4 ми

лиона динара.

злични стоки, а не за целта те на сдружения труд, а след
според предназначението им това ще бъдат приети от
при изграждането. Изготвени- Скупщината на Самоуправи- 
те проектоматериали ще бъ- телната общност на интереси- 
дат на публично обсъждане 
в делегациите за СОИ в мест 
ните общности и организации

културно-художествени друже 
ства от Бабушнишка, 
лишка, Босилеградска и Ди
митровградска общини.

СурдуНо дотогава — думата имат 
компетентните.

те по култура.

М. Янев Ст. Н. Т. П.

НАШЕНЦИ (

Цветан Васев: «ПРЕДЛАГАМ НАУЧЕН СИМПОЗИУМ!..«
ЦВЕТАН ВАСЕВ, някога ди

ректор на гимназията „Ио- 
сип Броз Тито" в Димитров
град, понастоящем работи в 
Невропсихиатричната клиника 
в Белград, където бележи ви 
дни резултати в своята науч
на работа.

Васев е роден в село Сла
вния. Икономическия факул
тет завършил в София, маги 
стрирал през 1976 година в 
Белград на Икономическия фа 
култет, апрез 1973 година за 
щити докторска дисертация 
на тема „Икономически ас
пекти на производството и 
разходването на алкохолни 
питиета” и получи титлата до 
ктор по икономическите на
уки. В своя труд той науч 
но доказа как може да се 
намали производството на ал 
кохолни
та да се преработват 
нителни цели.

Този труд на Васов бе пе
чатан у нас и практически 
приложен в борбата против 
алкохолизма.

Понастоящем д-р 
Васев работи 
та Икономика на

щината, а особено ценен 
териал
да на социалистическото стро 
ителство, като обобщава 
чки постижения на трудовите 
хора в този период.

ма-
обработва в перио

общината.'стопанството на 
Чрез писаната реч 
ка помага на 
в това направление.

— Мисля, че е време науч 
ните работници от общината 
да бъдат още повече прибли
жени към своя роден край. 

Известно 
е, че ние имаме много на
учни работници из. различни 
области и почти всички изслед 
ват някои области и от Ди
митровградска община. Зато 
ва предлагам тази година да 
се организира научен симпо
зиум, който ще допринесе за 
още по-големи постижения 
иа българската народност в 
Югославия. Смпозиумът мо
же да 6ъД9 организиран по 
повод освобождението на 
Димитровград.

Организатор на подобни на
учни срещи на научните работ 
ници от нашия край 
да бъде иИздателство „Брат
ство", което може след това 
научните съобщения да 

отделен сборник 
другарят Цветан Васев.

Б. Николов

също та- 
мла^ит* кадри

всиСпоред проектопрограмата 
на тази самоуправителна об

щност, в областта на култу

рата през тази година в Бо

силеградска община ще се 
обърне по-голямо внимание 
на развитието на културно-ху

дожествената самодейност.

Д-р Васев инак е извес
тен като голям борец 
тив злото на човечеството 
алкохолизма. Той е 
много статии 
Сътрудничи редовно 
нията

про-
казва Васев.

печатал 
на тези теми.

в списа
„МОСТ", „Ана

ли", „Икономическа мисъл", 
„Здравна защита" и др. До
сега има към

По-добри резултати се оча 
кват и в по-нататъшното раз

витие на библиотечното дело, 
с обогатяване на книжния 
фонд, както в централната, та 
ка и в районните библиотеки. 
През тази година се очаква 
прожектирането на филми - да 
бъде достъпно и за населе- 
зи цел се предвиждат значи- 
нието в повече села. За та- 
телни средства за оспособя- 
ването на съществуващите за 
ли в кооперативните домове 
по селата, които досега, се 
ползуват като складове за ра

Ц, Васев
сто научни ста- 

в чуж-
Чрез Международния 

фонд е работил за осъЩес-

тии, печатани у нас и 
бина.дело в Югославия" и подго

твя няколко монографии 
то „35 години на стопанското 
развитие на Димитровградска 
община". Подготвя и отделен 
труд, обхващащ развитието на 
общината преди Първата све 
товна война, между 
Йни и периода на социалисти 
ческото строителство с плано 
вете за развитие на община 
та до 2000 година. С този 
ТРУД Васов ще даде 
принос за изучаване на ико
номическото състояние на об

ка

твяване на три научноизследо 
вателски проекта в областта 
на алкохолизма и наркомани
ята.питиета а овощия 

в хра
двете во

Въпреки, че отдавна е да
леч от родния край той не

прекъснато сътрудничи с Об 
щинската скупщина

може

във връз 
ка с икономическото разви

тие на общината и дава свой 
принос за подобрение

Цветан 
върху книга- 

здравното

пе-ГОЛЯМ
чата в
каза

на

СТРАНИЦА 8
БРАТСТВО • 10 ФЕВРУАРИ 1981



— Младежка трибуна * Младежка трибуна |
КОМЕНТАР

МАЛЪК ПОРТРЕТ НА ПРИМЕРЕН МЛАДЕЖ И 
СПОРТИСТ

Истински
комендант

' На едно заседание 
конференция на СКС

на Общинската 
Босилеград, Но зимата 

зимната 
село не

си вече отмина, мина и 
ваканция, а почти в нито едно

в СЪС
ТОЯЛО се към края на миналата
се константира, че дейнрстта

година, се почуствува, че се е върнала 
младостта му. Наистина 
цови забави

на младеж- 
местните общности 

изготвената за

ките организации в седенки и тан-
е имало, но това е далече 

от организирана дейност, далече е от 
съществено ползуване на свободното вре
ме. Затова

не задоволява. В 
нието информация бе 
кои села не

заседа- 
ня- 

мла-
посочено, че в 

съществуват първични
младежите прекарват свобод- 

време в магазините, най-често 
ракия или друго питие.

дежки организации, а в населата, в които 
са формирани, организациите на ССМ, с 
изключение

ното си
с чашка 

С други 
ностите за успешна

на няколко, са дейни от 
време на време или пЪк бездействуват. 
В разискванията

думи, изпуснати са възмож- 
младежка дейност 

на село, които предлага зимният период. 
Отговорноста за този пропуск безспорно 
трябва да поеме Председателството на 
Общинската конференция на Съюза на

защитатапо този въпрос бе изтък
нато, че тези организации са изправени 
пред редица обективни трудности, нан- 
остра между които е малкото число мла
ди и тяхното отсъствуване пореди вре
менна работа във вътрешността на стра
ната. На заседанието, бе 
можности 
целесъобразно да 
,са необходими по-големи 
на младежите и девойки и

младежта, което не направи почти 
ва подготовка за

никак-
организиране 

дежки събрания, разговори и други об
лици на младеж*.и договори и активнос
ти. За това не бе направен никакт,в план, 
сетне не бе проявен съответен интерес

на мла-
Във футболния отбор „Асен Балкански* от Ди

митровград играят 
когато става дума за 
тук без конкуренция най-добър е играчът с номер 
5 на гръба — ЗЛАТАН МАРКОВ.

посочено че въз- 
и трябва 

се ползуват, а за целта

талантливи футболисти, но 
защитните редове на отбора,

за активност има повече

усилия, както 
на органи- 

останалите об- 
организации.

Зимният пеоиод безспорно е удобнеч 
период за оживена младежка 
Младежите и девойки се 
временна работа и прекарват зимата по 
родните си села. И имат много свободно 
време. По време на зимната ваканция 
им се приобщават и учениците от основ-

и от ръководствата на първичните мла
дежки • организации и — зимата си мина 
неизползувана.

Ясно е обаче, че в годината на юби
лея на революцията и на ЮНА, в годи
ната на провеждане на III конгрес на 
самоуправителите и подготовката на XII 
конгрес на СЮК, в периода на приемане 
на средносрочнат.а развойна програма 
има много теми, които привличат внима
нието на младежта от селата.

Може би до бездействие нямаше да 
се стигне ако осХ*налите обществено-по

зацията им, така и на 
ществено-политически

Марков е роден през 1955 година в село Трън- 
Одоровци. По-късно семейството му се пресел- 

Желюша, край Димитровград,, където 
Футбола, както казва, е заобичал още от ма

ски
и сегаза в с.

активност. живее.
пък и с футболната топка другарува още от детските 

В „Асен Балктнски" се зачленява 1975 го-
завръЩат от

си години.
дина, йо за място сред първите единадесетмина не 
успява да се избори, преди всичко, поради нежния 

ЮНА и след отбиванетоси ръст. След това отива в 
ча военната повинност отново се включва в подгоните училище, средношколците и студен

тите, така че свободно може да се ка- 
Же: през зимата нашите села се под
младяват. Този факт говори за добри 
възможности за организирана младежка 
дейност. Тази зима 
бяха още по-големи, тъй като зимната 
ваканция продължи цял месец.

футболния отбор. Следва период на усър- 
тренировки, усъвършенствуване на футболната те- 

таланта .. . Наскоро 
първия състав на отбора

говката на
дни
хника и игра, потвърждение налитически организации, преди всички 

Съюзът на комунистите, бяха оказали 
ло-голяма помощ и насърчавали младеж
ката активност.

успява да завоюва място в 
и вече няколко години е постоянен актьор във фут
болните борби на „Асен Балкански". В сегашния съ-

!
тези възможности

на отбора, Марков е истински комендант
без него първият състав не може ни да

на за-М. Янев став
щитата и 
се замисли.

На Марков футболът е най-любимата тема за 
със захлас и вина- 

че футболна- 
В играта

разговор. За този спорт говори 
ги изтъква, че се е „злюбил" в него,

,|

Ето, I задоволство.та игра му донася голямо 
знася себе си, играе със все сърце, мъжки и безком
промисно, но никога с намерение да нацесе повреда 
ча противника си.

Централният защитник на „Асен Балкански" е 
ч примерен млад трудещ се. Работи като продавач в 
Селскотостопанската аптека в Димитровград, където 
съзнателно и прилежно изпълнява трудовите си за- 

^дачи и задължения. Известни трудности му създава, 
{разбира се в занимаването с футбола, двократното 
1 оаботно време. Но Марков това преодолява с усър- 

Ждие и дори постига да отдели време за учене, по- 
неже той задочно следва на Полувисшето селскосто
панско училище и съвсем е близо до дипломата.

Златан Марков е член на Съюза на югослав
ските комунисти и дейно работи в своята първична 
партийна организация. Проявява се и със завидна 
дейност в младежката организация. Завършил е ня- 
(олко политически школи.

Ето това е, накратко предадена, приказката за 
този талантлив спортист и примерен млад трудещ се, 
който о и добър другар, скромен и ценен от всички 
млад човек.

I'

тези
Iкниги

прочитох!
вакан-поот Божица,Александров 

1 000 страници
—, Александър 

ваканцията прочел
Имало о достатъчно Димитър Ставровциита.

времо и за пързалката.
- Ни каза ученика 
който през I- Б. Н.трудно се впусказнати хоро 

разговор. 
Все пак ни 

то е вож

АлеМалкият, третокласник 
Александров, вмно- 

Не и чуд
каз-з онова кое сти, който пред войниците 

евоцира спомените на този 
исторически ден. Между 
другото първобореца Жива 
нович, посс .’и че 12 феару 
ари 1942 година е дата, кс- 
ято ще помним са до ние, 
югославяните, а * цяла Ев 

тогава това

По повод 12 февруари — 
Деня когато през 1942 годи 
на 105 лагеристи избягаха от 
концетрациония лагер на Чер 
вения кръст в Ниш, на 11 фе 

група работници от 
промишленост

ксанд7,р 
го обича да чете.

ДИМИТРОВГРАД

баща Никола 
Александров, зъболекар

майка му Сидения
така са

най-чести го- 
Божица.

но. Неговият на дългата ва 
книги.

тома на

__,По време
'прочетол

и В посещениетезиАлексан-
любите

канция
Показа ни трите

Май и 'продължи:дрова също 
ли на книгата и 
сти на библиотеката в 
Затова техния син

оруари 
тютюневата 
от Ниш посетиха 
та застава „12 февруари".

наКарл
харесами се__ Много

„Винету"...

Трите 
книги от
дров имат хиляда «Р*1 

Все пак „пъРвеивД ’т
потене в основното училище 
„ Божица ие О само това ра

гранична
непрекъс" 

от библио-
ропа, защото 
било първо, успешно 
низирано бягство от един 
центрационен лагер в Евро-

Т. Петров

граничарите орга
кон

прочетените 
Алексан 

ници.

нато чете книги
Най-любими са

тома на 
Александър

Между работниците, които 
посетиха заставата, се нами
раше и Паун Живанович, един 
от преживелите концлагери

теката. 
партизански разкази.

Александър 
на въпроси.

поСрамежливият 
тежко отговаря 
Казват, че в училището не 
е такъв, но ето пред

па.

мело-
СТРАНИЦА 9
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9ЛМЖтт 11[^'РЕВОЛЮЦИЯТА
Ознаменуването - с 

рови характер

ПО СЛЕДИТЕ НА РЕВОЛЮЦИЯТА

КЪРВАВИЯТ ФЕВРУАРИ В ПУСТА РЕКА
Пред заложниците на плат 

нища прод три картечници 
бяха залегнали войници ко 
ито поставяха муницията. 
Полковник Стоянов се обър 
на към хората: „Кажете кои

В село Войник и цяла Пуста рока от 13 до 1Е
се отбележифевруари с комеморативни тържества 

39 годишнина от времето когато през тези дни на 
1942 година българските фашисти извършиха едно от 

населението от този край-най-голямите кланета над

са между вас партизани, пър 
во тях да разстреляме! „Вси 
чки мълчаха. Той отново пов- 

вълроса: „Искате ли да

ваме една част в която се го 
вори за терора на български 
те окупатори.

ПУСТА РЕКА се 
близко до градовете Леско- 
вац и Лебане. По време на 

Областния коми

намира

тори
кажете!? Отново никойокупацията 

тет на ЮКП за Лесковац през 
1941 година организира На- 
родоосвободителната борба и 
създаде свободна 
рия и по този начин парти
занските части угрозяваха 
железопътната линия Ниш— 
Скопие — Солун. От 1 янУа

не
МАСОВ РАЗСТРЕЛ В 
ВОЙНИК

се обади. Бойничани и дра- 
говчани бяха солидарни, един 
ствени и но се предаваха

опасност ко
гато беше ясно< 40 българи- 
те що ги разстрелят.

и
С разстрела се не започна 

веднага. Чакаха съгласие. 
Отново се смързаваха 
та, жените и децата, 
ва време един поручник взи 
маше пушка 4 от войниците,

терито- в тази смъртна

Съ*До така бе предложено, 
че екскурзиите, 
годно се 
митровградските 
останалите организации, дру 

и сдружения да бъ- 
към посещава

хора- 
По то-

седмицаПрез изминалата 
в Димитровград бе проведо- 

заседание 
тяло

които еже-
организират от ди 

училища иПолковник Стоянов но учредително 
на Координационното

Общинската конферен 
на Социалистическия съ-

доде
нареждане да започне раз
стрела. Той определи един 
потполковник чието име не

ри 1942 година германските 
части —717 дивизия се от
теглила на Неточния фронт, а

надържеше я пред очите 
войниците и разстрелваше хо 
рата. Първо разстреля един 
човек който га гледаше нап

към
ция жества 

дат
не на исторически паметници 
и места където са се водили 
значителни битки от НОВ.

насоченивместо нея в тези краища 
дойдоха българските окупа 
ционни части — Първи кор
пус с 6,17 и 21 дивизии. Бъл
гарските окупационни части 
се опитали да ликвидират 
свободната територия в Пус 
та река и Ябланица, но след 
като не успяли да ликвидират 
Ябланишкия и Топлишкия пар 
тизански отряди те започна
ли да прилагат терор върху 
мирното население. От 13 
до 18 февруари 1942 година

което бе разисквано 
за ознаменуване 40-годишни 
ната на въстанието и социа
листическата 
нашата страна.

е открито, да извърши раз
стрела.
де нареждане: „Търгнете нап 
ред! Слезнете 
„Ручеят не беше голям. По- 
младите и по-яките, след ка 

започне

юз, на
Подполковникът да

очите. Не беше ясно 
избира

раво в
по какви критерии 
жертвите си. Хората считаха,

ввъв водата! революция

При всичко това 
ще се има 
мното Титово дело, което не 
разривно е свързано с 
ки събития и развитието на 
нашата революция-

особеносче всичко ще се завърши 
тези отделни разстрели. предвид огро-Между другото бе констан 

ознаменуването 
значителен юбилей

то видяха, че ще
подготвихаНякъде около 15 часа в 

Бойник пристигна придружа 
ван от 20 четника и неди- 
чевци Любиша Момирович, 
председател на куизлинската 
община в Лебане. Той пре
даде писмо на българския 
комендант. „Пристигна съг
ласие за разстрел на хората 
от Бойник и Драговац — ка
за Любиша Момирович — от

българското правителство 
чрез Първия корпус и щаба 
на българския батальон в Ле 
бане. Българския полковник 
Стоянов, който водил разго
вор с немския майор проче 
те писмото.

тирано, че 
на този

серазстрела, 
да бягат но посока на Пус

та река. Тогава последва ко

мандата: „Огън"! Обади

всич

трябва да има трудов харак
тер, че 
се включат 
жите, 
ните

трябва дав него
пионерите, младе 

работниците, гражда- 
с една дума всички.

се
За председател на коорди 

ТЯЛО бе избран
изстрели откартечницата и национното

Петър Тасев, секретар 
Общинския комитет на Съюза

стотина пушки. Чу се страшен 
Тога набългаро-фашистките

около 500 не-
части вик от стотина гърла, 

ва започнаха да падат жер

твите. Падаха син на баща, 
на внук, съсед върху 

съсед. Някои псуваха бъл

гарите, други плакаха, пов

дигаха юмруци, ударяха с 
краката, заканваха се на кръ 
вниците.

Бе посочено, че освен оз 
наменуването на най-значите 
лните дати на нашата стра 
на ще се ознаменуват и дати 
те значителни за Димитров 
градска община, като на 
пример: 8 септември, замина 
ването на Първа цариброд- 
ска бригада на фронта и пр.

разстреляли 
винни хора, жени и деца, Ос
обено в село Бойник и Дра

на комунистите.

говац те ликвидираха цялото 
население, опожариха селото.

В книгата „КЪРВАВИЯТ ФЕВ
РУАРИ" авторът Никола Илич 
документарно разказва за 
кръвата драма на хората от 
Пуста река, от която преда-

Въз основа на предложени 
ята от заседанието ще бъде 

и конкретна прог 
рама за ознаменуване на юби 
лея-

ДЯДО

изготвена

Т. Петров

(3) ПОДГОТВИЛ: 
МАТЕЯ АНДОНОВ1.ДВАРД КАРДЕЛ - ВЕЛИК ДЪРЖАВНИК,ТЕОРЕТИК И МИСЛИТЕЛ

"До последния дек ог твоя нввот,драги другарю Еавц.оотакт 
варак на идеалите на нашата революция .Даде отронен приноо 
в изграждането на нашата социалистическа,оаноуправитална, 
необвързана общност и на укрепваното на братството 
ството на нашита народи и народности-Твоя светъл образ на 
нонуниот и революционер ще бъде пример и подтик на оегам-

следят и че всяко предателс
тво ще бъде последвано от 
безмилостно наказание. 
Партизанските бойци трябва 
да се чувствуват сигурно, за- 
щото зад тях стои целият 
народ и че ги помага на вся
ка крачка.

Целият словенски народ 
трябва да стане едно цялост- 

. но военно поприще, на което 
се води борба от село до 
село, от къща до къща".

партии, на което бива 
дена Коминтерна
1947 година), 
делегация на 
ръководители на СССР в Бъл- 
гария (Москва, в
1948 година) 
го заседания на необвързани
те страни в Африка, Азия и 
Латинска Америка.

създа- 
(Варшава 

оглавява наша
разговори с

* вдин-
началото на

участвува в мно-

ните н бъдещите поколения."

Любляна,13.02.1979 год. Кардел е 
тРУДОве в които

Т И Т 0 автор на много 
третира въ- 

на на
родната власт и обществено
то устройство в Югославия-За значението на Освободилна фронта проси от изграждането

БОРЕЦ ЗА МИР И НЕЗАВИСИ
МОСТ Голям принос към съвре

менната теория на маркс-ле- 
нинското учение представлява 

труд „Социализмът и 
обнародван през 

година. В него Кардел 
сочи, че бъдещето на соци
ализма не зависи само от

В статията си за „Освободи- 
лната фронта на словенския 
народ” Е. Кардел между дру
гото пише:

ният комитет на Комунистиче
ската партия на Словения, ве
днага след разгрома на Юго
славия призва на борба всич
ки честни и патриотични сло
венци, без оглед на тяхната

ради това предварително са 
обречени на неуспех всички 
опити на политическите спеку 
ланти да използват популяр
ността
фронта за прикриване на сво
ите нечестиви .политикантски 
планове.

,Лрез време на дългогодиш 
ната си плодовита и активна 
революционно 
ка работа Едвард Кардел би
ва шеф на много югославски 
делегации, участвували в ме
ждународни конференции 
срещи. Оглавява наша деле- 
гация на Съвета на минис
трите на петте велики сили 
за подготовка на Мировия до 
говор в 
през
участвува в Конференция 
мир в Париж през 1946 годи

на, на заседанието на мини

стрите в Москва през 1947 
година, както и на повече за

седания на ООН до 1951 го
дина. Бива шеф на

неговия
войната"държавничес

Освободилната 1960на„Другата поука, която сло
венските трудови маси изля- 
коха от опита с разгрома на 
Югославия, се отнася до от
ношението към Комунистиче
ската партия- Словенските тру 
дови маси видяха не само 
предателството на нашите го
спода по време на германско 
то нападение на Югославия 
и след нейния прогром, но и 
факта, че КП искрено и до
край позоваваше на съпроти
ва срещу фашистките завое
ватели и че при разгрома ос
тана единствената партия, ко-

плитическа или идеологическа 
Освободил-принадлежност, 

ната фронта днес е свършен
противоположностите на соци
ализма и капитализма, но и 
от вътрешното 
социалистическите

и
Отбори на Освободилна 

фронта трябва да се създа- 
дат във всяка община, във 
всяко село, във всяка фабри-

факт. развитие на 
страни.

Много трудове на Е. Кардел 
са преведени в чужбина.

Тя обхваща всички напред 
ничави групи и огромно бол
шинство на словенския на
род. Освободилната 
не е и не смее да бъде ни
какъв 
акт.

Лондон и Париж 
година. Активно

ка, в-^в всички среди и учре
ждения, във всички професии 
и на цялата

1945фронта Приживе бива избран 
почетен член на Словенската 
академия на 
вен член 
демия на науките, почетен 
член на Академията на нау
ките на Босна и Херцеговина. 
Лауреат е на наградата на 
АВНОЮ. През 1951 година би 
ва провъзгласен за народен 
герой.

за
затеритория, 

която живеят словенци, 
Адриатика до северните гра
ници, от Целовец и Велико- 
вац до Купа.

на
празен декларативен от науките, редо- 

на Сръбската ака-
Истинските бойци в Осво

бодилната фронта са само 
ония, които наистина са го
тови да отдадат всички свои 
сили в акцията за освобож
дение на словенския народ.

Именно тук лежи силата на 
Освободилната фронта и по

Врагът на всяка крачка 
трябва да почувствува, че е 
обсаден, че са му затворени 
всички пътища. Предателските 
души трябва да се почувству 
ват такаче техните крачки се

Ято даваше организирана съп 
ротива
. .. Освободилната

делега-на окупаторите . ..
фронта

на словенския народ, за коя
то инициатива даде Централ-

цията на заседанието на пред 
ставителите на деветте кому
нистически и работнически (Следва)
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в ПОСЕЩЕНИЕ НА БОЖИЦА

ЯЛ отивдт-ноСЕЛОТО НЕ НАПУСКАТ
МОЙТО СЕЛО — Е БОЖИЦА 
НАПУСНАЛА ГНЕЗДО ПТИЦА!

Александър ДЪНКОВ

АКО СЛУЧАЙНО дойдете 
Божица — център и посетите 
училището, новата библиоте
ка, обиколите магазините, зър 

на селото

в селото по„ Цяла Европа
маистори-строители ... И
рно е това1 

Един

като V клас 
Въпреки 
училището се старае да да
де знания 
нищо неостъпващи

имат само 8 ученика, 
това колективът навя-

ученик ни рецитира 
стихотворението на Алексан
дър Дънков, поет от Божица, 
който

нете в -миналото 
и погледнете двете 
това не значи

на учениците по 
от тези

Божица под сняг
черкви, 

че сте видяли 
и запознали село Божица. Се
лото има още десетки махали

които отиват в голямите гра
дове. Училището, 
името

също не живете тук, 
много далеч от

къща радио и може свобод 
но да се каже, че тук се 
разисква за Достоевски, ме
моарите на Де Гол, Ана Ка- 
ренина, Много хора препро
читат някои книги и по два 
пъти. Стойне Дънков, семей
ството на зъболекаря Никола 
Александров, особено малкия 
Александър Александров, уче 
ник от III клас Любен Васи
лев и още много други са 

читатели на би
блиотеката в Божица. Радо
стен е факта, че много уче
ници четат и знаят наизуст 
стихотворенията на местния 
поет Александър Дънков.

поставен на същинско място. 
В хубавото помещение, което 
изобилствува с цветя и хуба
во подредени книги, библио- 
текраката Виолета Рангелова 
ни каза действително радва
щи данни. Библиотеката има 
6 000 книги, от които половина 
та са на български език. От 
библиотеката взимат книги за 
прочит учениците от учили
щето, много селяни, служа
щи, лекари, работници и сту
денти които следват във тъ- 
трушността на страната. А 
вечер в приятна обстановка 
много хора идват тук да 
прочетат печата и гледат те
левизия. В селото има всека 
трета къща телевизор, всяка

което носи 
„25 май" изобилствува 

с помагала, които ученйците 
и преподавателите сами са на 
правили. Направи ни

а селото, а
все
Ученикът наблягна 
тите:

пак пее за своето село.разпръснати на диаметър от 
десетина километри, а в Ниш- 

Мали

на купле-

Пантелей,ки впеча-
телние, че дисциплината е на 
високо равнище. В двора, ко

мокри
луг край Белград и Калуге- ,,Моето село 

Моето село 
моето село

— село беше, 
живееше,

Цвят цъфтеше 
с детски радости гореше.

рица има още по една така
ва Божица. Все 
наги търсим Божица тук

ридорите и класните стаипак ние ви-
навсякъде хигиената е до
бра. Един човек на автобус
ната спирка ми обърна вни
мание

на

на група ученици, ко
ито също чакаха автобуса на 
облеклото на децата. Дей
ствително децата бяха облече 
ни по' градски, с „Клузови" и 
„Бекови" винтяги и дълбоки 
топли обуща и ботуши от ме
ка кожа. А чантите? Не видях 
нито едно дете със скъсана 
чанта. Това не е за очудване. 
Техните бащи работят като 
добри строители и заработват 
добри пари. В селото присти
гат около сто пенсии, а поч
ти всяко домакинство отглеж
да по десетина до 40 овце. 
Това са добавъчни приходи 
за домакинствата.

) шампиони

Б. Николов

ДИМИТРОВГРАД

Филии през седмицата
21 ФЕВРУАРИ, „СПИРКА ВЪВ ВСЕЛЕНАТА”, американ

ски;

24 ФЕВРУАРИ, „МОМЧЕТАТА ОТ БРАЗИЛ”, американ
ски;

26 ФЕВРУАРИ „РУЖ”, американски.

СНАБДЯВАНЕТО Е ДОБРО

В Божица има четири мага- 
два магазина на 

един на
Божица с детски радости зина

„Власина-лродукт”,
„Слога" от Босилеград и един 
магазин на „Тома Костич” от

От трите американски филма, които ни пред
лага димитровградското кино през следващата седми
ца, на зрителите препоръчваме третия — „Руж”. Ето 
на кратко, и неговото съдържание:

— Крие Мек Кормин е много известна мане
кена. Един ден в нейния апартамент пристига про
фесор по музика. Обаче професорът всъщност е сек 
суален манияк, който се опитва да изнасилва Крие. 
Веднага да кажем, че целия филм по-нататък се 
„занимава” с това да ли професора е крив или не. 
Крие загубва делото на съда, но когато съЩия човек 
изнасилва и нейната по-малко сестра тя взима оръ
жието в ръце си .. . Този път правдата е на нейна
та страна.

Ние в нашия репортаж ще 
се спрем, не за селото „кое
то опустява”, а за селото, и 
хората, които твърде остояват 
и създават условия за един 
богат и културен живот.

старото гнездо, където въ
преки преселението на божи- 
чани

Лесковац, специализиран ма
за брашно. Магазините 

са добре снабдени. Някои де 
фицитарни стоки и тук 
чувствува техния недостиг, 
един магазин ни казаха, 
ако всичко

те отиват, но селото
газинне напускат.

Тези дни когато селото е 
под сняг, посетихме го и раз
говаряхме с хората. Трудно е 
в еднодневно пребиваване да 
се узнае какво радва и мъ
чи хората от Божица, но ед
но не беше трудно да се 
узнае. Всички хора в Божица 

миналото на 
от една 

каза:

се
В

че
онова което сеНАМАЛЯВА

БРОЯТ НА УЧЕНИЦИТЕ
остане в селото, то- 

каже, че 
живее в изоби-

продава 
гава може да се
населението

Но много колети с за-
Всяка година основното учи 

двадесет 
ни за-

лие.
хар, кафе олио пътуват при 
близки и приятели

лище започва • без
Сега, както

се гордеят с 
селото. Един човек 
съседна махала ни 
„Рядко може да намерите се
ло с две. черкви, а 
ги има. А знаете ли

ученика, 
позна

Ниш,в
директорът на учили- 

Любен Михайлов, учи-
и други места 

божичани живеят.
\тездяхите

Калуджерица 
където

Разглеждайки 
на магазините

щето
лището има отделения и от 

И най-лошото е
нашето 
че бо- 8 ученика. един прода- 

шега ни каза, че вгодина отделенията отче тая вач на
Божица няма да се намери

славата нажичани разнесоха

На 25. II т.г. се навършват 
40 ной-тъжни дни от

само рало ,всичко друго има 
в изобилие.

— Защо рало? — 
някой.

попита

Защото тук никой не 
— отговори продавачът. 

И действително тук много 
остоват непоорани. Ни-

ПЕТРАНА ЯНИЧЕВА
оре,

Мила майко и бабо, изгуби 
хме те завинаги, но твоето се 
беотрицание, сърдечност и 
човеколюбив ще бъдат наш 
пътеводител о житейския ни 
път.

ниви
кой не знае да ни каже точ
на статистика за непоорани'е 

но то са много. Ли-площи, 
вадите
Хората се запасяват само с

непокосеми.остават
По този повод 

роднини и познати да при- 
съствуват на панахидата, коя 
то ще се състои на същия 
ден в 11 часа на димитров
градските гробища.

От опечалените семейство 
Яничеви и Ташкови

поканваме

сено колко им нуж-толкова
стоката която отглеж

дат, а тя много малко.
но за

ТУК МНОГО СЕ ЧЕТЕ

За библиотеката ни казаха, 
действително обектче това е

библиотеката приятен кът за Р 
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АНЕКДОТИ Тг
ПОВЕЧЕ КАФЕ Ш де» дшчошюИзвестния италиански фи

зик Волт много 
фе и винаги го пил без за
хар. Един приятел го запитал 
защо не слага захар в 
фето, а той му отговорил: ' 

— Защото в този случай 
във филджана има повече ка 

ХУБАВИ МЕСТА 
Как да се стигне до 
в живота? — запитал

обичал ка

ка- ПОВТАРАЧИ
основно училище „Хри

сто Ботев” в Долна Любата в срок сн една 
година обнародва четвърти, пореден, кон
курс за директор на училището. Какго е 
известно, този колектив досега три пьти пу
бликува, конкурс, три пъти провежда из
бори и три пъти не успя.

Очевиден пример, че и преподавателите, 
а не само учениците,

ПРИЗНАНИЕ
Босилеградските младежи, които се из

тъкват с усърдна активност на билиарда в 
хотела, най-сетне получиха признание 
видяха се в едно предаване па ТВ-журнала.

ДА НЕ СЕ СЛУЧИ
По всичко личи, че и за селскостопап- 

производители в Босилеградска общи
на (най-сетне), ще догече — „Морава II .

Само да не се случи някои да ловят в 
мътна вода.

Колективът на

успех
някой в една компания.

— Жан Луй Баро, който
тъкмо со завърнал от една 
приемиера отговорил:

Това което много хора спре 
на път.я към успеха, е фак
та, че има много хубави мо
ста — за паркиране.

ВЗАИМНО СЪЖАЛЕНИЕ

НИЩО БЕЗ ДИРЕКТОРАТОГА
У петак навечер отидо у Босилеград. Гледам 

цел собор. Бре, млого

могат да повтарят.

жив-на автобускуту народ — 
нуло градчето, айде и я малко ^а се умешам, мо
же наборлията Тривун да йе излезъл и он, бел^и 

изпицемо йедну-две Ьила жешку
Мел Ферер черазказва, 

е бил на един прием в Лосга ушравим да му
раЬию — Йутре му йе имен дън. Поумеша се и

около неднога кико на
Анджелос и че между 
нените
В един момент тя седнала 
на една столица на която би 
ли йабравени очила. И счу
пила ги.

пока-
била и Ракел Велч.

гле

дам народът се насъбрал
— Йедни га куме, дру1)и га сецаю за рукав, 

вика „не могу бре човеци, 
жена и деца".

мечку
трет га псуйе, а он само 
карпата че ме бутне урека, я имам 
Гледе що сме мужйе, моли га йедън, путо че из- 

карпата на прашиште че направиме и че 
песна. А бре автобусо 

само понди да не

Действително твърде 
каза Ра

скитеметеме и
много съжалявам 
кел на собственика на очила

Я изметеме има да минеш с
че пренесеме преко тая карпа ти 
мрзнеме тука по улицата. Не могу и 
се шоферат, казал сам и на директоро и на предсе- 

нечу да идем додека 
помери. Разбери се майсторе, ако че

та когато той пристигнал.
отвърнал

нечу, брани
— Ох, нищо 

той. — Аз ст.жалявам, че не 
СЪМ бил С ТЯХ.

днико и на путната секция
се карпата не
каме путната секция да го очисти нема дома да си 
ойдеме до Великден. Моли га и Йедно войниче 
„син ми се родил и толко пут пройдо а са да ме 

камиче". Ама не помо-ну нищо.сьпре едно
На йутредън пай собор на автобускуту. Пай 

молбе, кав^е расправийе, а шоферат си држи свие- 
то „жена и деца имам", „чу идем ама нека поиде [ 

нашите муЬи". Довикаше и ди- !
и пойдоше два пълна I

ХУМОР ИЗ НАШИТЕ КРАИЩА

и директоро, да види 
ректоратога,
автобуса. Пойдо и я, искам да видим кико бусиле- 
грджанье бутаю карпе и прайе пут. Возимо се, 
путат им млого лош, неколко пути се разкласкамо, 
Я удри у таванат та ми дзвезде излетеше, 
уплаши за директоратога, тия. муЬе су и големе и 
не су, ама ка га причепе пред карпуту . . . Ония ди- 
ректорье посмен>аваше, а овай без време че си из- 
бега ...

сложи се човек

СКРОБ - ГОЛЯМА ГОЩАВКАама

Но я се 1

Но преди да куснат, едини 
ят от тях попитал домакина: 

— Е, ако скробът е толко 
гозба, защо

В онова бедно предвоенно 
време двама далечни друго
селци пристигнали на една 
сватба в село Жеравино (Бо
силеградска община). Целия 
ден прекарали на сватбата, 
а гостоприемните, щастливи 
и весели домакини ги посре 
щнали любезно и ги угости 
ли с добро ядене и добро 
пиене.

това яДене не било познато 
на другоселгите, те започна 
ли да се разпитват за него.

насимамо се,Зададе се и карпата, настаямо,
да 1)у поправимо. Я си све стра-сунумо се лом 

вуйем за директоратога, са а почну да му дзураю
нийе какви

гоголяма
нямаше на днешната сватба? 
Сватбата беше добра, а до- 

вижда се, не е бе

ва
бил един„гледе, ти си седиш у мека вотел>а, а 

муйи мучиме", човекът че пропадне оди срам.
— ядъц. Пут порасчистен, йедън ка

дила се сили с шильок, прийде му 
та га тресйе напра

ви. Сунумо се да га исфрлимо ама пай ядец 
шоферете и кондуктерйете това очистише за две 
нуте, а нийе не стигнамо да си измрламо руйе.

Домакинът 
най-бедните 
лото, но затова пък обичал 
да се майтапи. На гостите за 
почнал да обяснява, че скро 
бът е много вкусно

от
Сти- селяни в се-

гомо, ка тамо макинът,
ден.мик оди стотина 

войничето, ману два пути с чук — Е, казъл дядото, напра
вил е добра сватба, но 
тази гощавка не му стигат си 
лите, не е имал материал.

Другоселците 
во вече да питат, а отгово- 

повече

ядене, за
ми- леко се приготвя, хората 

много гоят от него, с една 
дума истинска гощавка, и за 
почнал великодушно да 
кани.

се

Привечер другоселците си 
тръгнали в къЩи, но замрък 
нали и решили да се отбият 
в първата къща, която им се 
намери на пътя. Най-сетне 
в~ мрака се подала една малка 
сламена селска къщурка, по

чукали на вратата и домаки

нът ги приел. Замръкнали 
те другоселци заварили до

нямали как
ги

рът на стареца още 
ги убедил, че скробът е гол 
яма гощавка. Добре си 
нали,

Гостите не били нито глад 
ни нито жадни, та нали идат 
от свадба, но след голямата 
реклама на домакина за скро 
ба, те все повече поглежда 
ли в котлето със „голямата 
гощавка" и започнали да се 
облизват. Домакинът не пре 
ставал да хвали яденето 
да ги кани, и те най-сетне 
реши да го опитат.

хап-
очевидно скробът мно 

го им харесъл, и цяла вечер 
не преставали да хвалят „чу 
десната гощавка". На сутрин 
та рано тръгнали в къщи. За 
минали си с убеждението, чеБЩетВо т

Пращайте ни идеи за „Бай- 
Манчо" и „Моля, без дока- 
чение"

машните, един дядо и една 
Вечерята

са вечеряли голяма гощав 
ка и нощували при богат до 
макин.

баба, на вечеря, 
им била скромна (брашно,с ва 

във вода) и тъй като

и
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