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

ШШе

-< е « С т М и и - * 6ЪЛГ ДРСКЛ1Л НАРООНОСТ е Св>р ЮГОСЛАВИЯ

11 ЯНУАРИ 1980 ГОД. * БРОЙ 939 - ГОДИНА XX ЦЕНА 2,00 ДИНАРА I

НОВОГОДИШНО ПОСЛАНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА МО

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКАТА ЙОСИЛ 
БРОЗ ТИТО, ОТЗОВАВАЙКИ СЕ НА МОЛБАТА НА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЕЛОВИЯ КОМИТЕТ На 
РАДЙО-ТЕЛЕВИЗИЯ САРАЕВО МОХАМЕД БЕРБЕ- 
РОВИЧ, КОЙТО СЕ ОБЪРНА ОТ ИМЕТО НА ВСИ
ЧКИ ЮГОСЛАВСКИ РАДИО И ТЕЛЕВИЗИОННИ 
СТАНЦИИ, ОТПРАВИ ПОСЛАНИЕ ДО ГРАЖДА
НИТЕ НА ЮГОСЛАВИЯ ПО ПОБОД НИВАТА 
1980 ГОДИНА:

„Измина още една година 
на нашата твърде интензив
на активност и на вътрешен, 
и на международен план. 
Гази година измина под зна 
ка на по-нататъшно изграж 
дане на самоуправителните 
обществено - икономически 
отношение и политическата 
система на социалистическа 
самоуправителна 
ция, под знака на всестран
но развитие на всички на
ши републики и автономни 
области 
ма нашата 
Пяло .Същевременно, плодо 
творнатл политическа актив 
кост издигна международно 
то положение на нашата 
страна и й донесе нови за
бележителни признания- 

На още, едно голямо изпи 
тание беше и солидарността 
на нашите народи и народ 
ности. За съжаление, проща

вайки се с тази година, ние 
не може да се простим и с 
тягостните чувстза от ката 
строфалното земетресение и 
наводненията, които ни сио 
летяха. За нашата страна то 
ва бе удар, чиито последи 
ци дълго ше се чувствуват. 
Ко солидарността на наши
те хора навред из страната, 
която така силно намери 
нзява, говори за крепкостта 
на нашата общност и ефи
касност на нашата социали 
етическа 
система. А всичко това по
твърждава пашата сила и 
укрепва вярата в бъдещето.

Аз не искам този път да 
говоря 33 нашите идейни и 
политически определени/ п 
становища по отношение н?. 
по-нататъшното развитие. Те 
са добре известни 
формулирани в нашите ре 
шенид и документи.

демокра

самоуправителнастабилност 
общност като

: I
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най-голямата си част е по
следица на оюрократични и 
тесногръди поведения- Поне 
же, за съжаление, още не 
е малък ороят на онези, ко 
нто не желаят или не са в 
състояние да видят пробле
мите и потребностите 
другите, а с това най често 
па общите интереси, без чи 
сто осъществяване Няма за 
никого дългосрочен напре 
Дък.

Затова Съюзът на комунис 
тите п останалите общество 
1 ю-1 юлIгтически орга] шзаци 11 
трябва да бъдат много 
-деипп. Комунистите тряова 
политически 
ствено да действуват и мак 
снмалио да се ангажират в 
обясняваното па 
които предприемаме, 
средствената жива реч не 
може нищо да замени. Осо 
бено е опасно, когато ги за 
местват купища писани ма
териали, чието съдържание 
често не се разбира, па 
рата слабо ги и 
всичко това взе широк раз 
мах.

КОЛЕКТИВНАТА РАБОТА 
— ЕДИНСТВО НА МИСЛИ 
И ДЕЙСТВИЯ

работа и отговорност. Това 
е една от съществените ха
рактеристики на нашата са 
моуправнтелиа демокрация, 
а за машата многонационал
на общност и една от ос
новните предпоставки па 
нейната стабилност. Колек
тивният начин па работа 
значи единство па мисли и 
единодействие, което е от 
особено знамение за децетву 
ването ма Съю33 1,3 кому
нистите.

За жизнените въпроси на 
работниците често се реша
ва в тесни делови кръгове 

организации.на трудовите 
И то нерядко в съединение 
със също така тесни кръга 
ве на функционери в обще 
ствеио-политическите общно 
сти, следователно, извън де 
легатската система. До това 

ба 'лото

Понеже раоотниците ви
наги знаят ДД направят ис
тински подбор, да изберат 
онези, които последователно 
ще изразяват 
щественмте интереси. Пове
че сс касае за недостатъчно 
познаване на своите нрава 
и длъжности. Поради това 
работниците все още не уча 
ствуват в 
решаването, 
се касае по-г гататъп игото из 
г раждане на 
икономическите 
пия, приемането и осъщест
вяването па обществените 
развойни планове. Така сга 
ва, когато се касае за вдпро 
си на образованието ,паукп 
та, здравеопазването, култу
рата,, за утвърждаване ма 
размера на облаганията за 
задоволяване на общите по 
треби и подобно.

Когато става дума за по
на-нататъшното развитие 

обществено - икономически 
те ^отношения и политичес
ката система, трябва да се 
изтъкне, че продължава про 
цсса, започнал с приемането 
на Конституцията и Закона 
за сдружения труд. Работни 
ческата класа прие делегат 

система като най'До

ил

техните и об-

се идва и поради 
прилагане па отделни спете 
мин решения, което зтилзва 
мощта па държ:и;нпя апа
рат и силното влияние на 
изпълнителните органи. А 
всичко това подхранва оста 
тъцитс ма бюрократичните 
отношения и укрепва техно 
бюрок рати1 г I гите те! гдег гци н.

Затова ни предстоят сери
озни задачи в борбата за 

по-ус! юг нно фу 11 кцио-

пълна стенен в 
, особено когато ЖИВАТА РЕЧ НЕ МОЖЕ 

НИЩО ДА ЗАМЕНИ
ската
бъР начин на своето учас
тие в подготовката, приема 
нето и провеждането ма об 

Сега

1Ю-

общесгвеио
отноше През изтеклия период още 

повече се потвърди, че до 
гоиарянего и „споразумява
нето е не само — майдем.г 
крат-нчпнят. по и едипетве 
но възможния начин па са 
моуправнтелио съгласуване 
па отношенията във федера 
цпята, между републиките н 
автономиите области, и воб 
ществото. изобщо. Протака
нето с мякоп договори в

по непосред-
ществените решения- 
вече в течение е и втория 
мандат, в който действуват 
скушдините на обществено 
политическите и самоуправи 
телиите общности на иитере 

делегатския

мерките, 
Пепооще

пипане на пашата система и 
нейното запазване от дофор 
мациь. които я застраша
ват-. В-ь» връзка с това ис-

В7,РХУсите
принцип. Работата на деле
гациите, във все по-голяма 
степен се обляга върху и.зис 

своята избира-
кпл бих и по този случай хода изтъкна важността от 
въвеждане на колективна

четат. Акванидта на 
телна база и трудовите хора 
все повече влияе върху ра
ботата гга самоуправителни 
те органи. В политическата работа и 

изпълняването па задачите, 
които се намират пред нас, 
голяма роля има Социалис
тическият съю3, като най- 
широка политическа осно 

ва па социалистическото са 
моунравлеипе. И 
афпрмация на делегатската

Обаче необходими са по- 
уси

ли» с цел за по-пълиа афир 
мация иа делегатската сис
тема. Понеже бавно се ирео 
долява старата представител 
гга практика По мое мнение, 
това главно гге е последица 
на слабост по отигмоемис гга

гга татъи ши по ви шепи I ТОЗИ БРОЙ КИТ) ПРИЛОЖЕНИЕ ПОМЕСТВАМЕ 

КАЛЕНДАР ЗА 1980 Г. пълната

(На 3 стр.)
състава гга делегациите.



ИЗЯВЛЕНИЕ ПА Г,,’Г;Д^[ шЛнИТР РАБОТИПО 
ПОТОДВОШШЙГЕ ДЕЙСТВИЯ НА СЪВЕТСКИЯ 
С/оЮЗ В АВГАНИСТАН

ТРЕТА СМЯНА В АВГАНИСТАН ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕДВАДЕСЕТ МЕСЕЦА

Дни на тежки изпитания на суверенните нрава наОсъществяването
народите на независимост, самостоятелност, тери- 

на как мито и да било видове на чуждестранна на

на живот
Авганистан, малка и необ* снабдява с оръжие за ноту 

вързана страна в Азия през шаване на разбунтуваните 
последните двадесет месеца атгапшетаицн. В Лшанмстап 
изживява тежки дни. В нея се настаняват няколко хиля 
вече чуждестранни танкове ди съветски войници, които 
и войници „му оказват по- съчиняват една трега от об 
мощ”, която авгамистанскн щнтс въоръжени сили па 
ят народ, никога и от цн- страната. Тези връзки фор- 

е поискал. Съвет- модно са засповапп н върху 
окото присъствие в Авгани двадесетгодишния договор 
стан в тази страна датира за приятелство, подписан 
от 20-те години па настоящ през декември па 1978 годи-

ствуват няколко версии за 
хода на събитията и за то
ва кой пръв е употребил 

—- Амнш или Ватапоръжие 
джар, също и по въпроса 

СССР в качеството па 
в Аиганистлл.

меса

Дълбо! а загриженост 

на Югославия
на
наблюдател 
Резултатът от престрелката 
с известен: 50—60 души уби 
■ти, Тараки тежло раиеп, 
по-късию умира, а 
офицери избягват от Авта-

кого не
тримата

ия век, когато в тези пре
дели е установено някакво 
разделение между Изтока и 
Запада. Установеното равно
весие в последно време се 
опитаха да нарушат някоп 
арабски богаташи: -начело с 
иранския шах, като се стре 
меха да привлекат Авгаин- 
стан с долари, за сметка 
на което се настояваше той 
да се включа* в колективна 
та отбранителна линия, ор 
гакизнрайки нзмнряванс с 
Пакистан, създаване на общ 
азиатски пазар.

-м» ^ .чА%^ «М| Това подразбира недопус
тимост на каквито и да би 
ло видове па чуждестранна 
намеса или натрапваме на 

суверенни

военните дей*По повод 
ствия па Съветския съю3 в 
Авгапиетан, официален пред 
ставитсл па Съю3,,ия сскре 
тармат па в/,нишите рабо
ти даде на дипломатическия 
редактор ма Ташог следно* 
тто изявление:

Вестите за най новото раз 
авганистанската

чужда воля па 
те държави. Тяхно неотчуж 
димо Право е да разрешават 
своите проблеми и да изби 
рат своя обществено-полити 

намесабезческа системанавитпе
криза Югославия прие с из 
попада. Още повече, защото 
се касае за страна, която от 
данна се определи за иеоб- 
»7>рзванс. Югославия израз 
ява дълбоката си загриже
ност поради сериозните по
следствия, които с 
развитие могат да произлез 
пат не само за влошаване на 
положението в тази област, 
по и за международните от-

изнъи.
Последователното придър 

жане към тези принципи и 
тяхното решително провеж
дане на практика трябва да 
бъде задължение за всички 
членове на международната 
общност.

Югославия оценява, че по
ложението в международни
те отношения което инак е 
обременено с големи опасно 
сти постоянно се 
Особено загрижва все по че 
стото прибягване към поли 
тиката на сила в междуна 
родните отношения като ме

Най-голям обрат се опита 
да направи президентът Да 
уд, който на 17 юли 1973 
година извърши държавен 
удар каго без кървопроли- 
тия свали крал Мохамад За 
х4 Шах и провъзгласи ре- ™ 
публика. Дауд беше запла- ™ на 1араМ1 а,а мооква. Б 
нирал ,в септември ла 1978 дргов°ра- меж^ другото, се 
година да посети Джим.. пРедаижда » ..сътрудничес 
Картьр и от него да поиска ™° на военното поле и 
помощ, като по същото вре- пРеДпР"ем,ане на „съотвст- 
ме шинираше в СССР военни ™ мерки ' за осигуряване 
специалисти да обучава и в на ..незавишмоогта и тери- 
САЩ, Египет, Иадия и ня- ториа.лната цялост на две- 
кои други страни. Планове ге страни' В мганистанско 
те на Дауд, бяха осуетени т0 Ръководство започват но 
от смяната на най-високите ™ Рааслоения. Все повече с 
Ръководители в Кабул. Чрез Тараюи- дрУг голям водач 
удара от 27 април 1978 го- ™ Революционния съвет Ха 
динУ в който беше убит Ф"3У-та* Ам™- Изчаквайки 
президентът Дауд „ пЗчгп удобен -момент - преоива- 
всичките членове на семеп а^т0 на Тараки в Хавана 
ството .му, беше провъзгла- н МоскВа през септември 
сен демократически Дигани *1иналата година, се възнол 
стан с Революционен съвет зва °7 това обстоятелство и 
като върховен орган на дър ^ ооезпечава мнозинство в 
жавна власт. Революцията ' итбюрото и Революдион 
от 27 април беше извърше НИя СъВет- ***** направя 
на с помощта на войската. да ликвидира трима
Народната демократична " Ватавд кар, Ма
партия на Авганистан, в ко 3РУ0жар и Горбанди, които 
ято има две течния. „Калк” И[Г^Я1'3 ва>*на Р°Дя ори сва 
и „Парчам’ и двете маркси ляяето на Дауд. Твърди се, 
чески насочени. Вождът от че Пък тези трима офицери 
калк-л-икията Тараки става имали намерение да убият 
президент, а водачът на ™мин при посрещането на 
парчам-течението стана не- 1араки когато се завръщал 
гов заместник.

Съветският съюз наново 
става главен търговски пар 
тньор на Авганистан, той го

такова
Съветски танкове в Авганистан

от едно посещение. Съще- 
нистаи, докато Амин превзе 
ма властта. влошавапошения изцяло.

Както е известно, Югосла 
вия винаги решително се 
застъпваше за пълно зачита 
не па Хартата на ООН в 
отношенията между Дър
жавите. В същото време, 
като се ръководи от принци 
пите и целите на политика 
та на иеобвързване Югосла
вия счита, че осъществява 
пето на суверенните права 
на народите на независи
мост, самостоятелност, тери
ториална цялост и собствен 
начин на живот трябва да 
бъдат единствено приета 
практика в международните 
отношения.

Амин е изненадал е този 
свой ход Съветския съюз, 
който топло прие Тараки по 
време на посещението му в 
Москва. По-късно Амин от
казал да посети Москва, ка 
то се оправдава, че е зает 
около уреждането на някои 
въпроси във връзка с на
растващото недоволство па 
•м юою л м аленото 
в страната. Амин открито 
изразява желание за отва
ряне на Авганистан къмдру 
гите съседни страни, като 
говорел, че „трудещите се 
на Авганистан, Иран и Па
кистан са братя”, а предявя 
ва открито, че е заинтере
сован за подобрение на от
ношенията си с Китай-

тод на разрешаване на про 
блемите и споровете.

От политиката и движе
нието на необвързаните стра 
ни това изисква още по-ре- 
шителна борба за иа.малява 
че на напрежението 
универсален процес, за ук 
репване на мира. сигурност
та и стабилността в света, 
а против лагерните разделе 
чия и конфронтация.

като
населени.;

(Танюг)

Специш жедокне не ШСамо след три месеца уп
равляване на Авганистан 
под Ръководство на Амин, 
последва военна намеса ог 
страна на СССР.

След ветото, които сложи 
Съветския съюз на 9 януа
ри в Съвета за 
на ООН

и без при
съствието на чужди военни 
сили, да

меса о тсрани

сигурност
на проекторезолю- 

групата необвър 
Филипини 

въ;в връзка с положението 
в Авганистан,

I започнаха консултации 
кво да се прави по-нататък 
при положение, 
ветът не може да действува 
по посока на

решава
своя начин на живот 
своята съдба". Според об
щите оценки на наблюдате 
лите, изказването

за
и зацията на 

запи страни и

АВГАНИСМ - НЕОБВЪРЗАНА 
СТРАНА

на пред
ставителя на СФР Югосла
вия Милян Коматина 
дизвикало най-голямо 
мание, не

тук веднага
ка- е пре 

вни-
само на Съ.зета, 
по-широките дип

когато Съ-Авганистан е 
азиатска страна, една 
малкото страни, които през 
последните 
тилетия правят 
се освободят от вековна 
лираиост.

планинска ния, една трета от произ
водството стига до пазара 
докато останалите две 
т.и се ‘изразходват в 
стопанските семейства.

Проблемите на транспор
та и съобщенията са най- 
големите проблеми ма Авга
нистан. Тази страна

но и наот разрешаване 
трз ! на въ,проса за който са за- 

| интересовани огромен брой 
страни и конто считат, 
той представлява 
заплаха за мира 
сттл.

ломатически 
чески и журналисти 

гл1Ж’ГОВе в седалище 
то на ООН. Представители 
на множество необвързани 
и Д^ги страни изказват 
крепа на 
СФРЮ, 
ват
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няколко десе- 
опит да селско

чеизо сериозна 
и сигурно- под

становището на 
като високо оценя- 

югославският 
КЪМ този проблем 
д*ащ от 
блокова

Люлка на горди и бойки 
планинци, Авганистан 
отдавна е свободна 
една от малкото в Азия. Не
зависимост е получил през

По време на консултаци
ите възникна идеята да се 
свика спешно Специално 
заседание на Генералната 
скупщина, съгласно резол
юцията „Обединение за 
мир , ггриета още през 1950 
година. За приемането на 
гова предложение в Съвета 
се необходимо 
което е

с про
сториш азиатски плата, об 
кържена от Иран, Съвет
ския съюз и Китай,

от подход
изхож-земд,

автентичнаняма
изход ца море, но поради 
липса на железопътни съ
общения е принуден да из
ползва пътни I 
което значително 
търговията. Големи 
Ди се полагат в 
за прокарване на 
тиа линия,

извъи-
•насока, както игодина — след Трета 

та англо-авганиотанска вой
на. Авганистан едновремен
но е една от ония страни— 
членки на движението на пе 
обвързването 
основаването на 
ние участвува активно в рабо 
тата на всички конференции 
от Белград до Хавана. По- 

три лъти по-голяма по 
територия от Югославия Ав 
ганистац има около 18 
она жители, от които 
А) иа сто живеят на село.
Поради това селското

.... п0ради „«,*,оА;х; явал

по отношение 
ската нд политиче 

оценка на настояща
та криза, така 
ние на нейното

съобщения,Технически и по отноиге 
разрешава-поскъпва

•падеж-
проекта

не.която още от 
това даиже

гласа, 
изключено

при 
прилага ПОБЕДИ ИНДИРА ГАНДИжелезонъ 

която да свър
же столицата на Авганис
тан Кабул с 
залив

нето на вето. 
Иначе и На парламентарните избо- 

ри в Индид, конто приклю 
шха през тази седмица, Кои 
'Ресната партия на Индира 
'анди спечели голяма побе^ 
Да. Според съобщението 
всеиндийското 
сегашни

зискване в/в~° 
ложеиието в Авганистар уча 
ствуваха повече от една ^
ОнОТ,пСТРа,ШТе чле'и<и на 
втел вГОбе'ШС1™ЯТ пРеД«'а-
^лян КомаГкГлГждГдруад
димото'1 право 1е°ТЧу.Ж

ра-
Персийс1сия 

но осъ- 
в сери-

по-чти
през Иран, 

щеотвяването му е 
озно закъснение.

Перспективите 
окото

мили
около нана стопан- 

развитие на Авганис
тан са в развитието

радио в до 
,.тр__ я ход на преброява
те На гласовете Конгресна 
гпт,СТраика вече сполучи аб солютно мнозинство 
НИ изгледи да 
Две трети

сто
на зе- 

оазо
кожарската

с реал- 
завоюва н 

От мнозинството.
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Година иа акции и икономии
(От 1 стр.)

водство нарасна за 8 на сто, поведението на всички да страната. В предстоящата
а селскостопанското за 5 на бъде в съгласие с договоре- 1980 година ние трябва да
сто. Заети са над 200 хиляди ното. Това е и условие за спрем неблагоприятните про
нови работници. Увеличена по-нататъшно укрепване на
е производителността на тру братството и единството на
Да, макар и в недостатъчна нашите народи и народнос-
степен. Завършено е изгра- ти, като най-големи придо-
ждането на много стопански бивки от нашата революция
и нестопански обекти, меж и основна гаранция на на
ду които са и онези от по- шето успешно развитие,
широко обществено значе

ние, каквито са

задачи, от най-висшите ор
гани на федерацията до об
щините и всяка трудова ор
ганизация-

Във връзка с всичко то
ва, аз искам отделно да 
подчертая необходимостта 
от по-нататъшно укрепване 
на самоуправлението, което 
тъкмо тези дни навръшва 
три десетилетия от съще
ствуването си и мощна из
ява не само в нашата стра
на, но и на широк между
народен план.

С една дума, за постига
не на всички тези цели в 
предстоящия период е необ 
ходима най-широка мобили
зация на всички трудещи 
се. Вярвам, че за това до 
голяма степен би доприне
сло и провеждането на нов 
конгрес на самоуправители-

система до голяма 
зависи от активността на 
Социалистическия съю3 
то фронт на организираните 
субективни социалистически 
сили.

В стопанското развитие на 
нашата страна и през тази 
година постигнахме редица 
твърде забележителни резул 
тати. Целокупната икономи 
ческа активност протича до
ри по-динамично, отколкото 
бе запланувано. Преценява 
се, че промишленото произ-

степен цеси в нашето стопанство и 
да създадем условия реши
телно да се тръгне по път 
на стабилизацията й-

ка-

Както се вижда, очакват 
ни много работи. За успеш
ното им и навременно из 
пълнение най-голяма отго
ворност стои пред комунис- 
тит но и пред всички на
ши трудещи се. Обаче отго
ворността трябва да бъде 
съвсем конкретна. Не може 
всеки да отговаря за всич
ко. Трябва да обезпечим ви 
наги да се знае кой за как
во отговаря- А за да се по
стигне това трябва да има
ме конкретен и ясен план 
на акция, в който всеки 
ще намери своето място и

В идната година ни пред
стои интензивна активност 
в подготовката на средно- 
срочния план за периода от 
1980 до 1985 година. Считам, 
че при това би трябвало да 
се обезпечи решаваща роля 
на сдружения труд и във 
връзка с това активно учас 
тие на науката. В този план 
трябва да се вградят всички 
основни елементи, които ще 

. обезпечат дългосрочна ико- 
и качеството на производ- номическа стабилизация на 
ството, към изменение на 
структурата, както и към 
укрепването на положение
то на нашето стопанство в 
международното разделение 
на труда, преди всичко с ус 
кореното увеличение на из 
носа. Тази голяма роля имат 
и мерките на икономическа 
та политика .които насърча 
ват интереса на стопанство
то към износ и неговото ор 
ганизирано излизане на вън, 
при същевременна ориента
ция към внос на онова, кое 
то е необходимо и икономи 
чески оправдателно. Трябва 
решително да овладаем всич
ки видове потребление и да 
се осигури тяното съгласу
ване с осъществения доход.
Без това няма стопанска 
стабилизация, чието бре' 
трябва да носят всички об
ществени слоеве, а не само 
работническата класа. Тря
бва да се икономисва. Впро 
чем към това са днес при
нудени и много по развити 
и по-богати страни, от 
шата.

например 
югоолавокият нефтопровод, 
който тези дни бе - 
действие. Подобрени

пуснат в 
са жи

знените и трудови условия 
на нашите трудещи се и 
гражданите.

СТАБИЛИЗАЦИЯТА: СЪГЛАСУВАНЕ НА 
ДОХОДА И ПОТРЕБЛЕНИЕТО

Стойността на всички те- към увеличаване на обс 
зи постижения дотолкова е 
по-голяма, че те са осъще
ствени в година на сериоз
на международна икономи
ческа криза и катастрофал
ните природни бедствия, ко 
ито сполетяха нашата стра

те.

НЕОБВЪРЗАНОСТТА — БАРИЕРА СРЕЩУ 
ЛАГЕРНИТЕ НАДПРЕВАРВАНИЯ

В годината ,която тъкмо 
завръшва нашата страна бе 
ше изключително активна 
на международното поле. 
Осъществен е голям брой 
срещи на най високо равни
ще. Някои имахме тук при 
нас, ндкои в приятелските 
страни, които посетихме, а 
много по време на Конфе
ренцията на необвързаните в 
Хавана. Имахме интензивна 
размяна на мнения с редица 
държавници чрез послания-

При всички тези случаи 
идваха до израз приятелство 
то, което ни свързва с тези 
страни, желанието да подоб
ряваме сътрудничеството и 
готовността да полагаме съв 
местни усилия за укрепване 
на мира, сигурността и все 
общия напредък в света. 
Продължавайки в духа на 
политиката на необвързанос 
тта приятелските отношения 
и сътрудничество с всички 
страни , големи и малки, ге
ографски близки и с ония 
далечните, ние и занапред 
ще укрепваме независимото 
положение и роля на наша
та страна в твърде сложни
те .международни отноше
ния-

Отделно желая да изтък 
на, че за бъдещето на вси
чки, и на развитите и на 
развиващите се, от огром
но значение е конструктив
но и конкретно да се прис
тъпи към разрешаването на 
твърде сериозните проблеми 
на развиващите се страни 
и на изграждането на нов 
международен икономичес
ки порядък. В предстояща
та година ще се проведе и 
специално заседание на Ге
нералната скупщина на Ор
ганизацията на обединените 
нации, посветена на този въ 
прос, както и на следващо
то десетилетие на развитие. 
Крайно време е развитите 
страни да разберат, че дне
шният взаимно зависим свяг 
и техният по-нататъшен про 
грес в най-голяма степен за 
виси от осъществяването на 
нови демократични отноше
ния и икономическо сътруд 
ничество.

През 1980 година ще се 
проведе среща в Мадрид, 
от кодто очакваме не само

насърчение на укрепването 
на сигурността и сътрудни
чеството в Европа и в Сре 
диземноморието, но й на де- 
танта изцяло. Считам, че про 
гресът в тези рамки в ук 
репването на мерките на до 
верие л спиране на опасна
та надпревара във въоръжа 
ването съществено биха до 
принесли на задълбочаване
то на тези положителни про 
цеси. Ние поздравяваме и 
ще поздравяваме всяка ини 
циатива, която действител
но води към това. Това би 
бил и реален принос към 
по-благоприятната атмосфе 
ра за разрешаването на аку 
гните кризи в разни части 
на света.

Бих искал и по този слу
чай Да посоча, че през из
теклата година с взаимни 
усилия, укрепнаха отноше
нията и сътрудничеството с 
почти всички наши съседи. 
С тази политика на добро- 
съседство и укрепване на 
взаимното доверие ние ще 
продължим и занапред.

на.

Но нашето развитие бе съ 
пътствувано и с трудности, 
които особено се манифести 
раха във високата инфлация 
и изостряне на проблемите 
в областта на дефицита на 
платежния баланс.

Причините на тези труд 
ности частично са във вече 
споменатите неблагоприятни 
международни 
ства, но са и последица на 
нашите вътрешни пропуски 
и слабости. Политиката на 
икономическа стабилизация 
в някои среди не е сериоз 
но схваната. Изостана необ
ходимата организираност и 
ефикасност в прилагането 
на новите системни реше
ния и договорената икономи 
ческа политика. Не са ред-

обстоятел-

на-

ки случаите последователно 
да не се осъществяват прие 
тите решения и планове, осо 
бено договорите и споразу
менията в областта на раз

на дохода. Го

Също така необходимо е 
да се отстои в усилията за 
укрепване на материалното 
положение 
труд, понеже това е усло
вие както 
стабилизация, така « на по-па- 
татъшното развитие на са
моуправлението и делегат
ската система. Осъществява 
нето на тази цел може най- 
-ефикасно да се реализира с 
последователно прилигаие на 
вече приетите системни ре
шения и мерки, и с приема
нето на ндкои нови. Това 
същевременно трябва да бъ 
де следено с увеличение : 
производителността на тру
да, по-доброто ползване 
мощностите и с по-ефикпс- 

употреба на обществе 
ните средства като цяло.

на сдружения
пределението 
ляма част на дохода и по 
нататък е отчужден от ра 
ботниците 
труд. Подобни поведения се 
срещат и в областта на по
треблението, цените и ико
номическите 
чужбина. Има отрицателни 

и при самите про- 
тях

ГОДИНА НА НАЙ-ГОЛЯМА ДИСЦИПЛИНА 
И ОТГОВОРНОСТ

на стопанската

сдруженияв
През изтеклата година не 

стигна до подобрение на по 
ложеиието в света, което и 
по-нататък
отъствие на същински

датаита, особена 
в областта на разоръжаване 
то и иеразрешпнането на 
множество кризи и натрупа
ни проблеми.

Макар че светът навлиза 
в Новата година с много 
проблеми, от които ндкои 
представляват пряка запла
ха за мир, аз се надявам, че 
настъпващата година ще ра
зкрие по добра перспектива 
за изграждане на по-добри 
политически и икономичес
ки международни отноше
ния. Защото това е 
ственидт път, 
ствителио води към укрепва 
нето на независимостта л 
напредъка въ» всички стра 
ми ,иа всеобщия прогрес и 
по-щастливото бъдеще на 
човечеството. По-добъР овят 
може да се изгради 
със съвместни градивни уси 
лия.
сътрудничество 
страни, необвързани и дру
ги и Всички дръжавници иа 
света изправя пред огромна 
отговорност.

На края искам да кажа, 
че годилата в кодто навли
заме не ще бъде лека. Тя ки.

ще изисква сериозно отказ
ване от много потреби. За
това аз се обръщам към вси 
чки трудещи се, а отделно 
към ръководителите на вси 
чки равнища, та всеки на 
своето място да извършва 
онова, което му е дълг. Не
ка това наистина в пълна 
степен бъде година на го
ляма активност и икономи 
оване, година на най-голя
ма дисциплина и отговор
ност. Ако това постигнем, а 
това се налага да 
пем, и ако рационално из
ползваме възможностите на 
нашата страна, която е бо
гата и с природни източни
ци и опециалисти, ние и се
гашните ще преодолеем.

отношения с характеризират
из

явления
изводители. И между

които са по-
предък на

има, такива, 
гласовити в търсенето 

своите права, отколкото 
изпълняването на своите за 
дължения. •

на
в

на
Дотолкова е от поголямо 

значение успешното завръш 
срещата иа необвъР 

•в Хавата, на кодто 
бяха приведени <в действие и 
по-шататък развити коренни 

цели иа необ-

един-
който дой'За всички тези слабости, 

пътищата на тяхното према
хване, както и целите 
нашето развитие в предсто- 

период подробно се 
неотдавна при

пата
валс иа 
залитена постиг-

НАЙ-ШИРОКА МОБИЛИЗА 
ЦИЯ НА НАШИТЕ ТРУДЕ 
ЩИ СЕ

ящия
говори ив 
етите Заключеиия на Нен- 

комитет иа Съюза

те принципи и 
вързватгето. Върху тази ос- 

с дееспособ-нова засилена 
иостта на движението на 
необвързаните като незаме
ним и общоприет фактор в 
световни размери, което ре
ално разкрива перспективи 
на мира и сътрудничество с 
всички страни. То има Дъл_

тралния
на югославските комунисти. За осъществяването иа 

необходимо
самоинте-В центъра на нашия 

рее и занапред трябва да 
бъде политиката на иконо
мическа стабилизация и ра-

социалистичес
отно

тези задачи е
усъвършен-понататъшпо 

ствуване иа системата на до 
споразумяване

Това подразбира тдено Отправям към нашите тру 
дещи се, нашата младеж и 
пионерите, към числящите 
на Югославската народна ар 
мия и Службата по сигур
ността, към всички граждани 
иа нашата страна най-сър
дечни НОВОГОДИШНИ

на всички
говардне и

всички области на сто-звитието и а 
ките самоулравителии 
шения. Тези заключения са 
основните насоки за поведе
ние на всички обществени

госрочмо значение, защото 
движението 
па необвързаност все поре- 

се противопостав
ят ма лагерните мадпревар- 

чиито

във
папския и обществения жи 

на обек-
и политиката

вот при зачитане 
тивните икономически зако
номерности. В това отноше
ние отделна отговорност но 
сят републиките и покрай 
пините. Особено е

шително

честит-фактори в предстоящата го 
дина, па и по-нататък.

За целта е необходимо ре 
шително да се ориентираме

ванид и разделения, 
опасни последствия са от 
вреда за ЦЯл свят.важно

СТРАНИЦА 3
БРАТСТВО ★ 11 ЯНУАРИ 1980



90 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО ИЛ МОШЛ ПШ1ДЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НД КОМИТЕТА ПО ЧЕСТВУВАНЕ ДЕ 
ПЯ НА МЛАДОСТТАРЕВОЛЮЦИОНЕР - ШОП СЪТРУДНИК Щафетата ще тръгне 

от Нови Сад
л пършгге дни иа нои.гга
I* ГОДПии V** Я|,У‘,Р“<>
^ се навършват Дс ис т де 
сс»алешд от рождението на 
моши о. наяде, художник н 
журналист, национален оун 
Тошшк и релолюцноиср пре
водач иа ххарл хушркс, отарл 
ьодлер и ч>радсоа бицои, но 
литик, изтъкнат творец 
наше то за котиздателство, 
революцията и мира, 
чан ръководител и държав 
ннк.

крнтлд и свобода. През 1925 
година но решение па нар- 
тията. става 11 р-ь и редактор 
н печатар на „Комунист" 
нелегалния орган. Режимът 
поради топа то осъжда 
чет] 1р 111 |адесет годш п I 
вор, зарад което Мошл пре
карва 'дванадесет години в за
творите па Сремска Мптро- 
впца н Лепоглапа.

Ло време па освободи тел 
пата война и революция мо 
ша Иияде отново разгрща 

ма всестранна дейност, помита
в изграждането на първите 

па органи иа Народната власт
зат в черна гора, в освободена

та Фоча, през първите дни 
иа 1942 пише първите Фочап 
ски предписания, и с това 
създава първите форми на 
придобивките от революция
та и общава придобивките и 
опитите ма пародоосвободп 
телпито отбори, създава сис
тема па тиловите воемшм вл-

Комитстът но чествуване 
Деля па младостта на По- 
к ра I и 11 ок ата конференция 
■на Съюза ма социалистичсс 
ката младеж на Войводи* ш 
предложи ма Съюзния коми 
тет тазгодишната тридесет 
и пета но ред, щафета па 
младостта с благоложелаии- 
ята до президента Тито по 
повод рождения му ден, да 
тр'/,рис от Нови Сад. Както 
се очаква, щафетата -на мла 
достта ще започне пътешее 
гвието си из Югославия на 
23 март.

Идейно решение па ща

фетата палка, 
плаката и емблемата, 
то и постановката на прог
рамата за тръгването 
щафетата ще бъдат изгот
вени до 10 март.

За това значително съби
тие, с което ведно ще бъ
дат ознаменувани 35-годиш- 
ни!на па победата над фаши 
зма, три десети легия на ео- 
I щ алиети чесюото 
вление у лае и 35 годишни 
па иа щафетата на младост 
та, младежите и девойките 

САП Вйводина се гот
вят сериозно.

значката, 
как-на

в
оои- на

Боден е на 4 януари 1890 
година в средно заможно 
търговско семейство на Са
муил и Сара иияде в ьел- 

. град, на Доркьол, където пр
едимно живеели евреи, мал 
ко момченце, от доркьол, на 
тринадесет години като ’ по 
дарък за рождения деи сл 
купил книжката Карл Мар
кс: Капитал — кратък извод 
на 1аблиял Девня!

Краят на Първата светов- I 
на водна дочакал щастлив, 
че е могъл в първия ороц • 
на белградска „правда”, ка | 
то редактор, да напише не
кролог на Австроунгарската 
монархия. Радостта си споде 
лил с народа с уверение, че 
ще тръгне всичко на добре, 
чрез идеята за обеднненис-

астм, той с „вьрх 
неи интендант". Следващата 
задача на Мота Иияде и Ве 
солни Маслеша е извънред
но значителна. Тито им да
ва задача да подготвят две 
резолюции които трябвало 
Да бъдат приети па Първо
то заседание ма АВНОЮ 

Ц (26—27 ноември 1942) в Би 
Н хач. Втората, исторически 
■ но важна задача е дадена па 
Н Кардел и Моша за създава- 
Ц не на резолюция» деклара

ция и решение, което гласу 
вгало Второто заседание ма 

затвора тоц немнру АВНОЮ (29—30 
ва. пръв обогати новата кул
тура с едно произведение на 
Капитала: превел е трите то
ма на Марксовня капитал 
(с Родолюб Чолакович пър
ви том). В Лепоглава се за
познал с Йосип Броз, и от
тогава до края на живота 
си Моша Пияде е един от 
най близките 'Гитови сътруд 
ници. С Отокар Кершовани,
Иован Веселинов

овей вос-

самоупра-

паа

БАБУШНИЦА

Моша Ниддс

Сериозни задачи пред 

синдикатите
И в ноември 

1943) в Яйце когато са ударс 
ни основите иа нашата дне
шна Федеративна социалис
тическа общност на равмоп 
Равни народи и народности, 
поставени в Бихач.

Той с Тито м Кардел е 
инициатор и един от създа 
телите на машата самоупра- 
вителна обществемо-полити 
ческа сметем

то осъществят и историчес
ките тежнения на народите 
от славянския юг да осъщес 
твят една държава на демо
кратични основи и нацио 
нално равноправие. Обаче в 
скоро време и той вндял, 
че това е заблуждение. Бил 
разочарован като всеки про 
гресивен човек, който сечув 
ствувал излъган. Моша в ско 
ро време приема поръчения
та на Лениновия Октомври. 
Освобождава се от илюзии
те. На първия ден на 1920

^Тези дни в Бабушнишка 
община приключиха 
рите в основните организа
ции на Съюза 
тите в трудовите организа
ции и трудовите общности.

В над 80 
избраните 
нови хора. В 30 
ни организации — 28 пред
седатели са избрани за пър
ви път на тази длъжност. 
Голям е броят на новоизбра 
ки членове и на изпълните 
дните съвети, както и 
комисиите при силдикалнп- 

Това
още едно потвърждение на

рените на всеки опят за ли-
избоа, нашето зако

нодателство, делови творец 
на конституцията о* 1945 и 
1953 година.

Неговият принос за отбра
на иа жизнените интереси 
иа своите народи и за неза
висимост на страната е це 
неп принос по време на ка.м 
панията иа Информбюрото 
и Сталин

дерство или пък за водене 
на кадровата политика в те 
сни кръгове. Чувствува се 

подобрение на 
във всич 
организа-

II други
систематически в така наре
чения. Комунистически уни- 
верзитет упорито превежда, 
залага се за идеологическо 
изграждане на кадрите, бо
рил се срещу фракциите, 

година става член на Соци осъществявайки единство в 
алистическата работническа 
партия на Югославия (кому 
нисти), забелязано участву
ва на страната на левицата 
на известения Вуковарски 
конгрес, член е на Изпълни 
телния съвет на ЮКП (1920), 
един от организаторите на 
Независимите синдикати и 
Независимата работническа 
партия. Издава вестник „Сло 
бодна реч”, чрез който се 
показва като борец за демо

на синдшса-
значитглно 
метода на работа

на сто от ново- ки синдикални 
ции.

На изборните събрания 
синдикалните 
голямо
по на стопанисването през 
изтеклите девет месеца, ка
то същевременно са набел
язани
тисг за намаляване 
равдателшгге отпуски по бо 
лест, недисциплината, засял

Ръководства са 
синдикал- в

организации 
внимание е пссвете-

най-силната партийна д>рга- 
низация, която се намирала 
зад стнеите на затвора.

С излизането си на „Свобо 
да” (1939) продължава неле
галната си работа в Коми 
сия за село, участвува на 
Петата национална конфе 
ренция в Дубрава край Заг
реб (1940), където бил изб
ран в председателството на 
Конференцията и когато ста 
ва член на ЦК на ЮКП.

срещу Югославия. 
Затова Тиго, прощвайки 

се с Моша Пияде (починал 
на 15 март 1957)

„Загубата е незаменима. 
Малко са такива всестранно 
надарени и способни кому 
нисти между нас... За такъв | 

един индивидуален талант е 
трудно днес

е казал: на съответни мероприя- 
на неопте организации. е

да се намери
заместник .. .

Слободан НЕШОВИ1!
ПРИКЛЮЧВА ИЗБОРНАТА ДЕЙНОСТ Е 
НИЗАЦИИ В БОСИЛЕГРАДСКА ПЪРВИЧНИТЕ ПАРТИЙНИ ОРГА

ОБЩИНА

В ПРЕДСТОЯЩИЯТ ПЕРИОД —ОЩЕ П0-П0ДГ0ТВЕНИ
Изборната дейност, една от най-зна 

чителните политически акции която во
дят комунистите в първичните партий
ни организации в Босилеградска общи
на приключва. От общо 55 първични, 
партийни организации само в още ъ' 
изборната дейност поради оправдател
ни причини не е проведена.

центърът на вниманието в програмите 
за работа имат и жизнените пробле
ми, .-които съществуват в средите, в 
които работят партийните 
ции организа-

- отДслно тези в местните общнос 
ти. Бедно със задълбочаване на демок
ратическите отношения и по-нататъш- 
ното укрепване на самоуправнтелните 
обществено-икономически
на село пред комунистите 
отговорностите за премахваше 
нално-битовите проблеми, 
стлите общности защото 
проблеми

Факт е, че за разлика от проведе
ните преди две години избори, 
иите във всички първични организа
ции дават възможност критически и 
отговорно да се анализира досегашна
та работа, да се от направените пропу
ски и недостатъци и извлекат поуки 
занапред.

отношения 
предстоят и 

на кому- 
отделно в ме-

•сегаш-

Едиц цех на „Лисца”в тях тези 
са и по-изразителни. Най- 

™ к5зано ~ програмите със ово- 
яга всеобхязатиост налагат на всички 
комунисти последователно 
жират на тяхната 

В изборната 
с Типовата

Бабуштощав

■=^^~атос 
още по-активно да Се бор- 
Я1 па осъществяването на 
задачите които стоят пред
катГгГГ16 организации борбата за повишение
производителността ,на тру
Да за осъществяване на сто
папската стабилизация ^ 
икономии И спестяват,33 
Във <«чк„ сфеРиС;Гж,тВЯо 
та И труда.

Голямо 
тено

ване на 
борбата 
телните 
прЯко

На проведените изборни събрания 
и организации в сдружения труд и в 
местните общности са приети амбици
озни програми за работа г 
ящия двугодишен период. В тях 
и в анодионните програми едно 
чителните

отговорността 
против 
явления, 

влияят върху 
папската дейност.

Да се анга- и др. 
отрица- 
които 

сто-

реализация. 
дейност, а в унисон 

инициатива комунистите са
отеТЛГ 33 СПаЗВаие «аите за избор та секретари и секретари 
ати В потечете организации същото 
са били почитани и са избрани 
заслумте в повдигане на ииициати 
ви за осъществяване ролята и задачите 
на Съюза на комунистите В 
атита са избрани над 200 
които къМ 30 
че в

за предсто- 
както 

от зиа-
_ _ икономичес

ката стабилизация е стопанските и из- 
вънстопански организации. Комунисти
те в сдружения труд пред себе си са 
поставили за цел да се изтрае в бор- 
оата за повишаването производител
ността на труда, в непрекъснатото усъ- 
^^еНСТВуВане на възнагра>1сдаването според резултатите от труда 
малението на всички излишни разхо
ди. Запланувани са повече акции, кои
то трябва по-ускорено 
мож но-гикбном ггчеока та 

да заживее напрактика.

Д'ра* иа януари и през
з тяР,тРИ и,е бъдат органи зирани двудневни семина
ри за председателите на син 
«жалните организации „
съвети^ На ИЗПълнителните съвети с цел по-нататък да
д1-,н^по'добрява и Деишостта на

места заема

секретари 
л членове, ог 

жени, За отбелязваие е 
структурата на се,сретариа*,те•има над 60

^леД приключване 
® останалите 3 
ок на СКС

произво-и в на- оиндикални- 
Семина-

внимание е посве-
внедрЯВад1ето на

начин «а рабо- 
отговорлост, това

организации.И на
колегетивен
та и г 
качество 
тика, което 
принася за

рите ще 
районни

иа изборите и 
организации 
ще изготви 

целокупната избор-

се провеждат 
Центрове, тъй 

я?т.ПРОВеждастето им в Ба-
носттаЧиз поради отдалече- юстта иа някои 
негодно.

попартийни
Босилеград

да дадат въз- 
стабилизация 
Не по-малко

кл-в
щателен анализ на 
на дейност.

ново
поли-в кадровата 

значително дб- 
съсичане на

центрове е
СТРАНИЦА 4 КО
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СУРДУЛИЦА
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА ЗАПАСНИ
ТЕ ВОЕННИ СТАРШИНИ В БОСИЛЕГРАДУКРЕПВАНЕ 1А МАТЕРИАЛНИТЕ 

0СН6ВИ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД
* пктм39Е®АТЕЛЯ НА в СУРДУЛИШКА 

СЕдЖк-пХсокт ™ ПО НА?АТЪ

— Икономическата стаби
лизация, сърцевината на по 
литикага на общественоико 
комическото развитие, през 
настоящата година ще бъде 
основата в дейността на вси 
чи обективни и субективни 
сили в общината. Нашите 
насоки са ясни: съвкупното 
развитие да се базира вър 
ху по нататъшното използва

РАБОТАТА И ОТГОВОРНОСТТА В УНИСОН 

С ТИТОВАТА ИНИЦИАТИВА
Избрано председателство 

от 9 членове. Съюзът па 
запасните военни старши 

ни все повече укрепва и 
действува в рамките на 
ССТН. Предстои активна и 
съдържателна дейност.

На проведеното на 28 де
кември 1979 година в Боси 
леград отчетно-изборно за 
седание на Общиноката 
конференция на Съюза на 
запасните военни старшини, 
съгласно инициативата на 
другаря Тито бе взето реше 
ние за въвеждане на коле 
ктивна работа, решаване и 
отговорност. Бе избрано 
Председателство от 9 чле
нове, а за пръв председа
тел на Председателството и 
Конференцията с мандат от 
една година е избран Цоне 
Тодоров, началник на Об 
нтнискиц отдел на народна 
та отбрана, а за секретар с 
двугодишен мандат РАДЕ 
КОНСТАНТИНОВ, лрепода 
вател в средношколски я об 
разователен център в Боси 
леград. На заседанието бя 
ха избрани и постоянни ко 
мисии за всенародна отбра 
на и обществена самоза

за идейню-политичес равителни структури в об
щината.
ПРЕДСТОЯТ КОНКРЕТНИ 
ТЕ ЗАДАЧИ

На заседанието бе приета

щита,
ко и военно усъ®ършенству 
ване, за 
кадрово и статупти въпроси 
и за информативна дейност.

ПЪЛЕН ПРИНОС КЪМ 
ВСЕНАРОДНАТА ОТБРАНА

организационно-НА ОБЩИНАТА
ралната вълна 
по'привлекателна в строител 

промишлеността, 
понеже с нейното приложе 
ние се пести топлинна енер 
гия за около 30 на сто.

ООСТ за авто електрообо 
рудване „5 септември” в съ 
става на автомобилните за
води „Дървена застава” от 
Крагуевац ще увеличи обе
ма на производството с 35,7 
на сто, а това значи, че е 
запланувано да се произве
дат 631 хиляди микромото- 
ри. За усвояване на нови из 
делия
на фарове и задни стъклочи

става все
програма за 
работа на ОК на СРВС и 
нейните органи, която ще 
бъде на обсъждане в първи 
чните
сните военни старшини. В 
същата централно място за 
ема

предстоящатаството и

В досегашната си дейност, 
бе изтъкнато на заседание
то, Съюзът на запасните во
енни старшини в Босилег- 
радока община все повече 
и по-активно се потвържда
ва като обществена сила 
с отделно значение, дей
ствуваща в рамките / на 
ССТН. Пълен свой принос 
тази организация дава в об 
ластта на всенародната от 
брана и обществената са
мозащита и оспособява чле 
новете си за успешно изпъл 
•ндоане на задачите си в ми 
ра и в случай на евентуал
на война. От друга страна 
членовете на тази организа 
ция, от които повече от по
ловината са членове на Съ
юза на комунистите, твър
де дейно са ангажирани в 
общественополитическите ор 
ганизации, в делегациите, 
делегатските скушцини и 
във всички други самоуп-

организации на зала

осъществяване на
делегатската система в мес 
тните общности и трудови 
организации, сътрудничес
твото с останалите общес- 
твено-политичеоки органи
зации, тачене на революци
онните традиции, пообщес- 
твяване на всенародната от
брана и обществена само 
зашшта, както и организи 
раното и последователно иде 
йно-политическо и военно- 
професионалното оспособя 
ване на всеки член за осъ 
ществяване системата на 
всенародната отбрана и об 
ществена самозащита, 
смисъл на това и членовете 
на избраните комисии ще 
изготвят свои програми за 
работа.

не на природните суровини 
и енергията, 
сдружаване 
средствата, 
промишленото и селскосто
панско производство, разви 
тието на туризма, дребното

свързване и 
на труда и 

увеличение на

помпи за миене

В

В. Б.

СЪВМЕСТНА СЕСИЯ НА СЪВЕТИТЕ ПРИ ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В 
ДИМИТРОВГРАД

ПОДОБРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНОТО СЪС
ТОЯНИЕ НА ОСНОВОТО ОБРАЗОВАНИЕ

инж. И. Петрович сесия наНа 28 декември 1979 се проведе последната, редовна, миналогодишна 
Общинската скупщина — Димитровград

От десетте точки на дне- щиноката скупщина в Ди
вния ред, които бяха раз- митровград взе следното ре 
гледани на четиринадесета шение: 
та съвместна сесия на съве 
тите при Общинската ску
пщина в Димитровград, най 
-голямо внимание беше по- 

информацията

стачки ще се усвоят 110 ми 
лиона динара капиталовло-

стопанство и др. — заявява 
Йован Петрович. — В доку 
ментите по развитие за на
стоящата година, приети на 
сесията на ОС на 28 декем
ври м.г. се предвижда об 
щественият продукт да на
расне с 14,2 националният 
доход с 12,7, заетостта с 6, 
производителността на тру
да с 4,5 на сто.

Промишленото производ
ство, както сме запланува
ли, ще се увеличи за 11,8 а 
селското стопанство с 5^ на 
сто. Физическият пък обем 
на производството ще се 

около 12 на сто.

та на училищната мрежа.
На сесията бе изтъкнато, 

че останалите без работа 
просветни работници в об
щината ще трябва да бъ
дат превзети от страна на 
организациите на сдруже
ния труд и организациите 
от областта на обществени 
те дейности в общината.

Поради недостатъчен брой 
ученици, от идущата учеб
на година, най-вероятно, ще 
бъдат закрити основните 
училища в селата Погано 
во и Каменица (според ре
шението на Изпълнителния 
съвет).

Между другото, на сесия 
та бе взето решение и за 
увеличение на процента на 
облагане на личните доходи 
на заетите, приходите на 
занаятчиите и другите стру
ктури на населението.

жения-
Власинските водоцентра-

ли планират да произведат 
279 милиона киловатчаса еле 
ктроенергия и увеличат об
щия доход с 20,4 на сто. Ве
дно ще се подготвя 
инвестиционна програма, ко
ято ще даде възможност да 
се увеличи производството 
на електроенергия за пет до 
шест пъти. Значителни ка
питаловложения ше имат и 

модна

— Увеличението на потре 
бленията на Самоуправите- 
лната общност на интереси
те за образование да се от
срочи и установи през този 
настоящия месец. До увели 
чението, основното образо
вание в общината ще се 
финансира съгласно с реше 
нието за временно финанси 
райе.

Освен посоченото бе взе
то решение, според което 
всичките училища в общи
ната, както и самоуправи 
телната общност на интере 
оите, за основно образова
ние, да изготвят програми 
за пестене за текущата 
1980 година.

нова
светено на 
за материалното състояние 
иа основното образование в 
общината.

Беше константирано,
положение

че
материалното 

на основното 
Димитровградска 
все още не достига равни-

бразование в 
общинаООСТостаналите 

конфекция „Бело поле', ,/На 
радиност”, „Кощана”родна

от Враня в модернизацията 
и реконструкцията на цехо
вете.

— В областта на селското 
стопанство трябва да прик 

капиталовложенията 
строителството на овцефер 

мите, за което ше се изра
зходват около 150 милиона 
динара, реализация на про

за преработка на тре-

увеличи с 
Приемайки мерките на 

стабилиза-
щето предвидено в за ключе 
кията на Скупщината 
Социалистическа 
ка Сърбия — от 28 декем 
ври 1977 година.

Порадц това, че иа 27 де
кември, миналата 
Скупщината на Социалисти
ческа република Сърбия е 
установила увеличение 
всеобщото потребление, Об

на
Републи-и кономическата 

ция и заключенията на 
Председателството на ЦК на 
СЮК, нашата насоченост ще 
бъде по посока на модерни
зация и реконструкция 
съществУваЩите мощности, 
както и върху реализацията 
на изготвените проекти. В 
момента фабриката за маши 

и стоманолеярна „Мач 
катица" реализира инвести 

от 180 ми

лючат година,вна
Акцентирано бе и върху 

по-нататъшната работа отна 
сдща се до рационализация

иа
Т. Петров

екта
сет и няколко програми от 

.Морава И" - су- 
лековити билки,

ни проекта 
шилни за 
рибници, мини-ферми, овощ
ни плантации .напоителна си 

в масуришко поле и 
т.н. Значителни усилия ше 
се положат за експлоатация 
на кварц, молибден глина и 
други суровини, с които ра 
зполага Сурдулишка общи
на — подчерта Петрович 

Трудова организация .Зи
дар” ще увеличи дохода за 
15 процента и за инвести
ции ще отдели около 
милиона динара, а се очак- 

интеграция с „Конграп 
от Белград.

БАБУШНИЦАционна програма 
лиона динара в модерниза 

стоманени лагери ПЪТИЩАТА СА ПРОХОДИМИция на 
СъщевРеменно се подготвяинвестиционна

стемя
една°ще

програма в сътрудничество 
с „Първа искра” от Барич 
край Белград, а 
вложенията 
сума от 300 милиона динара.

ООСТ на фабриката за хи 
мически произведения в СЪ 

СОСТ „Галеника 
планира реконструкция 
производствените помеще-

— Заслужават похвала ме 
стаите общности на с. На- 
шушковица, Пресека, Кие- 
вац, Дучевац и Александро 
вац. В теза! села 
Любич — всеки до един из 
лязоха на акция. Дори на-

— С Ниш райсовата ли
ния беше прекъсната само 
половин ден — казва Любич. 
Следствие успешната и съ
гласувана акция на секция 
та за пътища в Бабушница, 
щабовете по гражданска за 
щита при местните общнос 
ти и Социалистическия съ
юз — този път беше раз
чистен от снега.

Снеговалежите, които 
след новогодишните празни 
ци създадоха известни зат
руднения в пътните съобще 
пия в Бабушиишка община 
сега вече ше представляват 
проблем за лужничаии. Ка 
кто ни уведоми Новица Лю 
бич, председател на Общ и и 
ския щаб гю гражданска за 
щита веднага след нахлува 
ието на студената вълна с 
изобилните снеговалежи, ща 
бъ'г в съдействие с орга
низациите на Социалисгиче 
ския съюз е предприел се
риозни ме раси за разчиства 
ле на омега и подържане 
на съобщенията.

капитало-
ше достигнат

каза

петстава на на шушковчани освен че раз
чистиха пътя от Нашушко- 
вица до регионалния път, 
но участвуваха в разчиства 
нето на същи до село Звон-

ва истойност от около 
обс- 

от 9
иия на
25 милиона и увеличи 
ма иа производството 
на 15 хиляди тона годишно. 
Към края на идущата годи- 

строеж на

В областта иа жилищно- 
комуналмите дейности капи 
таловложенията ще достиг- 

от около 12,7 ми- 
динара за иифраструк

В момента изтъкна 
Любич — се работи иа раз 
честването на междуселски 
те пътища Любераджа — 
Дървена ябука и Люберад 
жа — Щърбовац.

ци.нат сума 
лиона
турни обекти, а за строеж 
иа нови 30 жилища обще
ствена собственост ще се из 

около 20 милио-
С. Микич

на ще започне 
фабрика за изработка 
изолационни плочи, като фи 
пален продукт на минерал
ната въ^на. Капигаловложе 
иията ще достигнат около 
300 милиона динара. Мине-

на Новите снеговалежи не из 
на Бабуиенадаха жителите 

шшпика община.
М. А.разходват 

на динара.
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ПРИЕТА РЕЗОЛЮЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПЛАН В 
БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА ГОДИНА

БАБУШНИЦА

Без загуби, но с 

трудностиЗА СТРОЙНО РАЗВИТИЕ
реши и гуми в „Тигър" и „Ли 
сца", като и електродисгри 
буция имат значително нови 
шенис, което не е случай и 
при другите организации.

Съгласно с ръста на про
изводството, увеличен е^ и
доходът срещу един работ
ник с 44,5 процента, докато 
чистият доход се е 
чил с 59,4 процента, или с 
39 процента в повече в срав
нение със същия период на 
предишната година.

Забележело е и това, че 
тук-таме е имало и наруше
ния на обществените догово 
ри и самоуправигелните сно
разумения» 
за повишението на личните 
доходи. Констатирано е ве 
че, че личните доходи при 
известни случаи, са се увс 
личавали по-бързо от пови
шението на производително 
стта на труда, което се от
чита като отрицателна тен
денция, кояо ще бъЛс заета 
вена. Истина средните лич
ни доходи от 4 217 динара са 
с 14,7 процента по-ниски от 
тези в Нишки регион и 
значително под републиканс 
кото равнище, но засега въз 
можностите не допускат по- 
значително им увеличение.

За възпроизводство са от
делни с 25,9 на сто повече 
средства в сравнение със 
същия период на предишна
та година.

В първите девет месеца па 
изтеклата година стопански 
те организации в Бабушлиш 
ка община са показали 
ложителли делови резулта

Понататъшното развитие на социалистическото само 
управление н делегатската система, укрепване на мате 
рналната основа на труда и превърщане на стабилиза 
цишшнтс мерки в дела заемат централно мдето в 
Резолюцията.

през тази година ще възли
за па 15 на сто.

ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ — ПЪЛ 

НА ЗДРАВНА ЗАЩИТА

по

ти.
Нито една организация 1,а 

сдружения труд ис е рабо 
тила със загуба, въпреки по
скъпването на някои възпре 
изводствс!ш материали, 
иго се внасят.

И покрай затруднените ус 
ломия на стопанисване, ос 
ловните организации на сдр 
ужепия труд, работейки в 
истинския смисъл на думата 
домашшеки и делово, са по
казали положителни резулта 
ти. Върху повишението на 
цените на някои вносни су
ровини голямо влияние е 
оказала и инфлацията, която 
е обхванала навред по света, 
както и енергийната криза. 
Тона нещо зле се отразява 
върху платежоспособността 
па стопанските организации 
и пряко се отразява върху 
жизненото равнище па тру 
дещнте се.

През първите девет месе
ца на изтеклата година в 
Бабушнишка община е осъ 
ществсн общ доход от 
583 000 000 динара, или с 38 
процента повече в сравнение 
със същИд период на 1978 
година. Производственият 
план е осъществен във всич 
ки организации на сдруже
ния труд, обаче ООСТ „Вът

Делегатите приеха и раз
мера на общинските данъ
ци, както и облагите, които 
ще заплащат през настоя 
щата годиш а за финансира 
не на самоулр01витслните об 
щ1 гости па интересите. Бе 
взето решение, с което сол
0К0СТ01Ш11 ОК 11Тв I фОИЗВО; ЦI •
тели конто отглеждат от 
15 до 40 овце да имат об 
лекчешгс от 15 до 30 па сто 
ог кадастралния доход, ка 
кто и тези които отглеждат 
от 3 до 5 крави да имат об 
лекчслис ма дапачиитс об 
лагн от 15 до 30 па сто.

Бе взето грешеше да ме 
се увеличават обществени
те облаги за финансиране 
дейностите на самоуправи 
телните общности ла пито 
ресите, а същите да останат 
на миналогодишно равни
ще, освен при облагите за 
здравната защита, които от 
20,3 на сто се повишават на 
25,6 на сто т.е. да се увели
чат от 409 на 477 динара по 
член на селскостопанско

у вели-
На проведената в края па 

миналата гонина сесия на Об 
щинската скупщина в Боен 
леград, делегатите «а трите 
съвета приеха Резолюцията 
за развитие на общината 
през настоящата година. 
При това те констатираха, 
чс за пълно осъществяване 
на запланиралите цели и за 
дачи е нужно пеннататъшпо 
укрепване на обществе
но-икономическите отноше 
ния, укрепване на матери
алната оонова на сдруже
ния труд, усъвършенству- 
ване на доходните от
ношения ®ъв всички дейно
сти на общественото въз
производство, както и по-на 
татъшното всестранно разви 
тпе на самоуправителната и 
делегатската система. Не 
по-малко значение в разви
тието на общината, бе из
тъкнато на сесията има ре 
ализиране на политиката на 
икономическата стабилиза
ция, повишаване ефикасно
стта на стопанисването, по 
вишаване продуктивността 
на труда, а намаление на 
вс1гчки видове излишни раз 
ходи, и изнад всичко съгла
суване на потреблението 
според реалните материл- 
ни възможности.

гостили 1 нчарств оговняга и 
с 9 па сто, занаятчийството 
със 7,5 на сто и пр.

ко-

ВЛАГАНИЯ

Запланираните 
вложения за развитие 
стопанските и изв-],'«стопан
ски дейности възлизат на 
80 милиона динара. Най-зада 
чителен нов 
бект трябва да бъде откри 
ването на кварцова лиша за 
експлоатация на 
кварцови залежи в комуна 
та. В инфраструктурата чрез 
настоящата огодииа ще бъ
дат построени 
копроводи за потреб1 
десет села, а стойността им 
възлиза па 5 5 милиона ди
нара, както и прокарване и 
разширение на повече мест 
ни пътища в местните об
щности. За тази година за
планувани са средотва 
изграждане на 
обучение и училищна сгра 
да в с. Бистър и здравна 
амбоулантория в с. Назъри-

каштало-
па когато се касае

стопански о-

богатпте

пови да ле 
1те иа

за
ученическо

домакинство а това вслед
ствие въвеждането иа пъл 
на здравна защита.ца. В. Б. М. А.

ПРИЕТ ОБЩИНСКИЯТ 
БЮДЖЕТ

КОМЕНТАР

Делегатите на Общинска
та скупщина приеха и бюд
жета на общината за наето- Без стабилизационна програмаСпоред взетото решение 

общественият продукт ще 
се увеличи с 8 на сто, про 
изводителността на труда 
ще бележи Ръст от 3,5 на 
сто, заетостта с 4 на сто, а 
Ръста на цените трябва да 
бъде по-малък от тоя в 
.миналата година. Отделно, 
земеделието и горското сто
панство в отношение на ми 
налата година ще се уве
личат за 7,5 на сто, строите 
лната дейност 8 на сто, съ
общенията с 8,5 на сто, тър

ящата година и съшият въ 
злиза на28,6 .милиона динара 
и с 19 на сто е по-гол ям 
от миналогодишния- С тези 
средства ще бъде финанси
рана редовната дейност иа

В последно време в обще
ствено-политическите и тру
дови организации в Босиле 
градска община много 
говори за 
стабилизация, но същата не 
достатъчно се провежда в 
дело. И по-нататък се прахо 
сва работното време на за 
седания и договори, в кои 
то липсва конкретност 
акция. Инициативите 
още са в начален етап, ко

ето ще рече, че не същес
твуват изготвени стабили
зационни програми. В сто
панските и извънстопански 
трудови организации са в 
течение годишните плано
ве и програми за работа, 
планират се значителни ик-

стави въпросът защо сред
ствата за инвестиции да се 
обезпечават главно чрез
кредити, а не чрез увелича 
ване на собствената пронзво 
дителност и акумулация- 

Пестенето т.е. съкращава 
пето на всякакъв вид изли 
шнн

се
органите на общинското уп 
равление, 
тическите организации, пра- 
восъднлте 
Планираното средно увели
чение на личните доходи на 
Трудещите се финансиращи 
се от общинския бюджет

икономическа! а
обществен о-поли

органи и други.
вестиционни и делови меро 
приятия, но никъде не се 
говори 
спести

трябва даразходи, 
намери особено 
извънстопанскнте 
и самоуправителни общнос 
ти на интересите. Ако фун
кционират въз основа 
средстава, отделни 
рналното

място в 
дейностиза колко може да се 

материал
енергия и пр. Планира се 
да се увеличи пронзводите 
лностга на труда, но не се 
превзимат мерки как тя да 
се осъществи, как да се 
подобри качеството 
дукцията

все време,

на
от мате

производство, то 
че тези сред- 

се изразход 
обществена 

изгот

ЗА ПО-ЦЯЛОСТНО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА ва не значи, 
ства могат да 
ват без пълна 
оправдателност и без 
вени стабилизационни 
грами. Наистина, 

върви
ните и трудови 
подобряват, но 
Па пестенето

на про- 
и как да укреп

не акумулативната 
пост на сдружения труд.

Макар че стабилизацион 
ните

Оживена активност още в самото 

начало на годината
способ

про- 
обществомерки търсят проме 

в навиците и поведение 
то, и когато 
за създаването и 
лението на дохода

то напред, жизне 
условия се 

в годината

ни
става въпрос 

разпреде
^ и лични
те доходи—новини няма. И 
по-нататък личните 
новини

не значи, че 
и тук „стабилизационния ди 
нар не трябва да се пести 
па едно излишно служебно 
пътуване, да 
нодневно

доходи 
няма. И по-нататък 
доходи се увелича- 
се предвижда уве

личението им, а не се прев 
зимат мерки как да се уве
личи производителността на 
сдружения труд,
Ва Да се намалят 
ните

В рамките на подготовка
та за провеждане на иконо- телната общност на интере

сите в общината 
нат (или са

речем, на ед 
престояване - на 

купена често и не нужна, 
службена кола и пр.

Пред членовете на Съюза 
на комунистите, Съюза на 
синдикатите и пред самоуп 
равителните органи във 
всички основни и трудови 
рганизации и самоуправите 

лни Общности 
твърде серизони 
като

личните 
ват, т.е.ез изминалата 1979. 

стопанисването година, 
в течението 

на настоящата година, пред 
приемане на мерки и съгла- 
суване на общото 
но и лично 
други Въпроси.

ще започ- 
започнали) все

обхватни консултации.
Консултациите имат за 

Цел да се установят стано
вищата и политиката за по- 
Цялостно осъществяване на 
посочените мероприятие и 
заключения.

мическата политика през та
зи година и заключенията 
на Председателството на Це 
нтралния комитет на Съюза 
на югославските комунисти 
в началото на тази

съвмест- 
потреблеиие и а при то- 

възмож-_ година 
в Димитровград се чувству
ва оживена активност.

В подкрепа на
разходи. Все още не 

се превзимат по-сериозни 
мерки да се намалява яза 
между акумулативната 
себност

тановят) становищата*', По
литиката, които ще бъдат 
включени в плановете за та 
зи година.

посочените 
думи можем да посочим фа 
кта, че още в самото нача
ло на текущата година във 
всички организации на сдру 
женид труд и самоулрави-

предстоят 
задачи, тъй 

обществено-политичсс-
»^аКЦИя' п°Ради небреж- 

а -а най-компетентии 
' не бива и не може да

Споменатите 
ще се (или се консултации 
_ „ вършат вече)
Вършат по най-актуалните 
въпроси, като

спо
и личното И общес- 

потребление. Итвеноиа още
нещо: Босилеградска общи- 
На е икономически 
вала, но няма ли да

например:
— трудовите резултати пр

Т. Петров изоста 
се по

се отсрочава.
СТРАНИЦА 6 В. Б.
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ВСИЧКО ЗАВИСИ 

01 НАС
ЖИВОРАД ДЖОРДЖЕВИЧ прекрати с това мислейки 

на съседната общчна или 
република, обаче не и на 
себе. Ако „доброволно” не 
се освободим от тези мание 
ри на по-дълъг срок, инфла
цията тази вечна придруж- 
ничка на онези, които по
вече харчат отколкото про 
извеждат — ще ни принуди 
на това с по-големички лих-

М предишните години се
намирахме пред изку
шенията на външни и 

домашни икономически не
воли. Опитът недвусмислено 
ни потвърждава правилото, 
че от положенията обремене 
ни с трудности сме излиза
ли без сериозни сътресения 

последователно
ви.

доколкото 
сме вървели по утвърдения 
курс и използвали множес
твото вътрешни резерви във 
вид на по-висока производи
телност, по-добра организа
ция на труда, икономии, ук 
репване на самоуправител 
ното влияние на работници
те. Трябва да се 
„спасителните предложения” 
на затворниците на здрава 
ръка от държавотворно ес
тество, но и от онези, несъ
знателните „препоръки’^ от 
стихийно, еснафско .либера- 
листическо естество. Тито в 
новогодишното си послание 
ни даде обща, но същевре 
менно и най-конкретна ори 
ентировка, че са „необходи
ми повече работа,

Изходът от всички обли 
ци на прекомерно потребле
ние не е само в изнамиране 
то на механизми за негово
то спиране; (което е само 
една, нужна мерка) защото 
ние сме вещи в изнамиране 
то на контра-механизми за 
тяхното изиграване. Касае 
се за потребата от най-не 
посредствено и най-широко 
включване на работническа 
та класа в решаването за 
инвестициите и всички ви
дове на потреблението. Да 
припомним, че другарят Ти
то в новогодишното посла
ние каза: ,,3а жизнените ин 
тереси на работниците чес
то се решава в тесни дело
ви къргове на трудовите ор 
ганизации. И това не ряД' 
ко заедно със също така те 
сния кръг на функционери
те в обществено-политичес
ките общности, впрочем вън 
от делегатската система.” Ре 
шаването в неформални, те
сни групи, заобикалянето на 
работническата класа и де
легатската система, пряко 
застрашава класовите инте- 

на трудовите хора и 
цяло.

пазим от

По-висока производителност и отговорност
донася крупни последици. рушения- Можем ли да ми- 
Стааза дума, преди всичко нем покрай крупните дело- 
за разсипничеството на об- ви несполуки, пилеенето на 
ществените средства. Няк- обществени средства, неиз- 
ои пресметнали, че годиш- пълняването на самоуправи 
но се похарчат средства за телните споразумения 
представителни разходи, с ществените договори? После 
което биха могли да се по- дните примери за незачита 
строят две средни по мощ- не на самоулравителните 
лост фабрики. Нима сме тол споразумения за снабдяване 
кова богати, че по-голямата то представляват сериозно 
част от валутните средства, предупреждение, че не смее 
които осигуряваме от чуж- да се толерира пренебрега- 
дите пазари, отново да връ- ването на самоуправително, 
щаме чрез туристически пъ демократически поетите за-
тувания в чужбина? Нима дължения. Самоуправително
някой изобщо е давал смет 
ка за огромните похарчени 
средства за
„симпозиуми”, „делови пода 
Ръци” и за някои видове не
отговорно пилеене на обще- чай трябва сериозно да се 
ственото имущество? Когато размисли и за същинските 
намалим всичко това, няма 
ли да дадем свой принос на 
пестенето, което не подраз
бира само по-малко хляб, ме 
со, електрически ток и бен
зин, ио превъзходно рацио
нален начин па живеене, 
ползване ма онова което 
сме заработили, при много
по-отговорно отношение към интереси на нашата страна,

без чието осъществяване 
че няма стабилност и' на- 

С това идваме до цеиграл предък. Бива ли да останем 
иия въпрос — до отговорно равнодушни към това? 
спа. Отговорност не са са
мо санкциите и „сеченето 
на глави”, но тд не се из
черпва и с постоянното по
втаряне па фразата, че „тр
ябва да укрепва отговорно 
стта”. Издигането на отго
ворността на всеки поотде
лен човек и колектив е стра 
тегически, траен курс, оба
че постоянно повтаряне на 
фразите за отговорността, 
без всекидневна равносмет
ка за изпълнение на задъл
женията — се претворява в 
обикновен опортюнизъм, а 
осъществяването на страте
гическите цели и всекнднев 
ните задачи сериозно се по 
ставд под въпрос. Абсурдно 
е, отговорността да се свеж- мълчал ат е 
да предимно ма углавни на- в нсотговорността?

пределението според труда 
и резултатите на труда и 
по-ефикасно премахване на 
такива абсурди, че за ра
ботника е по добре да „бо
ледува” отколкото да рабо и об-
ти.

Отделно внимание заслу
жава ясният сигнал, изне
сен в Заключенията на ЦК 
на СЮК за цените, че кому 
пистите са длъжни да „осу 
етяват злоупотребата на мо 
ио пол ните позиции, тежнения 
та на отделни произволите 
ли, търговията и обществе
но-политическите общности 
и другите егоистични парти 
куляристически интереси, че 
с увеличението на цените 
неоправдано се обезпечава 
по-изгодна позиция в прима 
рното разпределение, да се 
покрива нерационалното сто 
написване и по този начин 
да се осигурят средства за 
затваряне на инвестиционни 
финансови конструкции”. Ре 
алпа картина 
то състояние на цените, на
истина, не успяхме да по
лучим. Понякога се създа
ва впечатление, че пито 
един проблем не може да 
се реши без увеличение на 
цените. Защото цената не 
се покачва заради по-добро 
то качество, поскъпването 
на суровините, жизнените 
разходи, но в тях се внася и 
сметката на нерационално
то стопанисване, слабата про 
изводителмост, огромните от 
съствия от работа и редица 
други облици на разсипниче 
ство. С така влезлите в це 
пата на стоките опущения 
трудно може да се излезе 
на домашния (а на чужде
странния сигурно) пазар и 
да се подложи на конку
ренцията с помощта на ка. 
чеството, като единствено 

, мерило, което признават па 
зарийте отношеиия.

Освен тези „стратегичес
ки” има редица „дребни” 
въпроси, чието нерешавдие

повече
дисциплина, повече пестене.
Защото у нас има разсипии 
чество”. Трудно нещо ново, 

известно или неиз 
би могло да се нап- 

излезе от

коренно
вестно
рави за да се 
предстоящите трудности. От 

трябвало би да 
рим няколко най-актуални 

чието изпълня' 
година

то споразумение, което Ня‘ 
кой доброволно подпише, по 

„съвещания”, дразбира не само морален 
но и политически дълг да

повто-там

задължения, 
ване в настоящата 
трябва да се постави в мно 

по-драстична форма.

реси
на обществото като 
Защото ако работниците би
ха по-непосредст.вено решава 

за развитието на града 
или общината, въпрос е да 
ли първо ще се съгласят за 
местните „паметници” (пре- 

и луксозни

се изпълни, а във всеки слу

го
Преди всичко в тази го

дина трябва да се отвиква- 
от готованските навици 

повече отколкото

санкции срещу тяхното не- 
изпълняване. И по-нататък,ли
протакането с някои дого
вори, които другарят Тито 
в новогодишното 
нарече бюрократично и тес- 
иогърдо поведение, не е ли 
също така .един вид неот- 
говорност към съвместните

мг
да харчим 
заработваме. Спешно трябва 

изнамерят механизми 
за осуетяване на разпреде
лението на неосъществения 
доход, защото това явление 

има масов характер и

послание
калено скъпи 
спортни обекти, администпя 

сгради, сданиа на бай 
ките. застрахователните ин
ституции) или за рационал
ни производствени 
С непосредственото решава 
не на работниците, с дей
ствителното издигане рол^- 

пяботническист

да се ма сегашно
тивпи

вече
конституционно задължение 
е да се спре този своеобра- 

вид на застрашаване на 
общественото 
Но изглежда, още

цехове. обществените средства.

зен имущество, 
понеоб- коп-та на

тоол. следователно, съг- ся- 
по-бъпзо

Не е нужна голяма мъд- 
' рост в търсенето на субек
тите, 'които трябва да се 
„грижат” .за отговорността. 
Това е всеки в свод сектор, 
комунистите винаги и нав
ея каде. Трябва да развива
ме съзнат чето, че всяко без 
отговорно поведение застра
шава развитието, нормалния 
живот и спокойния сън. От 
говорел трябва да бъде все
ки, толкова колкото има за
дължения и влияние па об
ществените събития- Но, от
говорност имат във 
случай и онези, които пре
мълчават нсотговорността на 
другите. Нс е ли такова пре 

съучастиичество

се зачитат оне 
зи разпоредби от резолюЦия 

в тази го-
ходимо е да моуппявлението

се освободим от .д/елл/ 
не технокпатските

тме 
гите”
..спасители” в трудовите ко 
лективи и на местните лиле 
ри според които ппемртп т 
..мепи и помни”. Да добавим 
към това и иасъттгиата по

та за развитието 
дина, които 
жане от непокрити и 
топански инвестиции. 
гина, трудно е рязко •ца се 
обуздаят с години С'/,здава
ните местнически, частични,

налагат въздъР' 
нес-

Наис-

тпеба от укрепваме на ма
териалната позиция на сдру 
жения труд, а сетне и по
вече упоритост, умение ,и 
отговорност в увеличението 
на производителността 
труда, А за това не ни тря
бват пови мито Колумб ми
то Маркс, по само последо
вателно прилагане на раз-

в основатаскорострелни — 
си убийствени — навици да 
се строи без обезпечени сре 
летва, да се построяват не
рационални и нестопански 
обекти, чиято годишна из- 
държка понякога е по-скъ' 
па от самата им стойност. 
Да престанем хорово да 
пеем как „трябва” да се

всекипа
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СТОПАНСКА СТАБИЛИЗАЦИЯ

Юбилеи Крачка по-дълга
ох годинаПЕТДЕСЕТ И ПЕТ 

ГОДИНИ НА 

„НОИУМИСТ“

дови организации се прави 
тримесечно, в „Змай" 
вя'г всеки месец: свеждат об 
щите резултати, защото от 
осъществения доход и ре 
зултатите на груповата и по 
отделната работа зависят и 
личните доходи. В края на 
месеца самите работници ре 
шават за разпределението 
на печалбата и за това кол
ко кой работник ще учас
твува в разпределението, ко 
сто зависи от личното му

Висо Бойчич Алуминиевия 
комбинат в Титоград и вси 
чки болници в Сърбия• В 
момента

Лозница,в
пра

нямаме залежали 
стоки, освен продукцията 
•която трябва да се доставя 

с удоволствие

В стопанството па Смеде- 
ровска община има пякол- 
ко трудови колективи, кои
то с години наред успешно 
стопанисват и служат

па пазара 
изтъкват работниците в то 
зм примерен колектив.

Колективът па „Украс" 
през 1979 година осъществи 
32 па сто по-висока про

за
пример. Трудовите хора в 
„Уафас”, „омай" и „Вочар-
ство" един месец прсдсроч
но изпълниха годишните 
си планове. Хубави новини 
за успешно производство 
пристигат от основните ор 
гаиизации на сдружения 
труд в Металургичния ком 
бинат и от цеха на строс 
щата сс Стоманолеярна. Г1о 
всичко личи, че стопанство 
го в Смодерсвска община, 
с изключение на новите 
цехове в Металургичния ком 
биват, началото на година 
та посрещнаха не само без 
загуби, но и рекордни про
изводствено-финансови резул 
тати. В повечето колективи 
това се постига чрез прила
гане на мероприятията на 
икономическата стабилиза
ция- Тази констаитация шс 
потвърдим с очевидни при
мери.

Тези дни навършиха 55 години от излизане
то на първия брой на „КОМУНИСТ" (I януари 
1925), като орган иа Югославската комунистиче
ска партия- В периода по-дълъг от половин столе
тие, вестникът споделяше съдбата на авангарда, 
чийто беше орган 
върху неговите победи и преживяваше драмите на 
неговите поражения. Затова историята на „Кому
нист ’

дукция от тази в предишна 
та година, стана но-числен 
и силен за 200 нови работ залагане, резултатите на тру 
пипи и способен за още по да иа ГРупага, икономиите

на време и материали, отсъс 
твието от работа, закъснява 
пето на работа, от трудова-

голоми и по-сложни задачи. 
Как е успял да постигне то 
ва?

растеше и се развиваше
та и технологическата дис
циплина и редица други ме 
рки, утвърдени в програма 
та иа икономическата ста 
билизация.

Знаейки предимствата на 
добрата организация, в тази 
трудова организация е фор
мирана отделна служба чи 
ято задача с постоянно дз 
води сметка за подготовка 
на производството. Рабо 
ците в тази служба 
евиденция и В7,ршат

и със съдържанието си и с хрониката си, 
съвпада с историята на Съюза на югославските 
комунисти, основан половин десетилетие преди 
излизането на първия брой на неговия нелегален 
орган. Появяването на първня брой на ..Кому
нист на неговия 40-годишен юбилей — другарят 
Тито оцени като „охрабрение за обезправените хо
ра от града и селото" 
неунищожимостта на комунистическата пратия и 
нейното

Заслужава похвала и при 
мерът за отношението към 
трудовите задачи на работ 
циците от основната органи 
зация на сдружения труд 
„Вочарсгво" към - Селскосто
панския
мин''. Един месец преди из 
тичане на годината не само

тни-
водят
кон-и като „доказателство за

грол иа целия производствен 
цикъл. И най-малките пар
чета от тъкани не остават 
1неугготребен,и, защото слу
жат в допълнителната про 
грама на производството. 
В тази трудова организация 
няма бракувани стоки, вър 
нати

активно присъствие в политическия жи
вот на страната".

комибнат „Годо-

През това време на нелегалната борба на 
ЮКП, когато че изпълниха но и с цели 

300 вагона качествени ово- 
щия преизпълниха плана, ка 
то осъществиха на колекти 
ва съвкупен приход от 180 
милиона динара. Това са по 
стигнали с извънредно усър 
дие, а още повече с постоян 
но държане на сметка за 

са въпроси, кои качеството и рационализаци 
ята на производството. Най- 
гол еми икономии тук са на
правени в рационалната упо 
треба на защитни средства, 
транспортните разходи и 
употребата на други матери 
али, а осъщественият доход 
е резултат и на съзнателно 
то изпълнение на трудовите 

на ме задачи,
сво логическата —

добрата организация 
стопанисване ще Да. По такъв 

продължат работниците па 
„Украс" 
дина, като

реакционния буржоазен режим су
рово се разплаща с революционното работниче- 
5?1гттДВЮ1^е1Ше в стРаната> не е имало член на 
ЮКП, който по някой начин (като автор на те
кст, редактор, печатар или разпространител) не 
се е ангажирал в партийната техника, как по то
ва време се наричало издаването на органите на 
революционния авангард. Режимът най-остро 
казвал всекиго, който бивал заловен в тази рабо
та. Първият редактор на „Комунист" Моша Пияде 
бад заловен и осъден на дългогодишен затвор 
Ч^а), а следващият редактор, Владимир Нешич, 
докато подготвял вестника е заловен в квартира
та, оива пребит до смърт и от многоетажницата 
хвърлен през прозореца (1928). Всичко

Колективът на конфекци
ята къ-м трудовата органи
зация .Украс" с 612 рабо 
танци, от които 86 на сто 
са жени, осъществи годиш 
ния си производствен план 
иа стойност от 512 520 ми 
лиона динара един .месец 
предсрочно. Това бе постиг 
нато със средна дневна про 
дукция на пет хиляди и 500 
облекла. И докато другите 
производители на конфек
ция едвам успяват или имат 
сериозни трудности с плас 
мента, смедеревоката кон- 
фенкция за единадесет ме
сеца в миналата година из
несоха на чуждите пазари 
стоки на стойност от над 
осем милиона динара. По 
този начин колективът оси 
гури валутни средства за 
набавка на нови машини и 
една част от необходимите 
възлроизводствени материа-

произведения пора 
ди лошо качество, неупот
ребими материали. Трудо
вата и технологическата дис 
циплина, неизвинеки отсъс
твия и прекалели боледува- 
ния, това 
то работниците взаимно ре 
шават по-най-добър начин, 
защото същите пряко влия
ят върху изпълняването на 

доходи, 
работници всеки

на-

нор.мите и личните 
Всичкитова

уплашило комунистите нито задушило техните 
волюшюнни вестници. Борбата се води все до 
победата на социалистическата революция и, се- 
тне^ продължава върху новите завоевания 
бождаването

не
ре ден точно знаят колко зара

ботват и могли ли са и как 
повече да спестят за себе и 
колектива и в кра* 
сеца да заработят и за 
ето семейство. По пътя на 
успешно

на осво-
на труда и човека, в условията 

социализма и самоуправлението, а които и Ко
мунист дочака своята 55-та годишнина

трудовата и техно-на
дисциплина и

на тру 
начин човеш- 

кият фактор с благоприят
ните климатически условия 
на работниците на ,‘Вочар” 
донесоха хубави приходи и 
удоволствие.

.Домуиисг” е средство на идейната и попи-

Л? ЮЦВДГа- Тои е част действителността 
“а ^“«упР^ителна, социалистическа и необвърза- 
на Югославия. И с това, че излиза в 12 издания 
«а 9 езици на народите и народностите, като ор- 
ган на СЮК и на СК на републиките и автоном
ните области — той изразява всички особености 
«а югославската социалистическа общност 
поправки народи и народности.

и в настоящата го
размишлят съ

щевременно и за възможно 
стмте на разширяване нл 
производствено- технически
те мощности, което 
могне и за настаняване 
работа на

ли.

Хубави новинище спо— През последните години 
ние в колектива не изгуби- 
ме нито един потребител. С 
качеството на 
и навременното 
спечелихме
ребители. На й-големите 
ши потребители 
те къщи „Белград", „Сърби 
ятекс", „Текстил—Вискоза ’

за услеш 
ни резултати в производство 
то пристигнаха и от Металу 
ргически* комбинат Смеде- 
рево. Оощо в комбината 
п роизводствени ят 
изпълнен за първи 
11 на сто* Докато цехът Аг- 
ломерация - за пръв път 
в съществуванието си два 
Десет дни пред изтичането 
на годината изпълни произ
водствения си план с над 824 
\иляди тона агломерат Осо 
бено добри резултати освен 
работниците в Агломерация 
се постигат и в цели* ком 
плекс на топене на желязо. 
Работниците и специалисти- 
те на Леярната 
вкарването на

на
по-голямо 

нови работници. 
Занаятчийско -

число
продукцията 

доставяне 
много нови пот организация „Змай”*с 340^а 

ботнмци цели 
дини не знае 
лошо

на рап-
план е пре 

Път спетнадесет го 
за загуби и 

стопанисване, а мина
логодишния план също та
ка ИЗПЪЛНИ
предсрочно, 
ки 207

на-
С. Кържавац са стокови

един месец
осъществявай- 

милиона динара съв
купен доход. В 
тив работниците 
лучават средно по седем 
хиляди динара личен доход 
и с гордост изтъкват, че ве
че са договорили работи за 
настоящата година на стой 
пост от 150 милиона динара 

представлява 70 ,на 
сто от плана за 1980 година 

Доходът на работник 
„Змай в 1979 
лизаше на 250 
ра. Това 
сто повече по
средния Доход в знаятчий- 
скснуслужните организации 

Югославия. Такива 
тати работниците 
смедеревски колектив 
гат като

този колек-
месечно по

увеличиха 
естествен гас 

ъ Високата пещ и по та
буто ^ГШН намалиха употре 
™ V 3 СКЪПНЯ кокс ЛИ 25 килограма 
тон

което

в за це-
година въз 

хиляди дина 
е се цели 20 на 

отношение на

на един
„„„ излеяно желязо. Каче- 
ДоставТн ” благовРе.мвнно=Гос?\~То„-

н ‘ е се Държи сметка за
л,шГШИТе Във 8сички об

ши на потреблението. За 
Добрите резултати 
принесло и

в
резул- 

на този
пости

*ият доходИдонася'6 П°'ВИС°' 
ми месечни 
Онова

и по голе 
лични доходи, 

което в повечето тру
много до 

по-доброто раз
пределение.
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3 Комунист

ОПТИМИСТИЧНИ ПРЕДВИЖДАНИЯ НА РЕАЛНИ ОСНОВИ
Велимир Филипович

размер на увеличение на 
обществени я продукт, наста
няването на работа и инве
стициите, когато

Едно от важните направ 
ления в по-нататъшното ра
звитие

че в края на десетилетието 
чувствително да се смекчи 
проблемът за безработица
та, а в края на столетието 
да се постигне пъпно настан 
яване на работа св централ 
ната част на Сърбия и Вой 
'водина, докато тази цел в 
Косово ще се осъществи 
5—6 години по-късно.

Решаването на този проб 
лем не е само стопански 
въпрос, но значи и решава 
не на основните социални, 
политически • хуманни от
ношения, за ; лито се застъп 
ва нашето общество. Ако 
се осъществяват всички 
предвиждания 
стите, в нашата република 
до 2 000 година трябва да 
се открият 1 350 000 нови 
работни места, което ще бъ
де съвсем достатъчно да 
се реши проблемът за нас
таняването на работа.

Според
икономистите, основният но 
сител
развитие на Сърбия ~ще бъ

може да се реши само с 
приемането на дългосрочна 
политика по 
на чуждата 
прецизни критерии, 
трябва да бъдат изпълнява 
ни при всеки внос.

Общата оценка, която мо 
жеше да се чуе на съвеща 
нието по студията, може да 
се оведе на едно изречение: 
Твърде е оптимистична, но 
и осъществима. Наистина, 
по адреса й бяха отправени 
много забележки — като се 
почне от това че е препаша 
та, че не определя всички 
източници на финансови 
средства за осъществяване
то й. че не зачита (много) 
световните процеси и че 
пренебрегава фактора човек, 
който трябва да „изнесе" 
развитието до 2000 година.

Ако според мнението 
на авторите на студията — 
трябва да бъде развитието 
на агролромишления сектор, 
който в централната част 
на Сърбия очевидно изоста 
ва. С дребните частни имо 
ти и участието на обществе 
ния сектор със само 11 на 
сто, неразвитото лромишле 
но преработване, неоргани
зирания пазар и постоянно 
то намаляване на обработва 
емите площи (до края на 
столетието в Сърбия ще 
има с 250 хиляди хектара 
по-малко обработваеми пло 
щи поради разширяване и 
урбанизиране на населените 
места и построяването на 
нови “ съобщителни обекти),

последователно възцриемане 
технология с 

които

под-
всички предимства на 

шата самоуиравителна 
ма, природни ресурси, с ко
ито разполага, научните и 
техническите 
по-бързо внедрява 
ва в практиката, а по-раци
онално и

в повечето 
страни се стигаше до чув
ствително -намаляване 
ростта на темпа на стопан 
скИя растеж 
яват

зва
систе ско-

днес се отраз- 
във високата степен 

инфлация,
постижения

въплъща- на по-ускорено 
увеличение на потреб- 

от увеличението
то
лениетодисциплинирано се 

поставя в разпределението 
и потреблението

на дохода, 
акумулационната способност 
на стопанството, 
то влошаване на отношени
ята въ-в външната размяна 
и наглото

намалението на
■на дохода 

— съвсем е яоно, че Сър
бия до края на това 
тие ще осъществи национа
лен доход на жител и така 
ще се доближи до найннапре 
дналите страни в Европа

сериозно
столе-

увеличение на 
Дълговете в чужбина, 
това до голяма степен до
принесоха слабостите: скро 
мин резултати в сдружава
не на труд и средства 
бавното оживяване 
ните инвестиции, които тряб 
ваше да дейотвуват като ста 
билизиращ фактор.

За
на икономи

Така, най-кратко, може да 
гласи изводът от тридневно 
то съвещание на най-еминеч 
тните икономисти на Сър
бия, състояло се към края 
на декември в Ниш. Тема 
на съвещанието беше: „Кон- 
цептът на развитието на 
Сърбия до 2000 година". То 
ва всъщност беше първото 
объсждане на специалисти-

и
на круп не може да се подтиква ра 

звитието на републиката.

Комасацидта, 
то и сдружаването на сел
скостопанските 
с обществения сектор са мо
ментни решения, които об
лекчават положението

Немалък брой от участни 
ците в дебатата твърдеше, 
че е преувеличен размерът 
на растежа на индустрия 
та, а „подценено" значение 
то на селското стопанство. 
По-нататъшната интензив
на индустриализация пак 
може да ни отведе в инфла 
ция и прекалена задълже 
ност, а професор Никола 
Чобелич специално преду
преди че не се предвижда 
още по някой вариант за 
решаване ,на основните въ 
проси по развитието и че в 
студията са вградени голям 
брой предпоставки.

коопериране

Освен тосва, състоянието в 
нашето стопанство, — а то 
ва изглежда ние последни 
схванахме в Европа — зна 
чително затруднява бързо 
то увеличение на цените 
на енергетиката и суровини 
те на световния пазар.

преценките на труженици

на по-нататъшното
на

те, по проекцията на дълго
срочното развитие на наша
та република, съчинена 
един отбор на специалисти 
от Икономическия институт 
в Белград. След тази среща 
в студията ще бъдат вгра
дени сюгжестиите и мнения 
та и на други икономисти 
и тъкмо така доизградена, тя 
ще послужи на делегатските 
скупщини 
организации като научна из 
ходна основа в предстоящи 

по-широки 
по средносрочкото и дълго
срочното развитие.

— Националният доход би трябвало да въз
лиза на около 5 350 долара на жител, колкото в 
1975 година осъщестиха Белгия, Западна Герма
ния или Франция.

— До края на столетието трябва да се на
станят на работа 1,25 милиона нови работници. 
Средният годишен процент на настаняването за 
целия период би бил 2,4. а при това в първия пе
риод би бил значително по-висок, а сетне по-малък. 
Според конкретни пресмятания, до 1985 година 
всяка година трябва да се открива работа за 70 
хиляди работници, а след тази година — по 53 
хиляди.

ог

Но и покрай всички тези 
трудности в разискванията 
бе изрично 
че те не са неопродолими и 
че съществуват всички -реа 
лни условия през следващи 
те пет до седем години да 
се санират, а тогава на но 
ви основи, в по-благоприят 
ки условия с повече дисци
плина в потреблението, при 
по-посл ед о вател но ползване 
на всички ресурси и науч 
ни постижения, нашата ре
публика по-ускорено да се 
развива.

подчертавано,

и обществените
Професор Мирослав Трич- 

кович — а не беше сам в 
твърдението си — счита, че 
в периода на обща неста
билност в света, когато све 
товното стопанство се „нами 
ра в шок", не е оптимал 
но да се правят такива дъл 
госрочни концепти. За едно 
десетилетие, според мне 
нието му, това е оправда
но. За всяко по-дългоорочно 
планиране няма достатъчно 
„твърди елементи1 и също 
то се базира на предпостав 
ки. Имаше и мнения (док 
тор Веселинович), че в из- 
готвяването на концепцията 
е трябвало да се дадат и 
успоредни показатели за ра 
звитието на другите репуб 
лики. Не само заради срав 
нение на развитието, но и 
заради неговото съгласува 
не. Според оценката на про 
фесор Любиша Адамович, 
нмгго Сърбия, нито Югосла
вия, в нито едно отношение 
не са в по-трудно и в по- 
лошо положение от остана
лите страни, с изключение 
на пет или шест най-нап- 
реднали държави.

разискванияТЗ — В сравнение с 1977 година промишленото 
производство в републиката ще бъде пет пъти по- 
голдмо — а съвкупния обществен продукт в ре
публиката ще възлиза на 1 050 милиарда динара.

— Капиталните вложения в основни сред
ства през целия период ще възлизат 1 840 мили
арда динара, а при това по-големи инвестиции се 
предвиждат до 1985 година.

— Селскостопанското население в републи
ката трябва да се намали с 1,8 милиона и ще 
възлиза 14 на сто от общото население в репу
бликата.

Според отчета на Светов
ната банка за 1977 година.
Югославия с национален до
ход от 1 900 долара на жи
тел, се намира между сред
но развитите страни в Евро 
па, (а положението ка Сър
бия според всички съществе 
ни характеристики наподо
бява положението 
славия). През следвоенния 
период Сърбия измина голя 
ма част от пътя къ-м пре- 

на изостаналос-

Творците на студията ечи 
тат, че развитието на Сър
бия трябва да бъде повече 
автентично. Това практично 
значи, да се напусне имити 
рането на индустриално 
развитие специално се ак
центува с оглед на това, че 
ние сме самоуправителна об 
щност, която се е определи 
ла за освобождение на тру

— Селското стопанство в Сърбия ще изнася 
20 до 25 процента финални произведения.

— Всеки жител на Сърбня годишно (средно) 
ще консумира 65 до 70 килограма месо, 230 до 
260 литра мляко — а ще се намали консумира
нето на хляб на 100 до 110 килограма.

на Юго-

одоляване 
тта. Така, например, съвкуп 

обществено развитие 
на Сърбия в 1977 година бе
ше 5,1 пъти по-гол ямо от 

1947 годи-

да и за по-хуманни отноше 
Некритичеокото подлия-

ражание на потребителското 
общество, в страната, която 
все още се извлича от изоста 
«алостта, подхранява нере- 

желания за потре- 
надминава

лото
този отрасъл. Същинските 
решения са: увеличение на 
обществения сектор и ин
дустриализация на земеде
лието. Когато се постигне 
това, без оглед на необхо 
димото намаление на сел
скостопанското население, в 
републиката ще бъдат оси
гурени всички потреби за 
храна. Дори ще се получат 
н пазарни излишъци за из 
нос. В края на столетието 
един стопанин ще „храни” 
18 жители. Понастоящем, 
той „храни" само пет души. 
Според изнесените оценки, 
селскосто стопанство тряб 
ва да осъществява при
раст в размер от 3,5 на сто
всяка година.

За да се доближи Сърбия 
до най-нанредналите стра
ни в Европа, като важна 
цел се поставя и последо
вателното прилагаше на на- 
учно-технолошческите пос
тижения. специално на 
онези от .домашни източ 
ници". Разбира се, тряб
ва да се остави практиката 
на некритимески и иесел 
«горски внос на (старата) 
технология. Този проблем

де индустриализацията, ко 
ято трябва да възприеме 
всички белези и качества 
на висша фаза — в която 
динамиката на растежа ще 
определя качеството на ико 
номическите процеои. Про 
мишлеността всяка година 
до края на столетието тряб 
ва да се увеличава със 7,3 

бе каза

осъщественото в
През отделни периоди 

промишленото производство 
нарастваше годишно дори 
в размер от 9,4 на сто, а 
селското стопанство в раз
мер от 3 4.

на.
алтгите
бление, което 
нашите материални възмож
ности. Затова принципът на 

потребление предреалното 
ставлява един от най-съще
ствените фактори и на сга 
билизацията и на по-иататъ 
шното развитие, 
условията .на острата енер
гийна криза и изчерпването 
ма природните 
па суровини.

В своето развитие стопан 
ството на Сърбия следеше 
общия ритъм на 
стопанско развитие на 
славия, който се 
между най-ускорените в све 
та' Извършени бяха дално
видни промени в икономиче 
ската и социалната структу 

бяха поставени здрави 
н а со-

процента, което — 
мо на съвещанието 
бъде твърде трудно.

Най-тя<жо свързано с то
зи въпРОс е решаването на 
проблема на енергийната 
криза. В предишните перио 
ди, когато вносната енер
гия беше твъРДе ефтина, на 
шето стопанство без много

За професор Коста Мнхай- 
лович студията представля
ва начало на една нова 

а и мнозина 
други участници я оцениха 
като реална и солидна осно 
ва за по-широко разглежда 
не на дългосрочното разви 
тие на Сърбия.

щеотделно вбързото 
Юго-

намира
източници икономия

Следващият елемент за 
подтик на стабилизацията и 

«а републиката 
полагането на

ра и
устои за изграждане 
циалистическите, самоуправи 

Основният

развитието
представлява
постоянни

двоумение напусна домаш
ните итзочници на енергия 
и масово се ориентира към 
вноса ша нефт. Нито Сър
бия, нито Югославия са бо
гати с енергийни източници, 
и енергетиката трябва да 
се икономисва, а до края 
на столетието нашата про
мишленост трябва да се пре 
ориентира на домашните въг 
лища, водоелектроцентрали 
те и ядрената енергия, ко- 
ято вече в началото на де
ветдесетите години трябва 
да стане съставиа част на 
енергийната система «а Сър 
бия-

усилия за по-ви 
производителност ител ни отношения*

носиггел на сто- 
беше ин-

сокалай-последователно прилага- 
научно-техническите

двигател и 
папското развитие 
дустриализацията, 
вана от висок размер 
вестиране, равновемерн Ръсг 
на настаняването на работа 
и бързото разви'гие на обра 
зоваиието. Но този растеж 

републиката 
множество проти-

подъРжа 
на ин

не на 
постижения*

„Кон-
чиото

__ Сърцевината на
цепцията за дългооро 
развитие на Сърбия как 
в об основанието заяви Ду 

дирек-и развитие на Бйелогърлнч, 
Института, е въпро-шан 

тор на 
съ'г
работа. Всички компоненти 
на Концепцията за развитие 

поставени така, че ве-

носеше и 
вуречия, които към средата

^ десетилетие
по-силно да дейе- 

ограиичаваш Фа

паза настаняванетона настоящето 
започнаха 
твуват като 
ктор на понататъшното Раз 
витие. Относително високият то са
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гадинд м инономииПО ПЪТЕКИТЕ КА РЕВОЛЮЦИЯТА
такт с него. Тяхната упори 
та борба оръжието да не 
се предава на окупаторите, 
да се осуетя ва раздухване 
на верска н национална ом 
раза, да не се установява 
агалък и под., допринесла 
бързо да спечелят доверието 
на огромното мнозинство па 
населението. Всичко това опо 
собствувало за омасовяваие 
па партийната и скоювска
организация, 
на народната власт и укреи 
вапс па движението. Има
ло успехи В|,в всички обли 
ци на борбата, а тези успс 
хи се влпли в един, когато 
бива формирана Трета про
летарска (сапджашка) бри
гада. Само ЮКП със своята 
принципна политика за п/,л 
по равноправие па народи
те и народностите и за епло 
тяваие па всички патриоти 
в борбата срещу окупатори 
ге и техните домашни ла 
кей, могла да раздвижи ши 

маси в 
своите

Ограниченията, необходими за су.здаване иа 
за но-стабилно стопанисване ще

(МИРКО ЧУКОВИЧ: ИЬТУВАНЕ В СВОБОДАТА, 
СЛМОУПРАВИТЕЛНА ОБЩ ЛОСТ ИА ИНТЕРЕСИТЕ ЗА 
КУЛТУРА, НОВА ВАРОШ 1979)

почувуслолид _ _
ствува всеки по своя джоб, но същите би трябва 
ло най-много да засегнат разсипниците и онези ко' 
ито прекомерно харчат

Мр МИЛИВОЕ ЦВИЙОВИЧ жава бойния си път, като 
съветник в АВНОю, към 
ьоан, през Биело поле и 
Нова варош, та по задача 
да пристигне в освободения 
Белград.

Но нъгя, макар под теж
ки условия, той випмател- 

. -но записвал всичко, което е 
лично сам видял и доживял 
или узнал от бойните и съ 
трудниците на Народноосво 
бодителната война. По та
къв начин той е обхванал 
събитията в Саиджпк и бой 
ците, конто Трета пролетар
ска бригада е водила заед
но с останалите части на На 
родиоосвободмтелната вой 
ска в IV, V. VI и VII вра 
жески офанзиви. Чуковнч 
записал и писмата на бой
ците, военните доклади на 
Ръководителите и щабовете 
на поделенията на Народо 
освободителната войска, как 
то и на вражеските ръково
дители и части, след това 
военните възвания и афиши 
и накрая Дава някои данни 
за злосторствата на окупа
торите и домашните преда
тели над нашия народ и 
имуществото му.

Харчалиите инак пробиха 
всички ‘демеркационни ли
нии, които определя височи
ната на осъщсствения до
ход. Общото й съвместното 
потребление, личните дохо
ди, износът — всичко далеч 
надмина доходовните рамки, 
отваряйки вратите на ин
флацията и нестабилността. 
Потребителската треска се 
отрази и върху командиро
въчните и служебните пъту 
валия в страната и чужби 
на, разходите за превоз на 
служебните пътувалия, след 
това и а разходи за репре 
зентация- Отделни хора и 
организации изявяват невсе- 
кидневна досетливсст 
извлекат колкото се може 
повече полза от тези разхо 
ди. Авторските хонорари, 
средствата за интелектуал
ни услуги и разходите за 
договорите на дело станаха 
значителен източник на при 
ходи за отделни лица, а го
лямо обременяване за мно
жество трудови организа
ции. Над 22 милиарда дина
ра са изплатени за команди
ровъчни, теренски добавъч
ни и останали разходи, а 
за репрезентация 2,5 милиа
рда динара. И тези разходи 
надхвърлят и действителни
те потреби и доходовните 
възможности. Между мерки 
те на Съюзния ипълните- 
лен съвет, с които се цели 
насърчение на домакинско

Миналата година, като и 
някои предишни, ще се пом 
пи по голямото харчене, ко
ето получили размерите па 
потребителска еуфория и 
значително допринесе за то
ва да бъди застрашена ста
билността иа нашето сто 
паметно. Всички анализи, съ 
чинеии било в организаци
ите на сдружения труд, об 
щипитс, републиките и ав

От всички произведения 
за НОВ и народната рево 
люЦИд специална стойност 
представляват дневниците 
на преките участници в На 
родоосвободителната война.
Макар че са създавани при 
изключително трудни усло
вия, които не са били добри 
по-пълноценно да се изка
же мисълта, дневниците иа 
нашите бойци представляват 
ценно свидетелствуване за 
тежките, но и славни дни 
на НОВ, мотиви за учените 
и вдъхновение за художнн 
ците. В тях завинаги са за
пазени автентичните събит
ия и образи. От това пронз 
тича и голямото им предим 
ство пред военните спомени, 
хрониките и останалите ма 
териали за Народноосвобо- 
дителната война и народна 
та революция.

След почти 35 години от 
края на Народноосвообдител 
ната война Мнрко Чуковнч 
— един от организаторите 
на въстанието в Санджак и 
автор на известната книга 
„Санджак в НОВ” — подре 
ди своя обемист ръкопис 
на записки от войната и го 
публикува под заглавие „Пъ 
туване в свободата”, в из- 

, дание на Самоуправнтелна- 
та общност за култура в 
Нова Варош. С това начина
ние авторът и издателят до 
принесоха за по-добро поз
наване на сложните усло
вия, в които действувала 
Ю1Ш на територията на Ми 
лешевска околия и по-широ 
ко, на започване на въоръ’" 
женото въстание, а след то
ва на бойния път на части
те на Трета пролетарска 
(санджашка) бригада.

Чукович изминал 
боен път от бомбардирания 
Белград, 6 април 1941, през 
Нова Варош, Златар, Ужи- 
це, Камена гора, Сутйеска,
Прозор, Ливно и Мърконич 
град към Санджак, та отно
во да тръгне към Сутйеска.
Неговите записки за хората 
и боевете на Сутйеска пред 
ставляват най-трогателните 
страници, които имаме до 
днес за тази славна битка.
От попрището на Сутйеска 
Чукович с другарите тръгва 
към родния си край, къде- 
т.о с усърдие работи за ук 
репване на движението, а ли да събират народа и да
оттам през Плевля продъл- поддържат постоянен кон-

устамовяванс

да
репеите народим 
Санджак, които от 
редове вече към средата на 
1942 година дадоха бригада 
иа пролетарии.

Последните страници на 
своя днвеник Мнрко Чуко
вич е написал в Белград, 
откъдето започнал пътува
нето си в свободата. Него
вите записки за 
свободни народни

първите 
избори

потвърждават, че пътят, по 
който нашите народи наче
ло с ЮКП

Всички обемни материали 
авторът е предал преглед
но със свои реагирания на 
събитията и размишления 
за тях. Искрено е записвал 
своите становища, било да 
се касае за взаимни отноше 
ния между бойците и тяхно 
то държание къ'м народа, 
отношението към врага, по
литическата работа с наро
да или назначаването на бой 
ци за командири, движение 
то на войсковите чсати. От 
всяка записка блика Чу- 
ковичевата страстна борба 
за укрепване на Народоос 
вободителната война и раз
пространяването на истина
та за нея и заздравяването 
на братството и единството, 
просвещаването на масите 
и хуманното отношение към 
човека, а за демаскиране на 
окупаторите и домашните 
предатели.

Афирмация и по висо
ка цена на производи
телния труд: от цеха 
на „Енергоинвест” в 
Яйце

и другаря Тито 
тръгнаха, бил правият и 
единствено възможен път.

Реалните свидетелствува- 
ния на автора, проникнати 
от собствения му боеви оп
тимизъм, критическото от
ношение към всяко обстоя 
телство и особено от вяра
та му в победата над врага, 
поставят тази книга от 660 
страници в поредицата на 
нашите най добри дневници 
от НОВ. Свежият народен 
език на саиджашкия край, 
късото и пълно изречение 
спомагат дневникът да се 
чете леко и с възбуда да 
се следят събитията, усилиЯ‘ 
та, страданията и смъртта, 
но и успехите, и да се по
чувства хуманизмът на на
шите бойци, дисциплината, 
здравият народен хумор, тъ

области, показ
ват че е имало много пре
каляваме, дори и разпилява 
не на инвестициите, че не 
са избирани средства чрез

тономните

разполагане с дохода и да 
се допринесе към по-стаби- 
лното стопанисване, се пред 
виждат временни ограниче
ния на харчене на средства 
за тези цели.

И личните доходи, разби 
ра се, трябва да се движат 
в унисон с доходовната ло
гика. И тук имаше 
жение увеличението им про 
центуално да се 
обаче окончателно се 
становището да „следят 
вото на

кредити или по друг начин 
да се дойде до средства ма 
кар за започване на инвес 
тирането, без .много да се 
зачитат принципите на до
макинското рационално ин
вестиране.

Инвестиционното потреб
ление остава първата грижа 
на обществото, защото 
вестно че без нея няма 
ускорено развитие, а него
вото свеждане в реалните

__ икономически рамки тече
а поР?ди раздяла с род- бавно и това с големи от- 

ппп -ния кран или Боона’ с коя- пори и недоразумения Ето 
пар- т0 боиците се сродили, и защо в настоящата година 

организирането скръбта за падналите друга трябва да се стое скЗтп на Въстанието в нововарош- ри. с спре скъпото,
ки край: Формирани били С тези свои качества бой изпражданГна 
първите партийни клетки и пият дневник на Мнрко Чу- което е най-опасен облик 
събирано оръжие. Чрез со- кович „Пътуване в свобода пилеене Ня 
лидарни акции и по други та” представлява значителен средства Налага ге 
начини комунистите успява принос към по-пълното опо на на мно?о неща в сгкт!

знаване иа събитията от мата на финансирането 
нашата революция. говаря.Нет?, сдр^жаГапето

на труда и средствата, 
да победи логиката 
тиката на рационалното 
вестиране. Колко

дългия предло-

о граничи, 
приее нз

по ни
осъществения доход 

на разстоянието от 5 
(стопанството), относно 8 на 
сто (останалите 
Трудовите

на сто
Чукович показва с какви 

трудности се борила 
тията при

дейности). 
усилия на поот- 

делните труженици и 
лективите с всички 
ропрнятия се насърчават що 
то възможност за 
ние на дохода, 
на личните дходи да 
и намират в

производителността 
' тРУДа, икономиите 
риали, работното време, и 

по-добрата организация на 
производството. Колко 
номии се

на ко 
тези ме

увеличе* 
а с това и

на
обществените

търсят 
увеличениетона наДо

на мате
та в

Комунист и прак
ико-

скриват в по-доб-
ин-

_ „ икономии
във всичко това се крият?

Тази година, съдейки по 
всичко, ще обяви война на 
разпиляването на инвестито
рите. Преди всичко, изграж 
дането и обзавеждането 
административно — управии 
те сгради и непроизводстве
юТепк°о°еКТИ ще бъде “ря-

н°' са*° "е са завършени 80 
то „ в здравеопазване- то 60 на сто. Нови

рото използване на работ- 
вРеме. енергията, сред 

. та за работа на труда, 
организацията на работа"та?

Настоящата 1980 година 
и тРябвало да бъде горчи- 

ва за безделниците, лентяи- 
разсипниците от

вид. Макар че тя __
поскъпването на 
стоки в
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на
нист” те и всекитрудова органи-

паради 
различни 

целия свят —• поед 
™"ав» множество ограни-
и рабо?ливПЪК На УСъ'РДНИя 
Възможност
Място да си 
Ден жизнен 
разлика

дактор
нист”: от-

стопан- 
ще могат да се 
когато се обез- 

за завършава 
започнатите. Има 

строежът

ски обекти 
СТрОдТ само 
печат средства 
не на вече 
причини да 
на обектите, 
гат да се

човек открива, 
на работното 
осигури стабн- 

стандарт. Но за 
от предишните го- 

ДИНИ, той ще трябва 
КВа на живот 
стенето

петък.
спре

които не 
завършат в

мо
да сви 

в който пе- 
необходим

след- 
а не допри- 
на вносни - 

Домашни, нито за 
неблагопри- 
структура.

ващата година, 
насят за замяна 
те стоки с 
подобряване на 
ятната

ос-
става
У дома, на работ-

сежи^ГЦ

Джурашковнч

СПЪТНИК 
ното

стопанска
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ГОРНА ЛЮБАТА
ЦЬРНОЩИЦА

СНАДБЯВДНЕТО Е СЛАБО 0РГДШ1РШ ВЬВ ВШНИ АКЦИИ
Вече няколко години на

ред църнощичани последо
вателно разрешават комунал 
ните проблеми, пред които 
са изправени. Селото е раз 
пръснато в няколко махали 
в подножието на планина 
Църноок, а пътят който го 
свързва с регионалното шо
се Босилеград — Враня от
давна е негоден за събщен- 
ия. Затова всички обществе 
нополитически субекти на 
селото здружно поеха зада
чата да го поправят, за коя 
то цел събраха соб 
средства. Акцията помогна
ха и Общинската скупщина 
и църнощичани, живещи 
във вътрешността на стра
ната. Успешно е приключи
ло прокарването на телефо 
нна линия-
През настоящата година те 
са запланували да приклю
чи разширяването на пътя 
Две реки — Придол — За- 
ношка махала, както и пътя 
до Петковска махала. Ще 
се организират акции по 
залесяване и създаване на 
изкуствени ливади на площ, 
кодто ще им бъде определ- 
на от общинските органи. 
Това е само една част от 
задачите, запланувани в про 
грамата за работа на първич 
ната организация на СК в 
селото през настоящата го
дина. Повече внимание ще 
бъде обърнато и на идейно- 
-политическото издигане на 
членовете на първичната 
партийна организация и по

този начин да се оспособят 
за още по-успешно изпълня 
ване на задачите в остана
лите обществено-политичес
ки организации и органите 
на местната общност.

В програмата също 
планувано численото укреп
ване на първичната органи 
зация чрез приемане на но
ви членове от редовете на 
младите 
производители.

На изборното събрание на 
първичната партийна орга
низация — както ни осведо 
ми нейният секретар — кри 
тически са обсъдени и проя 
вените слабости и проблеми 
в работата на организация
та и в селото. Отделно са 
посочени слабостите в рабо 
тата на продавача в селския 
магазин, който е в състав 
на ООСТ „Слога” от Босиле
град. Секретарят изтъкна, 
че членовете на първичната 
организация на СК са забе
лежили, че продавачът не 
спазва работното време, не
брежно се отнася към кли 
ентите от Църнощица и Ду 
кат и не се грижи за редо
вното снабдяване на магази 
на с необходимите стоки от 
първа необходимост. Поради 
това ще бъде раздвижена 
инициатива, която трябва да 
подпомогнат и самоуправи- 
телните органи на предприя 
тието, за спешно решаване 
на този наболял въпрос.

в момента няма кафе 
за хляб и

времето не позволява и подо 
бни. И преди снежни преспи 
и трудности съществуваха, 
срещахме се с тях — подчер 
тава Драган Станчев от с. Му

сода
други стоки

След новогодишните прав
ници и снежни виелици снз 
одяваието със стоки от Пър
ва необходимост в Горна Лю 
оата не задоволява. Негоду
ват не само горнолюбатчанй 
но и хората от Мусуд и Ба
рне които се снабдяват 
ва за тях най-близко село. В 
момента в двата магазина в 
селото няма още кафе, 
да^ за хляб, просто 
-обикновена чинийка 
нуждае потребителят не 

да намери. От друга пък 
страна едни и сЪщи 
има в изобилие.

— Дял ден загубих 
което търсих не 

рих. Хората отиват 
до друг магазин и се връщат 
с празни ръце. Но това

е за-

селскосгопански

в то-
ствени

со-
за най- 
ако се 

може
стоки

II 1ВСИЧ 
наме-ко,

от един

не
Д. Станчеве така само днес, а често пъ 

ти съм принуден да 
вам

Д. Новков

Потребителите се срещат и 
с още един друг проблем в 
снабдяването. Няма цена иа 
стойността на всяка стока. 
Засега тази „практика” и с 
глобите, и с наказанията не 
може да премахне и общин
ският инспектор по пазара. А 
потребителите търсят добри 
услуги...

търгу-
в Бабина поляна, Търго 

вишко. Сега през планината 
и там «е бива — казва Ди
митър Новков от отдалечена

трици, а с това селскостопан 
ските производители за ог- 
глеждане на добитъка имат 
трудности.

— Снабдяването не може 
да се каже, че е добро и не 
е на задоволяващо равнище. 
Отделно искам да подчертая, 
че често липсват стоки от 
първа необходимост. Затова 
смятам, че и магазинерите не 
.могат да се изговарят че

та около седем километъра 
горнолюбатска махала Колчи 
на гарина.

Хората с брашно са се 
снабдили на време, а и сега 
в магазина има достатъчно. 
Липсват само царевица и В. Б. Б. К.

НОВИНИ ОТ СЕЛО ВЛАСИ „СЪСТЕЗАНИЕ НА СЕЛАТА” Е ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН

Прокаран път Власи 

махала „Шумйе“
Добри резултати в благородната

акция
Шестото по ред „Състеза

ние на селата в Южномо-
И в миналогодишната ак

ция и а дело се потвърди ко 
яко неизчерпаема и плодо
вита е творческата 
атива иа! селските

тръгнати множество народ
ни умотворения. Затова

че и автомобили, а що се 
касае до вършачката, 
вече се намира на мястото 
където през лятото ще бъ
де извършена вършитбата.

Дълги години 
на махала „ЩумйО която 
е съставна част от село Вла 
си) се срещаха с един и 
същ проблем — път.

жителите
тя равски регион, проведено 

през миналата година, има 
за резултат стотици киломе
три прокарани и модернизи 
рани пътища, водопроводи, 
далекопроводи, построени но

заслужено им припадна пър 
вата награда от 11 000 ди- 

тружени- нара и епитетът .,най-орга- 
ци, когато единодействието низирано село в региона", 
им стъпи на сцената. Това 
безсъмнено потвърждават й 
резултатите на 12-те най-до-
бри в общините села, кон- це, които спечелиха втората 
то се съревноваха на заклю- награда, възлизаща на 9 000 
чтггелшото тържество, със- динара, на усърдените сел- 
тояло се на 5 и 6 май 1979 г. окостопанокн производите- 
в Лебане. Жителите на се ли от Орашац, Лесковашка 
ло Прекопчелица Лебанска община, лауреати на тре- 
общииа, например, състе- тата награда (7000 динара) 
завайки се в акцията, са и на всички останали състе 
построили селски път от заващи се села.
15 км иа стойност 350 хил
яди динара, възобновили то В предстоящия период 
котата мрежа за низко и акцията „Състезание на се- 
високо напрежение, за кое- лата” трябва още повече 
то са изразходвани 5,5 мили да напредне и да дава зна- 
оиа динара, от собствени чителен принос за добрува- 
средства са построили амбу 
латория, автобусна опир- 
ка, помещения за общес
твена дейност. Голям брой

иници-

Не по-малки са и пости
женията на селяните от Ла 
довица, община Власотин-

най-обикновен, сел-Път,
ски, по кой^о шс могат да 
вървят селските каруци и 
най-много — вършачката, ко 

на вършитба 
стигаше до спомена-

МАГАЗИН БЕЗ ХЛАДИЛ 
НИК ви културни домове, мосто

ве, библиотеки, здравни стаи 
обекти.ции, спортни

ято по в-реме 
та не 
тата махала.

Добре е известно, чс село 
ток повече от Така в най-късо би могъл 

да гласи отчетът па тази бла 
городма акция, в която учас 
твувака 12 общини от Юж
но моравски регион. В акция 
та, която представлява не 
само с'ьстезаиие иа местни
те общности но и разширя
ване и укрепване на съвкуп 
иите усилия иа органшз!гра
ните социалистически сили 
за ускорено развитие и пре- 
образование на селото, мина
лата година взеха участие 
173 села, между които и се
ло Райчиловци от Босилегра 
дока община. Трудещите се 
и гражданите от тези села 
се състезаваха в развиването 
на самоуправителшитс обще
ствено-политически отноше
ния,
дело подобряването на 
скостооанското производство 
и жизнения стандарт и с 
културн-художествени прог
рами.

Власи има 
шест години, а също така 
е известно, че има и един 
магазин, който принадлежи 

ООСТ „Осми септември' 
от Пирот, в който до ден 

хладилник!

Ето че дойде и деня. ко
гато и този проблем бе раз 
решен завинаги. Благодаре- 

организа- 
Вла-

на
пие на местната 
ция на ССТН на село ^ 
си и най-много иа Оощин- 
«жата скупщина Пирот, ко 

изпрати булдозер в 
проблемът — 

вече не съществува!

В рекордно време пътят 
Власи — махала „Шумие , 
бе построен,
„Шумйе" от своя страна ра
ботиха
от двадесет депа, така че 
дълго очакваният път ое 
построен в рекордно време 
и вече е в действие.

И така, благодарение 
вложения труд от 1 
иа шумчаии по пътя

— „Щумйс", пътуват ве-

диешен няма 
Ако поискате да си купите 

— салам, колба-да речем
си, кашкавал или пък дру
ги продукти от този 
ггродавачт^т ще каже: Не
се снабдяваме с такива не
ща, тъй като пямаме къде 
да ги съхраняваме! Нима 
е проблем един хладилник?

ято
село Власи,

вид.

пето на селските тружени
ци. Заради това ще бъде не 
обходимо по-съществено и 
по-масово мобилизиране на 

и общеотвено - политическите 
я организации начело със Съ

юза на комунистите и на 
органите на местните об
щности в селата и общи
ните на региона.

а жителите на селскостопански произволи 
тели са сдружили труд 
средства с организации на 
сдружения труд от общи
ната и вън от нея, осеза
емо е напреднал жизненият 
стандарт на населението, 
заживяла е културната ак
тивност, благодарение на 
което от забравата са из-

Коментар тук е излишен, 
на—доброволно повече

защото поради липса 
хладилник вреда имат и в 
ООСТ „Осми септември", но 
най-много жителите иа село 
Влаои.

културио-ггросвета юто 
сел

ца
К. Г.страна 

Вла Т. Петров

ои
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кчлтчюа * пк. осветя * изкуство
НА УСТНИТЕ МИ
ТОПЯТ СЕ СНЕЖИНКИ. . .

ЗАЩО И ТЙ НЕ СИ 
МЕЖДУ ТЯХ?

ВЯТЪРЪТ МИ ГИ ЛЕКО 
ДОНЕСЯ ПРЕД ОЧИТЕ —
И ТЕБЕ БИХ ГЛЕДАЛА. . .

ПАДАШ МИ НА КОСАТА. . . 
ТИ КЪДЕ СИ?
РЪЦЕТЕ МИ МИЛВАШ,
А В СЪРЦЕТО СЕ РАЖДА 
НОВО ЖЕЛАНИЕ.

Да ви вне
жинка ■ ■ ■

ДА СИ СНЕЖИНКА. . .
Деници ИЛИЕВА

Пирот — панорама
.КОМЕНТАР

Ю01Г0ЯКНИ ПИР6ТСВА 

ГИМНАЗИЯ „ПРЕДРДГ Н0СТИГСЪКРАТЕНИ, БЕЗ СВОЯ ВИИД
След въвеждането на новия учебен 

план и програма в основните училища 
н вследствие рязкото намаление броя 
на учениците, учителският колектив в 
горнолюбатското основно училище се 
среща с твърде сериозни трудности. 
В горните класове от общо десет пре
подаватели — за работник и половина 
ндма часове. Самоуправителната об
щност на интересите по основно об
разование и възпитание в Босилеград 
е намалила средствата за лични дохо
ди на работниците от това училище с 
55 хиляди динара. Въпросът бе об
съждан и на последното заседание на 
скупщината на тази общност, но реше
ние не е намерно и този учителски ко 
лектив е принуден да получава по-мал
ки лични доходи от колегите в остана
лите училища в общината.

Изхождаме ли от принципа „всеки 
му според труда”, дилеми не може да 
има. Обаче ако въпроса наблюдаваме 
от единствено правилното становище, 
че таканаречения „технологически изли 
шък” в образованието не може да ос
тане без работа и личен доход — то 
тава той получава и съвсем други ди- 
мензии.

— В горните класове преди 5 — 6 
години имахме по осем паралелки. Се
га са само пет. С прилагането на но
вия учебен план, броят на часовете 
при отделни предмети е много по-ма- 
лък. Сега, когато в седми 
36 ученика и когато според 
предписанията, може да ги разделим в 
две паралелки, Самоуправителната об
щност не ни позволява, не ни дава 
средства. Ако имаше разбирателство 
поне тази година щяхме някак да решим

проблема. Но сега от един се родиха два 
проблема: пие нямаме часове, а учени
ците в числената паралелка трудно ов 
ладяват обучението — заяви Добри Раи- 
гелов, директор на училището.

В началото на учебната година бяха 
водени разговори учителите от това учи
лище да работят в четири километра 
отдалеченото долнолюбатско училище. 
Това споразумение обаче не е сключе
но. В самоуправителната общност за 
В1ШОВ1ШК считат учителския колектив 
от Г. Любата.

— Даваха часове, за конто и те и 
ние Нямаме специалисти. Това не е ре-

На 28 декември 1979 годи 
на в Пирот се състояха за
ключителните тържества по 
повод значителния юбилей 
па Пиротска гимназия „Пр 
едраг Костич" — 100 години 
от основаването на гимнази
ята. По този случай в Пирот 
присъсгвуваха много бивши 
ученици и преподаватели на 
гимназията от всички краи
ща на страната. Божидар 
Манич, секретар на Секрета
риата за образование на СР 
Сърби#, като представител 
на Президента Тито връчи 
ма гимназията високо отли
чие — Орден за народни зае 
луги със златна звезда. При 
емайки високото отличие ди 
ректорът на гимназията Пре 
драг Васич каза, че колекти

след Берлинския 
(1878), на който са премах
нати великобългареките пре 
тенции па пиротския край, 
явява се първото средно у- 
чилище в този край- От то
гава до днес, за едно столе
тие 
много

конгрес

гимназията минава през 
исторически фази, пр 

ез които минава и целия лч- 
ротски край и Горното По- 
нишавие. В тази гимназия е 
работил Раша Милошевич, 
който е бил представител 
на прогресивния радикали 
зъм. коцто е искат общинс
ко самоуправление, Стеван 
Среман, автор на „Ивкова 
слава '. ,,Поп Чиоа и поп 
Сгпгоа” и „Зона Замфирова", 
Ята Проданович, който е и- 
мат силно влияние в полити
ческия живот на Сърбия, Ра 
дое Доманович известен по

шение нито за нас, гогго за тях. нито 
за самоуправителната общност и най- 
много за възпитателно-образователния 
процес. Единствено можехме да вземем 
часовете по физика, но и тук нямаше 
взаимно разбирателство — подчертава 
Рангелов.

Проблемът беше известен още от 
преди няколко години, но тогава ни
кой не търсеше трайно решение. За 
преквалифициране, след 20-годишен 
трудов опит, преподавателите трудно 
и помислят. Бяха раздвижени инициа
тиви за изготвяне На обществен дого
вор, който да регулира 
то на

вът на гимназията и занапред 
ще се бори за осъществява 
нето на реформата на учили 
щето в духа на задачите пое 
тавегш на XI конгрес на 
СЮК.

П и ротската гимназия е от 
крита само две години след 
освобождението от турците. 
Като „гимназиалка реалка" 
тя поставя нови задачи за 
културно преобразование на 
Пирот и Горното Пониша 
вие. Както изтъква в предго
вора на монографията за 
ротската гимназия издадена 

повод юбилея Д р Петър 
Козич, гимназията

своите сатарични литера
турни произведения, Коста 
Костич. който е написал 
много за гимназията и пирот 
ски® край Преподавателите 
и учениците на гимназиятп 
винаги са били с найпгюгое 
гивните хора в Пиоот. След 
сЪоомиране на Съобската со- 
цнялдемокоатччееска партия 
в Пирот (1904) в гимназиата

разместване- 
преподавателите от едно в дру

го училище, в други служби и пр. Ед
вам сега в Самоуправителната общност 
е взето решение да се изготви един та
къв документ. Как ще бъде изготвен и 
колко ще бъде ефективен — е въпрос 
за себе, защото положението 
таналите училища не е много по-до
бро. Затова по всичко 
на помощ на общинско равнище.

В. Божилов

клас имаме 
законо-

и в ос-
започва да се оазпростоана- 
ва социалистическа литера
тура. Прогресивните 
на преподавателите и учени
ци и сами помагат за създа
ване на червената 
през 1920 година.

В годините на Народоосво 
боггителната борба 
еподаватели

пи-личи, че е нуж-
групипо

се явява
НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕМИ комуна

жду умствения и физичес
кия труд.

2. За 
куване 
мичетата в труда.

3. Еднакви 
трудови задължения за два
та пола.

4. Своевременно 
не на децата за 
не иа различни 
функции.

II. РОДИТЕЛИТЕ И ТРУДОВИТЕ НАВИЦИ НА ДЕТЕТО много ПР 
и ученици 

оп-цжие в Ръка се борят про 
тив българскиот окупатор. В 
хола на гимназията са запи
сани имената 
Костич, чието 
иазията, Събрислав Танчич, 
Предраг Бошкович, Алексан
дър Чирич, Светозар Панте- 
лич и др.

Пиротската

равноправното тъл
па момчетата и мо- с

Основните мотиви за из
следване и проучване на 
проблема за функцията на 
семейната среда в процеса 
на трудовото възпитание на 
децата—ученици произтичат 
и от предпоставката, че съв 
ременното семейство в 
вечето случаи не е в със
тояние да създаде комллек 
сна организираност в обла 
стта на трудовото възпита 
ние на младите. Този факт 
се потвърждава от всеки 
дневната практика 
на семейството, така и на 
училището и на обществе
ната среда. Следователно, 
хипотеза е ,че трудовото въз 
питание «а децата в семей
ството в известен смисъл е 
пренебрегнато и не му се 
обръща достатъчно внима
ние.

Считаме, че родителите, 
всъщност, правилно гледат 
върху осъществяването на 
труда, но че в това не съ

ществува или различнидостатъчно 
ганизираност и системност. 
С други думи, на 
сме, че онова, което се но 
стига в тази насока повече 
то е погрешно, или пък не 
достатъчно ясно и правилно 
насочено.

Въз основа на изследвани 
ята и проучванията на проб 
лема си поставихме задача 
та: по най-адекватен, най-Це 
несъобразен и най-рациона
лен начин на подход и 
познаване на децата с поло
жителните качества на тру
да, да дойдем до заключе
нието: какво трябва да 
направи, та при децата 
се развие чувството за необ 
ходимост от труд, като ос
новни критерии на човеш
ката стойност. Понеже „в 
социалистическото общес
тво трудът е основата 
всеки прогрес, а трудовото 
изпълнение е една от най- 
важните задачи на социали

ор- стичеекото възпитание” - 
известенизтъква нашият 

педагог Густав Шилих.
С оглед че съществуват 

два вида

на Предраг 
име носи ги.м-

мнение
привиква

изпълкява
трудовитруд — телесен 

(физически) или ръчен и ум 
ствен (интелектуален) 
духовен — необходимо е 
тук да изтъкнем, 
стоящето

илипо-
5. Съзнателно (логическо) 

и механично изпълняване 
на, трудовите задължения.

6. Организиране на дома
шния* живот и труд — 1Шй- 
важното условие на трудово 
то възпитание и постигане 
на добър успех в училище-

гимназия има 
огромно значение за разви
тие на учебното дело и в 
Димитровградския край- Ме 
жду двете войни, когато г:::.: 
назията в Цариброд била за 
крита много ученици се уч
или в пиротската гимназия. 
Те там

че в на 
изследване глав

но става дума за „ 
труд. Съзнаваме факта" 
двете категории на 
се намират 
връзка и

Ръчния
че гимтруда 

най-тясна 
диалектическа

за вкакто
взаимозависимост и 
ставляват две съставни 
ти и страни на труда изоб
що.

Кои

че пред 
час

се свързват с прогре
сивното движение и 
от тях стават членове на 
'-'Ъюзд на комунистическата 
младеж. Там се учил и дип
ломирал Васил Иванов-Ци- 
ле, най-близък другар и при 
Ятел на Предраг Костич, ко- 
гтгг»В ПиР°т станал 
, и като оформен ко-
мунист заминал да следва в 
Белград през 1928 година.

то.
многосе В изследователската 

е приложена - 
метод На работа 

въпросник, интервю, 
криптивен, емпиричен и ге- 
кетатически 
щната

да работа
новаса проблемите на 

възпитание? 
Няколко проблема 

първично значение 
ното

като- ос-
грудоеото

дес-имаг
за науч- 

и решава- 
трудовото възпита

ние в семейството:
1. Преодоляването 

новните

обяснение метод и учил и- 
документация. член нана нето на

„ (Следва)
Слободан Василев 

Д-Р по педагогическите
на ос-

противоречия мс-
науки Богдан НИКОЛОВСТРАНИЦА 8
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падежна страница
СРЕЩИ С НАШЕНЦИ

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО 
ОК НА ССМ В НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА 

ДИМИТРОВГРАДМузикалните самодейни изяви 

Мила Младенов
Титовото послание - пътепоназател 

на младежката акцияна
МИЛЕ МЛАДЕНОВ 

ден в Димитровград 
1960 година. Неговите 
тели живеят по това 
във Верзар, а преди 23

В Изхождайки от това чле
новете на Председателство
то на ОК! на ССМ в Димит 
ровград се съгласиха пла
нът за работата им през 
настоящата година да бъде 
обоснован върху задачите, 
които произтичат от Тито
вото послание. Избрана е 
и работна група за изготвя 
не на плана, в който трдб 
ва да бъдат набелязани вси 
чки съществени съдържа
ния и задачи в активността 
на младежите и девойките 
от Димитровградска общи 
«а през настоящата година.

С цел да се подтиква и 
подпомага работата на пър 
вилните младежки органи
зации, Председателството 
прие решение за създаване 
на политически актив към 
Общинската конференция 
на ССМ.

Председателството на ОК 
на ССМ обсъди и прие и . 
проектоплановете за работа
та на комисиите на общин
ската конференция на Съю 
за на1 младежта в Димитров 
град.

края «а миналата годи
на в Димитровград се със
тоя заседание на Председа
телството на Общинската 
конференция на ССМ, на 
което беше разиоквано за 
задачите на младежката ор 
ганизация, произтичащи от 
неотдавнашното интервю на 
президента Тито пред вее 
тник „Младост”.

На заседанието бе изтък
нато, че Титовите думи и 
този път, както и винаги до 
сега, лай-яоно разкриват 
пътищата :на младежката 
акция в по-нататъшното ра 
звитие на нашето социалис
тическо 
общество, 
ния от интервюто пред в. 
„Младост” са истински урок 
за младежите и девойките 
в нашата страна, от който 
те черпаят поуки за поправ 
яне на грешките и преодол
яване на проблемите, твор
чески насърчения и зада
чи в запазването на ценни
те придобивки от народо- 
освободителяата война и 
революцията и всеобщия 
напредък на социализма у 
нас.

е ро- 
през 

роди-
постига завидни резултати, 
както в страната, така и в 
чужбина. Това дружество за 
новогодишните празници бе 
на турне в чужбина, къде- 
то пред наши работници из
пълни концерти подбрана 
музика.

Миле като музикант, с ци
гулката си, заедно с култур
но-художественото дружест 
во напоследък участвува на 
концерти, предадени по юго
славската теливизид.

За да се получи 
представа за този

време 
годи

ни се преселват в Бор Миле 
почти винаги изтъква че е 
родом от Димитровград, 
преки че израства в Бор.

Тук, в града на борските 
.миньори, завършава 
но училище и гимназия Дн 
ес е студент на Висшата 
детска школа на Белградс- 
кия университет.

Но не това 
за Миле. От

въ-

основ-

гео

е интересното 
сводта девета 

година започва да се занима 
ва с музика — завърши му
зикално

цялостна 
младеж, 

трябва да се каже, че вина
ги е в добро настроение, о- 
бича музиката, не пуши, ни- 
то пие. При това не обича 
много да се говори за него
вите успешни самодейни му 
зикални изяви. За него, най- 
важното е да участвува, по
неже всдко участие му дос
тавя особено удоволствие.

Накрая в разговора, Миле 
Младенов изказа

самоуправително 
Титовите посла-училище — отдел 

цигулка, и то с отличен 
пех. При това завършва 
то най добър в своето 
ление и като един от най-до 
брите ученици от основава
нето на училището (1949 г.) 
до днес.

Благодарение на 
лант участвува на редица му 
зикални фестивали, на които 
редовно спечелва едно 
първите места. През 1974 пр 
едставлява музикалната мла 
деж на Югославия на ттоег-

Vус-

М. Младенов
ка-

поко-

участвуват и представители 
от СССР, Унгария, България, 
Белгия> Швеция и други стр 
ани.своя та- желанието 

си да се представи и пред 
димитровградската публика, 
за кодто според разказа на 
баща му Младен Младенов, 
казва, че има чувство за му 
зиката и музикалните изпъл 
ненид.

През 1978 година Миле Мл 
аденов участвува на турни
ра по духовитост на Сърбия, 
на който спечелва второ мя
сто.

от

Миналата година пък (1979) 
става постоянен член на кул 
турно-художествено дружес 
тво „Бакър” от Бор,

Т. П.леда на музикалните талан
ти на Европа, който се про
вежда в Полша, а на който В РАМКИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ГОДИНА НА 

ДЕТЕТО И ДЕНЯ НА РАДОСТТАМирко Ивановкоето

ИЗЛОЖБА НА ХУД0ЖЕСТ8ЕНИ 
ФОТОГРАФИИ

КАЧЕСТВЕНА НОВОГОДИШНА ПРОГРАМА В ДИМИТРОВГРАД

Още една успешна изява нз 

самодейците
В рамките на 

международната 
година на детето 
и по повод озна
менува нето денд 
на радостта, в 
крад на декем
ври, миналата го 
дина. в хола на

Ивица Младенов, а не по- 
малко симпатии спечели и 
по-възрастнидт му брат Ми
рослав Младенов, който на 
клариент изпълни ндкол 
ко мелодии с високо май
сторство.

В състава „Руйна; зора” 
участвуват още 
вич, Велчев и вече известна 

димитровградчани Ро 
зица Христова.

Гражданите от Димитров 
град срещу Нсза година не 
бяха изневерени и тоя п-ьт: 
самодейците на 
художественото 
и този път подготвиха и из
пълниха традиционната ху
мористично-сатирична и му
зикална, новогодишна про
грама.

грамата, както и хумористи 
чно-сатиричната, бе на из
ключително високо равни
ще. Съставът „Шопи” за 
съжаление не се представи, 
но при наличието ма музи
калните самодейци и изпъл 
яители, които посочихме, 
наистина тяхното отсъст
вие ме се забелдза особено.

Да напомним, че изпълни 
телят на народни песни и 
забавни мелодии Петър Гн 
гов с темпераментите си 
изпълнения успя да издиг 
не на още по-високо равин 
ще музикалната част на про 
грамата.

С една дума — тазгодиш
ната новогодишна програ
ма беше изключително бога 
та, разнообразна, съдър
жателна и изпълнена с ви
соко майсторство.

3денка Тодорова, 
студент

ценътра за кул
тура „25 май” в 
Димитровград бе

културно-
дружество

открита изложба, 
кодто можем да 
наречем 
обикновена”. ,,Не 
обикновена”, за

това бе

Иоваио- „не-

га наАвторите на хумористич- 
Ме-но-сатиоичнид текст 

тоди Петров, Слободан Але 
ксич и Благой Стоднов, про 
явиха този път далеч по-го 
лдма и.чвентивност и с чуе 
ство на отмеремост „осмя
ха” несполуките и слабости 
тз в Димитровград, 
де добре се представиха и 

изпъ лнител и-с а мо- 
Славчо Димитров и

щото
първата изложба 
такъв вид в Ди
митровград.

— Тона е изложба на художествени фотографии

Верни на традицията 
новогодишната програма взе 
ха участие самодейдите-м у- 
зикални изпълнители Асен 
Луков, Шпиро Тричков, Кра 
симир Григоров и Аца Нов 
ков. Те се представиха 
хубаво подбрани и изпълне 

песни и музи 
Още ве 

и Лалка

в

Експонат от изложбата

па деца от предучилищна възраст.
Изложбата подготви самодеецът от Димитровград 

— Аца Йовков, който твърде успешно е подбрал де
тайли от детския живот.

Според интереса, който за изложбата показват 
гражданите иа Димитровград, се очаква че бродт на 
посетителите ще надмине почти всички досегашни из
ложби в последно време на територията на общината.

Съобразявайки се с интереса на гражданите, се 
очаква изложбата да бъде представена иа трудовите 
хора в иякон организации на сдружения труд в об
щината, а не се изключва и възможността т« да бъде 
показана и на хората извън територията на Димитров
град.

IТвър-
народни

калии изпълнения- 
изтъкна

млада талаптли 
изпълнителка на народ- 
пеоии. Този път тя се 

с ромска песен.

нимладите 
дейци
Славчо Антов, а в програ
мата взеха участие Нико 
липа Ранчева, Душанка Елен 
кова и Слободан Алексич.

днаж сс 
Петрова
ва
ни
представи 
С ромски песни от реперто 

Муарем Сербезовски 
Златко Деи-

изнеиаОсобено приятна 
да направиха талантливите 

Велчо Вел- 
че се

Младежи и
девойки!
Очакваме
по-голямо
сътрудничество
през тази
година!

ара на
се представи и

.който вече повече пъ 
* успех излиза пред ди

митровградските зрители и 
любители на народната пе

изпълнения на 
чев, който не само, 
изтъкна на театралното 
ле, но взе участие 
зикалната част на програма 
та. Новооформеният левчес 
ки състав „Руйна зора в 
рамките на културно-худо
жественото дружес'гво, при 

с хубавата 
музика. Те бяха наградени 
с бурни аплодисменти. Ме
жду тях почти виртуозно се 

акордеон

Тази „необикновена” изложба още един път 
твърди, че новите простори за културна изява в на
шите среди все още не са използувани докрай, и че 
младите самодейни би трябвало да се ангажират още

по-чев 
ти спо-

и в му-

повече в търсенията си за самоизявп.
И с тази изложба още едни път се потвърди, че 

българската народност, която живее и твори, в Социа
листическа Федеративна Република Югославия, значител
но допринася културните акции, които се водят в на
шата република и общината ни да стават още 
сови и по-качествени.

сен.
иитерпретп-Известният 

Райко Рангелов със 
имитиралия иа свой 
обогати и овогоди ши ата 

и предизвика
посетителите.

свотор
ите
чин

ла
ятно изненадаха

бу I по-ма-
Т. Петровпролра/ма 

грей омдх сред
Музикалната част иа про

прерктави на
СТРАНИЦА 9
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ОТ ПРОВЕДЕНОТО СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ 
НА ОК НА СК II ПЪРВИЧНАТА 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА СК НА ЗДРАВНИЯ ДОМ В 
ДИМИТРОВГРАД

Ш ДЕЙНОСТТА ИЛ МЕДИЦИНСКИЯ ЦЕНТЪР „МИЛЕНТИЕ 
ПОПОВИЧ" В СРДУЛИЦА

Силата а в обединениетоДа ли здравеопазването 

ще се подобри? здравето наМедицинският център в Сурдулица се грижи за 
около 80 хиляди души * Изготвен проект за обединяване със Здравния 

За специалистите тук врата са наширокодом в Църпл трапа *
разтворени

★ В края на декември м г. бе проведено съвмест
но заседание на Общинския комитет на СК и 
първичната организация на СК на Здравни,, 
дом в Димитровград.

★ Главна тема на обсъждане бяха „Актушнштс 
идейно-политически въпроси и бъдещите зада
чи на комунистите в общината в областта на 
здравната защита и организационните въпро
си в Здравния дом в Димитровград".

На посоченото заседание 
беше констатирано, че в 
областта на здравеопазване 
то през изминалия период 
са проявени редица слабос 
ти, които през тази година 
ще трябва да бъдат преодо
ЛдНИ.

Членовете на Общинския 
комитет критически анализи 
раха работата на аптеката 
и Здравния дом в Димитров 
град, които само за девет 
месеца, (според 9 — месеч
ния отчетен период) през 
изминалия период, на току 
— що изминалата година, 
са направили загуба в здра 
веопазването на стойност от 
около 30 милиона стари ди
нара.

Макар, че стойността на 
изразходваните средства в 
тази област надминава дого од. 
ворената граница (и то мно 
го), личните доходи 
личенн са 26°/о!

Не по-малко критични бя
ха и изказванията за рабо
тата на аптеката в Димит
ровград, която дохода осъ 
ществява според критерии, 
установени още през 1974 
година. Интересно е, че лич 
ните доходи на работници 
те, служещи в аптеката, са 
по-високи от личните дохо
ди на работниците в Здрав
ния Дом.

През изминалата година 
са правени опити за само- 

* управително свързване на ап 
теката и Здравния дом в 
Димитровград, което работ
ниците в аптеката катего
рично са отказали и против 
но становищата на общин 
ските структури, са се опит т.п. 
вали да се свържат с апте
ките в Ниш.

— Раздвижихме илициати 
ва и за обединяване със

в Босилеград дава добри ре- 
тъР „Милсптие Лопович" от 
самото начало стопанисва с

Медицинският център „Ми 
лонтне Поиович" в Сурдули 
Па има междуобщнискн ха
рактер, чийто основатели са 
общинските скупщмпи па 
Субрдулица и Босилеград, 
настана с обединяване на би 
шиите трудови организации: 
Медицинския център, в Сур- 
дулпца. Завода за белодроб 
ни болести в Сурдулица, 
Здравни,, дом на Власииа, 
Здравния дом 
град и аптеката в Сурдули*

здравните организации от 
територията на община Цър 
и а трава. Самоуправителни- 
те органи положително се 
изясниха. Това ще бъде сед 
ма ООСТ и трета община, 
като основател на медицин 

„Милеитие По

девиза никому нищо да не 
дължи, ие осъществявайки 
положителни резултати през 
1979 година, остана последо 
вателеп па този принцип: 
пито една от неговите ООСТ 
да пе дължи пито динар. В 
същата насока, изтъкват в 
колектива, ще продължат и 
през настоящата година.

ския център 
лович". Комисията вече еНа заседанието, освен вси 

чко казано до тук, бе изтък 
пато, че в областта на здра
веопазването в общината не 
сс опазват приетите норма- ца 
тивни актове, между самоу 
правителпата общност на 
интересите, ме са отделяни 
средства за капиталовложе 
мия, нс е прилаган принци
па за свободна размяна па 
труда) поне ие в такава сте 
пен, в каквато би трябвало 
да бъдат прилагани).

ПО ГОЛЯМА АКТИВНОСТ 
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СК

изготвила проект за иконо 
мическата 
па след годишното стопани' 
сваме за 1979 година ще се 
проведе референдум, изтък
ва примариус д р Властимир 
Кръстаич, директор на ме
дицински^ център „Милен- 
тие Поиович''. — Нашата на 
соченост е дена: ние сме за 
понататъшни обединявания, 
да се формира СОСТ (слож
на организация на сдруже 
ния труд) на медицинските 
центрове в региона. По тоя 
начин ще се извърши доб 
ро разпределение на труда 
и районизиране на медицин 
ската помощ, ияма да се 
удвояват мощностите, биха 
се открили нови отделения.

о/равдателност,13 Босилс-

ОБЕДИНЯВАНЕ И СЗЬС 
ЗДРАВ*ГИЯ ДОМ ОТ ДЪР
ПА ТРАВА

Всички бивши трудови ор 
гапизации и рамките на но 
пни център получават ста
тус па основни организации 
на сдружения труд, а освен 
тях съществува и трудова 
общност на общите служби.

В медицински^ център, 
към който гравитират и 
общините Дърпа трава и 
Влздичип хан, а покрай тях 
частично ползват услуги и 

~ _ пациенти от други общини
Зл отбелязване е това, чс _ Лесковац и Враня па 

като изход от неблагопрмят д и изв региона. ра. 
н°то положение ое посочено б0ТяТ повече от 500 работ

ника, и то 80 лекари, 30 от 
конто са специалисти.

Силата е в обидениспието, 
посочват в медицинския 
център в Сурдулица. Ипте 
грацията със Здравния дом 
зултати. Преди е имало са 
мо двама лекари, а сега са 
11. Завършен е модерен 
здравен дом, който ще стру 
ва около 10 милиона дина 
ра, а през настоящата годи
на ще се завършат още ня 
колко амбулатории, за кои
то средства също е обезпе
чила Републиката. Предвиж 
да се реновиране на аптека 
та, която стопанисва като 
отделна ООСТ и обзавежда 
нс на Здравния до.м.

— спестяването и рациона
лизацията в бъдещ и я пери-

Построен със собствени 
средства с помощ ма осно
вателите, медицинският цен

Освен това бе изтъкнато 
и това, че в разрешаването 
на тези въпроси, много по 
вече отколкото 
трябва да се ангажират I 
членовете на Съюза на ко 
мунистите в първичните ор 
ганизации от

ПЛАНОВЕТЕса уве-

Болничните капацитети ня
ма да се увеличават освен 
ако не се прибави няко# дей 
ност. Ще се подобрява каче 
ството на работа. Ще се из 
върши адаптация на интер 
ното и детското отделение, 
а покрай вече доброто сътру 
дничество с Първа белград
ска хирургическа 
1тте се свърже и с Интер- 
нзта клиника в Ниш, чиито 
специалисти два пъти сед- 
мично ще идват и ще пома 
гат в ^професионалната 
на рзоотата, в интензивните 
грижи, ще бъдат консултан 
ти на целия 
ненттР. Заводите за лекува 
не на белите дробове ще 
оъдат обормдени с 
нови апарати, 
бавят и

досега.

областта
- здравеопазването.

Да споменем и това, 
на заседанието на Общин 
ския комитет на СК много 
критики бяха отправени и 
към практиката на онези ле 
кари, които дават болнични

клиника

отпуски и на здрави хора.
Много усилия бяха поло 

жени за разширяване права 
та на ползуващите здравно 
то осигуряване, разширява 
не мрежата на здравната 
служба , подобрение обслу
жването на гражданите и

част

медицински

някои 
а ще се на- 

нови уреди за мо-
Т. Петров Д-р Вл. Кръстаич

ИНФОРМАЦИИ ЗА ВРЕМЕТО В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА, В дерния здравен дом в Боси 
леград. В Мачкатииа

ПЪРВИТЕ ДНИ НА НОВАТА ГОДИНА
ще се

адаптира здравна станция, а 
ще се довършат и 
амбулаторииСНЕГОВАЛЕЖИТЕ БЛОКИРАХА ДВИЖЕНИЕТО Някои 

Босилеград-в
ска община.

И най-старите жители от 
Димитровград и околните

От 2 януари т.г. бе 
къснато движението на вси 

села трудно могат да си чки регионални пътшца в 
спомнят годината, в код то общината, така че автобуси 
снеговалежите им „донесо- те нормално се движеха 
ха толкова много неприят само по линията Димитров 
ност като току що настъ- град — Ниш, Димитровград 
пилата 1980 година. — Пирот тл Граница — Ди-

мигровград — Гоин дол.
Катсто и в- много други об 

шини в нашата република, 
така и в Димитровград, хо
рата,
подържане на пътищата то 
зи път не издържаха изпи 
та ои.

биаза да се остава с убеж
дение, че хората от община 
та са бездействували. Напро 
тив, в Скупщината бе 
ведено 
ЩИмекия 
ска защита, на което бе об
съдена информацията 
ложешието в общината.

ПЪЛНА МОБИЛИЗАЦИЯ 
НА ЩАБОВЕТЕ

пре-
През настоящата 

в Бело
те делови помещения и ма
газини, а 
ката
почисти иай-оживените улч 
ци в града.

годинакомунално-услуж 
организация „Услуга"' поле, където главно 

се намира промишлеността 
на Сурдулишка община, ще 
се построи диспансер 
дицина на

про-
заседаиие на Об- 
щаб за траждам- за ме- 

труда, за което
Както

снабдяването
то, с най-необходимите хра 
иителми продукти пито един 
момент не бе критично 
щото магазините са били до 
бре заредени.

Това

щабът прецени,
на население вече се школува лекар. Стой 

ността на обекта 
зе на около 6

за по
ще възле

за милиона ди
нара, а средствата е обезпе 
пила Републиката, 
начин

които се грижат за

По тояе °ше едно доказа
телство, че? в такива 
ции “

Още един лът бе доказа
но, че силата е в самия на
род, и че добрата оргаииза 
ЦИя на работа 
ловие за успех.

Поради

лекарят ще бъде по-ситуа- близо до 
ботници

Представители на Общин 
Димитров

нац-голяма помощ 
нац-голяма сила е самото на 
селение, което и този 
показа пълна мобилност.

Да споменем 
влаковете

пациентите ра-II
ската скупщина 
град. с часове търсеха по
мощ от 
пътища от Ниш, но то твър 
де малко направи за подо
бряването на положението.

Оправдание може да 
търси само в това, че бед
ствието бе захвално 
край, който това 
тие подържа.

От казаното

от прякото матери- 
производство, ше жи- 

веят и работят с Тях. Очак- 
в^ се, че по тоя 
взаимен

е главно ус илнопът
предприятието за

критичната об- 
1 се намери

ха хората. Щабът прие 
лючеиие да се мобилизират 
щабовете по местните 
шности и трудовите 
зации в общината.

и товастановка, в която че начин със 
интерес значително 

ще намалят отпуските по бо 
лест, които

които
през Димитровград 
ка закъсняваха.
тоИ<-РП°^!аТаТък непРеКъспа- то се следи
общината
необходимите

минават 
също тазак-

се об-
нанасят загуби 

и затрудняват производство 
особено

органицелия 
гтредприя- положението в 

предприемаг 
мерки.

и се то,
Трудовите 

почистиха снега
материалнотоорганизации

пред свои производство.до тук нс
Т. Петров
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№ репертоара 

димитровградското кино Да победим студа
ПРЕЗ

тата рота" , раоота, пак е тъмно, а често мане на белтъчини. И така
ма е от войната в„ рФел' й И целият ден да тези жени продължават данам. “ината във Виет- бъде мрачен и да работим бъдат пълни

—. Ня 1 о ■?? електрическо осветление.
прожектип-г5НУ,нРИ' Ше бъде И Тъй като не сме мечки и
водкинята и ФИЛМът иВое- не можем да прекараме зи-

— 21 » просякът'. мата в приятен сън, трябва
Дата М,Я Хар?' Фил«ът „Бан Да бъдем бодри и жизнеспо- 
глийско ппобаВИТе ~ ан' сО0ни и през този сезон. Раз 

24 'Г ВОДСТВ° онРа се’ чУДотворни рецепти
ДОСТ пяб? ™ вина™ с ра- няма- но все пак не бива да
с темата #ИЛМИ “Рг'каРвам« зимата с неприя
в храма ТТТяп " -'^аРате тио чувство и да не ;ни е до-
“Р “а Шаплин „попско бре само
_ 26 ДсуВ0' помещения. Можем много До

. 0 януари, италиански- бре да живеем 
ят филм „Небоди и индиан
ците , чието съдържание е 
казано още в самото 
вие

ваме отпочинали. Важно е съ 
що сънят ни да е добър. То 
ва се постига при умерена 
температура и по възможно
ст при отворен прозорец. За 
да си отпочинат добре муску 
лиге, в леглото трябва 
ни е топло: но затова 
необходимо да понасяме го
ляма тежест, много по-добре 
се спи с леки топли одеяла. 
При сън в студена 
много одеяла се отпочива от 
лично. А ако е наистина мето 
го студено, защо да не об
лечем хубава бархетна нощ
ница, както се правеше ня
кога?

ЯНУАРИ:
— На 10 януари, Любите- 

изкуство 
да наблщдават 

от наи-гледаните фил
ми през изтеклата година, 
който главни роли играят 
Оливия нютн и Джон Тра- 
волта, а именно филма 
„Треска в събота 
- На 12

лите на сед.мото
и продължават 

да страдат от студа, сякаш 
са кожи и кости.

ще могат 
един да

и не е
При организъм, който раз 

полага с достатъчно муску
ли, приемането на въглехи
дратите в концетрирана фор 
ма (например захар) дава бъ 
рзо и за кратко време необ
ходимия „материал” за борба 
срещу физическата умора и 
студа. А когато има мускул
на недостатъчност и недоста
тъчно приемане на белтъчи
ни, оргаиизмът няма възмож 

на пост да ои служи с този ма
териал. Затова, за да запази 
оргаиизмът топлината и енер 
гидта си, е много важно да 
приема достатъчно белтъчи

на1 едно мяс ни и сол. 
януари, последният то, разбира се, ще сте по-чув- 
януари е производ 
САЩ, а неговото 

,,Опитът на пър 
Т. Петров.

вечер”.
януари ще бъде 

прожектиран филмът „Вой
на на звездите който
гаттт^г? 6 произв°Д<3тво на 
САЩ. Получател на 7 Оска- 
ра.

стая с

съ-
в силно отоплени

и при умере- 
само15 януари, зрителите ше 

могат да наблюдават френ
ския филм „Всички замина
ваме в рая", Където зрите
лите пак ше се „срещнат” 
с героите от филма „Когагс 
слоновете

на температура, стига 
да свикнем с това и да про
меним: малко начина си 
живот.

През зимата особено чув
ствителна е кожата на лице
то. Тя трябва да бъде пред
пазена от сухия въздух в за 
творените помещения, от вя 
търа и студа навън. Иначе 
водата, която се съдържа в 
клетките, се изпарява, кожа 
та загрубява и изпърхва. Ма 
зните кожи реагират, като 
стават още по-мазни, сухите 
кожи изпърхват и започва г 
да приличат на разтегателна , 
хартия- Затова повече ог * 
всякога е наложително да се 
използуват хранителни кре
мове, подходящи на типа на 
кожата на лицето.

загла-
— Дивият запад.

29 янУаРи, още един 
английски филм, под загла
вие „Този чуден свят 
вотата”.

Ако професията 
ва, че трябва цял ден да ра 
ботите, седнали

ви е така-на диполуедят” който 
едвам ли някой любител на 
филмовото — 31 

филм от 
ство на 
заглавие е 
вата любов”.

изкуство е забра
ствителнш към студа от тези, 
които са в

вил.
17 янУари, американски 

филм — „Момчетата от тре

Ако сме много слаби или, 
което е същото, „натоваре
ни’ повече с масти, отколко-

непрекъонато 
движение. Можем да се 
таме защо жените са по-зи- 
морничаяви, обличат се, уви
ват се и треперят в помеще
ния, където мъжете се чув
ствуват добре и само по ри
за. Могат да се изтъкнат ня
кои неудобства на женското 
облекло, по-леките и по-тес
ни обувки. Но през последни 
те години жените често пре 
карват зимата в топли панта белтъчини приемаме, толкова 
лони и пуловери и въпреки 
това им е студено. Причина
та е, че се хранят по-зле, 
по-нервни са, правят по-мал
ко физичеоки упражнения на 
открито.

запи
то с мускули, единственият 
начин, да издържаме на сту
да е да приемаме три пъти 
на ден солени белтъчини. Не 
бива да забравяме, че 
имаме тенденция да задържа 
ме вода и да се подуваме, 
всяка „агресия” засилва про 
цееа: а студът също е „агре
сия”. Колкото повече солени

ТРУДОВАТА ОБЩНОСТ НА ОБЩИНСКИЯ 
В ДИМИТРОВГРАД

обявява

че ще приеме един ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪТРУД
НИК и един СЪДИЙСКИ СТАЖАНТ.

Професионалният сътрудник се приема в 
постоянно трудово отношение, а съдийският ста
жант
ношение във времетраене от една година. 

Условия:
За професионалния сътрудник:
— завършен юридически факултет и
— издържан прав осъден изпит 
За стажант:
— завършен юридически факултет без тру-

съд
ако

Кожата ета тялото също 
чувствува атаките на зимата. 
Освен от студа тя се дразни 
и от гълнените облекла. Ко
жата на краката загрубява и 
започва да се лющи, ако е 
суха. Препоръчително е къпа 
нето с хубав сапун и намаз
ването на кожата на тялото 
с лек крем или тоалетно 
мляко а ета краката с по-ма- 
зен крем, за да издържат 
по-добре на триенето в обув 
ките.

повече шансове имаме да бъ
дем издържлипви на студа и 
да не пълнеем.за определено време т. е. в трудово от-

Затова сутрин трябва да 
изяждаме две яйца или сто 
грама месо: обедът и вечеря 
та също трябва да включват 
месо, риба шти яйца. Вечеря 
та наистина не е толкова ва
жна, при положение, че не

За да се чувствуваме доб
ре -през зимата, трябва пре
ди всичко да подобрим хра
ненето си. Студено ни е, ко- 
гато не успяваме да изгорим работим през нощта. Що се 
достатъчно количество, за да отнася до солта, тя е крайно 
произведем необходимата ни полезна: за осигуряване на 
топлина. Поради това дълго обмяна между клетките, за 
време се считаше, че е доста
тъчно да се приемат, повече 
въглехидрати. Но за да из
горят те и за да функциони
ра по-добре „вътрешното цел 
трално отопление”, трябва да 
разполагаме с достатъчно сол 
и вода. Те се намират в му
скулните тъкани и ако ня
маме достатъчно от тях, ор- 
ганизмът просто няма къде 
да изгери въглехидратите. И 
можем да си погълщаме ела 
дки и тестени храни, те ще 
служат само за производство 
на масти. Можем да прие
маме и вода: оргаиизмът 
задържа, задържа и 
защото са му необходими, но е

дов опит. Що се отнася до грима, 
при него от значение са 
цветовете. Зимната светлина 
е много студена и сива и 
денатурира някои цветезе. 
Подходящо е да се използу
ват светлобежови фон дъо 
тен и пудра, а ружът да съ
държа оранжеви тонове: на 
корал, кайсия, охра. При сен 
ките за очи трябва да се 
предпочитат нюансите на си
вото и кафявото.

Ако за професионален сътрудник не конку
рира кандидат с положен правосъден изпит, ще 
бъде приет кандидат, който задоволява условията 
за даване на правосъден изпит.

И за двете работни места необходимо^ е по
знаване на български език.

Молбите с нужните документи се подават 
в срок от 15 дни от публикуването на конкурса 
във вестник „Братство”.

Молбите, които не пристигнат в назначения 
срок и без комплектувани документи няма да се 
разглеждат.

задържане на полезната во
да, за изгаряне на въглехи
дратите и задържане на дру
гите минерални соли и особе 
но на калия, чиято липса во 
ди до голяма умора.

За да не страдаме от сту
да, трябва да имаме добро 
кръвообръщение. Много же
ни се оплакват, че юръвооб- 
Ръщашието им е лошо и че 
Ръцете и краката им измърз 
ват. За доброто кръвообръ- 
щеиие е важно правилното 
хранене, а също и физически 

я те упражнения- Много полез 
солта, но упражнение- за краката 

повдигането на пръсти. 
Може да се започне с осем- 
-десет пъти на ден и посте- 
пено да се стигне до трий
сет. Не бива рязко да загря 
Баме измързиалите крайници 
н да използуваме грейки.

Успите също трябва да 
бъдат предпазвани от напук
ване. Що се отнася до цвета 
«а червилото, то зависи мал
ко от цвета на самата кожа. 
Ако се погледнем по сред бял 
ден, например в огледалото 
на няко^ъ витрина, рискуваме 
да се изплашим: гримът, ко 
йто е изглеждал съвършен 
сутринта при електрическо 
осветление, се е превърнал в 
нещо съвсем друго на днев
на светлата!

ОБЩИНСКИЯТ СЪД В ДИМИТРОВГРАД

„УСЛУГА“
поради липса на достатъчно 
мускулна тъкан, той я смес
ва с въглехидратите и про
извежда масти. А мие продъл 
жаваме да треперим и да се 
чувствуваме изморени.

ОсновнатаСъветът на трудовите хора на 
организация на сдружения труд „услуаа в ор
ганизация на ТО ,.БОСИЛЕГРАД от Босилеград, 
обявява

И още нещо: ако носът ви 
се зачервява, обилното по
криване с пудра или . фоч 
Дьо тен с нищо няма да по
могне; а ако лицето ви из
глежда зле след етя-кой грип 
или защото не обичате сту
да, не обвинявайте кожата 
си. Изморените сте вие, а не 
тя- Може и да не оге истин
ски изморени, а просто зима 
та ви потиска и скучаете, за 
'щото не ви се излиза, защо 
то избягвате колкото може 
повече студ. В такъв случай 
най-доброто средство е да се 
види хубав филм или спекта 
къл да се прекара приятно 
с приятели. Нищо не загрозя 
ва повече от скуката, а сту
дът съвсем не е причина да 
да не се излиза и да не се 
работи.

за избор на делови орган 
1. ДИРЕКТОР ООСТ

Много хора са забелязали 
също, че през зимата се чув 
ствуват но-изморени и че кол 
кото по-изморони са, толкова 
повече им е студено. За умо 
рата допринасят грипът и 
хремата и лошото им леку
ваше; мрачното време, поето 
янното свиваше на .мускулите 
(главно на раменете), което 
използуваме инстиктивко за 
да се борим със студа; обез 
движвапето; въздухът, изсу
шен от централно отопление 
илИ от електрически печки, 
липсата на витамин Д.

При мъжете обикновено ня 
ма такива Проблеми: те ряД 
ко задържат вода освен тота 
храненето им е уравновесе
но. Ако иапълняват то е защо 
то ядат много (или не са 
здрави), но не защото не 
ядат достатъчно. Обикновено 
обичат месото и го коисуми- 

достатъчно кодичес-

Покрай общите условия предвидени в За
кона и обществения договор, кандидатите трябва 
да изпълняват и следните условия:

__ Високо или виеше правно-икономическо
образование с 5 относно 8 години трудов опит 
и да има морално-политически качества.

Заявлението се подава на следния адрес. Ю 
„Босилеград”, Обща служба Босилеград в срок от 
15 дни од ден* на обявяването на конкурса.

Със заявлението се поднасят и биограф я 
с посочване на работите и задачите, които ерение 
датът е изпълнявал, свидетелство и удостоверение
за трудовия опит.

Личният доход по 
ление на средствата 
Жилище не е обезпечено.

Заявления които пристигнат след 0ГП>едеие. 
пия срок и непълни заявления «яма да се раз

рат в
тво. А жените показват по-
-голяма тенденция да задър
жат вода (на хромоиална ос
нова). И совен това повечего 
от тях ис обичат твърде ме
сото, хапват по малко, но не 
достатъчно- От друга страна, 
за да възпрепятствуват задър 
жането па вода. от което се 
подуват, избягват с-ьшо и со дарение «а който оргаиизмът 
лта. В последна сметка му може да фиксира) и използу- 
оюулмата им тъкан е бедна 
дори когато са закръглени и
дори дебели. Голямото коли- ва и ли кара да се чувстпу

Затова дрез зимата трябва 
да взимам витамин Д, благо

Правилника за разпредс- 
лични доходи на ООСТ.за

ва калция, който действу
ва добре па нервите, успокоя

(„Жур дьо Франс”)глеждат.

СТРАНИЦА И
0*61 ИбУЛНК И * ОЯХОХУЛЯ
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— Ти четеш ли молитва 

иреди обеда?
— Ис, майка ми готви 

много добре.

— Чух, че братовчедката 
се е омъжила за много по- 
млад от иед.

— Да, -но няма 
С пея той бързо ще 
рее.

— Моето малко братче е 
години, а

— Не сте ли много леко 
облечени, госпожице? — Пи 
ктор нита съседка га си, ко
ято прави през зимата слъи 
чеви бани на терасата.

— Леко облечена? 
вие нс сте ме виждали през 
лятото?

т
$ значение, 

остн-
т\ ★Че

Г- Съпрузи се карат:
— Когато те взех, аз бях 

един красив глупак!
— Глупак — Да, но кра-

твосто пана две 
колко е;

— 11а три...★
ис!сивХенрих седи ням като ри

ба до Сузи. Минава 
час. 1Гп края гой се осмел
ява да проговори:

— Искате ли да бъда по
някога М7,Ж?

— Ме, никога — казва тя.
— А пие?

★едни ★
— Е тогава пие с теб сме 

години! — увереноЖ Между приятели:
— Какъв с твоят нов при 

ятел?
— Мъж в най-добрите си 

финансови години...

па пет
каза малкият Боб.

Когато един 
попитал Айнщайн как/.о ми 
ели за възможната употре
ба на атомната бомба, 
отговорил: „Пе знам с ка- 

води

3благаиниците жу; палистI
I ой★ *IПРЕДИ нову годнну доби честитку оди бай- 

Китан нз Бусилиградско, по сигурно дебело се йе 
спраял за новогодишнюту вечеру, т« на йедън 
арчалък мн написал и йедну прежнвелпцу. А ки- р': 
ко ни стегну овая личба та неможе ни вратуту да 
отварамо нема да мн се сръдите дека правият 
рабуш у новуту годни че засечем на топло. Е, Гр1 
а съга да вн распрайнм я за Кнтана.

Некой Дън преди нову годнну отндо я У 
Бусилнград, бе дал йедно теле, та да си узнем |й». 
парете, нелн за нову год1щ че мн надойду си- ^ 
нове и снайе с дечурлнкь па с бабуту си реко- 
мо поарно да се справнмо. Пойдо право у хотс- 
лат. там даваш парете де, а по-арно место нейе ни 
могло да се найде. Сакам да ви речем дека каката 
Йе млогу на згод, веднък до ию йе кръчмата та 
додек благайгащнте пивну по каве ти удриш по 
йедну-две „газеБице”, после узнеш парете пай на ^ 
згод за почерпушку.

Тамън отвори вратуту йедън детишияр на- 
диже некакву тодгу и я оплетем гузечБи. Бре, 
дали згреши вратуту? Позаслушам, думаш човеци 
и нещо трака кико кнга требиш ливаду па одйе- 
днуш върльши по неколко камика и онп узтра- 
каю по пееннуту. Реко може благайниците да се 

« промеую за упролет да требу задружн>ете лнваде > е 
) • та повече приход да им роде. „Банка” — викну ' 

йедън. Значи не съм сгрешил, дава/о наре. „Ове- 
ри си” — чуйем другога. Бре тука й». но йе на
валица та йе толка джабала. И улезо. Гледам де
сетина младишаре заобикольшш зелену масу и с || 
тоягу почушкуш некаква топчетия-

— Йоните обувки ли с 
обул? — пита един щотллз 
дец сипа оп.

— Да, татко.
— Тогава прани но-големи 

крачки.

кпи оръжия ше 
третата световна пойиа, по 
четвчфтата ще бъ '-' с прап/ 
ки."

Възрастен мъж към мла
дата си жена:

— Просто не мога да си 
представя как Сд.м могъл 
до сега да живея без теб!

— Много просто. През. ★I а. пърдите 30 години от твоя 
живот мси ле с имало. . .— Много хубави котки има 

ге...Казах ти ча че - а 
ядос п I , ■ же- — Те са сиамски.

— Така ли? Е, как успях 
те да гд раздвоите?

градината 
пата.

— А още :Ш[цо щ 
нравил.

*
Между мъже:
— Според теб кои жени 

са най-верни: русите, кесте 
нявите или пъстрооките?

— Сивокосите!

— Не, мила чал и 
даш, че навън вали?

— Каквц от това — ли же 
шс да си вземеш ча.чьра!

.к- ★
С -ме:.ик пита малкия 

Ал Фо;. .

Мисли за снеговалежитеРешителен
мъж

!!;!;&
УЧИТЕЛИТЕ: Ах, ето тема з~ кла- 

> упражнение!в
[ аСИМЬОН СИМЬОНОВИЧ вече бе 

с единия крак в асансьора, когато си 
спомни, че от днес бе решнл да се из
качва до четвъртия етаж само пешком. 
За отслабване. Дръпна крака си и се 
обърна към стълбището. Погледна стъ
палата.

— Давате ли паре — прашуйем я- Давамо — 
вика ми йедън, а ония се смещ. Па я бе дал 
йедно юнче, па. . . — поче я- Паре давамо само 
на Ьелверйете — казуйе ми друг, а ония се подви- 
скую. Е па затова ли се нийе мучимо? — Ръзну пр 
му я и нещо ме секну у мешину. Те га и тай ки- Пя 
ко баща ми — вика трейБи, а нийе досега що се 
мучимо без билиярат кой нийе крив, нема куде Ц: 
да опщеш. нема що да работиш, съга благайни- Г 
ците алал им вера отступише стаюту, а оно при- ? ; 
тиенуше селяци йа паре за юнци, телци, овце. . .

УЧЕНИЦИТЕ: Защо сега дойде 
сн__ -а, когато и така идва ваканция- 
ЙЬжеше да стдга през февруари за да 
си изкараме още една ваканция. . .

— А защо тъкмо от днес? — си ка 
за той. — Днес съм изморен, ще за
почна от утре.

Единият крак бе отново в асапсьо-

аш
ОТ КОМУНАЛНОТО: Защо 

критикувате. . . Къде е сметта?
сега не

ра.
— Въпрочем утре ще работя и ба

зата, ще се изморя още повече. Щом 
ще ходя вече пеш, то от днес...

И отново се обърна Към стьлбнще-

— А изобщо защо да ходя пеша? 
Не съм толкова пълен като Прохоров? 

Пак тръгна към асансьора.
— Макар, че да 

та, не съм толкова строен като Васип. 
И се върна към стълбището.
— А защо всъщност да съм строен? 

Не това се цени у мъжа. Главно 
тинския
влезна в асансьора.

Чък тегай ми текну дека децата су бадБав- $ ■ 
джийе и дека мойете муйе су топръва — куде да . 
найдем благайниците? Горе — казуйе ми йеДНО 
дете. Куде горе, нели горе су стайете за спийенье, РЪКОВОДИТЕЛ: Само 

се хлъзна?!II то. сега да ме
че улезнем у нечию стаю та с обущок да ме утс- 
па. А паре ми требу! Тражи оди стаю на ста/о та 
йедвам Ьи намери. Узе парете, ама йексик да цс 
уз и низ ония басамаци. си кажа истина*

ПИРОТЧАНЕЦ (към 
то много 
вместо сняг падне сол?

ТЯ: Колко 
стим! . .

жена си, коя* 
Ако^ЛЬс^оьос/ | ! пресолва яденето):

за не
решителен! II1 Мъж да бъде

много Щяхме да спе-

(„Литературния газета’)
Б. Николов
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