
ВзивдВа С указ на президента 
на СФРЮ от 14 февру 
ари 1975 г. Издател
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ОТ ЗАСЕДАНИЕТО на централния комитет на скс

СТАБИЛИЗАЦИЯТА И ПО-НАТАТЪШНОТО РАЗВИТИЕ 

НА САМОУПРАВЛЕНИЕТО-ОСНОВИ НА ПЛАНА
* Без укрепване и 

листическото 
стопанисване, 
хода.

по-нататъшно подобрение 
самоуправление не може

тенденция акумулацията из 
ключително да влага там, къ- 
дето е създадене, без да се 
взима в предвид нейната 
икономическа ефикасност. То 
ва между другото е една от 
главните причини за ниско- 
производителните инвестиции 
и екстензивното

на социа
да има ефикасно 

няма увеличение на производството и до

* СК трябва сериозно да се противопоставя на опитите 
уж в името на провеждането на политиката на стабилизаци 

ята и развойните цели да сеотчуждава общественият 
питал

ка
от труда и изтласква социалистическото самоуправ

ление.

На 9 март тази година з 
Белград се проведе заседа
ние на Централния комитет на 
Съюза на комунистите в Сър
бия, председателствувано от 
д-р Тихомир Влашкалич, по 
светено на идейно-политичес 
ките въпроси на обществе 
но-политическото развитие на 
Социалистическа Сърбия 
предстоящия средносрочен 
период и задачите на СК в 
тази насока. В уводното изло 
жение на Иван Стамболич, 
председател на Изпълнител
ния съвет на Сърбия, между 
другото се казва:

поради 
се разрешават

уводното изложение 
това, че да 
по-бързо и по-лесно чрез по 
-голямо облягане на държав

стопанисва

не, което трудно преодолява 
основа за несамоу-ме, но и

ната принуда, че материал- 
развитие тогава е по правителна концетрация и цен 

на акумулацияа.
От заседанието на ЦК на СКСното

сигурно и по-бързо а разпре 
делението на дохода 
ведливо. Опитът и настояще- 

показват, 
икономическите

трализация

(На 3-та стр.)
по-спра обществе

развитие.
форма, злоупотребяват 
дори самоуправителни 
низми и инструменти, 
но е посочено на неформал 
ния етатизъм, който в само- 
управителна форма 
извожда 
нически

рази политиката на 
меха но-икономическото 

Отдел Но все още не е цялостно 
разбран начинът и същност 

общественото
ране. Проблемите на общес 
твената практика повече из
пъкват в методологията и тех 

Не е

се

чето положениев
доколкото 

затруднения и социалните про 
блеми не разрешаваме във 
все по-голяма степен въз ос 
нова на самоуправително сдру

планита на
възпро 

държавно-собстве 
отношения- Именно, В този бройжаване на труда и средства 

солидар-
никата на планирането, 
малък броят на ония, които 
считат, че е достатъчно да 
имаме добър държавен план 
и специалисти, които да ръко 
водят с осъществяването му, 
и да се освободим от иконо
мическите затруднения и на
веднъж разрешим всички раз 
воини проблеми.

натрупване из 
никва от сдружения труд ка
то се вземе формално 

пътища, 
критерии на 

се изтлас-

общественото
и социалистическа 
ност на трудовите хора по

щеРаботническо-класовото от 
икономическата

тези илюзии все повече асамоуправителни 
икономическите 
нейната употреба 
кват от тесни

Тогавасе разпространяват, 
и настоящите 
затруднения биха прерастна- 
ли в „обективни 
които отразяват

ношение към 
стабилизация и самият икономическипетго

не могат да бъ- 
в избора 
лътиша и сред 

постигат раз

* ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА 
ДЕТАНТИ — ПРЕДПОС
ТАВКА НА МИРА

дишен план 
дат неутрални 
обществените

политически и 
Именно за-фактори ", 

групово-соб
на социални мерила, 

силената 
чиво

инфлация красноре 
говори за нерационална 

та употреба на дохода и не- 
преразпрсделение зад

отношения, въз
частно-собствени

Стр. 2ственическите 
обновяват 
ческите

ства, с които се 
войните цели и решават сто- 

проблеми.
стопанисване, ие 

да има растеж на про 
не мо-

Плановете бавно се превръ 
щат в средства на самоупра- 

сдружаване на труд 
и средства, особено в орга
низациите на сдружения труд. 
Самоуправителното 
на труд и средства въз осно 
ва на самоуправителните 
разумения, по основите 
плана, едва е в зачатъка 

организации

поведения и предиз
етатистическо-собстве

Наш гол

Няма * ПОДЪРЖКА НА ИНИ
ЦИАТИВАТА НА ЦВЕ
ТАН ВАСЕВ

говото
гърба на производителя- 

Всичко

папските
викват
нически

по-ефикасно 
може

вителноотношения, 
е работниците

което направим се 
общ еДа га, трябва да укрепва 

ствено-икономическото
жение и роля 
скота класа,

ям дълг 
овладеят с цялостта

изводството и дохода,
стабилизация --------Стр. 5на до- 

кото 
цел 

но доходни

поло 
на роботниче 

организирана в

наже да има
без основаване и

сдружаваостанат самопое хода, щепазара
тоянно

непостижимона отио- лозунг и 
без изграждане 
отношения в сдружения ТРУД» 

обективните

подобрение
на социалистическо

Затуй ра* 
отно

спонеговата СУРДУЛИЦА 
* СЕЛСКОТО СТОПАН- 

НЕИЗПОЛЗВА- 
НА ВЪЗМОЖНОСТ

ТРУД,
основа

сдружения
материална

шенията
то самоуправление.

на доходните

наи ролята
вносител но раз 

об-
които зачитат
икономически

на основния
широното материално и

възпроизводство. 
Съюзът на кому-

звитието 
шения 
мическото 
грацията на 
при все 
контрол на 
сдружените 
•и основата 
тическото

изакономорнос- трудовите 
ТуК—таме в сложните органи 
зации на сдружения труд.

на иконовъз основа
поведение, 
труд и средства, 

по-нелосредствения 
самоуправително 
работници, пра 

на идейно-поли

ствосоти. С тези въпроси но 
занимавахме в достатъчно сте 
пен. След създаването 
новни

щоствоно
Доколкото
нистито

инте-

на ос тазиводи акции в 
що укрепва Стр. 7полити-организации на сдру- 

орга-
носоко,
чаената СИЛО ИЛ работническо дд укрЕПВА МАТЕРИАЛНОТО 

идейните позиции
жения труд, липсваше

обществено акция- * НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ 
ТЕМИ

„ВАШЕТО ДЕТЕ НЕ 
СТРУВА..."

ПОЛОЖЕНИЕ НА СДРУЖЕНИЯта класа и 
на Стичал нл комунистите, що 

неговото единство,

иизирана 
Не се отнасяхме критичоски

към извършената задача.
съдържание на 

стабилизация 
В това

ТРУД
се заякваикономическата но засода-бошо подчертано

ЦК на СКС.обществения план.на ниото насме съгласни ико-В разрешаването на 
момическите 
укрепваното 
толните

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ДОХО 
ДА - БЕЗ УЧАСТИЕТО НА 
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

всички 
не може да

изложенио, отнещо В уводното
внимание 
значението

има коле- 
В съ-

затруднения ибошо посво- 
на общес 
във функ

самоуправитолната

и тук
бания и компромиси, 
ществуването на
на самоуправителните

Стр. 9долно 
тено но 
твеното планиране 
цията на 
интеграция-

на самоуправи-
плурализъм

инто
от-отношения от ПЪТЯ НА ЩАФЕТАТА 

— ПЪТ НА МЛАДОСТТА 
____________ Стр. 9

иа комунистите 
решително да се 

о името 
на политика 

стабили

по-добротоСъюзът долно значение е 
свързване и сдружаване

Обаче самоуп

иа доходниреси, развитието 
те отношения,

трябва
противопоставя Уж 
на провеждането 
та по икономическа

и развойните цели, да 
общественият

наинтеграцията
капиобществения Значително о прообдлооло 

по-малко 
което бих 
повече от 

налога и може 
С това

стопанството.иа труда и 
тал обезпечават и насъРчвват

ителносг
интеграция сре-рлвителната

множество препятствия и
всосхващането: че 

изхожда от онова, 
ме желали, а все

* ДА ДОБЛИЖИМ 
ЗДРАВНАТА ЗАЩИТА 
ДО ВСИЧКИ

производ 
Това нещо насочва 

към само-

ло-голяма щазация
се отчуждава 
капитал от труда

социалистическото
Задачата е дотол 

такива

'на труда, 
трудещите се хора

организациите на сдру 
затова дотолко

извъни до се по- 
само

това което се 
в настоящия момент, 
се безпечова 
план на
дина по реален

жения труд и 
„л по-бързо трябва

Трябва д«

интеграция и 
уеднаквени мерила за 

личните ДО

управителна 
към
разпределение на

гитиска 
управление, 
кова

общественият Стр. 11сепремахваме, 
пресече

по-сложна, че 1985 го-Сьрбия Д° силнатаиа разпре обвиват и твърдеходи въз основа 
делението според труда. То 

_ се каза в

ной-често се
самоупровително

начин да от-олити 
с воля ма

ва подчертавам



НАС |И У[ ПО СВЕТА
ПОСЕЩЕНИЕ В ШВЕЦИЯОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ООН ЗАВЪРШИХА РАЗИСКВА 

НИЯТА ЗА НАМИБИЯ
СЮК и ССТНЮ НАВ ДЕЛЕГАЦИЯ НА

Възобновяване на детанта 

предпоставка на мираЗа енергични мерки 

срещу онукатора Палме и Гърличков със съ
трудниците си разговаряха и 
във връзка с положението в 
работническото и прогресив
ното движение и ролята им в 
сегашните влошени междуна
родни отношения. Разгледано 
е и «сътрудничеството между 
Съюза на югославските кому- 

Социал-демократич- 
ната партия на Швеция.

международната обстановка и

възможностите 
ване на детанта, 
ходима предпоставка 
вано на мира в света. Изра
зена бе готовността яа двете 
страни за полагане на 
странни усилия за преодоля
ване на сегашното изострено 

положение.

ДЕЛЕГАЦИЯ на СЮК и 
ССТНЮ, оглавявана от члена 
на Председателството на ЦК 
на СЮК д-р Александър Гър 
личков, пребивава на нАколко 
дневно посещение в Швеция, 
като гост на Социал-демокра- 
тичнато партид на тази стро-

за възобновя- 
като необ-След едноседмични разис- загриженост от „тенденцията 

квания, Общото събрание на да се легализира окупацията 
ООН призвало Съвета по си- на Намибия". Пол Лусака от 
гурността да свика спешно Замбия, председател на Съве

та за Намибия казал, че го-

за опаз

заседание и предприеме все
странни
срещу Южна Африка. Общо
то събрание приело десет ре на хора от бялата срещу 20

милиона хора от черната ра
са в Намибия и Южна Аф-

все-мерки лемите западни сили застана
ха на страната на три милио-

наказателни

на.
нисти имеждународнозолюции, в които се оказва 

подкрепа на въоръжената бор 
ба на намибийския народ, ръ 
ководена от СУАПО, за сво
бода и национална независи- 

• мост.

В изчерпателните ■ разгово
ри, които делегацията на 
СЮК и ССТНЮ води с пред
седателя на шведските соци- 
ал-демократи Улоф Палме бе 
направена размяна на мне
ния по актуалните въпроси от

рнка. „Тези западноевропей-
ВЪОРЪЖЕН КОНФЛИКТИРАКСКО-ИРАНСКИЯТски страни, заедно с мулти

националните корпорации и 
расисткия режим в Южна Аф 
рика, плячкосват природните 
богатства на Намибия".

Продължават а боевата, и опитите 

за миролюбиво решение
Ако Съветът по сигурност

та няма възможности да пред 
приеме конкретни мерки, ко
ито ще имат за резултат пре НОВ БЪЛГАРСКИ АНТИЮГОСЛАВСКИ- ПАМФЛЕТ 
махване на окупацията и от
тегляне на южноафрикански
те войски от Намибия (пора
ди евентуално „вето" на ня
коя от постоянните членки на 
Съвета), Общото събрание

СЪБИТИЯТА на вхърляне на предложенията 
на мисията и оповестил, че 
продължава да воюва с вси
чки средства.

иракско- 
иранския фронт и около не
го, и след шест месеца, про
дължават най-много да прив-

Фалшафанатк иа българели 

историци личат вниманието на световна 
та общественост и да застра
шават мира в региона и све
та. Наистина, продължават и 
усилията на прогресивния св
ят за изнамиране на миро
любиво решение на конфлик
та, но воюващите страни от 
своя страна проявяват малко 
готовност за прекъсване на 
огъня.

От някои кръгове в Бей
рут, близки на президента на 
Палестинската освободителна 
организация Ясер Арафт, кой 
то е член на ислямската ми
сия, се узнава, че деветчле
нната . делегация на Ислямска 
та конференция внимателно 
ще продължи да контактира 
с иракски и ирански функцио
нери за излизане от „сляпата 
улица". Предвестяват се и но 
ви посещение на ислямска 
посредническа делегация на 
министерско равнище.

предварително е решило 
свика спешно заседание, 
което — въз основа на Хар
тата на ООН —

Българското списание „Ис- 
на торически преглед",

съобщаваше кореспондентът 
на Танюг от София, публику 
вало статия на Георги Дас
калов, с която отново се на
пада Югославия, при което 

са гла- се апострофира и президен
тът Тито. В статията, в която

да рателството на маршал Тито 
на българската армия бе 
позволено да участвува 
заключителните действия във

както
в

ще поеме 
пряката отговорност за про
кламиране свободата и незави

Втората световна война, се 
че „необходимосттатвърди,

от пряка помощ на съветска
та армия в освобождението 
на Югославия накарала Мар
шал Тито, въпреки антибъл-

симостта на Намибия.

За тази резолюция 
сували 125 страни, а 13 стра- 

западноевропей- 
ски, се въздржали от гласу- за споразумението в Крайова 
ване. Представителите .на аф- от октомври 1944 година, ко
риканските страни израз

ни, главно между другото се говори и Известни, надежди за мир 
се явиха миналата седмица, 
когато ислямска делегация во 
ди разговори в Техеран и 
Багдад с цел да се изготви 
план за окончание на конфли 
кта. Върховният 
Иран обаче отхвърлил пред
ложенията на мисията на Ис
лямската конференция с обо 
снование, че те не дават си
гурна основа за превъзмогва 
не на разликите и 
достатъчно 
иите интереси на Иран. При 
това е изрично подчертано, че 
Иран отхвърля какви и да е 
нови преговори във връзка с

гарските му становища, реал 
но да наблюдава съветските 
намерения за включване 
българската армия в заклю
чителните действия".

И без по-задълбочен

гато благодарение на разби-или на

Необвързаните страни 
правят опити и

Накратко ана- също 
полагат уси

лия за изнамиране на реше
ние на конфликта. В Женева

съвет на
лиз очевидно е, че се касае 
за неточно, безотговорно 
тенденциозно върлуване по 
историята на българско-юго
славските отношения с леко 
видимите следи на ловджии 
в мътно. Някои кръгове в Б*ьл. 
гария са неуморни . в стреме 
жите си да намалят

и
ЛУАНДА: Тук завършили тридневните разговори 

между делегация на Съюза на югославските синди
кати, оглавявана от председателя Миран Потърч, и 
делегация на Националната уния на работниците на Ан 
гола. Двете делегации разгледали положението 

движение,

се състоя двудневно заседа
ние на четиричленен комитет 
на необвързаните, който съчи 
няват

не водят 
сметка за витал-в външните министри на 

Индия, Замбия, Куба и Па- 
освободителна

I световното синдикално 
обстановка, и проблемите на африканския юг. Дву
странното сътрудничество 
телно плодовито и развито.

МЕКСИКО: След две десетилетия нелегална ра
бота на мексиканските комунисти, в Мексико се със
тоя, открито свикан 19 Конгрес на Мексиканската ко
мунистическа партия. На конгреса присъствува и де
легация на СЮК, оглавявана от члена на Председа
телството на ЦК на СЮК Андрей Маринц.

КАТАНЦАРО: В речта си на състоялия се в този 
град митинг, Енрико Берлингуер, генерален секретар 
на ИКП, изтъкнал, че италианските комунисти са пос
тавили

международната
значе- лестинската 

организация 
Рао, Гома, Малмиерка и Ка- 
думи. На заседанието е на
правен опит да се изнамерят 
зъзможности за прекратяване 
на въоръжения конфликт ме-

народоосвободителе оценено като изключи- нието на 
ната борба, при което си слу 
жат с оспорване на револю-

Нарасихма

плавателния път по река Шат- 
ел-Араб и търси оттегляне на 
иракските войски от

ционните основи на независи 
ма Югославия, създадени в 
решенията на АВНОЮ.

• г
ирански

те територии.

пред себе си две основни цепи: борба за 
мир в света и издирване на път на ефикасно дей- 
ствуване към социалистическо преобразование 
Италия и Европа.

НЮ ЙОРК: Администрацията на американския 
президент Роналд Рейгън предложила увеличение 
на американския военен бюджет ще достигне 22

целокупния федерален бюджет. Това увеличе
ние е най-голямо в 
САЩ.

наг.

на
сто от

мирновременната история на

В официалното тълкуване увеличението на во
енния бюджет било наречено „осъществяване на вто 
Р«я дял на Рейгъновия план 
Америка". Първата

г за ревитализация 
част на плана подразбира рязко 

намаляване на федералното потребление, средства
та за социална помощ и образование, 
безработните, и друго.

ПХЕНЯН: В 
щнали Кие

на

за помощ на

началото на седмицата тук се сре- 
Сампан, председател на правителството 

на Демократична република Кампучия, и принц Но- 
родом Сиханук. Те разговаряли за обединение на 
всички сили в Кампучия в обща борба срещу 
немските войски в

I

виет-
тази страна.

мисия
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в юЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН нов ОБЩЕСТВЕН
договор по

Работата ЗАЕМАНЕ НА РАБОТА

за истински незаетитеЦялостното ползуваме на 
съществуващите 
техноложки

който се

ползуването на 
и средства на 
работа и

обосноваватехническо- 
мощности, 

делно с въвеждането на 
вече смени, |—
нието на работното г 
добрата организираност 
производството,
то и модернзирането 
че съществуващите мощности 

развитието
С цел да се

върху 
личния труд 

търсещите се

В унисон с останалите 
нридтия за заемане на 
жаните 
да се 
ти за

от меро
по ста-

занапред ще трябва 
изнамират

преразпределе тяхното
с обществените 
'РУва
за по-гопямо 
заетостта

свързване 
средства на 

условията 
нарастване на

време, по- ВЪЗМОЖНОС-
са едни ОТ пр-голямата им,на но до-

сега заетост. Именно, общин- 
ските и

разширяват 
на ве Регионалната 

по заемане на работа 
ред ще трябва повече 
сърчават това

СОИ 
занап • 
да на- 

заемане, като 
създават условия (финансо 
ви) за заемане на по-голям 
брой стажанти от броя, които 
според Закона са

и ПРЕДИМСТВО
НЕТО

на труда
насърчава зае 

мането на работа в Южномо 
равски регион, следователно 
и да се намалява броят 
незаетите (над 30

ПРИ ЗАЕМА-

Според Договора, критери-
за утвърждаване на пре 

прилагат за 
ки лица на конкурс т.е. обяв 
пение, които 
ловия

на ите 
димство се

хиляди), не 
делегатите на Скуп- 

Южноморавската

длъжни да 
организа-приемат трудовите 

ции.
отдавна всич-
щината на 
междуобщинска 
общност приеха

Покрай грижатаизпълняват ус- 
за отделни трудови за 

за лица, които 
Предимство- 

утвърждава организация- 
сдружения труд, а да 

нните въз основа

за завръ
щащите се от временна рабо 
та в

регионална 
общес

твен договор по заемане на 
работа. Същият 
жност

нов
Дачи, освен чужбина, която в Дого-
са вече заети. вора заема едно от значи

телните места, значително 
внимание ще се обърне и 
към заемането на жените. По 
край останалите условия, го
леми възможности за това 
оказва домашното ръкоде
лие. Отделно внимание си
гурно трябва да се обърне 
и към основното образование 
на незаетите жени. Общин
ските и Регионална СОИ по 
заемане отделно ще се зас
тъпват за професионално на 
сочване на незаетите лица 
до 30-годишна възраст и чие 
то заемане на работа е затруд 
нено поради голям брой 
на кадри от определена специ 
алност.

За осъществяване на Дого 
вора е нужно всички орга
низации на сдружения труд 
в общините да съгласуват с 
него самоуправителните си 
актове. За системно осъще
ствяване на този регионален 
самоуправителен документ на 
регионално равнище ще 
бъде формирано координаци 
онно тяло.

дават възмо 
на самоуправителен

да се уредят
тази област

та наначин
въпроси в 
кое лице наистина е

повече
на които се

утвърждава 
ството

реда при предим 
дава общинската общ- 
по заемане. При 

покрай останалото

незае- 
зае-- 

завър- 
временна ра 

в чужбина, заемането

то, предимството при 
мането, заемането на ност това
щащйте се от 
бота

предим- 
въз ос

незаетостта, време- 
чакане на работа, ма- 

положение, дъл
жината на трудовия опит, пол 
зуването на парична 
участието в НОБ и

инвалидност и успехът'на 
лица, които за пръв път 
заемат на работа. При пос
ледното значителна роля има 
успехът в училището.

ството се утвърждава 
нова на: 
то на

НИШ

на стажанти и жени, съгласу- 
на образованието с Договор за напиеше на нови 

учебници
ването

териалнотонуждите на сдружения труд, 
случаите 
оспособяване и

за професионално
помощ,

качества
преквалифи-

Усл° на 
териториа 

на кадрите

циране, създаването на
-1вия за пб-голяма

Редакционната комисия към 
Завода за издаван^ на учеб
ници и учебни помагала про
веде на 9 март в Ниш, в из
дателство „Братство" заседа
ние, на което обсъди въпроса 
по издаването на учебници за 
средно насочено образование 
за нуждите на средните учи
лища.

Беше взето решение за ан
гажиране на автори за напис
ване на учебници по .следни
те предмети: Български като 
немайчин език за първи клас 
и култура на говора за пър
ви и втори клас; основи

историята на българската ли
тература и литературата на 
Югославските народи и народ 
ности за първи клас. Грама
тика по сърбохърватски каточ 
немайчин език за първи и 
втори клас. Христоматия по 
български език за втори клас 
и български като немайчин 
език за втори клас.

селна подвижност 
в региона и пр.

Имайки предвид необхо 
димостта от по-голямо 
растване на заетостта, в До
говора се набляга 
пълнителната работа, 
та по-дълга от пълно работно 
време, работата на лица, ко 
ито имат услови^ за пен- 
сиониране, както и срещу - 
безправна работа. Но за осъ
ществяване на тази цел в съ
щия се предвижда цялостно 
ползуване на съществуващите 
техническо-техноложки мощ-

на-
Въз основа на тези крите

рии в общинските 
по заемане на работа 
да се предвидят и 
критерии, 
по-подробно 

този въпрос. Но набляга се 
незаетото лице да има пре
димство при заемането.

договори 
могат

срещу до 
рабо-

други 
които, разбира се,

разработват

В разискванията се изтък
на, че в изтогвянето на учеб
ници и учебни помагала 
български език ще трябва да 
ангажира по-широк кръг 
специалисти.

на

МЯСТОТО НА СТАЖАНТИТЕ от
В. Б. на

ности, отделно с въвежда
не на _ повече смени, както и 
разширение на вече съще 
ствуващите мощности.

дината. Централният комитет 
задължи Председателството 
да организира и координира 
подготовката за Деветия кон
грес на Сърбия, който ще се 
проведе през идната година. 
Наименовани са комисии, ко

ито да подготвят прокти на 
документите за конгреса: за 
председател на комисията за 
изготвяне на проекторезолю

цията на Деветия конгрес е 
д-р Тихомир Влашкалич. Коми 
сията за подготовка за проек 
та на политическия доклад за 
работата на, Централния ко

митет и основните характери

стики на дейност на СКС ме

жду двата конгреса има 52 
членове, с председател Шпи- 
ро Галович. Председател на 
комисията за организационни 
и уставни въпроси е Будимир 
Вукашинович. Председател на 

пропагандна 
информиране е 

Момчило Баляк, а на коммси 
ята по организационна подго

товка на Деветия конгрес е 
Кърцун Драгов

Стабилизацията и по-ната 

тъшното развитие на самоуп 

равлението - основи на плана
КОЕ ЛИЦЕ НАИСТИНА Е 

НЕЗАЕТО

че съ-
избира 

в Дого

)Имайки предвид,
прояви иа 

работни места,
конкретно се 

които от-

ществуват
не на
вора съвсем 
изтъкват условия, 
делят наистина 
тези които
ща набират работни места. 
Като наистина

незаетите от 
станови-от свои получава социалистическа 

солидарност, необходимо е 
да се работи според своите 
способности и да се произ^

ното положение на сдружения 
по-качествено произ- 

и особено пооишенио

(От 1-ва стр.)
Чрез предстоящите

всичко върху плана иа 
социалистиче

ТРУД,
водстоо

акциили-незаето 
се счита са- 
приеме рабо- 

иа него-

це занапред ще 
мо онова което

преди 
стратегията иа

на производителността на 
труда. Свързано с

на производителността на 
и по-добро използвано 

мощно 
на ли

повишенисамоуправителио раз 
Съюзът иа комунисти 

основа 
идейна

отговаря ското
витие,

вежда според възможностите.та, която ОТОи тру-професионалнивите
дови способности,

труда
на производствените 
сти е разпродолониото 
чнито доходи. Личният ДОХОД,

създава реална 
за още по-развита 

изцяло —

ня-което те ще В разискванията взеха 
участие Жика Радонлович, 
Джуро Савович, Жарко Па- 
пич, Радко Бутулия, Станимир 
Йованович, Живана Олбииа,

соб-чрез
да обезпечава 

необходими за пре 
съгласи

ма възможност

ствеи труд
изтъкна 

Така създа
борба
Ивдн Стамболич.

основа същевременно 
всич

средства,
питание

до голяма стопен, но зависи 
производител- 

слож

дената
професионално ,цв сллужи за разчет с 

които (прикрито, 
открито) днес и занапред ще 

оспорват ръко 
но работничес

и което се
достатъчно отда приеме 

оспособяване и преквалифи- 
най-малко на рав 

на ло-раншното си об 
Това под условие 

не е над 40-

дори и ността, от качеството,
качествената работа.

Мирослав Здравкович, Ради- 
сав Зечевич, Зоран Маткович, 
Мирко Татич, Сввтислав Рай 
кович и д-р Тихомир Влаш

ки,

ността ициране на 
иище
разование.

• .-такова лице да

се опитват да 
водната роля 
ката4 класа.

ния
Ят СЮК. \

Не успяхме на практика да 
всички насърчава-самоуправител- 

и техни-
вградим

елементи, които подтикватпът на развитиетова 
заемано

1ЦИ калич.и след•годишна възраст 
да му е осигурено 
на работа.

комисията за 
дейност и

и отделни хо-организациите

ра, да се борят не Централният комитет прие 
отчет за работата на Предсе

дателството през изтеклата 
година, орионтационната про

грама за работа на ЦК и Пре 
дседотелството до кроя на го

не само за 
и за извънредни

При тово 
незаето лице, ко 

обади на конкурс

и СОЛИДАРНОСТ 
изложение

ТРУД
в уводното

беше посочено кои зад» 
нас. Тооа пре

се счита за 
ето ие се
на когото го е отправила об

щинсквта самоуправитвлиа

Щиост по заемане иа
Ш съществуващите
ейк й развитието иа

ши- средни, но
а това ще 

такива доходи. На 
со реа 
за да

големи резултати,
роко 
чи стоят ПР®Д 
ди всичко о 
сдружаване на

укрепване

и зарече
практика трябва да 
фирмира принципа —

об- по-ускореното
труд и сред

на материал
работа.
мощно
труд®*

ич.

етва,
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БОСИЛЕГРАД

Пълня афирмация на българската народност
седател на Общинската скуп- 
щима в Босилеград.

По мнение на Панайот Дой 
чинов, председател на ОК на 
ССТН в Босилеград, и заиап-

общ 
важ

задача за съ- 
за пълно

многонационалнанашата
ност

ин-СРЕДСТВАТА за масова
на българската на изпълня03 твърд®

на и отговорна
условия

на народите и 
в нашата брат- 

общност. Та

формацид
в СФР Югославия, 

ТВ—
родност
„Братство", Радио Ниш и 
журналът успешно 
ват поставените задачи за ин 

майчин език.

здаване 
равноправие 
народностите

сплотена

изпълня- ред средствата за масова ин
формация на български език 
ще трябва още по-аигажира- 
но и всестранно да информи
рат населението в общината.

Взимайки участие в разис 
ФЕТИ ШАИПИ, из-

В ИН

Равноправно с другите 

работници
ска иформиране на 

Това беше заключението 
Комисията за междуноционал- 

отношенин при Общинска 
СКС в Бо

то и занапредзи своя задачана
полагат усилия,. иН 

стане истин-
трябва Д3 
формирането да 
ски трибун на населението вни

та конференция на 
силеград. В работата

проводено на Ь 
т.г. в Босилеград

кванията 
тъкна, че трудещите се

общности и труде 
се в организациите на

'местните 
щите 
сдружения трУД*

на засо
заРазбира се, неотчуждимо право да решава 

резултати, работникът не
формативните организации 

трябва да настояват инфор
мирането да бъде обективно 
и навременно, така че то да 
допринася за съвкупното об
ществено-политическо и ико
номическо развитие на общи 
ната, а съвместно с това и на 
цялото общество.

По думите на Шаипи — ин
формирането ’ трябва да бъ
де мобилизатор и фактор 
върху формирането на социа 
листическата съвест и обще
ственото мнениена трудещите

данието 
март
участие и представители на
обществено-политическите ор

общината, .

мо-своя труд и неговите 
же да осъществява като изолиран индивид, но само 
заедно с другите работници в сдружения труд.

Основен облик на това сдружаване е основната 
организация на сдружения труд, в която всеки ра- 

равноправно с другите работници,
със средствата от общос

взеха

— Информирането и разви 
информативните сред 

народ
на май- 

добри, но трябва

тието на 
ства 
ност

из-ганизации от 
пълнителните 
ОК на СКС в Босилеград, Фе- 

сек

на българскатасекретари при
пряко в Югославия,ботник.

чин език са 
още .повече занапред да се 

имайки

управлява със своя труд и 
твеното възпроизводство и в която решаваха за до
хода като общ резултат на сдружения труд. Такова 
положение на работниците в сдружения труд 
ната организация тъкмо е онова, 
попречи, който и да било да узурпира правата му. 

|Из доклада на Десетия конгрес на СЮК, 
Белград, 17 май 1974 година)

ти Шаипи изпълнителен
Председателството

на МОК на СКС в Лесковац
ретар на усъвършенствуват,

вид, че качеството нав основ- 
което трябва да

пред
вълните на радиото и

в Босилеградска

и Миломир Богданович, про- 
съветник в Меж- 

конференция

телеви- 
об-фесионален 

дуобщинската 
на СКС в Лесковаи.

зията
е слабо. В тази насока 

в община
щина
в последно време

предприемат съ°тветни 
за техническото раз-

та се 
мерки
решаване на въпроса,

Симеон Захариев, пред-

изготвенаВ информацията
от страна на Комисйята, 
посочва, че информир 
българската

ИЗПОЛЗУВАНЕ НА НАТРУПВАНЕТО се и гражданите.
се

— из-ането наАз съм против това реформата да се използва 
за забогатяване на отделни групи, учреждения 
предприятия за сметка на АРУгиТе- Такъв е случаят 

търговия, електростопанството, 
ките и т. н. Например, днешната база на електро- 

обществото: използваше се

М. Я.тъкнавнародности

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СКС ЗАЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА НА 
ОТНОШЕНИЯ

бан- ПРЕД
МЕЖДУНАЦИОНАЛНИ

и с външната

Успешно информиранесъздаде
акумулацията, която създаваха всички наши. трудови 
хора. Тези модерни електроцентрали предадохме на 
управляване на техните колективи. Но те сега пос
тъпват так%. както това отговаря само лично на тя», 
а не и на интересите на цялото общество. Аз счи
там,

. лугата не принадлежи само на членовете на тези

стопанството

даванията. Но при това,
Люба Жунич, гла

вен и отговорен редактор на 
Радио-Ниш, 
радиопредаването се среща с 
обективни трудности. Едни от 
тях са неподходящото време 
на радиопредаването на бъл

гарски език, лошата чуйност, 
каКТо и видимостта на ТВ-Жур 
нала. Не по-малък проблем 
е и финансирането, отделно 
з Радио-Ниш.

МОК на как-телен секретар при 
СКС в Ниш бе изтъкнато, че

В РАМКИТЕ на подготовка- 
на Комисия- то изтъкна

обаче че за създаването на тези обекти зае та на заседание
средствата за масова инфор
мация на българската народ- 

Югославия успешно 
изпълняват задачите си и все 
кидневно се стремят инфор
мирането на майчин език да 
изпълнява
права и задължения- 

— Средствата за масова ин 
формация на българската на 
родност са едни от най-раз- 
витите по-отношение на оста
налите средства за масово ин 
формиране на народностите.

Председателството ната на
ЦК на СКС по междунацио
нални отношения на тема „Ак

излъчването на
колективи, но на всички, които са давали, че и по

трябва да бъдат от полза 
общество. Те нямат право по няколко

ност ввосъздадените средства 
на цялото
пъти в годината да повишават заплатите си. Би тряб-

туални въпроси в информира
нето и в развитието на сред 
ствата за масова информация 
на езиците на народностите", 
което ще се проведе през ап
рил т.г., през миналата седми
ца в Издателство, ,Братство" 
в Ниш се проведе разговор,

. в които членовете на 
гази организация, съвместно 

представители на Радио 
Ниш и ТВ-журнала обсъдиха 
постиженията и трудностите, 
съпътствуващи информиране
то. В разговора, в които взе
ха участие и Лазар Вуйович, 
председател на Комисията за 
междунационални отношения 
прц. Председателството на ЦК 
на СКС, Света Тадич, пред
седател на Координационния 
отбор за междунационални от 
ношениня при РК на ССТН и 
Марица Стаменкович, изпълни

вало някак другояче да се формулират предписанията 
за техните фондове.

(Из интервюто по повод двадесет и петго- 
дишнината от Първото заседание на АВНОЮ, 
Белград 17 ноември 1967 година]

конституционните
{

СК вТВОРЧЕСКИ УСТРЕМ
Добре е, че днес може да си спомним 

първите следвоенни години.
Това бяха години на свръхчовешки усилия 

нашите народи, преди всичко на младежта, в обно-

Имайки предвид 
каза. Вуйович, трудностите, ко

кактоза
■ с

на

вата и изграждането на разрушената страна, в укреп
ването на новата народна власт и така нататък.

В този творчески устрем и самопожертвова- 
.*ие, с цената на огромни лишения, нищо не може 
да ни спре: нито недоимъкът на средства и специа
листи, нито съпротивата на вътрешните и външните
врагове...

(Из речта на първото заседание на новоизбра
ния Съвет на федерацията, Белград, 3 
1975 година].

март

ЗАСЕДАНИЕТО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В 
БОСИЛЕГРАД ^
ОТ

Липсва самокритнчност
Но считам,

ления има. Не без причина като
се набляга и върху по-ефика- формиране на българската на 
снага работа на инспекциите. родност трябва да бъде 

Отчетите, след обсъждане- ник на цялата народност в
то нм в делегациите на сдру Югославия, а не само на 
женид труд и местните об- 'селението живеещо в Дими- 
щностн, ще бъдат приети от тровградска, Босилеградска
делегатите на Общинската Сурдулишка и Бабушнишка об
скупщина. Същата ще се про щини.'Също така е необходи- 
веде КЪМ края на настоящия мо по-голЯмо 
месец- „Братство" в

Изхождайки от предложе
нието на Републиканския из
пълнителен съвет, членовете
приеха решение за компенса
ция нЪ някой семена, изку
ствен тор, както и премия за 
пшеница, царевица и мляко.

че в-к „Братство" 
основен вестник за ин-

ито се явяват в информира
нето, а те са, подчерта той,, 
подобни в . целокупното наше 
информиране, трябва да уто
чним какво можем да пред
приемем сами за тдхното пре 
одолеяване, а какво трябва 
да .направи на този план по- 
широката общност. А сигурно 
е, че Нишка община и Ниш

ки регион не могат сами да 
решат известни проблеми, осо 
бено тези които съпътствуват 
радио и ТВ предаването. При 
това е необходимо да се ра
ционализира журналистическа 
та мрежа между редакциите, 
както и да се издигне сътруд 
ничество между

НА ПРОВЕДЕНОТО на 6-ти 
март т.г. заседание на Изпъл
нителни я съвет на ОС в Бо
силеград, делегатите обсъди-

дина. В повечето от тях, ка
кто изтъкна Симеон Захари
ев, председател на Общинска

вестта скупщина, се говори за 
задълженията, коитоха и приеха отчетите за ра

бота през изтеклата 
на Общинската скупщина и 
нейните органи и тела. Съще 
временно бяха приети и от
четите на/ общинските

трябва
година да се реализират, за програ

мите и законопредписанията, 
а много по-малко се набляга 
върху самокритичността в до 

право- сегашната работа. Именно 
инспекцията -по-чести са оплакванията от 

горското и водно

на

вее
присъствие на 

останалите сре- 
народи и

съдии органи и 
по пазара, хора на работата на’ поотдел

им органи и ди, при останалите 
народности 
Югославско 
изтъкна' Тадич.

стопанство, доходи, ветеринар 
ната и санитарна

инспекции. — 
Не трябва да позволим — ка- —• на равнище на 

информиране —
инспекция.

В отчетите на 
служби,, органи и тела покрай 
останалото се изтъкват и ме
роприятия, които трябва 
се превземат за ' подобрение 
работата през настоящата го-

за Захариев — безотговорно 
да се отнасяме към клиенти
те и занапред често да 
се обръщам, с 

сега
В същност

посочените

Бе изтъкнато, че първични
те партийни организации 
яят върху уреждането 
сването на

им
Да вли-думите „ела 

нямам вре- 
такива яв-

утре,
ме!".

и спи- тях.
вестниците и

пъчаането на.радио и ТВ- пре
из-М. Янев

В. Б.

СТРАНИЦА 4
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60СИЛЕГРАД: подготовките е,
НАСЕЛЕНИЕТО СА В ХОД ЗА Преброяване на

Чествуван Международния
ДИМИТРОВГРАД:ОпРбДВЛбНИбТО дд 0У303

по собствено желание
Подготовките 

военно

Празник на женатй

Тържествено в цената община
за петото 

преброяване, 
ще се проведе от 1 до 15 ап 
рил настоящата година, на 
населението, семействата и 

Югославия, 
община са 

в ход. Формираната за та
зи цел общинска

след
което

ЧЕСТВУВАНЕТО на Междуна 
родния ден на жената в Ди
митровград започна на 6 март 
с тържества в тъкачни^ цех 
„Услуга" и мебелната фабри
ка „Васил Иванов 
На посочените тържества бяха 
изнесени доклади за значение 
то на 8

отдела по право Да се гордеем с наша
та Революции и нашия Съюз 
на комунистите, който дълго 
и успешно водеше другарят 
Тито. Днес в нашата община 
работят повече трудови орга
низации с над 4500 заети, от 
които 1700 са жени, а това 
значи, че всеки трети зает 
е жена. От освобождението 
днес голям брой другарки от 

община завършиха 
средни, полувисши и висши 
училища, а сред тях има го
лям брой лекари, инженери, 
техници, художни и преподава 
тели, които работят из цяла
та наша страна.

В органите и телата на об
ществено-политическите 
ганизации са избрани 1770 де
легати, в това число и 270 си. 
жени или 15%, а в делегаци

ите на сдружения труд и ме
стните общности от 852 деле
гата 204 или 24% са жени. 

В културно-забавния дял на

настаняване 
средно 

имат 
живеят в

на ра- 
о5|.а- 

най-мап-

ко завършено 
бота и които 
зование и

съответносело. До 
с тях

тържеството членовете на са
модейния театър „Христо Бо
тев" .изпълниха подбрана про 
грама и репризираха комедия 
та „Женско царство".

Група от 40 жени — работ
нички в трудовите организа
ции в общината и тази годи
на посетиха конфекция „Пър
ви май" в Пирот. Жените от 
Димитровград разгледаха тру 
довата организация и след 
това разговаряха с жени и 
представители на трудовия ко 
лектив за постиженията на

жилищата в СФР 
в Босилеградска

кРаЯ на месец март 
проведе съвеща 
Ще се запозна-

Циле".Ще се 
ние, на което
ят с целта 
брсяването. 

Имайки

и начинакомисия, 
която ще ръководи подготов
ките,

на пре- март, прочетени на
градените творби и връчени 
награди и грамоти на 
— активистки.

I
ще организира и 

вежда предписанията 
торията на общината,' 
веденото през миналата сед
мица заседание прие 
тни задължения 
с начина,

пред вид
чението „а тази о6щоюгос. 
лавска аКция, пред

общности, обществено-поли
тическите оргенизгщии и об- 
Щината

зна-про- жени
нашатана тери 

на про Централното тържество се 
състоя в Културния център, а 
доклад за постиженията и

местните

конкре 
във връзка 

организацията и

стои твърде отговор 
^ квартали, 

площадки да 
име. Също

положението на жените в об
щина изнесе Еленана задача, всички 

Улици, места и
Злата

нова, председател на Секция
та за обществена дейност на 
жените към ОК на ССТН в 
Димитровград.

— Жените от Димитровгра
дска община, заедно с жени
те от цялата българска народ 
ност в Югославия и всички 
жени в страната ни за 36-ти 
път весело и жизнерадостно 
посрещат своя празник — ка
за между другото Златанова. 
Когато след 8 септември 1944 
година над Димитровград из
гря свободата, но войната все 
още бушуваше, 
този край организирано по
стъпиха в борбата чрез агита
ция и пропаганда, събиране 
на помощ за ранените и бой
ците на фронта.

Говорейки за положението 
на жените в общината, Злата
нова подчерта:

провеждането на 
преброяване. На

настоящото
заседанието

имат собствено 
така всяка кЪЩа в града и 
селата трябва да бъде номе
рирана. Пред обществено-по
литическите

конфекцията и трудностите, с 
които се

ор-комисията 
ктори, с които до 20

определи инстру
срещат в работатамарт 

съвещаниеще се проведе 
във връзка с преброяване
то. Те ще бъдат професио 

носители на

Т. Петроворганизации, а 
пред членовепреди всичко 

те на Съюза 
стои

на комунистите 
отговорната задача, оп 

ределението да бъде свобод
но, демократично и да не се 
прикриват

нални БОСИЛЕГРАДакцията, 
пре- 

преглеждат
ще дават напътствия на 
броителите, ще Жената — деви факторматериалите 
на различни законни 
вания. Същевременно

и ще указват
тълку-
коми-

някои сведения, 
защото преброяването има
статистичен характер и трябва изграждане. Изтъквайки, че 

тазгодишния празник на же 
ната се съвпада с 40-годиш- 
нината от въстанието и ре
волюцията, 20,годишнината от 
необвързаността, подготовка
та за Дванадесетия конгрес 
на СЮК и Третия конгрес на 
самоуправителите, както и с 
годината на приемането на 
новия средносрочен план, 
Митова каза, че както и до
сега жените в общината ще 
бъдат дейни и ще дадат при 
нос за осъществяване на це 
лите и задачите, произтича
щи от тези активности.

ТАЗГОДИШНИЯТ междуна
роден празник на жената —Ос 
ми март в Босилеградска об
щина бе чествуван весело и

сията е определила и лица 
във всяка местна общност, ко 
ито ще вършат 
нето.

да даде точни данни, което 
е в унисон с препоръките на 
Обединените

жените от
преброява

те са предимно неза 
ети лица, намиращи се

нации.

тържествено, но съЩевремен 
но скромно и в духа на ико 
номическата стабилизация.

при М. Я.

БАБУШНИЦА
Главното тържество бе прове 

дено в навечерието на праз
ника в Босилеград, на което 
за значението на празника 
говори Севда Митова, пред

седател на Секцията по об 
ществена дейност на жена

та към ОК на ССТН в Боси

леград. Тя изтъкна и голямо 
то значение на жените в при 
носа на НОБ и следвоенното

Скромно и достойно — Днес можем да се гор
деем с всичко 
постигнахме след войната, и 
в страната и в нашата общи
на. Когато си спомним за на
шия град някога и спомени-

онова, което

празник По този случай бяха изнесе- 
от-

Международният 
-на жена 8 март беше 
белязан скромно и достойно 

местни общности 
и организации на сдружения 
труд в Бабушнишка община.

ни сказки на тема за значе

нието на празника, а след 
това бяха изнесени подбрани 
програми.

във всички те сравним с днешния му из
глед, ние чуствуваме голямо 
удоволствие и

На тържеството 
те от основното и 
училище съвместно с войни
ците се представиха с култур 
но-забавна програма.

ученици-
среднотова ни дава

ОТЗИВИ

На 8-ми март групи жени 
бяха приети от председателя 
на Общинската скупщина Си
меон Захариев. Покрай ос
таналото той запозна жени
те с настоящото обществено- 
икономическо развитие на об 
щината, както и с мерките 
които се предприемат за по
нататъшното й развитие.

Подържка на инициативата на 

Цветан Васев
М о ТОДОР ЧИРИЧ ОТ НИШ РАЗРАБОТВА И ДАВА КОНКРЕТНИ 

СИМПОЗИУМ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА

В „Братство" бр. 994 от 20. 
февруари 1981 година журна 

Б. Николов между ДРУ 
накратко пренесе твърде 

инициатива на д-р

НАУЧНИЯ Да добавим и това, че в 
съдействие с Центъра по со
циална защита в Босилеград, 
членове на Секцията по об
ществена дейност на жена
та организира посещение на 
деца, без майки, като им 
шиене и кроене от свои мо- 
шилите курсистки курса по 
средства. Току пък що завър 
на най-бедните и парични 
връчиха скромни подаръци, а 
дели организираха изложба.

.М. Янев

ление на Васев. Истина в цен
търа на вниманието трябва да 
се постаоят стопански пробле 
ми на този край, но това не 
значи, че стопанските пробле

ми могат да се разглеждат 
без останалите обществени, со

та на хората в общината. С 
това, както и самия инициа

тор, казва, създават преки 
приноси за „още по-големи 
достижения на българската 
народност в Югославия".

както за научните рали стът 
гото

интерес
ботници така и за всички тру- 

общината. Такадови хора на 
ва инициатива може успешно

интересна 
Цветан Васев в Димитровград 
да се проведе научен 
зиум, който трябва да даде 
принос за ло-големи

българската народност 
това

симло- тъкмо зато-да се реализира 
ва защото общината има отно

постиже
научни, обще- 

и културни работни- 
ци. От друга страна чрез ор

ганизиране на определени са- 
„оуправителни органи и орга 

обезпе-

сително много 
ствени

ния иа 
е Югославия- В същност

циални, културни, образовни и 
Разбира се,

Не трябва да се разбере, 
че с такова разширяване на 
темата може да се стигне до 
разплиняване. Обратно, по- 
широко разглеждане може са 
мо да ангажира не само уче

ни които се занимават със сто 
лански въпроси, но и много 
други научни, културни, про

светни, обществено-политичес

ки работници. Проблемът ще 
бъде разгледан от най-разно 
образни страни.

други въпроси, 
че тези въпроси ще

е идея научните работници, 
на които е роден край Ди_ 

община, а кои 
различни

се раз

глеждат развитието и перспек- 
общината в отно-

митровградска
то днес живеят, в 
краища иа Югославия, Да се 

СЪС СВОЯ родей

тивите намогат да се
организационни

низ ации,
наречен „подре- 

гион" който представя по-ши 
отношение

шение така
чат успешно 
и останали условия за лрове- 

един такъв симпо-

повържат 
край и в зависимост от нау
чните им постижения, ангажи 
рат за проучване на рлреде- 

всички

орок подсистем 
на общината.

Ако така приемем предло

жението то ще даде възмож

ност за разглеждане на 
имно повързани 
ми, които се 
пастите на

ждане на 
зиум.

лени проблеми от 
ония области на 
практиката които са

науката и 
от иите- 
на тази

инициатива тря- 
разшири. Науч-,

Обаче тази
бва и да се

симпозиум няма да се за
рее за просперитета 
община.

вза
ният
„имввв «МО с проблемите на 

може да

пробле-

сьздават в об- 
живота и дейност- М-р Тодор ЧИРИЧ

Ц. ВасевИнициативата на 
грябва, вероятно, да се подър 

е от

кактостопанството,

се разбере от краткото ИЗЯв-
жи и осъществи защото
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$8 развитие на „мачкатица"

,Н р1шСТРУКЦ1Я и 

МОДЕРНИЗАЦИЯ
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БАБУШНИЦАОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА

Приета програма за работа 

и бюджета за 1981 г.
10000 тона.

Освен това ще се произ
веждат и други видове отлив- 

2230 тона, 1982 
— 2500, 1983 — 3000, 1984 — 
3500 и 1985 — 4000 тона. Об
що тази година 
произведени

надсредносрочната

(1981—1985) фабри- 
леярна „Ма 

Сурдулишка общи 
сло-

СПОРЕД
програма 
ката за машини и

1981ки:чкатица" в
на трябва да прерастне в

организации на сдруже- 
В своя състав тя

1981 година ще възлезат на 
43 113 500 динара, или 14,3 про 

повече о сравнение 
бюджета

Средствата от бюджета ще 
бъдат разпределени така: за 
работа на органите на обще- 

общ-
ности — 27,480.130 динара, за 

19,585.900;

Делегатите на трите съвета 
на Общинската скупщина 
Бабушница приеха на съвме
стно заседание на 9 март 

' програма за работа и бюд
жета за настоящата година.

жна ще бъдат 
14 000 тона отливния Труд. 

ще има няколко цеха: леярен 
(леярна I и II, моделарница, 

на стома-

в

цента в 
с реализацията но 
през 1980 година.

ки.
ствено-политическите Предвидяната реконструк

ция, модернизация и доизгра 
ждане трябва коренно да по 
добри сегашното производ
ство. За първата фаза на ре
конструкцията ще бъдат из
разходвани около 220 милио
на динара. Реализацията на 
инвестиционната програма не 
се подвежда под въпрос, тъй 
като фабриката е обезпечи
ла необходимите средства. 
Изворите на финансиране са 
постоянни: Фондът за насър
чаване развитието на изоста 
ващите общини, банките и ко 
мерчески кредити, както и 
собствено участие от 10 на 
сто.

цех за претопване 
на), преработвателен цех (фа 
брика за помпи и части, фаб- 

оборудва-

лични доходи 
средства за общо потребле- 

1,311.030, за матери
ални разходи — 2,652.600.

При това общите изворни 
приходи на бюд-

Изхождайки от задачите на 
икономическа

за машинноние рика
не), както и .трудова общност, 
в която ще действуват отдел 
за развитие, комерчески и 
икономически работи и общи

приходи на 
жета трябва да имат ръст от

политиката по 
стабилизация, бяха набеляза
ни основните мероприятия, ко За народна отбрана и об

ществена самозащита — 
800.000, За насърчаване раз 
витието на стопанството и ин 
>тервенции в стопанството — 
3,437.000 и така нататък.

16,5 процента .допълнителни

те средства от 5,1%, докато 
преведените средства от пре

дишната година са предвиде

ни от 57,2 процента.

ито трябва да се прилагат, 
за да се осъществят успешно 
поставените задачи, а произ
тичащи от решенията на Пред 
седателството на ЦК на СЮК

работи.
Основното производство в 

този период ще бъде произ
водството на изляти части от 
стомана, различни видове от
ливки, производството на пом 
пи и части за машинно обо-

приети в крад на миналата 
година. Като задача номер ед
но пред всички самоуправи- 
телни субекти се поставя не
прекъсната борба за повише
ние
труда и подобрение на каче
ството и количеството на про 
дукцията. В този смисъл, ка

кто беше изтъкнато в увод-

Като се изхожда от широко 
разискване и заетите станови
ща в сдружения труд и дру
гите самоуправителни органи
зации и общности, предвиж
да се по-бавен растеж на, сред 
ствата за финансиране на об

щите обществени потреби от 
ръста на обществения про

дукт, относно дохода. Реали

зацията на тези решения ще 
допринася към подобрение 
на материалното положение 
на организациите на сдруже

ния труд, а ведно и за осъ

ществяване на едно от основ 
ните определения на полити
ката по икономическа стаби

лизация- Оттам и въз основа 
на такива определения, при 
свеждане на всички видове 
потребление на най-необходи 
ма мярка, към по-забавен 
растеж на всички разносйи за 
нестопански влагания, при 
намаляване броя на заетите 
в административните ведомст-

ОбщинскатаДелегатите на 
скупщина приеха и редица от

чети и информаций като ин

формации за работата на Об 
дейността 

на СВР; обсъдиха също и про

рудване.
•Понастоящем във фабрика

та се върши реконструкция и 
модернизация. Предвидяно е 
първата част да приключи до 
края на годината. Главно ще 
се произвеждат отливки

производителността на

Счита се, че тази трудова 
организация след капитало
вложенията ще бъде една от 
най-съвременните не само в 
Сурдулишка община, но изоб 
що в Южноморавски регион. 
Това ще даде възможност та 
зи организация да приеме но
ви работници, но главно ква
лифицирана работна ръка.

Ст. Н.

щинския съд, за

отектозакона за регресите и
стомана за циментната проми 
шленост. Тази

ното изложение на председа

теля на Общинската скупщи

на Станимир Илич, ще са не

обходими съгласувани дей

ствия на всички самоуправи

телни субекти за изпълнение 
на поставените задачи.

компенсациите за някои видо година всъщ
ност производството ще бъде 
пробно. През следващата го
дина ще бъдат произведени 
5000 тона отливки, 1983 годи
на — 6000 тона, 1984

ве семена, закона за регреси

и компенсации за изкуствени

торове и др.
7000

М. А. тона, а през 1985 година

Както беше изтъкнато, ком 
петентните органи при общин 
ската скупщина занапред по

вече отколкото досега, ще се 
стараят за провеждането на 
набелязаните и приетите мер 
ки, с което-ще се създават 
възможности и Бабушница, 
като стопански изостанала об 
Щина да върви с по-бързи 
крачки напред и да догони 
стопански по-напредналите об 
Щини в региона и република

ОБЗОР

Дребното стопанство - неизпоя 

авана възможност
ва.

В ПЛАНОВЕТЕ по обществено-иконо- развитие на дребното 
се далеч по-конкретно да се посочат дей
ствителни възможности. Разбира се, ще 
бъде необходимо

стопанство налагаОбщите бюджетни приходи 
в Бабушнишка община през

развитие на нашите общини за 
период 1981—1985 година на таканарече- 
ното „дребно стопанство" 
жно

мическо
Лта.

се отделя ва- 
място. Но при това се посочват гла

вните насоки, без да се конкретизират в 
кои отрасли и до коя степен ще се раз- 

дребното стопанство.
Известно е, че капиталовложенията за

също така цялата ак
ция да се съпътствува 
приятия, които ще действуват 
телно в тази област.

от редица меро-
ВЛАСИНСКИТЕ ВОДОЦЕНТРАЛИ В СУРДУЛИЦА насърчи- 

Касае се за данъч
ни и други улеснения, които трябва да 
допринесат все повечеЕлектрически ток 

над плана
вива

и млади хора да 
се определят за работа в тази област.

Характерно за всички 
развойни програми (1981—1985), 
планират развитие на дребното, 
ство обобщено.

напред все по-трудно ще се реализират. 
1~1реди всичко не ще може да се строят 
нови обекти. Особено средносрочни 

е, че 
стопан- 

Не се посочват ни из-

не такива, каквито 
има в други места в регионите. Единстве
но, което в тази насока ще се направи 

на производ-занапред е модернизиране 
ството. ворите, т.е откъде ще се обезпечат сред

ства за тяхното реализиране.Известно е, че капиталовложенията за 
напред все по-трудно ще се реализират 
Преди всичко не ще може да се строят 
нови обекти. Особено не такива, каквито 
има в други места в регионите. Единстве 
ното, което в тази насока

Власинските водоцентрали в 
Сурдулица са запланували 
през януари и февруари да 
произведат 44 милиона

полугодие възлиза на 123 ми 
лиона киловатчаса електрое
нергия, а за цялата година — 
279 милиона киловатчаса.

Самото обстоятелство, 
обходими

че не са не
големи 

да се създадат
капиталовложения, закило- » мощности на дребното 

стопанство и да се раздвижат вътрешните 
ресурси, дава основание 
че е1 необходимо

ватчаса електроенергия, 
цялото тримесечие 
зително

а за Счита се, че всичките 
тири хидроцентрали 
ботят с пълен капацитет 
края на годината с оглед на 
достатъчно

че-
ще се прави за 

на производ-
прибли- 

62 милиона киловат 
Обаче благодарение на

ще ра- напред е модернизиране 
ството.

да се заключи,
до малко по-добра 

дребнот<у4*с7;опан-. .

самочаса. 
благоприятните воля и упоритост и че 

ствохидрологиче- 
ски условия и работата на 
ки инсталирани 
съществено
94 973 000 киловатчаса

Оттук с основание 
Ното стопанство да поема 
брой незаети. Още повече, 
стта от откриване на сервизи 
натчийско-услужни работилници 
всекидневно.

Да се реализира обаче

количество наистина да стане доходен 
Тъй като

на се очаква Дреб- 
все по-голям 
необходимо-

отрасъл.-.всич 
мощности е

във Власинското езеводата 
ро. Очаква се 
бъде

предстои приемането на
тази година да 

рекордна в производ- 
електроенергия, съ- 

по първите показатели

средносрочните планове 
дребното

производство от 
елек-

по развитие за 
стопанство би трябвало по-об-ството на и други за- 

нараства
троенергия.

На практиката — от началото 
на март в сурдулишките водо
централи се произвежда ток, 
заплануван за май. 
на производството в първото

стойнодейки да се разисква, като се набележат 
конкретни 'акции и 
област.

и че 
корд, 320

миналогодишният ре-
милиона киловатча 

са, значително ще бЪде 
Хвърлен.

мероприятия в тази

програмата занад-Планът Ст. Н.

с. м.
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И ената на икономическата стабилизация, 
очевидно, не е малка. Това бреме може 

Да се изнесе единствено ако всеки пое
ме своя дял.

де вероятни) данни 90 на сто от отрасловите 
споразумения съдържат в себе си монополни 
разпоредби.

Какво значи това? Кой одобрява цените и 
инвестициите? Кой е отговорен, че е засято 
по-малко от потребното? Кой е правил и под
писал тези споразумения?

За всеки от тези пропуски могат да 
привеждат много причини. И най строгият кри 
тик бй бил принуден някои от тях да признае 
като обективни. Все пък, върху тези процеси— 
като се признаят всички закономерности — по
не отчасти са действували хората. Когато се ка
сае за четирите горе приведени примери го
тови сме да кажем, че — преломно са влияели 
хората. Във всеки случай това са често били 
комунисти.

секретаря на Пред 
на ЦК на СК на Сло- 

процеси в на- Много1 боещаващите процеси от края 
миналата година (увеличен износ, 
и всички

на
намален внос

видове потребление, икономисвано 
на мощностите и работ-по-пълно използване

ното време), за 
два

секратко време през изтеклите 
месеца бяха спряни. Дори 

значително
се стигна до 

влошаване на някои направления.ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВСЕНАРОДНАТА ОТБРАТА

Всички досегашни успехи в тази работа по- 
поставени под въпросителен знак. Ако 

общество и политическите сили, 
решителната си акцйя на прекомерните цени не 
нанесоха силен 
икономическата стабилизация 
би били анулирани.

С по-бързи крачки чти са 
цялото с

възвратен удар, резултатите на 
наистина бързо знапред Цените се увеличаваха прекомерно затова, 

защото не бяха зачитани няколко основни — 
договорени и предписани - 
листически закономерности:

Затова се осмеляваме да кажем, че мно
зина членове на Съюза на комунистите, 
много ръководни и изпълнителни органи, 

в провеждането на икономическата стабилиза
ция не са на равнището на задачите си. Да — 
как условно заявява Франц Шетинц (в текста, 

е който публикуваме в този брой) — и в Съюза 
на комунистите съществува „опозиция"".

Тази „опозиция", заявява Шетинц, с неп
равилното приемане на решения за инвести
циите, работи против стабилизацията, против за
ключенията и определенията на Съюза на ко
мунистите
интереси на нашето общество. Тя не е готова 
да се срещне с реалността, с критичната ситу
ация, нито да се включи в усилията за по дъл- 

Трето, отделни трудови организации, група- госрочна стабилизация, 
ции и отрасли са използвали своя монополен 
статус, така че други организации са се озова
ли в незавидно икономическо положение. В

постъпило

пазарни и социа-

Не обичаме да се връщаме назад, па дори ни 
то да правим обзор върху миналото. Все 
ПЪТ трябва да се

Първо, решенията най-често са приемани 
в името на работниците. Да, формално се 
решавало в организацията на сдружения ТРУД, 
обаче често не е при пълната информираност 
(на онези, които решават) за това какви по-ши
роки последици и е щима това.

едно, този
констатира, че стойността на пос

ледното зседание на Централния комитет на Съюза 
на югославските комунисти е тъкмо в това

към Единадесетия конгрес 
програми и реше- 

че би тряб-

че
ни върна назад. Върна ни 
на СЮК, неговите становища, 
ния. Никой, разбира се, не помисля, 
вало да се задържиме на точката на конгреса от 

Това, впрочем, не би било ни

Второ, цените не са определяни в унисон 
и отношение на взаимната зависимост с другите 
трудови организации, а не е зачитано и дей- 
ствуването на пазарните закономерности.

следователно против жизнените
преди три години, 
възможно. Беше между това, необходимо да се за- 
върнеме към този конгрес, с цел да тръгнеме с още 
по-бързи крачки напред в осъществяването на кон
цепцията по всенародната отбрана и обществената 
самозащита.

1_
Много пъти показахме своята решителност. 

Винаги когато бе тежко. Колко по-тежко става-.Оттам е съвсем реално, 
тояЩия икономически и обществен момент се е

заседанието на най- 
Защото

постигнали през изтеклия пе- 
отбранителните сили в стра- 

които

че тази тема в нас-
колкото нарастваха натиска или неволята, 

решителността да
следователно, се е 

основните разпоредби на Закона
такива случаи, 
противно на 
за цените, противно на общопоставените дого-

ше,
укрепваше и единството и 
се изтрае по пътя на социалистическата само-

намерила на дневен ред на 
висшето партийно ръководство. когато

оценяваме какво сме вори и социалистическия морал. управителна демокрация-
риод в укрепването на 
ната и когато на Във всяка такава битка ни водеше Съюзът 

на комунистите. И сега няма друг път:
трудности могат да се

утвърждаваме задачите 
стоят пред нас, паралелно с резултатите 

в заякването на въоръжените сили и органите 
сигурността трябва да се

Трябва да се каже, че някои основни ор-
този план натру-ганизации на сдружения труд икономическата

Поло-
на

нужност е принудила да покачат цените, 
жението им е налагало

паните икономически
пребродят единствено с „мобилизацията" 
най-широките маси, с издигане на отговорност-

имат в предвид и цело- 
в стопанското и обществено раз на— или покачване на

купните резултати
загуби. Впечатлението, оба-борбата за мир и укрепването 

международна позиция.
големивитие на страната, в цените или 

че, говори че 
дана безскрупулозност

обстановката, а сега се опитват да се скри

та на всяко работно място, и на всяка задача и 
с по-голяма публичност в работата на всички

са повече онези, които с невиж- 
са се опитали да изпол-

на нашата

Нашата обстановка, с достаикономическа
многочислении трудности поради 

започвайки от диспропорциите в дълго-
на стопанския ръст и влия-

органи и организации.

Акцията и единството трябва да се водят 
и изграждат и чрез процеса на диференция- 
Който е на думи за стабилизацията, а упорито 
тласка своите неоправдани инвестиции, който се 
кълне в договарянето, споразумяване и сдру 
жаването, а има монополно или групово иму

ществено поведение на дело показва своето 
определение.

противоречия 
причини,
годишното увеличение 
нието на настоящите

света, до неблагоприятната

зват

ят зад първите.

неблагоприятни стопански
международ- Слодователно, не е проблемът в това, че 

спазвани законопредписанията. I!..[процеси в
на обстановка въобще (непрекъсната надпревара във

отношенията между

Нине са 
то всички 
простото прилагане

проблеми могат да се решат с 
на законите. Все пъквъоръжаването, изостряване на 

великите сили и блоковете, създаване на нови кри- 
огиища) все ло-решително налагат за отбра- 

и самозащитно

са често непредвидими, 
а законите нужно пълни с „дупки .

животаположениятазисии 
нителното

странатаукрепване на
Съюза на комуиис- 

Затова
вда се разисква

политически

такива I

все по-често 
ти те и останалите

особено в такава обета-организации, 
и подобни обсъждания по

удоволетворявоне

Много са по-важни
Задачата на Съюза ,на комунистите, 

ки член, организация и ръководство е съвсем 
ясна. В акция може да се повика единствено 
на мястото на акцията, единствено онзи, кой

то веднага сам тръгва. Делегатската система и 
с инвестициите. С години се сдружения труд са онези места, където воде-

заключава, как инвес- щата идейна и полаитическа роля на Съюза

сведат на разумна мярка. на комунистите най-последователно и най-непо-

на все
навиците. Този път цени- 

затова
новка, поведенията и
то най-често прекомерно се увеличаваха

дохода да създават

инициативите за 
всичко 
на една актуална

естествено
потреба.

представляват

свикналиче мнозина са 
без труд и до харчат незаработеното,

СЮК в доклада и
НЯКОИ

ЦК наНа заседанието на
иа участниците 

аспекти от

бяха изнесени 
всенародната отбрана, 

идейно- 
бъдат цен-

изложенията 
много значителни Подобно е инеговата

Съюза на комунистите и 
в обществото

нагласените

договаря,които за вече говори, 
тициите трябва да се

могат да
гледища на 

инициативата

политическа роля
Едно от много

засе
ни. от бе изтъкнато, че „инвестици- 

Общите изпла- 
обаче са с 25

средствено идват до изява.Миналата година
трябва да се преполовят".

на това, че
в целокупната 

обществената

отбрано, твърдо^1 и
са в зависи-

данието се свежда 
трудещите и гражданите 

отбрана и

система на 
самозаши- Действувайки по този начин Съюзът на ко 

казва Кардел:
ите

инвестиции в януари
отколкото в съЩия месец ми

всенародната
та, тяхната готовност за 

обществото

щания за
на сто по-големи

мунистите, как това картинно 
„...става онзи цимент, който фронта на социа- 

властта на трудещите се 
и активна сила на

си-

непосредствено 
и политическа 

какво е реалното
„ обществено-икономическите

лата иа
мост от икономическата 
обществото, от

стабилност в 
положение

налата година. листическито сили и 
прави динамична, 
един непрекъснат 
тояЩия момент те са

сеитба с пшеница бяха 
по-малко отколкото

единна 
обществен прогрес". В 

ни необходими.

това 
човек

По време на осеннта 
засети 300 хиляди хектара 
бе запланувано. Или, според официални (а твгр

нае
ма трудовия 
политически отношения-

(Не 4-та стр.)
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ФРАНЦ ШЕТИНЦ
Реално най-опасна е 

онази опозиция» 
търси връщаме на ДЪР* 
жавен социализъм, 
централистическо 
вяне на 
рата,

коятоПроблемът е у нас, 

разликите между 

декларативното и 

действителното

в на

упра

обществото. Хо 
които така разсьж 

лега-мислят, чедават
лизацията на противоре

демократизация-чията,
обществото и са- 

пораж 
които

та на
моуправлението 
дат проблемите, 
доведоха до 
обстановка. С цел да се

днешната

Слопо-С Франц Шетинц, секретар на Председателството на ЦК но СК на
бе обществената

сегашните 
те предлагат

преодолеят 
трудности 
връЩаие назад 
етатизъм и

зъм.

ния беседвахме за най-новите процеси в нашия идеен фронт — 
критика и нашата духовна ленивост, за съзнанието, което всяко нападоние срещу . 
собствената бюрократска позиция провъзгласява за нападение срещу системата 
и Съюза на комунистите; за смисъла на опозиционните гледища о 
щество, но и за „опозицията" против инфлацията и маниерите на

в

монолити-
нашето об-
потребител-

материалнитеското общество; за онези, които считат, че всичко се състои й
за т. нар. легална опозиция и за пътищата настойности и статусните символи; 

идейните и политически диференцияции днес у нас.

Понякога се случи, че едно 
спрямо някое

акобихме много постигнали 
погледи (да кажем погледите на КрИТИческо 

Коцбек) не публикувахме. Коцбек
погледи публикува в Триест, оба- жават критика — 

ги публикувахме. Какво по- като опозиционно 
с това? Запознахме нашите

Да се разберем, аз не подценявам ми. Не 
опози-

тегории.Първият въпрос, който поставихме 
на другаря Шетинц, се отнася 
новището на Съюза на 
към опозицията, за която в 
време все повече се говори, и 
нашите слабости, които понякога зане 
маряваме или ги не забелязваме.

становище 
в обществото, — което заслу- 

да се провъзглася
становище.

на ста~ опозиционните действувания и 
комунистите ционните платформи, обаче не. съм за

последно това в тях да се вижда единствената ите
за опасност за нашето общество. Страху- Че и ние 

вам се от това, защото можем да стигнахме 
наведем нашите трудещи се да обръ- трудещи се
щат внимание само на това. Опозици- те, така да кажа, станаха нашите глав- номен е свързан

че се касае за опити 
истината за нашата

тези
сво- явление

случва. Този фе-с тези погледи и съЩ*- „Да, и това се
с нашата духовна ле- 

се обяс-„В нашите условия можем да го
ворим за опозиция 
щето на нейната борба за власт, за 
монопол — а това е борба против 
свободата" — заяви Франц Попит.

обаче често може да
че някой функционер

ята понякога представляват само мар- ни свидетели,
и по брой и по на изкривяне на 

НОВ.

нивост,само от станови-
ни и с факта,

форум нападението срещу своя- 
Разбира се; не дисквалифицирахме та бюрократична позиция да провъз- 

поет. Дори протестирахме ГЛасяват за нападение срещу система-
ко-

гинални групи
фактическо влияние в обществото, за
щото нямат никаква по-широка обще- » |

, Опозицията е винаги опасна, косато ствена опорна точка (говоря за състо- Коц6ек 
намалява ней янието в Словения). Това

преувеличаването

или

като
срещу Съюза на комунистите,

опасно. Тук се дълбоко
път не му бе дадена въз- та, 
излезне пред публиката. ето е твърде

го каз- когато един 
на можност да

се подценява, когато се 
ното значение, а също така и кога
то се преувеличава.

Но, трябвало би да сме съзна
телни за обстоятелството, че нашите 
слабости са тъкмо нашият най-голям 
враг. Те създават условия и възмож
ности за действуване на онези, които 
работят против жизнените интереси на 
нашата страна. В борбата против вси-

защото с
някои явлениЯ нашите хора могат да 
получат впечатл.ение, че трябва да се 
вложи голяма енергия в борбата про-

вам
истинската природа на някои 

от онези функ-
СъЩо така, нищо не бихме полу- изявява 

бяхме забранили обявяване етикети, 
ционери,

които идват 
на които се аргументирано

чили ако
на новна инициативата за създаване

бяхме забранили диалога, оспорва действуването от
Нападнеш неговия

работа, а той те 
Дори,

позицията 
бюро-

тив опозицията, дори и повече откол- 
кото за решаването на парливите об
ществени проблеми".

По-нататък Шетинц каза, че крити- 
съществени

ревю, ако
Казахме: „Позовавали сте се 
каква публичност; в Социалистическия кратичен метод на

разго- провъзгласи за

на ня- на властта.

опозиционер. 
каже: „Нападнат е Съ

юза на комунистите". А всъщност, ка-

съюз ще открием диалог, ще
вашата платформа". Какво той умее да 

щяхме да получим ако бяхме гово
рили за това, че в Словения има ня~ 

по-критически. каква инициатива за издаване на ня- ху 
какво списние, а да я не бяхме пу-

лия за осъществяване на всичко оно- трябва всекидневно да проверяваме в бликували. Това би било лошо: само
ва, което представлява същността на практиката. Трябва да бъдем готови бихме създали лошо впечатление,
социалистическото самоуправление. Не открито да гледаме на нашите слабо-
обходимо е да имаме още повече пу- сти. Не бива да оставаме само на ду- че нямаме нито аргументи нито спосо-

к°н- бност за открита конфронтация.
инак ни се. прехвъртя: .,А, виждате ли,

ката и самокритиката са 
елементи на марксисткия подход към

варяме за
чки видове опозиционерство във все
ки случай би трябвало да се действу действителността.

„Трябва да бъдем

сае се за критическо размисляне вър- 
неговите постъпки. Има функционе

ри, а и затворени, тесни форуми, ко
ито своята лоша работа и своята не- 

че отговорност, защищават по този на
казват как е нападната пар

тията. Разбира се, решението на този 
И проблем предпоставя такова развитие 

на обществените отношения, в които 
-никой не може да бъде в положение 

на само той да има ' право и другите 
трябва да го слушат."

ва по-офанзивно и по-открито — раз
бира се, в контекста на нашите уси- Нашите становища и нашата политика

слаби и че затова се страхуваме, чин, чесме

блични конфронтации. В този смисъл мите. Ние признаваме, че сме
малко значи, ако се на публично мя- фликтно, а не хармонично общество,
сто изнесе името на някой отделен Обаче, не е достатъчно тези конфлик-
човек, за когото се твърди, че дей- ти само да признаваме, но трябва и
ствува против нашите интереси, а че 
обществеността при това почти нищо решаваме, 
не знае за неговите машинации, из
явления и неговото действуване. От 
това трябва да се пазим.

вие не сте готови за диалог и за ра
зискване, а постоянно- наблягате

по демократически начин да ги раз- това!" Не може априорно да се ква
лифицира който да било. Първо 
някого трябва да се даде възможност

на
• Винаги „перспективните", такива 

да изкаже своите становища и тога- усъвършенствуваха техниката на при
стой- криване зад Съюза на комунистите. 

Хамелеонството е изглежда, тяхното 
същинско определение.

• Това са нашите аргументи про
тив опозиционното действуване на от
делни хора и групи.

ва ще видим същинската им 
ност.I

Разбира се, това становище, като 
правило на поведение не може 
бъде потвърдено и с определени из-

ВСЕ ПЪК, ГЛАВНИЯТ ПРОБЛЕМ Е 
У НАС

По-добри аргументи нямаме. На 
опозиционните и антисоциалистически 
платформи ние трябва — както бе 

Припомнил бих на мисълта на Ед- казал Кардел — да противопоставяме 
вард Кардел, който бе казал, че вра
гът не е нашият главен . проблем.
Впрочем, отпорите срещу самоуправле
нието не са нашият главен проблем.
Онова което е съществено за нас се 
манифестира в нашата способност или 
неспособност

да
„Над точа явелние трябва истин- 

да се замислим. Ако сме съзна-ски
ключения, когато се касае, да кажем, 
за текстове с открито неприятелско 
съдържание, за текстове които обиж-

телни за опасността от този вид, то- 
е най-добрата гаранция, не 

няма да допуснем бюрократизация в 
Съюза на 
Това го има 
най-много

гава товатворческите резултати на нашето са- 
моуправително развитие. Това е най- 
същественото. Ако кажем, че нечии 
идеи са стерилни и безсмислени, най- 
добрият начин да докажем това е не 
само да кажем как

дат човечността и морала. Мисля, че 
с авторите на такива текстове не тряб
ва да се води диалог, но против тях 
трябва да се води борба и да се за- 

са безсмислени, познае обществеността с

комунистите и обществото, 
на различни равнища, а

там, където известен функ
ционер своята позиция е идентифи
цирал с властта. Макар 
ва на --

характера и
целите на тяхната дейност — аргумен- 

в практи- тирано, разбира се.

рационално и самоупра- 
вително да се организираме, за 
можем успешно да решаваме текущи
те и дългосрочните 
друго зависи от това. Нашето собстве
но оръжие предоставяме на врага то
гава, когато — не забелязвайки соб

ствените си слабости — бавно 
фикасно решаваме проблемите. ПонЯ 
ко сме врагове сами на себе си. Сле
дователно, проблемът е у нас, в ра

зликите между дукларативното и дей
ствителното, в нашата неготовност

но да им противопоставим нашите твор 
Да чески идеи

че се позова-
партията, на

централизъм, той действува 
цията на властта. Всяко оправдано на
падение срещу такава позиция — а 
такива нападения би трябвало да има 
още повече, против това би трябвало 
да съществува цяло едно движение 
на самоуправителните сили — той, ка- 

вече казах, провъзгласява за на
падение срещу партията. От друга

демократическия 
от пози-

които вече
ката са се потвърдили като плодо
носни."

задачи. Всичко

I КАК СЕ ОТБРАНЯВАТ БЮРОКРАТИТЕ
• Понякога не публикуваме текс

товете, които критикуваме. Някои и не 
съзнават, че по този начин показваме 
известна инфериорност.

• Другарю Шетинц, съществува 
критическото 

между мисленето което

и. нее- ра- 
мислене.злика между

е опонентно
и мисленето което е съществено

борбата на пример против опи- тивопоставено срещу стойностите 
тите да се фалшифицира НОБ ние в принципите на нашето общество Не. страна< ДУховната ленивост не е един-
Словения се борехме така, щото би- замислимо е да не се вижла клип*. СТВено РезУлтат на държането на вла-
хме само споменали нечие име и не- то и да е разлика между тези ИЯТе СТТа; ТЯ МОЖе да ПРоизтича и от бю-

— впрочем, само с ду-

кто
про-

да
осъществяваме политиката, която ут
върдихме. чии становища

горни. Това са твърде чувствителни ка-
(На 3-та стр.)
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лрипа® У час, в разликите между
декларативното и действителното(От 2-ра стр.)

• Касае
сдружена с ЗИ1*иЯта 

ограни-

се, следователно, за опо- *
и ̂опозицията". Коя опозм. ^Ру се ЬоРЯ с егзистенциални про- разисквания в Съюза на комунистите.

4 Я е най-опасна? блеми. Защото ако членовете на Съюза на
В своите материални стойности мно комунистите искат да имат същински

на своето становища, те тези становища трябва
и това онези, на които сме да изграждат върху действителните

позволили да се обогатяват. проблеми на обществото; трябва да
отговарят на новите дилеми, и на но-

рократичната психология
идеологическатанезнанието и 

ченост."

„Реално зина виждат потвърждение 
величие

най-опасна е• А няма, както се

активното

онази, коя-
знае, по-опас- 

незнание.
ТО търси връщане 
ализъм, на

на държавен соци- 
централистическо

но незнание от
управля

ване с обществото — под въпросите- 
Тя би поставила обществе-

„Това е толкова 
активното

Те са най-големите врагове на на- вите въпроси, 
шето общество. По някоя ч логика, те

по-опасно, защото 
може да бъде и но-имуществените 
л Да се действу- обЩество

комунистите, нататъшно развитие. Хората, 
демократи- ка Разсъждават мислят, че 

цията

лен знак
незнание

израз на неготовността 
ва в духа на Съюза на

основи на нашето 
неговото по- 

които та-

би трябвало да хвалят това обще
ство. Обаче, те вярват в здравит 
денции в него и се страхуват че точно 
заради тях ще загубят своето богат
ство. Това са някои занаятчии, някои 
бюрократи и технократи. Те са най- 
големите бунтовници, недоволни, 
защото мислят, че нашето общество 

I— с положителните процеси, каквито

• Съществува ли легална опозиция 
в нашето общество?

и насоките на
е тен-

. да се води равноправен
чен диалог, а не „диалог”

легализа-
„СъЩествува. Съществува и в Съю

за на комунистите. Условно казвам опо
зиция, защото егзистира върху разре- 

са за между думите и делата, върху про
тиворечията между държавната и об
ществената собственост, между партия 

им та в старид смисъл и Съюза на кому
нистите като авангард в условията на 
социалистическото самоуправление. Тя

на противоречията, демократи
зацията на обществото и

от позици- 
ти нямашята на властта. Когато 

ние, липсва ти
самоуправле- 

които до- 
което

зна-
и храброст нието раждат проблемите,Да навли-

в равноправен диалог. Най-крат- веД°ха До днешното положение, 
кият път е да отхвърлиш всички кри- е наистина критично. С цел да 
тики и да тръгнеш към черно-бели пРе°Д°лее това 
квалификации”. V лагат

заш

положение те пред- 
в етатизъм и

няма повече даимаме днес 
позволи да се обогатяват, а единстве-

V връщане назад —
монолитизъм. Считат, че с волунтари- 
етическо преразпределение на дохода НаТа И“ ГОЛЯ“а ГрИЖа 0 Я* 
и уравниловка ще се освободим от ои*е по огати‘ 
всички неволи. Това е опасно разсъж- 
даване.

станат• Ние никога не сме имали т. 
работническа опозиция. Нашата 
ция се раждаше в 
интелектуалните кръгове.

нар.
опози-

идва от там, защото прекалено малко 
има идейна борба. Прекалено малко, 
защото чрез процеса на диференции- 
те трябва да се създава единство. 
Ние имаме прекалено много диферен- 
циаци, когато се касае за събрания
та, неплащането на членския внос и 
под., а нямаме достатъчно идейни и 

• Тогава това е опасна тенденция- политически диференцияции. А този

политическите и • Това често правят и членове на 
Съюза на комунистите.

• Не е безопасна и опозицията, 
която настъпва от буржоазните стано
вища.

„Това е точно. Ако би работниче- 
против

„Това правят и членове на Съюза 
на комунистите."ската класа била

и социалистическото самоуправление, 
които тЪкмо се раждат, тЯ всъщност 
би била против себе си.

социализма

„Догматичната опозиция поражда 
другата, буряоазната. Всяка опозиция 
— обаче сега говорим за действител
но опозиционните сили, а не за оне-

^ вид диференцияции е необходим и в
„В книжката „Дали сме потребител- партията и в обществото. Опозицията,Обаче, ние водим малко 

че „опозицията" против инфлацията и 
маниерите на потребителското общест 
во съществува вече по-дълго

сметка,
ско общество" казах, 
ческото общество е

за която става дума, прави най-голя- 
ма вреда, защото най-опасна е онази

че капиталисти-
в този смисъл

които са измислени или надути 
време, (измислят ги хората, които всяка кри- 

възмущават

зи, потребителско защото е създало потре опозиция, коЯто е привидно за пар- 
бителски манталитет. Така то продъл- тиЯта и за социалистическото самоуп- 
жава своя живот. А все по-малко е равление, а в същност, се само де- 
потребителско доколкото иска с това кларативно приема. С неправилното 
да прикрие класовите противоречия и приемане на решенията за инвестици- 
конфлиКти. За нашето общество казах, ите тя работи против стабилизацията, 
че е потребителско в онази степен в против заключенията и определенията 
която в него съществуват някои гру- на Съюза на комунистите — следова- 
пации, които са носители на тази тен- телно, против жизнените интереси на 
денция- Не е

Тези маниери с години 
работниците. В рамките на самоупра- ята кариера ) — предизвиква прилага- 
влението работниците — дори във вид 

се борят против това.

тика претворяват в голям плюс за сво-

не на определени мерки и, с това, 
стеснява възможността за демократиза 
ция на обществото. Разбира се, ние 
имаме отбранителни механизми про
тив такива опасности.

Колкото повече има буржоазни 
други опозиционни групи на обще- 

че инфлацията е най-голя- ствената сцена, толкова е по-голям на- 
на тискът върху демократичните права 

на трудещите се и върху демократи
ческото ' развитие на обществото. То
ва съществено влияе и върху онзи

на стачки
Въпрос е дали 
тъчно сериозно пристъпихме. Ние, да 
кажем, на Тринадесетото заседание на

ние към това доста-

ЦК на СЮК казахме 
бил, както бе казано момент

че това е както нашето общество. Примеат се реше- 
твърдят някои теолози, ако се мисли, ния за изграждане на големи обекти, 
че цялата ни ориентировка всъщност харчат се средства и това без оглед 
е ориентировка към потребителско об- на сегашните трудности, без оглед на

това, че някои колективи нямат пари 
и за лични доходи на работниците."

потребителско,
на ис

тината
мото нападение срещу интересите
работническата класа, защото точно тя 
отчуждава техния труд.

щество.

човек, който няма никакви връзки с дА СЕ СРЕЩАТ ГЛЕДИЩА 
тези групи. Всяко стесняване на демо- и РАЗВИВА ДИАЛОГ 
кратичния простор създава условия за 

за поли-

ф Като авангардна енла на социали 
зма Съюзът на комунистите трябва да

курс.

инвестициитеТърсехме,' например,
преполовят, обаче в някои сре- 

Това в мно-
да се 
ди те 
го неща важи

демократически
• Защо нЯма достатъчно конфрон- Това единствено отговаря на духа

нашето общество и на духа на програ
мните начала, върху които се опира.

изтрае върхуне са нито пипнати, 
и за другите видове политиката на здрава ръка, 

се заклеваха в тическа
на

рестриктивност. А това, 
в практи- охрабрява бюрократичните 

ски сили. Освен това,

тиране на различните гледища?пък
етатистиче- 

нито със сте 
развитието на производител 

нито с равнището на об- 
съзнание не сме толкова

потребление. Мнозина 
Тринадесетото заседание, а 
ката

„Такъв метод на работа трябва все 
повече да развиваме в сами.я Съюз

Нашите марксисти би шения са в административните мерки, 
открити кон- тогава бихме започнали грозния про

работеха противоположно.
„Ако бихме приели, че всички ре-пента на

Не бихме смели да бъдем толко- 
охотно да кажем,

на комунистите, 
трябвало да отиват на

ните сили
че щественото

Не е отишли напред за да можем да ка- фронтации с различни немарксистки и цвс който не би имал край. Трябва- 
че социализм'ьт У нас може ав- антисамоуправителни ориентации в об

ществото. Основно е такива конфрон-

ва нескромни
работническата класа е доволна.
доволна; напротив, в изправянето пред жем, „„вива »
действителността тя е лолемическа, томатически да се развива, 

настроена. Съ*Де"

ло би да си . поставим въпроса —; как

во става с обществото, в което хора

та с тояга трябва да караме в соци

ализма. От друга страна, ако подце- 
дей

съществуват, тогава би могло да се 
стигне до колебание и до изгубване 
на основната ориентация. Така беше 

които не са до- и по времето на либерализма. Мно-

възможно повече и втации да има
Съюза на комунистите и това по мно
го въпроси. Защото, нямаме отговори
на всички въпроси; не съществуват ни<л опасностите, които 
книги, в които бихме намерили отго- 

• Колко потребителският мантали- 0Ори за всички времена. Съществуват 
тет влияе върху основните стойности различни погледи върху това как ще 

нашето общество? осъществим самоуправлението. Има до-

твърде критически 
ствува един процес 
ция в решаването 
това не значи, че работническата

на де"'°Кр°6аче ТЕ БИ ГРБИБВАЛО ДА ХВАЛЯТ 
НАШЕТО ОБЩЕСТВО

за дохода,
ствителнокла- 

че е съз- 
които имаме.

съвсем доволна, макарса е
нателна за трудностите,

имали на• Когато казах, че ие сме 
работническа опазил, мислех че недо 
волството иа работниците ие е имало 
политически характер.

отношения,
отношения, има самоуправи-

ходни 
ход ни. Мно зина се питаха: „Какво е това? Разпро- 

основните стойности на на

шата революция"!? Либералите винаги 
говореха: „Добре, защо се толкова пла

Не толкова колкото мислим
всичко живеят толни споразумения, които са изнуде- даж^а на 

егзистенциалния мини- ни
зинството хора, преди

и но са сомоуправителни.в границите на

ГомобЗ и "под. Това е естествено и Не развиваме достатъчно критика-
потребителско- та. Прекалено сме ангажирани на ра- шите, защо глорифицирате администра 

опасност звитието на така нар. официална кри- тивните мерки? Ние сме силни, ние 
който се тика. Резолюциите на Съюза на кому-

всички

класа не е, 
недовол-

лътища извън

. „Нашата работническа 
разбира се, в такава степен 
на, за да търси някои

не е феномен на 
общество.

това
Най-голЯма

си- тосамоуправителна
иай-големи въ3_

сме мощно общество, нека цъфтят 
всички цветове". Тогава заедно с мла- 

се запитахме: „Какво се това

социалистическата 
стема, защото тя има

манталитетът,представлява
опира върху

и създали комунистическо
да харчим според

сме нистите не дават отговори насъзнанието, че уж
обгцествов тази систе- 

знаят добре
и въпроси. Резолюционният начин на ра

лото нещо. Пар- дежта
можиост и тъкмо вътре 
ма. Това работниците 
затова тези възможности

потреби- бота общо озето е
тиЯта трябва да осъществява по-голЯ- случва в нашето общество? Не се знае 

комуникация не само

че можем 
те."

трябвате
ма творческа 
вътре в своите редове, но и към ос-

вече нито какво е лево нито какво еи немилосръД" 
форми

още повече да ползват
но да деМистифицират
на отчуждаване на 
ТРУД

общество се раз- 
много харчат 

живеят а рамките 
минимум?

ф Дали нашето 
, иаоиези, г. 

на онези, които
егзистензиалния

десно". „Следователно, и подценява

нето на действителните опасности до- 
— пък,

всички
които сили.тамалите социалистическитехния ДОхоД и слоява

най-големите агре- и

не- иа
Със вежда до нездрави тенденции

на края административните мерки ста

ват нужност."

а това са Но сцената идват нови хора. 
себе си носят нови дилеми и поставят 

не само по-

столамскатагати на инфлацията и 
стабилност. Това отчуждаване се раз- 

логика, извън

отделни хоро 
че всичко

въпроси. Това търси„Някои категории а и
Те мислят,

нови
вече демократизъм в обществото, втака.се държат 

проб- е в материалните 
ко се състои I

«ива по самостоятелна 
самоуправитвлиото решаване на 
лемите иа нвшото общество.

Разговора води: Мирко Арсичстойности, че всич-
СИМВОЛИ.

повечеСоциалистическия съюз, но и
в статусните
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4 Комунист

С по-бързи 

крачки напред
Книги г -Г.--.ГГГГ

РАЗЛИЧИМИ ТЪЛКУВАНИЯ 

НА МАРКСИЗМА
КЪРСТОВИЩА, НИРО „МЛАДОСТ" —(МИЛОЕ ПЕТРОВИЧ: ИЗТОЧНИЦИ И 

БЕЛГРАД)

ИЛИЯ ВУЯЧИЧ

активността на неговите членове и 
отделните негови форуми

е вСилата на Съюза на комунистите 
целокупната му организация»

(От 1-ва стр.)

а не само вмарксическата мисъл която прави „ро 
филозофикация" на Маркс чрез свое
то затваряне в рамките на традицион
ния начин на мнение, създаването на 
„марксическата философия" като рав
но на различните граждански филосо- 
феми, стои делеч пред задачата 
Маркс за реализиране на философия
та, премахвано на самоотчуждяването, 
като негово осъществяване на крайно 
прекъсване. Заключението на 
че благоприятната почва за съвремен

ната 
върви
ва и революционна, е в премахването 
на философията като отделна област, 
кодто тълкува света 
от него.

икономическа стабилизация 
обществото. А че 

най-добре показва мина-

литика по
в/,в всяка клетка наВ Марксическата библиотека" на 

издателство „Младост" тези дни из
лезе от печат третата книга, на Ми
лов Петрович, историк по философия,

Оттам необходимостта за нелрекъс- можем това,
самоуправлението, логодишният опит.нато укрепване на 

изграждането на 
личаването на

съвместен живот и уве- 
политическата ефикасност

на соб-Постоянното подобрение на
техноложко развитие, опиране

които тук продължава със своите стре
межи да да проблематизира съвреме
нните движения в марксическата фи
лософска мисъл. След проучаването 
на философските критики на сталиниз- 
ма в книгата „Контраверсии в съвре
менния марксизъм" тематизирането на 
положението в марксическата филосо 
фия в Югославия в „Съвремената юго 
славска философия", Петрович говори 
за марксизма в светлината на съще
ствуващите контраверсии присъствува- 
щи в неговите бройни варианти, с 
намерение да проговори за „ограни
чените аспекти на настоящото положе
ние на марксизма и марксизмите".

Тази книга е сбор от къси текс
тове, с които авторът прави опит да 
„забележи проблемите" и да посочи 
„на поне някои исторически и духов
ни кори" в съвременния марксизъм. 
Така в тях се проговаря за различ
ните „модалитети и оцветености на 
марксизма", за диктатурата на проле
тариата, за догамтизма, за отношение
то на философията и марксизма и 
т.н. Като източник на различните под
ходи на Маркс и с това на различни
те ориентировки на съвременната мар 

мисъл, авторът

подчертана в рамките на по- ственото
които върху професионалните и материални

на действу-

отделно е
откровената критика към онези, 
последователно не се придъРжат КЪМ Ут мощности 

на икономическата ването на
тази област

и спречаване
автора, компании вчуждестраните 

__ е с изключително зна-уьрдената политика
стабилизация, което намалява целокуп-
ните резултати на аисоки полета на дей чение за укрепването на нашите от- 
ността. Защото никога не бива да се забранителни и самозащитни сили, 
брави че всичко което сме постигнали това Съюзът на комунистите трябва 
от Единадесетия конгрес на СЮК и кое- отделно внимание да посвети на 
то постигаме в стопанското и общест- нататъшното пообществяване на всич 

страната, укрепването ки задачи по отбраната и самозащитата, 
самоуправление, За тази цел трябва по-решително да 

че работите из областта

марксическа мисъл, ако иска да 
по* стъпките на Маркс, па с то- За-

ло-
откъснатосттав

вено развитие ввЕдно от забележителните места
„Разпадане

на социалистическото
задълбочаването политиката на нацио- се осуетява 

равноправие, братството и на
укрепването и афирмира- осъществяват в тесен кръг.

на необвър тивности в тази област трябва лосле- 
отношенид дователно да бъдат насочени към

тази книга заема текстът 
на сталинизма", в който авторът за
белязва че същинския въпрос на со-

отбраната и самозащитата да се
налното

Всички акединството, 
нето ролята на политикатана ■ста-циализма днес е разпадането 

линизма" (стр. 61-ва), защото сталини- 
змът все още е налице като фено
мен, които съществено забавя рево- 

вътрешна 
не е

по-заността в международните 
и подобно — представлява непосред- нататъшното укрепване ролята и 
ствен принос в укрепването на нашите ворността на самоуправително 
отбранителни самозащитни сили.

отго-
органи

люцията, докато неговата 
същественост, разделени^ труд, 
ни докосната. Неговите възможности 
за саморепродукция съществено са 
ограничени макар, счита Петрович, той 
за това „има все още време". Колко 
дълго сталинизмът като такъв ще СЪ- 

от неговите възмож-

зираните трудещи се в сдружения труд
скупщинска система. 

Изхождайки от това, Видое Жарко Също така е необходимо да се укреп
и в делегатската

Съюзът ва не сам° Р°лята и отговорността на
отбрана

вич в дискусията изтъкна, че
комитетите за всенародна 
и обществена самозащита, чието фор-на комунистите и всички организи

рани самоуправителни сили в общест

вото — имайки предвид непосредстве
във всеки случай представля 

принос към по-доброто
миране 
ва значителенществува зависи 

ности и занапред да запази съществу 
живота" под

ния интерес от отбраната и сигурност организиране, 
та — в центъра на своите дейности 
трябва да сложат борбата за иконо

мическа стабилизация. Защото парале-

направляване и коор
диниране на работата на организация-ксическа философска 

посочва „интенциите на самата маркси 
ческа мисъл" в търсенето на най-аде-

ващото „производство на 
доминация на политическата власт на та на Съюза на комунистите, по-голя
държавата, противно на растещата ну 
жда за промени в същността на тру
да, която , непременно търси устано
вяване на човешка размяна с приро
дата под контрол от страна на непо
средствените производители.

ма роля и отговорност на членовете 
на СК и първичните организации и ко- 

лно с твърде динамичното развитие митетите на СК във всички среди. За- 
на нашето общество, през последните щото силата на Съюза на комунистите

кватни модуси на революционното из
менение на света и различните исто
рически обстоятелства в осъществява
нето на Марксовата мисъл. Общо на 
всички тези интерпретации е основа
ването върху Марксовото мисловно 
наследство и упътеността към рево
люционизирането на обществената дей 
ствителност. Но, вече тук на дело се 
показват разликите между най-домина 
нтните варианти на съвременния мар
ксизъм. Първо, разликите в поглед на 
вход към Марксовото дело, където 
всяка от тях върши такава или она
кава редукция на единствената мисъл 
на марксизма, и второ, 
степен и вид на тяхната (не)револю- 
ционерност, без оглед на свойствена
та на всички с цел да се представи 
като революционно. Тук се намират и 
ограниченията в днешната марксичес
ка мисъл, понеже съществуващите на
соки, школи и ориентации, в които тя 
се развива неулучват насоката на осъ
ществяването на новото пкачество на 
живота". Именно, петрович счита, че

поради влошената междуна- е в активността на неговите членове игодини

обстановка, изо-родна икономическа 
стряне на енергийната криза в света, само в отделните негови форуми, 
бавното преодоляване на някои наши . 
субективни слабости

целокупната негова организация, а неОтносително отделена цялост от 
този труд представляват текстове за 
философията на Мао Цзе Дун и за 
опитите на Костас Акселос към извън- 
метафизично мнение. Докато в пър
вия текст Петрович дава критическа 
интерпретации на покинезения марк
сизъм" на Мао Цзе Дун, досега мал
ко позната в югославската мисъл, до
толкова, макар на ограничено простран 
ство, той успява за Акселос да каже 
нещо повече, указвайки на невъзмож
ността на неговото излизане из тран- 
сфилософията.

Някои от тук дадени текстове 
представляват принос към „забележа- 
ване на проблемите" на съвременния 
марксизъм. Но има и такива, които не 
надминават границите на досега позна 
тите размисли.

Б* Вучетичса изострени 
определени икономически проблеми, 
и противоречия. А форизми

По-нататъшното изостряване на те

зи — проблеми, тяхното неблагопри 
ятно влияние върху политическата ста

билност на нашата общност е изгодно 
за силите, на които пречи самоуправи 

необвързана Югославия, раз

ширява се пространството за тяхното 
действуване. Затова без оглед на тях 
ната сложност, трябва решително и 
отговорно, без колебание да започне 
да се осъществява договорената по-

Пътят до звездите 
води през празнина

различният

телна и

ПАВЛЕ КОВАЧЕВИЧ

Сатирикът е отрова, която само 
в малки дози действува като ле
карство.

Как човек би бил щастлив кога- 
то хората приживе биха му давали

Комунист толкова цветя, колкото му донесат 
на гроба.

Правдата е по-силна от неправ
дата, а хората са винаги на страна 
на по-слабия-

Хората лъжата защищават с ду
ми а истината с животи, ето защо 
ни има толкова живи.

Има активисти, на които други 
речите. Само толкова да се 

види, че уважават и чуждите мне
ния-
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земните им слабости, а тогава 
сърдим когато станат богове.

Ако си

се

език. вече в положение друг 
да ти крои шапката, осмели се и

тко
Излиза в петък.

върви гологлав.
С указ на президента на Републиката от 22 декем

ври 1964 година. „Комунист" е отличен с Орден на 
родно освобождение, а с указ от 22 декември 1974 
с орден братство и единство

Пътят 
празнина.

Когато мъчителите са опитни, 
писъци не се

до звездите води през

със златен венец. чуват.



ТЪРЖЕСТВО В основно
УЧИЛИЩЕ „ВЕЛКО 

БИЧ" В БИСТЪР
ОТ ЗАСЕДАНЕТО НА ОК НА ССТНВЛАХО В СУРДУЛИШКА ОБ
ЩИНА

Селското стопанствоНеговите неизползвана
възможност

• ПРОЕКТЪТ „МОРАВА II" Е НАЛЕЖАЩА ЗА
ДАЧА, ЗА ЧИЕТО РЕАЛИЗИРАНЕ ТРЯБВА ДА СЕ 
АКТИВИРАТ ВСИЧКИ СИЛИ

Селското стопанство в Сур-наше Очевидно касае се за една
дулишка община е широка по-широка акция. Но да се
възможност за ангажиране на осъществи всичко това необ-
собствените ресурси. Предсто ходимо е да се обединят сел
яЩият средносрочен период скостопанските площи в по-
(1981—1985) главно ще бъде масиви. При товаголеми сенасърчение период, в който селското сто планира разнообразно произ-
панство ще заеме твърде ва- водство от орехови засаж-
жно място. Особено място се дения до комплекси с житни
придава на проекта „Морава произведения.
II". В момента е необходимо да 

се ангажират всички сили, та
ка че акцията по комасация

Наи-младите С този проект се предвиж
дат капиталовложения, които 

поръки насърчават трябва да обезпечат рязко 
увеличение на селскостопан
ското производство. Средства 

и га съвместно ще обезпечат 
фондът за насърчаване разви 
тието на изоставащите общи
ни, Международната банка, 
Инвестбанка", ППРО „Власи- 
на-продукт'*, както и селско
стопанските производители с 

ното дело и за прогрес на 20 на сто участие. Селскосто 
са. ланските производители глав- 

със соб
ствен труд, обекти и въз про
изводствен материал.

По този въпрос конкретни 
решения приеха членовете на 

на неотдавна състоялото се засе 
дание на ОК на ССТН в Сур 
дулишка община. При това е 
посочено, че на територията 
на общината чрез създаване 
на комплекси трябва да се 
обхванат около 4010 дка, а 
чрез напояване 50133 дка, и 
се построят още 160 мини- 
ферми в частна собственост.

Според плана „Морава II"
{ |рез комасация) трябва да 
бъдат обхванати около 300 
дка в Масуришкото поле, глав 
•:о за напояване, зще толко
ва и в сувойнишчото, след 
гова ?С в дугойнишкото, 20 
д планинското, 1000 в бинов- 
ското, 50 в калабовското, 200 
а загушанското и около 1000 
дка в Мачкатица, Данино се 
ло и Лесковашка бара.

на тържеството
Учениците, 

те и останалите 
в основно 
Влахович" в

преподаватели- 
трудещи се 

училище „Велко 
село Бистър тър

жествено ознаменуваха 7 март 
— Деня на училището.

дело на Велко Влахович 
велик

наш новидни
и ще насърчават 
гашни и бъдещи 
ученици, преподавателите 
зсички трудещи се в нашето 
училище, което с гордост но 
си неговото име. Борейки се 
за осъществяване на станови
щата на Съюза на комунисти 
те в образователно-възпитател

да се осъществи напълно. 
Създаден е и координацио- 

по реализация 
председател 

е избран 
председател 
с едногоди

шен мандат. На равнището
на този комитет е приета про 
грама за действие, в която 
главно се посочва мястото и 
ролята на подобни тела при 
местните общности на терито 
рията на общината.

За да се реализира цялост 
но тази програма, необходи
мо е преди всичко да се
уедри землището, относно да 
се създадат масиви, така че 
да се приложи пълна механи
зация. Когато се - има пред 
вид, че се касае са площи 
частна собственост — акция
та по комасация трябва да 
се разгърне върху широка
оазяснително-политическа ос
нова.

Всичко това показва, че са 
многостранни задачите и на 
координационния 
как го и на 
ннзирамч субективни 
ческч сили, които значително 
м^гат да допринесат за ус
пеха на „Морава II", най-ва
жната акаия в селското сто
панство.

комунист, хуманист, по 
следователен борец за 
ва, социалистическа

всички се
но- поколения нен комитет 

на проекта. За 
на този комитет 
Мирча Стоянов, 
на ОК на ССТН

самоупра 
вителна и необвързана Юго
славия и един от най-близ-

революционния път и ките сътрудници на другаря 
Тито, говори директорът на

Васил Василев.училището 
Между другото той изтъкна:

— Другарят Велко Влахо 
зич беше човек с чудесна 
жизнена и творческа енергия. 
От дъното на душата си мра 
зеше фразите и празните ду 

«, които умрътвяха акция 
на на Съюза на комунистите 
и останалите организирани 
социалистически сили. Обър- 
щаше се към масите с ези
ка на истински революцио
нер. Нито един момент Вел 
чо Влахович не преставаше да 
бъде млад. На младите поко
ления, на техните стремежи 
<ъм по-светло бъдеще, той 
принадлежеше цял. Пламъ
кът на революционното му 
дело и мисъл няма никога 
да се угаси, а неговите дал

нашето социалистическо 
моуправително общество, ние • но Ще участвуват 
последователно ще следим не 
говия пример, а неговото от 
ношение към младите е об
разец за нас, преподаватели
те, във възпитаването 
младите поколения.

Тържественото събрание на 
учениците и трудовия коле 
ктив по повод патронни^ пра 
зник на училището приклю- 

с културно-забавна прог 
рама, която подготвиха музи 
калната и драматичната сек
ция и учениците от нисшите
класове при централното учи 
лигго в Бистър.

комитет,К. ГеоргиевВ. Василев останалите орга- 
полити-

Да се обработи всеки декар
Ст. Н.

гансто. Не може с исково за високи цо- 
ии да се оправдава слабата производи- 

иоорганизираност и слабата ра-

Пролетта вече пристигна и лригото- 
сеитбата са все по-усилеии.

сеитба вече дой-
ТОПЛИ ДОЛ

влеиията за 
Общинските щабове по толиост,

бота. Затова акцията, която со води да 
хоктар обработваемо Работи пунктът ни Домашно 

ръкоделие
А след няколко дни — 

пуснат първите бразди, 
сеитба тази година ще изи- 

трябва

ствуват активно, 
тракторите ще 
Пролетната 
грае огромно 
да навакса I 
време през

се засео всеки
със съответна култура, но смее даплощ 

се провали.значение, защото 
пропуснатото поради лошото 

сеитба.
1-а в „Народна радиност". Ме
сечно заработва и до 4000 ди 
нара, а може и повече, зави
симо от това колко заработи 
с кооперантките.

— Пунктът работи вече пет 
години и постигаме задоволя
ващи резултати в работата — 
посочва Костова. — Двадесе-

ОРГАНИЗА- 
ЦИМ на сдружения труд на 
„Народна радиност", в Сурду- 

• лица, голямо внимание от
деля на кооперантките, които 
работят на терена. Има око
ло 300 кооперанткини, които 
работят в няколко пункта. 
Нац-числен о пунктът в Сур- 
дулица, но освен него съще
ствуват пунктово в 
Топли дол, Босилеград и Вла 
сотинце.

ОСНОВНАТАизкуствени ммнора-Недоимъкът ив 
торове трябва да со навакса с упо- 

остествони торово, там к-ьдето 
Търговските

есенната лни
греба наобемисти задачи, като се 

само в Нишки регион 
над

Предстоят 
има в предвид, че 
с лролетиици трябва да се засеят 
168 400 хектара. В Димитровградска

— ще бъДв засета площ 
Бабушиишка об

зе това. 
и земодолекмто коопе-

възможмостиима
лък организации
опции навсякъде- '"ород нуждите, роо- 
номорно трябва да разпределят минерав- 
нито торово И сомонвтв и др. агрохими- 
чсски препарати.

об

щина например 
от около 1 430 декара, в

1 000 декара с различни зъР’ 
вси- тина сме и онези, които ра- 

Клисура, ботят по домовете си, а тук
тцииа иад _ м
неин култури. Трябва да со направи 
чко необходимо тв нито един хектар 

остане незасята. 
в борбата за про

изводство на повече храма '® крив 
цените. Търси се постоянно 
иа хляб захар, олио, месо... По-иататьшие хляо, це()и1в компенсацията

трябва непременно 
с търсенето и лредле-

трябва да бъдат подготве- 
сеитба и най-рационално

Машините
об- ни за пролетната

използват за тази цел.
Да посочим, че ООСТ „Сточар , 

ООСТ „Нишава", „Ерма", „Напредък",
„Власина-продукт" и др. селскостопански 

I ще трябва да положат всич- 
за успешно изпълнение ма пла- 

соитба.

идват за модели, могат месеч 
но да изкарат и до 3000 ди- 

Пунктът в Топли дол рабо- нара, като допълнителни сред 
ти в Кооперативния дом. С ства за домакинството си. 
групата от около 20 домаки- Най-работливи досега се про 
ни ръководи Наета Костова, явиха; Цана Петрова, Добрин 

ка Христова и Пенка Пейче-

да серабота асма площ ие 
Зиачителеи фактор

организации
ии усилия 
иовете по пролетната организатор, която е била на 

тримесечен курс в Сурдули- ва. 
цо. Тя е иа постоянна рабо-

иите корекции 
и стимулацията, ще 
да се съгласуват

Б. К, С. Ммкмч
т
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ВЪЗПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ
ДЕЙНОСТТА НА СОИ ПОБОСИЛЕГРАД: ИЗ

Всестранно подобряване на материалната 

база в училищата
чки ученици получават допъл
нително ядене, а 316 се хра
нят безплатно, 
ученика са ползували безплат 
ни книги.

и 586 часа допълнително обу
чение. Във всички училища 
са организирани часове по ра 
злични активности: литератур 

танцова, 
спортна и други секции. Рса- 

са часовете по об-

Осъществяването и реализа 
цията на възпитатолно-образо 
вателната програма през ми
налата учебна година и прие
мане на нова програма през 
настоящата учебна година, бе
ше главна тема, върху която 
обсъждаха 
Общинската скупщина на СОИ 
по образование и възпитание, 
на проведеното заседание от 
26 февруари т.г. в Босиле
град.

1386докато

драматична,на,

Филми през седмицата делегатитеНа заседаниетолизираии 
щсствсио-полсзен труд, с ко
йто образованието се добли
жава до материалното произ-

на Скупщината приеха новата 
програма за работа през на
стоящата година, според коя- 

осъществяването на об 
възпитателната

наделегатите

На 13 март „Метежът в Африка", италиански, 
криминален филм, в който главна роля играе Б. Спен 
сер, е Канавал и Вернер Паш.

На 17 март, „Сребърна стрела", американски 
филм, в който главна роля играе Ген Видлер, 
Блей Берг и Ричард Пройерд.

От двата филма, които ни предлага босилег-

то заводство.
разователно - 
цел се предвиждат над 27 ми 
лиоиа динара. И в новата 
програма се предвижда Скуп
щината своята дейност да на
сочи към по-нататъшното раз

у
Въпреки че учебната програ 

ма цялостно е реализирана, 
все пък през миналата годи- 

основното образование 
и възпитание е направен го
лям брой отсъствия на учени
ците. От общо 25 221 осъс- 
твие, 394 са неоправдани, или 
всеки ученик е направил по 
15 отсъствия. В отчета на са 
посочени отсъствията на про
светните работници, но и те
хния брой е голям, затова 
пред просветните работници 
от общината една от основ
ните задачи в настоящата го
дина е, числото на отсъствия
та да се намали.

В отчета за работата на Ску 
пщината се посочва че през 
миналата учебна година е до
вършена и оборудвана с нов 
училищен инвентар училищ
ната сграда в с. Гложие, за 
която са изразходвани над 1 
милион и 400 хиляди динара. 
Образователно 
ния процес е провеждан про 
грамирано без застой. Осъще 
ствено е 100 на сто обхва
щане на децата от 7 до 14 
година с основно образова
ние, а над 98 на сто редовно 
са завършили учебната годи
на, за което говори факта, 
че от 1615 ученика, колкото 
са били през миналата учеб
на година с успех са завър
шили 1548 ученика, а само 31 
повтарят класа.

на,
кино през следващата седмица, на зрите-

„Мете- >
радското
лите откриваме съдържанието на първид 
жът в Африка": ^

Негърът Димпо, който сътрудничи с полицията, 
смъртно ранен в една от улиците на Напуль, откри
ва пред смъртния си час на испектора Б. Спенсерн 
някои сведенид за контрабанда с наркотични 
ства и накити в Юханесбург.

Спенсер отива в Южна Африка и с помощта 
на своят познат Е. Канавал, се запознава с началника 
на един познат ресторант.

)Тук Спенсер бързо открива началника на бан
дата на контрабандистите. Става голяма бъркотия, от 
която силният Спенсер излиза като победител.

М. Я.

витие на самоуправителните 
отношения, провеждането на 
мерките по икономическа 

стабилизация и реализиране 
на учебната програма, както и 
подобряване на материална
та основа на учениците и 
учителите.

сред-
възпитател-

Делегатите на Скупщината 
приеха решението на Репуб
ликанския съд на сдружения 
труд, с който се анулира из 
бора на секретар на Скупщи 
ната с предложение да се из 
мени Статута и да се обнарод 
ва конкурс за избор на нов 
секретар, а за досегашното 
финансово състояние и само- 
управителните отношения да 
се формира комисия, която 
ще установи състоянието и 
да даде обстоен отчот.

Съвместно с развитието и 
подобряване на образовател
но-възпитателния процес в ос 
новното образование в общи
ната, подобрява се и мате
риалната база в училищата. В 
течение на миналата година 
110 ученика са полузвали без 
платно пътуване, 142 са наета 
нени в интернатите с мини
мално заплащане. Почти вси-

На 3 април т.г. излиза

1000 брой на „Братство"
Умоляват се сътрудниците да изпращат 
материалите за броя до 20: март т.г.

Освен редовните часове 
предвидени по учебната прог 
рама в основното образова
ние в Босилеградска община 
са проведени 3733 часа допъл 
нително, 1232 часа добавъчно М. Я.

НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕМИ август — продължава обучението. Следовател
но, при положение 
на преподавателите 
тите
изостават

след съзнателна работа

Вашето дете и приложение на спомена- 
видове активности с учениците, 

зад своите връстници,не струва “ които 
не трябва да 

се оплакват, че децата не знаят или че не са 
добри. Наистина, тук играе

33 ■■■
роля и личната 

ангажираност на децата за работа, а и влия
ние на

ПРАКТИКАТА в някои училища потвържда- 
контакти с родителите 

начин, че класовият

Трябва да се изтъкне, а това е известно, 
че всички деца не са еднакви по своите психо- 
физически и други характеристики, 
сят особен третман.
Днес някои просветни

ва, че индивидуалните
техните родители, безспорно. Но с ог

лед, че работата на училището с родителите 
до голяма степен заглъхва, това се налага

се осъществяват по този 
преподавател, 
предмети, учителите в течение

някои тър- 
Обаче какво се случва? 

работници до голяма 
често техните емо-

преподавателите по различни
като 

със се
на седмицата 

определят един ден, когато приемат родителите 
за разговори. Някои този ден наричат „Отво
рена

императивна задача: постоянен контакт 
мейната среда.степен са „невротизирани", 

ции 
ви"

надделяват разума, така че нямат „нер- 
да посветят достатъчно 

цата, винаги бързайки се работата 
шат час по-скоро, да не кажем напряко. Не 
достига стабилност на

Учениците не бива да наблюдаваме изклю 
чително като обект на обучение 
от позицията на

врата за родителите". Колко изразът
подхожда, нямаме намерение тук да разисква
ме по това. Но ще кажем, че вратата на учи
лището за родителите и за други заинтересо
вани трябва постоянно да бъдат

внимание на де- и възпитание
да завър- „магистер диксит" („учителят 

каза ), но като активен участник и 
образование и 
дойде до изява 
бективно

им креатор на 
поведение, където трябва да 
неговото мнение, неговото су- 

към проблемите, които 
се разглеждат или по които се разисква. Без
спорно една от причините 
на ученика с

духа, трайност във въз-
отворени.

Предполага се, че родителите идвайки на 
разговор имат доверие 
тяхното дете. Вярват, че той ще бъде обек
тивен и

питанието, относно образованието, 
верието в собствените

както и до- 
с упорит труд с 

поне задоволяващи
сили становищевъв възпитателя на деца могат да се постигнат 

резултати.
Всекикоректен, а не груб и на недоразумението 

преподавателя произтича и 
физиономии на часа. На

недостъпен.
случаи щом се яви родителят в учили

щето — преподавателят като по някаква инер
ция още не се поздравил с него изтъква, че 
детето му нищо не знае и под. Тук се поставя 
въпрос: дали едно нормално интелектуално и 
психически развито дете, което посещава 
довно училище, може да не знае съвсем 
ко, с

преподавател, 
контакт с родителите 
то и образованието 
ци трябва да бъде 
дъци и заблюждения — 
трябва да

всеки възпитател 
в процеса на възпитание

Има в от
определените някои

на доверените му 
освободен от

учени-
предразсъ- 

че с „лошите" деца 
се постъпва лошо, относно с родите- 

чиито деца не са добри ученици трябва 
да се разговаря от „позицията на сила", улти
матуми и под. Понеже всеки

преподаватели това не се харесва. Отделни 
преподаватели казват: „Вероятно учениците не 
знаят повече от нас; какво те има да се месят 

нашата работа, вв третирането на учебните 
Това е заблуж-

ре-
мал-

лите,
теми или учебни 
дение. Колко 
ученици?

единици".
други думи, хич да не струва? И 
“ чия е вината тогава?

има само креативниако „не творчески
родител от въз- 

питателд на своето дете очаква добра дума и 
доверие — „Добрата дума 
варя".

струва ,

Разбира се, вината
Действително

на пръчица", но затова трябва 
търпение,
бирателство към децата и 
но към онези родители, чиито деца 
би ученици или лошо 
са и най-чувствителни.

5
най-много носи препо- 

той няма „вълшеб-
Ето, оттук понякогажелезни врата от- произтича и това, че 

преподавателите казват „вашето дете не стру
ва"

давателят.

да има доста 
ТРУД» добро обхождане

, вместо да го охрабрят ,да ги 
в училището и установят нормално 
ство,

И наистина, в днешното реформирано 
всяко дете поне знае нещо. Още 

вече, че за по-слабите ученици 
годината се организира 
ние, а за децата, които в 
кажат

привлекатучи
по-

така и раз-
родителите, особе- 

са по-сла- 
се държат, понеже те

лище сътрудниче-
което сега на някои преподаватели 

достига. Следователно,
не-в течение на 

допълнително обуче- 
края на годината по

на родителите 
не трябва да се каже, че детето му не е добро. 
Това боли. Напротив, 
тъкне, че „вашето дете може".

никога

трябва да се из-
д-р С. Василев

винагиотрицателен успех, през юни относно
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Младежка трибуна Младежка трибуна
ЗАСЕДАНИЕ НА СЪЮЗНИЯ 

ДЕНЯ НА МЛАДОСТТА КОМИТЕТ ПО ЧЕСТВУВАНЕ

..МЛАДОСТ" СЕ КЛАСИРА В ТРЕТИЯ КРЪГ В СЪСТЕЗАНИЕ-

Пътят на Щафетата 

път на младостта
ТО ЗА КУПАТА НА ЮГОСЛАВИЯ

Игра с много вълнения
„МЛАДОСТ" (БОСИЛЕГРАД) — „ЧЕЛИК" (БЕЛО ПОЛЕ) 5:3 
(1:1, 1:1)

Съюзният комитет 
твуване Деня на 
разгледа информация във 
връзка с тръгването на Ща
фетата на младостта и 
ди нейния маршут.

по чес- водина, които 
Я предадат на 
Сърбия. -

Над 300 любители на фут- редове безупречно изпълнявана 20 май ще 
младите от

младостта бола от Босилеград в неделя ха задачите си, така че мре-
топло приветствуваха класира жите останаха недокоснати до

„Младост" в третиянето на края на регулярния дял нарУтвър- кръг в състезанието за купа-
Комитетът прие идейното ре 

Щафетната

мача.
та на Югославия.

шение на
След тръгването й 

. тоград на 22 март, щафетна- 
та палка

* Възбудите, с които изобил-палка,

3 автоР е Зорица Янкович, 
студент от

от Ти- Мачът между „Младост" и 
„Челик" бе качествена и ствуваше мачът достигнаха

ще пътува в четири 
дни из Черна гора, след то- Факултета

четвърти курс на 
по приложните из- 
отдел ваятелство

спортсменска борба връхната си точка след 90-тана два
равностойни и настроени победителятза минута, когато

ва ще ^ поемат младите от 
Косово (на 26 март край Ро 
жае). До 4 април 
дежи и девойки

игра съперника. Още от пър-куства - 
Белград.

трябваше да бъде намеренв вата минута се редеха успе-
чрез дузпи. Домашните фут-шно организирани атаки и къмхиляди мла
болисти се проявиха с по-ус-едната, и към другата врата.ще я носят 

из Македония. От 4 до 12 
април Щафетата на младостта 
ще пребивава в Сърбия, 
това

тойчиви нерви и успяхаХубавото време даи значението
реализират 4 дузпи (голмай-„принудиха"на мача сякаш

след
ще мине в Босна и Хер

стори Тасев, Златков, Венковфутболистите да покажат
и Цветков). Петата дузпаВертикалната част на Щафет

ната палка 
хването

всичко, което незнаят и могат
цеговина, а на 17 април ще 

младите от Хърват 
Ще я носаят 

младите от Словения. На 29

бе изпълнена,във футболната игра. понеже гости-символизира избу 
н ръста на Револю

цията, а завършната, горна,

я поемат 
ско. От 23 прил

те само два пъти успяхаV да
Г остите първи спечелиха изпреварят вратаря М. Чипев.

предимство. Съдията Трояно-
част се състои от четири 
компактни, повързани форми, 
символизиращи четирите Тито 
ви десетилетия начело на 
СЮК. Горната част е решена 
като слънце и цвете и сим

волизира младите, свободата, 
любовта —

Титовото дело.

Класирането на „Младост"от Сурдулица оправдателаприл щафетната палка вичотно
во се връща в Хърватско и, 
по традиция, на 7 май ще 
пристигне в Загреб. На 8 май 
тя отново се връща в Босна 
и Херцеговина, а на 15 май

третия кръг е най-големиятно посочи бялата точка, а го в

в успех на босилеградския от-стите претвориха дузпата
бор в кратката му история.гол. В 44-та минута В. Чипев

успешно завърши една добре
„МЛАДОСТ": М. Чипев, Не

организирана атака на своя
кович, Иванов, Тасев, Георги-

отбор и ’ изравни резултата.младите от република 
Ще я предадат на своите дру 
гари и другарки от САП Вой-

тази ев, Крумов, Венков, Арсов, В.Във второто полувреме й два
Чипев, Златков и Цветков.продължението на

та отбора продължиха да иг
раят добре, но защитните им М. Янев

Поетична антология '81 ИЗ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИ ЯТА ПО УСТАВНИ РЕШЕНИЯ 
РЕНЦИя НА СНС В БОСИЛЕГ РАД

ПРИ ОБЩИНСКАТА КОНФЕ

Броят на младите в редовете на 

Съюза на комуниститеСтефан МАНАСИЕВ

На дъното иа душата прогизнали рози
Социално-класовото укреп 

пане на Съюза на комунисти 
те е един от битните вьпро 
си за по-нататъшното укреп

ване ролята и задачите му 
в обществено-политическия жи 
вот.

ние, по-организирано да се 
приемат млади селскостопан
ски производители и работни 
ци от прякото материално 
производство. Макар че тех 
ният брой сега възлиза 
532 членове на СК или 43,31 
на сто от общия брой, 
пак това съотношение 
ки пред вид структурата 
населението в общината 
малко.

Блестяща светлина в душата гори

мечтиЩастието прегърнали заспали

калииСърцето копиее в дъждовни

търсят иелознвти очи...

ника и студенти.
В края нь февруари в Бо 

силеград се проведе злседа 
на Комисията по уставни

Освен че организацията на 
Съюза на комунистите в Боси 

община, през из

на
В тъмата ме

лоградска 
теклата
лен, тя е и идейно-политичес 
ки и акционно по-организира
но. В няколко организации на

ние
рошения при общинската кон 
феремция на 
рад, на 
Комисията

все
имайгодина стана по-чис

Радко СТОЯНЧОВ СКС в Босиле.- на
което членовете на 

изготвиха инфор 
във връзка с укропво 

класово-социалната

е

Нови думи

и сто крачки смя* —

сдружения труд, в местни и 
самоуправителни 

са .формирани първични ор
ганизации, които ще мобили
зират трудещите се за дело 
во и по-офоктивно решаване 
проблемите о собствената сре

Изхождайки отмация 
мето на

определе 
нията и заключенията на Де 
сетия конгрес на СЮК и 

. Седмия конгрес на СКС, къ-

общности
структура в организацията 
Съюза на комунистите в Бо 
силегродска община.

В информацията се посочва, 
на Съюза

на

ойит да се върне
дето този въпрос е получил 

. голям размер, че във всич 
ки среди трябва да се осъ
ществи работничко мнозин
ство, първичните организа
ции на СК в организациите 
ца сдружения труд и местни 
те общности, трябва да имат 
на предвид това и своята 
дейност да насочат в тази на 
сока. От общо 55 първични 
партийни организации, в 31 
не е вършено прием на но
ви членове през изтеклата го 
дина, между тях 20 са в 
местните общности, 3 в ор
ганизациите на сдружения 
труд и 8 в самоуправителни 
те общности.

щастието!
чо организацията 
иа комунистите в Босилеград- 

обшино през изтеклата
да.

Опит да се въРне ско
ПО-ГОЛИМО ВНИМАНИЕ НА 
СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПРО 
ИЗВОДИТЕЛИ

зогодина стана по-числена
66 членове. Най-много 

членове —

щастието
нови
са приети ^лади 
общо 42, след това жени 13, 
а останалите 11 души са над 
27 годишна възраст

след раздяла 
неудържима • лудост 
и копнеж химереи!

Членовете на комисията на 
заседанието констатираха, че 
приемането на селскостопан
ските производители в редо
вото на Съюза на комунисти
те в Босилеградска община, 
през 1980 година в отноше
ние на 1979 е намален с 9,1 
на сто. Този факт показва, 
че в настоящата година тряб 
вл по-голямо внимание да 
се обърне и п това отноше-

Между
членово

на комунистите 18 
са работници

производство, 8 ду-

нановоприетите
Съюза 
души 
риалното

са селскостопански произ

от мато-
Лроеел

с жестоки питиете 
и резблудеии 
■«чиа дружба

ШИ
2 инженера и тех- 

1 юрист, 3 просветни
водители, 
ници,
работника, 3 административ

ни работника, 3 домакини, 12 
работника и 13 уче-

жеии —

М. Я.с бездомието. незаети
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Велко Влахович-рвволюциокер о поетична душа (II)
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 
идеалите и целите на работническата класа о Ьъв вси 

преломни моменти в развитието на социалистическа 
самоуправителна и необвързана Югославия — решително 

Тито и СХК о Истински комунист и хума
нист, голям познавач на марксизма-ленинизма»

на
резервираното 
СССР, намира 

български фашис-

Молотов за 
становище на

статия в 
тки

прави-ците му. Кралското 
толство в развива

босна кампания да убеди све 
ръководи с антифа 

борба в Югосла- 
човек"

ЛондонЧКИ
вестник, в която един не 

откровено казва, чета, че тр 
шистката
вия чрез „своя

Михайлович. Велко „отго-

по линията на дичевац
и четниците, както и те, сеДра

партизаните,борят срещу 
на страна на окупатора.
* Душан Мйтевич: „Живот и 

Велко Влахович"

жа
на новярно писано на 

превежда
варя
зопадния печат, 
на английски

патриотите но Черна го
ра, Бока и Санджак и я К3‘ 

на нашите пресолни-
БОРБА ЗА ИСТИНАТА дело на 

** Велко Влахович: „Испания",
резолюцията

на
том II.

Д. Митевич: „Живот и де 
Велко Влахович".

праща
Ци в САЩ. Протестира приЗА ИНТЕРБРИГАДИСТИТЕ от да се повдигне но 

Испания

С ло натиято разчита на него.
В Париж Тито сьобщава на 

Влахович, че о избран за члон 
на ЦК на ЮКП и в комисия- 

възобнооление

не може
ранен е и в крак. Остава 

Дълго. С часово.
Европа, пътят към 
води през Париж. Пристигна
ла от Прага тук група

студенти, сред кои-

да лежи.
Чува гласове, отваря очите и (В следващия брой: Отго-ворите са самоуправление и 

нсобвързаност)
югос-

назана тарошавото лице
неприятелски офицер. В мо
мента, когато офицерът го
вори нещо на войниците зад 
себе си, Велко стреля с пи
столета си... В тоя момент из

виждалавски 
то и Велко Влахович, СКОЮ. Следва период 

интензивна партийна работа, 
това Велко отива на

насхва
ща, че те не са единствените, 
влюбени в революцията 
ва още повече разпалва ре
волюционния им блян. По 

на Влахович те

НА ВЛАСИНА 1ЦЕ СЕ СТРОИа след 
длъжност в Младежкия
тернационал в Москва.

и то
ин Парк-паметник „Брат- 

1 ство-единство
усшйия дайтане известен рекре 

център в СР Сърбия- Хубавите тере

На 6 април 1941 
те хорди 
вия.
разпокъсана 
нашите народи този път не 
искат за дълго да търпят роб 
ството и откликват на възва- 
нието на ЮКП за въоръжено 
въстание. Наскоро навсякъде 
из страната пламват въста- 
нически огньове 
ят тъмата на черния фаши
зъм и осветят • пътя на сво
бодата...

фашистки 
нахлуват в Югосла

въздуха се разнасят възкли
цанията На другарите му...

предложение 
отправят призив до младеж- 

на кой За 12 дни страната
и поробена. Но

ета в Югославия, в края 
то се казва: „Отивайки в Ис
пания, ние считаме за дълг

Власина има всичкина всички вас,да изпратим 
без оглед на политическа, на ационно-туристически 

ни на власинското плато предлагат условия за развиване
Природата тук

цетонална и верска принадлеж 
ност, привет с поръка 
да отстоите в борбата за сво
бода и демокрация".*

В началото на 1937 г, ин- 
тербригадистите пристигат 
крепостта „Фигерас", където 
с голям ентусиазъм и дисци- 

обучават. Велко е 
възхитен от срещата 
ния, от нейните хубави пей- 
сажи, от сърдечността, с 
ято ги посреща испанският 
народ. Във въодушевлението 
си, той пита самия себе си 
„може ли нЯкой да победи 
този народ?". От първия ден 
той обича тази страна и ней 
ния народ, ще подари младо
стта и здравето си на револ
юционната им борба, ще по 

младостта и здравето

на почти всички зимни и други спортове, 
е щедра, но човекът е направил малко... 
прилича на „спяща

и вие
Власина засега

красавица"...да изгор-т то бе раздвижена преди ня 
колко години, а е свързана 
с традиционните срещи

По инициатива на спортисти 
те и любителите на природ
ните красоти, а имайки пред 
вид природните изгодности, между командирите от запа- 
Общинската скупщина в Сур- са, бойците на НОБ и младеж

в шмтм т Влахович е в Москва, 
получава и извършва успеш 
но голяма задача за борбата 
на югославските народи и на 

Радио-станцията 
Югославия",

ноЦЦ -Фплина се Щс Испа-

:|Й1 тко- родности.
„Свободна

Щ която той ръководи през цЯ
'■ лото време на НОБ, успеш

но прокарва пътя на истина 
та за антифашистка борба в 
Югославия, за героичната бор 
ба на Титовите партизани. За 
дачата на Влахович и сътруд
ниците му никак не е била 

ЩШ ■* лесна. Налагало се е да се

с

щ
ЩШ

■

ЗнС.*-.

дари
си на революционната им бор 
ба, ще тъжи над клетата им 
съдба, ще обича Испания и 
свободолюбивите испанци до

оповергаят много лъжи на 
неприятелската пропаганда, 
да се разгони мъглата на кал 
кулантската политика на за
падните съюзници и, за съ 
жаление, на Сталин. —Свобод 
на Югославия" е била ис
тински глас на въстаналите 
югославски народи и народ 
ности и информирала за 
партизанската борба така ус 
пешно, че неприятелите пус
нали вест. „Моша Пияде но

шг ■Ш

Й

В. Влахович
В Аликанте, където се ле

кува, го обичат всички. Той 
ги пленява с готовността си

края на живота си като своя 
втора родина и свои втори 
сънародници.

С жестокта Младежи на Власинаофанзива в на' 
февруари 1937 го 

фашисти
чалото на 
дина Франковите 
нахлуват към Мадрид, 
публиканцуте ги отхвърлят, но 
фашистите още по-ожесточе 
но нападат. На 4 февруари 
започва една от най-тежките 
битки в испанската граждан
ска война— „битката на Ха- 
рама". 22 дни и нощи мина
ват под огън. Самолети, тан 
кове, топове и бомби, пуш
ки и човешко месо... Горещо 
желязо се забива в напатени

дулица прие решение на Вла та от Югоизточна Сърбия, Ко 
сово и Македония, които се 
провеждат на Власина

Ре- сина да се строи туристичес- 
ко-рекреационен център 
комплекс

с
да се бори за испанския на
род,

под
също название. Тази година 
ще бъдат засадени 88 дръв-

от спортни обекти.въпреки че е загубил 
единия си крак. - Един испа- 

. неЦ Пепе, който заедно със 
загиналия си син погребва и 
крака на Влахович, го усино- 
вява, но Велко много поради 
това става истински син

Във финансирането 
** начинание

си радио-станцията на гъ 
ба си, тичайки след Тито
Неприятелите никак не успя Републиканската 
ли да открият откъде гово
ри „Свободна Югославия" 

на (помествала се
етаж на Московския институт 
101). ,

Отначало Влахович

на това 
ще съдействува и

спомен за 88-те годи

ни на Титовия живот.
На Власина, и през лятото

самоуправите
лна общност на интересите

чета в

по
физическа култура.

Локацията на спортните обена последния
и през зимата, все повече ид 
ватиспанския народ...

След разгрома на Републи 
ката, интербригадистите, тъж

кти е известна от по-рано — 
спортният комплекс ще бъде 
построен край Власинско езе- 

от хотел „.Вла

отделни спортисти и от

бори, които тук се подготвятползува
печата на окупаторите и ку- 
ислинзите, понеже

те мускули на работниците 
и селяните, но четите, ба
тальоните и бригадите на хра 
брите антифашисти смело
вървят напред"**. Влахович 
с още 40 югославяни се бори 
в интернационалния бата
льон „Димитров", 
храбро, но Велко няма 
тие — рано бива ранен...

Кой знаекой път този ден 
защитниците на Републиката 
отблъскват фашистите и 
ват отблъсквани... Отново в 
атака... Велко чувствува си
лен удар в рамото, пада на 
земята. Тишина. Опитва се

за състезанията. На Власинско 
езеро

Матия Любек и Милан Янич, 
национални състезатели 

Тази зима

ни и разочаровани се връ- 
Югославските радио-стан

цията на Върховния Щаб 
слаб предавател.

щат в къщи.
„испанци" обаче това не

ро, недалеч 
сина"

редовно се подготвят
има 

На него е
мо- и къмпинга. Реолизаци

гат — ненародният 
им е забранил да 
родината си. 
вич е
тика „герой в 
логически 
нист, на когото 
се разчита: „Срещата с Вал- 
тер в парижката кръчма „При 
Полина", която 
Борис Кидрич, му 
ва вяра и надежди, той чув
ствува, че не е осамотен, че 
борбата продължава и че Пар

режим 
влезнат в ята на проекта всъщност за

почва миналата 
гато бе

Ясно какво значат повестите
за прекъснатия железопътен 
транспорт,
нани,я на германски 
ци... Но от април 1942

Велко Влахо- 
в Париж, с характерис 

борбата, идео 
активен,

година, ко- кану—каЯк. 
Власина

на
посмъртните приз 

войни-
постро'ено футболно 

игрище, за което са
фут-Борят се 

щас:
се подготвяха

болистите на „Дубочица" от 
Лесковац и „Радник" от Сур . 
дулица, няколко ‘ белградски

израз-
година,кому-

трябва да радиостанцията
'основа на депешите

ходвани 4 милиона динара.предава въз 
от Вър-

Инак, изгражданетоховния Щаб, които Тито 
праща до „дядото" (Димит- Рист“ческо-спортния 
ров).

на ту-из- и нишки състезатели по атле

тика, членовете на скиорския 
клуб „Чукарички" от Белград 
и други.

би- центЪр 
е началото на ре 

на идеята за

му урежда 
вдъхва но на Власина

Особено тежка е 
бата за 
Драже

била бор- ализацидта

на изграждане на 
„Братство —

разобличаване 
Михайлович парк-паметника 

единство"-, коя,
и четни

С. Микмч
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ПИСМА НА ЧИТАТЕЛИ
1

Кмет и В1Р11а
Общинският булдозер Пр<.3 Н 11...

миналата седмица направи ® учасгькът Назт.пи, 
проходим пътя Бистър -1 и, ГаНИЦа' който „ Р Ча* 
зьрица. За два дни от пЪТя НИЧани и жителите^’'ЯРТа 
бяха премахнати многоброт^ ИШКаТа РоРна „ЬХВП° На3*?'

ГбилГвГв^аТГъс с:а;грг '^7, 

ГГЙГ' ■‘"1" --
Населението от Ярешник, «Гс ^ - ВИСОКИ' ч” 

Назърица и Доганица, разби м"еини ’ ” воловски
ра се, остана твЪрде доволно 
от вниманието на общината ' --с 
понеже пътят е от изключи- 
телно значение за живота и 

този

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО
НА СКУПЩИНАТА НА СОИ ПО ЗДРАВНА ЗАЩИТА В БОСИЛЕГРАД

Доближим здравна 
защита до всички)

До

С изграждането 
населението I 

I 3Дравна защита.

■■.I и оборуд ване 
в Босилеградсна община

на здравни станции и амбулатории в няколко села,
по-рационална

■ може да ползува по-качествена и

ма и които още
ДЕЛЕГАТИТЕ 

йа самоуправителната
на Скупщината 

общ- 
по здрав 

Босилеград, на

в с. Бранковци и амбулатория 
в с. Дукат, 
ящата
дат готови, а също така 
отпочне изграждането на ам- 

заседание, на ко булатория в. с. Назърица. 
присъствуааха Любо Сто- 

представител

самоуправител-

не по-голямо 
ху стабилизационните 
приятия: изразходване на ле 
карств;а, да се намалят от
пуските по болест и прочее. 
В течение на изтеклата 
на СОИ

внимание вър
които през насто- 

година трябва да бъ-
меро

: ност на интересите 
на .защйта 
проведеното 
ет,б

ИЛКОВИЧ,

Регионал

дав
минава 

1 кола 
...Дума да ста. 
пРи такива об- 

Доганичани

-»“• 'Е-

НИТО 
нв- Яя?° е, не
^т®ЯТелства ' 
ор+анат ;без

годи
С изграждането на 

здравни ведомства, здравната Босилеград, е изразходвала 
служба в общината ще се ра над 530 хиляди

по здравна защита втези
на

ще динара за
звива така, че да обхване .це , различни лекарства и компе- 
локупното .население.

ната

ча общност на 
Лесковац.

селското стопанство 
край. Именно,

интересите отв нсира^е на 
трудещи при отпуски по бо
лест.

Да добавим и това, 
легатите на Скупщината 
Самоуправителната общност 
на интересите по здравна за
щита за успешно провежда
не на различни курсове по

личен доход на
магазинът 

село Назърица, в който 
снабдяват с

в •'-.ч.................. .*• . . ...

Делегатите констатираха, че 
Скупщината

Самоуправител- телен баланс,
средства от над 600 
динара, в настоящата

се
На заседанието делегатите 

Изтъкнаха, че 
ната общност на 

.> по здравна

хранителни и 
стоки

;АРУ 
хората

от тези три села, отдавна ве уи- 
че е полупразен, а намаляха' ' 
и домашните запаси

отчита положи- 
с излишъка на 

хиляди

Доганичани I 
си обяснят

че де-
ги необходими не могат да 

защо са.* отмина- 
Наистина, 1'средствата ,за 

акции отви

на
интересите 

защита в Босилег- такива

ли проблем, _но 
са намерени за

годи
на ще се използуват за лоса би 

като
инаги 

щом
почистване.на 

ЪТЯ До Магазина;- можало е 
Да се намерят ц 
километра. Някой,

в селски-
крайно

РаД. осъществяват добри 
зултати.

Затова е ре- 
години 

обзаведени

те къщи. 
време да се

нататъшното развитие на здра 
вното дело в общината.

За няколкодокарат браш- здравно
жените, на Общинската ор 
ганизация на Червени^ кръст 
и на Центъра по икономика 
в домакинство „Даница Вук- 
санович" в Лесковац, е дала 

най-целесъобра средства! от по 50 хиляди ди- ,

просвещение на
са построени и 
със съвременни медицински 
съоръжения, здравните 
ции в Долна и Горна Любета 

с. Горна Лисина. В ход

но, сол, захар и 
необходими

останалите Макар че Скупщината 
изминалата година е изказа- 

тя

вза тези пет 
очевидно,

хранителни про
това, наближадукти. Освен 

ва пролетта, а с
стаи ла Излишък на средства, 

и през настоящата година ра 
ционално и 
зно ще ползува разположи- 
мите средства. Ще се обър

ни е забравил.нея и се- 
селско- 
така че 

сел

зонът на 
стопанска

интензивна 
дейност, 

нуждаят от

Тасе Иванов, 
с. Доганица

в
нара,селяните се 

скостопански
е изграждането на станция М. Я.

оръдия, мине
рални торове и прочее. ПО СЛЕДНИТЕ НА ХУМАНОСТТА

Сега е естествено 
ква ООСТ

да се оча 
„Слога" от Боси

леград, която се грижи 
снабдяването в общината, да 
побърза с"изпълняването 
своята задача, 
се съмняват в това, тъй като

драма в «нежните преспаза

на
Селяните не I Благодарение на усилената борба на учителите 

Павел Богданов, Любен Димитров, Ванче Николаев, 
Дане Серафимов и група селяни от Горно Тлъмино, 
Долно Тлъмино и Бистър със снежните преспи спа
сен е Бранно Стоименов, 20-годишен младеж от Ба- 
ратарци.

считат,
пътя е направено с цел да 
се създаде 
минаване на трактори, с кри
то единствено могат да 
докарват стоки в магазина в 
Назърица.

Жителите от село Доганица 
обаче малко ще могат да се 
възползуват от резултатите на 
тази акция. Причина за това

че почистването на

възможност за

се

В. Николаев
Зимата отвинаги е била го

лям неприятел на здравето 
на хората в селата. Но не са-

до- снеговалежи отрупват пътища

нася сковаващи студове, теж
ки простуди, върлуващи гри- 
позни епидемии. Изобилните

П. Богданов •

Л. Димитровмо поради това, че

борба с преспите и надпре
вара с времето .. . Баратарча 
ни безспи 
„москвичът

та, спират движенията и
без тоселяните отдалечава и 

ва далечните болници, оставя 
Йки ги без лекарска помощ... 

А тази зима по ТлъминскиНай-дългият 

чорап на
рно разриват снега, 
"" боксува през

преспите, върви със сантиме
три ... На разсъмване битка-сняг. Закрай наваля много 

щастие фъртуни нямаше, та- та е спечелена, •внасят момче 
ка че автобусът минаваше то в колата и тръгват'-обрат- 
при едно почистване на пътя- но.
Но една вечер, през февруа-

започва свойта бища се изпречва голяма пре 
спа. На помощ идва Любен 

остава завян между Бистър и Димитров, учител в Долно 
Рикачево. По пътя, от Бистър Тлъмино, с група съселяни и

Под долнотлъминските гро-

СВ8Т8 ри, вятърът 
игра със сняга и — автобусът

0,-: към Горно Тлъмино се създа
ват няколко ,преспи, които не 
обещават скоро минаване на 
автомобил ...

Група от 38 млади хора 
одно малко 
рия организирали

акции за събиране но 
в зе- 

Южна Ита-

колата просто е пренесена 
през преспата. Но от Бистър 
до завяния автобус има още 
преспи. Предстоят малко ки

село в Швейца- 
необикно-

оенна
помощ за настрадалите 
мстрссението в Г-

Те, заедно, цели 69 ча-

Тъкмо тази нощ Бранко Сто лометри, но дълго пътуване 
и борба с Iнатрупания ендг. 
Преподавателят по физичес
ко възпитание в бистърското 
училище Ванче Николаев ор-

именов, 20-годишен младеж
от горнотлъминекта махала 
Баратарци изведнъж почуетву 
ва силни болки в корема си.

лия-
са, без почивка, плели един 
единствен чорап и така изпле 
ли чорап, дълъг 21,52 метраШ 

Сега то раздвижили акция 
за събирано на парична по- 

а събраните пари трцб 
ва да напълнят изплетения чо 
рап. Безспорно, оригинален на 

на една

ганизира група селяни, така 
че и тези пречки наскоро би
ват преодоляни...

След няколкочасовна драма 
колата
От другата му страна 
чака линейката. Болното мом
че наскоро е закарано в бол 
ницата, където лекарите кон- 
стантират отравяне. След ока 
заната помощ здравословното 
състояние на Стоименов се 
подобрява.

Това е Щастливият край н* 
тази човешка драма, в която 
хуманността на хората спече
ли още една борба за чове-

, К. Г.

От минута в минута положе
нието е все по-критично. На
лага се момчето да бъде за- 

болницата в Боси-МОЩ, карано 
леград ... Но . как? пристигат до рейса.

За хуманността на привик
налите на всичко селяни оба
че не съществува безнадежд 
но положение. Съседите вед
нага притичват на помощ. Да

вече
чин за провеждане 
хуманна акция, а при това и 

едно чудо за Гинисовата 
необикновенни ре-

още 
книга за 
корди.

}

ие Серафимов,; преподавател 
в Бор, с няколко съседи 
Пробива до гррнотлъминското 
училище и. пробужда учителя 
Повел

На снимката: Едиа от де
войките — участнички в това 
необикновенно начинание

вършва 
света.

се

за-
най-дългия чорап на Богданов. Задвижват 

„москвича" и тръгавт към Се
рафимова воденица. Започва 
борба за един млад живот,(Фото-Танюг) ко.
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Паузе
Онуя недето, баш спротив празникат на жене

те, разболесе моя Стания. Мислейе дека и тия пут, 
кико дру!)е године и дека и са, че поми

нем да 1)у водим у Димитровград при доктура. Ама 
дявола. Разболесе черкане па докара до умирачку и 
Я видо, не видо мора да ю откарам чък у Димит
ровград при доктура иначе тейо без бабу да 
танем, после куде чу се девам роб църн и пъклен 
сам меджу зидовете.

че мине

си ос-

Натоваримо 1)у на санйе та до автобусат, а от 
там та у град — при доктура. Погодисе некико те
ка та бъш у най-големуту гужву стигомо там. Ход-

\ »*• ■а**»*-.т* «*-
пун ко сардине с рибе, не може

Помолимо, се с Станию та
игла даникат

падне наземи од народ, 
ни пущише преко ред дека смо далечни. Доктурчето 
що преглеууйеше абре душа од човека. И орати с 
нас, и смейе се и све.

МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИ (СССР)Най-важно дека окуражи бабуту. Рече дека не- 
ма нища страшно, дека това било грип и да се не 
секира нищо. Да йе живо и здраво момчето, ако 
не беше тека рекло на бабуту теше да умре од 
стра не од болйе.

Е, ама са дооди страшно: Ка излезомо от при 
доктурчето одма тука у истият ходник отидомо да ни 
овере рецеписат та да си купимо лекарства. Дяво
ла тад що дава и оверлява рецеписите нигде 1)у не- 
ма. Бре чекамо мину куй знайе колко време, стъв- 
ни се. Стания поче да прпне дека че ни побегне ав
тобусат, а ни нема куде да спимо, а и говедата тре- 
бе да намирймо. Тети у по йедно време се зададе 
тая що требеше да ни овери ретишкуту. Черкана йо- 
ще од вратата уока: „Леле колко сте се збрали, не- 
видители колко йе саат, а я требе да правим паузу".

Убава работа. Стания поче да скомълче и да 
ме моли я да молим туя, църнуту да ни удари печат 
па да си идемо.

Очакване
куфарите във фоайетата на хотелите и 
съм гледал с кучешки очи администра- 
торката.

Аз чакам ...Всеки ден на това място 
чакам. Времето в очакване се ггочи бавно. 
Животът в очакване минава бързо.

И все пак аз чакам, чакам, чакам...
Често съм стоял на опашка. Наблю

давал съм лица, по които се е отразявало 
само чакането. Виждал съм тъжно, без
смислено стоене. Физически съм чувству 
вал как от моето тяло са си отивали ми-

На всички им трябва моето време. 
То ми е малко. Но щом трябва...

На шесдесет години съм. В чакане 
съм прекарал петнадесет. Двадесет го
дини съм спал. Остават двадесет и пет. 
От тях седемнадесет са щастливо дет
ство. И само осем съм се занимавал с 
работата си.

*

Яви се я- Помоли женуту да ни оправи нас па 
после да иде на паузу, а на кву паузу, пазнуло 1)у, ка 
преди 5 минуте се върну од паузу. Ама не смейем 
да 1)у лютим, дека може да се деси и йутре да ми 
недаде. Върте сука, а она черкана и пет паре си не 
дава. Накрай ни даде, ама за кво-апотеката затво
рена. Вати Станию за руку та дома, па ка ударим 
разтривйе с

нутите и часовете.
На шестдесет години съм .От тях три 

години съм прекарал по опашки. Поня
кога съм боледувал. Понякога съм се оп
лаквал. Понякога са ме викали на прег
лед. Определяли са ми час в 12,00. Ни-

годинй

! Малко. Бих могъл да направя и
Затова пък се научих да чакам. 

Да чакам упорито и търпеливо.
Да чакам, без да губя надежда.

Да чакам прав и пристъпвайки ту на 
ту на другия крак.

Да чакам, облегнал се стената.
Да чакам в кресло, 

поговори по телефона.

по-

! вече.

то веднъж за моите 
не са ме приели точно в 12,00... Някому 
е било нужно моето време.

шестдесет
>е|

единния,

На шесдесет години съм. От тях за ча 
кане в приемните са си отишли две годи
ни. Две и половина години съм прекарал 
в закусвалните и ресторантите в очак
ване на яденето. Две години — в очаква 
не на сметката. Една година съм чакал в 
бръснарницата. Две години съм търсил 
такси. Три години съм се излежавал по

I ; докато другият

4Да чакам и за нищо да не мисля.
И чак сега, когатосъм на шестдесет, 

си мисля: не чаках ли прекалено дълго?... 
Но стига 
буса.

с тези мисли, да почакаме лвто-]
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