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С указ на президента
на СФРЮ от 14 февру
Издателари 1975 г.
братство" е удоство
Орден братст
стоен с
во и единство със сре
бърен венец за особев областта
ни заслуги
информативната и
на
графическа
дейност и
за принос в
развити
и
ето на
братството
единството между нашите
народи и наро
дности.

6 МАРТ 1981 * ЦЕНА 3 ДИН.

НА

ЦК

Цвнйетин Миятович посети Ниш

НА

ЦЕНИТЕ ЗАСТРАШАВАТ САМОУПРАВЛЕНИЕТО - 1С10ВА ЗА ПО
СТАБИЛИЗАЦИЯТА
Председателството на
Цен-ъ
тралнид комитет на Съюза на
комунистите в Сърбнд на за

— от организациите на сдру
органите на
жения труд до
обществено-политическите об
щности. Организациите на Съ
като
юза на комунистите
се изхожда от становищата на

седанието си от 23 февруари
обсъди актуалното икономиче
ско

положение

в

СР

Сърбия

и във връзка с това актив
ността и задачите на органи
зациите

на

Съюза

на

кому

на

Активността

Скуп

органи

1981 година да се осъществи
запланираният растеж на про
производство. От
мишленото
необходимото
опазването на

промени
се
процеси. Тези
отчитат най-много з поддър
жането на запланираното ни-,
во на производството, повише

търсенето

нието на износа и намалявадефицит,
нето на платежния
всички
в по-бавния ръст на
в уставидове потребление,
новяването на по-благоприятотношения

нието

разпределедохода в полза на

на

в

сдружения труд и др.
Същевременно — в отделстопанството
ни сектори
на
бавно

са

надминавани

затруд

ненията възникнали под влия
иие на неблагоприятните про
икоцеси в международните
номически отношения и поради вътрешни слабости и не
последователност.
настоящата

В/ началото на
година тези проблеми се изо
областта
стриха, особено
в
на цените и снабдяването на
със
суровипроизводството
възпроизводни, енергия и
ствени материали, както и 0
населението
снабдяването на
с основни
хранителни
комерното

селскостопански

и

произведения- Пре
и неконтролирано

на цените и В7,в
и недоимъка
възпроизвод-

увеличение

връзка с това
на
суровини,

заствен ■ материал и енергия
обезценят големи
плашват да
трудовите хора
те усилия на
в, осъществяването на икоиостабилизация и да
жизненото им равни-

те мерки и акции, с които се
създават условия за континуи ло
итет на производството
рационално използване на мощностите.

общеСамоуправителното
ство може с успех да преодолява трудностите, само ако
е мотививсеки негов член
раи и отговорен за своите и
всеобщите резултати. Това се
областта на икоотнася и А°
отношения
4 Я
номическите
чужбина, в която за по-дълъг
ще бъдат
период от време
съсредоточени затруднения в

та

икономическа-

сТабилизация.

необходимо
сдружения

организациите
труд и

е
ио

другите по

стоки от вноса
требители на
да обезпечават валута за та-

кова потребление, предимно
чрез износ или чрез сдружаване с износчиците.
ЗАЩИТИ
ДА СЕ
ТО РАВНИЩЕ

ЖИЗНЕНО-

ще.
Председателството
възникналите
труднения
цеси

в

могат

преодоляват

с"ит“'

проблеми

и

стопанските
успешно
само

с

про-

да

задача

п,о

НаЙ-сложната
на по-нататъшното обобпътя
на политиката на
ществяване
е разработката но обцените
критврии
зв
законни
лците

V

(Следва ио

З-стр.)

разговора

със

стопанско-

региона, изта обстановка в
е
разговора,
тъкнато бе в
икономическата
стабилна,
а
сравнително добра. Този реикономическите
си
гион по

ал, както и на пазара на стоПОТ!ребление.
широко
ки за
Затуй е необходимо съ°твет"
навременно
но планиране и
предприемане на необходими

Затова

войните планове на тази найЬоляма стопанска организация

‘региона и за основните насопо-наки на действуване в
на тази
татъшното развитие
част от страната, Политическа

съгласуваност
на
и предлагането и
суровините
и
на пазара на
материвъзпроизводствения

иа

мишленост, къДвто бе осведо
мен за стопанисването, стандарта на работниците и раз

В

вноса,

политиката

ти Ниш.
Цвийетин Миятович най-напред посети Електронната про

политическия актив на Нишна
ки регион, председателят
СФРЮ
Председателството на
Цвийетин Миятович бе инфор
миран за актуалната стопанска
в
и политическа обстановка

на производството
равнище
зависи създаването на Дох°Да'
възможността за конкурентен
износ, рационално заместване
на

Изпълнителния съвет на Ску
пщината на СР Сърбия Милан
Драгович, във вторник посе

в града.

мическат а
угрозят

Председателството

В този смисъл е необходи
мо да се спре4 намаляването
на производствения ход и в

зациите на Съюза на кому
нистите и другите социалис
тически сили в тази област в
по-дълъг период от време се
коеразвишва континуирано,
то допринесе през изтеклата
година да бъдат осъществе
ни забележителни положителстопанските
ни
промени
в

ни

на

на СР Сърбия Добривойе Видич, членовете на Председа
телството на СР Сърбия Риста Йованович и Радован Пантович и
подпредседателя на

стабилизация-

икономическа

на

дателя

ват и да се борят за пълна
последователност в осъще.стна
политиката
вяването
на

Председателството
констакакто е оповестено

тира
— че

актив на Нишки регион.
Председателят на
Предсе
дателството на Социалистичес
ка
федеративна
република
Югославия Цвийетин Миято
вич, придружаван от предсе

Председателството на ЦК на
СЮК — такава активност тряб
ва непрекъснато да раздвиж

нистите и другите
социалис
тически сили.
Уводно изло
жение изнесе Радое Стефанович, подпредседател
на Из
пълнителния съвет
щината на Сърбия.

договореното и където се е излезло
Навсякъде, където не е спазвано
от рамките на позволеното и икономически оправдателното, цените трябва да се
ревизират __ изтъкна другарят Миятович в разговора със стопанско-политическия

късната активност
на всички
институции на нашата система

Цвийетин Миятович

потенциали представлява една
десета от СР Сърбия без ав
тономните области, но заедно
числи
с Южноморавски
се
към най-неразвитите региони

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА МЕЖДУОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН В НИШ
КИ РЕГИОН

ПЛАНОВЕТЕ - САМО ЧАСТ
ОТ ЗАДАЧИТЕ
| Делегатите на Междуобщинската кон
ференция на Социалистическия съюз в Ни
шки регион на 25 февруари в Ниш оосъдиха развойпия план па региона в периода ,
от 1981 — до 1985 година.
■ В работата на конференцията взеха
участие Драгомир МИЛОЕВИЧ и Шандор
ДОБО членове на Председателството на Ре
публиканската конференция па Социалисти
ческия съюз и представители на Южиоморавски, Зайчарски регион и др.
СЛЕД всестранни разисквания, делегатите на Междуобщинската конференция на Социалистическия съюз в Нишки регион оцениха, че общестопанско
ственият план на
региона до 1985
развитие в
но
година е амбициозен
реален. При това беше подчертано, чо ССТН като найна
трудовите
широк фронт
хора и гражданите трябва непрекъснато да се ангажира и

да се бори за осъществява
не на утвърдените и приети
те 'споразумения и договори.
изложение
В уводното си
с
обществения
в’1,в връзка
подпредседаразвоен план,
телят на Скупщината на межобдуобщинската регионална
ЕРЧЕацност в Ниш Синиша
ВИЧ изтъкна, че планът изцяло е обоснован върху пред
варителните договори по въз(Следва на 5-а стр.)
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в републиката. През изтеклата година са постигнати забележителни резултати в стабилизацията. Производството се
е увеличило с 12, а произво
дителността на труда с 8 на
сто. Добри резултати са поизноса,
който
стигнати и в
надминава вноса с 40 милиона долара.
Взимайки участие в разговора, председателят на Пред
седателството на СФРЮ ЦвиЙетин Миятович посочи думите на другаря Тито, че ако
Съюзът на комунистите и ос
таналите социалистически сидинамична
ли са разгърнали
да
активност успехите няма
липсват. Ние в миналото пре
одолявахме и по-тежки проблеми, а днес нашите целокуп
ни възможности са по-големи
от когато и да било губ-рано. Мисля, преди всичко,
за
съзнанието на работническата
класа, нейната численост, ор
ганизираност и подготвеност,
за единството и равноправие
то на народите и народности
те, за
нашето
федеративно
устройство
и самоуправителна система, за отбранителната
мощ на страната и вътрешна
та й стабилност, за необвър
заната политика
и крепкото
международно положение
и
(На 2 стр.)
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Български памфлет
ПРЕС-КОНФЕРЕНЦИЯТА,
състояла се в миналия чеНА

твъртък, официалният предсга
вител на Съюзния секретариат на външните работи Мир
ко Калезич отговарял на въпроси на домашни и чужде
странни журналисти.
— Търговският и финансо
вият ДЯЛ от
споразумението
между
сътрудничество (
за
СФРЮ и Европейската икономическа общност се прилагат
от 1 юли 1980 година — ка
зал Калезич. След влизането
на Гърция в ЕИО, от 1 янУа"
ри 1981 г това споразумение
е валидно и за тази страна.
Беше предвидено до края на
1980 г. да се проведат прего
вори и сключи отделен про
токол, въз основа на утвър
дените принципи. За съжале
ние това все още не е завър
шено. Надяваме се, че про
токолът ще бъде сключен в
интерес
най-скоро време, в
на стабилни икономически от
ношение между Югославия и
на
Гърция и съгласно духа
__
споразумението
СФРЮ
ЕИО.
■ Попитан как коментира
драматични
неотдавнашните
_ събития в Испания, Калезич
изтъкнал задоволството, че не
е доведен под въпрос про
цесът на демократизация
на
испанското общество.

I

За статията, с която откри
то се обвинява югославската
историография и политика за
„фалшифициране на минало
то", публикувана в българско
то списание „Векове", посла
никът Калезич казал, че това
е „антиюгославски политичес
ки памфлет от най-лош вид".
— Твърденията, че българ
ската фашистка войска е ос
вободила
през
Македония
1941 година представлява гру
бо изразяване на териториал-

ни претенции към Югославия.
В този памфлет се настоява
да се подрият отношенията на
Югославия с
трети
страни,
чрез инсинуации, че югославската политика е антисъветска. Характерът на тази и по
които
наподобни статии,
следък се появиха не е в
■ интерес на развитието на до
бросъседските отношения между Югославия и
България,
за което ние последователно
се застъпваме. Желая отдел
но да изтъкна, че тези статии
не са в съзвучие с официал
ните български изявления за
желание за сътрудничество и
приятелски отношения с Юго
славия*
Официалният
представител
на Съюзния
секретариат на
споделил,
външните
работи
че
„югославската
обществе
ност, със задоволсво прие ве
стта за издаване на присъда
на усташките терористи в Ав
стралия, понеже те са в уни
сон с
добрите
югославскоавстралийски
отношнеия
и
задълженията на всички стра
ни в борбата срещу терориз
ма.
Коментирайки статиите във
френския печат за това, че
журналистът на списание „Екс
прес" Емил Гиковати е изго
Калезич
нен от Югославия,
обяснил:
— На журналиста Гиковати
е отказано гостоприемство въз
основа на забраната за вли
зане в СФРЮ във времетрае
не от 5 години, произнесена
на 15 май 1980 г. поради не
прекъснато, злонамерено и

не

вярно писане
за Югославия
и неприятелско поведение.Та
кива мерки Югославия взима
единствено, когато се
касае
за очевидна
злоупотреба
с
журналистическото стату.

,ЗА

Ислямска делегация в Техеран и Багдад
Деветчленна делегация
на
конференция, ог
Исламската
павяоана от гвинейския претези дни
зидент Секу Туре,
направи посещенид в Техеран

разговаряли и
делегацията
Бани
с иранския президент
Садр и членовете на Върхов

и Багдад, където водила разотносно
говори с иранските

ния съвет на отбраната.
Иракският президент Саддам Хюсеин споделил, пред
делегацията
пристигането на

ръководител за ми
разрешаване
на
ролюбиво
война
между
петмесечната

в Багдад, че Ирак е готов да
се съгласи с прекъсването на
огъня

Ирак и Иран.
В Техеран ислямската долебила приета от аятогация
Членовете на
лах Хомейни.

ри с Иран.
Въпреки че точните резултати на ислямската мисия Ше

иракските

ПО ПОВОД 39-ГОДИШНИНАТА

бъдат

ОТ

н

да

започне

известни

прегово

след

приклю-

обществена акция, която во&им понастоящем/ каза Миятович, незаменима е ролята
на
Съюза
на
комунистите.
Всъщност СК трябва и е не
прекъснато активен,
това
е
негов белег като революцион
на организация.
На. широк44 фронт у нас все
странно, откровено и крити
чески се обсъждат проблеми
те, с които сега се стълкновяваме — подчерта Миятович
— и но с решителност, въз
основа на миналогодишните по
ложителни резултати,
да
се
спрат
неблагоприятните про
цеси, да се намалява инфла
цията и
още
по-решително
да се продължи борбата
за
стабилизация- При това тряб
ва да се има предвид, че тя
се осъществява при
твърде
изострени международни ико
номически и политически ус
ловия- Сега обаче трябва осо
бено да водим борба за сли

ране на неконтролираното уве
личение на цените, премахва
не на трудностите в снабдя
ването на стопанството с ос
новните суровини и на насе
лението с някои важни хра
нителни и др. стоки за широ
ко потребление.
Оправдателно, е да се попи
та, продължи Миятович, дали
колективът, преди да приеме
решение
за
увеличение
на
цените, цялостно е информи
ран за причините й последи
ците от такова решение.
В
някои ОСТ се постъпва така,
че потребителите
сякаш
са
някъде далече. Някои побър
заха да използуват
увеличе
нието цената на нефта, за да
повишат цените
на
своите
произведени^ и скрият низка
та производителност на труда
си й лентяйтвото си. Отделна
критика заслужават онези тру
дови среди и обществено-по
литически общности, които са
приемали
чение на

решения за увели
чените, пренебряг-

чването на разговорите з Баг
пакистанският президент
дад,
член на
Зиа ул Хак, който е
делегацията, изразил надежди
за разрешаване на конфликОфициалните лредставита.
обаче протели в Техеран

че
да споделят,
на
Иран е последователен
становището си, че преговозапочнат
рите не могат да
войски
все докато иракските
не се оттеглят от окупиранидължават

ге ирански територии.

НА ВТОРА

СЪЗДАВАНЕТО

УДАР

ПРОЛЕТАРСКА

НА БРИГАДА

Прославена бригада
повод
На 1 март т.г. по
39-годишнината от формиране
го на Втора пролетарска уда
рна бригада (Чайниче 1 март
което
• 1942), в поделението,
нейните тради
продължава
ции в Ниш се състоя тържес
гво.
На тържеството
присъствуваха
оцелели
бойци на Вто
ра пролетарска
ударна бри
гада: Йеврем Попович, Милан
ка Благоевич, Стеван Буль, Се
куле Миланович и
Милован
Мийович,
представители
на
обществено-политически
орга
низации и Общинската скуп
щина в Ниш, високи военни ли
чности, младежи, пионери и
граждани от Ниш.
Гостите
приветствува и на
тържеството
говори Миодкомендант
раг
Трайкович,
на подделението,
което про
дължава
традициите на Вто
ра
пролетарска
ударна бри
гада, а тържествени^ преглед
на поделението извърши Драгиша Марич,
генерал—майор
на ЮНА.
— От създаването си,
до
окончателното
освобождение

От тържеството в
на страната,
бригадата
води
150 по-големи и няколко сто
тици по-малки сраженияНе
Йният
боеви път
възлиза
24000 километра. През вой
ната тя изхвърли от строя над
62 000 неприятелски войници
и командири, от които 47 000
убити и
щожи

15 000 ранени и

и плени

около

уни

200 то

па, 400
камиона, 60 танка,
170 моторетки, 180
радиостан
ции,
1350
минохвъргачки,
1200
V

картечници,

20

000

пуш

вайки грубо насоките на ико
номическата стабилизация- Ще
бъдат нужни и кадрови про
мени там, където е замряла
отговорността и където изве
стни хора не са способни за
постовете, които заемат.
На
всички трябва да е ясно, че
няма да има търпимост
към
спекулите и ловенето в мът
на вода. Занапред всяка про
мяна на цените трябва да бъ
де в съгласие с договорена
та икономическа политика.
Изтъквайки значението
на
средствата за масова инфор
мация и
конструктивната об
ществена критика у нас, Мия
тович посочи, че трябва яс
но да я различаваме от кри
тиката, която атакува самоуправителната
политическа сис
тема. Има хора, които гово
рят, че
за
икономическите
трудности е виновно самоуп-'
равлението.
Антисамоуправителната логика
вижда решенията
в
ад мини страти в ните
мерки
и
интервенциите
на

ки и т.н. Втора пролетарска
бригада имаше свои геройски
подвизи,
герои и бомбохвър
гачи. От. нейните редици
са
провъзгласени
48 народни ге
рои

на

Югославия.

В

нея се

бори и нашият пръв народен
герой' Петър Лекович, който
със себе си в НОБ поведе
Между
и тримата си синове,
бомбохвъргачи
прославените
на

Втора
пролетарска удар
на
бригада
бяха и извест
ните бомбохвъргачи
младежи
и народни
герои . Божко Бу
ха и Саво Йованович — Сиро

Самоуправлението—вснова за предоляваие на трудностите
у
(От 1
стр.)
авторитет в света. В широката

КОНФЛИКТ

ИРАНСКО-ИРАКСКИЯ

МИРОЛЮБИВО РАЗРЕШАВАНЕ НА

държавата, или пък в либералистическите
концепти от ка
питалистически вид.
Практи
ката обаче опровергава и ед
ните и
другите.
Откритите,
противници на самоуправлени
ето пък желаят да се влоши
обстановката, сегашните труд
ности увеличават
злонамерно
и

всичко представят
черно,
опитвайки се да посеят не
доверие в нашата система и
в СЮК. С тях, както и винати, са различни „загрижени"
хора в чужбина, които за на
шите проблеми
,се
грижат
повече

от нас". В света, във
връзки с Югославия,
обаче
доминира пълно доверие
в
нашата стабилност, самоуправйтелното развитие и необвър
зана политика, в нашата
способност за успешно разреша
ване

на г
настоящите трудности. С това се об яснява и под
креп ата, която се оказва на
нашата програма по стабили
зация.
К.

Георгиев

гойно.
На тържеството
присъству
ваха и делегации на поделения
та, които продължават тради
циите на Първа
пролетарска
ударна бригада, Втора далма
тинска и Четвърта
черногор
ска, както \и
представители
на ОС в Крушевац и основни
ге училища „Божко Буха" от
Градина, родното място
на
Буха и „Милинко Кушич" от
Мелница.
На тържеството бяха
под
чертани
заветните поръки на
другаря Тито, отправени
до*
нашите
армейци да укрепват
. единството в своите редици,
непрекъснато
за постигане

да се
стараят
на най-добри

резултати в боеготовността и
да пазят страната като зени
цата на окото си.
Накрая бяха връчени
наг
ради и признания ка заслужи
ли войници и командири от
поделението,
което продължава традициите
на
Втора
пролетарска ударна бригада и
изпратена
приветствена телеграма до
Председателството
на СФРЮ.
М.

Величков
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Цените застрашават
стабилизацията

ЦК

НА

СЮК

ЗА

ВСЕНАРОДНАТА

дане в самоуправителните спо
разумения
и
обществените
договори за
цените,
които
трябва да бъдат сключени.
Във връзка с това е необ
ходимо да се изостри отго
ворността на решаващите фа
ктори, които са длъжни при
приемането

на
решения изцяло да спазват постигнатите
обществени договори и определения за цените при усло
вия на осъществяване на ико
номическата стабилизация. Не
обходимо е и органите на се
моуправителния контрол,
по
обществен наздор и инспекциите, по-отговорно да изпъл
няват своите
задължения
в
тази област, съгласно1 конституционните и законните компетенции.
Опазването
на
жизненото
равнище на трудовите
хора,
отделно на ония с по-малки
доходи, днес е първостепенна
политическа и
икономическа
задача и трябва в цялото об
щество да му
се
посвети
най-голямо внимание. Съглас
но Резолюцията за 1981 година, най-определени поотделни
мерки за защита на жизнено•то равнище на работниците и
трудещите се, трябва да се
предприемат в основните организации на сдружения труд
и местните общности. В тези
основни клетки на самоуправителното общество, в които
действуват и първичните ор
ганизации на Съюза на кому
нистите, обективно, съществу
ват най-пълни
условия
за
предприемане на
селективни
мероприятия, с които да
се
защити жизненото равнище.
И на по-широк обществен
план е необходимо да -се из
гражда политика на
компен
сации. Изхождайки оттам, под
крепена е активността на Из
пълнителния съвет на СР Сър
бия за компенсациите срещу
увеличението на цените на ос
новните хранителни стоки. Съ
юзът на комунистите трябва
да се застъпи тази акция попроведе
следователно да се
във всички общини и средства за компенсация
да
се
обезпечат
дори и с цената
на намаляване на средствата
за

други

предназначения*

САМОУПРАВИТЕЛИОТО
ЗВАНЕ

И

СВЪР

ДОГОВАРЯНЕ

ЕДИНСТВЕНА

НАСОКА

АКЦИЯ
Актуалните
обезпечаване

на

—

НА

проблеми

по

суровини
и
материавъзпроизводствени
ли, които представляват харак
терни

трудности, в сегашното
положение в стопанството, ще
само
се решават
ефикасно
ако Съюзът

на комунистите и
другите организирани сили в
обществото раздвижат и воакция
върху
дят системна
самоуправителио
трайното
свързване и съ*местн° плани
райе.
момент Пред
•8 настоящия
две групи
нес се намират
на планозадачи: разработка
периода
от
вите насоки за
последО"
1*81—1985 годииа и
вателно провеждане иа вече
стаиоаища, прес резо
ди всичко утвърД0МИ
на ико
яюциите за политиката
стабилизация
в
комическата
отноше1981 годииа. В това

ние от особено

значение
е
реализират
договорените задължения
и
определения в
рамките
на
икономическите
отношения с
чужбина, разпределението на
Дохода и личните доходи спо
РУД резултатите от труда, ин

неотложно

да се

вестиционното потребление и
цените.
Изключително
условие
за
преодоляване ‘на трудностите
и лишаването, произтичащ и от
политиката иа
икономическа
стабилизация
е
стремежът
бремето да
се
разпредели
колкото се може по-равномер
но върху всички самоуправителни субекти и върху всич
ки чести на обществото. За
кова е от значение последователно да се лровежда политиката на изеднаквяване на
условията
на
стопанисвана,
изграждането на по-обективен
паритет на цените, в полити
ката на по-остро облагане на
частта приходите извън личните доходи и пенсиите, в по
литиката на съответно ускоре
но увеличение на личните доходи в минното дело, първич
ното
селскостопанско производство, строителството
и
в
Другите дефицитни области и
по-нататъшното
забавяне
на
растежа на личните доходи в
организации, в които те са
резултат
на
монополистично
положение или друго специфично положение и следователно не са резултат от труда.
На заседанието беше под
чертано, че за политическото
настроение на трудещите
се
—• от което в най-голяма сте
пен зависи
осъществяването
не политиката по икономичес
ка стабилизация — от значе
ние е реалистичен,
истински
и отговорен подход на всиччленове на Съюза на комунистите, а отделно на хо
ра, намиращи се мо ръковод
ни и други обществени посто8еСъюзът на комунистите тря
бва да се противопоставя на
критикарското подценяване на
крупните резултати, които
се
осъществяват при твърде слоикономически
условия,
жни
както и незадълбоченото изразяване ма
увереност,
че
отделни цели лесно ще
се
осъществяват,
или
пък
на
публичното изнасяне на твър
дения, че известни проблеми
могат бързо да се преодолемакар че истината о по-

ят,

друга. Това не може да допринася към ефикасността на
акциите в осъществяваното на
политиката по Iикономическата

стабилизацияПредседателството

че въ* всички органи на десистема и общелегатската
органиствено-лолитическите
бързо
Зации, е необходимо
да се изготвят конкретни програми за действие в отделни
области на политиката по ико
номическа стабилизация, каквито са: опазването на жи зиеното равнище, цените, нор
малният производствен ход и
така нататък.
обезПо този начин ще се
конкретизиране но акцилечи
отговорност и
повишена
ята.
всички трудо
на

съгласуваните

БЯАТСТаО * 6 МАЯТ 1«1

счита,

политик...

ПО

стабилизация-

икономическа
{Таиюг)

И

ОБЩЕСТВЕНАТА САМОЗАЩИТА

- УСЛОВИЕ ЗА ПРОГРЕС

(От 1-ва стр.)

образуването на цените
в-Ьн
всички организации на сдру
жения труд и тяхното вграж

ОТБРАНА

НА СЪСТОЯЛОТО се на 26
февруари заседание на Цен
тралния комитет на СЮК, съ
юзният секретар за народна
отбрана, армейският
генерал
Никола Любичич изнесе увод
но изложение, което предава
ме в малко съкратен вид.
РЕШЕНИЯТА на Единадесе
тият конгрес на СЮК за все
народната
отбрана и обще
ствената
самозащита се осъществяваха
при условия
на
постоянно
влошаване на ме
ждународните
отношения
и
твърде
усложнено обществе
но-политическо
положение.—
изтъкна между другото Никола Любичич в уводното
си
изложение на заседанието на
ЦК на СЮК. Крупните проти
воречия 8 съвременния свят
все повече се задълбочават,
а по-нататъшното
развитие
на събитията е неизвестно и
трудно
предвидимо.
Слож
ните
и многобройните опас
ности,
обременяващи светоз
ните
политически
обстоя
телства
още.
повече услож
няват
нарастващите
иконо
мически проблеми,
защото
енергийната криза, инфлация
та,
незаетостта и другите за
труднения
сериозно
заплаш
ват
всички,
особено разви
валците се страни.
Такова
международно по
ложение,
като последствие
на политика от позиция
на
сила. блокова надпревара
и
борба на
свръхсилите
за
престиж и сфери на влияние,
насърчава надпреварата
във
въоръжаването, чийто
край
не се вижда. Предвижда се,
че разноските за военни
ма
териали в света за текущата
финансова
година ще достиг
нгт
сума от 550 милиарда
долара или 1,5 милиарда дне
вно.
Запасите от
ядрено
оръжие
отдавна са надмина
ли всяка
нормална граница,
но и покрай това се съобща
ва за развитие и въвеждане
на нови
във въоръжаването
ядрени и конвенционални боеви средства.
550 ТЕРМОЯДРЕНИ ПРОБИ
И покрай усилията на ООН
необвързаните страни и дру
сили
в
гите
прогресивни
света да се ограничи или по
обе?не до известна степен
вьоръжапечи контрол над
оането, в това отиошеиие не
се

успява в достатъчна
стеПреговорите и споразу
пен.
за
ограничаването
меиията
на
военния фактор в разо
ръжаването често представял
ва само почивка пред нова,
ощо по-голяма надпревара във
Показателен
въоръжаваното,
за това нещо
са
пример
До 1963 го
опити.
ядрените
когато беше постигнадина,
то споразумение за ограничи
ването им, са извършени към
миналата
450, а оттогава до
година към 550 проби. Днес
само 8 страни разполагат с
ядрено оръжие, но в предсто
ящите пет години с оглед на
икономическите
въ яможности
на отделни страни, този брой
норастне
на 30, ко
може да
ето увеличава и значението
на

осъществяването на междуиароден контрол в тази об
ласт.
Сватът все повече о загрижен от факта, че с разви-

тието на тактическото
яДРе_
практически се
но оръжие
път за неговата упо
открива
треба в ограничена
война,
което би могло да
доведе
дотам,
че локалната или ре
гионалната
война да ескалира в стълкновение
от найшироки
размери. Това
не
що
увеличава
опасността за
сигурността на ония страни,
които не разполагат с ядрено
оръжие. Установеното равновесие на военна
сили и взаимно притежаване на разорителни боеви средства довеждат до избягване на
ко военно
стълкновение
великите сили.

пря
на ^

воюване на окончателна по
беда.
За водене на всена
родна
отбранителна
война
имаме
всички
предусловия
и предимства.
Преди всичко,
имаме
идейно и политичес
ки единен
Съюз на кому
нистите и единство на нашите
народи и народности, като из
раз на тяхното съзнание,
че
съдбовно са свързани, че ед
ни без други не могат сво
бодно да живеят и да просъществуват, че само в соци
самоуправителна
алистическа
общност могат да имат обезпечени свое истинско
бъдеще и свобода.
СИЛАТА НА НАШАТА АРМИЯ

ПРИЛАГАНЕ
ВОЙНА

НА

СПЕЦИАЛНА

Паралелно с укрепването на
военния
фактор и с прила
гането на политика от пози
цията
на силата,
днес
в
света се насърчават и разни
други видове посредством ко
ито се угрозява сигурността
на отделни страни.
Силите,
които се стремят към завоевания
р азчитат и на засилена дейност на вътрешния
са
враг в страните, които
обект на угроза.
Реално е да се очаква, че
в степен, в която се усложня
ва
военно-политическото
по
ложение ще се прилагат раз
лични
облици на специална
война — изобщо, пък и спрямо
нашата
страна.
Югосла
вия и досега беше изложена
на такова действуване, а за
напред трябва да се разчита
с факта, и че то може да бъде
още по-интензивно. Благодаре
ние ефикасността на обществената самозащита,
успешното
действуване на органите
на
сигурността и преди
всичко
на постоянната
идейно-поли
тическа акция
на Съюза
на
комунистите,
вражеската де
йност
към нашата страна ня
маше успех. Съюзът на кому
нистите и другите
организи
рани
.социалистически
сили
обаче и занапред трябва да
посвещават
пълно внимание
на
осуетяването и противо
поставянето на
всяка
актив
ност, която е насочена към
дестабилизацията и отслабва
нето на
обществено-икономи
ческата, политическата
от'
бранително-защитната
систе
ма на нашата страна.
Съвременната
война,
ко
ято би
могла да бъде
нат
рапена на нашата страна, би
била всеобща и тотална
и
би изисквала максимално на
прежение на
всички човеш
ки и материални потенциали
на страната.
Системата
по
всенародна
отбрана и общестаена самозащита, която из
граждаме
обезпечава
орга
низидано
включване и подготовка на всички
общостве
сили за ефикасно противопоставяне на агресора и из-

народна арЮгославската
мия
през изтеклия период
изпълняваше
задачи,
които
пред
нея поставяше
Съю
зът на комунистите,
другар
ят Тито и нашето общество.
Развивайки се в съзвучие
с
потребите и материалните въ
зможности на страната,
наша
та армия е способна да из
върши
всички задачи, които
пред нея поставят нашите на
роди и народности и които
от тях страната очаква.
Ние
знаем, че
средствата,
които
нашето
общество заделя за
ЮНА са значително бреме за
обществото
като цяло- Но
считам, че при такава между
народни
условия
няма дру
го решение,
нито можем да
в
допуснем да изоставаме
техническо отношение и тях
ното боево изграждане.
Военно
командване и пар
тийната организация в ЮНА
се ангажираха при максимал
но пестене на всички
рав
нища,
при което са постиг
нати
забележителни
ре
зултати.
Това и занапред ще
бъде една от нашите предимствени
задачи. ЮНА е
съвременновъоръжена
и
подготвена за
действуване
/на цялото
югославско воен
но поприще и винаги е тогава
заедно с частите на терито
риалната отбрана в общества
но-политическите
общности,
трудовите
организации и час
тите по гражданска защита да
обезпечи
цялата страна от
изненада.
Мирът на границите е нанважното
условие на нашето
развитие и прогрес.
Поради
това трябва и занапред
да
правим всичко необходимо, та
системата по всенародна от
брана и
обществена
само
защита да развиваме във всич
ки негови части, защото само
така можем да бъдем сигурни,
че безопасността на нашето
общество
ще бъде
загарантирана. СФРЮ остана
по
решене по този път
Титовия път, като непрекъсна
то дава
нови доказателства,
че в това няма, нито ще има .
каквото и да е колебание и
отклонение.

На 3 април т.г. излиза

1000 брой на „Братство"
Умоляват се сътрудниците? да йзпращат
материалите за броя до 201 март т.г.
СТРАНИЦА )

БОСИЛЕГРАД: ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА

\

В защита на самоуправителните
отношения

1 -■

1&

ОБЩИНСКИЯ СИНДИКАЛЕН СЪВЕ!

жуобмдинския

Трябва да се заложим така, че синди
калните организации в °Рга““*а”"дето ще
сдружения труд да бъдат мяст0
”
ро.
се решават всички самоуправителни
Р
„е, — изтъкна Богдан Трифунович, на засе
данието на Общинския синдикален съвет в
Босилеград.

Специфични изисквания
Отделно трябва да се подготвяме за специфичзадачи на пазарите в развиващите се страни,

ните

като ангажираме не само в . износа на съображения
за неговото развитие, но и в организирането на ефикасно производство на базата на тези съоръжения,
в обезпечаването на пласмент за това производство
и подобни.

вета.
Разглеждайки отче,та за доработа иа Съвета,

сегашната
членовете

констатираха,
че
спазвайки мерките по икоио~
,мическа стабилизация е осъществен положителеи баланс,

Босиле

„ия И представки, представи
тели на обществено-политиче

Това с успех могат да осъществят само предкоито имат поприятия, способни да конкурират,
съответно
и
голям делови и организационен опит

град заседание на Общинския
синдикален съвет,
нв което
присъствуваха и членовете на

ските организации от общинаБогдан Трифунович, член
та и
нв Председателството при Ме

международно реноме.

Комисията

На

(Из доклада на Деветия
12 март 1969 год).

проведеното

за

в

жалби

оплаква-

с

изллишък на средства
от
динара.
На
над 95 хиляди
членовете
обсьзаседанието
диха и приеха отчета на Комисията за оплаквания, жал
би и представки г>ри Общин
ския синдикален съвет.

на сюк

конгрес

МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА

В отчета на Комисията се
посочва, че в много организации на сдружения труд има
самоволие
много прояви на
на отговорни лица. В повече-

ЖЕНАТА В СУРДУЛИШКА

ПРЕД
ОБЩИНА

Жените заемат все
по-важно място

Да излизаме единни
Не бива да допускаме представители на наши
те предприятия на чуждите пазари да си конкури
по
своя
рат едно на друго, всяко да си върви
линия, като си пречат едни на други. И това нещо
създава трудности в нашата външна търговия. Ние
също така трябва да уедряваме нашите външно
търговски предприятия и да се борим те заедно да

ПРЕЗ

последните

години

ролята и мястото на жените
в обществено-политическия и
лзилиппдяителен

излизат на световния пазар.

ЖИВОТ

то организации иа сдружения
труд, самоуправителните акто
ве не са в унисон със Зако-

разрешаването на про
почна
блемите за незаетата женска
Моментално
работна
ръка.
като
при СОИ по заетост,

се
Нека в Югославия нашите предприятия
борят помежду си кое ще дава по-ефтина и покачествена стока, но в чужбина трябва да излизаме

на на сдружения труд и въз
основа на тях се донасят неВ
такъв
решениязаконни
случай трудещите се, оправ
дателно търсят своите праза
пред Комисията. В течение на
две години за които се го-

вори в отчета, към Комисия
та за представки, жалби и оплаквания при Общинския син
дикален съвет в Босилеград,

единни.

са отправени
(Из реч, произнесена на митинг в Кралевица
на

30

април

1969

Марксистката мисъл
— мощно оръжие
теоретична
, Една от задачите на маркскистката
мисъл е да осветлява проблемите и противоречията,

производителната
чество

и

те

се

да

тика

практика

да допринася

и

на

за изнамирането

превъзмогват.

Марксистката

трябва също да станат мощно

на

от

изобретателството

материалното

и

твор

мисъл

и

кри

идейно оръжие
области

рационализаторството

производство

до

работата

върху

в

ре

формата на нашата образователна система, развитие
то на

нучното и

художествено творчество.

внимание трябва да се

отделя

ността

на

и

надделяването

на

Особено

анализа на

състоянието

и

същ

тенденци

ите, които спъват свободния размах на инициативите,
социалистическата

самоуправителна

практика

и

кул

турното творчество на нашите хора. Това подразбира
трайно действуване върху
ните и

осуетяването

монопол,
х

на

и

борба
гии,

други

нашето

ство и

тенденции
области.

нашата

на . причи

технократически
ета-

антисоциалисическа стихи#
Важно

култура е
различните

догматично

на

частно собственичество,

и

социалистическо

срещу

-Наследство,

изкореняването

явления

превръщане в

тистически
тази

на

за

още

по-офанзивна

видове

буржоазни

консервативното
и

тъй

нататък.

в

напредъка

самоуправително

мислене,

примитивизма

условие

обще
идейна
идеолоидейно

Наш

дълг

~Л$с&Вчтази 6оР&а упорито да работим върху широкото
Д*Ш^*»-аие и сплотяване на
на

всички

нашето общество, които са

комунисти

на

.

и

У:

Съюза на

начело да се борят за социалистическа й

' ■ ^'*.Х^”ИСтическа насоченост
"'Дейната

творчески сили

готови със

работа,

научното

образователно-възпитакултурното

Вукосава

Петрович

пътища

на нашето общество и културата във всички
—

личен
Сдружаването
на
труд, съЩо така е област На
оплаквания на трудещите се
в организациите на
сдруже

обществената и

интелектуалното

творчество.

(Йз доклада пред Десетия конгрес на СЮК,
Белград, 27 май 1974 година)

13 заявки, в ко-

ито трудещите се търсят сво
ите права. Най-голям
брой
представки (5) се отнасят
до
незаконно
разпределение на
труда и средствата за личен
доход, които есе още се за
плащат въз основа на дипло
ма, а не според резултатите
от труда.

година)

до които се идва в свързването

синдикален съ

вет в Лесковац, на дневен ред
бя»а въпроси във връзка с
работата й дейността на Съ-

Сурдулишка
община
значи
телно
нарастна.
Все по-гол
ям е броят на жените, които
заемат
отговорни постове,
а тяхната
дума по-убедител
но прозвучава в делегаската
сйстема. Това
нарастване рол
ята на жената
особено поосезаемо се чувствува
след
XI конгрес на СЮК и VIII кон
грес на СКС.
До коя
степен те участ
•• вуват
в обществено-политиче
Ския
живот
най-красноречи
во
показват
данните.
От
общо 1742 делегати — 460 са
жени.
При това следва
да
се отбележи, че от
460 же
ни — делегатки
болшинство
то са от прякото
материално
производство.
Освен
тяхна
та
сравнително
висока
зае
тъпеност в делегатската
си
стема, жените
работнички
дейно
са включени и в самоуправителните
. органи
и
тела.
От общо заетите 4200
— 946 са жени, от които 425
в
прякото
производство.
Едно
огромно
болшинство
са членове наработническите
съвети и останалите самоупра
вителни
облици в трудовите
организации.
Благодарение
на новооткри
тите
цехове
на
„Кощана",
конфекция
„Ниш" и Домаш
ното ръкоделие,
през послед
ните
години интензивно за-

незаети са регистрирани
538
жени.
Тази бройка преди ня
колко
години бе трикратно
по-голяма.
Заетостта се раз
решава
чрез провеждане на
курсове и приемането
на же
ните
главно
споменатите
цехове.
Занапред
проблемът
за
незаетостта на жените ще се
разрешава
главно
чрез пре
квалификация.
Тъй като
в
общината до въвеждане
на
средното
насочено
образо
вание, в двата
образователни
центра
главно са школувани
™
селскостопански,
машинни
електротехници,
така че найголям брой
между незаетите
девойки са именно с
тази специалност.
Всичко това допринася
за
все
по-голямото афирми
ране на жената,
като действен
фактор в
общественоикономическия
живот на Сур
дулишка
община
изтъква
председателката
на
Секцията

за _

обществена

дей-

ност на жените ВУКОСАВА ПЕ
ТРОВИЧ.

Наша основна зада
ча и занапред е да се създа
ват условия
за пълна и все
в
странна изява на жената

обществено-политическия
самоуправителен живот.
Ст. Н.

и

ния труд- Често пъти не се
спазват критерийте по сдру
жаването, приемат се
заети
лица, които имат добра ма
териална основа. В такъв слу
чай лицата
труд им е

на които личния
условие за егзи-

стенция, търсят своите права
пред Комисията или съда. В
посочения период
е
имало
три подобни случаи.
В последно време нито ед
но вакантно място в общи
ната не е попълнено без съ
дебен процес. Като че ли основните организации на сдру
жения ТРУД в Босилеградска
община, затварят вратите пред
Закона на сдружения
труд,
— заяви Гоша Митов, председател на Комисията.
Допълнителният труд, непра
вилното
на
разпореждане
апартменти също така се въпроси
по
които
често
се
оплакват трудещите се. /'
В

информацията

се

посоч-

ва> че Комисията
е влагала
усилия да се изнамират подходящи решения в синдикал
ните организации на сдруже
ния труд. В тази насока ще
действуват и занапред, всички
недоразумения да се решават в
самите
организации,
пред трудещите се. В
това
отношение членовете на Сьюза на комунистите трябва повечето да действуват.

м. я.

СТРАНИЦА ^
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Ллановете-саио част
от закачите
(От

1-ва

страница)

ловите въпроси и съгласува
ните становища на всички су
бекти в планирането. В пред
стоящия средносрочен перикакто подчерта Ерчеод
най-голямо внимание
вич
ще се посвети на по-ускореното развитие на недостатъч
но развитите краища и гра
ничните общини, на агропромишления комплекс, както
и
на дребното стопанство и на
туризма. Дълбоко са внедре
ни в плана и основните стра
тегически
насоки на нашето
развитие
енергията, суровините и храната. Всичко това
трябва да съдействува Нишки
регион, който значително изо
става в развитието си, да до
гони по-напредналите региони
Поради това,
в републиката.
както изтъкна той, — ще тря
бва в някои стопански облас
ти и отрасли ръстът през сле
дващите

пет

години

да

бъде

много по-висок, отколкото до
сега, и да надмине предви
дения
ръст
в
републиката.
Предвижда се в този период

димо в областта на селското
стопанство да се мине към
уедряване на площите с цел
да се произвежда повече
и
по-ефтино.

ЗАПЛАНИРАНОТО ДА СЕ
ОСЪЩЕСТВЯВА

Драгомир
Милоевич в из
казването си подчерта, че за
планираните задачи трябва да
се осъществяват цялостно, заЩото създаването на
добри
планове е само начало
на
една

обемна

и

важда акция.
Социалистическият съюз е ре
гиона, каза
между
другото
Милоевич, трябва непрекъсна
то да се бори за реализира
не на запланираните
задачи.
Той съЩо така каза, че
по
време на провеждане на ста
билизационните мерки е
от
голямо
значение
съчетаното
действуване на всички обще
субекти.
ствено-политически
При

това

голямо

внимание

трябва да се задели на идениздигане,
но-политическото

Говорейки за актуалните икономически пробле
ми Шандор Добо член на Председателството на Ре
публиканската конференция на ССТН изтъкна и след
ното:
Тежкото стопанско положение, което е отражение на неблагоприятното влияние на световния
и домашния пазар. никак не е и драматично.
За нас то е само призив на акция и мобили
зиране на всички сили да преодоляваме трудностите.

производство
общественото
да расте с 6,9 процента, пропроцента,
мишлеността
с 8
селското стопанство с 3,9 про
цента, националният доход с
6,8 процента, заетостта с 3,9,
и ръизносът с 7,7, а вносът
стът на капиталовложениЯта с
8

процента.

ИЗЛИЗАНЕ НА КОНВЕРТИБИЛНИЯ ПАЗАР

на самоуправителните отношения при непрекъснато мотина
трудещите
се
визиране
за повече и по-качествено про

участие в
разиЙоцич,
Божидар
скванията
Стопанската
председател на
камара в Ниш подчерта, не
стопански
с разполагаемите

на

Заключенията

на

размер

на

растеж

от

процента в селското стопаиство е реален, ио ако се
има не предвид досегашното
развитие в тази област, въ-

тите

ма
на

Съюза

на

Югославия

седателството

на

н

БРАТСТВО * * МАРТ 1981

* Нередовното поддържане на регионалните пътища в
общината от страната на трудовата
организация за пъти
ща
във Враня е причина за извънредни разходи на Авто „
транспортната организация в Босилеград
*Това е и причина за нередовните пътни
0.1ойрШмдмдмд
СЪВСЕМ е реално ако се
каже, че въпросът за по ДДържане на регионалните
'пъти
ща в Босилеградска община
е обсъждан повече пъти на
различни
общински равниЩа.
Резултатите
обаче изос
танаха. Какви ще бъдат те от
неотдавна
състоялото се за
седание на
изпълнителния
съвет на Общинската скупщи
на остава да се види.
На заседанието,
на което
взеха
участие и представите
ли на
обществено-политичес
ките
организации в
община

съобщения.

та, Автотранспорта и на орга
низацията за поддържане на
Враня бе изпътища
във
60
тъкнато, че повечето от
на сто
от регионалните
пъ
тища в
общината
са
зем
ни и без минимални техничес
ки елементи. В твърде лошо
Ри
състояние
са пътищата
барци — Д. Тлъмино и Боси
ма
леград
Г. Любата. Но
кар че пътищата Босилеград—
Божица и Босилеград — Рибарци,

неотдавна

са

асвалти

рани,
последният
преди
три години,
състоянието пак

ДИМИТРОВГРАД

Задачите се решщшт успешно
През миналата
седмица в
Димитровград се проведе за
седание, на което се разиск
ва
върху темата: Употреба
на българския език в образо
ванието.
В работата
на заседанието
участвуваха представители
на
обществено-политическите
ор
ганизации,
Общинската скуп
щина,
Самоуправителната об
Щност на
интересите за ос
новно
образование,
Регио
налния
педагогически
завод
и др. СъЩо така на спомена
тото заседание
присъствува
ха и Ружица Петрович, помо
щник — секретар за образо
вание в СР Сърбия,
Анка Бу
димлия, съветник в Републи
канския
педагогически
за
вод и Стоян Танчич, началник

не е добро.
Същите на по
вече места са развалени,
а
всичко това влияе върху сигурността в движението.
Поради лошата пътна обста
новка
през настоящата
зи
ма Автотранспортната
органи
зация
в Босилеград е запла
гила
излишни
разходи
от
над
320 хиляди динара. Поч
ти всеки ден стават
дефекти
на автобусите.
Това пък вли
яе върху точното съобщение
на автобусите, което създава
недоволство у населението.
— Въпреки че няколко пъ
ги търсихме от трудовата ор
ганизация за пътища във Вра
ня по-сериозно да се отнася
към задълженията, тя като че
ли не чувствува безотговорност
та си. Ако не се
превземат
бъдем
съответни мерки ще

в Републиканския
секретари
ат за образование.
Основната
задача, отделно
на подкомисията, формирана
за тази цел, се да подпомог
нат практическото
разреша
ване навъпросите,
свърза
ни с провеждането на раз
поредбите на Общинския ста
тут в образованието.
На същото заседание
бе
заключено,
че разпоредбите
от Конституцията и Статута
за употреба на българския
книжовен
език в Димитров
градска
община успешно се
реализират,
обаче нужно е
да се преизпитат
някои актуални
въпроси
свързани с
учебния план и програмата на
основното и средното
обра
зование и възпитание.
Т. Петров

Матоя

на

принудени да спрем движе
нието по лошите пътища
—
изтъкна
Любен Митов,
ди
ректор на
Автотранспортната
организация в Босилеград.
Пътната секция в Босилег
рад, която работи в рамките
на организацията от Враня
няма достатъчно механизация
и пикйори.
Вместо 15, колкото е необходимо да има,
тук работят само петима души.
Взимайки
участие в разис
кванията
директорът на ~тру
довата
организация за пъти
ща
във
Враня изтъкна, че
пътищата са наистина в лошо
състояние, но че за правилно
то им поддържане са необходими значителни финансо
ви средства, Само за един
километър са нужни 100 —

150 хиляди динара, а органи
зацията
няма толкова сред
ства.
Но
въпреки
всичко,
както изтъкна
Попович,
ор
ганизацията ще превземе съ
ответни мерки за подобрение
на пътната мрежа.
По този
болезен
въпрос
между
останалите се изказа
ха и Симеон Захариев, Сммемон Григоров, "Стойне Ива
нов, и бе посочено, че лошо
то състояние на пътищата вли
яе и върху снабдяването
в
общината. Но това не дава
възможност за оправдание на
отговорните по снабдяването.

Прод-

Централния

комитет на Съюза
пистите в Сърбия-

ОБЩИНА

ОТ лошо-по-лошо

комунис-

кому-

Андонов
На

практическо

М. Янев

обучение

БОСИЛ6ГРАД
I

Завърши курса по шиене и кроене
сревруари т.г. и Бокурса по
силоград, завършиI
шиене и кроено, който бо оргоиизирон от строи» но _ Сокобществена дейност
цията зо
Общинската
при
на жената
Социалистиконференция на
в Босилеград, о
ческия съюз
Центъра
за
съдействие
с
домакинството
икономика но
(
от Ло„Доница Вуксонович
На

шт

3,8

прос е дали ще може да се
ос7уЩвстви напълно, Попович
изтъкна, че е крайно нвобхо-

БОСИЛЕГРАДСКА

Предсс-

занапред този регион трябва
да направи проникване в стро
иите с конвертибилиа валута.
директор
Светолик Попович,

деиият

В

дателството на Централния ко

онната политика и в предстоя
щия период ще трябва
Д°
израз,
пълен
дойде
до
При това, както каза Йоцич,

ство. Той изтъкна, че предем-

ПЪТИЩА

конфеМеждуобщинската
Социалистическия
ренция на
съюз в Нишки регион също
прие и акционна програма от
мероприятия и непосредствени задачи в осъществяването

потенциали Нишки регион има
реални изгледи да тръгне с
по-бързи крачки напред. Увекато
износа,
личението на
иай-съЩествените
една
от
предпоставки на стабилизаци-

на Института за икономика в
СР Сърбия
обширно говори
за неизползваните ресурси в
производ
селскостопанското

РЕГИОНАЛНИТЕ

изводство.

митет
Взимайки

СЪСТОЯНИЕТО НА

шш

'.V

4

26

раст, много от които за пръв
път сядат за машина, навля
на шиенето
зоха о тайните
и кроенето.
Понещо
тРво беше
Сега слод

обучение

но 30-те курсонтки биха
но
тържествен начин връчени ди-

знаех да

шия,

но

стихийно.
съвсем
провеждането
на

курса, научих да шид и кроя
свъремоини

сковоц.
След проводеното

курс.
пломи от завършения
Курсантките различни по въз

рокли

и

блузи.

Надявам се, че курса ще ми
ооъзможи по-скоро да наме
ря работа в някой шивашки

Златцех, — заяви Раивка
копа, домакиня от село Радичевци.
Между посетителите на кур
са имаше и ученички от 06които
ЦвНТЪР|
разователния
•
освен [редовното обучение
училището, успешно завърши
ха

и

курса.

Да добавим че след завъркурса, курсанткишването на
изложба
от
те организираха
тяхнм модели.

М. Я
СТРАНИЦА *

т
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№
ПЕРСПЕКТИВНОТО

СВОБОДА"

.РАЗВИТИЕ НА

1901—1985 ГОДИНА

Нарастване на физическия
обем на производството
ва

средносроПРЕЗ изтекли^
дичен период (1976—1980)
конфекмитровградската
„Свобода"
не
само,
че
ция
си завоюва високо реноме на
производител на
съвременен
но
конфекционни изделия,

произведат

000.

пазари.
и финансовите
Безспорно
резултати . трябва да б7,дат
доходът на
далеч по-добри:
година
работник през 1985

броя на заетите лица, ка
не
кто и до значително увели
чение обема на продукцията.

>

трябва да възлезе към 159
хиляди (срещу 122 през настоящата година), чистият до
129 през
ход на работник
1985
към 88 през 1981 го
дина,
личният
доход
73
към 45, средно средствата ще
се гГолзуват с 170 към 148 хи
ляди а, през 1985 година бро
ят на
работниците
трябва
да достигне 620 души, дока
година техният
то миналата
брой е бил 345 души.
От казаното личи, че кон-

кла.
от
Конфекционни изделия
изкуствена кожа тази година
ще бъдат произведени 84 000
бройки, а през 1985 — 180 000
бройки. Детска
и бебешка
конфекция езапланувана през
тази година да се произведе
12 000, а 'през 1985 година —
26 000 бройки.
Дамски ба
цтони и манта през
1985 го
дина ще бъдат произведени
— 69 000 срещу 31 000, колкото
трябва да се произве
дат до края на годината. На
края да кажем, че мъжки об
пекла през 1985 година тряб-

ПРЕЛ III КОНГРЕСНА
САМОУПРАВИТЕАИТЕ

К

57

запланувани

отбележи, че
годината 50—
средно
през
60 на сто от продукцията чце
се пласира на чуждестранни

доизградени са производстве
ните и деловите помещения.
Това допринесе за нараства

Според средносрочния план

се

година са
към 25 000.
Следва да се

значително да
разши
успя
ри мощностите си. Благода
рение на добрата делова по
литика и всестранното ангаколектив,
жиране на целия

на развитие (за период 1981 —
1985 година) също се предвижда значително увеличение
Така напри
на продукцията,
мер мъжки балтони и манта
до края на 1985 година
ще
се произвеждат към 48 000.
Тази година са
запланувани
да се произведат 21 000 обле

да

Тази

фекцид „Свобода" през наспери
гоящия
ср^дносрочен
интензивни
од
предвижда
темпове на развитие. Налице
са

се

всички възможности те да
осъществят. Създадена е

добра материална база, мощ
ностите са разширени и главпроизводств
но са построени
дава
ени помещения, което
възможност да се приемат но
ви

работници.
В конфекция „Свобода" из
тъкват, че в момента условия
доста са
та на стопанисване

възвлошени: често липсват
производствени материали, не
достигат
суровини, а и енер
значително поскъпна.
гията
Въпреки това чрез икономиче
ска стабилизация и с други
се
мероприятия, които ще
очакват добри
внедрят,се
резултати и през
стопански
този средносрочен период.
Ст. Н.

ОБЩИНСКАТА
ДИМИТРОВГРАД: ОТ ЗАСЕДАНИЕТО
НА
КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА
КОМУНИСТИТЕ
В ДИМИТ
РОВГРАД

Активът ще трябва
ио-ангажирано па действува
В края на изминалата сед
мица Общинската конференчия на Съюза на комунистите
проведе II
в Димитровград
заседание, на което - голямо
инпредизвика
внимание
формацията
отнасяща се до
осъЩествяването на конститу
и
роля,
метода
ционната
на работата
съдържанието
на Актива на комунистите, ра
непосредствени
ботници
производители.

Един

цех

в

„Свобода"

ПрОВбрКЗ

на собствения опит
В СУРДУЛИШКА
община
тор.
Редица
опущения,
не
дейността пред Третия
кон-,
редности и слабости са плод
грес на самоуправителите
се
на недостатъчна
ангажира
развива
все
по-организираност
на длъжностни
лица,
но и’ по-,целенасочено. След
цехови
ръководители и про
формирането
на Общински
чие.
Сега е моментът да се
комитет по подготовка
на
каже до коя степен
нечие
Конгреса на самоуправители
бездействие
отрицателно се
те, в чийто
състав са сфор
отразява
върху стопанисва
мирани
три делови . подгру
нето.
пи, в организациите на сдру
Сформираните
делови под
жения
»труд се
пристъпва
групи
вече са набелязали, в
към проверка
на собствения
които
организации
върху
опит.
кои
основни теми главно ще
Понастоящем
се
разглеж
се разисква.
По „решаване
дат заключителните
баланси
на
работниците в сдружения
по стопанисване
през' 1980
труд за
обстановката и разп
година.
Това е удобен
моределелието на дохода"
помент
по-обстойно да ее раз
обстойно ще се разисква
в
гледат
не само цифренните
ООСТ „Галеника", ф-ка „Мач
показатели, но и причините,
катица" и образователния цен
които
спъват
още по-доб
гър „Йосип Броз Тито",
рото
стопанисване и създа
По въпросите
пък на „саването. на още по^голям до- • моуправителното
свързване
ход.
и сдружаване
върху основите
Неведнаж и Не на едно мяна дохода
съществен фак
сто
дебело се
подчертава
тор на
общественото възпро
ролята
на субективния факизводство,
самоуправителното

Между другото бе посочено, че в Аактива на комунис
непосредтите, работници
производители,
найствени
много
работници са от ре
довете на
квалифицирани, а
от редовете на неквалифици
рани само един работник, от
носно
неквалифицираните ра
ботници са' застъпени с един
делегат. Ако се има на пред
вид, че най-голям брой
ра
в
ботници
общината
са
неквалифицирани
то тогава
въпроса сам по себе си се
налага: защо
неквал.ифицира
ните работници
имат само
един, единствен делегат в Ак
тива?
✓
Бе посочено, че Активът
е
провел
само две заседания,
което от своя страна ясно го
вори, че
членовете му
са
били неактивни, и че в бъде
ще Активът ще трябва по-ан-

планиране и развитие"
ще
се разисква в ООСТ „5 сеп
гажирано
да действува.
Съ
тембар", Власинските водоцен
що така се посочи, че в сетрали и „Власина-продукт". гашните условия
Активът би
Третата
тематична
област
трябвало по-успешно да
работи и по-успешно да изпъл
— „сдруженият
труд в делегатската
система" деловата
нява ролята си, защото, какподгрупа
ще разгледа в Ме
то бе изтъкнато, в първонадицинския център „Милентие
чалния си стадий на действие
Попович", основното
училиАктивът е работил далеч поще „Й. Й. Змай" и в мест
сигурно, присъствието му
е
ната общност
Сувойница.
било по-голямо, активността
Координационният
комитет -.му
по-съдържателна, а съобаче
полага
усилия пред
що така и членовете, му са
конгресната
дейност
на те
били далеч
по-активни, отриторията на
общината
да
копното през последно
вреобхване
всички основни ор
ме.
ганизации на сдружения ТРУД,
Всеки Случай Актива е оп
трудови
общности,
местни
равдал съществуването
си,
общности
дружества и сдру
а той съществува, от
1977 го
жения.
Само
чрез всестран
дина, а пък проявените
елано
разглеждане и проверка
бости са от
субективен
хана собствения
опит във вся
рактер, които
най-спешно
ка среда, могат да се по-осе
Щб
трябва да бъдат премах
зателно .
откроят
насоките
нати.
за
бъдещето развитие
на
От чутите
дискусии, коивсеки поотделно и нав сички
то бяха
твърде
интересни
заедно.
може да се заключи, че до-

сегашната работа на Актива
не задоволява, и че останали
общественно-лолитически
те
организации и органи ще тряб
ва да покажат по-голяма ак
тивност и повече разбирае
мост
за Актива, а също та
ка по-сериозно да се отнасят
Естествено,
към него.
че
членовете на Съюза на кому
нистите и тук ще трябва да
бъдат
най-активни,
защото
Актива на работниците, комунисти
непосредствени про
изводители не е и не трябва
да бъде само форма.
Освен това на заседанието
бяха
разгледани и актуалните
въпроси
свързани с
организирането и действието
в първичните
организации на
Съюза на комунистите в мес
тните
общности в селата,
Ако бихме желаели
накра
тко да
резюмираме
онова,
което бе изтъкнато от страна
на делегатите, а късаещо се
до организираността и дей
ствието на
Общинската организация
на СКС в местни
те
общности
в селата,
то
тогава може да се каже сле
дното:
Начина на организи
ране

е

утвърден

според Ста

тута и Статутарните решения,
така че дава
възможност за
действие на първичните
организации на СКС, която
е
водеща
идейно-политическа
сила в местните
общности, а
същевременно
тя има решаваща
роля в разрешаването
на мн огобройните проблеми,
които съществуват в селата,
относно
местните
общносги.
Обаче,
веднага да ка
жем,
че работата на организациите е много трудна, пре
ди
всичко заради недостагьч
ната
идейно-политическа из
граденост на членовете, неадекватните методи
на работа и т.п.

и

начини

Накрая да споменем,
че
на същото
заседание бе при
ет
заключителния баланс на .
ОК на СКС за 1980 година, а
също така бе приет и финан
совия

план

за

текущата

198^

година.

Т. Петров
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ЯСНА НАСОКА
Ако, може би, под
шокиращото
въздействие на януарските поскъпвания за момент се
спряхме в недоумение и
се запитахме какво
е това що се случва и къде води, все пък сега, особено след
неотдавна проведеното заседание на
/1-1 ^
Председателството на ЦК на СЮК
(1/ февруари), на което остро, обаче трезво бе
анализирана икономическата
и
политическата
обстановка в страната, съвсем
ясно стана общото направление на процесите и на политическата активност. Вече може да се каже, че
сюгжестията и подчертаното наблягане на партийния „връх" във всекидневното стопанисва-

да се постигне стандартът, към който се се
стремим. С желание да бъдат колкото е въз

то има влияние върху стабилността на стопанството и стандарта на хората.
Когато се с повече решителност тръгне
в анализ и промяна на състоянието, там където не сме доволни от него, неминуемо се
стига и до отговорността на отделни хора, или
дори и органи, върху което и Председателство
то на ЦК на СЮК този път така изрично
настоя. Положението, от което не сме доволни
не може да се промени, доколкото, между
другото, не бъдем конкретно и критически
обсъждали работата на всекиго (или бездейността му), поведението му в ерата на стаби
лизацията, а което би трябвало и инак да
правим.
Поставянето на въпроса за отговорността
за конкретната политика, която се изявява чрез
конкретни решения и мерки — разбира се —
не е само за себе си цел, нито е един вид
санкция, още по-малко „отмъщение" за оно
ва, което е „било па минало", но и това по
един начин е бъдещето, онова което идва и
за което се борим. Това значи, че считаме за
нормално нечия политическа отговорност, дори
и нечие „поместване" от мястото му, на което не е изпълнил обществените си задълже
ния и потреби, та да можем в бъдеще, всич
ки заедно, да живеем и работим с по-малко
разправии а с повече
неприятни, изненади и
са сигурната
резултати, които — единствено

можно

основа за общия и личен напредък и щастие.

не повече да се спазват критериите на икономическата рационалност и
решенията да се
приемат по действително самоуправителен на
чин,

при участието на всички трудещи се и
техните органи и организации дадоха резултат.
От всички страни се явява, че пристигат сведмения,

че колективите,

работническите съвети

и

делегатските скупщини масово преизпитват ре
шенията за по-високите цени и анализите
възможностите

как

по-добре

за

и повече да се

произвежда, по-продуктивно и икономично да
се работи, защото това е най-сигурният начин

по-ефикасни по съвместно утвърдения
самоуправителен път, самоуправителните и обществените органи предприемат и дългосрочни
и по-краткосрочни мироприятия, които са върху линията на стабилизацията. В Сърбия на пример като характеристична мярна, която не може да бъде и трайно решеЯие, са въведени
най-важни
хранителни
компенсации за някои
стоки. Във всички републики и автономни обпасти критически се обсъжда всичко онова, ксе-

Разбира се, когато се касае за отговорността в осъЩествЯването на съвместно утвърдената политика, по-охотно бихме се позанимавали
които
отговорност и поуките,
с конкретната
произтичат от това. Но, за съжаление, такива
примери оЩе няма. Да ли е още рано? Ако се
касаеше само за най-новите поскъпвания, може би и да е така. Остава ни да вярваме,

че януарските капризи на пазара няма съвсем
да минат без обществени и икономически ме
роприятия, а и без последици за онези, които
съзнателно им „кумуваха". Разбира се, не сме
за това да се ловят „вещици" на всяка цена-,
обаче за конкретна отговорност, за конкретна
грешка — да.
Цените в настоящия момент са в центъра •
на вниманието и са под ударите
критиката
от цялото общество. Без двоуменйе- — оправ
дано. Обаче, не бихме смели да забравим, че
онова, крето става на пазара с цените всъщ
ност е само последица на неблагоприятните
мерки и процеси в другите области, от които
завйсят цените. От там не е случайно, че ра
ботниците от титоградския „Радое Дакич", в
разговора за този брой на нашия вестник, ма
кар че слисани и огорчени от неразумните
поскъпвания, на първо място слагат разпреде
лението според труда, поправо производител
ността на труда и производството, следовател
но онова което е преломно за стабилизацията.
Там къде се мисли така, резултатите сигурно
няма да изостанат.
В настоящия момент на загриженост пора
ди неочакваните поскъпвания, явяват се естествено, всевъзможни мисли. Не са изключени
нито помислите на административно „обюздаване" на цените. Обаче, претежа за щастие,
убеждението, което е плод на опита, че с ад
министративните мерки нищо успешно не се
решава. Напротив. Все пак, не е излишно да се
подчертае, че административните посегателства
в онова, което е област на сдружения труд и
самоуправлението най-успешно и единствено
успешно се изпреварват с по-голямото ангажи
ране в самоуправителния организъм, с по-добро.то и по-ефикасното действуване на самоуп
равителните органи върху линията на иконо
мическа стабилизация-

!
ЗАЩИТА НА СТАНДАРТА

РАДИУСИТЕ НА КОМПЕНСАЦИЯТА
ОБРАД КОВАЧ
Ако се съди ПО първите реагира^
иия в обществеността, предложени
то на Изпълнителния
съвет на
куп
щяната на СР Сърбия " републиката
през следващивече от първи март и
иовата рете шест месеца — в се до
колта иа
селскостопанските пр ^
с компенсация Да
деиия
иа четири ос
увеличението иа цените
мляиовии артикули: хляба, захарта, покач
по-бавното
кото и олиото, при
месо —
6еНпеосНр”ещиГо,вс “ б«Пя-бр«»ивт’-' — *
на последното
иа
ри) иа Председателството иа
се разискваСК иа Сърбия, «а което
СК в провеждаше за задачите иа
икоиомическаието иа политиката иа
Изпълнителният съ*
та стабилизация,
ает иа Скупщината иа СР Сърбия се

цел,
определи за това решение с
смекчи положоние
поне частично, да
и
то, което предизвика прекомерното
неконтролирано покачвано на цените.
искането си да се
Именно, Съветът с
преизпитат всички решения за увеличение на цените от 1 янрари до днес,
увеличените цени да се
исоправдано
равнище и да
върнат на предишното
I
се изостри въпросът за личната и коотговорност на носителилективната
— заклюте на решенията за цените
чи че е необходимо с такова, макар
благоврсменя републиката да со осигури едно
то в
Изплащане на по-големи детски
кратно
се уаоличи регресът
добавъчни и да
за прехраната,
за част от разходите
и превоза на студентите,
квартируването
поскъпването на осдокато, поради
селскостопански продукти, да
иовиите
от
компенсация
обезпечи
се

ДОО милиарда динара. Определяйки
се за тези мерки, Изпълнителният съ
оет имаше продоид, че те благоприятио ще поолняят на многочленни
те работнически
семейства,
което

Мероприятията на Изпълнителния
съоет на Скупщината на СР Сърбия,
разбира се, биха имали ограничен радиус на действие, доколкото не бъдат
прилагани в органинепосредствено

особено засяга неуморен» скообразно

“Ч"*™ «•
те общности в

покачване

на

цените.

'РУД общините. Когато се

касае за жизнения стандарт на труде
Компенсацията за основните сел- щите се, специално на онези, с найне ниски приходи и на онези в дефицит
продукти, докато
скостопански
области на производството, вся
се разработят мерилата на новата си ните
би
стема на цените, е добре дошла като ко отсрочване на подобрението
същевременно и ново изос
реагиране. Но, тя не значило
правовременно
Затова е необходимо да
се
може да бъде замяна за трайните ис- таване.
средствата за компенсакания на икономическата стабилизация изнамерят
— за систематично
обюздаване
на цмята и за другите мероприятия за
всички видове цени и — което е наЙ- защита на стандарта. А средства, оче
важно в настоящия момент — за оси видно, има. В общините същите се
гуряване на континуитета на произво „крият" в различните облици на потвсичко в областта
дството със суровини, енергия и въз- реблението, преди
на преамбнциознмте инвестиции.
производствони материали.

22 Комунист
ЧЛЕНЪТ

НА

НА

СЪЮЗА

КОМУНИСТИТЕ

И

ДЕМОКРАТИЧНИЯ ЦЕНТРАЛИЗЪМ

Отношенито нъм плурализма на
самоуправителните интереси
СТАНОВИЩЕ, КОЕТО ЗАДЪЛЖАВА

ПЕТАР МАНДИЧ

Всеки

централизъм

«ДЕМОКРАТИЧЕСКИЯТ

Съюза на комунистите предпочита
отношения, в които всеки член
такива
свободно и непосредствено участвува
и влияе върху конституиране волята
в

на

организацията и Съюза на комуни
стите като цяло, която става закон във
вътрешния живот на организацията, на
когото всички членове са длъжни да
се покоряват ако искат да и принад
лежат. Доброволно да се принадлежи
КЪМ организацията не значи само
да
се има право да се участвува в политическия живот, но и задължение всеки член да се владее спрямо нормите
като
партиен живот,
на вътрешния
предпоставка са ефикас
необходима
действуване на революно и единно
ционата
организация. Съюзът на косамо по такъв начин става
мунистите

критически

анализ

на

осъ-

ществяването решенията и становища
та на СК е удобен момент да влезне
в оборот
плурализмът на мнения по
въпроси, които са предмет на анализ

„а Съюза на кос ролята на члена
дейност, кой
мунистите и с неговата
да
то като идеен авангард не-може
-|
дели нито да пренася на други,^ а
Това
нито паралелно да осъЩ©ствЯва'
снеслед това би означавало да се
МО отговорността от Съюза на кому-

и чрез борба на мнения Да св търсят
вече
решения или да се афирмир*ат
съществуващите в отношение на въп
росите, за които става дума. Покрай

„нстнто за класовия
щоството и решенията,
делегатските органи и тела.

такава борба на мнения в Съюза на
комунистите не би смеяло да се поз-

Последиците

а°ли „Движение" на идейни
мнения,
което б ипредставлявало отричане на
колективната воля и на демократично
утвърдената политика на СК, а да не
се дойде в конфликт със СК. Оттам не
може да се свежда под
въпрос
ни
задължението на всеки член на СК да
се бори за становищата на организаци
ята си. „Когато като революционна ор
ганизация не би прилагали това което
казва
мнозинството
е решило

странни.
тите

от

Именно,

от фактор

гласуване

на

бн

това

вителните интереси

на

стихийно отражение

идейно

би

комунис-

на

и съ-

самоупра

техен

превършиял

Това

в

и

се

реси.

на

много-

разрешаване

плурализма

синтез

обикновена
на

сочило

обезличаване,

тези

към

би

вискула
инте-

неговото

неутралност,

от

деляне от живота на
работническата
организация, в която
противоречията
класа и конкретните течения и съдър
между стойностите и мненията е въз
. Тито — ние не бихме се различавали
жания на идейната борба,
ослабване
можно' да се преодоляват на демокот буржоазна или която и да било
на класовото съзнание за интересите
ратични начала.
друга партия".
на работническата класа,
парциализазапочва
I Всъщност, малцинството
Съзнателен и отговорен на пар
ция на нейните
интереси и техното
член, докато не са се прена* от еАИН
тията, комунистът
дава „кредит"
образува в неформална или формална
свеждане' на равнище на емпиричесорганизацията си чрез работата и ангрупа. Ако на членът на Съюза на ко
ко съзнание.
гажирането си в политическите и иде
мунистите би се дало право на пракйни борби която води тя- Условие за
тика
да
се
отнася
извън
становищата
Идейната безцветност и политичес
развитие на
това е непрекъснатото
на своята
организация,
под въпрос
кият неутрализъм по отношение на ав
доверието към Съюза на комунисти
би се намерил демократичния центра тентичните интереси на работническахарактер на
те. Това доверие няма
лизъм,
по-точно с това би станала
та класа сочи към замъгляване
на
обезличаване члена на СК и неговото
спорна възможността на-чвлияние на
перспективите на техното осъЩествяпретворяване в обект на политиката и
като
нещо практично на ръководство
то на СК, но то е резултат на диалек
Бег демократически централизъм реалният живот и стихийно изявяване
на
тично пронизване на междувлиянието
на членовете,, организациите и ръко
водствата на СК. Това доверие и межв СК трябва да се раздувлияние
вива в духа на демократично,
върху
колективна основа, да насочват
организацията и да ръководят с нейните
дейности, като и право на организаци

ята и члена
дейно да участвуват в ут
върждаване на политиката и да осъще
ствяват своя контрол и влияние вър
ху това.
Доверието, за
което става дума
задължава всеки член в ръководството
колективно и поотделно да се бори
за осъществяване на партийните реше
ния и постоянно
критически да
се
отнася към
обществената практика,
па и към собствените решения,
да
проверява
тяхната жизненост и
да
разкрива причините за всички съпротини, които се срещат в тяхното осъ
ществяване. В този смисъл са . неприе
мливи анархолибералистичните и ултра
левичарски
схващания, според -които
ролята
*на ръководствата трябва да
се свежда
на механично
събиране
на предложения,
определенията
на
базата по отношение на
■актуалните
обществени въпроси и според които
тя не трябва да върши влияние върху
синтеза на тези мнения в единната, по
л
литика. Тук са мнения, които на
СК
дават пасивна
роля в обществото
и
които от фактор на съгласуване и разрешаване на
плурализма на самоуп
равителните
интереси го тласкат
в
пасивна позиция на подтикване на изразяването на тези интереси, без пра
•о на влияние
върху хода на тяхното
разрешаване. А такава инфериорна по
зицйя

в

политическия

на комунистите
конгрес

на

СЮК

и

не

може да бъде

ки

отговорен

твените

за

на

утвърди,

ция и да влияе

че

СК

на

общес
в пози-

върху политиката

върху

изграждане

Съюзът
Десетия

идейно-политичес

характера

отношения ако не е

обществото,
ното

живот

отхвърли

и

процесите

на

в

ней

осъществяване.

и

самоуправителните интереси би претворили Съюза на иомунистите като
всеки негов члене в защитник на различни локални и груповособственически интереси

така

групоТоТобствв^ическн

етични

интереси,

ца

имало

би

на

комунистите

върху решенията, които се' взимат в делегатските
тела и
самоуправителните
органи,
СъЩо така, „ако би Съюзът на комунистите
вителни

останал

извън тези самоупра
органи тогава би съществувала
опасност тези органи да започнат постепенно да
придобиват други тенден-

ции, па дори и други политически фа
ктори
как предупреждава
Кардел
с цел на повторно изтласкване на
Съюза на комунистите из системата,
което и бе тенденция на малограждан

зависимо
та

на

от

представлявало

не»

а

не

от

на

обществото

ване, като и падане под емпирически,
локални и частичнособственични
инте
реси. Такова положение на
идейната
безперслективност иде% на
ръка
на
идеята, че интересите на работническата класа е възможно да се осъще
ствят и в рамките на било кое да е
общество. А оттам до провъзгласяване
на революция „като безсмислен факт,
в конто се жертвуват милиони работ
ници
ти" ,

за

сметка

както

на

шепа

твърди

на

бирокра-

анархистичната

ми

становища,

определенията

на

СК *

по

отношение

на

ма

работни-

прос функционирането
на
целокупната система на социалистическата са
моуправителна
демокрация, тъй ка
то функционирането на делегатската
система е в непосредствена
връзка

изтласкване

на

би

Съюза

с

това и

неговото освобождава-

отговорност за класов

характер

неговата

Това след това

би

водило към ослаб

ване ролята на

Съюза на

—

на

и

към

проява

тяхна

кива
нужно

би

в

ват като

Та

комунистите
на

онези

закономерно

съпътствуващо

поста-

явление

на

на ' самоуправителните

несамоуправителни
определени
се

на

носители

които

групи

конкуренция.

Съюза

станали

тенденции,

комунистите

неформални

междусобна

групи

политика.

тенденции,

обстоятелства

изразят

под

вид

на

плурализъм,

и

които

би

могли

партийно-

открит

или

прикрит. Такива тенденции са възможни

позиция на властта — чрез
ране на ръководството.

46 решенията и становищата на Съю
за на комунистите трябва да бъдат
закон за члена на Съюза на комуни
стите" (Тито) — л за неговото поведение на практика,
Отстъпването от
това определение би довело под въ

решения

същност

и

в

на

позиция, която би му позволявасамо пасивно наблюдаване, а
не
би го задължавала ДЗ участвува
в
идейно-политическата борба за
осЪЩествяване
политиката
и становища^
на Съюза на комунистите. Последиците от такова право,
което са
имали членовете на Съюза на кому
нистите в един период, вече са познати.
Въз
основа
на тези отрицателни опити се дойде до „съзнание"

и

в

на комунистите от процеса на самоуправителното и политическо решава-

да

те от отговорност за утвърждаване

на
ла

ча-

на единството

становищата

организациите

I

съл има

Предлагането^на възможността за
даване право на члена на Съюза на
комунистите да действува от свои
позиции,
извън становищата на организацията,
има характер на
покане

ослабване

н

последи

действуват като „свободни
стрелци",
от позиции на собствено мнение, не-

:

ския
либерализъм и привърженик на
странечно-политически^
плурализъм",
или би това влияние Съюзът на кому
нистите трябвал да осъществява
с
арбитри-

като

ва на членовете на Съюза- на комунистите и на неговите ръководства да

политически
Съюза

което

-на интересите на работническата класа. Да се релатиризира демократическият централизъм под вид даване пра

плурализма

и

интереси. Съюзът
^а
би станал лротаго-

политически

комунистите
нни,

били

Съюзът

за

живот и стихийно манифестираме
на
плурализма на самоуправителните интереси би превърнали Съюза на комуцистите, както и всеки негов член във
висулка на множеството икономически

дайки

само

члена

ческата

милост
класа

и

асоциации
та

Съюза

на

си

и

осъществяването

Съюза

на

на
да

немилост

нейните

комунистите
се

остави

раб отническа-

самоуправителни

стихийно, според собствена-

интуиция,

схемата

Освобаж-

на комунисти

интересите

представлявало

на
та

на

крачка.

класа и за

политиката
би

една

да

се

пробиват

различните

интереси

чрез
без

ако Съюзът на комунистите не би дей
•ствувал
ка

като

сила

и

трализъм

организирана

ако
не

би

представлявал

на вътрешните отношения
Ако

политичес

демократическият

именно

Съюзът

в

на

цензакон

него.
комунисти

те, като авангард в обществото би си
въобразил, че са изчезнали онези обЩествени противоречия и противопо
ложности,
на

които се изпречват

общественото

труда

и

се

работническата

смятало>

че

пенна задача е

на

пътя

освобождаване
класа

неговата

на

и

ако

първосте-.

само да подтиква сво

бодното манифестираме на плурализма
на
и

самоуправителните
да

се

вайки

определя

на

шаване,

линията

той

на

интересите
и

а

тях,

пътищата за тяхното

на

^ялостта на
ската класа
щество,

интереси,

спрямо

разре

изразяване
на

би

на

работниче

самоуправителното

не

не

указ

об-

заслужавал името

_ на комунистически авангард и него са-

перспектива да дойдат до своите.

мия

животът

когато

КОГА МОЖАТ ДА СЕ ПОЯВАТ
НЕФОРМАЛНИ ГРУПИ

би

Съюза

представлявали

оповергал.
на

По-точно,

комунистите

членове,

които

не

би
са

отговорни за своето действуване, той
не би. могъл в условията на дисперси
Отричането
тите
не
и

от
на

от

на

Съюза

на

комунис-

отговорността за утвърждаваавтентичните класови интереси

борбата

срещу

тенденциите

на

тяхното замъгляване би било също1 като и съзнателно или несъзнателно

да

ята на центрите на политическото
и
самоупраеително решаване и на плурализма на самоуправителните и
други
интереси, да осъществява
грална роля в

своята инте-

обществото, т.е. ролята

на политически и идеен авангард
и
се подтиква дезинтеграция на обще-. осъщеставането
на такава негова роля,
ството. Без демократически централидори и. извън неговата воля, би било
зъм в Съюза на комунистите
реалният
доведено под въпрос.

Комунист 3
П редюедателят

маСъвета

на Съюза

на югославските син
дикати, Миран Потърч,
присмолбата на нашата
редакция
за беседа за влиянието
не
най-новите
процйси в стопанството върху
положението и
настроението
на
трудещите
■ се. Повод за този
разговор
бе неотдавна проведеното заседание на Председателството на

ЦК на СКЖ

мическата

за иконо
обстановка.

Как най-новите г~
поскъпвания, по
Ваше мнение, влияеха
върху
на
строението на трудещите се?
-

' Наша е оценка, че проблемите, въз
никнали в 1края на миналата а особе
но в началото на тази година, Ъбезценяват постигнатите резултати, задъл
бочават социалната
нестабилност и 8
неблагоприятен смисъл ВЛИЯЯТ върху
политическото настроение на трудещи
те се. Последица на това би могло
да бъде намаляване на доверието в
ефикасността на нашите
и в нашата способност

•

мероприятия

и
готовност
ефикасно и последователно да осъще
ствяваме политиката на икономическа
та стабилизация.
Върху едно такова
настроение на
работниците
отделно
повлияха поскъпванията в януари. Ра
ботниците се оправдано питат: как е
възможно един месец преди това да
гласуваме Резолюция за икономическа
та политика в 1981 година, за която
твърдехме, че трябва да бъде първа
стабилизационна година по
осъщест
вяване на средносрочния план, в ко
ято трябва съществено
да
намалим
размера на инфлацията и цялото по
требление да закръглим в наличните
възможности. на-реалния доход, а същите органи, които програмираха такава политика, със свои решения
и
мерог.риятия допринесоха за увеличение размера на инфлацията.
На

какво

работниците

най-вече

указват!
непосредствени кон
Всички наши
такти с работниците, именно, указват
на това, че честото повтаряне на об
щите становища и направления, които
не се осъществяват, явленията на нередовно състояние както на пазара на
суровини и репроматериали, в снабдя
ването със стоки за Iшироко • потребпокачване
ление, в неконтролираното
на цените, във все по-голЯмото и ве
че неприемливо увеличение на жизна
намаляването
нените разходи и
реалните лични доходи, така и във
все по-големите социални

разлики —

Синдикатите
в борбата за
стабилизация

/

„с. йг, л„°."?йоп.;,л?.

ЮГОСЛАВСКИТЕ

СИНДИКАТИ

Работниците
все по-матшо
вярват в
орониамации
Защо думата на Синдиката
вече и по-силно не се чува!

по

Нашите активисти в първичните, пък
и в общинските организации на Съю
за на синдикатите,
често
казват, че
техните искания за решаване на опре
делени проблеми или за отговорност
биват, оценявани като „синдикална де
магогия". Поради недостатъчна развитост на самоуправителните отношения
в отделни среди, синдикалните активисти се често страхуват да кажат същинската истина и да бъдат по-критически към явленията в своята среда и обществото. Не бих искал
да
драматизирам нещата, но трябва
да
кажа, че мнозина наши активисти ни
осведомиха, че в отделни среди се
създава и климат, в който не е добре
и желателно открито да се говори за
същинските проблеми, да се назовават
със съШинското име и да се посочи
на действителните виновници.
Такава
критика се оценява като критикарство
и създаване на лошо настроение сред
работниците макар че работниците инР
сами помежду си, за всичко
терно,
това говорят съвсем директно и критически.
ви

ЗА НОрМАЛНА РАБОТА -

пивото искане на работниците
опеределемия,
отгоконкретни
акции
и ноинр^иа
аорност от
отделните
носители
на
предложенията и решенията и искат
ците

тъсят

конкретни

да се видят резултатите на тази акотготивност. Търсенето на ло-голяма
I
иай-изяавно
ворност в обществото е
се
работницити. Трябва да
днес всерд
подчертае, че често, същинското съсиа нещата
и
действителната
тояиие
положението на работни
оценка за раз
чуем на официалците не можем да
често изните събрания. Работниците
събранията и „не струва
гькват, че на
", защото тяхната дум»
да се говори
много рошения
не се слуша,тъй както
са предварително изготвени.

Кои трудности, борейки се за
попн1ИКата на икономическата стабилиработниците
най-често изтъкмчия, Р
Работниците в множество организасдружения труд нямат обезции иа
нормална робота.
печени условия за
. нормалното произ.од
Прекъсванията
работа по няколко
ство, чакане но

Миран Потърч
фицитни на домашния пазар. Считаме,
че осигуряването на условия за нор
мална работа е първото
искане
на
работническата класа, пък и най-съЩе
стаеното условие за осъществяване на
заплануваните цели. Без възможности
те за нормална работа няма нито бор
ба за увеличение на производително-.
стта и намаление на производствените разходи, за по-голЯм износ и повисок доход, а това са най-съществените ни цели на стабилизацията.
КонЯкога се получава
впечатление,
че обществените
фактори се пбвече
грижат за удовлетворяване на потре
бите за нови инвестиции, за обектите
за които не се знае дали ще бъдат
в състояние да дават продукция, защото и за изградените няма доста
тъчно
суровини
и
репроматериали,
след това те се грижат, за валутните
средства, за вноса на съоръженияТогава, тези фактори предимно
се
грижат за обезпечаване на бюджета
На обществено-политическите общности и самоуправителните общности на
интересите, а според мнението на работниците много по-малко за условията за получаване на дохода и про
изводството. Инак, ако би било дру
гояче, поне някои от проблемите в

с цел по-нататък да се върши достав
ка на стоки, или споразумяване
за
изплащане с валутни' средства във вза
имния стокооборот на домашния па
зар. В такова споразумяване най-често
не участвуват работниците, и върху съ
щото нямат влияние нито синдикатите,
нито другите обществено-политически
организации. С такова съдържание на
споразуменията се обезценява самоуп
равлението, вместо, тъкмо чрез самоуправителното
споразумяване, да по
стигаме ново качество на самоуправителните
обществено-икономически от
ношения- Подобен е
случаят и при
споразумяването за ‘ сдружаване на сре
дствата в самоуправителните общности
на интересите, където се правят. опи
ти да се обезпечат средства за те
кущите потреби и за нови инвестиции,
независимо от действителните възмо
жности на сдружени# ТРУД и реалния
доход. СъЩо е и с договарянето за
инвестициите в общините и републи
ките.
А договарянето!
Договарянето, отделно между ре
публиките и автономните области —
във федерацията, според наша оцен
ка, търси
най-сериозен
политически
анализ. Договорите за
основите
на
плана, според нашите познания, в ре
публиките и автономните области
не
се осъществяват по обем и по на
чин, който действително води към съв
местно договорените цели. Това дока
зва и сведението, според което
за
1981 година в републиките и автоном
ните области се
предвижда
същия
обем на инвестиции, както в 1980 Го
дина, макар че в Резолюцията на Юго
славия за 1981 е договорено инвести
циите обезателно да бъдат намалени
с 5 на сто.
Имаше много искания, между тЯх
и искането на Синдиката, до приема
нето на средносрочния план и резо
люцията за 1981 година да се утвърди
политиката на цените, начина за сдру
жаване на валутните средства за внос
на необходимите суровини и репрома-

снабдяването бихме по-бързо решавали. Още липсват отделни материални

териали, да се съчинят най-съществените материални баланси и подобно,
от тези
неща
не са
обаче много
направени. Републиките и автономните

балански, договори за сдружаване на
валутни средства за най-необходимите
суровини и подобно. Убедени сме, че
с по-решителна акция, по-инаква политика на вноса,
с използването
на
всички възможности в страната, бихме
били способни да обезпечим осъществяване на предвиденото увеличение

области, заедно със Съюзния изпълнителен съвет се договориха бюджета
на федерацията и на другите общест.ено-политически общности да попъл
нят с увеличение процента на данъка
На оборота. Същевременно, чез отдел
Ни облагания е осигурено и финансирането на инвестициите в някои обла-

на производството.

сти от съвместен

СПОРАЗУМЯВАНЕ

за

покачване

на

ЦЕНИТЕ
Голяма част о това, което гово
сьс
рите, трябва до се решава
самоупраомтепни споразумения- Кав
тази
обсъстоянието
ни
е
иво
гаст!
Да, обаче, ние сме бавни и неефик.сни в

с

високите

цени

всевъзможни

Какво

интерес.
се

„ПОКРИВАТ"

амбиции

мислите

за

политиката на

цените!
Политиката

на

цените,

според

на

ша оценка, е извън обществения кон
година
продължихме
За една

трол.

обществения

на Закона за системата и
контрол на цените, а и

^........... ..::икой"....... .........................
часа дневно,
но
намалени мощности или зопасите
зумяван.то между
организациите
на «ни области нямаме прнетн закони
само
за
оби
репроматериали
суровини
Ле повече става спо- цените. Според наши информации,
явления,
сдружения труд
1>'-«ости за цените са формирани само
няколко дни са твърдеI чести
зп покачване на цените,
и в организаци- разумяване
Това се случава дори I
30 изнудвано сдружавано ма сродства
сдружения ФУД. които произитс
и оомооматеоиал,
ВОЖДс! г суровини

4 Комунист
(От 3-а

страна)

и

в две републики и автономни области
и в някои общини, а не са приети
нито обществени критерии за форми46
ране на цените. Няма съмнение,
съществува потреба от решаваща рона
сдружения
ля на организациите
труд за формирането на цените и за
по-строго спазване на обществено до
говорените критерии. Поставя се въпросът: как сме допуснали да
се
създаде
празнина
при преминаването от административния към самоуправителния начин на формиране на цените, дали достатъчно организирано и
подготвено тръгнахме към този коренен прелом 'и колко сегашното състояние ще допринесе за афирмеция
на
отговорността на работниците в сдружениЯ труд при решаването за цени
те, или може пак ще се създаде илю
зия, че без държавата и администрирането не можем да решаваме този
проблем.
В сегашната обстановка са фаворина
сдружения
зирани организациите
труд и дейностите, които имат монополистическа позиция. В техните искове за увеличение на цените често се
в
скриват и неоправдани, или поне
момента непотребни амбиции за нови
инвестиции. В
политиката
достатъчно
не се води сметка за влиянието
на
цените върху жизнения стандарт и жизнените разходи.
В Синдиката често -изтъквахме,
че
чрез цените не може да се покриват
всички развойни амбици, лошото използване на мощностите и нерационал
ността в стопанисването. Два пъти, при
поскъпването на олиото и увеличението на данъка на оборота в януари,
обаче и покрай
ние са противехме,
това цените бяха покачани. За цените
на произведенията и услугите, които
най-съществено влияят
върху жизнения стандарт на работниците, търсехме
да се изгради система на компенса

Синдикатите във всички републики
автономни области се наеха с най-

трудната задача — ‘
аз°"
ГОвори и
мвния 30 РазпРвЛвл«н«®^а
чистия
Синето на реалните лични доходи.
гурни сме, че тази наша активност от
работниците.
началото бе приета от
Но сега поради последователността
в
политиката на разпределението на донепоследователността
ходв( а поради
в осъществяването на всички останоли свГменти на икономическата политика и поради това, че не сме достаенергично търсили отговорност
от ДруГИТв обществени фактори
за
договореното увеличение
на
цените,
общо
и
намаленото
инвестиционно,
съвместно потребление, сме оправдано
изложени на все по-голяма критико
от страна на работниците. Това ни поставя в изключително тешко положомноние и ни кара от всички органи,
Да
го по-решително и по-конкретно
търсим последователно провеждане на
договорената политика като цяло. При
това трябва да се подчертае, че намаляването на реалните лични доходи
година,
дори
продължава и в 1981
повече отколкото в 1980. Това има

В осъществяването
на
политиката
на икономическата стабилизация до се
га най-последователни бяхме в полити
ката по разпределението.
Последица
на тази политика бе намалението
на
реалните лични доходи в 1980 година
за 8 на сто. При определянето
за
такава политика ние в Синдиката предупреждавахме, че политиката по" намаление на реалните лични доходи мо
же да се осъществи само ако съще
временно последователно се осъщест
вява и политиката на намаление на инвестиционното, общото и съвместното
потребление и спре главозамайващото
увеличение на цените. Предупреждавахме, както в началото на 1980 годи
"

на, при приемането на мероприятията
по стабилизацията в юли, така и покъсно, че предвидените
мероприЯтия
на всички други сектори не са доста
тъчно конкретни и че не гарантират
последователност.

го работници, които живеят
чително от своя личен доход, особено
на онези които живеят в индустриалните центрове и чийто личен доход не
възлиза повече от средния в отделна
република и автономна област, (а такива според наша оценка, има почти
две трети), но това все повече има
за последица и намаляване на мотивировката за работа, кара да се търсят допълнителни приходи, вън от ре
довното трудово отношение, което де
стимулиращо действува върху производителността на труда и борбата за
по-голЯм доход.

ОПРАВДАНИ ЗАБЕЛЕЖКИ
СИНДИКАТИТЕ

КЪМ

С това, разбира се, не искахте
да кажете, че в синдикатите всичко
е в най-добър ред!
В органите на Съюза на синдикати
те все още има прекалено много ста
новища и заключения, които често не
стигнат до работниците и работниците
не ги знаят. Няма нито достатъчно
конкретни
акции,
които биха могли
непосредствено
да
мотивират работ
ниците. Причина за бавното осъЩествяване на конституционната
позиция
на Синдиката в обществото е и дей
ствителното положение на работници
те по отношение на създаването
и
разпределението на дохода и в недостатъчно развитите самоуправителни об
ществено-икономически и политически
отношения в отделните среди и в обществото като цяло. Често пъти и оправданите становища и
искания
на
Синдиката
неадекватно
се
третират,
както в организациите на
сдружения

труд, в общините, така и в обществото като цяло. Синдикатът се най-често
чува само когато проговори за лични
те доходи или стандарта на работни
ците, а не и когато взима становища
по други въпроси. Така се създава
впечатление, че Синдикатът още не
е по-сериозно започнал да се зани
мава в цялостта на обществено-икономичес ките отношения със създаването
и разпределението на дохода и с вси
чки други въпроси, които имат значе
ние
те.

за труда

и живота

Сигурно е, че и ние не сме до
статъчно решителни, не сме винаги спо
собни и^ готови благовременно да реа
гираме на явленията
в
отделните ор
ганизации на сдружения труд или в
обществото, за които работниците ми
слят, че не са в унисон с техните
действителни и дългосрочни интереси.
Необходимо е съвместно да
оценим
колко сме успяли в осъществяването
на становищата на ОЬюза на комунис
тите да не действуват само на събра
нията на партийните организации, но
непосредствено да бъдат активни сред
работниците,
диката.

в

организациите

на

Син

Какво непосредствено планирате
да направите в синдикатите!
Въз

основа

то

на

такива
познания,
Председателството на Съвета на югославските синдикати в 1981 година вече раздвижи съвместна акция и актив
ност на всички първични организации
на Съюза на синдикатите,
специално
по следните въпроси:

войни планове.
Второ, активно

На Издателския съвет (редакциония
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на

редакцията:

Споменка

Топалович.

борбата

то

за

цените.

По

този

въпрос

Съю

зът на синдикатите в март ще приеме
конкретни
Трето,

заключения

и

довършването

задълженияна

системата

по разпределението на чистия доход
в организациите на сдружения труд,
с цел средствата за лични доходй да
се обезпечават на първо мЯсто в за
висимост от приноса на работниците
към увеличението на дохода и по то
зи начин от разпределението да
се
изключи доходът, спечелен въз основа
на специално изгодни условия и уве
личението на цените. Раздвижихме
и
акция по
последователно
прилагане
на разпределението
според резулта
тите на труда за всички работи и за
дачи, както и за по-добра цена
на
производствения,
професионалния
и
творческия труд в по-трудни условия.
Четвърто, отделно значение има ак
тивността на Синдиката в организациите на сдружения труд, които работят
със загуби или са на границата
на
рентабилността. Това .е важен проблем,
не само заради трудностите в изплащането на средствата за лични доходи на работниците в тези организаЧии, но и затова, че загубите се покриваха предимно
финансово, често
пъти въз основа на решенията на из-

Издателска

трудова

организация

„Кому-

Излиза в петък.
С указ на президента на Републиката от 22 декем1964 година. „Комунист" е отличен с Орден
на
родно освобождение, а
с указ от 22 декември 1974
с орден братство и единство със златен вецец.
ври

Пето,
има

знаейки че и
проблеми със

в

1981 година
опазването на
особено на онези

жизнения стандарт,
които имат ниски приходи по член на
семейството, ние раздвижихме акцията
за по-бързо съгледаване на материал
ното и социално положение на работ
ниците в основните
на
организации

Адрес на редакцията:'БЕЛГРАД, Ппощад Маркс и
Енгелс 11, телефони: централа 335-061,
секретариат
ЗИ-184; НОВИ БЕЛГРАД, Буле.ар Ленина 6, Телефон

Издава:
нист".

'

в

пълнителните органи на фондовете
и
банките, а не въз основа на програмите за премахване
на причините за
загубите.

Директор и главен и отговорен редактор на всич
ки издания на „Комунист": Велко Миладинович.

Председател на Издателския съвет на Изданията
„Комунист" за СР Сърбия Мария Тодорович.

участие

против инфлацията, включването на ра
ботниците и синдикатите в решаване

Ще
Председател на Издателския сьает на НИРО „Ко
мунист": Доброслав Чулафич.

Първо, увеличение на производствои по-голяма производителност
на

труда, намаление на производствените
разходи, доходно
свързване
в
уни
сон със съвместно договорените раз-

на работници-

Комунист

на

иаи-съЩествено-

изклю-

ция.
В светлината на онова, което казахте как е с личните доходи!

нормална работа — е
Обезпечаване на условията за
то условие за осъществяване иа заплануваните цели

за последица не само трудно материално и социално положение на мно-

сдружения труд и за приемане на под
брани програми по социалната политика върху тези основй.
V
Шесто, ^застъпваме се за по-бързо
приемане на законопредписания за га
рантирания личен доход в републики
те и автономните области, тъй както
повече от една година нищо не се
работи върху изпълняването на тази
задача.
Подготвил:

М.

Кораксич

1Щ

/
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО
БОСИЛЕГРАД

щ

НА- ОБЩИНСКИЯ
КОМИТЕТ

НА

ск в

Проектът „Морава II“ търси
пълно ангажиране

ИЗХОЖДАЙКИ , от
значението на Проекта„Морава
Ц"

за. .обществено-икономическото развитие на Босилеградска
община, членовете на Общин
ския

комитет

леград

през

на

СК

в

Боси-

миналата

седми

ца обсъдиха подготовката
за
реализиране на този значите
лен потхват. На
заседанието
освен членовете и работната
група от ООСТ
„Напредък",
която

бе

изготвила

информа

ция за досегашния
ход
на
акцията присъствуваха
представители на обществено-поли
тическите организации и Об
щинската скупщина, изпълни
телни секретари в ОК на СК
и Миленко Стоилкович,

изпъл

нителен секретар в Председа
телството на МОК на СКС в
Лесковац.
На

заседанието бе

изтъкна

то, че за реализиране на за
плануваните задачи из проек
та „Морава II" в Босилеградска
община ще
се
изразходват
,137105 хиляди

динара.

зи средства ще
дени 242 мини

С

те

бъдат изгра
ферми при

селскостопанските

производи

тели (65 за крави, 71
це и 106 смесени).

за

оз-

Началната подготовка за та
зи значителна акция в общи
ната е в ход. ООСТ „Напре
дък", като

носител

на

акция

та е формирала група от спеагрономи,
които
циалисти селскостопанските
.запознават
производители

условията,

с

капиталовлоеъзможнсстите,
която
женията и печалбата,
ще имат заинтересуваните сел
скостопански
—

Ще

семейства.

вложим всички

ем

в

същата

Димитър Йорданов, директор
на ООСТ „Напредък".
Реализиран ето
на
Проекта
„Морава II" както бе изтъкнато не бива да се остави само
на трудещите
се
в
ООСТ
„Напредък". Това още повече
ако се има предвид целокуп
ното значение на Проекта
в
развитието на
общината. Но
за успешно
реализиране
на
акцията, нужно е както подчерта Стойне Иванов, селскостопански
производители
да
бъдат сигурни в процеса
на
доходното свързване.
Взимайки участие в обсъж
дането на изготвената инфор
мация
Миленко
Стоилкович,
изтъкна, че Проектът „Морава
II" е най-голям селскостопан
ски похват в СР Сърбия след
освобождението.
Той
дава
голям шанс за
по-ускорено
развитие на селскосто стопан
ство, но същевременно е
и
голямо задължение. Точно
и
затова трябва да се действу
ва организирано където роля
трябва покрай останалите да
изиграт ССТН и Съюза на комунистите.
На заседанието бе взето ре
шение да се проведе съвмест
но заседание на Общинската
конференция на СК, и ОК. на
ССТН, което ще даде възмо
жност за съблюдаване на цеположение в аклокупното
цията. Същото ще .се прове
де най-късно до 15 т.м.

уси

М.

ПРОЛЕТНАТА

Янев

НА

„ПРОЕКТА

„МОРАВА II"

В

Покрай останалите неразрешени
г
въпроси е и свързва
нето на многочислените
организации из областта
на
селското
стопанство в две сложни
системи в Региона,
което е оценено като предпоставка не само за успешно ре
ализиране на проекта „Морава И" но и като възможност
за по ускорено стопанско развитие на недостатъчно ра

е

ангажират всички обще
ствено-политически сили в об
щината, отделно членовете на
СК.
които да
действуват
в
местните общности __ изтъкна

РЕАЛИЗИРАНЕ

звития Южноморавски регион
Подготовката за реализира
не на Проекта „Морава 1Г
в Южноморавски регион,
за
който • ще се
изразходват
5 403 543 хиляди динара, е
в ход. Обща оценка е,
че
досегашната
работа на този
план, благодарение
на вло
жения труд
от
страна
на
организациите на
сдружения
труд,
общинските
скупщини и обществено-политически
в
те организации и органи
общините,
региона и Репуб
ликата, е успешна.
Проектът
финансово е закръглен,
ут
върдени са източници на сред
ствата, а понастоящем в ход
е
изборът
нанай-приемчиви
изпълнители на работа за из
граждане на агропромишлени мощности.
Това е всъЩ
ност оценка от
състоялото
се през миналата седмица в
Лесковац заседание
на Скуп
щината на
Южноморавската
междуобщинска
регионална
общност, на което покрай ус
пешния ход,
бяха изтъкнати
и известни слабости, съпътствуващи засега акцията в
този значителен
селскостопан
ски похват.
СЪЩЕСТВУВАТ
НИ ВЪПРОСИ

НЕРАЗРЕШЕ

В приетата
информация и
изложение бе изтъкнато,
че
съществува
известно ' забавя
не в преминаването от под
готовката
към конкретно ре
ализиране.
Именно,
докато
приключителните
разговори
и подготовката за реализи
ране на
междунтродния
за
ем се осъществяват спрямо

утвърдения
план, на общин
ско,
регионално и републи
канско
равнище все още съ
ществува
отсрочаване на взе
тите становища и задачи. То
ва пък пряко може ДП влияе
върху
реализиране на Проболезен ако се има предвид,
че все още не е решен
въп
роса с
бенефициране
на
лихвата на
селскостопанските
производители,
въпроса със
собственото
участие на
ин
веститорите,
усложнената по
стъпка п ри ползването
на
кредити от Инвестбанка,
об
ремененият
внос на съоръ
жения,
бавното
създаване
на Деловия за по-добро
ор
ганизиране на
селскостопан
ските производители,
отсро
чването с формиране на сло
жни организации на сдруже
ния труд в областта на агро
комплекса и прочие.
ь!фт е |мдмд
Все пак от нерешените въпроси
отделно място заема
идеята за свързване на много
числените
организации
из
областта на селското стопан
ство в два сложни система в
Региона.
Същата се оценя
ва като предпоставка не само
за успешно
реализиране на
Проекта, но и като възмож
ност за по-ускорено стопан
ско
развитие на Региона. Ос
вен форумно
обсъждане
в
обществено-политическите
ор
ганизации на регионално рав
нище,
Регионалната стопан
ска камара и Кооперативния
съвет, в организациите
на
сдружения труд
тази иници
атива

все

още

не

е

приета.

СЕИТБА В БАБУШНИШКА ОБЩИНА

Навременна подготовна
Колкото повече наближава
толкова
сеитба,
пролетната
Баповече приготвленията в
бушнишка

община са по-уси-

лени.
Тези
дни Общинският щаб
за провеждане на пролетната
сеитба проведе заседание, на
което бяха
туалните

да

гажира

обсъДени най-акв тази

област

въл-

така,

Оценеио беше, съЩ°
че приготовленията за сеитбата вървят добре, а съ/до
бяха набелязани и конзадачи

за

излълнение

на плана ло пролетна

сеитба.

БЕЗ ДОСТАТЪЧНО ТОРОВЕ
беше, че есеиИзтъкнато
напредват дониците засега
стелен
бре, но че в известна
Ра3
зле ще се отрази върху
I
изкус
витието им липсата на
тнети торове, с които трЯ ва

око 350
трактори,
мастна собственост.

ТъГк°"° тези мошини с0 Н“‘
бавени

роси.

кретни

подхранват по вре
се
ме на есента и зимата.
Какви мерки са набелязани
на около 3 000
за засяванеТО
хектара с царевица!
в изпълнение
Преди всичко
по пролетната
то на плана
сеитба на царевица що се он
ше

предимно от средства

•от „зеления плен
- то е
издадена препоръка собст.епо време
на
трактори
ниците
сеитба да окана пролетната
на частния сектор
жат помощ
наглащане на икономиче
при
Ус
ски цени за извършените
луги.
около 50
Както се планира,
плои0 сто ОТ предвидените
„л засяване с царевица
ЩИ бъдат «сети с
хибриди
6,’Л*Т
,
сро„ на узря
ОТ Фдо 500. Също «де бъдат
обезпечен*
и известни коли-

ЮЖНОМОРАВСКИ

РЕГИОН

Началните резултати положителни

да се

лия в акцията. Но за да успе-

ПРЕД

необходимо

3®

ПОДГОТОВКА ЗА

чества на високодобивни сор
тове овес, който добре вирее
по планинските части в общи-

АКТИВНА СЕКЦИЯТА
ПО
СЕЛСКО СТОПАНСТВО

ната.

РЕГРЕС

И

ЗА

ФУРАЖ

към
оглед на стремежа
развитие
по-интензивно
в со
на животновъдството в Бабуш
община, и Ропублика
Нишка
С

та ще рогросира с 5,50 дина
ра всеки килограм царевица
и с по 10 динара всеки прона
килограм семе
изведен
по
фуражни растения, като

такъв начин се насърчава про
изводството.
Както ни уведоми предсена Общинската кон
дателят
на Социалистичесференция
кия съюз в Бабушнишка
обАлексан
щина инж. агроном
предприема
ДЪР Виданович,
со

всичко необходимо за усна плана

изпълнение
пошно
по пролетна сеитба.

Секцията
по развитие
на
селското
стопанство към Об
И1,ниската конференция на Со
циалистическия
съюз в Ба
бушнишка развива
все пооживена активност.
Във всяка местна

общност

вече се изготвят
конкретни
планове. Налице е желанието
тази пролет наистина всички
предвидени
площи да бъдат
и засети. Организират се сказ
ки на които представители на
Института по селско стопан
ство запознават производите
лите с нововъведенията в сел
скостопанското

производство.

В акцията, както ни уведо
ми Виданович, активно
со
включват всички обществонополитически субекти, така че
може да се очаква по-добра
Мптен Андонов
реколта.

Същата пък ако се приеме,
покрай
останалото, ще даде
възможност за формиране на
професионална
служба
за
селскостопанство,
която
би
била от огромна полза
за
по-нататъшното
развитие
на
селското стопанство в Региона.
Върху тези пропуски,
повечето от които са от субек
тивен характер, се приобща
ва и проблемът свързан
с
финансовата
неподготвеност
на банките в Региона.
Поло
жението е по-трудно
ако се
неспособността
има предвид
на 19 организации на сдру
инвеститори
жения труд
да обезпечат
собствено уча
стие. При това все още. не
задоволяват и резултатите в
селскостосдружаването на
ланските производители.
НЕОБХОДИМИ
УСИЛИЯ

СА

НОВИ

Изхожд^йки от всичко то
ва необходима е по-ускорена
акцияФормираните общин
ски координационни отбори,
съвместно с организациите на
сдружения труд
трябва да
изготвят целесъобразни
про
грами, в които да се запла
нуват
всички задачи, необ
ходими за реализиране
- на
Проекта. При, това,
как
бе
изтъкнато
на
заседанието,
чрез
Републиканския
секре
тариат за селскостопанство не
трябва устойчиво __
отложно
да ср настоява при Изпълни
гелния съвет на СР Сърбия
за решаване - въпроса с бенефициране на лихвите на ин
дивидуалните
селскостопанпроизводители. Всякак
ски
е нужно да се изнамери ре
шение за банковото
участие
в Проекта, понеже банките в
Региона не са в състояние да
отделят
необходимите сред
ства. Също така трябва
да
се изнамери решение
за
сдружаване на труда и сред
на
ствата на организациите
сдружения труд из областта
на
селското
стопанство, ко
ето да се обосновава върху
самоуправителни и
доходни
начала.
Имайки предвид, че сдружаването на селскостопанските производители е един
от
ключовите
въпроси,
то тряб
ва да се създават условия за
формиране на нови организа
ции на селскостопанските про •
изводители и тяхното по-на
татъшно свързване с органи
зациите за преработка на сто
ките им.
Не без причини се набляга
и върху формирането на ос
новни и регионални професи
онални служби по селско сто
панство.
Всичко това пред организа
циите на сдружения труд, об
ществено-политическите
ор
гани и организации,
разбира
се начело със Съюза на ко
мунистите налага дав ложат
Това още понови усилия,
вече ако се има предвид, че
отсрочването може да дове
което
де до положение, в
проектът вместо да се реали
зира той все още да бъде в
подготовка.

*• **•
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V

НАША АНКЕТА

Клубът на самодейците изпълни
очакванията
Вече
о

кутия и не се пуска, а той
е купен вероятно за да се
гледа програмата.
Миряна Дончева, ученичка:
на
Смятам, че цените

месеца
6т
- десет
Димитровград рабо

насам
ти Клуб на
самодейците,
в
който димитровградските мла
намериха
довойки
дежи и
кътче", където могат
„свое

билетите са високи за нашия
ученически стандард, и че за
в бъДОЩв би трябвало да се

приятпрекарат няколко
Именно
ни вечерни часове.
това ни даде идея да посетим споменатия Клуб и напраоим анкета между младите, които тук се забавляваха,
да

намалят, защото това е единственото място където можем
да отидем във вечерните ча
сове. С откриването на Клуба на самодейците ние младите от Димитровград
получихме отдовно желаното лиясто, но смятали, че все още

а пък нашия въпрос бе: Какво е мнението Ви за Клуба,
в който се намирате:
Б.

Николов:

ПАНОРАМА

Александър

НА ПЕЧ

Златанов,

слу

възможностите, които се от
криха не са използувани.
Така например това е. иде

жещ:
— Наистина клубът но са
модейците, който бе открит
миналата година за
съвсем
кратко време постигна много.
Когато казвам
това,
преди
всичко имам на предвид фактй, че сега главната наша
„спирка" е именно този един
ствен, за сега, наш-младежки кът в града. По,-рано ис
кал това или не, аз отивах

звонци

КАРАНФИЛИ В
СПОМЕН ЗА ТИТО
Трудовият колектив и уче
ниците на основно
училище
„Братство" в Звонци ще уча
ствуват в ознаменуването юби
лея на революцията с реди
ца конкретни акции. В прог
рамата, която тези дни прие
първичната профсъюзна орга
низация е записано, че уче
ниците и преподавателите ще
подготвят
културно-художествени програми по повод вси
чки държавни празници. Вся

ка паралелка ще
засади
88
фиданки в спомен за Тито. В
училищния ДвоР ще бъде уре
дена алея с червени карам
фили „Тито". Запланувано
е
да се организират срещи
с
бойци от НОБ, които ще го
ворят за славните въстанически дни. Ще бъде организи
ран излет
до
Бакьов дол,
където през 1943 година за
гинали няколко партизани.

Й. М.

това

че

е

грешка.

И

дома-

Шната музика трябва да получи „място". Също така смятам,

че

в

Клуба

ците

трябва да
пушенето, което

на самодейсе забрани

на нас нени
много
пречи.
пушачите
Помещението е без прозорци, а това значи, че проветрявонето става по-трудно.
Слободаи Йосифов, студент:
— За Клуба имам само ком
плименти. Обаче това не значи, че програмата не може
да бъде още по-хубава и поразнообразна. Така например
смятали, че работното му вре
ме може да бъде малко поразлично, а не винаги от 19

ално място к'Ьдето могат да
се четат най-различни поети-

до 22 часа. Мисля, че възможностите ллу не са използува

чни и прозни произведения.
Ивица
Михайлов,
ученик:

н ни докрай.
Преди
всичко
имам на предвид факта, че
в Клуба ние младите можем
да организираме различни ви
кторини,
литературни вечери

—

Най-много

ми

харесва,

че тук се пуска хубава
ес
традна музика, но за съжа
ление почти винаги само чуж-

и

прочие.

по кръчмите, а пък сега кръч
мата заместих с Клуба, къде
то освен, че не
консумирам
алкохол, се чувствувам много
по-приятно.
Емица Димитрова, студентка:
— Мисля, че такъв Клуб
биха пожелали да имат
и
много други наши връстници
в страната, обаче имам и ня
кои забележки. Не ми е яс
но защо хората от Културния
център, (Клуба се намира в
сутерена на
културния цен
тър" 25 май) изобщо са ку
пували телевизор,
който
е
„затворен"
в
една дървена

В

клуба

на

самодейците

НОВИ КНИГИ
гелността на българските
издатели
Николай
Карастоянович, Хаджи Найден Йованозич, Хри
сто Г. Данов и др.

Нов научноизследователски принос за
културното сътрудничество на
сърби и българи през XIX век
,
• Ьор^ Игн»атови^ Штампан,е бугаргских кн»ига
(1833—1878), (издадено на
сърбскохърватски език),
ЗА НАЧАЛОТО НА печатарското дело у бъл
гарите и за българските книги и вестници, пе
чатани в Сърбия през XIX в. и историческото
и културно положение в двете страни по това време се говори в току-що излезлата от
печат книга на д-р Джордже Игнятович „Пе
чатане на български книги и вестници в сръб
ски печатници (1833—1878)". Книгата е издание
на Историческия институт в Белград й белград
ското издателство „Просвета", а във финанси
рането й е Iвзела участие и Републиканската
общност за наука на
Сърбия.
Авторът на тази полезна книга на около
200 страници задълбочено говори
за' политическото и културно сръбско-българско
сътрудничество, а най-подробно
в
издателската дейност. Той прави
ни я, печатани в

анализ на българските издаСърбия и бързото развитие
на издателската дейност на още неосвободената страна. В отделни глави той разглежда бъл
гарските издания на Александър Андрич в Букурещ, изданията на
белградската
държавна
литография и сътрудничеството и помощта
I
на

и
листова
у
Белград 1980,

ерпеким
196 стр.

,От 1833 до 1878 година в сръбските печатници
в
Белград,
Крагуевац,
Земун,
Нови
Сад, Панчево и Букурещ са
отпечатани 191
български издание с тираж над 500 хиляда
егземпляра. От правителствената
печатница в
Белград и Крагуевац са излезли 145 книги, от
печатницата на Александър и Йосиф Андрич
в Белград и Букурещ 7, на Никола Стефанович
в Белград -12, Данило Медакович. в Земун и
Нови Сад 11, Игнат Сопрон в Земун 14 и,
в
печатницата на братя Йованович в Панчево —
2.

шта««ари)ама
I

Сърбия в развитието на българската журналистика.
През XIX е. културното сътрудничество межу Сърби и българи е имало
разнообразни
форми. Авторът посочва примери на това

съ-

трудничество: възпитание на български младежи и девойки в сръбски учебни
заведения,
оказване помощ на български
училища и читалища от страна на сръбското
правителство
и на края печатане на
много книги, вестници
и литографии в сръбски печатници. Той
сочи
сръбски писатели, които са
създали произведения със сюжети от
българската история и
взаимните отношения на двата съседни
народа. Всичко
гицйпуп
ТОВа е създавало условия за поли
тическо сътрудничество, което
е подпомагало
борбата на българския
народ за освобождение
от чуждо иго.
град

Първата българска книга
в
Княжевско-сръбската

печатана

в

Бел

печатница през
година е „Аритметика" от Хрисант Павлович. Авторът разглежда

1833

в своята студия дея-

ни

В книгата
български

на Игнятович се
дейци, писатели

говори

за

вид-

и просветители
през XIX в. — Хрисант Павлович, Емануил Васкидович, Неофит, Рилски, Неофит Хилендарски,
Найден Геров, Иван Богоров и др. които са
печатали свои
произведения в Сърбия и Войводина. Тук се споменават и вестниците „Бъл
гарска дневница" и „Дунавски лебед" на Георги С. Раковски и АРВ книгата се изтъква голямото
значение на
тази издателска деятелност, тъй като в България под турско робство дълго време не са
съществували условия за книгопечатане и изда
телска деятелност. Разглеждат се и обстоятелетвата, при които са печатани отделни издания в Сърбия, тяхното място
в историята на
българската
литература,
педагогика,
култура,
Книгата
има приложение с факсимилета на
заглавните страници на 64 български
издания,
печатани в сръбските
печатници’ през посочеНИЛ период, библиограф ски
преглед и регистър на имената. Трябва да се каже, че нишката печатница „Просвета"
е дала едно хубаво
издание, съответно на
съдържанието на тази
книга.
Богдан

Николов
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Младежка трибуна *
ПОЛОЖЕНИЕТО

Младежка трибуна

НА ЖЕНАТА

_ СЕЛСКОСТОПАНСКИ

про

изводител

ЖЕНА С ГОЛЯМО СЪРЦЕ
Кой знае в код; посока
и с кои влакове
трябва да тръгне
и на код станция
трябва да слезе —
човек;
на кое място
у
в коя класа,
под' кой светофар
или палма
трябва да изтича,
за да има
жена 'любима?
Има една,
която много ни обича,
на която вярваме,
която винаги ни чйка
и ни е вярна.
|
От хубавите —
най-хубавата тд е!
От добрите —
най-добрата е.
.. .Когато Тд ни гълчи —
звучи като песен,
която ни радва,
защото това са думи
на любовта!
При нея е татко
и през късна есен!
И за да стигнем
до нейното сърце само
една златна дума
трябва' да се каже: мамо!

I
Цена Миленова
на пазара

Една от многобройните же
ни,
която остана „верна" на
селското стопанство е и 45-го
дишната ЦЕНА МИЛЕНОВА, от
село Сливница.
Всекидневният
живот
на
селскостопански
жената
производител не е лесен, но
тя казва, че е свикнала?
Ро
дена е в семейство на сел
скостопански
производители,
израснала с грижите, свърза
ни с реколтата, семето,
вре
мето, жътвата и прочее.
И
самата
тя когато решила да
се омъжи никак не била из
ненадана от нивите,
обкържващи къщата, в която за
живява
наново...
Живее се
скромно. Свикнала е да ико
номисва в своето домакин
ство и затова пари винаги има
достатъчно за всички потре-

Докато е на нивата или на
пазаря в Димитровград,
където продава продуктите свекървата се грижи за къщата.
Това до някъде й
улеснява
Пиработата. Не се оплаква.
тахме Я дали в нейното се
ло

съществува

понеже

със

Жената трябва да води смет
ка за къщата, децата. ^,Тук са
и задълженията на домакиня
та, майката и съпругата, Пок
рай това грижи се за сеит-

по-добър

живот и

си

плануваме

ще
за

сеем,

какво

сами

продажбата

рането

на

и

се

Сами
колко

грижим

след

приби

реколтата.

Ако

съществуваше

кооперация

селото,

сърце щяхме

да се
ва

с

радо

сдружим с

в

каз

нея

Миленова.
Ако

беше

се

за

грижи

жената
ято

селскостопански

винаги

делегат,
—

щеше

да

положението на

селскостопанка,

освен това е

ко

и майка,

домакиня, съпруга.
— Трудоденът на
якога

продължава
Трябва

часа.

работи.

село пон
и

много

да

по

20
се

По време на полски

те работи се

става в 2 или 3

часа, докато все още е тъмно
тръгва се на нивата.

В ПЪРВИЯ КРЪГ ОТ СЪСТЕЗАНИЕТО

ЗА КУПАТА НА ЮГО

СЛАВИЯ

„Младост" п Длакннцн" 4:1

им към врата

Отборът на „Младост
Босилеград

се

от

във

класира
от състезание

втория
кръг
то за кулата на

Югославия»
на своето
с висок

тъй като в неделя
игрище се наложи

отбора

на

резултат (4:1) над
„Алканице" от Алкинци.
на
Въпреки че е начало
босилеград
футболния
сезон,
ските футболисти се изявиха
с добра и резултатна игра.
мача те
Още от началото на
„на шъп
Започнеха да атакуват

ЕРАТСТВО * 6 МАРТ 1»*1

ЗА

ПРОЛЕТНИЯ СЕЗОН

БЕЗ ТРЕНЬОР, НО
С ЕНТУСИАЗЪМ

работа.

— Няма кооперация.

на ръка, а как да я намериш,
когато всички отидоха в грара. Онези пък които остана
ха на село търсят
.ри... — казва Цена Миленова.

ПОДГОТОВКА НА „АСЕН БАЛКАНСКИ"

ха да се Създадът условия за

бата и жътвата. Липсва работ

много па-

Милорад ГЕРОВ

кооперация,

сдружването щя

би.
— Трудно е да обработваш
нивата, а не знаеш дали го
или
дината ще бъде родна
не. На жената е далеч ло-тру
дно когато става за земята.

Ръцета на Цена са свикнали
на работа.
Свикнали са
на низки температури докато стои на пазара в Димитров
град с надежда, че стоката
ще бъде продадена.
>>■
Т. Петроо

ни" и акциите
га на гостите продължиха до
деведесетата минута.
2,
Голмайстори: В. Чипев
и Б. Тасев за
В. Захариев
Ракич за „Ала„Младост" и
кинце''.
„Младост

игра

_ *

I Тасев, 3. М«-

в състав:
В. Иаков,

6’ И‘
Д Златко. - Р. В.Нденов,
В. Чипев, В, ЗаАрсов,
кое, И.
I
М. Цветков,
хлриев и
М. Янев

Към средата на февруари
футболистите на
„Асен Бал
кански" самоинициативно за
почнаха
да се подготвят за
пролетния
футболен
сезон.
Казваме
„самоинициативно",
понеже
димитровградският
футболен
клуб
понастоя
щем е без треньор и изоб
що без ръководство.
Футболистите
обаче счинай-важното е да
тат, че
равнииздигнат на нужното
■ще физическата си подготоеи тактично-футболните
ност
компоненти на играта на отбо
Целта о: през
ра като цяло.
пролетната част на първенството да со завоюва пласкойто ще въведе Ди_
меит,
отбор в помитровградския
ранг на състезание. А
висш
това, казват то, можо да се

Когато става дума за ор
ганизация
на работата в клу.
ба,
годишното
събрание, из
бори на ръководство, трень
ор и останали персонални по
стове,
това и досега най-мал
ко е било компетенция
на
футболистите.
Затова те каз
ват, че
това е работа на от
говорните за развитието
на
физическата
култура и спор
та в общината.

на Сърбия за реорганизация
на зоналните и междуобщински
ге
футболни лиги.
Всичко
ще зависи от ключа,
според
който ще се попълват евенту
алните новоформирани ■ или
реорганизирани
лиги, а съ
що така и от това, кои от
бори от Нишка зона ще се
класират в Сръбска лига,
и
кои
отбори ще напуснат то
зи ранг на състезание.
Съ

Във
връзка със стремежа
на димитровградските
фут
болисти за класиране, което
ще им даде
възможност да
минат в -по-висш ранг на съ
стезание,
интересно е
да
се каже, че върху това
мо
же
пряко да повлияе акци
ята
във
Футболния съюз

ществуват
обаче реални из
гледи в междурегионалната
лига Ниш—Пирот Заечар
да
се класират
двата първокла
сирени отбора в Първа
об
щинска лига Пирот, в която
се състезава и „Асен Балкан
ски".
V
Д. Ставров

осъществи само с упорита ра
бота в подготовката и сръч
на борба на зеления тепих
но футболните : терени, Това
тяхно

правилно определение
на -лю
безспорно е резултат
бовта им към този спорт и
към отбора, на когато напоследък не цъфтят рози и кой
то в историята си е имал
по-хубави времена.
много
Състезателите

на

„Асен

Балкански" съЩ°
та,<а наето
иват да разрешат проблема
оъв връзка с освобождаването
им

от смени, когато се нало
жи да се играе мач в рабо
тен ден и да се провеждат
редовните тренировки.

на „А.
Бал*
снимка
на
футболистите
„Партмзан“
кански" и младежкия
отбор на
белградски
пред
приятелския
им
мачна 19 юли 1980 г. която бел
Съвместна

градските

„черно—бели"

спечелиха с 3:0.
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о От черногорско пастирче до боец на Испанската ре
публика о Закаляване в студентските борби с полици
ята о "Свободна Югославия" - глас на въстаналите

югославски народи и народности о Живот,посветен на
идеалите и целите на работническата класа о Във вси

чки преломни мрменти..в развитието на социалистическа
самоуправитедна и йеобзързана'Югославия -

решително

по линията,на''Тито-Д.СШ^о^Истински комунист и хума
Кирил

Георгиев

Революционният път води в Испания
ОСМИ МАРТ 1975 година.
жените от целия
Празнуват
свят. В Югославия
няма търнепните комунисти,
жества,
народи и народности са
траур.
Предишният ден

Тежко се живее в
Търманье.
За да
преживее
тук,
човек трябва да е силен, хра
Жива вода
,&ър и упорит.
няма, земята
о поена и при
маи-голям човешки труд мал

тези

качества

що

завладеят
неговия характер,
особенно
след
срещата му
с
марксизма и марксическота литература като ученик
в
гимназията в Пожаревац.
През
1933 година Влахо
вич се записва на Техничесфакултет в Белград. То
кия
ва време е един от най-чер
ните предвоенни периоди. Хи
в
властта
тлер превзима
миГермания и започва да
германския
литаризира
наТова
въоръжаване и
род.
безумният стремеж на фашис
тите да загодсподствуват със
света шест. години по-късно
до най-голямата
ще доведат
катастрофа на човечеството.
В Югославия владее беда и
ЮКП има
полицейски терор,
от които
евам 2000 членове,

Велко Влахович
Женева
-пристига
тъжната
вест: „тук след дълга и теж
ка болест почина
Велко Вла
хович,
член на Председател
ството на ЦК на СЮК, виден
революционер и един от найблизките
сътрудници на дру
гаря Тито". Непрекъсната ре•ка от хора тъжно минава из
Скупщината на СФРЮ и с
дълбок наклон почита памет
та на този „благороден и пре
красен човек,
последоватен
революционер и един от най
^изтъкнатите
ръководители на
нашата Партия и държава.
На . следващия ден
стохиляд
но шествие го изпраща
до
, мястото на вечния му покой
в Алеята на великаните,
на
Новите
белградски гробища.
Високо в планините на Чер
на гора, под гордо стърчаЩия Каменик се задава низ
инка.
По долчините на дес
ния й десетина къщи -— село
Търманье.
Тук на 2 септември 1914 година се родил
вторият син на Мийойка
и
Милинко Вукадинов,
Велимир.

ко ражда. И днес тук
се
пристига пеша, след 2—3 часа ходене от
най-близкото
шосе.
Напук ^.на
сиромашнията при хората твърде
е
развито
чувството, за
чест
} и лично достойнство. За тях
най-голяма
е
честта
да
живееш за име, а да загинеш
за правда и свобода.
Велко Влахович никога
не
забрави
родното си
село.
Винаги
добре си
спомнял
за привечерите,
когато след
стадото
овце се завръщал
в къщи. „Моите мисли и пър
ви познания се родиха тук,
между
Каменик,
Комови,
Проклетийе
и Дурмитор" —
пише
Влахович в книгата си
„Бремето йа раждане". „Покъсно ги намирах нашир из
света,
Никога намерени докрай,
винаги се връщах в
Черна гора.
Чуствувах, че
по света нося бремето
на
рождението си".
С хубостта на родните пре
дели, малкият
Велко упива
и любов към свободата, ненавист и омраза към всичко
нечовешко,
съзнание за бла

Акционния отбор.
През 1936 година, за да се
Велко
арестуване,
избегне
бива изпратен в Прага, къде
то организира, намиращите се
там югославски студенти. По

чело на

городната
задача но чове
ка,
чувство за другарство и
родината.
проданност
към
По-късно

„димитДържат се
глая
и стачкуват с
ровски"
срещу затворския терор. Ко
тето полицията е принудена
шеград.

да ги освободи в Белград ги
посрещат като герои.
След това отива в котлорницота в Инджиа, където за
път работи с работнипръв
ците и създава силна партии
на клетка. В общата стачка
универсиБелградския
на
отново е натет, Влахович

нист. ,;голям. по зйавач ^на..-марксизма-ленйнизма.
Подготви:

1ШРЕВОМОЦИЯ1А

80 на Университета. Велко ста
ва член на СКОЮ в условия
та на изострящата се класова
борба и напираща синдикал
Във второто си
на дейност,
до югославските кописмо
мунисти,
другарят Тито пи„Младежта е бойка, пъл
ше
на с елан и енергия... Друга
ри' използвайте тази боевост
на младежта,
насочете я в
положителна насока".
Това най-напред започва да
се осъществява на Универси
тета и наскоро той става „чер
вен ".
Започва
ожесточена
борба за автономия на Университета, с която ръководи
Акционният
отбор на студен
тските сдружения.
Тази бор
ба е успешна в периода
от
1934 до 1936, когато начело
на Акционния отбор се на
мира Велко
Влахович.
За
кратко,
време Влахович
се
изтъква с голяма организа
торска енергия и смисъл
за
„превеждане" на
партийните
задачи в политическото
действуване
на
университета.
През 1935 година бива приет
в ЮКП и оттогава винаги е
в първите редици на нейна
та борба.
През 1935 г. Велко с група
студенти помага в организи
рането и
присъствува
на го
лемите
работнически народ
ни сборове в Крагуевац
и
Ягодина (днешно Светозарево).
Тук той за пръв път за
дълбочено схваща
връзката
между борбите
във факултетските
коридори и вълне
нията в работническата
кла
са и най-широките
народни
маси.
■Полицията е
безмилостна
към
студентите.
Арестува
15 студенти, а след това
и
група от 30,
между които
В.
Влахович, Ц. Миятович,
и Темпо.
Отвеждат ги в суровия
концлагер
във Ви-

това време избухва гражданвопна в Испания- Деската
мократичните сили настояват
да отбранят
Републиката, но
фашистите на генерал Фран
ко, подпомогнати от фашист

В СЛЕДВАЩИЯ
БОРБА

ЗА

Германия и Италия, галка
ят со6ст»ения си народ, Про
гресивното човечество
•ъста
ва в защита на испанския наТито призовава комунии работниците на Юго-

род.
стите

славйя да помогнат героич
ните защитници на демокраЦИЯВлахович заедно с Бранко
Кръсманович,
Ратко
ПеелоЛазар Удовички и дру
вич,
ги студенти поемат пътя към
полесраженията в Испания...
свършва
това
от твхната мла
тях
е
неизвест
дост, а пред
ността на една война. Чув
ствуват мириса на кръвта, но
революционният захлас е тол
голям,
кова
че не се плаЗнаят, че с
един период

шат от смъртта— и „крачат с
цял век напред".
* Тито в съболезнованието до
семейството на Влахович.

БРОЙ:

ИСТИНАТА

НА 40-ГОДИШНИНАТА НА
ОЗНАМЕНУВАНЕТО
ОБЩИНА
ТО В СУРДУЛИШКА

ВЪСТАНИс-

ПАМЕТНИК ИА ЯСЕНОВАЦ
КРАЙ МАСУРИЦА
* ПРЕДВИЖДА СЕ ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАМЕТНИК НА ЯСЕНО
ВАЦ НАД МАСУРИЦА
ОЗНАМЕНУВАНЕТО на
40годишнината на въстанието на
югославските народи и народ
ности в Сурдулишка
община
ще има
тържествен и делови
характер.
Всички
по-забележителни дати
и събития Ще
бъдат ознаменувани. Най-круп
ното
събитие
безспорно ще
бъде
изграждането на памет
ник на Ясеновац над Масури
ца, където на 18 септември
1942 година е формиран вран
ският
партизански
отряд
„Сима ПогачаревичТози
отряд и
Църнотравският пар
тизански
отряд стават
ядро
то на Втория
южноморавски
народоосвободителен
отряд,
който
разнесе
революцион
ната слава в Югоизточна Сър
бия.
В рамките на
юбилея
ще
се отбележат и някои съби
тия от предвоенното
револю
ционно минало,
които са
оказали
влияние върху револ
юционното
движение в този край.
Във
всички
манифестации,
които ще
имат
делови
характер,
особено
внимание ще се посвети на
по-нататъшното
задълбочава
не и развитие на
братството
и единството на нашите
народи и народности.
Всъщност, ще продъл
жим онова, което създавахме
и в течение на
Народоосвободителната
война, понеже
на ната територия са се бо
рили повече партизански единици
косовски, македонски
и български
партизански отр
Яда. Очакваме- че това
твЪр
де положително Ще повлияе
върху
възпитанието на младежта,
която
ежегодно
се
събира
край
Власинското
езеро,

където се

провеждат

традиционните
срещи
на
братството и единството
за
яви
Градимир Николич, пред
седател на СУБНОР в Сурду
лишка община.
Според
приетата
програ
ма за ознаменуване на 40-годишнината
на въстанието на
югославските
народи и наро
дности, приета от Общинския
СУБНОР в Клисура,
където
живее
предимно
българска
народност,
ще се построи
паметник,
като по този начин се трайно
ознаменува
почете паметта на
онези,
които участвуваха в
Народоосвободителна
борба и ре
волюционерите,
конто
положиха
животите си за раз
витието на
братството и един
ството
между
югославските
народи и народности.
Предвидяно е съхцо
така
печатането на
възпоменател
на
книга за падналите
бой
ци в Народоосвободителната
борба и жертвите на фашисткия
терор.
Отделно
ще
бъде
разработено
участието
на
всяко
населено място
в
Народоосвободителната бо
рба на територията на Сурду
лишка
община.
Книгата ще
съдържа
ществени

ве-

фотографии,

и
доказателства
други писани документи
за
бойците и жертвите на фаши
сткия терор, както и за всич

ки паметни места, които
ществуват на територията
общината.

съ
на

— Всички тези мерки, ка
белязвани
за ознаменуването
на 40-годишнината
от
въста
нието,
потвърждават решимостта на СУБНОР и занапред да задълбочава братство
то и единството — тази найценна придобивка на НОБ.
Ст. Н.
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»
ВОСИЛЕГРАД:
НА ЖЕНАТА

ПРЕД

8-мк

МАРТ
Ме>«ДУНАР
°ДНИЯ ДЕН

Равноправни с
мъжете във всичко
отношение

дейността на жената в
Босилеградска
община и за
нейните
проблеми,
по случай празника им, беседвах с
някои от тях:

ТВОРЧЕСКИ

м

НАГРАДЕН

' За

СЕВДА МИТОВА,
ка в

машинопис
скупщина и
СекциЯта
за

Общинската

председател

на

кои сме
Делегати в общински
те
съвети, така че

'

аз въоб-

то
тво

самоуправително
общес
дава пълно
равноправие

на жената, тя все още не е
адекватно включена в общес
твено-политическия
живот. За
това в настоящата програма
на Секцията специално внима

ито
брой жени са регистрирани в
отдела по настаняване, които
Имайки
дълго чакат работа,
трябва
това, изход
по-ускореното
търсим, в
развитие на домашното ръко
не
иззасега
делие, което
пълни очакванията- В това отпредвид

ПОМОЩ

дейност

в

настоящия

период

ще работим

върху формира
организации в
не на местни
районните
центрове, а по-къс
По
но и в останалите села.
на жени
този начин дейността
подобри.
те значително ще се
секреЕЛИНКА МИТОВА,
Изпълнителния
тар
при
в
Съвета на
вет и делегат
Общинсдружения труд при
Босилегскупщина в ^
ската

съ

рад.
Общинска
— В органите на
Босилеград
та скупщина
в
че то
има 19 жени и мисля.
лропорцнонази брой не е

обър

трябва Да с®
за
внимание
не по-голЯмо
работа,
заемане жените на
всички нас
Голяма
част от
в самоулравите
е ангажирана
комисии,
в
лните
органи,
екулщини, а
делегатски
лен

и

че

500 дин.

втора

награда

400

„

трета

награда

300

„

първа награда
втора

800

„

трета награда

600

„

втора

1000 дин.

награда

I 800

„

трета награда

600

„

награда

800

„

награда

600

„

малките

ношение

деца.

В

това

VI. ЕСЕ

V. ЗАПИСАНИ ИЗВОРНИ НАРОДНИ ПЕ
СНИ, ПРИКАЗКИ, ЛЕГЕНДИ (най-малко
до пет)

1

:.яеМЯН
..V - .А<ж

1000 дин.

от-

голЯма помощ оча

Първа награда (две)

600 дин.

втора

награда (две)

500

„

трета

награда (две)

400

„

ПГ'”

С.

Стоянова

лище в Босилеград:
За подобряването лоложението на жената, без оглед
на това дали тЯ работи в об
сектор ИЛИ В КЪ'ществения
трябаа и замисля че
Щи,
се посвети внима
напред Да
би по-голямо отние, може
Ние младеж
колкото досега.
образоваКите от средното
включени
в Сек
ние не сме
Смятам че и ние мо
циятавърху на
повлияем
жем Да
и другарки
шите
другари
за

подобря»ан«т° н0 Успвха'
условията
подобряване
' за
особено сега,
на учениците,
няма обществена пре
когато
трябва да
храна.
се организират жените в мес

СъЩ° така

тните

общности

и те

проблеми; които

имат
разрешаване.

там
търсят

М. Я.

награда

800

„ .

трета

награда

600

„

НА

КОНКУРСА:

творческия
1. Право на учаотие на
награден конкурс имат само младежи —
ученици от средните училища, от орга-

шш

квам от откриването на дет
градинка, но въпРвки
ската
че е готова никак не може
да отпочне с работа.
СНЕЖАНА СТОЯНОВА,
уче
година
в
ничка от четвърта
учисредното профилирано

втора

УСЛОВИЯ

ЩЪтшМ^Ж
тШ

1000 дин.

първа награда

5. Записването на народни песни, при
казки и легенди трябва да се прави точ
но на народния говор (диалект) в даден
край, в който е записана народната твор
ба. Творбата трябва да бъде изворна, за
писана от хора, така както те я пеят
или разказват, а да не се взима от кни
га. На края трябва точно да се посочи
името на лицето, от което творбата е
записана, от кое село е и на колко го
дини.

;

Преписани творби
се награждават.

VI. ЗАПИСАНИ НАРОДНИ ОБИЧАИ

1ь~,"

2. Творбите* трябва да бъдат написа
ни на български, език — по възможност
на пишеща машина, раздел тройка, или
четливо на ръка и да бъдат обозначени
с обозначение (шифър). На
редакцията
трябва да се изпратят по три екземпляра
а името на автора с точния му адрес
да бъде написано й сложено в затворен
плик, който авторите трябва да изпратят
заедно с ръкописите, предложени за на
града.

4. При записването на народни' оби
чаи, авторите трябва точно и подробно
да опишат даден обичай, който са из
брали, в кое село или край съществува,
какво е народното вярване за него и
какви са характеристиките му. Особено
интересно ще бъде записването на . наро
дни обичаи, които вече са на изчезване.
Трябва да запишат и имената на хората,'
които са им разказвали за един или
друг обичай.

III. НОВЕЛА
първа награда

низациите на ~сдружения труд, от село
и студенти от всички висши и полувисши
учебни заведения до 27-годишна възраст
— граждани на СФРЮ.

3. Изборът на темите трябва да бъ
де насочен предимно към следните об
и
ласти: Народоосвободителната борба
оциалистическата революция на югослав
ските народи и народности, социалистиче-у
ското изграждане, младежките трудови ак
ции и пр.

1000 дин.

награда

трета

са

мла

II. РАЗКАЗ

втора

заетата

да

очаквам
ношение
и
от Общинската скупщина
обществено-политическите
ор
ганизации. За по-организирана

първа награда

жена

на

на

I. СТИХОТВОРЕНИЕ

големи

Особено

трудности

Деня

ОБЯВЯВА ТВОРЧЕСКИ НАГРАДЕН
КОНКУРС ЗА СЛЕДНИТЕ ВИДОВЕ
ЖАНРОВЕ:

те.

Според най-но
в общината са

около 270 жени, от конад 60 са на село. ГолЯм

повод

първа награда

твената
грижа за жената и
семейството. Все още заетос
тта на жените в Босилеградска
незадоволяваобщина е на

заети

по

На работните
места сме
примерни,
отпуски по
более
ти нЯма и всички имат хуман
ни постъпки
към граждани-

ние се отделя за
увеличение
ролята на жената в обществе
но-политическия живот. В та
зи насока значително
място
в програмата
заема
общес

що равнище,
вите
данни,

С Цел да насърчи и подтикне таланивите младежи в средните
училища,
организациите на сдружения труд, висшие и полувисши учебни заведения и от
село по-дейно Да се занимават с творческа работа в
I литературата, публицистиката и подобни културни дейности, спи
сание „Мост",
достта
1

Ще не забелязвам някаква, та
ка да се
каже, граница меж
ДУ4-задълженията
на жената и
мъжа. Мога да кажа, че
в
изпълнението
на някои задъл
жения, жените-1 са много поДейни от мъжете. Ние
же
ните
сме дейни и в общес
твено-политическите
организа
Ции,
над 2/3 от вкупния брой
сме членове на Съюза на ко
мунистите,
от които
голям
брой и в ръководствата.
Не
по- малко значение
има наша
та дейност в системата
на
всенародната отбрана и обще
ствената самозащита,
Много
от нас
завършихме курса за
оказване на първа помощ в
различни ситуации.
В това от
ношение показахме
извънред
ни резултати в , акцията „Ни
що не бива да ни изненада".

обществена
дейност на жената при ОК. на ССТН в Боси
леград:
Въпреки че наше

КОНКУРС

МЛАДЕЖКИ

от

книги

нЯма

да

,
6. Изпратените творби на конкурса ще
бъдат прегледани от жури, а резултатите
ще бъдат съобщени в навечерието
на
Деня на младостта.
7. Срокът на конкурса
за
приемане
на творби за награди е 30 април 1981 го
дина. Ръкописите ■ трябва да се изпращат
на следния адрес: Издателство „Братство"
— за Младежкия награден конкурс
на
„Мост", Кей 29-ти декември 8, 18 000 Ниш.
РЕДАКЦИЯ

НА „МОСТ"

БОСИЛЕГРАД

Добра и съдържателна дейност на гораннте
Цялостно осъществявайки плана за 1980
голина, Гораиската организация отчита изЛИШЪК на средства от над 200 хиляди динара.
Председателството

на

Об

организащинската горанска
ция в Босилеград, на проведеното през миналата седмица заседание, разгледа някои
въпроси във връзка с досегашната работа и прие заклю
чение за работа през настоЯщата година. В отчета за досегашната работа се посочва,
че организацията през миналата година е цялостно реализирала запланираните задепо
чи. С прилагане мерките
стабилизаикономическата
пестене на разсад и друЦИЯ,
ги

материали,

отчита

организацията
годишен

положителен

баланс,с

излишък

на

сред-

ства от над 200 хиляди ди
нара.
резултати
Особсено добри
горанските
осъществили
са
които
бригади в училищата,
са залесили над 20 хектара
голини и ерозивни терени. За
тази дейност Председателство
то прие решение с по 6, хиляди динара да награди ос
новните училища в
Бистър,
Горна и Долна Любета и Гор
на Лисина, а основното учи
лище в Босилеград и Сред-

ганизация.
Председателството
прие решение до средата на
месец март т.г. да се извър
шат избори във всички горански бригади в местните Общности и
организациите
на
сдружения труд. На изборите
освен избирането на ръково
дители на бригадите
трябва
да се изберат и делегати за
Общинска горанска организа
ция. До края на месец март,
да се проведе годишно отче
тно-изборно заседание, на ко
ето ще се конституира нова
та Общинска горанска органи
заци-я.
Председателството прие ре- „
шение в местните и самоуправителни общности, в орга

нообразователния център с по
10 хиляди динара.

низациите, сдруженията и дру

ПонеЖе в настоящата годи
на трябва цялостно да се про
ведат избори в Гораиската ор

дръвчета

жествата, да се раздвижи об„88
щоюгославската
акция
за

другаря

Тито".
М. Я

иЯ-
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Марк Таен посетил веднъж
ателието на известен художник. Виждайки нова картина,
към
ГОСТЪТ со приближил
нея и я докоснал с пръст.
— Какво правите!! — 01.3Та
мутил се художникът,
боите са още пресни!
— Не се безпокойте — от
говорил Марк Твен — Ръка
виците ми са стари.

*

ЙОЩЕ се не беше съвнуло, а кучето се обади неколко пути па забута. Помисли

туримо

си, щом сам будан, дай да
се дигнем да видим що ку
Ка
отвори вра
чето лайе.
тата оно Тога стойи ко свеча
пред капиюту.

— Перо — рече Гога
дай йоще по йедну па да
идемо да тражимо по градат
нещо да купимо и да бегамо
на автобусат.

— Ти знайеш ли дека йе
денъска осми март — требе
нещо да купимо на женете
подарак.

Добре се найедомо, испимо
по
Йоще по йедну биро и
каве и тегая се надигомо у
чаршиюту да тражимо пода-

Стания
йоще спеше кига
с Гогу се надигомо у град
за подараци. И уз пут си го
воримо дека требе да узнемо добар подарак та женете да се изненаде.
Ка стигомо у
град първо
свърнумо у „Гациното".
Да
почекамо да се отвори
по
градат па че идемо да тра
жимо нещо за подарак и да
бегамо дома.
Пера донесе по йедну и
нийе 1)У исцедимо додека да
окнеш.
на
Щом' йе празник, реко
Гогу, дай тука и да закусимо, що да мучимо жене закусЪе да ни прайе.
Видим на другу масу седли мужйе, грауале и они
пиюу и се гоштеваю зарад
они
женете. И видим дека
говоре, че купе и цвейе за
женете си, та и нийе с Го
гу решимо уз подаръкат да

БтстВо
ВБСТНИК НА БЪЛГАР
СКАТА НАРОДНОСТ В
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ча:
— Дайте ми една бутилка
вино.
— Бело или червено!
—
пита продавачът.
— Няма значение. Аз съ^

далтонист.
фесия. Избройте ми поне три
основания*
— Юни, юли и август.

* Роднини на покоен бан
поставили на гроба му
кер
паметник с надпис: „Тук по
чива Хари Харисън честен и
добър човек."
надпис,
Прочитайки Този
Марк Твен отбелязал:
— Бедният Харисън!
Защо
са го погребали заедно с два
ма съвършено чужди хора!

Подаръци
и

ХУМОР

\

по йодън каран-

вил.

>**> • •

рак.
Ударимо на йедън магазин
— затворено. Може да имаю
попие. Ударимо на друг —
пак затворено. Бре, кикво мо
же да буде. Знам дру!)е године на осми март пълни ма
газините с човеци. Пойдомо
у треТж магазин и тамо за
творено.
Видим двойица се треще
на третоарат, реко че 1)и питуйем що су затворени мага
зините ...
*
Абе, човеци, не видите ДЕНЪСКА ЙЕ НЕДЕЛЯ ЗАТОВА
СУ ЗАТВОРЕНИ
МАГАЗИНИ
ТЕ...
Кико смо се зашашнули с
Гогу та у недегьу одимо по
град... И нищо не купимо,
кико дру!)е године, ама заку
ската
и
пийенето
бейоше
млого добри...

(По идея на
Биримов)

МАНЧА
Мирко

\

Едно дете не иска до ходи
на училище.
— Трябва да ходиш — об
яснява му майка му, — за да
се научиш да броиш.
— Не е нужно. Знам вече
да броя до десет и не
ми
трябва
повече,
защото ще
стана боксов съдияВ магазин за напитки вли
за човек и казва на продава-

НА НОВО РАБОТНО МЯСТО

Злободневка

Според директивите
ЧЕСТО ПЪТИ ме критикуват, че не спа
звам директивите. Затова тая година бях
ангажиран с мисълта си как да органи
зирам чествуването на осми март, а да
зпазя директивите. И измислих!....
Отдавна вече къщата ни е заприли
чала на нищо. Всички стени са черни
като в ковачница. Уговорих с майстори
те да дойдат на седми март... Жената
беше много доволна. При съседката бе
ше казала:
— Моят мъж е много внимателен...
Виждате ли, специално за осми март иска
да уредим квартирата ...
Съседките, като всички съседки, гле
даха на тая м°я постъпка със завист...
Майсторите бяха много точни. Дой
доха рано сутринта на седми март. За
половин ^ас изнесоха багажа в хола и
започнаха с работа.
Светнаха
стените.
Целият дом замириса на свежа боя ■ • •
До обед вече две стаи бяха готови и
започнаха втората половина ... До вечер
та всичко беше готово. Днес всичко се
работи с машини ... И тъкмо когато из
пихме бирата, дойде куриера от пред
приятието и ми съобщи — за утре (8
март) да се приготвим за път...
Жената остана сама. Бях в командировска и не мога всичко да ви разкажа,
какво е правила милата ми женичка, но
не й беше леко. Трябваше да се очи
стят прозорците, да се очисти паркета,
да се внесе цялата покъщнина ... Да си
призная — майсторите не бяха внимател-

ни, повече гледаха на времето и хонорара, отколкото на това ще оцапат ли
покъщнината.
Когато вечерта (на осми март) се закъщи всичко беше на своето
върнах
място, а жена ми каптисала от работа се
деше на дивана и пиеше първото си ка
фе за този ден.
— Хубав подарък за празника!! —
каза тяотговорих
Според директивите

й аз.
И извадих вестника с една статия в
която пишеше, че тая година осми март
— международния празник
на
жената
трябва да се чествува трудово.
Сега когато празникът мина, да си
призная, че съм прекарал
с
прилага
не на директивите. Жената на моя ди
ректор била на екскурзия в Гърция, же
ната на моя приятел отпътувала във Върнячка баня- Почти в целия град жените
не са работили цял ден ... А моята, гор
ката, ем не е заета, ем не получи ни
какъв подарък, само затова, че аз схва
нах сериозно директиравата
празника
да се чествува трудова - в духа на стабилизационните мерки ...
Кълна се, че идната година каквито
и да бъдат директивите, ще взема богат
подарък за мота жена и ще я изпратя
на екскурзия в чужбина ...
Б. Волокин

Изненада

(

