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1973 г. Ивдогол- 
спо „Братство" е удо
стоено е Орден братст 
во ■ единство със сре
бърен венец за особе
ни заслуги в областта 
на информативната и 
графическа дейност и 
за приноса в развити 
што на братството и 
единство между ка
шите народи и наро
дност*.

■» вестник нл 6ълг»рск«т» н*рооност в са»р к>говл»вия *

ГОДИНА XXI * БРОЙ 984 * 12 ДЕКЕМВРИ 1980 * ЦЕНА 3 ДИН.

АКЦЕНТИ ОТ ПЕТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА СЮК

ЧРЕЗ УКРЕПВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА РАБОТНИЦИТЕ 

ДО ЛО-СТАБИЛНО СТОЛАОСКО РАЗВИТЛЕ
* Битната за укрепване позицията на работника в решаването по цялост 

та на дохода и разширеното възпроизводство си остава наша най-важна
задача в предстоящия планов период, защото това е същината на осъшес 

твяването На икономическата стабилизация.
* Преодоляване на всички видове на местно, регионално, републиканско 

и покрайнинено затваряне — основно условие за по-стройно и по-ефикасно
развитие На производителните сили на страната.

* Чувствително ще трябва да се намали платежният дефицит и задъл- 
жеността на страната — защото това стана ограничаващ фактор на развити 
ето — изтъкна в уводното си изложение Андрей Маринц.

жениц ТРУД според истин
ските интереси па работни
ците и съвместно уадърде 
гште и съгласувани потреби 
ка възпроизводството. Тако 
ва овърдване надминава ре 
публиканаките, локрайним- 
ските и другите регионални 
граници, защото върви по 
ддгиката ш*. процесите на 
възпроизводството, по логи
ката на дохода на единния 
югославски пазар. Надмина
ваното на всички видове 
на дастничеоно 
надио затваряне, относно 
по-нататъшното развитие на 
единството на югославския 
пазар е основно условие 
за по-ст,ройно и по-ефек
тивно развитие на произ 
водствецрте сили на страна

то; доходът Да остане осно 
вен мотив .да стопанисване, 
пазарът, относно икономиче 
ските закономерности и све 
товната
решаващо да влияят чрез 
реалния курс върху 
то стопанисване, да променя 
ме старите инструменти и 
изграждаме нови в духа на 
системата и да променяме 
онова, което наистина 
оказа като слабо или кеост> 
ществимо.

и регао- ПО-УСКОРЕНО РАЗВИТИЕ 
НА ИЗОСТАНАЛИТЕ

производителност

наше

ПЛАНОВИЯТ ПЕРИОД 
от 1981 до 1985 година тряб 
ва да се счита за период 
на стопанска стабилизация. 
Високата инфлация и дру
гите диспропорции във въз 
производство трябва да пре 
одоляваме
зивко и по-ефикасно 

.панисване, а това изисква 
основна промяна на всеоб 
цтото ни поведение. Трудът 
и резултатите от трVдаР тя-\ 
ното справедливо разпре
деление, при зачитане на 
солидарността и взаимопо
мощта. © единствената реал 
на основа на нашето по-на

решаване за дохода и обцте 
стве! юто възп р оизводство 11 
материално 
отношения в нашата страна 
представляват 
извор на конфликти 
ждурепубликанските и меж 
дунациокални

на изходното съществено ол 
ределение работникът в ос 
новната организация на сдру 
женил труд да решава за 
целокупния доход? Как 
иначе да си обясним отчуж 
деното решаване за сред- 

чрез по-интен- ствата в бандите и самоуп- 
сто

се

неразрешените

потенциален 
в ме

Една от основните цели 
на развитие и в предстоя
щия период си остава осъ 
ществяване на по-уекорецо 

недостатъчно

отношения-

развитие на 
развитите републики и САП 
Косово. ТЪва е общ интерес, 
на нашето стопанство и об 
ществото като цяло. Касае 
се за обезпечаване на ико

та.
УВЕЛИЧЕН ПЛАТЕЖНИ
ЯТ ДЕФИЦИТ

Известно е, че от 60-те го
дини насам намалява наше 
тр участие в световния 
нос. То от 0,57 
през 1966 одина е оцаднало 
ид 1X45 процента в 1979 го 
дина. Ръстът на износа изо 
става чувствително зад ръ 
ста на общественото произ 
водство. В последно време 
намалява II участието 
Югославия 
внос. Повишен е платежни-

номцчеако равноправие на 
из- всички народи и народности, 

прюцента но и за съществен въпрос 
на по-стройно й по-стабилно 
развитие на цялата страна. 
В рамките на всеобщите 
мерки п активности, които 
провеждаме на линията ка 
насоките на Конституцията 

на и Единадесетия конгрес 
световния па СЮК е необходимо да 

усъвъРшеиствуваме и тран- 
ят дефицит и степента на сформираме системата на 

ка страната по-ускорено развитие на 
стопански недостатъчно ра 
звитцте републики и САП 
Косово и. чрез пряко сдру 
жаване на труд и средства, 
по-широко да афирмираме 
ролята на сдружения труд 

на в тази област.
Поради значителното изо 

ставане на САП Косово, със 
собствените й и съвместни 
усшщя е необходимо да 
се обезпечи по-ускорено ра 

е основна звитие на тази покрайнина, 
за да може да започне про 
цесът на намаляване на ра 
зайките в равнището на не
йното развитие но отноше- 

и развитието на икономиче ние на средното 
отношения с чужбп 

червен сиг

развитие, основа 
обществения

татъшно 
на личния и 
прогрес. Трябва да пронин 
не в ндшето съзнание и 
конкретното поведение 
всички равнища и във всич 
ки среди съзнанието, че сме 
изчерпали 
ни възможности, които до
сега са давали основа за

на

всички развой в

нопо-ускорено рдзвитце,
се на нестабил- 

Хиклични процеси —
задтулженост 
до такава степен, че стават 
ограничаващ фактор на на 
шето развитие.

Поставя ^се въпрос:

лодавдщо 
ност и 
ваза Андрей Маринц.

В изучаването на възмо 
развитие на 

пое

От заседанието на ЦК на СЮК кан
е могло това да стане? Връ 
щаме се към дадената оцеи 
на. че иереспектирането 
финансовите и материалните 

потискането

жностице за 
първо място трябва да

Основите ка самоуя
социалистичес -

рай политическите опреде
ления състоянието бавно се 
.мени. Очевидно,

интересите, отделеността на 
оборотите от производстве
ните организации, стремежа 
Н'ЬМ

тавим неооход.1
равителната 
ка система, които създадох

новата Конституция-

ми са по-конкретни догово 
ри и решения в сдружения

и обществено-палт н
администриране на 

всички равнища, а отдел
но поведението в нредитно- 
ларичната политика където 
се креира нова лотребитсл- 
на сила

възможности, 
па икономическите законо-ме с

През изтеклия средносрочен 
период създадохме Закон за 
сдружения труд и множест 
во системни закони и извъР 
шихме тяхна конкретизация 
в самоуправителните 
ве. споразумения и догово
ри. Подобрихме и развихме 
политическата система на 

самоупра- 
демокрация на де 
принципи. Социа лио

ра на

труд
ческите общности, за да се 
мени но-бързо политиката в 

бак-

мерпости и стремежът да 
реализираме нереалните пла 
нове и цели

отговорни причина за настоящето по
ложение. Загрнжва факта, 
че отговорните органи за 
състоянието па стопанството

деловите и ц а родните 
ки и при други 
органи п организации в па- 

общество. Борбата 
позициите па

.. независимо от сто- 
фокдове и осъ1 пес- 

доход. и голямата 
еми-

ковите
твения
част на първичната

се използува за
анто- щето

за унрегшале 
работника в решаването по 
дохода и общественото въз
производство. изцяло, за до 
ходии отношения, за прием 

прилагане на шрнп 
размяна

сия, която
покриване на дефицита 
бюдж^а на федерацията и 
на другите видове па фина 

потребление? В отгово 
този въпрос трябва да 

съществените при
чини за състоянието в са
моуправлението. но и нруп- 

защо

равнищена па страната.
Плановете за следващия 

средносрочен цериод тряб
ва да обезпечат ясна лерспе 
ктива и континуитет на раз 
вптне върху реални стаби- 

Това

ските
па не са дали 
нал цреди ияколно години, 
когато беше ееидентно, че

социалистическа 
вителна 
легатски 
листическото 
ние става 
част на съзнанието

ствено
ципа на свободна 
па труда, за разпределен по 
според труда и резултатите 
от труда, ои остава 
иай-вджпа задача и в пред
стоящия период. Това е и 
съптипата на осъшествява- 
нето на политиката на ико в^е до положение, че зна- 
помическата стабилизация чителии влагания от чуж 

по-трайни основи. Ец дестрашш извори не дават 
задоволяващи резултати. 

Обратно, от обществото се

самоулравле- 
неотчуждима 

на работ

•грандовете водят към сегаш 
ндто положение. Политичес 
кото заплитане, ирагматпет- 
кото и частно-собственичес- 
иото поведение, свързано с 
технократическия 
1КратичсоК1Ия апарат ни до-

търсим
лизационнп основи, 
може успешно да се осъ
ществи чоед „най-широко мо 

и бюро бшшзиране на трудещите 
се и организираните сили на 
нашето общество, което е 
техен моментален и дълго
срочен интерес.

Постигнахме висока сте
пен на вътрешно политичес 

за ко единство. Изявена е гол 
яма готовност на трудещи 

н те се да се заловят с кон
кретните икономически про
блеми н слабостите в сто
панисването, които, както и 
повече пъти в мишуюто сле 
два. ефикасно да преодоля 
ваме.

и труде- 
наши

нашаническата класа 
тггите се и на всички 
народи и народности.

Но оттте ,ке можем да бъ- 
темпото на

противоречия,ните
изразходвайте над осъшест- 

доход, от което въз 
множество обществе

вения 
нинват 
пи проблеми.дем доволни от 

развитие и от прилагането
обществено-инономичес- РАЗВИТИЕ НА ЕДИНИЯ 

ПАЗАР
ВъПХУ
ИЛ от основните характерно 
тнки на оредносрочиото раз 
витие ноет.о ни 
трябва да бъде разширява 
него па процеса на самоуп 

свързване на 
труд върху до 

отношения. Това пред 
рдружаване на

на отноките самоугтравителни
щения. Поставя се В7,прос: 
кои са тези причини, че —

10 години от въве
КОНСТИТ УЦИОШ1И-

6 голини от 
Конституци- . извършва

иска да плати сметки 
неефикасни влагания.

Състоянието можем 
трябва да променим — само 
с коренни ходове, конто ще 
отварят процеси, та работни 
кът да оьЧ«йдее с дохода, с 
дипарския. и валутния, със 

изплащане

предстои,поС кредитно-монетната
почти за нановолитика се създават 

анонимни капитали и се 
преразпределение

ждането на 
те ама пл ма ни 
приемането на

4 голини от приемане 
Закона за сдружения 
- не успяхме ла нос- 

по-значителен завом 
ъ живота

равително 
сдружения 
ходни 
ставлява
труд и средства и самоупра 
вите/ша интеграция на сдру задължаването,

дохода извън влиянието 
труд. Трябва

паята и 
то на 
ТРУД - 
титнем 
в претворяването

на сдружсни« 
да бъдем съзнателни, че вси 

останки на отчужденочки



ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА СЮК
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КОМУНИСТИТЕзл
цроШ(1юдшел~

«руда Я да V ИС-
ДОХОЛЪГ * ^

щсстисллта 
ьоох и ана качесда, с укрепването 

ивенац. факхори па сшашш 
овико и с ио-голлмо изпол
зуване на пчЦРвшните

в решоаалш! ,рал1-
НРСДШЩПКЗ уВОДЛЧОШЮ 
икономическа га

ОсИШОСТ в ОХС1-

ПЗ- тиранеот тона по са навреме 
влачиш!

ЦШ ЕТЬу аШ>1 Г коли ь 
Тат ка стсач па заседание- 
то си ог •» доасимцри 1?оо ю 
идина
литическите 
обществено
то разшиис па *огоолави>1 
а периода от а >01 до 
годии;\ л задачите ла еъюл 
на комунистите.

х а зхожд. I и на 1 ог критичее 
нля анализ па резултатите 
а ароодемите ао оощее- 
твено-аконоАШческото раз
катае а действуването 11а 
Съю^а на а&хиунистите ароз 
изтеклия лераод, доклада а 
разискванията на заседание в осиолидта организация 
то, цоитралшщт комитет още ие е станал решаваща 
прие следните заключения; матеравтлла основа па самоу

тизллачада
цел гряова да се извърша
п1юралца&деленас

~ „о-ускоршо .ризшгош калния ДО*<М »««“** “а

ада" змг - = -
дефицита иа шмивжния ни сдружения ^РУА- Р д 

и етвисша иа задъП' на е иеоблид*щр.
“нието на ^ршигта и, ,% - с оошсстквна = и

основа подобряван* с .мерки на ии^юмическага
СС )П

навременна аоу- ка, 
анонола!- аа поста реки. ирачшште за 

ческитр ароолелш а затруд 
ИСШ1Я са лреда «всичко там, 
чо на съществени 
на оо.шветвоною в-ьзириш 
водство още ле са пресили ху 
даващи отношения на само 
управлението в сдружу.ния 

доходни! прав

да нацииОИЛ1ЮСТ и 
ранявалото па поилите при
чини. Илапирайето ле се ос 
повиваше доста гъшю

дохода, следствие което 
движеше 

рсалло

ооеьда адепио-ии- 
въ^феса аа
ПКОПО.МиЧОСКО

прякоточка
въп' в

иутреоло1Н1ето се 
извън рамките ла 
разполагаемия доход и сто
панството а шивресатетР1Д върху 

цши>, оивпр на практика се на • ху тази
да положението на страна 

раз-
I юлитика 1 ю-с ши ю 
сърчгша процеса на сдружа 
ван.е на труд 
отдаването на оош. доход 
а дохода и на други видове 
на сдружаване и свързване; 
самоуц равцтелл ю

оешераовшзат сдружения шуд и 
оцорлюпено од 
з*ьД1. често часшчнн 
осен се заиграват така, че 
недостатъчно идва до израз 
онова, което е общо. Като 
главно отрицателно аослед 
отвие ласТ'|,ш1Ха ирекалоцо 
то равшнпо аа задължеаост 
в чужбина и високият Дв" на 
фацит па платежния баланс, 

от- което все повече става ог
раничаващ фактор иа разви

осъществяват ц 
са мо уч шавцт Оо 1 пате 
тьоиоч икономическа 
пия а сротвониити им ако- 
но.мическа система. Доходьг

в мелсду 11 а родт т о'го
труда. Зарад то 

пеооходнмо да се раз
на сто

волунтара- та
пате деление на я средства иООЩСС-

отпоше
ва е
вина производството 
ки и услуги за износ, 
субституция иа вноса чрез 
идтивизиролс на домашните 
производствени потенциали, 

и-ьрво място на енергия 
източници

при
н^сочваие 

натрупването; нри задъ-т 
сдружаване на

на
жите;шо
средства в стопанството въз 

и основа на решенията на об 
г 11 ест вено-политическите об 

се сведе на не-

1 прошението.
Определени застои в раз 

вцтието па социалистиче
ските самоу аравнтелнн 
иошещш са във причинно- 
последствсца връзка с иеб- 
лагонриятш1те икономичес
ки процеса. Процесът аа 
сдружаване на труд и сред 
ствата а доходната .мотиви
ровка за издигаме аа аро-
изводате.июстта па труда не терлалното развитие.

вото на развитост на произ 
водственнте салн и общес
твените отношения и сънге 

но стопанисване; нерацно спазващите 
цално в избирането на кани- проблеми и ограничения

лагат необходимостта от 
иеша-ваща преориемтгщия 
към интензивно стонаштсва 
не. Въз основа ка обектив 

ин- ното изучаване на положе- 
диенропорцаи в нието е необходимо всички 

сх^бекти в штанлрането да 
нарушаване на утвърдят реални развойни 

югоааавския цеди за предстоящия ;ша- 
.нов нерауд насочени към 
по-нататъшкото развитие 

интервен- иа самоуггоавителните об- 
тествено-нкономаческн от 
ношения и К7«м реиштелно тите 
осъществяване на полити- 

зарните критерии на стопа ката на икономическата 
ниоваке, към засиленото за стабшшзация.

В годшште на текущия 
средаосрочен план са из
вършени крупна промени в 
обц 1 ествеко- аконолшческия 
а по.’штическия живот на 
страната. Осъществен е кон 
тинуитет на но-нататъашо из 
граждане и укрепване на 
сощшлнсшческнте насоки 
на Десетия а Ьдинадесетпя 
конгрес на СЮК.

Постигнат е по-нататъшен идваха достаътчно до нз- 
наар.едък в динамичното ра раз. Отделно бя*а подчер- 
звгггае на производствените таил проблемите: екстеиз1Ш 
сила в обществото. Обще 
ственият продукт на съвкуа
нЛ^) стопанство е повишен таловложеная а тяхната не- 
със среден годишен размер ефикасност; висок и нереа- 
от 5,6 процента, производа- лен ръст на потр>еблегшето 

труда в обще 
сектор 2,2% заето-

от домашни 
лроизводство'го. на 
суоовшш и храна;

— с намаляване на учас-

основки
игноеги да 
обходимяя минимум;

— да се
канита-тх/в-южения и 

доведени в реал

Т11СТО.
Намираме се аред пешз- 

ващая етан иа ао-аататъш 
ното развитие на самоунра 

обц |ествено-шсо-

ареразгдедатин ВССТИЦИО! И ЮТО,тието из 
обшого и 
ребленне и обществения иро 
дукт и националния доход;

— утвт,рждаваи е и прове
ждане на сънмертца стра
тегия на но-ускорено 
ческо - технол ожко 
с по-го ля мо приложение на 
научно-изследователската ра 
бота и с развитието на иро 
изводство^ с което се обез
печава но-усиешно и 1ю-рав 
копрдвно сътрудшшество с 
чужбина;

всички 
;а бъдат 
ин рамки; да ср повишава 
ефективността в инвестира
нето; съпгествено да се

участието на кахшта-

съвместното пот-

вителннте 
ПОаАШЧССКН отношения и .ма 

Ни на
телци .мали

развитие .ювложенидта в обществено
то производство и да се 
съгласува тяхната ^|РУктура 
с целите на икономическата 
стабилизация;

— банкарската, кредитна 
та и Аюнет^йдта система и 
действуването ка всички ин

по-нататъшно укретша ститлшш на тази
осно от интерната банка до На

родната банка на Югосла 
и вия, да се приспособят къ*м 

републиките изискванията за колкото се 
и може потолям обем на само 

финансиране на обпгеетве 
развитие на сто кото възпроизводство, въз 

основа ка сдрчгжаването на 
труд и средствата;

— чоез икономическа 
амортиза1;ия да се обезпечи 
шггегритрт на обшествешгге

това средства за производство и 
т5Цш<1*о възобновяване, съ
гласно с техническия прог

иноиомичесии
на

незавай1кмо от осъществе
ния доход; оастяшата 
флащш; 
обществено- икономическото 
развитие; 
единството на 
пазар,; социализация на загу 
бите и др. Укрегшане на ад 
МI шие трати»ни я 
цлонизъм допоинесе към аз 

иконолшче

телността на 
ственн
стта 4%. Броят на заетите 
в този период е увеличен с 
около 1 милиоц души. Жиз 
неното
5°;о средногодишно освен в 
1980 година, в кодто се сти 
гна до намаляване на реал 
ните лични доходи, което 
намали растежа ка жизне
ното равнище. Подобрена 
е материалната и социална 
та сигурност, на трудещите 
се и гражданите. Силно ук 
репна и се разви системата 
на всенародната отбраната 
и обществената самозащи
та. Укрепна и по-нататък 
се развива равноправието, 
братството и единството на 
нашите народа и народи ос 
ти. Всички републики и 
автономни области постиг 
паха напредък в стопан
ското развитие и във всич
ки др^ги области, .макар че икономическото 
не са на.мале1Ш откосите да бъдат в унисон с резол- 
лните разлики измежду юДните на Единадесетия - ношения, 
стопански развитите и не- нонгрес на СЮК и оистем обществеиото 
достатъчно развитите ре- ните решения в планиране 
публики и области, а в то.
САП Косово се стигна и до 
увеличение на относителни те. 
те разлики в степента ка 
развитост по отношение на

систе.ма,я
ие аа материалната 
ва а на другите условия на 
равноправие на народите 
народностите, 
и автономните области, 
в рамките ка това, иа по- 
ускорено 
пански недостатъчно разви- 

републикп а най-УС 
корено на САЛ Косово при 
пряко и все по-гол я-мо учас 
тае на сдружения труд в 
осъществяването на

равнище растеше с

тлаенва^ето на 
ските законо.черности и па-

II развитие;.
I

— с обезпечаването на ма 
териална и социална сиг\ р 
кост и по-стабилни

рее и укрепването на мате
риалната основа на сдруже- 
1Шя труд съптевре.чекно да 
се попречи на преливането 
на средства тя за 
ция и доход:

— да се обезпеча

Централният комитет иа вани фактори, колкото се 
СЮК счита, че Съюзът на 
комунистите и всички дру
ги организирани свциалис 
тич^рки сшш трябва реши
телно да се бордт планира

.може по-напред да се азгот 
ви .методология на самоуп- 
равитешю обществено пла
ниране.

1. Централният

усло
вия на живота а труда 
трудещите се а гражданите, 
производственото заемане и 
Ръст на

на
амортиза-

нодштет
нето и осъпгествяването на на СЮК счита, че страте- 
гшановете на обществено- гическпте насоки в развитие 

развитие то на самоупрааштелните об- 
111 естреноч гкона\шчесла1

жизненото равни- реша
ване на работншште в ос-ше в унисон с издигането 

обществената производител 
мост на труда и осътпествя

матерналкото н ването ка по-™™ката
развитие в иконоли1чесиа стабилизация; 

иоедс-шяп.ия петгодишен снабдяване яа насе
период трябва да 'бъдат: "®“‘ето с осиовни бранител

— рбезиечаааие на реша- 51 произведения;
(вашо положение на рабо- по-нататъшно
тниците в сдружения труд на всенаг>0Д.нвта 
в създаването и разлореж- ' 11 
давето с дохода и целркуп 
ните средства от обл|естве 
ното възпроизводство — 
чрез по-ефикасно действува
ло иа политическата и об-

новннте организации на
сдружения труд и съветите 
на сдружения труд в скуп 
птишгге на обпт ествеко-пол и 
тическите

на

общности за вси 
чки даждия от дохода 
задоволяване на общите и 
съвместните потреби, което 
подразбира и съответни ггро 
мени в системата и 
гнката на данъщ.гге и обла 
ганията; «а с« развгша сво 
бодна

за
Необходимо е комуниста- 

организациите и ръко
водствата на СК в сдруже 
ния труд и делегатската си 
стема, решително да се ан

укрепва 
отбра-

общесПвената самоза
щита н оспособяване на 
всички стопански и общес 
твени с\юенти за

полисредното равнище в стра
ната. Разширено е сътруд
ничеството на нашето

галя^рат да се осъществява 
сто- гшииципа «на. коитшгуирашо 

стопанствата планиране,
озлпваке 

на независимостта, суверени 
тета и териториалната 
лост на страната.

2. Централният 
подчертава, че в предстоя
щия
трябва да

разлгяна на труда 
стопанството и 
обществени дей- 

при прилагане на

ланство със 
на по-гол ям брой страни. 
По-нататък се афирмира са 
мостоятелката и необвърза 
ната позиция на Югославия 
в света. Тези и множество 
други 
«ват 
пеишо 
.мическо

плановете пос
тоянно да се допълват на 
базата на нови познания, а 
в съзвучие с действителните стема, 
материални процеси в сто- 
шшотвото и условията, кои 
то са резултат ка действу 
ване на икономическите за 
кономерпости. В течение на

измежду
другите
кости,
принципа

пя-
шественд-икономичесиата си 

сдружаването на комитет на ^циалистичес 
във Финан 

об-
труд и средства върху до
ходни отношения, едшишя 
югославски пазар,

ка солидарност 
сипането на основните 
тествени потреби;

системата и данъчна
та политика да се разработи 
така че да бъде във Функ
ция на съгласуване 
ково-папичните

оредносрочен период 
се направи ире 

икономическите л®м в ос'Ьшествдването на 
в обц тест- изискванията на Единадесе

ти* конгрес на СЮК за 
,, създаването на 
при които работниците 
новните

резултати представя 
реална основа за ус- 

обгпествено-иконо-
при за

читане на 
заканомерн оотц 
веното възпроизводство; 

— с осъществяването
развитие на стра 

мата в предстоящия период, трябва да се създаде качес 
В този период иа общес

твено-икономическо и социа 
лно развитие иа

следващия петгодишен план
условияпа на сготвено ново състояние, за да 

могат
кашата обтттествено-

политиката на икономичес- 
всичпси планове на ка стабилизация

икономическото премахване да причините за 
страна се стьлкнов яваме с развирце да се приемат 037,3 гщфлация и спирането 
мцожество изострени проб основа па систвимните ре-
деми и твротиворечия. Неб шения на планирането. Не 
лагоприяшите пронеои в обходимо е чрез

в ос
организации и оста 

палите видове на сдруже- 
на ния труд пряко и с\?верен 

неблагоприятшI 010 Т1,е Решават за дохода и
тендетц-щ в основните про Рззпределешгето му 
цеои на възпроизводството; шественото 

— чрез повишението

отношения
осъттгеотвяването на дру ■ 

ги задачи от икономическа 
та стабшшзация 

3. За

относно и

другите
„ _ по-нататъшно успе

об ,11ио ОбI гтестаено-иконо\ш- 
Възпроизвод. чеоко развитие от 

върху те твено значение
оо,~?№ат ка ик°ном«чесннте крите- 
ооиова на со шги и закономерностите в

Р.ТОКОВОТО ПРОИЗВОДСТВО при 
(На з-та стр.)

взаимно 
сътрудничество на планови-междунарадните отноше

ния овдзаха влияние въР 
ху нашите -вт,трешн,и ико
номически затруднения. И х^Гнизации

ство като цяло и 
зи основи да 
материалната

сътиес 
е зачитанетона.

те и другите органи, 
нихе и опецнадизираните ор 

и др. заинтересо

науч производството
нд основи, чрез повишение 
производителността на тру

върху реал

шгадистическото
ление, да се укрепва

самоуправ 
. об-
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА^СЮК
(От 2-ра стр.) на труда, намаляването на 

производственит е разходи и 
повишение на дохода. Не 
обходило е по'6'ьрзо да Ра 

. и пове«е™ето стат личиите дохода на про 
на всички суоекти- във въз изводсхвените работници и 
производството.

но и рационално включва 
не *на нашето стопанство 
международното 
ние на труда. Чрез освобож 
дане от

на нейните задължения въз 
оонова на инфлацията.

8. Възможностите на об
ществено 
развитие в предстоящия пе

развойнисъгласуваните 
програми на тези дейности 
и непосредствената свобод
на размяна на труда. Съг 
лаоно с това трябва неотло.

условията на 
ско самоуправление в сто
панисването

всоциадистиче разделе-
икономичеснотопрекомерни задъл

жения, 
харна 
мерки на 
тичеоките- оощ кости да се 
обезпечи активна

кредитната и моне 
политика и други 

ооществено-ноли
жно да се преразгледат съ
ществуващите права върху 
съвместното и оОщо пот*

на раоошицте, 
нрн Ио-затрудиснн условия, 
от ковкото на

оиод са определени от раз
полагаемото натрупване в 
страната и значително стес 
пените възможности за из 
подаване на допълнителни 
средства от чужбина. Съг- 
л^сно това е необходимо 
воички субекти във възпрб 
изводството да утвърдят ба 
лалеите на формиране, раз 
пределение и употреба на 
ддхода и съвкупно разпола 
гаемите средства, като осно 
ва в планирането. Изхож
дайки оттам трябва да се 
полагат усилия за намаля

рдеклещ!!

Във връзка с това последо
вателно да се провежда ак 
тивна политика ца реалния 
курс ца динара. Политика
та нд защита на домашното 
производство да осъшест 
вява върху по-значителна се 
лективна основа и съгласно 
политиката на развитие.

С икономическата
обц I ествеко-лолитичсс- 

ката акция да се създават на пазара, 
условия за свободно движе 
ние на труда и средствата и 
тяхното сдружаване на тери 
торията на цялата 
за свободна размяна 
ки и услуги, научни пости
жения и научен опит. С ор 
ганизирана акция на СК и 
на всички други социалисти 
чески. .субективни сили в об 
ществото
вяване на рационално разде 
ление на труда върху само 
управителни доходни основи 
— решително и системно да 
се надминава всяко явление 
на авторкия, регионално зат 
варяне на пазара, монопол
но положение на производ
ствените и оборотните орга
низации върху които и да 
било основи, както и на яв
ления, свързани с търговия 
та и с други субективни 
слабости.

раоо скиците—
хх у,инепроизводствешщи.

р. С активниспа на сдру
жения

о V -
Л/Л'1' С Д1а‘1'Српа.1Ш1Сподкрепа 

на износа, ьзанмно съгласу 
вани планове на организаци 
ите на сдружения труд за 
икономическите

труд стопанските 
ка.икри, синдикати! е, орга
ните на ооществено-долши- 
ческите оощности и други с 
те фантори е неоОходимо 
решигелио да се преодолява 
адмшшс тиот о регулиране

в пър-

л кодиоехе На ОЪО/Чм-'
ьа Гмца-кс, кихни ии лалалха' 

х^хаихачи^хоая
отношения Пу^^Х I СИ

ххх-хД Тциоаи да ириинисиин-и 
к ьМ ски ням а I а Иа 
•ххжхл ТРУД. о тази ЦСЛ I ряо"
ва да ис уик.ири . раООта ти 
ихърл.у реформата на елшеп- 
ог:Ш1Я механизъм въз 
нова на правото на основи 
те организации; на сдруже
ния УРУД да разполагат и 
пари неооходнми за финан 
сипане на тенущото възпро 
изводство и да се лреодо

чужоти да ОирС
ДСхлят целикуххггл.1 о лтопОзш- 
чеики

ид^уже-
Отишии1Я е чу.лчи.1 

На в рспусишктс, аи I иххи.%1 
ши е оаин/Щ

ПОЛИТИ на отношенията 
вичното |разпределение

Трябва да се 
обезпечи политиката

на и хх фидорадия 
хша 1 Сич-11 та, ВК-хЮ^хха^К»! и

ее '
хихя исихлпи.

на оиоворхюст'1а
пше н авгинолхшпе оо.хаи 

ча ти за ила I ежтхИя оаланс ва
»иЮ1;Л<1аШ1, При прсоДОхТЯВа
не ка тенденшште за прет
воряване на нлатежно-ои- 
ланиште позиции в платеж 
тш оалаисн на реиуоликите 
и автонолиште оеластн и 
по такъв начшт осуетяване 
на затварянето в реиуолп- 
какски относно покоацшш- 
ски грашщи. Задължаване
то в чужбина възможно 
по-скоро да се съгласува с 
Коистнтугията п системии- 

съвместната политика на ^ решения, тана че носн- 
развитие като обезпечи по- тели на задължаването да 
стройни отношения в първи Оъдат организациите на 
чното разпределение, за да сдружения труд, които от 
се отстраняват диспаритети собствения си или общия 
на цените и. върху тази ос- валутен доход могат да от- 
нова, неоправдателните раз плащат кредитни задълже- 

11 иия, съгласно платежно-ба 
ланените възможности иа
страната. Особено е важно 
да, се обезпечи самоуправи* 
телните общности ка ин
тсресите за икономически, 
отношения с чужбина да
действуват като общности 
на сдружения труд и да се 
преодолее практиката на
техно изобразяване в удъл

Ма укрехта 
ша Рслхуили- ване на

разходи в общия доход 
организациите на сдружения 
труд, да се активизират ре
зервите в използването 
ра^пол агаемите 
ствеми мощности, за по-иъл 
но използване на 
то време, пестене на матери 
али и суровини и подобни. 
Всички видове потребление 
трябва да доведем в рамни

производственитецените да бъде във функ
ция на осъществяване 
политиката на икономичес
ка стабилизация и укрепва 
не на конкурентната 
собнрст на нашето стопан
ство на световния 
Хрябва да се настоява дей" 
ствуването

на
страна, 
на сто

наспо- лява н отстраняват инстру
ментите на монетжжредих" 

работно- ната и банкерската система, 
ноято укрепва зависимостта 
на стопанството от външни 
те източници на финансира

производ-
пазар.

на иноиомичес 
ките. закономерности и кон- 
курентността на домашния 
и чуждия 
до по-пълен израз във фор
мирането на цените. В унн 
сон със Закона за цените и

чрез осъшест-

ле.пазар да дойдат Монетната и кредитната
те на материалните възмо политика и деловата политн 
жности на стопанството и ка на банките трябва да бъ 
да обезпечим по-стройни сто . да.у във функция на осътнес 
ково-ларични отношения 

по обем и структура.
Разполагаемите средства 

за капиталовложения тряб 
ва предимно да насочим 
към ро-скореио завръшва- 
не ка обектите, които са от 
значение за премахването 
на структурни шюблеми в 
стопанството, за повишение 
на износа и осъществяване 
ка политиката на икономи че 
ската стабилизация изця
ло. Трябва да обезпечим 
провеждане на политическа, 
икономическа и законна от
говорност на деловите и са 
моуправнтелните органи и 
на другите носители па ин
вестиционни решения за 
несполучливи капиталовло
жения и енергично да се 
полречрат явления на инве 
стип^не без покритие, спаз 
вале на сроковете на нзгра 
ждше, изграждането на 
мощности, за конто не са 
обезпечени суровини, въз- 
производствен материал 
енергця и пласмент на про 
изв^денията на пазара, 
тази цел чрез самоуправи-

твяване на политиката ка 
икономическа стабилиза

ция и установяване на съг 
ласувани стоково-парични 
отношения, а по такъв на
чин да се съгласува Ръста 
на стоково-паричната хмаса 
и кредитите и да се прео 
долява обдйкът на по-само
стоятелно движение на 
налитала в рамките на ин
ституциите на монетната си 
стема. При това чувствител 
но трябва да се намали 
използването на краткосроч
ни средства за дългосроч
ни пласменти. Трябва да се 
отстранят различните об
лици на инфлационно съз 
давдне на парите чрез мул 
тишшнация на кредитния 
потенциал на банките и по 
други начин.

10. Централният комитет 
на СЮК счита, че ло-уско- 
оеното поемахване на струк 
турните несъгласуваност в 
стопанството е съществено 

и условие за разрешаване на 
проблема с платежния ба- 

С лакс на страната и съгласу 
ване на отношения в обще 

телш! споразумения и до ственото възпроизводство. 
говори юябва да се утвъдд По-интензивното стопанисва- 
ят развойните и пазарните не и укрепването на нз- 
кпитерни за приемането на коса изискват по-уснорено 
решенна за капиталовложе развитие на ошгя дейности, 
мпята. Тряб ва чувствител &оито обезпечават колкото

лики в икономическото 
социалното положение • и а 
отделни части на работни 
ческата класа.Необходимо е да се обез 

съответни материал ✓печат
Дълг на комунистите е 

да се борят в оепубликите 
и покрайнините във всички 
организации на сдружения 
труд час по-скоро да се при 
е.м^т конкретни решения за 
отделянето и употреба 
оная част от дохода, която 
е резултат на отделни бла 
гоприятни условия-

ни резерви в организациите 
на сдтгжения труд. рет-бли 

обласките и автонолшиуе 
ти и по-големите потребител
ки центрове.

Съюз^ на номчлшетите 
трябва _да се бори за свеж 
дане на административната 
регудятива при обществе
но-политическите общности 
и техните органи в ралисн 
те «а конституционните и 
утвърдените със Да кок а фун 
кции, за да се разшири по 
такъв нд^ош простора 
действуване на пазара и са 
моуцравителното уреждане 

• на отношенията в обттгеетве 
но^й възпроизводство. Съ 
ггтевременно трябва да се 
засили ефикасността в ра
ботата и отговорността ка 
органите на обтествено- 
подитическите обтности в 
изпълнението на техните кон 
сти^щио-нни Функции.

4. Комунистите и всички 
трудещи се хора трябва 
пряко да се ангажират 
по-кататъишата разработка, 
подобрение и прилагане на 
принципите на разпределе
ние според резултатите от 
труда за всички трудови за
дачи. Във връзка с това е 
необходимо постоянно да 
се доизгражда и усъвъргпеи 
ствуват самоуправителнитс 
споразумения и правилници
те, както и да се променят дък. 
ония, които не са в съз 
вучие с този принцип. Ко 
мунистите решително ще се 
борят
ално, морално повече да се 
цени производственият, на 
учният и др. видове твор
чески труд. Със самоуира- 
вителните споразумения и 
правилниците трябва да се 
обезпеч и Ръстът на лични 
те доходи на рабо,рниците 
да бт,де в зависимост от Ръ 
ста ка производителността

на жена Ръла на държавшпге 
органи, относно в центрл на 
отчуждяване па валутни 
средства от работниците в 
организациите на сдруже
ния труд. Необходимо е да 
се намали, реорганизира и 

за самоуправително свърже 
В1,1 цпцо-търговс к ата лфежа 
в чужбина.

6. Насоката към увеличен 
износ е една от най-съще 
стаените предпоставки 
стабилно и успешно разви 

за тие. 'Необходимо е вносът 
да се движи в рамките на 
материалните възможнос
ти, създадени чрез износа, 
и платежно-баланените въз
можности на страната, 
увеличевид на валутните до 
ходи и решителни иконо
мии на разходите в несто 
ковния сектор сътпеетвсно 
да се увеличи чистият 
лутен доход. Въз основа на 
тара трябва видно да се 
намалява платежният дефи
цит и задължеаюстта 

в странат^ да се увеличат ва 
лутните запаси и установи 
валутен пазар. Да се обез 
печи потолямо участие на 
развива пгитс се страни 
нашия обмен с чужбина, В 
съгласие с определенията 
на нашата страна, да про- 
д—лжи да се разгл>Рща за 
установяваме на пра между 
народен икономически поря

7. Неотложно да се съг
ласува системата на фикап 
сирапс на обществено-полн 

С тическите общности с .ма
териалните възможности на 
производството, изисквани
ята на политиката за ико
номическа стабилизация н 

ва по-нататъпшото развитие на 
самоуправителнитс общес- 
твеио-икокомическн отно
шения- Следва решително 

на да се ориентираме към пре 
махваме на дефицита в бюд 
жета на федерацията и ос 
7 аналите общественохполн'
хичеоки общности. Нсоб- 

в ходи.У1о е да се обезпечи по- 
бавко увеличение, по-бав
но да растат бюджетинте 
разхо/щ на воички общес
твено-политически общнос
ти от Ръота иа дохода. Но 
обходимо е да се промени 
начинът на финансиране на 

За осъществяване на те бюджетните задължения на 
зи задачи от решаващо зна федерацията в унисон с 
чеиие е оаботниците в орга отговорността на рвнублн- 

ша сдружения ките и покрайнините за фи
нансиране иа съвместните 
потреби във федерацията, 

за ра- В предстоящия петгодишен 
период постепенно трябва 
да се премахва използване 

разполагат с валутните сред то па първичната емисия за 
ства в унисон с участцето дефицитно Финансиране иа 
в техното създаване. Да се бюджета иа Федерацията и 
оазвива онова производство, да се преустанови практи- 
което обезпечава дългосроч ката на пълна валоризацня

по да се намалят налитало- се може по-гол ям валутен 
вложенпята в нестопанските нето-ефект, преди всичко с 
дейности, освен за жилиш използването на домашни 

потенциали. Затуй е необхо 
димо да се дефинира съв
местната политика на дълго
срочно развитие и стопан
ството да се оопособява за 
успешно включване в меж 
дународното разделение на 
труда. При това сътпестве 
ип развойна насока и по-ша 

на татък си остава по-скорено 
то п ло-рацнонадлото раз
витие на енергетиката, про- 

С1Х.‘дства за задоволяване нзводството на храна и зс 
но обши обществени п съв цов-нн суровинни дейности, 
местни потребл трябва да за чието развитие сътвству 
се обезпечават съД'ласно. но ват икономически възмож 
требите и реалните маторц- пости на страната, 
ални В7,зможности на сто-

но строителство.

Новнге стопански исапнта 
ловложення требва да се ос 
иовават върху со,гласувани
те самоуправителип ецораду 
мення. по основите иа пла
новете на организацнпте па 
сдружения труд и нужното 
оазделешге на труда 
чдшмшя югославски пазар.

обществено, матери иизащтите 
труд да превземат и осъщс 
ствяват правата, задължени 
г^та и отговорността 
звитие па икономическите 
отношения с чужбина и да

Конкретен избор .на пре
димство зарад промяна на 
столдкоката структура тряб 

от ва да произлиза от възпро- 
потреби

интересите на труда в сдру

панството и трудещите се 
•и гражданите. Средствата за 
това предназначение тряб
ва да растат по-бавно 
Ръста на дохода. Средства изводственпте и
та за капиталовложения и 
текущо потребление в обще жения труд. Съществено ос 
отвените дейности трябва да 
сс обезпечават въз оонова (На 4-та стр.)
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА СЮК
трябва Да бъдат сулиците

секти иа социалната полят иангажира-цшрокотр пряко
сдружения труд през 

на ТРУД и РРвД
степента на ш*лотрео пдшьшада

подаване па радиолагаемше 
производствени (фактори и 

повишава сфшсасм юст 
стопанисвало в сто

на производство и
ДОН 110 1Щ 011С|Х1''ЦЯ.

(От 3-та сгр.) 1*в па
сдружаване

»ърху доходни от,поте
ка.ГЮООХО СШфСДТазпрс/Шлонието 
резултатите от труда тряова 
да обеднечш уве^чшшс иа 
реалните лични
УНИСОН С цроИЗВОДИТСШЮСТ-

труда. резултатите от

обезпечи пода шо е да ое
11НТ0113ШШО П ИО-ДЪШТЮРОЧ-
но изследване на домашни 
източмщи на енергия, от" 

в-ьгяпша, хи дро 
пес1|г, газ а уран

нова за това е сдружава- 
пето на труд и средства п 
устаноаявапе на други 
лицн на 
свързване, с 
дечава трайна заинтересова
ност на производителите п 
проработвателше на първпч 
нитв произведеш 1Я 
ште
основи трябва да се оОезпе 
чава дю-стройно развитие 
измежду суровинните и 
преработвателните мот I т нос- 
тп. повишение ака произ
водството, предназначено за
износа и субституция на 
вноса, както и редовна сиаб 
деност па домашното сто
панство с необходимите су 
рошиш И .ВЪЗПРОИЗВОДСТВО! 1 
материал.

Съюзът на комунистите 
заедно с трудещите се в 
сдружения труд и други об 
тествани фактори трябва 
да се ангажира за продук
тивно настаняване на рабо 
та, преди всичко иа млади, 
подготвени работници. В 
този смисъл трябва ио-бъР" 
зо да се съгласува структу
рата на образованието е ден 
ствителннте нужди на сто
панството и развитието на 
производствените сили, как 
то и с развойните потреби 
на сдружения труд като ця 
ло. Трябва да се създават 
условия за продуктивно на 
стакяване на работа на 
трудещи се. които се за
връщат от временна рабо 
та в чужбина.

11. Изхождайки от изклю 
чнтелното значение и роля 
на науката и технологията 
за дсеобщото развитие. 
Централният комитет сочи 
необходимостта от утвърж
даване на съвместна полити 
ка и стратегия на техколож 
кото развитие и постигане 
на по-висша степен на тех
нологическа независимост 
на страната, като се изхож 
да преди всичко от по-уско 
реното развитие на собстве 
ната технология, науката и 
образованието във Функция 
на издигането на произво
дителността на труда и по
добрението ка социалисти 
ческите самоуправителни от 
ношения в производството. 
Отделно внимание трябва 
да се посвети на политика 
та и стратегията на тран 
сфер на чуждестранна тех 
нология. Чрез утвърждава
нето на критерии за вкос иа 
патенти и лицензи в колко 
то е възможно ло-голя-ма 
степец. се обезпечи по- 
пълна рационализация иа 
вноса на технология, по-гол 
я.мото съвместно използва
ме и прилагане на внесени 
те технологически решения 
и тяхното по-нататъшно усъ 
вършенствуване и лриспосо 
бяване към потребите на 
укрепването на самоупра- 
вителните отношения и 
конкурентната 
на стопанството, 
по-ефикасно да се развива 
системата и а информиране 
в сдружениа труд за вно 
са на знания и технология, 
както и за разполагаемите 
знания и технологически по

ствадо се
ПИЯ.

15. Комунистите,
зайките и ръководствата
СК и другите социшшстичсс 
ни сили трябва да се зае- 

по-гояяма ефикас- 
отговорност в прие" 

реализирането па 
па самоуиравител 

споразумения, и до го

та иа.
папски недостатъчно разви- 
тите републики и САН Ко- 

д ялата

органи'оо- ДОХОДИ внасамоуа иравтхч и ю 
конто се обоз делиш па 

едершя. 
и ползване на нови видове 
иа онершд. чрез едшоупра 
внтелнн споразумения за 
основите на плана на самоу

както н всово,
страна. Така сьнЮ е необ
ходимо да се развива 
усъвършапетвува 
за насърчаване иа това ра- 

нршщнпа

та «а
труда и дохода. Принос 
осъществяването на 
ката за опазване и издигане 
иа жизнения стандарт тряб 
ва да даде и политиката за 
цените, съвместно с лолиш 
ката за компенсации. 

централният комитет ечи- 
че е необходима орга 

обществена ак-

в
и т'[,пят за 

системата лост и
мането и

ПОЛИТИ
и дру

ден пости. И-црху тези практиказаптие в-нрху 
сдруженият труд прямо н 
във псе иугол^ма 
да поема -ролята пи иасъР- 
читав иа развитието на 
тези области и с по-широко 

чрез

11 рап 1 ие.> и и гге оргаа и юаацш 
и общности е необходимо 
да се утвърдят 
задължения п 
зарад осъществяване па 
съвестно договорената по 
лнтнка па развитие на еиер 
гетика и еиорти-ипя баланс

III] т е
вори, отделно па онези кои 
то представляват 
на приемането 
твянането па плана за пред 
стоящия срсдлосрочел пе
риод. Ьун -връзка с това е 
цообхощтмо по'пататън 
се подобрява 
между републиките и
помните покрайнини и феде ефикасна данъчна 

па рацията, съгласуване* и раз 
решаване на отделни 
местни интереси и (Огреби.

Съюзът на комунистите и и 
условия всички организирали 

развитие и алистически 
ка стопански недостатъчно 
развитие и стопански разви 

републики п покрай-
качествеии ос тесни

основи интереси за политически на 
тиск и категоричност, 
то стигат ;ш израз в отдел- 
ни области на обществено-

стешен,конкретни
отговорност

основите 
и осъг псе

та,
пизирана
пия за премахване на източ 

да ниците и явленията на обо 
гатяване и създаване 
доход вън От труда.

свързванедоходи ю 
сдружаване на труд и срсд-

сь»ства, съвместен риск, 
мостпо използвано на тех 
пиката и технологията, по-

па страната. надоговарянето
авто13. Чрез 

политика
централният 

тет счита, не е необходимо 
с всеобща обществена 
цпя и чрез мерки на пнопо 
мическата 
обезпечи по-ефпкаспо и по-

коми-

ак- голямо включване в раз
делението па труда 

политика да се единния югославски
зар. пренасяме па научните 
постижения н делови опи
ти, да се С'|,здарат 
за по-ускорепо

и ло-голяма активност на 
други органи 

в обпгините, републиките 
автономните области, 

трябва да се обезпечи 
лаигане на облаги и за до
ходи, които досега не са 
евиденгирани. Трябва да 
поведем, безпощадна борба 
за премахване ка частио- 
собств^тшческото разполага 
не с обществените сред
ства, митото, корупцията, 
малверзациите и останалите 
незаконни гюояви. Всичко 
това изисква да се изостри

данъчните исъв-1 па

ус корено активизиране па 
разполагаемите естество! и 1, 
човеп^н и материални фак 
тори за развитие па агро- 
про.мншления комплекс. С 
дииалпгв 1-раното 1 ш 
тнето на селскостопанското 

чрез пови

зап-соди-
трябвасили

премахват 
тен-

решител-но да 
надделяват явления и 
деиции на прерастване

лартикуляристичнн
наразви тите

11111111 ВъРХУ 
нови. В г^ху тези 
трябва да се приспособява 
действувалото на фонда па 
Федерацията, който заедно

производство
шенне па добивите, чрез из 
ползването на най-модерна 
агротехника с по-уснорепо
развитие на животновъдство с допълнителните средства 
то с намаляването па про за финансираме па общсст- 
изводелшените разходи и вените и другите служби 
др. — трябва да се обез- ц мо-лататък има важно мя 
печи прехраната ка паселе- сто в системата иа насърча
нпето и да се обезпечат дру ването на по-ускореното раз ст роните икономически 
ги домашни потреби, да питие па стопански 
се премахне вноса на пропз татъчно
ведения. които могат ус лики и отделно на САП Ко
летно да се произвеждат в сово. В този смисъл 
страната и контпнуирапо м обходими промени -в начп 
стабилно да се увеличава на ид Формиране 
пзцоса на хранптелно-вкусо ствата на Фонда на базата 
ви изделия. За да се осъ
ществят всички цели не
обходимо е ангажирането 
на комунистите и всички 
други субективни фактори 
за по-ефикасно сдружаване 
на труд и средства, в орга
низациите на сдружени я
труд и тяхното свързване 
ОТ ПЪРВИЧНОТО производство, 
преработката до оборота с 
потреблението на селскосто
пански произведения.

Необходимо е да се съз 
дават условия за по-усно- 
пено и по-всеобхватно 
включване иа частните сел 
скостопанства в обществено

кои

развитие.икономическото 
Така се пречи на договаря 

самоуиравител лото
Това в ус

и издигне на по-високо рав 
ни ще отговорността и ефе 
кгивността в работата на 
компетентните органи и ве
домства в обществено-поли
тическите общности.

Съюзът на комунистите 
следва да се застъпва, чрез 
създаване на условия за гю- 
съшествено ценене на лроиз 
водствения труд относно 
чрез последователно прила
гане на приншта за раз
пределение според резулта
тите от труда, за осуетяване 
на тенденцията на пре.мина- 
ване на научни, лрофесиона 
лни и квалифицирани работ 
ници от производствените в

пето и
споразумяване, 
ловията иа решаване ка изо

про
педос блеми може да поражда на 

развитите репуб иионалистически и други 
антисоииалистически и ан- 

са не тнеамоуправителни тенден
ции, явления на нолитичес 

на сред- ка борба за отделни пози
ции в са.моунравителната 
обществена система. СК 
ТРябва да бъде безномлро 
мисен в премахването на 
явления на етатистическо- 
бюрократично. унитаристич 

стопански но. националистично, лнбе- 
рспублики и но ралистично- текнократично 

поведение и др. подобни яв
ления, относно в борбата про непроизводствените отрасли, 
тив техните носители и из- Необходимо е да се намал- 
вори в общественото и ико

на все по-голя-мото доходно 
свързване на. организациите 
ка сдружения труд от сто
пански недостатъчно раз
витите републики и покрай 
нима Косово и 
развитите 
крайтшп, свъдзвапе на тех 
кпте развойни програми и 
планове, реализиране на 
съвместни проекти и др.

Отделно трябва да се раз 
работи цялостна програма 
от мерки за най-ус корено
развитие на САП Косово, с 
оглед на това, че САП Ко
сово значително изостава в 
осъществяването па догово
рената политик^, 
твяването на политика 
най-ускорено 
САП Косово изисква

ят допълнителният и извън
редният труд. за да можем 
и на този начин да създа- 

на дем свободни места за зае- 
н мане на работа.

предстоящия период 
трябва ускорено да развива 
.ме терциалните дейности и 
таканаречекото дребно сто
панство, различнцте облици 
на активиране на 
труд със средства на граж
даните. а особено потенци
алите

иолшческото развитие. 
Комунистите. органнзаци

нте и Ръководствата 
Съю3а на комунистите 
всички социалистически су
бективни сили трябва нан- 
пряко да се ангажират в 
поемането на шшциативл и 
конкретни акшш 
гатската система, във всич 
ки негови части и механиз
ми, калното се може по- 
ефинасно да действува в прак 
тиката в осъществяването 
на целите и задачите на об
ществено - икономическото 
развитие и политиката н? 
икономическа стабилизация 
в предстоящия период 
в ефикасното

В

организирано стокопроиз- 
водствр чрез различни ви
дове на сдружаване иа 
труд, средства и земята — 
взаимно и с организациите 
на сдружения труд — при 
засилване най кономическа- Войводина, както и 
та и социалната сигурност 
на селскостопалс1сите про
изводители. Необходимо е 
да се предприемат кон-

ОсЪц,ес-
на на деле-

разоштие па 
анга личния

жиране на сдружения трул 
на всички републики и САП

на селскостопанскитеанга
жирането и мобилизирането 
иа собствени сили в 
Косово, за да може в пред
стоящия средносрочен 
воен

производители в селското 
стопанство, туризма, занаят
чийството и т.н. Следва 
се противопоставяме срепту 
дог.\ 1атоките отпори и пасив 

и кото отнасяне към

САП
да

разкретни мероприятия за опа 
зване и рационално изпол 
зване иа земеделските имо

период в САП Косо
во да се отвори процес на 
намаляване иа относителни

развити 
сто на тези дейности, накто 
и срещу стихийното 
наване на селското 
ние в градовете

разрешаване 
на икономическите пробле
ми.ти. те разлики в равнището на 

развитост и по-бързо и 
успешно да се 
някои натрупани

преми
населе-14. По-ускореното разви 16. Необходдшо 

вете на
по-

разрешават 
социални 

отделно пробле 
мите за заемане на работа. 
Това трябва да се постигне 
и чрез повишение иа учас-

е в плано 
организациите на 

общини

те на всяка-стопански не
достатъчно 
лика и 
лото

и натиска
на екстензивното заемане 
работа.

Съюзът

способност 
Трябва

развита пепуб-
отделно иай-ускоре проблеми, 

развитие ма САП Ко 
сово от средното равнище 
за страната и влагането на 
по-нататтщши усилия за иа 
маляване иа

насдружегшя труд, 
те. републиките 
ките области

и автоном- 
Да се разрабо 

икономи 
соли-

на комлгнистите, 
съвместно с всички остана- 

социалистически с\^бекти 
вни сшти. следва 
Тт,пва за критичесно 
глеждане на настоящото по 
ложение и отношения, 
делно <на 
в областта 
то и ^определяце на коннрет 
на ооществека акция за ус 
корено и рационално

ти и осъществява 
ческата и социалната 
дарност и

ли
тието иа покрайнината 
средствата на Фонда на фе
дерацията за 
иа по-ускореното

в да се зас-съответната со 
циална политика. Ръстът 
производител ността

относителните преразразлики в развитост, 
ставлява съпгеетвен фактор 
на развитието и лодобреии 

равноправието иа наро 
лите ‘ и народностите репуб 
ликите

мапред- мредитирале 
развитие

стижения в страната. 
12. Необходимо

на тру
да, увеличението на дохо 
Да и ефективното 
сване изобщо 
определят рамките 
номцческата и социалната 
солидарност и 
политика. Съюзът 
пистите тряйва да 
тъггва за осъществяване на 
коне тит уцио н ното

а от-
самоуправлението, 
на квартируване-

е да се на стопански 
развитите републики и 
райнини и с допълнителни 
средства за Финансиране 

по-съгласувано и обществените ц други 
би. с приемането

недостатъчно 
пок-

утвърди и да се осъществя 
в а съвместната

ето стопани 
трябва да 

па ико-
лолитика

на развитие на енергетиката 
в страната, основана и покрайнините, фа навър
ху максимално използване

ктор на 
по-стабилно служ 

и осъщес 
обтттествения 

договор за насърчаване 
Това най-ускореното 

се САП Косово

строи
телство на жилнттта и ефек 
тивно г 
щния Фонд. 
телни начала. СК

социалната 
на кому-

развитие е и 
една от основните цели 
развитие

на домашните 
субституция на вносна еиео 
гия с домашна и да се обез 
печи рационална структура

източници и на твяването ка стопанисване с жнли-се зас-на страната 
предстоятиа период, 
изисква по-нататък да

в на па самоуправи 
следна даразвитие иа 

накто и по- опреде
ление, опоред което работ- (На 5-та стр.)
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Заключения на Центра 

лния комитет на СЮК
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОБЩИНСКАТА 
ЦИЯ НА ССТН В БОСИЛЕГРАД

КОНФЕРЕН

С ПЪЛНО АНГАЖИРАНЕ В РЕАЛИЗА 

ЦИЯ НА ПРОГРАМИТЕ(От 4-та стр.) Заключения,
Рат в само управителната об 
шествена

да се реализи-
окажс подкрепа на акцията 
за ангажиране иоактшеа, чрез

плановете на всички субекти 
и чред всички организации 
и ведомства на обществено- 
икономическата и лолитиче
ската система. Председател
ството на Ц1С на СЮК ше 
следи осъществяването 
тези Заключения и ще пред 
приема акции, необходими 
за тяхно последователно при 
лагане в практиката и във 
връзка с това щ# информи 

„ „„„„„ латчни ра Централния комитет на 
и принадлежности. СЮК. 

на жилищното 
строителство следва да 
прави съгласно с

Развитието на обществените дейности трябва да се обосновава на точно опреде 
източници на сред-ства и максимално ангажи-ране на всички за реализи 

ране на програмите.
обезпечи способна здравна 
служоа, която да оослужва 
целонуишогр население, оа 
тази цел в центъра на 
вниманието ше оъде кадро 

раз- ьото и материалното укреп 
ваие на здравното дело в 
обшилата, региона и реду- 
блиисата.п Босилеград се гша 

проведеното наоа изграждане на болни 
седмица за- ца с родилен дом и хирур- 

Председател- шчеи отдел с около 40 лег 
гла, изграждане на амбула
тории в карацаница и Гор
на Гъжана. нанто п довър
шване на започнатите здра 
впи обекти _. оборудването 

на им с необходими медицин
ски съоръжения. Съвмес
тно с разширяването на 
здравнггие ведомства в но
вата програма се лредвиж 
да и разрешаване на кад
ровия въпрос.

Делегатите на Председа
телството разгледаха и да
доха положителна оценка 
на средносрочната развойна 
програма на Издателската 
трудова организация ,,Врат

на Л1ИЧНН
средства на работниците и 
гй.аждашгге за

лени
разрешаване 

проблеми.и а жилищните 
с*рез политиката 
следва да де обезпечи нор
мално поддържане и рацио 
нално използуване ка сЪте * 
ствуващия жилищен фонд 
Необходима е .разработка на 
системата на субвенционира 
Ш1 наеми за работниците и 
гражданите с низки 
доходи 
Планирането

^Проектопрограмата на Ре 
пубдц  ̂алената, Регионална
та и Обицшека 
вителна

ство" с хьредложеиие тру
дещите ос в издателството 
да се зактълят за излълня- 
ване на програмата.

Па заседанието делегати
те приеха програмата на ко
ординационното тяло за та~ 
чене на революционните тра 
диции лц>и ССЛ н, за чесу- 
вуване на 4и-годишнината 
от борбата на нашите наро 
ди и народности срещу фа 
шистните злодеи. Чествува 
него ще продължи пред ця 
лата 1981 година, а най-гол 
ямо внимание трябва да се 
посвети на събирането на 
материали от Народоосво 
бодителната война в Босиле 
градския край. написване на 
Хронология и ознаменуване 
на историческите места в 
обп гинаха •

на наемите
самоупра- 

общности на 
тересите по здравна защи
та и Гредносрочната 
война програма ка Издател 
ск^уа тРУДОВа организация 
„Братство" в Нищ. бяха гла 
внд тема на 
през мигалата 
седгщие на 
ството на ОК нд_ ССТН в 
Босилеград. На заседаиие- 
то присъргвуваха и ръково 
дителите на обшественочто 
литичеокцте организации от 
общината и членовете

на ин-

Междуц ар одната полити- 
се чесна и икономическа обета 

новка е изострена, без изгле 
ди наскоро да се подобри. 
Срещу отрицателния тренд 
на международен плац и на 
шите вътрешни проблеми 
можем да се противрпоста- 
вим само с по-добра рабо
та, цкокодцщ. трудова дисци 
плцца и обществена и лич
на отговорност.

Централният комитет при
зовава ВС11ЧКН комунисти, 
трудещи се и граждани на 
Социалистическа федератив 
на република Югославия ма 
ксимално да се ангажират 
върху приемането и реали
зацията на срсдносрочните 

и програми, стабилизацията, и

материал
ните възможности на орга
низациите на сдружения
ТРУД и отделни лица.

рамките на целокуп- 
обществено-икоколш-ното координационното тяло за 

тачене наческо развитие, 
пред вид сложната междуна 
родна обстановка, необходи
мо е

а имайки реводюциониге 
траццщшг при Социалисти
ческия съюз на трудовите 
хора.

Според новата 
програма здравната 
в Бооилеградска 
трябва да се развива 
ускорени темпове, отколно 
то дррега. За осъществява 
п«*о й, е необходимо да се

и в предстоящия пе
риод да укрепваме всенаро 
дната отбрала и обществе
ната самозащита. Въз връз 
ка с това Съюзът на кому
нистите трябва да се застъп 
ва за по-нататъшно обобщест 
вяване и взаимно прониква
не на отбраната и самозащн 
тата, и за модернизация 
оспособяване на въоръжени 
те сили и службите по си
гурност. При това значител 
кр вшкмание следва да 
посвети на приспособяване
то на стопанството, доизгра 
ждането и ус-ьВъРшенстува- 
нето на системата за масо
во оспособяване на трудови

проекто- 
защита 
общинт 

с по-

Накрая Председателство
то насрочи заседание на Об- 
шинената нонферекиця на 
ССТН за 24 т.м.

М. Янев

ктензивното .материално раз 
витие и по-нататъшно разви 
тие и политиката за иконо- 

се мическа стабилизация в пре 
дстоящия период следва да 
бъдат основни критерии иа 
действуване и отговорност 
на всеки член, организация 
и ръководство на Съюза на 
комунистите.

Развитието на социалисти 
чеекцте самоуправителни от
ношения и досега даваше 
възможности успешно да ре 
шаваме всички проблеми, 
без разлика да ли те са ре
зултат на външни или вът
решни Фактори. Централни
ят комитет на Съюза на щ- 
гославските комунисти счи
та, че със социалистическо 
то самоуправление .можем 
успешно да осъществим не 
лите и преодолеем пробле
мите з предстоялия етап 
на нашето обществено-ико
номическо развитие.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СК В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

ШШШША С1АБШЗАЦНЯ-П1ШШ.ЗДДАЧА
* ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОК НА СКС В СУРДУЛИЦА 

МАНДАТ Е ПРЕИЗБРАН КОСТАДИН МОМЧИЛОВИЧ

Към средата на миналия 
.месец в Сурдулица се е'със 
тояло заседание на Общин
ската конференция на СКС.
Между другото на дневен 
ред са билц идвдно-политиче 
ските задачи на СК в об 
шината по осъществяване 
то политиката на иконо
мическа стабилизация-

С ЕДНОГОДИШЕН
те хора и гражданите, осо
бено младежта, за всенарод 
на отбрана и обществена са 
мозащита.

щинската конференция на 
СК и нейните тела, както и 
програма за работа за пери 
од от една година.

Претворявайки на дело 
инициативата на другаря 
Тнто за колективна работа, 
решаване и отговорност, за 
председател с едногодишен 
мандат е преизбран Коста
дин Момч^лович. досегашен 
секретар на ОК на СК, а за 
секретар Джура Божич. ви 
сонрквалиФшцгоан работник 
във Власикските водоцен- 
трали. Новоизбраният об
щински комитет има 13 чле 
нове, .като по този начин 
трябва да стане ощепо-дей- 
ствеи.

ши да изнесат бремето на 
стабилизацията.

— Благоприятните тен
денции в
конто се манифестират 
ловенето ООСТ трябва 
се запазят и занапред — по 
сочва в уводното си изложе 
ние Костадин Момчилович, 
секретар на ОК на СКС. — 
Само такава насоченост бла 
гоприятно може да Зъздсй 
ствува върху рационалното 
потребление като цяло 
особено в обществените дей 
пости.

разпределението.
в

Изхождайки от ролята и 
отговорността на Съюза на 
комунистите в нашата поли 
тичесна система, Централни
ят комитет произовава вси
чки комунисти, организации 
и Ръководства на СК, съвме 
стно с трудещите се и всич 
ки останали обществени фак 
тори, максимално да се ан
гажират. а идейно-политиче 
ските насоки, дадени в тези

да

В уводното 
на досегашния секретар на 
ОК на СКС се подчертава, 
че всички трудови органи
зации и трудови колективи 
още в началото на година
та са приели стабшшзацион 

които в глав

изложение

а

В уводното изложение, ка
кто и в разискванията е
изтъкнато, че не всички 
възможности се ползват до
край. субективните сили че
сто недовиждат правилните 
решения, пито пък доста
тъчно се ангажират в раз
решаването на неболялпте 
проблеми.

ПОДГОТОВКА ЗА МИНИСТЕРСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ 
НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ

ни програми, 
тш насоки са определяли де 

им. С всестранни 
заети об

йкостта 
усилия на всичкиПриет дневният ред доход за деветте мем«ият
сеца от текущата година е 
увеличен с 38 на сто. дохо
дът с 37 на сто. чистият до 
ход с 43. а средствата 
разширяване на материални
те основи на труда Ръс 173 
па сто.

по-иатагъ 
ролята 

необ-

леи обзор върху 
шното укрепване 
па движението на 
вързаните страни и иолити 
ката за необвързанос/ в пре 

на вое/пште за-

Коордияационният
необвързаните в Ню

коми-
затег «а

Йорк тези дни прие проента 
на дневния ред на

конференция
В рошпенпята, приети от 

ОК на СК се констатира, че 
няма конкретна и последо
вателна активност за пълно 
то превеждане па стабилпза 
циошштс мерки в определен 
брой трудови организации н 
обпшостн. Оттун необходи- 
мостта съ1||Б да се устаио 
ви за всекц, поотделно, а 
срещу нарушителите на 
договореностите да се при 
лагат съответни мерки. 
Конференцията между дру- 
гото е задължила велчки 
първични организации да 
пристъпят към критическо 
преразглеждане на собстпе 
ното положение, да утвърд 
ят конкретни мероприятия 
за последователно .провежда 
не на икономическата стаби 
лизация.

Конференцията е приела 
отчет за рабохдта иа 06-

минис- о*иа йтерската 
необвързаните 
то ше се 1 
февруари 1981 година в 
хи (Индия)- 

Според

махванеуо 
плахи и укрепвайте иа ме- 
ждународ//Ия мир и сигур-

страни, коя 
състои от 9 до 12 

Дел-
Наглед тези високи резуз- 

(/гразяват едно ста- 
II о и

тати
бил по стопапиоване. 
С'|>пг1гостта си стопанисва» 1е- 
то се сбълоква със сорпоз 
ни затР'//тения: 
териално-тсхиичсска

па надри, високи ану

пост.
Предлага се, съпЮ така, 

конференция 
аиа 
ико

предложението,
конференция

тържество, 
ше бъде посветено на 

на ПъРвата

министерската 
да направи обстоен 
лиз на междунаоодката 
комическа обстановка и да 
даде нов принос в усилията 
па иеобвъР.заиите и разви
ващите се страни за уста
новяване на нов междунаро 

икономически порядък.
внимание ще 

програмите 
колек-

министерската 
те започне с Iнизка ма 

боза,което 
20-годишнинага липса

птетщт оттшатапия и лр. 
Динамиката иа чистия до 

който се отделя зо
необвързаните на 

равнище, със 
1961 година 

Конференцията 
ще обсъди отчет 

коми

среша н»
най-високо 
тояла с® 
в Белград.

ход,
разширяване ка 
нпте основи иа тР^Ша и ре 
зсови и средствата за съв
местно и общо потребление, 
взети цялостно, имот

през материал- К. Момчиловнч
ден 
Специалнослед това

на Координационния
прилагането иа пре-

Ншсрая следва да се .изгъ 
кие. че пред комунистите в 
Сурдулишка общица 
отговррни задачи и че са 
мо едниодействието и еди
номислието може да се 
оази положително върху тд 
хното изпълняване.

се посвети ка 
по взаимопомощ и

опираДО върху соб
ствените възможлюсти, 
сочени към укрепване 
солидарността и 
икономическото

тет за
поръиите и решенията 
Шестата конференция на не 
обвързаните.

Министрите 
работи иа
страни ще направят 
преглед и дадат оценка па 
международната 
ка обстановка, със специа-

поло
Ану-на стоят

тенденция.жител на 
мулацията нпез дсветомессч 
иото бел ода I ръст от 173 /о, 

овидстелствува за 
организации ге 

сдружения труд със соб

тивно на
кана външните 

необвързаните
обш

отсоциално- което 
стремеж насъ^дииче 

ство между необвързаните 
и останалите развива///и се 
страни. (Според Тонюг)

на Ст. Н.политичес- отвепи сили и иа спои пле
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Тържествено чествуван Деня 

на Републиката
ОБЗОР

Да укрепва дейността 

на секциите от неговото велико 
обети, че ще следим него- 

в живо 
и завеща- 

светлини

с възхищениеI на всичНай-великия празник 
наши народи и народности, ро 

социалистическа 
необвързана

рс- дело иии. аи'П.И1ИС,ч1д.а.члач>и шиц и
развитст.о па дулолинжшс КИ визии и претворявама|июШ11шц вите

дело неговите поръки 
пия. В празничните 
великия ден нашите народи и на 
родиости още един път се закле 
ха, че неотклонно ще вървят по 
отъпканите пътеки на самоуправ 

необвързаната полита

3\ЛТаги в 
а, ■итио.иин.ишш ршииа дичШ'ьч1Ю

ТСЛ! имивашит и щлитку •
ждения ден иа 
самоуправителна и 
Югославия и тази година ознамс 
иувахме тържествено и с резулта
ти, достойни ма тази велика и свс 
тла дата. Сега обаче празнувахме

без

налмт а,\ Ашсдмиюшкли «а
оошссюсао-дсилишчсиш и или»«*'Шчи.-ЛкпО'1'О му

ко рилииис. хъа иринигка и; лижлза, чс ис мишчм 
да отива дулш за цотрци^ьк в рц^шинсю и*ча 
то шош&по со и ано дициии оцд ви нап
раната дейност та шш-шецрш^иа ииниц* па делс- 

СиС'1'0Л1а без другаря Тито всред нас, 
човека, който бс най-маркантната 
фигура в това съдбовно нсторичес 

събитие от преди 37 години в 
малкото босненско градче Яйце, 
най-силен воин па нашата репол 
юцня, пай-далновндеи и безупре 
чеи строител па нашето социалп 
етическо самоуправитслно отече
ство, непоколебим боец за мир и

соцлаЛис хи1Чоо1Шя г УЬЮ1'11 а ЮКсП Ц
шиш, там къдато оошостие.ио-молт.и-м.меше ар- 
ищшацшг са дслаш а тези сроди па-дооре а ии- 

унренмдг делегатските отношения и ич-

лепието и 
ка, по които така успешно ни во 

Съюзът на югославските кому 
писти начело с неговия създател 
и председател Йосип Броз Тито, 
че самоотвержено ще се борят сре 
щу всички проблеми и сили, 
ращи развитието па нашето общо 
ство и че последователно ще след 

линията па СЮК, приемайки не
свое

диускорило
ратно — в раоохата ат долигаиис и делстациии. 
бос още ирисъствуват старите Форлт па посран“

ко

4ОСНО ГО ОТ11ДСЯ41С П рСШаББНС.
С цел ио-у спешно да сс преодолея г цлиоос- 

хиге, неооходпмо с по-ефска-сно 
па оощесгветата родя па социалистическия съи)а» 
какго б месглште оощности така а1 б оошпионте 
конференциипа (ЛЛп. юва иък значи изменение 
б методите на раоота и иоч>ртапизационио 
ашзнраце, косхо само за сеое ела ис е цел 
във функция па дслегатскшс 
гаишия етап на редшше това зашчи ооръщано ил 
СС1П На оороа за развитие па делегагениго от
ношения б &тия Социалистически съюа> калето п 
издигане на секционния нашил на раоота.

при оошшлеките цонфероиции ала С^Ш п ре- 
шопа са формирани нянопко постоянни форми на 
раооуа: : до й колшиш. съшо толкова коо^лииа- 
цноншл съвети и о до 1- секи^ш. лози форми са в 
зависимост от голедината иВ обццшениге конфе- 
ренцшл. а вкуино в решонд са формирани около 

2-к) форлш на действие.
Секционният начлш на работа все повече и 

повече в обществено-политическите 
в региона стават основа в делегатските отношения 
и се афириират като място на неиосредсвена дей
ност на трудещите се и гражданите. Нд в извее-г

спиос/ьшесттнлаие

ЯТнапредък па всички народи и стра 
ни ц света. Но тазгодишния 
ноември чествувахме с Тито 
пашите сърца, мисли и чувства,

орга-
говата акция и борба като 
най-силно средство за пристигане 
в светло бъдеще.

29по е 
отношения. Ь сс- в

В село Гложне нова учили
щна

организации И тази година както вина 
ги досега, 29 ноември, — 
Деня на Републиката в Боси 
леградска о.бщина бе бо
жествено чесгвуван.

Централното тържество но 
случай празника се състоя 
в село Гложне, където пред 
населението и родителите, 
учениците и младежите се 
представиха с подбрана кул 
турно-забавпа програма.

Тържеството откри АСЕН 
НОВкОВ. а за зиачештето

но число оргакизацлш. отделно в местните 
низацлш на ССТН този на^цш на работа достатъчно 
не се внедрява, даже и секции не са форлшралш. 
Имайки пред вид, че секционният начин иа ра
бота дава вдлен принос в развитието па целокуп
ните демократични, 
ни отношения то и по-нататъшпото им несъшест- 
вуване садю е спънна в развитието на делегатска
та система.

орга-

делегатски и самоуправптел

Факт е. че дшого въпроси из програмите за 
работа на делегатските скупщини не се обсъждат 
достатъчно щателно от страна на секциите. Прог
рамите за работа на тези скупщини и програмите 
ка секциите не са. съгласувани едни с други. За
това често въпросите в секциите се обсъждат 
формалистично и без по-дълбоно съблюдаване на 
съществеността им.

Секциите като значителна опора на деле
гатската система, занапред трябва да бъдат мно
го по-самостоятелни в работата си и много по-ос- 
пособени квалифицирано да обсъждат различни 
проблеми и въпроси и да дават предложения за 
решаването им.

Все още не са редки проявите секциите да ста 
ват помощни тела на местните конференции, а 
секретариатите да изпълняват ролята им и от 
името на тях да приемат становища^ Тези и други 
съпътствуващи работата им слабости, е решителна 
и контуинирана здция на Социалистическия съюз 
и останалите субективни сили начело със Съюза 
на комунистите и могат и трябва да се преодоля
ват. По такъв начин

иа празника и развитието ка
страната и селото говори 
АСЕН СПАСОВ. На тържес
твото присъствуваха СИМЕ
ОН ЗАХАРИЕВ, 
тел на Общинската Скуп
щина,
РОВ, председател иа ОК на 
СКС и други обществено-по 
лирически ръководители от 
общината и представители 
от основцр училище „Геор 
ги Димитров’1. По повод от 
нриването

председа-

СИМЕОН ГРИГО-

Хоровпят оркестър нзпълнЯВа песни посветени На Регп/б 
ликата

най-доволни са 186-те пър
волачета, ноцто по тъвжес 
твен начин бяха приети 
пионерската 
Те дадоха 
получиха пионерските симво 
ли и с това станаха

рецитали, песни, стихотворе
ния и игри, посветещ1 
Републиката. В Лисица Бис
тър н Долна п Горна Лю- 
бата учениците 
пха с подбрана 
бавна програма, от 
зрителите останаха 
доволни.

Но от всички

на
вД1 предаването 

иа употреба на новата учи 
лищна сграда из селото, ди 
ректорът на училището ЛА 
ЗАР СТАМЕНКОВ

организация, 
пионерски завет,се представ 

културно-за 
ноято 

твърде
малки

стррители и на самоуправи- 
телния социализъм.

подари
на- училището радио-гралю- 
Фок, а председателят па Об
щинската скупщина и сек 
ретарят на СИО

вероятно М. Яневняма да се случва секциите 
вместо едно да стават друго — облици на форумна 
работа, което изобщо не може да е цел ма деле
гатската система. А ролята им е да бъдат и да 
действуват като място на политическо демокра
тично и квалифицирано договаряне

но пряка 
по една БАБУШНИЦАдетска зашита 

ошьмка ца другаря Тито.
И в останалите села, праз 

1сикът беше С подбрана програмаПО ВСИЧКИ В7,-
проси из живота и работата ца трудещите се 
гражданите.

тържествено 
Босилеград, 

съвместно с ар 
*■ мейците 'се представиха с

По повод Деня на Репуб
ликата във
общности в общината 
гавизирани тържествени съ

чествуван. В 
учениците

II орания, на .които 
ни доклади за 
на 29

са изнася- 
значението 

светлата

В Б ВСИЧКИ местни
са ор ноелшри 

дата в историята на нашите 
народи и народности. На 
проведените тържества 
ярките центрове

Г ДИМИТРОВГРАД"Л в се

Съобщение са изпълне 
ки културно-забавни програ
ми.В нови квартири Централното 
бе организирано 
то* в Бабушнтща, а на тър 
жеотвеното тук събрание до 
клад изнесе Александар Ви- 
дановпч, председател 
на ССТН. От ' 
имците ка основното 
пте в Бабушница бе 
йена подбрана

тържество 
и се със-

„ 'Умоляваме сътрудниците на в. „Брат 
ство да ни изпращат материали за новото 
дшиния брой, който ще излезне на 26 де
кември с увеличен брой страници.

„Братство” ще издаде 
мористична притурка!

Изпращайте ни материали навреме!

Тринадесет семейства в 
Димитровград 
ви нвартири в навечерието 
»а Деня на Републиката. По 
този повод на 28 
т.г. в

за изграждане на тези квар 
тири отдели 7 милиона ди
нара. Досега в Димитров
град нови. нвартири са по- 
лучилн 16 работнически 
Чеиства.

получиха но
на ОК 

страда на уче
ноември 

сградата на Съюза на 
Петър ДЕН 

председател на фоя-

ччилисе-
и специална ху ИЗПъЛ-

кглтуоно-ху- 
дожествена програма.

По повод празника вън 
всички осноинн училища в 
оогчината най-малките бяха
приети в Съюза

синдинатите 
КОВ, Обезпечени са 

за изграждане на 
сграда.

средства 
още еднада връчи ключовете на се- 

мействата.V.. .у Фондът на солидарността
Б. Н. на пионери

В. В.те.
СТРАНИЦА 6
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КЛМТИТГтлтдомунист
ОРГАН НА СЪЮЗА НА ЮГОСЛАВСКИТЕ КОМУНИ» № и НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ НА СЪРБИЯ

***

Брой 1239 
Година ХХХТП1 

12 декември 1980 
Белград

брой:
Из книгата „Скъпи президент Тито”:

НА ГРАЖДАНИНА НА СВЕТА ОТ 
СЪРЦЕ

Коментари

ПРЕЦЕДЕНТ ИЛИ НОВА ПРАКТИКА 
ЖИВАТА РЕЧ Е ЗАНЕМАРЕНА

ИЗЛОЖБИ

НЕИЗЧЕРПАЕМ 

ИЗТОЧНИК НА 

ВДЪХНОВЕНИЕ
Изложбата „Титовото дело и време 

в творчеството на самоуоците изборази 
телни ходуожници,, в Галерията във 
Светозарево разгледа рекорден брой 
посетители

Миомир Марнович

В Галерията на самуките изобрази 
телни художници в Светозарево, едикст 
вена 1шституция от този вид в СР Сърб 
ия и своеобразен Л1узей на изобразите 
лиото изкуство в нашата страна, основа 
на преди двадесет години, в рамките на 
традиционния октолшрийски салон бе 
организирана тематична изложба под на 
звание „Титовото дело и време в твор 
чеството на самоуците художници- изоб 
разители".

Интересът за тазгодишния салон 
бе изключителен и кога то се касае за 
творците и когато се насае за любители 
те на това изкуство, поклонниците 

на делото на художниците да 
чертаят с „очите на душата".

201) картини и скулптори 
предмет имат Титовото време — револу 
цията, борбата, следвоенната обнова и 
изграждане, мисията на мира и лолити 
ката на необвързването — бяха изложе 
ни в галерията.

— Поради малките помещения, не 
можахме да изложим всички доставени 
работи — каза ни Кови лъка Смилнович, 
управителка на Галерията. — Застъпени 
са 61 автори, а общо са изложени 86 
експонати. Тази изключителна изложба, 
която неотдавна бе затворена^, разгле 
да брой посетители от Светозарево и 
околността — над 2500. Бяха застъпиш1 
художници — салюуци почти от воичкл 
краища на страната, от всички школи 
— Опарич, Уздин, Ковачица, Хлебине. 
От наличните фондове на галериите на 
примитивното изкуство в Загреб, Гале 
рията в Хлебине. Военния музей в Бел 
град като и от Галерията в Светозарево 
също бяха взети и изложени кянон 
експонати.

Произведеиияа на самоуките изоб 
разителни художници на 
начин говорят за въстанието, военния 
цшхър, революционното изграждане на 
страната, за Титовата политика на мира 
между народите.

ГОТОВНОСТ 34 СЕБЕОТРИЦАНИЕ
Както и другаде в света, вече не се касаеСлушайки разискванията на състоялото 

декември заседание на Централния
се

оттова щем ли или не щем да се отречемкомитет за //а инвестиране илина Съюза на югославските комунисти за идейни
те и политически основи на новия средносрочен 
план (1981—1985), струваше ни се, че този 
неговата реалност и неговото

особено, в основата си до най-голяма

високия цроцент 
видове потребление, щем ли 

щем да се отречем От непотребното дублиране на 
капацитетите и амбициите в своя район да имаме

се касае за об-

лрекалено
останалите или не

план,
успешно осъшес-

всични видове производство, но 
стоятелствоуо в което трябва да постъпваме 
комически по-рационално и политически по-трезво. 
Всички — от федерацията, рспублинага н автоном 

област, до отделния чрвен па работното му

твяване,
степен зависят от готовността на всички ни за

изисквания. На всички ни,
ико-ОТ'

ричане от нереалните 
без изключение — от републиката и автономната

общност
Над 

които заната
място или V дома му.

Разбира $е, доколното сме ио-готови на се
беотрицание и разбиране на потребите и Бъзмож 
постите на другите, толкова всички заедно по-ле
сно ще пребродим 
трудности. В това, 
брой пъти, като се почне от съвместното ни, едни 
стаено противопоставяне срещу класовия враг и 
окупатора, до отколешшгге многоброшш съвмес
тни дела, ирито са основат на нашата сила, поза 
висимост и сигурност.

С оглед на такъв наш опит, не знаем тряб
ва ли да привеждаме вехтата истина, че липсата 
на готовност за зачитане на реалните 
пости и разбиране 
на другите, ирай на краищата може само да //ав- 
режда на всички. Евентуалното „смятане" за това, 
колко кой би изгубил в случай на протакане 
планирането и ос7>шествяш\не на плановете шш- 

би било равно на безсмислица и нанасяло

област до общината, самоуправителната
основната организация на сдру- 

Ано искаме
на интересите,
жения труд и всеки човек отделно, 
планът да бъде благовремеипо приет, реален и 
действително осъществим съвсем е известно, 
всички трябва от нещо да се отречем. Някой от 

си желания и амбиции,

че
безспор1ште, но преодолими 

впрочем, ние се уверихме без-ия-нереално големите 
ной може би от изгод//ата позиция, която в новите 
условия на стопанисване и живеене, кисти ще 

обърканите процеси на световната икопо
обективрече в

мика, чиято част е и цашето стопанство, 
може да мяза дори и на привилегии, 

да бъде, себеотрицанието, С7>дейии по всично е ну- 
И колкото по-рано схванем нужността —

Канто ино

жяост 
толкова е по-добре.

Тази непопулярна

В7,ЗМОЖ- 
потребите и възможноститевсичкиИОЯтО

по-малко или повече чувствуваме, не ни изнена
ди Вече по-дълго време сме свидетели иа ико
номически и политически ежби и усложнение 
в различните части на света, нредизвинани от из
куствени недостизи иа отделни видове енергии 
(нефта), но съшо гана по-дълго време «ми сс 
държахме и все още отчасти широко се »,Р>ким, 
сянаш това което другаде става почти не 
и за пас. И тъкмо адР наше поведение, харчене 
без оглед иа предупреждаващите процеси в све
товното стопанство и без дословната зависимост на 
потреблението от дохода, който създаваме, 
доведе в положение в което рационалността в сто 
панисваието и поведението е императив и Условие 
за прод7,лжаване на хода «и по пътя на социали
стическото самоуправително преобразова!ше.------

истина,

па

стила
би ни само преда.

Следователно, в настоящата
рбетановма, „ключът" за много

икономическа
//еблагоприятна 
реше/шя и за изхода от това положение е, в наши 
ръце, Само трябва навреме и умно да го изпол
зуваме. С всяко зак7,снение, 
мална
нието, че с готовността 
отрицание и сътрудничество постигаме тото в бъ 

потребите за свбсотрнцшшя да бъдат по-

символпчеитози ключ има по- 
стойиост. Затоад ~ на работа, с убежде- 

си за необходимото себе-
ни

деще
малки. (На 2-ра стр.)
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КОМЕНТАР И

ОБЩЕСТВЕНАТА САМОЗАЩИТА В ПРАКТИКАТА
А...

НА ИНВЕСТИЦИИТЕПРЕВИШЕНИЕ

Прецеденщи 

нова,практикаЖивата реч е занемарена
до се развива в основните клсВсекидневната близна връзка между хората трябва 

ткн на обществения живот

^ Ок»'! жилят прокурор в Ниш е подал заявление за 
у,“" "Г™ нскошрушеш.е срещу трудова 
Организация „Сгрбиятурис7", която без покритие стро 
нла коплекс мотели край автострадата

иизации на сдружеше труд. 
Информирането още не е до 
статъчио добре организира
по и нс действува като изго 
дма, на вокчки равнища съг 
лаоуваио и ефикасна сис
тема. —

дат сън никна представа за 
сьетояшкао в смета, за на 
шито шилюлшчеико положе 
а ас, псдосшзпгс и Друго. 
Арудещхис сс и 1 раждинти 
желаят да оосодиат за това, 
да проверяват дали са пра 
вилно разорали съоо|цения 
та, конто са получили чрез 
печата, ра;цюто, телевизията
11 ОТ 0|163П|, КОНТО ДО ТЯХ СТН
гат В|,в вид на разнооразии 
приказки, иъ.к и шушуиания 
Събранието н разговорът да 
ват възможност па хората 
да узнаят за лю-дъдххшшс 
прашиш, другата страна на 
събитията и проблемите.

Живата реч има отделно 
значение и в системата на 
отбраната и обществената 
самозащита. Може дори да 
се каже, че това значение е 
нонодчертано, отколкото на 
което да е друго място, за 
щото често е единственият 
облик на осведомяване на 
трудещите се и гражданите 
за работите от областта на 
отбраната и обществената 
самозащита, особено когато 
се касае за техните конкрет
ни задачи и организиране в 
случай на наставаме на из 
вънредни положения- Тя е 
най-тясно свързана с лообцт 
ествяване на фуннциите на 
отбраната н сигурността, с 
разширяване активностите 
на трудещите се и граждани 
те, самоуправителните орга 

обществено-политичес 
ките ИНСТИТУЦИИ.

Макар че няма по-цялост 
ни анализи и оценки за раз 
витостта, рационалността и 
ефикасността на информира 
пето, относно за осведомяво 
пето на трудещите се и пра 
жданите за отбраната и об 
ществената самозщита, все 
пък може да се каже, че 
цялостно се .изостава зад по 
требите и възможностите в 
условията на все по-интензи 
вната отбранително-самозащ 
итна активност, преди всич 
ко в основните клетки на 
обществото 
общности и основните орга

хед.ча времена кога го всяко 
съорацие. започваше с инфо 
р.иацня за вькншоио.иппчес 
ката и вътрешната оистино 
вка. 1' частиците в ецорааи 
ехо — комунистите разказва 
ха за онова, което са шиели 
и.ш чули, даваха аа това 
свое тълкуване и от това из 
ьличаха заключение, 1 шаша 
разговори, в които комунис
тите имаха какво да кажат 
и какво да чуят бяха с-ьсс 
см изгодна и сигурна ..лаоо 
ратсрия , ог която излиза 
ха оценките за политическо 
то състояние, за настроение 
то на хората, за оощсстве 
ните процеси.

Истината за целокупното 
общество изглеждаше много 
по-проста. До пея се идваше 
чрез непрестанното обикаля 
не на терена. Такива разми 
шленпя можеха да се чуят 
почти на всички важни по 
литически форуми, на които 
тези дш1 се разискваше за 
дейността в осъществяването 
на всенародната отбрана и об 
ществената самозащита.

Днес всичко това е зна 
чително по-сложно. Въпреки 
че за всичко това се знае да 
лече повече отколкото кога 
то и да било по-рано, ние 
сме съзнателни за обстоятел 
ството, че това е отделен 
вид знание. Намножиха се 
информации така да се 
каже за всяка „частица" на 
действителността, но съшев 
ременно тяхното вграждане 
в цялостта, свързването и 
синхронизиране станаха дшо 
го по-трудни. Истштата за 
обществото е много по-сло 
жна и коплинована. Което е 
най-важното, стана значител 
но по-трудно да се стигне 
до синтетизирани познания 
за онова, което е най-сълцес 
твеното — за хората. Защо 
то политическата обстановка 
преди всичко, е в хората, в 
техните отношения.

Оттам, в това време на 
урбанизация, когато се при 
дава все по-голямо значение 
на съвремените .масови ме 
дии, на хората толкова става 
по-необходим и нелосредст 
веният контакт 
реч. Между хората трябва 
да изплете жива непосредст 
вена, (всекидневна връзка. 
Тя им е необходима като 
хляб и сол. Разбира се, това 
не може да замени средства 
та на масова информация, 
но може техните информа 
ции да допълва, задълбоча 
ва, трябва да ги „-превежда 
на езика на опита на хората 
от конкретна среда. Живата 
реч трябва да се чуе в сами 
те основи на обществения 
живот

Но нямаме намерние 
подробно да говорим за 
това какво е по-значетелно: 
дали масовите информатив 
ни средства или непосредст 
веният контакт между хора 
та, като наприуер събрани 
ята. Желанието ни е самода 
обърнем внимание на това, 
та и днес, по времето на 
твърде развитата мрежа на 
средствата на масова инфор 
мация, ни е необходима и 
живата реч, която в много 
среди е занемарена. Хората 
от откъслечните доклади за 
международните събития не 
могат винаги сами да създа

езле внимателна, че това 
„голям залък за тя* и че 
може би до-добрс ои било 

в дъ/рвия етап ни своето 
построят

13 Ншиния съд неотдавна 
бе разглеждано делото до 
предложение да 
прокурор против 
организация 
ст", относно нейната скаЛ 
„Амбаеадор" -поради преви 
шение на запланувалите дд 

дсобсзпечаваде 
за завърнтава-

Така да пример интариото 
информиране на трудещите 
ес и гражданите в местната 
общност <и основната органи 
зашия да сдружения
от областта на отбранително 
то и . самозащитиото органи 
зироне трябва да произтича 
иът>веиствено от процеса ка 
собствената активност на су 
бектшшпте 0.Пли. Това дето 
в иянои среди гражданите 
са по-добре осведомени за 
глобалните въпроси па отбр 
аната и обществената само 
защита, отколкото за състоя 
пнето в своята местна общ
ност, е най-добро доказател 
ство, че информацията от га 
зи област отне не достатд.ч 
но развита поради недостатъ 
чната ангажираност на отде 
лпнте хора, инокосни органи 
Ръководители па 
завеждащи отдели или по-тс 
снп грутги: комитети, съвети 
отбори и други.

окръжния
трудовата 

„Съроия» УРД- ризширявшш да 
.модерен хотел в Нишка бад 
я, коя то е винаги дъДка е 
гости. Обаче „ОъРбиятури- 

от жела

Труд

ст • не се откарва 
листо си «ри край Ьъртище 
да стори лютели. Тръгнало 
се почти „с голяма конти 
да в я^оди ' без детайлен и 
добре изготвен проект, без 
разрешени имуцIествено-пра 
вни отношения и комунални 
въпроси. Сякаш се считало: 
важно е да се почне, а сет 
не в хода да се решават 
чки проблеми. Такава смет
ка вече на старта се показа 
ла погрешна. Вместо бързо 
да се решават, проблемите 
се натрупвали и ръководете 
ото на предприятието не зна 
ело винаги да взима прави 
решения. И така, годините 
минавали, а разходите се у в 
уличавали.

вссшдли и 
па средства 
не на залочнатате строежи. 
Да добавим, че в окръжна 
та прокуратура готвят още
ДВС ИОДОфШ
н може да се заключи, че 
заявлението против „Сърби- 
яурист" не е. никакъв пре

предложения.

ецедвнт, цо значи установя 
ване на една нова практика 

. в борбата за запазване на 
законността, а сруцГУ несамо 
управителните и антистаби- 
лизациошги поведения.

Нашият вестник в броят 
от 10 октомб ри обширно 
писа за тази прекадено ам 
биц позна инвестиция на 
„Сърбиятурист", за нейна
та неорганизираност и непо 
дговеност една такава рабо 
та успешно да завърши, и 
тук ще повторим само ня
кои сведения и приполшим 
за най-важните слабости, ко 
ито са влияели работите ми

вси

комисии,

Днес последните превиши 
ли планираната сул1а с над 
102 милиона динара.

Причина такова състо 
ямне вт,в всеки случай е и 
това, че не са напълно разра 
ботенн критериите за тайно 
стта на сведенията. Не се за 
чита достатъчно прннщшът 
информациите да се дават 
всеки.му на всякого комуто 
са по.требни. Случва се, че 
събранията на работниците, 
отно.сно на органите на упра 
влението решават по въпро 
си. за конто не са осведо.ме 
ни. На роботшщите често се 
оставя малко време за проу 
чване на определени инфор 

Преодоляването 
на такива и подобни 

слабости, представлява гара 
шдня тото обществената са 
мозащита значително повече 
отколкото досега да стане ча 
ст на всекидневното действ 
уване.

Според констатацията на 
Службата на общественото 
счетоводство това е най-гол 
ямото превишение на план 
ирани средства за инвести 
ции в Нишки регион, а спо 
ред онова което чухме в Ниш 
—и най-ярък пример за неспо 
собността на една организа 
Ш1Я отговорно и умело да се 
ангажира върху една така 
голяма работа..

Н11, ого да закъснеят и поскъп
нат.

Ощр преди пет години та 
зи нишка туристическа и гос 
тилничарска организация се 
определя край автострадата, 
при с. Въртище, да изгради 
коплекс хотели с къмпинг, 
терени за отдих и спорт на 
пътниците и сервиз за авто 
мобилите «м. Мястото 
брано, защото от тук тряб 
ва да тръгнат „оноловръснн 
те направления" на автостра 
дата края Ниш за София и 
Атина. Още преди 
чне съе строежите е имало 
предупреждение „от страни 
в тези инвестиции да се вле

е измании.
— Това бе основната при 

чш!а — заяви Неманя Стан -
кош 14, окръжен прокурор в 
Ниш — да възбудим дело 
за защита на по-широките 
обществени

да се зало
интереси.в местните

СъдътВ. Вучетич вероятно 
бързо .ттте утвърди фактиче 
ското състояние и каже сво 
ята дума. Но съттто 
според преценка на Неманя 
Станкович пте бъде и 
че съдебното решение 
послужи като сериозно 
дупреждение и на останали 
те подобни

лшого
живата

Неизчерпаем източник на вдъхновение важно

това.
пте
пре

(От 1-ва стр.)
Титовият лше в партизанската но 

лона, възседнал бял кон пред родната 
къща в Кумровец, сред гълъбите, кои 
то неговите поръки разнасят по всички 
меридиани на света; Тито който 
планински връх бди над свободата) и ра 
звитието на нашата страна...

Строжите, новите сдания, фабрич 
ните комини, строителите на нова Юго 
славия, самоуправителна и необвързана, 
водени от Тито, бяха основните мотиви 
на тази художествена1 манифестация на 
художниците самоуци.

ов, милувана с четната на самоуците 
съмне инвеститори, чена творците самоуци остава, без 

ние, траен 
Титовото

към своите 
отговорно да се отнасят, да 
не„ строят „кули Въз Възду. 
ха • но своите развойни про 
грами да основават 
реалните (Възможности 
своята организация, нейната 
банка и по-широката общи 
ост. Толкова повече, защото 
прокуратурата не 
ва след тоя случай 
жи точка върху инвестици 
ите.

инвестиции по-и своебразен документ 
дело и време.

Между художниците на тазгодпш 
гщя Салон бяха застъпени, покрай дру 
ште, Янко Брашич — с картината „Су 
тйеска , Иван Генералич — с чертежи 
те .,Въстание" и „Построяване на коо 
перативен дом", франЪо Мраз —■ с лито 
графията „Избягали момчета" Богосав 
Живкович —

за

на
върху

на

по-

възнамеря 
. да слосъс скулптурите в дърво 

за известните събития в Дървар 
Сутйеска и Иван Лацкович — 
от времето на въстанието в революци
ята. Същевременно твърде внушителни 
са и делата, които говоряТ за Титовата 
™ на мира и за живота в овобода 
та „Командир на кораба на мира" от 
цвета на мира" от Милица Марич и 
»1 ълъби на мира над нашите ниви" от 
Доорослав Милоевич, накто и много други.

и на 
с чертеж

„Този тематичен салон 
представлява отражение и изява на дъл 
оокитр и адекватно изразени народни чу
вства. В своите дела авторите са обеди 
пили историчесната истина със спонта 
нната творческа истина. Тези

В начелото казахме, че 
след едно такова преви ше 
ние на планираните средст 
ка за инвестиции се готви 
опте и предложение за въз 
буждане ка дела срещу по 
добил (нарушения. В Нишка 
та Окръжна

цялостно

дела, ми
каваи-ки през необходимия филтър на 
времето, ще останат да живеят 
голяма ценност в съвкупната сънровищ 
ница на нашето изкуство." (От Катало 
га за тази изложба).
- Богатата колористика с много люб

прокуратура са 
се вече определили в бъде 
тпе -Съ.тттият третман” да 
имат всички такива 
тели

като
Всички 

дукцирани в каталога 
с вдъхновен 
Смилкович.

изложени дела са репро 
за тази изложба, 

предговор от Ковилка „строи

В. Фнлштович
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ИЗ КНИГАТА „СКЪПИ ПРЕЗИДЕНТ ТИТО" (Ш)

На гражданина на 

света — от сърце
В следобените часове на 

2 юни 1956
тът Тито с влак пристигна 
на московската железопът
на гара „Киево”. Дочакаха 
го найгвисшите съветски ръ 
ководители — Хрушчов, Бу 
лганцн, Ворошилов и други. 
Това беше Титово посеще
ние на СССР .след повечего 
дшяния сталинистичен 
тиск
зависимостта на Югославия 
и нормализирането на юго
славско- съветс К1 пе 
ния една година по-рано в 
Белград.

Моля Вашата Екселен- 
ция, това писмо да се пуб 
ликува въ® вашия печат кан 
би хората научили какво 
се случва в моята страна.

Нека любовта и мирът 
надделеят залодействата на 
нмпериалистите в моята ро
дина — Родезия.

година президен
В следвоенното време, 

се видоизменя,
плодотворна Държавническа н парти 0на дейност накто Тито.

Титови домакини не са били само държавници, суверени и партидни 
Ръководители на страни, които е посещавал. Хора нд стотици хиляди са 
излизали на улици на свои градове за да посрещнат и приветствуват и изка 
>кат любов и почит нъм своя гост Тито. Пожелавали са му добре дошли 
само в красиви здания и дворци, но и във фабрики, училища и домове. Вся 
къде където да се е появявал е бил скъп гост.

нашия съвременен свят, нойто така ускорено 
на държава и партия не е имал такавапито един шеф

не

Искрено Ваш,на-
върху свободата и не

Хепи Марири 
ВЪПРЕКИ ОПАСНОСТИТЕ,.Аз съм крепост с едно Традесет години живеях 

в Южна Африна н няма ну 
жда никой да ми говори за 

предава". свирепостите и униженията 
на конто поради расовата 

Моля Ви да приемате мои дискриминация са изложени 
те скромни, но иснрени при африканцнте в тази стра- 
вети ц възхищания. Поже на. Поради това, че афри- 
лавам Ви дъно, дълго да какците са съвсем безсил- 
живеете и да осъществите ни, а имайки пред вид, че 
всички Ваши стремежи! множество шефове на дъР

Ваш Джоан Браян Дейвнс жави от неангажираните 
страни, включавайки и Вас 
са съзнателни нъм това как- 
кво значи да се бори сре
щу тирания, а за свобода, 
от все сърце вярвам, че не 
ангажираните страни ще 
заемат решително стакови 
ще по въпроса на Южна 

Многоуважаемн господине Африка.
Всички сме много щаст

ливи, че Вашата екселен- 
ция посещава Индия, с теж 
пение да се изнамери трай 
но решение за проблемите, 
които застрашава* светов 
пия мир. Вие винаги сте би 
ли борец за свобода и мир 
и безкрайно е удоволствие 
то за нас индийците да Ви 
пожелаем добре дошли и 
нашата страна.

Убедени сме, че Вашето 
посещение птс повлияе 
върху укрепването на прпя 
телртвото между Индия "
Югославия. В то« щастлив 
удобен момент желая да Ви 
цпедложа услугите и да Ви 
закуча с волен от името па 
индийско-югославското при 
ятелство. Венецът Ви подава 
сиромашсн търговец на иве 
т« от най-южната част на 
Индия, от Ксралс. Моля Ви 
бъдете любезни и приемете

ни особености така близка 
до сърцата ни.

отноше
знаме в сърцето 

Крепост, която не се Нигер, Ниамей, 30 август 
1961 год.Съг сигурност .може да 

се каже, че за мен 15 ап
рил т.г. бе щастлцв ден, 
понеже се доближихме към 
вашата

Москва, 5 юни 1956 год. 
Другарю Йосил Броз Тито!

Господин президент,

скъпа и почитана 
страна, отделно в моменти- 

когато се любувахме па 
брилиянтното представление 
на фолклорни игри, с което 

ансамбъ
лът ,,Бранко Кръсманович''. 
В нашите уши все още 
звънЯйат. в пълната оп ху
бост мелодиите, конто т ака 
майсторски изпълниха — Гу 
говската свита”, Плесът 
македонските девойки", ,,Ьо 
сно моя” и прочее.

Сигурно и те бъдете изне 
надани с мястото и адреса, 
които са написани в това 
писмо.

Вдъхновяваме се от Ваша 
та смелост и геройство 
борбата за независимост на 
Югославия. Вашата 
срещата ни с Вас в деня на 

Ви в Москва 
незабравимо

тев

реч и
Целокупната пратка 

пратена до някой шеф 
държава извън нашия съ
юз строго е контролирана и 
се чисди към наказателните 
дела. Поради този фак* не 
трябва отделно да обясня
вам затно пратката изпра
щам на друг начин.

ни се представи из-
ПОДАРЪК ОТ ТЪГОВЕЦ 
НА ЦВЕТЯ

напристигането 
ни оставиха 
впечатление.

от-

На неговата Енселенция 
на Маршала, На президента 
на Република Югославия

На Вас и на народите ка 
Югославия пожелаваме щас 
тие ц успехи в живота по 
ленинския път.

на

С най-хубави желания за 
просперитет и напредък на 
Югославия, за пълен уопех 
на конференцията на неан
гажираните страни и с гол
яма почит към Вас,

Искрено Ваш, Й-Л- Милерс 
Ю^сна Родезия,

8 октомври 1962 год.

Още един път многоува- 
жаеми господин президент, 
изразявал! Ви 
щение и почит.

Същината на писмото е 
в това че Вн мода веднага 
лл ми изпратете 
за записване въ!в 
партия.

Молим Ваш автограф за 
спомен.

документи 
вашата

моето възхи-
Електроикжинери: Морозо 

ва Анастасия Александров- 
на, Спаски Михаил Михаи- 
лович; електротехници: Мар 
ченко Галина Александров- 
на, Суркова Антонина Алек- 
сандровна, Серйогина Ма
рия Георгиевна,
Валентина Александоовна.

Мануел Алмеида
С голям интерес следим 

усилията, конто долагате, не 
само вашето правителство, 
но п страните с подобна 
политичесна ориентация на 
вашата, за деколонизация и 
мир в света.

Сац Диего, Калифорния, 
15 март 1968 год.

Ваша Екселеиция,Романова
Екселенцпя,

Апелирам па Вас, Енселен
ция. да наложите на Ваша 
та делегация на 17-то засе
дание на Генералната окуп 
ниша на Обединените наро 
дн в Ню Йорк да превземе 
решителни мерки за отбра 
па на моята родина — Юж
на Родезия. Нашата нолити 
ческа партия, която ни во 
деше в свобода е забране
на п иоиречмо й е да фун
кционира.

Аз съм двадесетгодишен 
студент на Университет и 
много съм загрижен поради 
сегашната обсцшовка в све 
та. Тази мои загриженост 
предизвикват тиранията, си 

и незнанието.

н
ВЪЗХИЩЕНИЕ И ПОЧИТ Аз съм тогоанец, настанен 

в Нигер, където работя ка 
то банкерски чиновник 
Кредитната банка на Нигер, 
в Ниамей-

Менелова, 11 май 1964 год.
в

Многолгаажаеми господин 
Република ром а шията 

Лично съм убеден, че мое
то задължение е да сторим 
всичко каквото мога за да 

обстановка.

президент на 
Югославия,

В очакването, че ще имам 
удоволствие да получа Ва 
шия отговор, моля Ви да 
приемете изразите на моята 
най-голпма почит.

Страхувах се, че може би 
няма да дойдиете в нашата 
гостоприемна страна.

се измени тази 
Убеден съм, че 
възможности на човечество
то, мирът и напредъкът, 
могат -да се осъществят 
капиталистическия 
твен строй-

огромните

Желаем да Ви кажем ка 
удоволствие го.не

ква радост и 
чувствуваше всеки Л1ексина 
нец по време на щастливите 

когздо посетихте при

Да живеят Индия и Юго
славия!

Пожелавам Ви 
във Вашите усили и. Искро 
но, с най-хубави желания.

Р. Мами

в
обгпес- Емшшвн ДосонИ.мпериал петите повторно 

повдигнаха глава в моята 
родина, както това праве- 

често през последните 
пет години, стрелят на не- 
въоръжените африканцм и 
ги убиват, а пестуват наши 
те ръководители и правят 
множество кървави злодей 
ства, само поради това 
както па нова. нация, неби 
попречили да станел! неза
висими.

успехидни,
ятелската ддоана, ко.ято се 

Мексико. Приобщавам
Чел съм много статии за 

Вас и за Вашите усилия че 
ръководите мъдро и в жи
вотите ка гражданите в ст-ра 
ната Ви да внедрите проспе 
ритет и щастие. Възхища

ваща

хаказва
се към сърдечността и 
крепостта, с която нашият 
президент 
ятелството. 
целият наш народ, 
стар обичай е да 
тост на оня който ни удос
тои с присъствието си.

ис-
Лондон, 9 юди 1961 год.

Окъли президент Броз — 
Тито

Ви изрази при- 
Това чувствува

екселеиция,чии то 
вдигне

вам се
поради тези и много други 
причини, Вт,зхитавам 
на вас понеже сте чвъРСто 

началата,

Неотдавна в лондонския 
„Обссрвер" прочетох, че па 
скоро въл нашата страна ще 
се проведе конференция ка 
неангажираните страни. Тъй 
като, групата на неаигажира 
ните стоаии е силно застъпе 
на в Обединените народи, 
вярвам че няма да изостане 
и становището на тази гру
па към проблема на Южна 
Африка

сс

привързани към 
за които сте знаели, че имат 
л-оава стойност, пак и пред 

л ротиво! юставя и е.
Истина е. че малко мога 

да додам към онова, което 
от името на на шия народ яз 
каза към вашата приятел
ска страна нашият президент 
Адолфо Лопез Матеос, стра 

географи ческя с 
така отдалече»#, а все пак 
лорадц своите изклю4ител-

силиото 
което идва от социалистичс 
ски страни. Тази Ваша при

Ексе-Апелцрам на Вас, 
лв!шия, да се застъпите за 
пускане па свобода на оне-павъпзаност ме подсеща 

елка поема от Юре Каще- 
лан, в която се казва:

зи, които са арестувани 
моята родина.

на иоято в
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което м V с своед*ре*«ашо да 
дено. Гнил е и безжизнен, 
опасен за своята околност. 
Отсечката от Ц^рвенка 
Ьечай вероятно е най-сн'ьии 
ят отводнителен иаиал 
индустриалните 
води .на свещта, 

Воййодинсклата хидросте- 
макар и 1внушите;ша но 

размери, о/пе /«е е 
обхваща Сев

на
отпадъчни

ма,
своите
завършена, не 
српа Бачка, Орем и Южен 
Банат. Тези части биха би 

не само зарадили важни 
напояването и отбраната от 

води, но инежелателните 
заради закръглеността 
транспортните течиш.

На споменатото вече засе 
да ние на Председателството 

Областния комитет 
СКВ бе оценено, чс в облас

?-V • ■■ ■
на

напа

тта на водостопанството зна 
чително се изостава с лрове 
ждане на становищата и за 
ключснията, взети От Шест 
надесетата конференция на 
СКВ, лък и по-късно.

Тази оценка трябва да мо 
билизира преди всичко ко 
м умислите, заети в трудови 
те организации на Хидроси 
стемата, а съш° така и ко 
мунистите във всички орга 
пизации на сдружения ТРУД 
и общините, непосредствено 
заинтересовани 
на труда 
Всички те тРябва да се акта 
жират върху по-уснореното 
изменение на обществено-ик 
ономическите 
във водостопанството, в са 
моулравмтелните органи, де
легациите и 
скупщини, чрез самоуправи 
телиото планиране на разви 
тието и дохода, да се избо 
Рят за по-голямо използване 
на водата в развититето на

ХИДРОСИСТЕМАТА ДУНАВ — ТИСА — ДУНАВ

Богатство сегашно и бъдещо
Ползата от 900-те км канална мрежа "а ВоЛводшт е безмерна, обаче асо още далече е по-малка <п лдзмо 

жностнте, конто предлагат тези модни течешнн Комунистите от водостопанството трябва да станат су 
за своята отговорност, че това условно богатство да сс претвори а действителен стопански потенциал

ВОДАТА НЕЩО (НОВО) ПО нп сме, трябва ,и сс т-ьрсн 
в лошо разбраш1я оОществ 
си интерес. Впрочем, сющес 

Разбира се, начини л във твото е заключило, че водос
за ползване на тоиаиството е

отрасъл, че той е със жизне 
па важност за разитието на 

на автономната област, лък и
общност.

1ова становище на общест 
вото е ясно. обаче не може 
и ие бива да сс схване като 
източник на трайни иривиле 
гни н изгоди. Че този .отде 

научно-теиретичее лен обществен интерес е ра
збран погрешно доказват са 
.моудравителиите отношения 
вътре в трудовата организа
ция ка Хидросистемата и 
неотношепията с ползващи 
те нейните услупт. В рамки 
те на самоуправителното ор 
ганизиране на водостопанст 
вото конструирани са, ионра 
ьо, основни и трудови орга 
пизации на сдружения труд 
и самоуиравителни общнос
ти па интересите, създадени 
са институционални предпос 
тавки за развитие на нови 
самоуправителки общество 

множество но-икономичеоки отношения, 
накто налага Законът за 
сдружения труд- Обаче, без 
оглед на това въ>в формира 
нето на дохода и нататък 
доминират 
отношения и
начин на финансиране. От 
такава ..финансова сигурно- 

става ст" произтича монополното 
поведение на водостопакс-кн 
те организации, а това дава 

се все по- възможност за задържане 
потребата на предприемачески и групо 

ваимут ествени отношеш I я. 
затвореност, технократическо 
поведение, коксерватнвизъм

и самозадоволсшо в стопани 
спането, раоотата и равнитеГивадар гекчар

си
то.ако бихме и в оъдеще ос 

тавалн на онова ари което 
сме сега, относно ногато ка 
палната .мрежа 
ък бихме ползували преди 
всичко за отораиа от новод 
пения и регулиране на под 
земните води, както и 
снабдяване на промишлени 
те обекти по протежение на 
бреговете й, спокойно бих 
ме могли да кажем, че това 
най-голямо капиталовложен
ие във Войводшта се е изл 
латил$>.

С други дуА1И, сегашната 
система на плащаме и оола 
ганс обезпечава С7>всем ирис 
тоина егзистенция на водо 
стопанските 
пък и на заетите в тя*-

в лидросисте 
.мата, макар наглед спокойна 
все пък ио-живо тече. От 
нася дтарсто, докася новото.

за размяна 
с Хидросистемата.

приоритетенможности 
хидросистемата на Войводи- 
на не са неизвестни на заети

и аошатаг
организации,те в тази организация 

сдружения труд. Разбира сс, 
има и напояване, и траиспо 
рт. и рибарство и туризъм, 
но едвам колкото да се съз 
ерцават действителните вт,з 
можности. Има още нещо: 
огромен 
кн и практически огшт в по 
стряването ка строежа и а 
нападната мрежа и необход 
и.мите обекти. Тези знания 
работниците от ..Хидросист 
емата Дунав — Тиса —Дун 
ав" биха могли да ггретвор 
ят в по-крупен доход в меж 
дународното деление на тру

но-широката ни отношенияло „водатаза

делегатските

НЕ СА ЛИ „БРЕГОВЕТЕ" 
ЬЬЗ СЯНКА

За сегашното състояние не 
.могат едносранчнво да се 
,,обвинят" са.мо заетите във 
водостопанските 
ции и техните самоуправи 
телни общности на ннтере 
сите.

Че нашето селско стопанс 
тво ама „горещо желание" 
за по-изобилно използване на

производството на храна, з 
туризма, респективно 
во й во ДЦЦСКОТО 
цялостно. Със своите стано 
вита, влияние и труд тряб 
ва да допринесат за това, че 
отношенията във водостопа 
нството като предлагащ услу 
гите и др\тихе части на сто 
панството, като

Но и на онзи, нойто не е 
специалист се завърти в гла 
вата при мисълта за разно 
образните начини по поито 
тезиспокойни води биха .мог
ли да бъдат полза на човека. 
Повече да се употребяват за 
напояване на посевите, бих 
ме се доближили до най-до 
брите световни средни доби 
ви. Когато покрай, техните 
брегове би се развило отгле 
ждане на зеленчук и постро 
ила огромна преработвател
на промишленост, имали би 
хме храна и храна, най-тъР 
сената ценност в близкото 
бъдеще на човешката циви 
лизаци?. С развитието на 
водния транспорт на стоките 
икономисали бихме скъпа 
енергия- С интензивно пори 
бяване получили бихме още 
един неизчерпаем резервоар 
■на първокачествена храна. 
За лов, «риболов, отдих и 
изл етнически туризъм тези 
питоки брегове са 
поръчени.

във 
стопанствоорганиза

да.
Имайки пред вид неизпол 

зваността на това с труд съ 
здадено и природно богатст 
во на автономната област, из 
глежда, нужно е да се потъ 
рси правият отговор на хи 
ляда защо, на 
въпроси, които все пък мог 
ат да се сведат на един: за 
цгО тъпчем в място когато 
е дошло време да жънем 
плодовете ка труда и себео 
рицанието в течение на няк 
олко десетилетия? Че е вре 
ме за това, време е. Защото 
т7,реенето на храна 
все по-голямо, икономисваме 
то на енергия е неминуемо 
ст, а трудещият 
силно чувствува 
от близък контакт с природ 
ата.

А правият отговор, убеде-

каналната .мрежа за напоя 
ване (сега може да се напо 
яват около 40 000 хектара, 
относно 8 на сто от площи 
те), както и услугите по из 
сушаването, водостопанствто 
вероятно би променило свое 
то поведение, било би при 
нудено на доходно свързва 
ле със сдружения труд на 
аграрния комплекс. Но, на 
шето селско стопанство сгзо 
ята незаинтересованост чес

ползващи 
услугите, съшествено да се 
променят, да се основават
върху самоуправително спо 
разум «ване и свободна раз 
яна на труда.

Самоутгравитедната свърза 
ност според интересите 
даващите и.. ползавщите усл 

трябв
ва върху делегатските прин 
шпш. Развойните 
на водостоланстово

на
купопроджните

бюджетният лугите а да се основа

планове 
(досега

за същите се „грижеха” про 
фесионалните служби и ра 
ботоводителните органи) тря 
бва да произтичат от съглас 
уваните планове на органи 
задните на сдружения труд 
и .местните, обтттности на пол 
зващите услугите. Само по 
този начин, сдружаване на 
труда и средствата във осно 

на съвместиние и съгласу 
вани интереси, ще бт>де пре 
махнат досегашният бюдже 
тен начин 'на финансиране 
на водостопанството. Разби
ра се. такива развойни 
нове, противно на някои 
ващания. не изключват, но 
още повече изтъкват по-ши 

водостопанството че „инже стерео
перите по мелиорация, кои диен^тзв^6™ ”а °ПРе
то дипломират ка Агрономи Ел]\шнт,^ " прогРалш- 
чеокия факултет в ШвиСад ^вдарности
трудно намират работа в то ъ финансиранер та в 7 0 на значителните проек

ти с това не изгубват своето 
досега- 
\ се 

доходни- 
на трудещите 

гражданите, а изразя 
ват се в^решаващото им вли 
стгше върху съдбата на пред 
ложеките проекти, 
за оазвгггието на 
Та Хидросистема 
мната област.

то се опитва да оправдава 
с недостиг на средства за 
иабавка ка съоръжения за 
напояване. А не се касае за 
това, защото в нашето обще 
ство никога не е било, а 
няма и да бъде, да няма сре 
дства за онова, което донася 
всеобща полаза и напредък. 
Все пък, касае 
даволст\во от

като

се за самозаКомунист постигнатото, 
за радиционализам и нонсер 
вативизам в селокостопакс- 
ното производство. За 
свидетелствува и

това
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ЗА ЧИСТИ ТЕЧЕНИЯ
значение, но вместо 
шният автоматизъм ",
основават 
те интереси 

се и
Свободи Клдюп, МихаЛао Ковач, Об- 

Йово Маряоаич, Зорица 
■ Миленпав Вуксаковнч. 

Црвдс*д»тел ка Издателския съвет 
ва Иддашдта ка „Комутст” за СР 
Сърбаш Мари Тодоровнч.

върху
Част отрод Ковач,

Сгаааакжроашч
'промишлеността, 

която не би могла без вода 
представиявамуниог е отличен с Орден народно ос- 

вобожденмс, а с укжз от 22 декември 
1974 с Ордш братство и единство със 
златен венец.

иай-опасния
Разорител на тази водна 
ежа. На Великия бачкн ка 
нал едвам сега прилича 
то на

мр както и 
целокупна 

във автоно_ _ ^ име
цар Франъо-Йосип,
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По-голямо внимание за 

стажантите
НА БОРБА ЗА ДОХОД

* В течение на десетмесечието на т-г. труде 
шит е се в тази организация внедрявайки стабили 
зацйонните мероприятия са осъществили общ до 
ход от над 35 415 хиляди динара, а във фондовете 
си са отделили 6625 хиляди динара * Стойността 
на износа през деветмесечието е възлизала към 
10 764 хиляди динара и същият е почти равен на 
вноса * Защо не може да се осъществи запланн- 
раният годишен общ доход от 54 милиона динара?

СПОРЕД Обществения 
заемане на работна ръка, всички ор
ганизации на сдружения труд, дружес 
тва, общ ествено-поитически 
ции и самоуправителгш общности, до 
края на годината рябва да приемат оп
ределен боди, млади специалисти—ста
жанти. За изпълнение на това законно 
задължение, на организациите до края 
на годината остава по-малкр от един 
месец, а някои организации макар, че 
са изтекли всички срокове — все още 
не са изпълнили задълженията си, ко
ито им налага Законът на сдружения 
ТРУД.

жанти, защото в Закона се предвижда 
освобождаване от приемане на ста
жанти на онези организации, нъдето 
се получават минимални лични до
ходи, или ако в организацията труде
щите са приели сакационни мерки за 
саниране на загуби, а такива според 
финансовите резулта.ти ата деветмесечи
ето освен ООСТ „Напредък”, която е 
приела стажант, в общината няма.

договор по

организа-

Ог 212 трудещи се, кол
ко то работят в ООСГ „Лис
на” — Ьаоушница, 198 
жени,

соки ако се има пред вид
- незанлатената реализация 

са от потребителите в стой
ност от 4836 хиляди динара, 

трудовите си постове те все Десетмесеечният 
кидневно укрепват мястото 
си в текстилната промишле 
ност. По производство на

БЕЗОТГОВОРНО ОТНОШЕНИЕ НА 
ОТГОВОРНИТЕ

и с устойчивостта на
финансов 

план не е изпълнен, а под 
въпрос е и- годишният, за 
когото тук предполагат, че 
тиц бъде реализиран с 94 
на сто, понеже през сеп
тември, октомври и през 
средата на ноември в орга
низацията се е чувствувала 
липса на суровини от ваю-

Проблемът на трудовите организа
ции за приемане на стажанти е нали, 
це, но новият Обществен договор по 
заемане на работна Ръка, в който се 
предвижда и приемане на стажанти, 
самоуправителните 
зациите са го приели и подписали без 
забележки и сега са длъжни да 
прилагат на практина. Може би про
блемът тттеше да бъде -по-малък ако 
се бяха опазвали сроковете и ако ня
кои организации, а преди всичко об- 
шествено-политичеоките и 
вийте общности бяха образували съв
местна професионална служба. Общин 
ската скупщина и Общинският син
дикален съвет и обществено-политичес
ките организации не трябва да чакат 
минута до дванадесет, а 
трябва да сигнализират, че приемане
то на стажанти е не само законно, но 
и обществено задължение.

Според сведенията в Самоупра- 
вителната общност на интересите по на
станяване на работа, досега стажанти 
са приели: ООСТ „Слога” трима души. 
ООСТ „Напредък” един ОС Основно 
училище „Георги Димитров” един, 
Здравният дом, трима, Общинската 
конференция на ССТН един, доброво-

дамска галантерия тази 
стопанска организация зае 
ма едно от значителните ме 
ста в републиката. Макар 
и трудностите в стопанис
ването, отделно в текстилна 
та промишленост, работни 
чките в тази оабушнишка 
организация в течение на 
десетте месеца на настояща 
та година са отчели положи 
телни делови резултати. 
Именно, осъшествен е общ 
доход от над 35 415 хиляди 
динара, доход от 28 030 хил
яди, чист доход ог 20 616 
хиляди, а във фондовете са 
отделени около 6625 хиляди 
динара. За лични доходи са 
отделени около 14 501 хил
яди динара, а средният ли
чен доход по зает г#,злиза 
към 5473 динара.

ПЛАНЪТ НЕ МОЖЕ ДА

органи в органи-

го
са, което е повлияло и въР 
ху продукцията. Имайки 
пред че от целокупни
те суровини около 60 на 
сто се внасят от чужде 
странния пазао то и тези 
трудности са главни притаи 
ни поради които планът 
стопропентно не е реализи 
ран.

лното пожарникарско дружество два
ма, и Самоуправителната общност на 
интересите по настаняване на работа
та — един стажант. Останалите органи
зации, дружества л общности, разта
кат приемането па стажанти с цел да 
им останат повече средства за лични 
доходи, което не е в унисон със Зако-

Самоулра-

на за сдружения труд.
Някои от тези организации са от

правили иок до Общинския синдика
лен съвет да бъдат освободени от при
емането на стажанти с обосноват 1е, че 
има излишен От работна ръкз. Това 
предимно са училищата където броят 
на учениците намалява и общсствено- 
политичесните организации и друже
ства. Ако те имат оправдание за това, 
загрижвацг Факт е, че и някои стопан 
ски организации търсят да бъдат ос 
вободени от приемането на стажанти, 
а същите се нуждаят от млади спецла 
листи. Такъв е случаят с Автотран
спортното, Ветеринарната станция и 
други.

Макар че някои от организациите 
имат оправдателни причини, все пак, 
според Закона са длъжни да отворят 

специалисти—стл-

по-навремеИЗНОСЪТ РАВЕН НА 
ВНОСА
Внедрявайки стабилизацн 

труде-онните .мероприятия 
шите се в тази „женска тру 
дова организация” 
вно са на борба за увели 
чение на дохода и за подоб

За отбелязване е, че и през ми
налата година някои 
са прцели стажанти.

ежедне организации не 
Срещу тях ин

спектор по труда е подал заявления- 
По тоя важен въпрос, разискваха 

тези дни членовете на Изпълнителтшя 
съвет, и делегатите на Общинския син 

Обща констатация

СЕ ИЗПЪЛНИ
Макар и положителните 

делови резултати, а имай
ки пред вид, че настоящата 
делоед година вече приклю- 
чава, гощпният 
план не. може да се изпъл 
ни. В началото на годнна- 

бяха

ре ние качеството на произ 
веденията си. Както изтън 
паха, те въобще нямат за 
паси на произведения и из 
ключително работят спо 
ред изискванията на пазара.

А качеството на дамената 
галантерия е единствено ус 
ловие. което ги прави коч 
курентни на чуждестранния 
пазар.

дикален
е да се разгледат исковете на предна 
гащите, които търсят освобождаване 
от приемане на стажанти, да се на
правят споразумения с Регионалната 
стопанска камара, а след това те да си

съвет.

финансов

та тук трудещите се 
запланували да _ осъществят 
обутт доход от 54 милиона 

По-точно в този

кажат окончателната дума.
М. Яневвратата па младите

динара, 
срок трудещите е трябвало 
да осъптествят обпт доход 
от над 45 535 хиляди дина
ра, което 
че той е реализиран 
със 78 на сто.

През този период т.г. та 
организация 

пазар е
зи стопанска 
на чуждестранния ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА МЕ5КДУОБЩИНСКАТА РЕГИ- 

в ОНАЛНАТА СКУПЩИНА В НИШпласирала произведения 
стойност от 10 764 хиляди 

Главно изнасят в 
Германската феде 

Полша,

сви дете лств у ва, 
само Повече внимание на агрокомплексадинара.

Италия.
пална република. 
Чехословакия. СССР и в ра 

страни в Аф- 
Близки Изток.

Изхождайки от думите ка 
сек ре 
дело

Мирослав Петрович, 
тар в организацията.

-оезултати в този пери 
од биха били много по-вц-

някои промишлени обекти в 
предстоящия соедноорочеи 
развоен период.

Говорейки в уводното си 
изложение за изготвянето на 
повия средносрочен 
См пиша Ерчевич, подпредсе 
•дател на Междуобщниската 

регионална скупщина в 
Ниш подчерта, че вече е на 
правено закъснение — от об 
шините до Федерацията. Зп 
туй, както подчерта Ерче- 
-внч. ще бъде необходимо да 
се ускори приемането на 
шлановсте, като най-пан ред 
се определи кош обекти ще 
се ползват с предимство. Ре 
тоналният план, както иосо 
ми Ерчевич. ще бъде приет 
преди .приемането ма оопуО 
ликанскня като след това се 
извършат необходимото съг 
гласуване и доуточняване. 
Разбира се до окончателно
то приемаше на плана ще 
трябва да се уточнят не ма 
лко П7ШР0СН отнасящи се 
до капиталовложенията и тя 
хното най-ефикасно пзгголзу 
нане.

Калето подчерта Любиша 
Игич, председател на Скуп
щината на междуобщнпска-

На проведеното на 8 дске 
мври заседание на Предсе
дателството на Междуобщн 
нската регионална 
на в 
проектът 
развитие на Нишки регион 
от 1981 до 1985 година. Мсж. 
ту другото беше подчерта
но, че в този период особе 
но внимание ше трябва да 
сс объопс ма развитието на 

Въ.в връзка

та регионална скуцтттина — 
занапред щр е необходимо 
капиталовложенията да се 
съгласуват с възможностите. 
Игич съпто добави, че Ниш 
ки регион изостава в срав
нение с общото развитие на 
републиката и покрай дина 
минното стопанско развитие 
па региона през поел едните 
няколко години.

звиващите се 
лика и -вите В. Б.

ОКУПЩП-
Ниш беше обсъден 

на общественотоИЗ ВЛАСИНСКИТЕ ВОДОЦЕНТРАЛИ план,

Производство Н1 електроенергия 

за идущата годна
агрокомплекса. 
с това шс трчобва да се при 
сме нов обществен договор.

10 януари, .кога-

302 милиона киловатизвели 
часа електроенергия*

Този усцрх е постигнат 
ВСичко

водоцентра- 
плана за 

електрое-

Власинските 
ли изпълниха В разискванията учаотвува 

ха п Йован Стоименовци. ко 
йто говори за проблемите 

на селското

така че до 
то приключва крайният 
срок за приемане па обще 
стреми а договор във връзка 
с предстоящия средпосро-

лроизводство- на 
нерлия през настояшата го 

26 ноември. Оттога 
произвежда извъ®шла 
електроенергия, с к0_ 

се подобря- 
обстановка

благодарение преди
благоприятните рлимати- 

чни условия- правилното ра 
валежите

па по развитието 
стопанство, и Драгомир Сто 
янович. представител на Ин 
ститута за планиране в Бел

дина на 
ва се 
нова 
сто значително 
ва енергийната 
в републиката.

Според плана.

зиределекие на 
през годилата* 
максималното ползувано на 
■възможностите и пълното на 
товарванс ка мощностите.

Според думите иа (рдуково 
на деловия колегиум 

бяасишските водоцен- 
М. Ристич, целокупни

както и на чеи развоен план.
До 10 януари значи проек 

тът ка 'развойния плам ще 
бъде на публично обсъжда 
ме като този период от впе 
ме се използва за уточнява 
ис ма някои неизяснени до 
кпай въпроси. В този срок 
тпс трябва да сс извършат 
необходимите 
лпштьлшо участие иа банкер 
ски специалисти и икономи 
сти, по въпроса на оправда 
телтгостта за изграждане иа

град.
Прирто беше заключение 

лъв всички общини в Ниш 
ки реигои да се ускори из

годишното 
производство на Власи иск и 
те електроцентрали трябва 
да възлезе на 279 милиона 

електроенергия

лителя
във 
тРали
ят доход, който ше се осъ 
птесгви о.т извънллакоюата 

ше, бъде израз

киловатчаса 
Счита се, че до края на та

те бъдат произ- 
милиона 

така чс ще бъ

готцдието на плановете, така 
чс и регионалният план да 
може да бъде приет в пред 
видения срок.

консултациизи година 
велени около продукция

ходван за разширяване
основи на тру

320 на
киловатчаса
де поправен рекордът 
1978 година, когато 
скигге водоцентрали

матералцитеот
М. А.Власин 

са про
да.

Ст. Н.
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тп чШ :\ п*
НА НАРОДНОСТТАКУЛТУРАТА

ОБЩИ
РАЗВИТИЕТО НА 
В СУРДУЛИШКАВ посещение 

на „Цветния
КОМЕНТАР

ЗА ОЩЕ ПО-ГОЛЯМА 

АФИРМАЦИЯ
Публиката и 

нравите й //дом
Членовете на Съю®а 

социалистическата младеж и 
членовете па организацията 
на сдружения труд „Балнан 

Велино Бонинци, в Ба 
органи 
,Цвет

на
общината. Прицр С^ш“м с лдепиа 

а режисьор /-V* 
диШС]) — 11

родпостите и 
това осоосни грижи ше иъ- 

положени за ь-цвиитали

•Л1ПО|)
юди ров а Културната общност па 

Сурдулншна об
'А А МХ Хгж С 

спати иуилипв, чудни п»
ШкХС
Г.и^, КШАС ОП 1 *»•>.»

тициЯ шс Пробучи »1рснаис 
ио остро, ио лекота оиежид 
хслетва имеино дават осни- 
влине за едно такова заклю 
ченне. а» иочнем редили

интересите в
отделя значително или 

развитието иа 
българската 

Б различни кул 
дейности: филм, биб-

лш1^р
на това дюле ушеолшпш до 

също ю може да

дат
сто на младите 
в духа на .марксичесния 
роглед, традициите и Нара 
доосврбоди годната

шч\ъовс и щлгдии ■*»»•*»
»чл^х« шина 

лшше за
поколениявъв

бущшппка община, 
лпроха посещение на 
пия дом" в Белград.

Л1Я010<ал<11. 
со кажи и за ночш всички културата па

народност.арти\>1и-еалчодснци| взели У" 
частпе в спектакъла, та залу 
та ос

воина и 
рсволютурни

лдотедно дело. театъР и пр. 
намесата иа културната об~ 

зананред е необхо

След като почетоха намвт- 
Й. Б. Тито. великобо- 

и музея

социалистическата 
ци я и борбата на народи хе 
и на родностите на Юх*осла- 
еиц за свобода и равнопра
вие, както и в духа на Ю*'° 

социалистически

изпълнена — до но 
Място. може ои, че

та на 
шшчани разгледаха 
,,23-ти май".

следно
спектакълът оораоотва мош 
ви ог всекидневието 1ш гра 
да най-много допринесе нн 
теренът да оъде голям, въ 
цреки видимите недостатъци 
в играта на неопитните ар 

някои

преди петнадесетина днн 
в ^алниривград гостували 
оелградскнге артисти от 
театъра .,Под разни . пред 
съвсем малък орой зрители 
хе се представиха е пиесата 
„сос ’ спасете нашите душа 
от Милош Радович, в поста 
ковка па гткола певшч. 
Въпреки че Димитровград 
ча!ш имаха възможност да
ВиДЯт А13В^.е 1'1ч*»х'С ИиШ.1* ||]>1Ив
тп: Олга Спнридоновнч. Нре 
драг Лакович, Чедомир не 
трович, Милан Ерич н дру 
гн, а освен зова и 1штере 
сен съвременен сатиричен 
спектакъл 
зо беше слабо посетено. До 
ри зрителите бяха пуснати 
в залата безплатно.

И тъкмо хората, грижещи 
се за културата в града за
почнаха да си задават в-^про 
сите: „Канво става с театрал 
ната публика?, ,Дали изми 
на онова време, когаго геа 
тралните пиеси пълнеха за
лата до последно място?” и 
подобно, самодейците от гра 
да сякаш дадоха отговор на 
зададените въпроси.

Именно преди една седми 
ца, непосредствено след пред 
ставянето на белградските 
артисти, на сцената в нул 
турни* дом бе изпълнен са 
типично-хумористичния елек 
такт>л ^,3богом сиромащийо”.

пгност и 
дима, понеже ор налага да 

необходимите
Д.

се създадат 
материални славсвдя 

патриотизъм.
предпоставки.

През 198) година, според 
плана за културните дейно 
сти в общината, в Божица 
и Клисура ще се органи 
зират 6 концерта народна и 
забавна музика, иакто и гос 
туването ца
жествени дружества от 
шината и региона. Също та
ка Народният университет и 
самоуиравитедн^та култур
на общност на интересите 
тис организират две художе 
стаени изложби, а лодвиж 
ното кино ше даде 50 кино 

две
— районни центрове, 

на българската народност 
в общината.

университетНародният
съвместно със самоупразите 
ли ата културна общност, 

полагат усилия и отдел- 
средства за

1 пети-самодейци и 
зворчсски несполуки в тек 
ста и постановката.

Ь торият пример е от 21 но
ември . За пръв път в 
Димитровград гостува На
родният театър от град Кру 
шевац. Пред Димитровград 
ската публика той се пред 
стави с драмата ,.Съд” от 
Коле Чашуле — ед1Ш от нан- 
нзвесгшгте македонски писа 
тели след войната. И ето — 
отново залата бе пълна. Но 
как? Два-трн дена по-рано 
чрез
зацин бяха раздадени 250 би 
лета.

I ис
яг материални 
оазвитието на музикалното 
и песенното творчество на 
хората от Клисурсния и Бо 
жишкил край, ще създават 

кул-

КУЛТУРНО-ХУДО- 
об-

и реди оставки за пълна 
турна изява на народността.

предез авленис- С посоченото не се изчер
пват всички културни дей‘ 
ности, тъй като обикновено 
планът е по-скромен от дгй

В НОВОГОДИШНИЯ БРОЙ 
ИА „БРАТСТВО”

ПОДАРЪК ЗА НАШИТЕ 
ЧИТАТЕЛИ

ЦВЕТЕН КАЛЕНДАР ЗА 
1981 С ЛИКА НА 
Й. Б. ТИТО

представления в тези 
села сгзителните културни мани 

фестации. Преди ве!гчно на 
няколко важни манифеста- 

Срещнте

синдикалните органи

ции. каквито са 
на братството и единството 
на Власина, митинзите

В библиотечното дело на 
териториите на Божица 
Клисура наиспша са постиг 

доста добри резулта

Трябва да се каже, че ли 
есата бе твърде успешно из 
пълиеца. Всички, коизо 
наблюдаваха, останаха мно
го доволни. Затова че зри те 
лиг$ си ппдрха доволлш за
слуга има целият театРален 
състав от Крушевац, но стру 
ва ци се най-лшого постанов 
чинът Йован Глигориевич.

Очевидно, чудни са нрави
те ма публиката.

и по
я повод поерегнане и изпра

щане на Щафетата ка мла
достта. чествуването на 
Деня на младостта и дъР- 
жаьните празници 
но участие взимат културно 
-художествените дружества, 
различни секции и танцови 
и музикални състави. От 
т\ж и заключението, че ид
ната 1981 година в култур 
но отношение трябва да бъ 
ле още по-плодотворна и 
по-богата.

нати
ти. Книжният фонд трябва 
да нарасне на 18 хиляди кни
ги, относно да се увеличи 
с нови 2000 книги, главно от 
българската художествена 
литература.

Филмът, театърът, кнша 
та. изобразителното изкус
тво, художественото твор
чество в плана за предстоя
щата дейност ще бъдат под 
чиненн на сближаването и 
взаимното проникване ка 
културата на народа и на-

актив-

Т. Петров

Съобщение на 

издателство „Братство“
Ст. Н.

ИЗДАТЕЛСТВО „Братство” съобщава на за
интересованите литературни творци, ... 
ботници, публицисти, обществени дейци 
лица, които имат намерение да предлагат свои ръ
кописи за печатене книги па български език през 
1981 год. да направят предложения до издателство
то ДО 20 ДЕКЕМВРИ т.г. В писмените предложе
ния трябва да посочат от ноя

художествено, научно, публицистично — произ
ведение; разкази, сихотворения, роман, драма; 
превод на подобни произведения и пр. и обем 
на ръкописа.

научни ра-
и други

област е ръкописа

Могат Да се предлагат произведения, които 
авторите ще могат да доставят на издателството 
най-късно до 20 февруари 1981 
пляра, преписани на пишеща машина.

Понеже се касае

год, в три екзем-

за Ръкописи за книги, то тряб
ва да са написани на български език (за ръкопи
си на други езици издателството не поема задъл
жение за превеждане).

Представките трябва да се изпращат на ->д
рее: НИРО „Братство”, 18000 Ниш, Кей 29 
ври бр. 8, Редакция „Мост” и 
дейност.
скаа*_ —

Издателство „Братство” —- Редакция 
„Мост” и издателска дейност

декем 
книгоиздателска
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из дейността на младежката организация в сурдулишка община Много декларации, но...
Младите - деен фактор в стабилизацията Ако всеки зает в община 

та внесе 10 динара, обезпе 
чила би се месечна сума от 
300 000 динара. Върху тази 
сума от страна на Републи
кански д фонд се получава 
още два пъти толкова, та
ка че общата сума накрая 

около

На неотдавна проведено
то събрание на Общинска
та конференция на ^ъюза
на комунистите, серетарят 
на ОК на СКС Гомислав Ста 
ноевич говоци за зачленява 
нето в -Титовид фонд за 
стипендиране на млади ра 
ботници в Бабушнишна об
щина. Между другото Ста- 
ноевич изнесе факта, че е 
налице едно безотговорно 
отношение във връзка с 
та.зи задача. Именно, множе 
ство организации на сдру 
женир труд и отделни ли
ца са поцписали деклара
ции за зачленяване във фон 
да, но не всички са внесли 
записаните суми. Поради та 
зи причина 17 кандидати за 
получаващ на стипендии от 
Титовия Фонд от Бабушниш 
ка община не ще могат да 
получат стипендия, 
година е имало 13 а през 
изтенлата 1979 година само 
4 стипендианти...

Защо е така?
Сигурно е едно: позаглъх 

нала е разяснителната ак
ция вт,в вр7,зка със злчленя 
ването в Титовия фонд. Имен 
но. ногато акцията се води 
докрай — резултати има.

НА отчетно-изборната конференция за
С ЕДНОГОДИШЕН мандат е из 

СТАНКОВИЧ
ПРЕДСЕДАТЕЛ 
БРАН ЙОВИЦА възлезе 

9 000 000 динара.
Не т.Р^бва много труд да 

се отговори на въпроса. На 
последък е поотслабнала де 
йността на Скупщината на 
Титовия фонд. Не е доста
тъчно само да се даде по
чин за една акция, а сетне 
да се остави тд сама да си 
върви... Напротив членовете 
на Скупщината на фонда, в 
съдействие със .синдикални
те организации трябва да 
се грижат за хода на анци 
ят*и

С

наше

През периода на колекти да задълбочават самоуправ- 
вната работа, решаване и от лението сред младите — 
1 овроност (ху/У 1^56) млади . „Младият работник — само 
те от Сурдулишка община управител", „Младият селс- 

забележителни костопански производител 
— саадоуправител", „Най-До 
брият ученик, ютас, учили
ще" и други.
Младите от Сурдулишка об 

шина са развили достатъчно 
голдма активност в колекти 
вните членове на ССМ: опо 
ртно-фионултурците друже
ства, литературната младеж, 
фериалния с^юз, Съюза на 
извидкиците, Младите изсле

ните първични организации 
да заеа^т необходимо място 
в обществено-политическия 
живот на общината. Тук. не 
двосмислено е потвърдена 
решимостта младите все по- 
осезаемо да претворят пове 
лите на др. 1ито, в които се 
съдържа решението за кол е 
ктивна работа, решаване и 
отговорност.

Младите са натрупала! не
малък ценен опит. Това им 
дава л правото, а им откри
ва и възможност, да станат 
далеч ло-действеп фактор, 
чияо дума ще 1ша все по- 
голяма тежест в разрешава- 
нето ца належащите пробле 
ми на Сурдулишка община.

— Въпросите на икономи
ческата стабилизация, идео- 
ло гическо-политическото и 
марксическо * образование, 
последователно прилагане 
на принципите за кадровата 
политика (веело -голям брой 
млади да заемат отговорни 
постове в развитието на об 
щ-ината), ускореното жили- 
тттно строителство и все по- 
голямо настаняване на мла 
дите на работа — са само 
част от жизнените въпроси, 
които в предстоящия едно
годишен период трябва да 
решава сурдулншката мла
деж.

Младите от Сурдулишка 
община за председател на 
ОК на ССМ за предстоящия 
едногодишен период са из
брали Йовица Станкович, а 
от самото програмно-избор
но събрание до Председател 
ството на ЦК на СЮК. Пред 
седателството
Конференцията на ССМ на 
Югославия са изпратени при 
ветственн телеграми.

са развили 
дейности в самоуправление
то и общ ествено-икономичес
ното развитие на общината 
— е констатирано .между 
другото на отчетно-изборно
то събрание ка сурдулишка 
та младеж, състояло 
през миналия месец. Нарас
нала е ролята на младите в 
самоуправителната и делегат 
ската система, а редица мла 
дежки начинания са довели 
младежта 
общица в челните редове. 
На първо място трябва да 
се отбележат добрите трудо 
ви завоевания, постигнати в 
доброволния младежки труд: 
над 500 младежи и девойки 
са взели участие в 10 мест 
ни и една съюзна трудова 
акция-

прерастването на Тито 
вия фонд във фондацид с

В 1978

още др-голдмо значение се 
дава нов тласък за разгръ
щането па тази акцид въ» 
всяка местна общност, във 
вс дка организация на сдру

от Сурдулишка

женид труд.
А интерес има и тя сигур

но ще успее.
М. А.

МЛАДИТЕ И ФИЗИЧЕСКАТА КУЛТУРА

Не се използуват 

възможностите докрай
Нараснала е ролята 

младите в самоуправителна* 
та делегатска система: «нема 
лък е броят на младите, но 
ито взимат дейно участие 
във функционирането и из
пълняването 
задачи в местните общнос
ти и организациите на сдру 
жения труд където непосре 
дствено е решавано по вси 
чки актуални комунално-би 
ТОВИ ВЪПРОСИ.
Младите съттто така са ра
звили богата дейност в идео 

логическо-.марксистическото 
образование: все повече мла 
дн се включват в политиче 
ските школи и други обли
ци на самоз-правщелно и 
марксическо 
Немалки са и резултатите, 
постигнати в провеждането 
ка различните младежки ак 
пии, чиято основна задача е

Й. Станкович
ИЗВЕСТНО Е, че физичес състезават в три групи: об 

ната култура в съвременни* тпинска, подсъюзна и зонал 
те условия на живот има на. 
твърде важно място. Мла
дите не само чувствуват ес
тествена необходимост 
спортуване, но спортът 
физическата култура допри
насят за правилното и хар
моничното развитие на лич
ността.

На основните
дователи и прочие. Не по* 
маловажни са резултатите 
постигнати във всенародна
та отбрана и обществената 
самозащита. Пионерска ор
ганизация и др.

Началните 
се казва в уводното изложе 
ние на Томислав Маркович, 
досегашен председател на 
ОК на ССМ, са задоволява 
щи. Но има място за още 
по-широка изява на млади-

ОК на ССМ през изтеклия
за период е организирала два 
и футболни турнира ка .малки 

врата, в които са взели уча 
стие 60 отбора с над 600 уча 
егншдд. Футболен турнир е 
проведен и в Клисура, в ко 
йхо са взели участие над 

Високата физическа лодго 200 младежи, 
товка от друга страна, бла- •

резултати

на СФРЮ и Освен това, при основните 
училища са проведени кро
сове, а нянолкр младежи и 
девойки са взели участие и 
на традиционния „Крос ка 
в. „Политика". При учили
щата дейно работят различ 
ни спортни секции, а чрез 
укрепване на .материалната 
спортна база успешно се 
провежда обучението по фн 
зкултура. Тук трябва да сс 
отбележи дейността на ка- 
рате-клуба при образовател
ния център "ТМоша Пияде".

За отбелязване е и дойно 
стта ка шахматния клуб „Вла 
сина" който традиционно 
развива добра дейност, успе 
шно популяризира този 

спорт сред младите и си е 
създал високо реноме.

те. гоприятно се отразява и въ 
рху редица важни сектори 
в обществото. Преди всич
ко в повишаването на пропз 
водителността на труда сред 
младите работници, относно 
пряко въЗДсйствува 
производството. Добре физп 
чеоки подготвените 
хора са сигурна защита във 
всенародната отбрана.

образование.
Това е само въведение в 

едно по-широко изказване, в 
което разискващите все по- 
кастоятелно търсят младеж Ст. Н.

ВЪРХУЮГОСЛАВСКО-БЪЛГАРСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО
млади

ШЕ БЪДЕ ОТКРИТА НИНА 3! Оттук п грижаха на Съю 
за на социалистическата мла 
деж в Сурдулица за пробле
мите п развитието на физи
ческата .култура и спорта в 
общината Въпреки 
постигнати 
пия, положението все още 
ме е задоволяващо. Най-го
лямо юпимапце (и иай-голе- 
ми материални средства) се 
отделят за футбола, дока- 
то останалите спортове глав 

пренебрегват. Похва- 
ООСТ „5 септсм- 

с фопмпрал баскетбо- 
отбор. Т)безпечепи са

Да добрвим, че С1>вкуш па
те капиталовложения за пус 
калето на минута е дейст
вие ще възлизат ма 10,6 ми 
лиона щатски долара или 
около 30 милиарда стари дм 
пара. Мидата шс бъ$е ек
сплоатирана Ю—14 години,
а в пея шс работят около 
250 — 300 работника, конто 
от Мазгошкия басейн 
изкопят около Ю 
тома лигнитни «ъглища.

години ще бъде активизира 
ма и мина .Мазгош”.

От 1974 година, когато за 
пръв П'ьт се срещнаха сло 
.менатите комисии, до днес 
бяха водени редица разгово 

които дадоха и желания 
резултат.

Именно предложението го 
Хишнидт добив от оноло 500 
хилазя тона въглитма 
, Мазгош" (СФРЮ) да пол
зува термоелентрапа „Ма
рица — Изток" (НРБ)

~ ХР. ще произвежда 
В ома киловат-часа 

енергия
три години тис бъде осъщес
твено.

По пети пореден път ра
ботните групи на Изпълни 
телния съвет на Скупщина 

СР Сърбия и Минис че сл 
известни подобрета на

терството на енергетиката 
25 лона НР България, на

разговори пиводихаември анитвиранетовъв връзка е 
на лигнитното 
„Мазгош" 
град. По време

пай-обстойно

находище 
край Димитро 13- 

ца разгово- 
бяха

Без оглед на относително 
които 

тази об- 
изтъмва

добрите резултати, 
младите постигат в 

ОК на ССМ

ще
0-1 милиона мо сс 

лмо с. че 
бар" 
лен

ласт,
необходимостта от разширя
ването на спортната С 
която в Сурдулишка общи

ните
обсъдени досегашните раоо 

споменати ра 
за лигнитно. 

, Мазгош",

базл.На 1спая да кажем че мо
време ма разговорите бе да-

кояти на двете
220 милиботи и групи, 

то находище 
чийто басейн, според изслед 

намират оноло

пемчкн удловия и момептал 
спортуват пад ДО мла

на-дено съгларне за пряко 
учио-техничсско сътруднпче 
ство в развитието па тех 
мичсскня прогрес във вт>г 
ледобнва между съответните 

СФР Юго- 
НР България. Вси

на е доста скромна.
. Налага се, с общи сили, 

с активиране на всички ма 
термални и други 
да се създаде, добра база, 
да се изградят репица спор 

обекти за

електро- 
най-всродтио след по тук 

деж и.ванидта се 
10 мтугиона тона въглища, с 
13 000 калории.

ресурсиОККакто оценява 
ССМ, .поради липса на мате 
риал-ни средства опитите за 
създаване иа хандбален ог- 
бор са останали безуспешни. 
Това е само едната страна. 
Другата е недостатъчната ор 
гакизираност и липсата иа 
ептузпасти, които да поемат 
топа нелеко бреме.

Футболът засега е най-по
пулярният спорт: ма терм-го 
опята на общината има 15 
футболни отбора, които сс

па
Заплащането на иъглища- 

от находището
организации на1974 годилаОще през

югославско-българската
мисия, за стопанско тъРгов 
ско и научно-техническо ст,т 
рудниувство, прие съвместни 
задължения отнасят-и сс енергия°т 
-т«Г>отчванията, а е цел — С1 отроня, 
екоплоатация на въгладгата па ше получава 
ГЬо.ши (СФРЮ) - Ста иа «иловаг часа. то 

(НРБ) басейн. На 50 от общото
страна въгли- пето—производство на елек- 

вече ср експлоатират, троопергио в мина .маз- 
три гош".

та. получени 
,,Мазгош" ще се извърнжа 

ползуването на опреде 
количество електро- 

НР България в 
Нашата стра- 

110 м илно

тни площадки и 
спортуване. Тук особено мя 

трябва да заеме бъдещ и 
ят спортно-възстановителен 

който

славиа и 
чко топи под .координация

ко

ва Съюзния комитет за сг.ер 
индустрия и Съюз

чрез
леко

сто
гстииа и 
ция завод за международно 
и научно-техническо сътруд
ничество (СФРЮ) и Минис

иентъР на Властна, 
шс даде възможност и 
трудещите се от Сурдулиш 
ка община да

на

възстановя* 
силите си чрез спорту-

ест— 
годишно ват

•ване.
енергетикататерството на 

(НРБ).
НдНСИИ
българската Ст. Н.Т. Петровщата
а най-вероятно след
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ПОРАДИ 
млл МИТО и 
пост

НА БОЙЦИТЕ В БОСИЛЕГРАДИЗБОРНО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪЮЗА
на бойните дооегаш 

па органи
зидани Арестуван лрим. 

д-р Властимир Кръстаич
Бойците в челните редици 

на обществената акция
мият председател 
нацията

И д предстоящия период, 
както « досега, Съюзът па 

Босилеградока об

Иман Ммтрев,

бойците а
лъзможио* Внедряването нп Титовата инициативи изисква от

11311-1, ЛШПКИ1С ИИ ПрНСТИТС ЗОДИ
и единодействие в работат а

шипа шс дама 
по-гол рм принос усилията маговорно 11 организирано 

чн и пълна координация 
на обществено-политическите организации и орга- 
ннзшиштс на сдружеше труд в общината.

* За председател с едногодишен мандат избран слапе 
Божилов селскостопански производител от село Думат

Известно е (ууио така, че 
Бластимир

трудещите се и гражданите 
:т дго-дипамично развитие на 
общината. Грижата за

положение ш здра

Окръж-ПровуроръТ при
Л'1/Ц Браня Радиеав 11 рИАЮ/рИ. V С Д-Р 

Кръсталч е взима. I огромни 
смуил. нари от пациентки, ио 
що в неговото отделсияе са 
се лекували от стерилитет.

води

ИИя СЪЛ Стаиоевим адхш дни е омове 
пред представителите

ожедцевлия и местен нс- 
органите на Секре-

мате
стилрналното
назащита на членовете 

важно съ" 
работата на та

двата 
съшо ше б-мде 
цъожаиие в 
:»н организация.

В Босилеград на 4 декем 
ври т.г. се проведе изборно 
заседание на 
организация на Съюза 
бойците, нц което ое обсъ 
дена работата на органшд- 
днята през изтеклата годи 
на и приети задачите на 
бойците през следващия °Д 
ногодишсн период. На засе 
дакие^го ирнсъствува Мнлу- 
иш Рйстнч. председател, на 
Междуобщ 1 шеката оргаа м I- 
зация па СУБНОР в Южно 
моравски регион и иредста 
видели на обществено-поли 
тическнте организации в об 
шината.

— Съюзът на бойците в 
Бослтеградсна община до
сега с успех изпълнява вой 
чки свои задачи, произтича 
ши от заключенията 
Единадесетия конгрес на 
СЮК, Осдшя конгрес на 
СКС п Осмия конгрес 11а 
съюза на бойците. Члено
вете на борческата органи
зация активно се включват 
и дават немалък принос 
във всички акции от зна
чение за успешно развитие 
на общината. Над 40 на сто 
от членовете на

чат, че
торната на вътрешните ра 
боти на ^ ноември т.г. са 

свобода четири- 
диред-

Слодствието. което 
съдида — изследовател при 
Окръжния Съд във Враня 
Миливое Златиович ще бъ
де девета широко, тъй като 
трябва да се установи за 
колко случаи се касае взима 
не то на мито и в какъв раз 
мрп с сумата получена като 
мито от примариус д-р Вла 
стилшр Кръстаич.

иошшюкита
лишили от 
деее гидветодршния

Медицинския център

па маПостоянна задача
Съюза на бой 

е укрепването па
членовете на 
пито
народната
тнената само;«ащита. 
бойците, с богатия си опит 
трябва да бъдем в

тор на
^Милошве Ноиович в Оур* 

дулица и началник на аку
шерско-: хирургическото 
деление нри сущого здрав
но заведение цримариус д-Р 
Бластимир Кръстаич.

вее
отбрана и общес 

Ние, от

челите
наполици в развитието 

отбиви л 1ТОЛ1 ю-за 111 итна-т а
нашето социалис 

самоу11 пави те;11 ю об 
които всеки тру

наСпоред •изяснението 
прокурора и според онова, 
кдето заосгд се знае, прима 
риус д-р Бластимр Кръ^тич 
е под едлдетвие, че през из 
теклия период е направил 

меж-

Да добавим Олге, че при 
В. Кръстич ме

си
ма риус д-р 
ведраж е използувал служе 
ония си лост. за да напра
ви пред представители на 

масова инфор

стема па 
тичесцо 
шсство, п 
деш се п гражданин 
активно място 
Минутни Ристич.

средствата за 
мация ('централен и местен 
печат) саморекламерство 
да представи своето отделе
ние в изкривена светлина.

Накрая трябва да 
чим, че за „случая- примари 
ус д-р Кръстаич" в Сурдули 

околните об-

има 
изтъкна

повече углавни дела. 
ду които се открояват: 
мане на /лито 
ба със служебен пост.

Прокурорът съгпо така е 
съобщил че примариус д-р 
Кръстич, вършейки 
лични хирургически илтер- 
венции е търсил от пациен 
тките да му дадат .пари, а 
сумите е определял 
социалния произход 
циентката. При това особе
но се подчертава, че е взи
мал големи пари от онези 
пациентки, при които е въР 
шил незаконен аборт обос 
новавайки че с това спася 
ва честта на пациентката, а 
себе си излага на гвъ.рде

взиС. Божилов ии злоупотре

IIса делегати в оргаците 
телата на обществено-поли
тическите организации 
Общшюката скуишина. чле 
ново па делегациите в мест 
инте и
общности. Това показва, че 
трудещите се и гражданите 
в нащата обшима имат до 
верие"*в нашата активност— 
изтъкна в доклада за досе 
гашната пабота и бъдещите

па Стоян Евтимов подчерта посо-
огговорността и задължение 

в НОБ в
раз-11

то на участниците 
таченето на шка община, 

щини и Южноморавски ре 
гион съществува сред насе
лението особен интерес, 
тъй като неведнаж в цен
тралните вестници <и мест 
ния печат, дейността на 
Медицински а център 
Попович'\ и по-конкретно 
ролята на поимаоиус В. Крт, 
стаич е глооифищтана.

революционни
те традиции. В тази насо
ка отбелязването на истори 
ческите .места в общината, 
като вековни свидетел и за 
героичната борба на югос 
лавенпте народи и народно 
сти, е неотложна задача на 
членовете на Съюза на бой
ците.

самоуглавителшке
според 
на па-

СУБНОР „М.

М. Янев Ст. Н.ГОЛЯЛ! риск.

ГРИПЪТ И НЕГОВИТЕ ВИРУСИНА ЗДРАВНИ ТЕМИ

Епидемиите от грип, наричан съ- 
шо „инфлуенца" са били познати още 
на Хштократ. Тежки грипни епидемии, 
обхват наш и понякога целия свят (пан
демии), са върлували във всички вре
мена. В последните три десетилетия 
имаше грипозни епидемии в 1957/56. 
1968/69, 1975/76 година. Всички те оба
че не бяха така тежки и смъртоносни 1 
както пандемията дрез 1918/19 година, 
известна като „испанска болест" от ко
ято заболяха 500 милиона и умряха 20 
милиона души.

Есента и зимата са благоприятни се 
зони за разпространение на една грип
на епидемия, тъй като по-честото про- 
студяване на хората дрез тези сезони е 
предразполагащ фактор за заразяване 
от грип, а простудата води до намале
ние на съпротивителните сили на ор
ганизма.

Към грипния вирус са възприемчи
ви лалугерите белите и домашните 
шни, поровете, а от домашните живот
ни — свинете и конете. Инкубацията е 
пратка, около 2—3 дни. Заболяването 
протича с температура, кашлица 
ма. Предаването ца болестта

ствие върху нъРВоносните съдове и
нервнат^дшетема: повишава се прони
цаемостта щ» съдовете, нарушава се
капилярното нървообратени^. възник
ват хеморагичнн явления, шгонулатор- 

разстройства в нентрддната нервна 
система (главния мозък); настъпват 
менения

ниОт заседанието на Съюза на бойците из-
СПОРТ

АЛАКИНЦЕ: „АЛАКИНЦЕ”— „МЛАДОСТ” 
(БОСИЛЕГРАД) 3:2 (3:1)

Във вегетативната нервна си
стема.

След като в 1920 г. за пъ,рв път 
оеше изолиран вирус на заболели Оу 
грип свине, а в 1933 г. бе изолиран гри
пният вирус на човека, по-късно мо
лекулярно-биологични изследвания 
тановиха три типа грипни 
Б. и Ц. конто

Минимална загцоа «а 

оосшрадште Футболисти
УС-

вируси: А. 
от своя страна имат по

няколко подвида.
Съвременната 

подробно
В село Алакинце, край Су- 

рдулица, «а 30 ноември се 
игра отсрочената футболна

серология е изучила 
явленията на имунитета при 

грипа. Най-важното
ха. мрежите зад гърба на
вратарите се залуляха че- 
тири пъти. 1'олмайстори бя- 

среша между домашния . ха: Трайнович, Иванович и 
футболен отбор и отбора на Радованович за „Алакинце" 
ФК „Младост” от Босиле- и Златнов за „Младост”.

Във второто полувреме гос

откритие е, че 
вирусните антигени проявяват тенден
цията да се променят с течение 
мето. При една грипна 
ват промени на антигенкостта 
вие на конто серологичните реакции 
започват да показват, различия. Тези 
менения се дължат на „генетични 
тации и водят до промени в състава 
на вирусните белтъци, особено 
малглутина и невроминидазата с 
то. разбира се. 
функция.

Антигенната
нтгге вируси е основната 
трудността за лекуването 
ваксини.

на вре 
епидемия ста-М11-

град. които се състезават 
■във Бранена „А” група. До
машните футболисти 
ло-находчиви по блатистия 
терен и студеното време и
се ^наложиха с минимална ви положения, създадени в 
(победа - 3:2, полувреме 3:1. наказателното поле на „Ал- 

Играта оеше действите- акипце” те използуваха са- 
лно хубава, бъ.рза и корен мо едно: Георгиев със си

лен удар постави крайния 
резултат на мача — 3:2.

Отборът на ,Младаст” иг
ра в състав:

Д. Захариев, Иванов, Ив- 
лувреме ногато вкараха три нов, Младенов В. Тасев Вен 
гола. В тази част на играта ков, Златанов. Б. Тасев В. 
те организираха успешни Захариев, Цветков.

, атаки към вратата яа Заха- Да добавим и това, че фут 
риев, който заедно с остана- болистите «а .Младост" тря 
лите защитници на „Младо- бва да играят 
ст” беше на голямо изпита
ние. В (резултат на една та-

вследст-
1ите се изявиха с ио-успеш 
на и по-обмислека 
но. и този път бяха неефина 
сни. От многобройните

бяха из-ш-ра, хре- 
става чрез 

„капковця механизъм”: при кашляне, 
кихане дори ори говорене болният раз
пространява около себе си невидим ае- 

' розол, съдържащ вируса във висока 
концентрация. В затворени 
— в кина, театри и т.н., л 
болни от грип, зарезяването на 
стоящите става леоно.

Вирусът на грипа

му-
голо

на хе- 
ное-

се променя и тяхната
помещения 

където 1ша 
бЛизко-

тна с много голови положе- изменчивост на
причина за

грип
ния пред вратите на двата 
обора. Футболистите на 

„Алакинци" бяха по-ефика-, 
сни, особено в първото по-

на грипа
а да се създаде ваксина сре

щу всички известни досега видове е 
много скъпо. Би трябвало веднага при
-“чна°
страни закъснява и често тогава вак
сината вече не е оптимална.

Като най-важни в борбата срещу 
грипа остават хигиенните и ирофнлакти- 
ши мерни и трябва да признаем, че 
все пак проблемът за грипа оставя не- 
решеи поне за близките някалко го- 
АИНИ' (Д-р И. М.)

с
попада в органи

зма иа човека само чрез дихателните 
пътища. Той се размножала 
ците на коса фаоинкса, гърлото, 
хеята. бронхите. Пораженията 
гавиците на тези места са закономерно 
и постоянно янление и най-напред тук 
поради токсичното въздействие 
руса засегнатите

в лнгави- 
тра- 

на ли-

о.ще един мач 
първен

ството. и .то с ,БСК", който 
съттто бе оторрчен.

на ви- 
нлетки сеот еренння сезон на епителни

разрушават, даазайки възможност 
вируса да проникне по-дълбоко в 
каните и да онаже токсичното

нанава игра, в която домаки
ните непрекъснато атакува
ха а гостите се защищава-

тъ-
си деи-М. Янев

СТРАНИЦА 10
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Катастрофално земе- 

трепние в Южна Италия КОНВУЛСИИТЕ НА ЗЕМЯТА
ПЛАНЕТАТА се разгневява. Внезапно Земята за
почва Да бучи,
Еснамл 
ного

Учените са съставили кар 
ти ка областите с най-гол 
ям риск за земетресение. Но 

■” на Земята още

пропуква се и убива канто в Ел 
Никой не може да предусети смъртнос- 

оазлюляване па земната кора. В навечери
ето на 2000-та година абсолютно беззащигелен ли 
е човекът пред гнева на своето нълбо?

Кат астрофата на градовете в Южна Италия трудно 
е сега да се оцени. От 23 ноември числото 
те ежедневно се покачва. До сега е установено, че 3 000 
души са загинали, а ранени няколко хиляди души. Сто
тици хора са останали без кров над главата си. Оконча
телния баланс на трагедията ще бъде много по-голям.

Епицентърът на земетресението е бил в месносх- 
та Еболи 10 градуса по Мерналиевата скала. — Най- 
много е на страдала областта между Напол и Потенца. 
Оноло двадесет градове и по-малки места напълно са 
унищожени. Поради лоши връзки в повечето от тези 
селища все още не са пристигнали спасителни екипи. 
Помощ за пострадалите пристига и от чужбина. Лошото 
време затруднява спасителите да помогнат на пострада
лите, които все още се намират под стените на своите 
домове.

на загинали - ,декарите 
не могат да предвиждат спа
змите.

Г1е знаем всичко $а меха 
низмите, на които се под чин 
яват земетресенията, по от 
1уоо годцна насам науката 
не с в нейзвес тост огноено 
произхода на
син. годи се нова дисцшпш 
на текстоника на плочите, 
и тя шдесе ооърнване в нау 
ката на оемдта. повърхно
стта на нашаха планета ве(> 
пшост е мозайка от „плочи 
иди ,.блокове ' които иодд^о 
жат .кои I ицентше и опсл 
гште. тежду шеспе гигант 
ски плочи — Амс(рика, /иррн 
на, ивразия гшдия 
стралия и Антарктика — се 
вмесват и по-малки и -по ра 
змери плочи.

1§зи мастодонти образуват 
лптосверата или земната ко 
ра, съставена от втвърдени 
скапан и дебеда около /р км. 
Самата литосфераги се опи 
ра въиху астоносферата или 
мангцята. слой от силикат- 
на маса, разтопена поради 
налягането и температурата 
които царуват в дълбините 
на Земята.

„Големи" или „малки" ге 
311 ПЛОЧИ са в НОСТОЯЩЮ Нв- 
забележимо движение. Вся 
ка годила те се изместват 
С няколко сантиметра една 
по отношение на друга. За
що? Защото на дъното на 
моретата и океаните по ця 
дата обиколка на земното 
кълбо се отваря криволиче 
ша пукнатина дълга 
км. От тази пукнатина бав 
но избликва кицяща разтопе 
ма маса на мантията. Тази ^ 
маса малко по малко се вт- т 
въРДява^
мната нора, докато плочите 
около пукнатината леко се

тези коивул

/Л|1

Карта на тектоническите плочи

е определени размери, Голяма 0е надеждата в 
1975 г. когато китайските 
сеизмолози постигнаха забе-

ие може да се разширява. 
от земната кора тряова да 
изчезне част равна на ново
появилата се. изтласканите 
стари части от земната кома 
тряова па свой ред да погъ 
пат в утробата на планетата 
п да се сл^ят с разтопената 
мада. 1ова повторно потъва 
не в тъмните дълбини — на 
ричаио субдукция — и обра 
зувалето на пови слоеве зем 
на кора обяснява защо на
пример плочата на Африка 
неумолимо се изкачва на се 
вер и се врязва под Евро 
па със скорост 1 см годиш
но.Големите земетресения 

в историята
Тези непредотвратими двп 

жения са в основата на зе 
метресенията, конто раз сър 
сват планетата. Земните тру 
сове се лонализират на гра 
ннцата на плочите, Там оказ 

въздействието си на
преженията. които този „ба 
лет на гиганти” налага на зе 
мята
Тази огромна енергия се ос 
вобождава

52000

— 526 г. Антиохля Сирия: 250 000 загинали.
—- 556 г. Провинция Шанси, Китай: 830 000 за
гинали.
— 1703 г. Токио. Япония: 200 000 загинали.
— 1737 г. Калкута. Индия: 300 000 загинали.
— 1755 г. Лисабон: земетресение, придружено от 
огромна 18-метрова вълна, унищожило града, за
гинали 60 000 души.
— 1908 г. Сицилия: при земетресението загинали 
100 000 души, а огромните вълни отнели още око
ло 80 000 живота.
— 1920 г. Провинция Гансу, Китай: 180 000 за
гинали. п
_ 1923 г. Тонио и Йонохама, Япония оноло 300 000
загинали. ллл
_ 1923 г. Провинция Гансу, Китай: 70 000 загина
ли.

за да образува зе

по която се движим.
оаздалечават.

земетресе-Светхт се пресъздава ие-
След земетресението в Удине 

(Италия)
поестаино. Но зем ата е кръ нпята.

лежителна победа. Те успя 
ха да евакуират население 
то на провинция Пяшш пре 
дн земетърсението. Техният 
метод 
зиоапт
върху поведението на живо 
тните обаче не е беяпогре 
шен. На слодващата година 
земята уби стотици хиляди 
китайци в Тяншан.

Но ако днес знаем на кос 
място Земята може да се 
разтърси, много, трудно е да 
предвидим кога точно ще 
стане това. Можем само Да 
следим шшмателно зоните 
в западната част на САЩ, 
с повишен риск. Например 
в Калифорния, к-ьдето сс 
намира опасна пукнатина Сан 
Андреас. и в Япония която 
съшо е застрашена, ..прослу 
нгва-нето” па Земята е по
стоянно.

на предвиждане, оа- 
се на наблюДення

— 1935 г. Индия: 55 000 загинали.
_ 1939 г> Чили: 40 000 загинали.
_ 1960 г. Агадир Мароко: 15 000 загинали.
— 1962 г. Ирак: 12 000 загинали.
— 1963 г. Скопие: 1070 загинали.
_ 1966 г. Източна Турция: 3 000 загинали.
_ 1968 г. Източен Ираи: 12 000 загинали.
— 31 май 1970. г. Земетърсение по 
то крайбрежие на Перу.- 67 000 загинали.
™ 10 април 1972 г. Ираи: 5 000 загинали.
_ 23 декември 1972 г. Манагуа. Никарагуа: 12 000 

20 000 изчезнали.

тихоонспиеко-

убитн и около
— 11 май 1974 г. Зсметърсение в 
тай: около 50 000 пострадали, от които

Югоизточен Кл- 
20 000 за-

— Н28Иденември 1974 г. Северен Пакистан: 5200 за- 
17 000 оапенн.

1975 г- Източна Турция: 3000гинали и 
— 6 септември

заги-
Другнто развити сбрани са 

не по-малко бдителни, 
нещастие по-бедннте страни 
не вдшагп имат средства да 
.опипват пулса” .на Земята, 

за да предвиждат 
„пристъпи на треска”, шито 

градове, по-усто . 
земните трусове

За"Тфевруари 1976 г. Гватемала: 22 836 загинали

-Т2Г^бТу^е Северна Италия, 978 за- 
1783 ранени. Нова

: ’ . • Т.Д’

нейнитегинали и
— 23 юни 1976 г. Джаяпура, Индонезийска

— 28еюли°1976 °ТКитай: силен трус срива пагмд!- 
но ^„'дТотриалния гра„2 Тунша,^ Според агенция

б^тиУраиениа^По*1 неофициални данни броят били ранени. 4,,»()н«^нали и 4 000 изчезнали.
Източна Турция: 3720 заги

да строят 
й ч 1гви на 
иитб да обучават население 
то как да сс препазва.

И хората, упорити като
на

възстановяват раз 
които

загиналите е
— 24 ноември 1976 г.
— мар5т0?977аг.ерумъи"я: около 1600 загинали
— 16 септември 1978 г. Табас, Източен Ираи: 25 000 
загинали.

мрачиш,
рушените градове, 
рискуват отново да бъдат
сринати.

(.Експрес”, Париж)Зимно време в Каменица
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ИЛ ЗЛОБОДНЕВНИ ТЕМИгI СЦМ
нишего ли-

— Сшурен о-ь“. чв 
ииждмл другаде

Ц— Нищо чудно. Аз си го 
нос и шшсяК7>Дв. Първият сняг по 

нашенскоУправителят на санатори
ума аа душевноболни пра
ни контролен преглед 
едцц от пациентите.

— Ще ни пуснем — ка.тна 
ТОЙ. — ако обещаете, че се 
отказвате от 
жеш1те. Но помислете си до 
бре.

— Отказвам се! — за;/Вя»а 
решително пациентът.

— В'/,риете го! — нареж
да управителят. — Той «ще 
ис с в ред.

па

нашенско. Нов сияг — 
. И не само мево-Нов сняг наваля по 

но старите неволи си останаха

Л"Т(" ‘учителите тази сутрин не са мислили много 
за тема за домашно упражнение на Учениците.Ш 
всички деца бе дадена една тема - ПьРВИ^ “«.• 
И депата като деца, написаха всичко онова което 
вдГкЧМт %о едно домашо упражнение 
(откъс):

алкохола и от

Купе че сурдупнчка за-,Баирите станаха бели, иато че ли със
Всички деца са весели и аз с-ъм 

Казва, че35 хар са посипани.
т^лишета^вш®ТщГ^рш»*пиали!!Т1Майка 
се прибра у дома. Не ходи вече по магазините за 
захар, о/;ио и кафе... Казва, че й е студено...

Шофьорите на нашите автооуси вече Ще 
почивка, В ндкои отдалечени села 

Снегът на тротоарите пак не е по- 
И хората от комуналното ше 

боклукът е покрит от снега 
чисти и хубави.

омпадинг“?
взимат годишна 
пак не отиват, 
чистен, както лапи.

Много лш йе мило що се най-носле я»“шс и 
оди Сурдулицу. Мислео си: яма ги и човеци нема- 
йу ли проблелш та си Путу? И кнко що бива иай- 
пършш ми се яви младннята. Пишу лш:

„Минчо здраво!"
Не смо имали намеру да ти се явнмо, алн 

има 3500 млади

— За вас, Джулия. 
отишъл и накрая па света!

— Че защо ие? Ще ни Оъ 
да много признателна.!

си отдъхнат, защото
и ушитите са

разисквахмеИ ние сме добре. До вчера 
да минем на твърдо топливо но сега е вече къс
но. Слушам по радиото съобщения за лоложение- 

електростоианство... Мога да кажа, че 
от вчера ми олекна иа душата. Платих и послед
ната сума от кредита за летуването из Адриати- 
ка. Поне Туристическата агенция „Хладовина да

Л1уна ни натерала. V Сурдулицу 
койн немаю куде да искочу. ОбсНашс не цеданиут 

бившо банкс 311 омладинсЬи

— О, ано видиш послед
ните му картини, просто ще 
си г/,лтнеш езика!

— Предпочитам да изпра
тя жена си.

то в нашетода нп даду. зграду 
дом — алн ни га недадоше, незнамр защо.

А у Сурдулицу уйутро сване око пола шес 
| [I као свугде. Кад се дигнем око 11 сати я урипим V 
| * фармерке и вържем патике или ципеле на ноге 

н нскочнм из куКу. Смуцам се по чаршищ, збе- 
11 ремо се с друштво туй поед робну нуЬу иа центар.
I Кад се ставни, осим цепене ципеле по корзо нема I 

нищо друго, него се зберемо и отидемо на том- 
болу, издадемо си паре и с праз/ш цепове иско- , 
чнмо па на улицу. Ако ни клюне среЬа некн пут 
отидемо у хотел високе „В" категорнйе търгнемо 
по три—четири, пздадемо паре и ютР© плюскамо 
па на центар пред робну куЬу...

Неки пут направу игранку с ония светла нойн 
[ свиткав и кад искочимо одотле три дана 
| жмиркав очи. Улазнице за игранку су лшого ску- 

пе и преенупе за наш омладински цеп у просеку 
по ри илядарЬе за вече.

И кад све овой прочитате видите ли канве 
си муне имаю,

Ово съм наппсао на свой матерни 
чки йезик”, а лшелим да ви той нейе сме 

Грчтьа
А тамън работа — ич лш не смита, само 

ме чуди кико тая ваша лгука не смита ни тия 
оди општинуту и на тия шо су ви рекли че ви 
даду омладински дол*, а не ви даващ.

А налц вице знайете: щол1 йедно орате, а 
друго прайе не су им чисте работете.

не сънувам.Пътник седнал в метро
то, се обръп/а към жената, 
ноято стои до него:

— С удоволствие бих ви 
отстъпил мястото, но за съ* 
жал опне

Депутат в парламента об 
ядва в ресторант. Оберкел- 
нерът го га!та:

— Хареса ли ви ястието, 
господин сенатор?

— Много. Но съжалявам 
че картофите в него имаха 
пълно болшинство.

И обещавам... Идната година няма Да оти
вам на море, дока то не си иупя въглища и не по
правя обущата и не иупя на жената едно кож
но палто. Честна дума!

Снегът но нашенско действително предизви 
на многотревоги и радости. Вчера видях как един 
отговорен по снабдяването се хлъзна... 
казаха че го откарали в амбулаторията 
поправят нрака, а други пък казват че е откаран

то вече с заето.
Хората
да му

на друго място.
Ето така първият сняг предизвика неволи и 

радости по нашенско.нл
Б. ВОЛОКИН

УV
г

ПОЛСКИ ХУМОР дни. Вуйчо се върна от Подхал и раз
правя, че през жживота си не е видял 
по-красива местност. Цзглежда свеж 
и румен, сноро ще отвори -работилни
ца. Само че вече ня-Ма да пием алко 
хол дори умерено. Римляните и Гърци

Ка5Дулн-
СЛАВОМИР МРОЖЕК

Завещанието на 

оптимиста
те са създали големи култури, ала не са 
знаели за затъпяващото действие на 
спирта. Понривът ще бъде поправен, 
всично е уредено. Сабина расте не с 
дни, а с часове, носите й гъсти на Ръст 
е станала колкото баба си. Кавуш го 
ухапа едно куче, но не беше смешно и 
сега Кауш се смее на това. Мисля, че 
подобно трябва да се случи и на Ж. 
те бъде вълнуващо! Мално ме без
покои положението на А. Т., но таки
ва нетна са се вече случвали, пък и 
той.

Преди време, когато се разхождах 
из парка, вятъРът подхвърли в крака
та лш лист хартия, изписан с неравен 
почерн. сякаш Някой бе писал на тъмно, 
да не река — в мрак.

Установих, че това е дневник на 
оптилшет, нойто е забелязал не само 
грозните страни, а се е опитвал да гле
да на света от различни точки. Тук 
и там ил!ената отбелязани с инициали, 
нещо нормално в интимните сшшени. 
Цитирам съдържанието на листа:

„Всичко се развива добре. Вчера 
Виктор лед върна парите.. От хрелшта 
нялла ни помен. Кракът на Гена зарасг 
на идеално. И времето се оправи, след 
упориуите дъждове отново се показа 
слънцето, настъпиха светли и златисти

когато се срещнахме, ми каза: 
Горе главата!" Впрочем там беше и 

който потвърди, че нещата се оп-Р-.
равят.— Чувам че те ухажвал 

мнцго начетен младеж — по 
питала майката.

— Да, донесе ми да про- 
/Георията на относи- 

” от Айнщайн.

ШшШ УФ, май е хладнично. 
Само едно не мога да разбера:. за

що четирима мъжа ме носят в дървен 
сандън. аз в лежа/)г го положешю а 
капанът на сандъка — тежън, тежък..."

1 ™ Ръкописът свършва. Сърдечен 
поздрав.
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