
ЬРИ-тстВо ЗАПОЧНА АСФАЛТИРАНЕ НА ШОСЕТО 
ДИМИТРОВГРАД - РАДЕЙНА

Най-сетне, след дълго оча
кване, от 7 май започна ас
фалтирането на пътя Димит 
ровград — Радейна.

Според договора между 
Общинската скупщина, пред 
приятието за пътшца — Ниш 
и строителното предприятие 
„Градня” асфалтирането тря 
бваше да приключи до 12 
май. Обаче, според мнението 
на специалистите от Общин

ската скупщина, то ще при
ключи за двадесетина дни.

В момента, освен асфалти
ране на пътя Димитровград 
— Радейна, „Градня“ подго
твя за асфалтиране отсечка
та от Радейна до разклоне
нието Смиловци — Пъртопо- 
пинци. Този участък ще бъ
де асфалтиран след като йри 

работите 
Димитровград — Радейна.
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От отчета на 
конференция на СЮК

Председателството пред Четвъртата\

ДЕНЯТ НА 

ПОБЕДАТА ЗА СТОПАНСКАТА 

СТАБИЛИЗАЦИЯНай-радостният ден, който се празнува в 
целия свят като празник на победата над фа
шизма и мракобесието е — 9 май. На тоя ден 
1945 г. в Берлин в 0,15 часа маршал Кайтел от 
името на немското върховно командуване ра: 
тйфицира безусловна капитулация на немски
те въоръжени сили.

Светът почувствува облекчение. Капитули
раха армиите на Хитлер и хитлеризма, капи
тулира фашизма, най-черната реакция, която 
си бе поставила за задача — унищожаването 
на свободата и културата на цялото човечест
во. В дългогодишната Втора световна война, 
която се води между силите на Оста (Герма
ния, Италия и Япония) и каолицията на СССР, 
Великобритания и САЩ .човечеството доживя 
най-силни разрушения, които носи една война.

Народите на Югославия под ръководство
то на Комунистическата партия застанаха на 

'.страната на прогресивните сили и още от на
чалото на войната се бореха против фашизма 
за своето освобождение. Победата, която изво
юваха прогресивните хора от цял свят е и на
ша победа. За тази велика победа югославски
те народи дадоха огромни жертви- По време 
на войната загубиха животите си 305 000 бой
ци, а 425 000 бяха ранени. Огромни жертви 
даде и населението, което бе подложено на ре- 
пресалии от страна на окупатора и домашни
те предатели. Югославия даде общо над 
1 700 000 жертви.

В една част от отчета на 
Председателството на СЮК 
за работата на Съюза на ко
мунистите в Югославия от 
Втората,до Четвъртата кон
ференция, доставен на уча
стниците в Четвъртата кон
ференция на СЮК, която 
се провежда в Белград на 
10 и 11 май, се говори за ак
тивността на СЮК в осъще
ствяването на задачите по 
стопанската стабилизация. 
Между другото в отчета се 
казва, че по време, когато с 
Акционната програма бяха 
/Определени насоките за ак
тивност, обществено - иконо 
мическото положение харак 
теризираха доста нестабил- 

отношения в стопанство
то и на пазара, висока ин
флация, забележителен ръст 
на всички видове потребле
ние, неликвидност, загуби, и 
дефицит в платежния баланс 
Тези неблагоприятни движе
ния отчасти са били после
дица на обективни затрудне 
ния в развитието на страна
та и в движенията в света,

но и на слабостите, които се бяха конкретно разработени 
изразяваха в бавното и не- ' задачите на Съюза на кому- 
последователно провеждане нистите и на другите обще- 
иа политиката на ДевеГия отвени фактори в' тази об 
конгрес на СКЖ в развитие- ласт. 
то на самоуправлението и 
преодоляването на отчужда-

В отстраняване на натру
палите се проблеми на «вли

ването на пренадения труд квидността и в по-ефйкасЦо- 
от производителите. то провеждане ‘ на политика-

. „ _____ „„ та на стопанска! стабилиза-
Вто1МтаННтонфеоенция на ЦИя бяха постигиати Аббри Й?ЖаТа конФеРенЦия на начални резултати. Но досе- СКЖ ясно определи иепос- гайшит0 йеркИ в областта
редствените задачи на Съю- „а „еликввдността представ 
за на комунистите в борба ляват тъкмо първият етап по 
за стопанска стабилизация, на стопа^скя стабили-
решаване на проблема на не зация
ликвидността, свеждане на Налице е сремежът по'вся потребленията в обществено ка чена покри вйр*
необходими и рационални ки зап0чнати и ^нирани
рамки и ръста на цените и инвестиционни програми и 
разходите в рамките на ста- да продълЖ11 прекомерното 
бплизацнята и стабилизацио потребление. Явява се на- 
ината политика, намаление Тиск по несамоуправителен, 
на дефицита в платежния ба административен или подо- 
ланс и цр. бен начин да се съберат сред

Председателството на ства и да се покрият стари- 
СЮК на 36-то заседание ус- те и нови инвестицибнни 
танови 'непосредствените за- програми, което представля- 
дачи за по-интензивно дейст- ва голямо обременяване на 
вуване в провеждане на по- населението и на стопанЬтво 
литиката на стопанска ста
билизация- В заключенията

I
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Югославската комунистическа партия, ка
то авангард на работническата класа във въо
ръжената борба, даде около 50 000 свидни же
ртви — членовете на Партията. ,}В момента ко 
гато изневериха ръководителите «а буржоазно 
то общество — казва другаря Тито — в съдбо- 

години на нашата най^ова история,
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ЗД : •;• .1гК 1 !.навните
историческата сцена дойде Комунистическата 
партия, единствено демократична и докрай ма- 
нордна, единствено общоюгославска партия, 
която бе способна да превземе политическото 
ръководство на нашите народи и да им покаже 
пътя, по който трябва да вървят -. .
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к мЖПо този път юшславските народи вървят 
че 28 години. Югославия постигна огромни рс 
зултати в социалистическото строителство и сс 
ползва с огромен авторитет в света като стра- 
«а^ято се застъпва за мир и мирно строител
ство Неприятелите на самоуправителния соци 
ализъм се опитват да опъват мирния път на ра- 

югославските народи, но винаги при 
Най-новите акции иа

ве- V

•г; г,-

6$
звитие на
това тьрпят поражение

югославските комунисти след Пис- 
Изпълнителното бюроСъюза на

мото на другаря Тито и 
потвърждават тоя правилен път.

В КРАЯ НА МИНАЛИЯ МЕСЕЦ В ДИМИТРОВГРАД СЕ 
СЪСТОЯХА ДВЕ ВАЖНИ СЪВЕЩАНИЯ — ПО ВЪПРОСИ
ТЕ ИА КУЛТУРАТА НА НАРОДНОСТИТЕ И ПО ИЗДАВАНЕ 
ТО НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА УЧИЛИЩАТА НА БЪЛГАРСКАТА 
НАРОДНОСТ. ОСВЕН ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СЪОТВЕТНИ
ТЕ ОБЩНОСТИ ОТ ОБЩИНИТЕ И ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИ
ТИЧЕСКИТЕ, КУЛТУРНИ И ПРОСВЕТНИ ДЕЙЦИ, В РАБО
ТАТА НА СЪВЕЩАНИЯТА УЧАСТВУВАХА ПРЕДСТАВИТЕ
ЛИ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ИНСТИТУЦИИ ПО КУЛТУРАТА 
И ОБРАЗОВАНИЕТО.

И днес в Деня иа победата, когато прогре- 
света -полага усилия дачовечество всивяото

запази мира, Югославия със своите револю- 
и авторитет е в челните ре- 

Нашите победни зяа- 
на побе-

циоияи традиции 
дици в борбата за мир.

достойно се нареждат в парада 
нови победи-

мена
дителитс, готови за Стр. 8 и 9

Б. Н.
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на президента Тито, Герак 
изказа желание по-често да 
се срещат, което не трябва 
винаги да бъде официално и 
да разискват по проблеми, 
които ги интересуват и за 
онова, което е необходимо и 

югославяните, и на поля
ците за бъдещето развитие 
на отношенията им.

Както и президентът Тито, 
и Герек заяви, чс съвместно
то комюнике, което ще бъде 
обнародвано накрая «а посе 
щението му напълно говори 
за искреността в разговори- 

значението «а проб- 
които са обсъждани.

Югославско - полски отношеня

Едуард Герек в Югославия нате и за 
лемите,
Като благодари още ведиаж

ние и доверие, зачитане на 
правата на всяка партия и 
движение самостоятелно да 
определя и води своята вът
решна и външна политика.

Отговаряйки па тоста на 
президента Тито, Едуард Ге
рек между другото изтъкна 
огромното значение, което 
във взаимните отношения 
между двете страни има ми
налогодишното Титовото по
сещение на Полша. —; Пол
ският народ с уважение и 
признание, другарю Тито, се 
отнася към вашата дейност 
като борец и държавник, ка
то вожд на народите ма 10- 

акти-

ИЪРВИЯТ СЕКРЕТАР НА ПОЛСКАТА ОБЕ
ДИНЕНА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ ЕДУАРД ГЕ
РЕК СЪС СЪПРУГАТА СИ ПРИСТИГНА НА 4 МАИ 
НА ПЕТДНЕВНО ОФИЦИАЛНО И ПРИЯТЕЛСКО 
ПОСЕЩЕНИЕ НА ЮГОСЛАВИЯ, КАТО ГОСТ НА 
ПРЕЗИДЕНТА НА СФРЮ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
СЮК ЙОСИП БРОЗ ТИТО. НА ЛЮБЛЯНСКОТО 
ЛЕТИЩЕ БЪРНИК ВИСОКИЯТ ГОСТ И ПРИДРУ- 
ЖВАЩИТЕ ГО ЛИЦА БЯХА ПОСРЕЩНАТИ И ТО
ПЛО ПОЗДРАВЕНИ ОТ ПРЕЗИДЕНТА ТИТО И 
СЪПРУГАТА МУ ЙОВАИКА И НЛЙ-ВИСШИТЕ 
ЮГОСЛАВСКИ ДЪРЖАВНИ И ПАРТИЙНИ ФУН
КЦИОНЕРИ.

В Лесковац ще се състои централно 
републиканско чествуване 
»Седмица по безопасността«

ЩЕ СЕ ОТКРИЕ БЮСТ 

НА НАРОДНИЯ ГЕРОЙ 

ПАНЕ ЛЮУКИН
СЛЕД пристигането си в 

кашата страна Едуард Герек 
даде изявление за печата, в 
което сподели радостта си от 
посещението на социалисти
ческа Югославия и между 
другото каза: — Особено се 
радвам поради новата ми 
среща с другаря Йосип Броз 
Тито, на когото имахме чест 
да предложим 
приемство в Полша минала
та година. Ние ще продъл
жим разговорите, които то
гава водехме. Основната цел 
на тези разговори е по-ната
тъшното развитие и продъл- 
бочване на полско-югослав 
ските приятелски отношения 
и сътрудничество. Голямо 
внимание също отделям на 
размяна на мнения с друга
ря Тито по акгуалните 
дународни проблеми.

По време на тридневното 
си пребиваване в СР Слове
ния, където води твърде по
лезни разговори с президен
та Тито и неговите сътрудни 
ци, Герек посети Любляна и 
миньорския град Веленье, 
разгледа фабриката за дома 
кин ски уреди „Горенье” и 
произнесе реч пред полити 
ческия актив на общината 
В мина „Веленье“ Едуард Ге 
рек бе провъзгласен за поче
тен миньор.

На 4 май вечерта на Бър 
до край Крань президентът 
Тито устрои тържествена ве
черя за своя гост от прияте
лска Полша. На вечерята 
Тито отличи Едвард Герек с 
Орден на югославска велика 
звезда, докато Герек връчи 
на президента Тито най-висо 
кото полско отличие — ор
дена „Полониа реститута“ от

първа стопен. Също така бя
ха отличени и .техните най- 
близки сътрудници.

В тоста президентът Тито 
изказа своята радост от при 
ятелското посещение на Ге
рек «а нашата страна и меж 
ду другото изтъкна: Нашите 
отношения со развиват мно
го добре и особено успешно 
се развива онова, което съ
държа съвместното комюни
ке, обнародвано по случа'й 
моето миналогодишно посе
щение на Полша. Тоя път ще 
обсъдим възможностите и 
пътищата за по-нататъшното 
задълбочване на приятелст
вото и укрепване на сътруд
ничеството между нашите 
народи, страни и партии, за 
да стане то по-съдържател
но и плодотворно във всич
ки области.

Говорейки за външната по 
литика на СФРЮ другаря 
Тито каза: — Социалистиче
ска Югославия като необвър 
зана страна развива най-ши
роки отношения в света, а 
Съюзът на комунистите в 
Югославид твърде широко 
сътрудничи с всички прогре
сивни сили върху равноправ 
ни, основи взаимно уваже-

гославия и изтъкнат 
вист в международното 
мунистичсско движение.

Нося Ви, драги другарю 
Йосип, сърдечни привети от 

пол-

ко-

В СЕЛО ВЕЛИКА ТЬРНЯНА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НАРОДЕН 
СЪСТОИ ТЪРЖЕСТВО ПО СЛУЧАЙ ОТ-полските комунисти, 

ския народ — на'й-хубави по 
желания за крепко здраве 

Вашата дейност за бла-

митинг и
КРИВАНЕ НА БЮСТА

нашето госто-

ботници от СУП на Леско
вац. Партийни книжки ще 
получат петнадесет млади ра 
ботници от милицията, кои
то тези бяха приети в СК.

Същият ден в 12 часа в се
ло Велика Търняна при Ле
сковац ще се състои митинг 
и ще се открие бюст на на
родния герой Пане Джукич, 
който тук загина в борба с 
диверсанти. На митинга ще 
говори Славко Зечевич. Оча
ква се, че на това тържест
во ще присъствуват и предс
тавители на Скупщината и 
Изпълнителния съвет на Сър 
бия, като и обществено-поли 
тическите организации на Ре 
публиката.

В село Велика Търняна ще 
се проведе народен митинг 
и състои тържествено от
криване на бюста.

На 13 май в Лесковац ще 
се проведе централно репуб
ликанско чествуване „Седми 

безопасността”. На

ВЪБ
годенствие на народите във 
Вашата страна, за полза на 
мира и социализма. Високо 
ценим Вашия огромен при
нос за приятелството и сът-

цата на
приема, който в 10 часа, 
чест на 29 годишнината от 
основаване на тая служба, 
ще даде в Дома на армията 
председателят на общината 
Добривое Аранджелович, ре 
публикански секретар на вът 
решните работи Славко Зече 
вич ще предаде награди на 
заслужили лица и трудови 
организации от СР Сърбия 

При това председателят на 
лесковашка община ще връ
чи награди на заслужили ра-

рудничеството между наши
те народи и страни.

След като води твърде по
лезни разговори с президен
та на Републиката и предсе
дател на СЮК Тито, Едуард 
Герек на 7 май се 
със своя домакин и замина 
за Белград, където беше тър 
жествено и сърдечно посрещ 
нат от хиляди граждани на 
столицата.

в
меж-

прости

В. А-

От отчета на Председателството 
пред Четвъртата конференция на СЮК

ЗА СТОПАНСКАТА СТАБИЛИЗАЦИЯ
(От 1 стр.)

то (задължителни заеми, ста 
билизационни заеми, 
не и под.).

В тоя период възникнаха 
твърде сериозни проблеми с 
покачване на цените, а с то
ва и увеличаване разходите 
на живота. Без възможности 
в момента «а друг начин да 
се противопостави на натис
ка и стремежа да се продъл 
жи с високото покачване на 
цените. Съюзният изпълните
лен съвет неотдавна 
временно решение за тяхно
то максимиране на равнище 
то, което те имаха в края 
на 1972 година.

В края на миналата и в 
началото на тази година дой 
де до различни допълнител
ни обременявания на лични
те доходи или на дохода на 
трудовите организации, за да 
се обезпечат средства за ре
шаване на натрупалите се 
проблеми и изплащане на 
задълженията на обществе
но-политическите общности. 
Тези обременения в някои 
среди станаха прекомерни, 
така че съществува опасност 
съществено да се наруши 
жизненото равнище на хора

ликите и покрайнините за 
възможното обременение на 
тРУАещите се и основните ор 
ганизации на сдружения 
труд чрез допълнителни да
нъци, заеми,, пестене и чрез 
други форми на облагане за 
стабилизацията, но' така, че 
в тези договори да се спаз
ва приетата политика за ста 
ндарта. Работата върху реа
лизация на това решение е в 
ход.

Също така предстоят дого
вори по осъществяване и съг 
ласуване на политиката за 
дохода въз основа на самоуп 
равителни споразумения и 
обществени договори, отдел
но в дейностите, където лич
ните доходи са ограничени.

Общо взето, недостатъчно 
се реализират задачите от 
Първата и Втората конфере
нция, като се закъснява със 
споменатото споразумение. 
Досега са постигнати спора
зумения за интервенция «а 
федерацията във връзка с те 
кущото производство и изно 
са и вноса на земеделски и 
хранителни произведения. 

Постигнато е и принцшшо 
споразумение за основите на 
политиката по

стемните решения по осъще
ствяване на политиката за

грационно свързване на тру
дови организации от разви
тите и неразвитите райони и 
други мерки.

м осъществяването на те
зи задачи са постигнати ре
зултати в областта на увели 
чение на производството. Фа 
ктор, който спъваше осъще
ствяването на по-големи ре
зултати в развитието на те
зи райони, беше недостатъч
ното

песте- развитие на земеделието от 
1973 до 1975 година и за об
щите основи на разширено
то възпроизводство в земеде 
лието през този период са
мо в онази част, която се 
отнася До насърчаване на 
производството на частните 
земеделски стопанства. В 
ход е работата на Съюзния 
изпълнителен съвет и на ор
ганите на републиките и по
крайнините за постигане на 
предвиденото споразумение.

С Акционната програма на 
Втората конференция 
СКЖ; се набляга върху 
Щест^ване на политиката 
на СЮК за по-ускорено раз
витие на стопански недоста
тъчно развитите републики и 
отделно на покрайнината Ко 
сово. В това отношение са 
определени задачите и, във 

това е п°Дчертано, 
че тяхното по-ускорено раз- 

търси максимално на
прежение от самите 
тъчно

ВЕСТНИК НА БЪЛГАР 
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ 
Изляза всеки петък

Урежда редакционна 
колегии

Директор, главен и 
отговорен редактор 

ТОДОР ВЕЛЧЕВ
Теогаческн редактор 
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интеграционно свързва
не на организациите на сдру 
жения труд от развитите а 
недостатъчно развитите ра
йони. Неооходимо е всестра
нно да се види защо не 
ва до такива процеси 
кво трябва да се направи в 
това отношение, за да се ус 
корят същите.

ь ход е активността в Съю 
за на комунистите и в обще
ството върху утвърждаване 
и осъществяване на конкрет 
ни промени за разполагане 
със средствата на обществе
ното възпроизводство и при
надения труд в полза

прие

на ид-осъ-
и ка-
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раиони, дългосрочно инте-

на са-
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водителите.
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Разговор с представители на българската 
тютюнева промишленост

те за кооперативно сътрудни 
чество и към средата на май 

се предвижда подписва
нето на договор за 
сътрудничество.

В разговорите бе анализи
рано и изпълнението на ми
налогодишния договор за 
сътрудничество и се

Чествуванвто на 1-ви май
Т.Г.

такова Празник в природатаСътрудничеството
продължава

От ранните утринни часо
ве жителите . на Димитров
град се запътиха към окол
ните курортни места. По вре 
ме на празника най-масово 
бяха посетени „Манастирче- 
то”, Погановски манастир, 
„Паметника“, „Люля“ 
ги места. Сякаш всички ди- 
митровградчани бяха 
ли в природата. За доброто

конста
тира, че договорът е успеш
но изпълнен. Миналогодиш
ното производство на Тютю
неви* комбинат в Ниш от 
200 тона цигари „Стюардеса" 
успешно е изнесено на бъл
гарския пазар, което е доб
ра основа за

им настроение подпомогна и 
хубавото време.

През вечерните пък часо
ве, всички гостилничарски 
обекти бяха пълни, за млади 
те се организираха танцови 
забави и в целия град се чу-Тютюневият комбинат 

Ниш неотдавна прие 
щение представители на бъл 
гароката тютюнева промиш
леност в състав: Васил Ми
хайлов, първи заместник-ге- 
нерален директор на „Бълга 
реки тютюни", Илия Мар
ков^ главен технолог и Тен- 
чо Йерлюв, началник по фи
нансови въпроси.

В двудневните разговори 
от Тютюневия комбинат в 
Ниш участвуваха: инж. Ста- 
ниша Стоянович, генерален 
директор, инж. Живоин Ко- 
стич, заместник - генерален 
директор по обработка 
тютюн, инж. Младен Медар, 
директор на тютюневата фа
брика в Ниш и. Владимир 
Петрович, директор на едуж

в репро-материал и друпи въз
можности на деловото сътру 
дничество, бе подписан 
ответен договор. Двете стра- 
нц ще проучат възможности

И дру-на посе вствуваше празничното на
строение.по-нататъшносъ- сътрудничество. излез-

А. Д.М. Величков

Развръзка на недоразуменията в Б зсилеград

Нови ръководители 

по предложение 

на членовете
на

маркетинг. 
За постигнатото споразуме 

ние върху ■ по-нататъшното 
сътрудничество в областта 
на производството и пласме
нта на цигарите на българ
ския и останалите междуна
родни пазари, за размяната 
на тютюн, резервни

Общинската конференция на СК в Боси
леград критически преразгледа обществено-по 
литическото положение, отношенията и деист- 
вуването на организациите на СК върху зада
чите, произтичащи от Писмото. Утвърдена е 
политическа отговорност на някои комунисти-

Гостнте посетиха тютюнова та фабрика в Нишчасти,

Пред изборите в ССРНЗаповед на 

Съюзния 

секретар по 

селското 

стопанство

— След обстойните разго
вори в партийните организа
ции, Общинският комитет на 
СК е установил, че недоразу 
менията в общината са пос
ледица на. несвоевременното 
решаване на крупни въпро
си. В също време политичес 
ката небдителност и либера 
лното отношение в отстран
яването на аномалиите са 
създали лични конфликти и 
недоразумения. За това поло 
жение, политическа отговор
ност делят, преди всичко, фу 
нкционерите в общината — 
каза Иван Стойнев, председа 
тел на Общинската партийна 
конференция, на заседание
то на тоя форум.

Конференцията прие оцен
ка за политическото състоя
ние в общината и се застъ
пи то да се превъзмогне с 
програма и с ново съдържа
ние в работата, което е в ду
ха на Писмото. Изтъкна се, 
че на незадоволяващата ак- 
циониа способност на Съюза 
на комунистите в общината 
са действували различни ви
дове отпори, към чиито носи
тели е проявена търпимост.

На Конференцията се взе 
решение, до 30 юни, начело 
па Общинския комитет и 
Социалистическия съюз да 
бъдат избрани лица, 
след предварително широко 
консултиране ще имат дове
рие в базата. Тъ'й като са в 
ход изборите в Съюза на мла 
дежта и профсъюзите, консу 
лтации ще се проведат за ръ
ководствата и па тези орга
низации. Непосредствено ре-

мунистите от непосредстве
ните производители.

— Досега в Босилеградска
та община кадровата поли
тика е провеждана без необ
ходимото влияние на базата. 
А това доста е действувало 
да се създава недоверие 
ръководствата на обществе- 

' но-политичеоките организа
ции. Сега обаче степента на 
самокритиката е дошла до 
пълна изява, а същевремен
но и схващането на членове
те на СК, че политическите

Доверие за 

активните членове в

се избират само лица, които 
активно се застъпват за са
моуправлението в нашия об
ществен живот. Така ще мо
же да се издигне ролята на 
ССРН и неговото непосредст 
вено влияние върху общинс
кото решаване. Същевремен
но с организационното учре
дяване ще се подобрят въз
можностите на организации
те на ССРН да решават сел
скостопански, комунално-би 
тови и всички други пробде- 
ми, които обременяват сел
ското население.

На заседанията се изтък
на, че дейността на ССРН тр 
ябва да се съгласува с дейно 
сгта на останалите общесгве 
I ю-нолитически организации. 
Така ще се преодолее пара- 
лелизма в работата. Същевре 
менио решаването на отдел
но важни въпроси ще стане 
грижа на всички организа
ции.

През миналата седмица в 
Горна Любата, Долна Люба- 
та и Горна Лисина се про
ведоха събрания на местни
те организации на ССРН, на 
които се направиха подготов 
ки за предстоящите избори в 
тези организации.
На заседанията се прие пре 

дложението на Общинската 
конференция на ССРН всич
ки подружници в предстоя
щите избори да прерастнат 
в местни организации. Това 
означава, че всяко Босиле- 
градско село ще има местна 
организация- По такъв начин 
ще се осъществи най-непо- 
средствената връзка между 
общинското ръководство и 
ръководствата на организа
циите на ССРН.

На трите заседания бяха 
подкрепени приетите крите
рии, според които в ръковод 
ствата на ССРН ще могат да

отношения могат да се пре
възмогват и с кадрови про
мени. Това вече дава широ
ки възможности да се над
делее политическата небдите 
лност, либерализмът и бюро 
кратичното решаване в об
щината. Значи, съзнанията 
са. нараснали, но досега не 
са превзети всички необхо
дими акции, произтичащи от 
Писмото на другаря Тито и 
Изпълнителното бюро и от 
решенията на 45-то и 48-то 
заседание на ЦК на СКС — 
изтъкна Драгослав Танич, 
член на Политическия актив 
на Централния комитет на 
СКС. - ;

Тези констатации на Кон-, 
ференцията със самокритич- 

приеха всички онези, 
към които се отнасяха.

На Конференцията се ут
върдиха 15 най-важни

Съюзният секретар по сел 
скостопанство Иво Куштрак 
издаде заповед за предприе
мане мерки на държавните 
граници към Австрия, Унга
рия, Румъния и България с 
цел да се попречи за внася
не и разпространяване на за 
разни болести на слинавка и 
шап.

На пътниците се забранява 
внасяне в Югославия месни 
и млечни продукти и сурови 
ни, освен консерви, на всич 
ки гранични преходи към Ав 
стрия, Унгария, Румъния и 
България-

Тази заповед влезе в сила 
на 4 ма'й 1973 година (Таи- 
юг).

ност

зада
чи, които чакат акшш и дей
но включване на всеки кому 
нист за изпълняването им. 
Между другото, комунистите 
ще работят върху прилагане 

амандманите на дело, ико 
номическо развитие на общи 
ната, Цялото обсъждане

Из наплаша сшрана хубава
които на

Комунално-битовите проб
леми и занапред остават да на

салюуправителните отноше
ния в общината и друго.

На заседанието се реши ве 
днага да се оформи актив на 
комунисти непосредствени 
производители, който ще на
броява 30 души. Избрани бя
ха и двама члена за Между- 
общннеката партийна конфе 
ренция във Враня — Евстра- 
ти .Димитров, земеделец от 
село Доганица и Асен Митов, 
работник — ковач.

бъдат главна грижа ма орга
низациите на ССРН. В Горна 
Любата търсят начин как да 

с електрификаципродължат 
ята на района и да построят
няколко междуселски

В Долна Любата мзтък- 
цзграждаието ма здрав- 

амбулатория- В Горна 
Лисина полагат усилия да 
построят амбулатория, мост 
и да доведат вода в селото.

пъти-
шаване върху тези кадрови 
промени ще организира Ко- 

което
ща.
ват
пата

ордимационио тяло, 
ще бъде съставено от члено- 

на Председателствотовете
па Общшюката конференцияшшжУй па СК и от двама члена, кои 
то ще избере Активът на ко- В. Велино»В. В.ЗшШй _ СловенияВършич
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Сесия на Общинската скупщина в Димитровград
■

Създава се фонд за стабилизиране 

на стопанството Ш ■ ли, >»

щитс се с доброволна соли
дарност. Те чрез спестяване 
ще съберат парични средст
ва ,които ще предоставят -на 
Фонда. С тези средства Фон
дът ще разполага до 30 юни 
1976 година, а за внесените 
средства ще се получава лих 
на от десет па сто.

Освен подобряване па лик 
нпдиостта, средствата на фон 
да ще се ползват и за модср 
низпрано на съществуващи
те мощности и внедряване 
ма нова технология в трудо
вите колективи.

През 1973 година се очаква 
фонда да събере средства 
над един милион от бюджет 
пито излишъци и към два ми 
лиона останали средства.

Цели пет часа се разглеж
даха докладите за активност 
та на съдебните, инспек
ционните и органите по 
следствието след Писмо
то на другаря Тито и 
Изпълнителното бюро на 
СЮК. Прие се заключе
ние, че е подобрена работата 
на съдебните, следствените и 
инспекционни органи със за
бележка занапред да се дей
ствува по-бързо и ефикасно.

Изтъкнато е, че през първи 
те месеци на тази година е 
осъществено добро сътрудни 
чество между съдебните и ор 
ганите на Секретариата на 
вътрешните работи и това 
сътрудничество трябва да ук 
репва, което ще бъде гаран
ция за по-добра работа в бъ
деще.

и намесаските предприятия, 
в случай на блокада на теку 
щите сметки. Средствата се 
обезпечават от бюджетните 
излишъци, средства па об
ществено-политическите об
щности, общностите с взаи
мен интерес, обединените ор 
ганизации на сдружен труд 
ц средства па общсствепо- 
цолитнческите организации. 
Внасят се във фонда па две 
години.

Освен това в стабилизира
не на стопанството ще учас
твуват гражданите и труде-

Отбориицнте на димитров
градската общинската скуп
щина, на сесията, състояла 
сс на 7 ма'й, решиха да бъде 
създаден фонд за стабилизи 
райе на стопанството в Ди
митровград.

По тоя начин трябва да се 
обезпечават средства за про 
веждане на стабилизационни 
те мерки в трудовите орга
низации в Димитровградска 
та община, преди всичко за 
обезпечаване на постоянни 
оборотни средства, които не 
достигат на димитровград-

у:. . ,

/ ■■\ V

;

Ч !■п . ;■ ! ■

:Ь,-Желюша

Приемат се нови членове *
Членовете на Съюза на ко 

мунистите в Желюша се за
познаха с тезисите за Пета
та конференция на Съюза 
на комунистите на Сърбия и 
с допълненията на собстве
ната акционна програма. На 
това заседание в редовете на 
Съюза на комунистите бе 
приет Асен Цонев. На засе
данието се заключи да бъ

дат приети още четири мла
дежи, по предложение на 
Съюза на младежта.

Това опресняване на редо
вете на Съюза на комунисти 
те положително ще подей- 
ствува върху по-нататъшна
та активност на партийната 
организация-

ааш! 

ШшШ ■'V

Мотив от Сурдулица

От сесията на ОС в СурдулицаДрагомир Стефанов

Босилеград ИНВЕСТИЦИИ В СТОПАНСТВОТОНово авторемонтна работилница с 8,8 и фондовете с 6,2 на 
сто, в сравнение с миналата 
година.

Тази година ВЕЦ „Власи- 
на” трябва да започне по
строяване на втората фаза. 
Петият цех на „Дървена за
става” ще овладее производ
ството на мотор и на венти
латора за кола „ВАЗ 2103” за 
нуждите на Съветския съюз, 
а фабрика „Мачкатица” ще 
продължи реконструкцията 
си. За построяването на но
ва фабрика за авто-електро 
снаряжения са осигурени 57 
милиона динара. През 1973 
година трябва да се пусне в 
действие новата фабрика за 
производство на минерална 
вълна в Вело поле в състав 
на „Галеника” в Земун.

Земеделската кооперация в 
Клисура планира капитало
вложения от 180 хиляди ди
нара. Според обществения 
план за 1973 година планира
ните капиталовложения в сур 
рдулишкото стопанство ще 
достигнат 128,2 милиона ди
нара.

От друга страна, Общинска 
та образователна общност 
планира капиталовложения 
от 230 хиляди динара, 
за построяване на училищна 
сграда в с. Сухи дол 50 хил
яди, за поправка на учили
щето в Божица 10 хиляди и 
училищата в Клисура, Ново 
?пп°' Аикава и Битвърджа

ъ хиляАИ динара и пр.
В областта на комуналното 

строителство, между друго
то, през настоящата година 
се планира и електрификаци 
ята на с. Кострошевци и ма- 
ха^а Кебапова в Клисура и 
^фалтиранв на отсечката 
„Шестото ’ към Клисура на 
дължина от 5 км..

ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА ГОДИ
НА ЗА ПОСТРОЯВАНЕ, ДО- 
ГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУК 
ПИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ МО 
ЩНОСТИ ЩЕ СЕ ИЗРАЗХО 
ДВАТ НАД 128,2 МИЛИОНА 
ДИНАРА

В доклада на Окръжния 
съд е подчертано, че през 
тази година трябва да се 
обърне особено внимание на 
малолетни деликвенти. По то 
зи начин ще се обезпечи пре 
вантивност в работата и ще 
продължи съвместната акция 
на съдебните, органите 
социална защита и други, на 
която е целта изкореняване 
на престъпления от страна 
на малолетни лица.

На сесията бе разгледан и 
за работата на тру

довите организации от Дими 
тровградска община след го 
дишните баланси за 1972 го
дина.

За похвала е високото съз
нание и грижа на работни
ците от предприятието във 
връзка с изплащането на дъ
лжимата сума за новата ра
ботилница. В определения 
момент предприятието Няма
ло средства на джиро-смет- 
ка, а срокът щял да мине. 
Тогава трудещите се събра
ли помежду си необходими
те средства и сметката била 
уредена.

Автотранспортното пред
приятие в Босилеград наба
ви авторемонтна сервизна 
работилница. Тя разполага с 
най-съвременни машини и 
пособия бърза и качествена 
поправка на моторни средст 
ва. В нея ще работят някол
ко работници. Предприятие
то, ще върши услуги, с кое
то капиталовложението бър
зо ще се отплати. Ремонтна
та работилница е платена 
250 000 динара.

На последната сесия на 
общинската скупщина в Сур 
дулица бе приет обществе
ния план за развитие на сто 
ланските и извънстопански- 
те дейности през 1973 годи
на. Общият доход в стопан
ството трябва да нарасне с 
7,6 на сто, общественото про 
изводство с 11, доходът — с 
1^,8, бруто личните

на

анализ

Ст. А. Д. доходиСРЕЩИ И РАЗГОВОРИ
та само да се построи. Още 
толкова, ако не и повече тр- 
я&ва ,за да се завърши. Но 
полека и тази работа ще при 
веда към края...

Любисав Тодоров после ра 
зказа за двете си деца-учени 
ЦИ, за онези ежедневни гри
жи, които вълнуват всеки 
човек. Между другото ни ка 
за че личните му доходи, с 
оглед на специалността, не 
са особено високи, но че тйй 
карва°ЛеН И С това- ко«о из

СПЕЧЕЛИЛ УВАЖЕНИЕ ЛАТО ТЕХНИК
Между най-добрите работници в строително

то предприятие „Градня” безспорно почетно 
заема строителният техник Любисав Тодоров. А то
ва място той е спечелил с голямото си

място

техническо
умение и е-дълбоката си човечност- За него, дирек
торът на предприятието — “
каза:

др. Трифун Димитров, и то

— Ако бяха половината ка 
то него, нашето предприя
тие гцеше «е само да преу
спява, но да работи с песен...

— Всяка работа си има 
трудности, а строителството 

двойно повече труднос
ти. Съвсем не е лесно, но 
ако човек е решил да рабо
ти една работа — трябва да 
я работи със сърце — отго
вори Любисав на въпроса ни: 
защо се е заел като строите
лен техник.

Любисав Тодоров е родея 
в село Искровци. След осно
вното си образование завър 
шва школата за техници по 
строителни машини. А след 
това прекарва шест години 
в белградското строително 
предприятие „Трудбеник”.

С добър опит и високи те
хнически знания той идва 
„Градня” преди осем 
Започва

„Градня” е в положение 
да създава техническа база. 
Ьез нея няма напредък. Та 
затова в момента може би 
повече се отделя за нея. Но 
и с такива лични доходи мо- 
ж?Аа бъдем доволни. 

Имахме възможност на м« 
се Убедим в неговата 

сръчност с рисуването 
шините. Разговорът 
състоя в Лукавишка

товаРна машина ше чакъл от

При

които ДО виртуозност е овля 
Дял ръкуването с маш^е

Ст. Н.

в
години, 

да работи като те
хник по подържка на строи
телните машини. Набързо 
обаче започва да работи по 
строежите, като му се довер 
яват най-прецизните

има

машини. Любисав Тодоров
— Машината на ма 

>ни се 
река, къ 

ваде 
реката. За не-

~а- А с повредена ма- 
ишна и работата не е прИят- 
ва ~ С чувс™ «а отговор, ност заразказва. ^

рат удоволствие и я работят 
с любов.

Но не само в предприяти
ето Любисав работи с усър
дие. Благодарение на трудо
любивите си ръце той е по
строил къща на етаж. С 
принудена откровеност и ск
ромност ни се довери:

Имам две деца и строя 
ДЗа двустайни апартамента, 
ме е достатъчно обаче къща

Общинската скупщина раз 
гледа и информациите за ра 
ботата на Общинския съд, 
Общинската прокуратура в 
Сурдулица през 1972 година, 
предложената програма за 
хнгиенизация пи територия
та на Сурдулишка община и 
ДРУГО. м. В.

Известно е, че когато на 
човек не спори работата, той 
е доволен и от себе си, и от 
другите. Любисав е от онези 
хора, които в работата намя

не-
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Из нащите общини
Сесия на ОС в БосилеградОбществена хроника

Съпруги и назначава
не на работа

Приет бюджета ка общината
Във вторник, на 24 април 

в Босилеград се проведе се
сия на Общинската скупщи
на, на кодто бе приет бюд
жета на общината за 
година и се разгледаха отче 

на работата на органи 
ге и службите, които се фи 
нансират от общинския бюд
жет.

Бюджетът на босилеград 
ската община за тази годи 
ма възлиза на 6 милиона ди 
нара и с него ще се финан 
сират преди всичко дър 
жавните органи.

На'й-много средства ще се

изразходват за финансиране 
то на органите на община
та, съда и службата на вът
решните работи — общо 3,7 
милиона динара. За общест
вено
зации са отделени 316 "хиля
ди динара. Местните общно
сти ще получат 100, бедните 
лица 160, а здравно неосигу- 
рените лица 55 хиляди дина
ра. За извънстопански 
стиции са отделени 627 хиля 
ди динара.

Отборниците разгледаха и 
приеха отчетите на'служби
те, които финансират, а пре

ди всичко на общинския съд 
службата на вътрешните ра
боти, органите на управата, 
прокурора и на общинската 
образователна и културна 
общност.

С особено внимание се об
съди положението «а стопан 
ските организации в община 
та през миналата година, ка- 
кто и санационната

Неотдавна, след едногодишни усилия, бе 
писано самоуправително споразумение за определя
не правото на предимство при заемане на работа в 
трудовите и други организации в Димитровград. Из 
вестно време след подписаното споразумение е „Ус 
луга", в тъкачния Цех бяха приети тринадесет ра- 
отници. „Услуга" е търсила шестнадесет работни

ци. Понеже от предложените седемнадесет кандила 
ти четирима не са изпълнявали условията. Управи
телният съвет на комунално-жилищното предприя- 
тае»У слуга" е осведомил Отдела по заемане, 
нужно да бъдат предложени още трима кандидати.

под- тази
- политическите органитите

програ
ма на тлъминската земедел-инве-
ска кооперация, която-е из
работила стопанската кама
ра в Леоковац.че е

В. В.Обаче в отправеното писмо на Управителния 
съвет до Отдела по заемане, между другото, е напи- 
спно. „... за допълняване на броя до шестнадесет 
работници, както е предвидено в обявлението, умо
лява се Отдела по заемане в Димитровград чрез 
допълнително предложение да изпрати съпругите 
на заетите работници в това предприятие, конто из 
пълняват условията на обявлението”.

Естествено он онло, ако бъде отправено 
ва предложение, без оглед на критериите, 
бъдат приети съпругите на работниците 
„Услуга”.

От общностите с взаимен интерес

НАЛЕЖАЩИ ЗАДАЧИтако- 
че ще 

заети в ХУМАННА
ПОСТЪПКА

Работата на общностите с 
взаимен интерес бе тема на 
разисквания на съвещанието 
между представителите на 
общността за пряка детска 
защита, физкултурната об
щност, образователната и ку 
лтурна общност.

На това съвещание, състо
яло се на 4 май, бе заключег 
но, че е нужно да се опреде
лят належащите задачи, кои 
то се намират пред тези об
щности.

Като належащи задачи бя
ха определени — обезпечава
не на инвестиционни средст
ва за построяване на гимна
зия, библиотека и физкулту

рни обекти, както и подобря 
ване на материалното поло
жение на гимназиалните учи 
тели.

Според мнението на участ
вуващите на съвещанието ну 
жно е да се обсъдят условия 
та, в които се намират тези 
общности, тъй като са в об
щина с допълнително финан 
сиране. По тези въпроси ще 
се проведе съвещание между 
представители на общините 
Пирот, Бабушница и Димит
ровград и народните предста 
вители от тези общини. На 
това съвещание ще бъдат об 
съдени материалните трудно 
сти, с които се срещат тези 
общности.

Дали Управителният съвет на „Услуга" е забра
вил, че само преди един месец и половина бе 
писано самоуправително споразумение за определя 
не правото на предимство при заемането? Дали те 
смятат, че от 854, колко в момента

под-

са регистрира
ни безработни, в най-трудно положение са техни
те съпруги?

Известно е обаче, че членовете на Управител
ния съвет на „Услуга” не зачитат самоуправително- 
то споразумение, което е подписано и от тяхното 
предприятие.

За всяка похвала е ху
манната постъпка на кост- 
рошевчани при погребване 
на неотдавна починалата 
Наза Божилова, стара 72 
години от с. Кострошевци.

Наза Божилова беше у- 
мно дефектна. Много годи 
ни тя живя сам-самичка, 
обикновено там, където се 

завари. Последните десети
на години прекара в една 
руинирана сграда в с. Ко
строшевци, притежание на 
братя Иванови от с. Сухи 
дол. Доживя относително 
дълбока старост благодаре 
ние на овцете си, които с 
любов отглеждаше.

Освен това, Общинската 
скупщина в Сурдулица й 
даваше социална помощ, 
понеже нямаше кой да се 
грижи за неЯ- И съселяни
те й я помагаха колкото 
можеха.

Не трябва да се забрави, че на всички лица 
е нужна работа. Но не трябва да имаме винаги пре 
двид себе си, понеже това изобщо не е присъщо на 
обществото, в което живеем.

РАНКО ХРИСТОВ-НАПРЕД- 

НИНАВ ЗЕМЕДЕЛЕЦ
НАКРАТКО

МъЗГОШ е малко, хлътна
ло в долината селце. Мигра
цията не го е отминала и не
го. останали са само стари 
хора Младежи има само не 
колцина. Ьдин от тях е и Ра- 
нко Христов. Той е на два
десет и седем години и е ре- 
шил да остане верен на зе
меделието.

Райко е висок едър момък. 
Носи дълга коса, както и 
оолшинството негови друга
ри в града Но външност с 
ншцо не се различава от 
тях. Обаче в неговите разби
рания има нещо, което го 
издига над средата, в която 
се намира.

В момента размисля за 
своето бъдеще и перспекти
ви. Той иска да урежда жи
вота си по-другояче от роди 
телите си. притежава около 
/о дка оораоотваема земя, 
на която сее различни кул
тури и около чо дка ливади. 
а> неговия ооор има пет го
веда, от които един ояк за 
разплод — ш> лшелието на 
Цялото село най-хубав в За- 
бърдието. Също има и два
десет овце.

Но досега казаното за Ра
йко Христов е малко. Съще
ственото е, че той 
нови отношения към селско
стопанския производител, ка

В димитровградската гимназия е в ход акция, 
която има за цел да бъдат събрани средства за уче
ници, които не живеят в града. Средствата ще 
бъдат ползувани за превоз до училището и обрат-

то едно от условията за про 
грес.

Има намерение да си пос
трои обор за угояване на те 
лета. Счита, че в момента е 
най-важното да получи бан
ков кредит, с който да запо
чне да строи веднага обора.

Друго нещо, което обезпо
коява Ранко Христов са 
съгласуваните цени. Гаран
тираните цени на селскосто
панските произведения, кое
то той с нетърпение очаква, 
ще бъдат подем за осъщест
вяване на начертания му 
план. Ако плана му се осъ
ществи, веднага ще почне да 
влага пари за цялостно здра 

и пенсионно осигуря“3'

но.

Димитровград. Комунистите от комуналното 
предприятие „Услуга“, на заседанието от миналата 
седмица, разгледаха тезисите за Петата конферен
ция на Съюза на комунистите на Сърбия. Членове
те на клона на Съюза на комунистите от предприя
тието ,бяха запознати и с речта на другаря Тихо в 
Кралево.

не* На 2—3 дни преди смър
тта й хората забелязали, 
че не излиза от къщата. 
Притекли й се, понеже ви 
дели, че е много болна. По 
канили я с едно, с друго 
—но тя отказвала. Набър
зо след това и починала.

Много грижи около пог
ребването й сетне положи
ли Йота Петков, Милорча 
Димитров, както и младе
жите от селото. Общинска 
та скупщина в Сурдулица 
отпуснала парична помощ 
— 400 динара. А в траурно
то шествие над 50 души, 
мъже и жени, достойно из 
пратили нещастната си съ- 
сслянка.

Тези редове пишем пора 
ди извънредната човещи
на, проявеиа от кострошев 
чанп, чий то пример дейст
вително заслужава похва-

ф БАБУШНИЦА. — Започна с работа младежкият 
курс по политическо образование. Изнесеш! са вече 
шест лекции, в които предимно се разработват ос
новните положения па рабтпическото самоуправле
ние у нас.вно

не.
Това, че Ранко Христов сс 

мисли да преустрои 
живот

;
_ ЗВОНЦИ. — Електричиото предприятие от Ба
бушница върши подмяна на електрическите стълбо
ве от Звонци до Звонска баня-

риозно 
своя
ствуват
които природата му 
дарила щедро. Край къщата 

хубава ливада, през която 
протича малка рекичка. Дук 
Ранко ще строи обора. Счи
та, че една здрава политика 
„ областта на селското сто- 
палетно ще му осигури хуб 
во бъдеще. И не забравя, че 
тока „дойде". Тук е и теле- 
визията ,а е развитието на 

Димитров- 
ще бъде

благоприят- 
условията, 

е по-и

ф ДИМИТРОВГРАД. — Подкомисията за изготвя
не на общинския статут проведе заседание, на кое
то бяха уяснени някои въпроси във връзка с изра
ботването на този основен самоуправителен акт. 
Проектът на статута трябва да бъде готов до края 
на април.

е

ла.
очаква всъобщенията 

градска община 
, що близо” до града.

М. В.

Страниш* 3
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(РИЖИ ЗА
РАБОТНИЦИТЕЗА СЪЩНОСТТА НА КОНС 

ТИ1УЦИОННИТЕ АМАНДМАНИ 

XXI, XXII И XXIII
и Облокалните организации 

щииският синдикален съвет 
п Димитровград.

Организираната почивка и 
рекреация на работниците 
от година на година все по- 
вечо става грижа на ооще- 

особено на синди- 
и общ-

И тази година ще се оси
гури
за работници с разклатено 
здраве и за онези, които ра
ботят при условия, угрозява 
щи тяхното здраве. Тази го
дина Общинският синдика
лен съвет търси от Общност 
та по осигуряване на работ
ниците в Пирот да даде 80 
ХИЛЯДИ динара. Доколкото 
се осигурят тези средства 
ще има възможност повече 
работници да ползват орга- 
низирана почивка.

Самите работници и тази 
година ще участвуват в из
бора на ползващите тази 
помощ.

почивка и рекреацияството, а
калиите организации 
постите по здравно осигуря* 
ваис на работниците. От ди
митровградските 
организации 
година в различни 
станции, курортни 
бани бяха изпратени 200 ра
ботници. Годишните си по
чивки те прекараха във Вър 
нячка, Нишка, Матарушка и 
Звонска баня и други места. 
За тяхната почивка бяха да- 

120 хиляди динара об
ществени средства. Само Об-

(Продължение от миналия брой)
дневната работа, което пссъм 
испо ще покаже, че някои 
въпроси трябва другояче да 
се решат или някои реше
ния трябва да се усъвършен- 
ствуват. Това значи, че при
лагането на амаидмаиитс не 
се състои във формално при
емане на отделим самоупра- 
вителпи актове, е които се 

новосъздадените

на обе- стопапскиАМАНДМАНЪТ 22 опреде
ля основните принципи за 
обединяването на труда и 
средствата между основните 
организации на сдружения 
труд в трудовата организа
ция и извън нея, както н в 
трудовите организации, об
ществено-политически общно смисълът, значението

и общности с взаимен иостта па конституционните 
амандмани, въпросът за тях
ното практическо, прилагане 
в една трудова организация 
изпъква в пълното си съдър
жание и сложност. Защото

и други организации 
динения труд, общностите с 
взаимен интерес н общсствс- 
но-политичеоките общности. 
С това тези институции по
лучават своето пълно 
пие и смисъл.

Когато се имат предвид 
и същ-

само миналата 
поливни
места и

значе-

сти регулират 
отношения» по е дългосрочна 
системна акция, която• цели 

създаване па най-благо- 
приятни условия, В които 
всички функции в трудова
та организация ефикасно ще 
действуват.

интерес.Основните организации 
сдружения труд се обединя* 

в трудова организация 
всичко поради това,

на дени
към щността по осигуряване на 

работниците в Пирот даде 
50 хиляди дшгара. Останали 
те средства осигуриха

ват
предичрез разнообразни форми на чрез прилагането в амаидма- 
сътрудничество да увеличат |ште съществуващите отно- 
своя доход. Те уреждат вза- шеш1Я не само се приспособ 
Iвините си отношения чрез яват и съгласуват, по се уч- 
самоуправнтелнн споразуме- редяват в качествено нови, 
нип за обединяването, в кое отношения, конто същински 
то имат равноправен _ трет- променят положението па 

така че на работни- трудещите се в сдружения 
обезпечава не- труд. Всичко това сочи на

М. Б.син-Вешсо Димитров

Перспективи на стопанско развитие на Димитровградска одщини
мая, но 
ците да се
■отчуждимото право да упра- обстоятелството, че прилага- 
вляват с работите и средст- нето на амаидманите трябва 
вата на общественото въз- да се проведе така, за да се 
производство и да решават създадат максимални усло- 
за осъществения доход. вия за възможно по-голяма

По своето значение самоу- последователност в провеж- 
правителното споразумение дането им във всекидневния 
за сдружението на основна
та организация на сдруже
ния ТРУА с трудовата орга
низация е основният норма
тивен акт в трудовата орга- 

въз основа на кой-

ЗА УСКОРЕНО НАВЛИЗАНЕ В
РАЗВИТИТЕ КОМУНИживот.

Прилагането на конститу
ционните амандмани предпо
ставя няколко последовател
ни етапа.

— В първия етап се вър
шат предварителни подгото
вки за непосредствено прила 
гане на амаидманите, а кой
то обхваща запознаване и 
проучаване на съдържание
то, смисъла и основните кон
цепции на същите, анализ на 
съществуващата организаци
онна структура на предприя
тието, организацията на са
моуправлението, кадровите 
въпроси и пр. Така ще могат 
ясно и документирано да се 
утвърдят условията и възмо 
жностите за съгласуване на 
съществуващите и учредя ва- 
ване на нови самоправител- 
ни отношения в духа на 
амандманите.

— Във втория етап се ут
върждават концепции за уре 
ждаие на отношенията в тру 
довата организация съгласно 
амандманите, и изготвят про 
екти на съответните актове, 
които ще регулират самоуп- 
равителните отношения.

— Приемането на конкрет 
ни решения и самоуправите- 
лни актове биха означили 
третия етап в прилагането 
на конституционните аманд
мани.

1975 икономичността ще нарасне 
за 17,4 на сто, а личните до
ходи за 24,5 проценти.

Разбира се, че и фондове
те ще бъдат в далеч по-бла
гоприятно положение, поне
же вътрешното разпределе
ние ще бъде в размер 75,6: 
24,4 в полза на личните до
ходи. Доколкото се осъщест 
вят поставените задачи със 

. средносрочния план, фондо
вете на стопанството ще въз 
лезнат на 10,8 на сто (за пър
ви път) от общия доход, или 

мичността на стопанството е Над 47р милиона динара. За 
по-малка за 12 процента, о- 
съществена е акумулация в На акумулацията е възлиза- 
сто>йност от над 2,5 милио-

мощности до края на 
година трябва да осигурят 
към 24 милиона динара обо
ротни средства, колкото 
днес са необходими на сто
панството за нормално про-

ъзможностите за разви
тие на димитровград
ското стопанство са оп 

ределени доста ясн° в сто
панската политика, трасира- 

план

В
низация»
то се донася статутът и оста
налите самоуправителни ак
тове. В тоя амандман също 
така са утвърдени принципи 
те за неотчуждаването на до 
хода, който трудещите се съз 
дават в своята основна орга 
низация на сдружения труд 
и в трудовата организация- 
Според тях доходът не може 
да се ползва против волята 
и интересите «а трудещите 
се. С това се гарантира на 
работниците във всяка фаза 
на общественото възпроизво 
дство да могат да влияят вър 
ху разпределението на дохо
да, осъществен в сдружения

на от средносрочния 
(1971 _ 1975 г.). Обосновани 
върху реални предпоставки 
целите на стопанската поли
тика са дългосрочни. Зада
чите обаче не са нито лесни, 
нито прости.

Изходните позиции на сре 
дносрочния план са добри, 
за което свидетелствуват и 
досегашните постижения, на 
първо място, в развитието 
на димитровградската про
мишленост. Така например 
през 1971 година е осъщест
вен общ доход от около 176 
милиона динара, а със сред- 
иосрочния план се предвиж 
да в края на годината сто
панството на общината да 
осъществи над 440 милиона

изводство.
От какво значение са уси

лията за засилване на аку- 
мулационните възможности 
най-показателно говорят по
стиженията в миналата го
дина. Макар че миналогоди
шният доход бс по-голям от 
предвидения с плана, иконо-

сравнение — през 1970 годи

ла на само 3,6 процента от 
общия доход.

Увеличението на тези по
па динара, националният од 
ход на глава от население
то е над четири хиляди ди
нара, а средният личен до
ход едва възлиза над хиля
да динара.

Върху намаляването на а- 
кумулацията оказват влия
ние

казатели предполага и уве
личение на инвестиционнитетруд.

С амандмана 23 се утвърж 
дават същността, смисъла и 
характера на самоуправител 
ните споразумения и общест 
вени договори, които трябва 
да станат основа, както на 
новите самоуправителни спо
разумения в сдружения труд, 
така и в общественото реша 
ване изобщо. Повече самоу- 
правително договаряне — по 
малко решаване на ключо
вите проблеми чрез намеса
та на държавата и нейния 
апарат. Чрез самоуправител- 
ните споразумения и общест 
вени договори се обезпечава 
непосредствено влияние на 
трудовите хора в регулиране 
на отношенията в основните

влагания, представляващи 
забележителна част в иконо
мическата политика. А това 
подразбира — модернизация 
и разширяване на мощности 
те, което от своя страна ще 
увеличи производствените 

жителното увеличение на це възможности и подобри ико 
ните на суровините, а и зам — *
разените цени на произведе
нията.

От друга страна, личните 
доходи са се увеличавали 
по-бързо от фондовете, 
сто и за сметка на фондове
те. Всичко това 
миналата година да бъдат 
инвестираш! към 2 милиона 
динара, а това е 38 на 
от общите инвестиции през 
1^71 година. Обаче структу
рата на димитровградското 
стопанство и неговата обза- 
веденост изискват 
интензивна

динара.
С други думи, темпото на 

стопанско развитие на общи 
ната трябва да бъде далеч 
по-интензивно, отколкото в 
републиката. Докато обще
ственото производство в об
щината ще нараства средно 
с' 27,1 процент годишно, 
Сърбия това увеличение ще 
бъде само 7—8 процента. В 
същия период производител
ността на труда в общината 
ще нараства за 18,2, а в ре
публиката за пет процента.

За да преодолее изостана
лостта и екстензивността ра
звитието на димитровград
ското стопанство е насочено 
в две основни направления: 
капиталовложения в рекон
струкция и закръгляване на 
технологическите процеси и 
професионално издигане на 
кадрите, от една, и възмож
но по-икономично стопанис
ване и засилване на акуму- 
лационната способност 
стопанството 
страна.

Тези задачи трябва да бъ
дат изпълнени при условия, 
коглто възпроизводсвената 
способност на стопанството 
не е най-добра, когато не осъ 
ществява висока

различни фактори. Ми
налата година за нейното на 
маление допринесе забеле-

номичността. Предполага се, 
че тази година ще бъдат ин
вестирани над 4 милиона ди
нара, и то 55,3 на сто собст
вени средства. Обаче в осно 
вните мощности 1975 година 
ще бъдат вложени към 30 ми 
лиона динара. Действително 
скокообразно преобразова
ние, когато се има предвид, 
че в тези цифри не се съдър
жат инвестициите на димит
ровградския „Тигър". Да на
помним, че стопанството 
тава ще заема над 3.500 ра
ботници, от които най-вече 
ще бъдат квалифицирани и 
висококвалифицирани рабо тници.

Въпреки това

в

Но окончателното прила
гане на амандманите не мо
же предварително да се ут
върди. Защото стойността на 
онова, което се въвежда ка
то ново, трябва да се потвър 
ди в практиката, във всеки-

а че-

повлия, че

сто

Използване на работното 

време
то-

още по-
реконструкция 

и модернизация както и 
™в“ "ощности. което значи 
закръгляване на 
та. Затуй се
ствително увеличение на а- 
кумулативната способност.

" тази насока тази 
на означава 
преход към г 
стопанисване, 
предвижда да
към 19 милиона динаоа ат, 
мулацид, относно към чети 
РИ пъти повече - и'
с лани. Това значи,

Членовете на Съюза технология* 
по-чув-

на ко
мунистите на заводите „Ти
гър“ в Димитровград изуча
ват един своеобразен проб
лем, който не е нов,'но ни
кога не е бил така актуален 
като настоящата година. А 
в настоящата година следва 
да се изпълнят не малки про 
изводетвени задачи.

ват основните норми на вся 
ко промишлено, съвременно 
производство. За да може 
този проблем да се изуци ця 
лостно и за да може по ус
пешно да се води борба сре 
щу явашлъка и безотговор
ното поведение на отделни 
лица, комунистите са на мне 
ние да се образува комисия, 
която щателно да изучи __ 
цроса да даде предложения 
как той да се разреши.

самите инве 
стиции Няма да решат 
чки проблеми. Към това 
ова да прибавим

очаква вси*
тря

__ умението,
сктспЛ«п?АИ‘ организационните способно 

по-организипп®11 СТИ " пълната ангажираност 
понеже се° На всеки работник в произ- 

се осъществи в°Дството, което ще бъде 
признато на първо мдето от 
чуждестранния пазар, 
който все повече се обръща

на
от друга

Касае се за ползването на 
работното време и отсъству- 
ването от работа. Или с дру. 
ги предадено: как да се спаз

въ- къмакумула
ция за постоянни оборотни 
и инвестиционни 
Съществуващите

в сравнение 
чо нацио

налният доход ще възлезе на Димитровградската промит 
около шест хиляди леност.

средства.
стопанскиМ. Б.

динара, М. Б

Братство щп май \<т
Страница в



Движението на гераните тази година
У1;

С АМБИЦИОЗНА ПРОГРАМА*от соло за село
////.'//■// у.,///////////,

Л- Дейно сътрудничество 
с обществено-политическите 
организации, преди всичко 
със Социалистическия съюз, 
в чиито пазви се създаде и 
израсна това движение, със 
Съюза на югославската мла
деж, която с години беше и 
остана най-деен двигател 
на горанското движение.

Тазгодишната продължителна остра зима поп- 
пречи на Горанското движение в Босилеградска об
щина навреме да започне акциите по залесяване — 
през април. И докато вБосилеград по-ниаките места в общи
ната растителният свят напредва буйно, сякаш бъ
рза да навакса загубеното, по планините 
се белеят дебели преспи сняг, а природата се съ
бужда трудно. А нейното събуждане е знак, че ожи 
вява дейността на гораните, пред които 
на стоят доста амбизиоцни

ОЩЕ 64 КИЛОМЕТРА 

ПЪТИЩА
все още

тази годи-
-«/V Особено внимание тря

бва да се обърне на учили
щата. В досегашния период 
ученическите горански бри
гади бяха най:организирани 
и дейни. В един широк пе
риметър в околностите 
основните училища в Боси-

планове.

Компетентната служба 
Общинската скупщина в Бо
силеград е изготвила програ
ма за ползването на общин
ския булдозер и компресор. 
Въз основа на исковете на 
22 местни общности в кому
ната, определени са срокове 
те, в които ще ползва тази

на механизация- С булдозера 
тази година да се построят 
64 километра селски и меж- 
дуселски пътища.

Това представлява най- 
обемна акция от тоя вид, ко 
ято сега превзимат местните 
общности и общината.

Според програмата, прие
та на неотдавнашното годи
шно събрание на Горанското 
движение, през пролетта и 
есента тази година горански 
те бригади в Ьосилеградска 
община трябва да залесят с 
борови и акациеви фиданки 
хиляда декара голи площи. 
Освен това още над 500 дка 
ще бъдат засети с треви, 
към 400 дка млади гори ще 
бъдат отглеждани под 
трол на агрономи и лесовъ
ди. С други думи — горани
те от босилеградските учи
лища и местни общности 
чрез ползотворната си дей
ност ще превърнат в гори и 
ливади над две хиляди дека 
ра, засега неползваеми пло
щи.

ната традиция и високото со 
циалистичеоко съзнание у 
хората, които изцяло са схва 
нали значението на залесява 
нето в нашето социалистиче 
ско изграждане.

на

леград, Бистър, Горна Лиси- 
Досегашните резултати на на и Горна и Долна Любата 

Оосилеградските горани бя
ха повече пъти изтъквани ка 
то пример в Републиканска
та конференция па гораните, 
получиха повече признания 
и с тях тя се нареди между 
най-доорите в Социалистиче 
ска република Сърбия- Боси 
леградските горани имат ам 
биция и занапред да останат 
между наи-доорите в Репуб
ликата. А това изисква да 
изпълнят и преизпълнят при 
етите програми.

В. В.

няма незалесени голи про
странства. Те са хубави иг
лолистни и акациеви гори. 
Много работа има още за у- 
реждане на училищните дво 
рове, селищата, училищните 
градини и пр.

Ток във В. Одоровци а

кон-

Най-после и В. Одоровци 
доведе ток. Общинската ко
мисия е прегледала обекта 
на 20 април и е констатира
ла, че същият може да бъде 
приет.

Комисията е отправила ня
кои забележки, които тряб

ва да бъдат премахнати за 
петнадесетина дни.

В. Одоровци има 140 дома
кинства, от които седемде
сет и пет са получили ток 
в чиито домове вече не мъж 
дукат газените лампи.

Налага се пред горани
те по-нататък да развиват 
сътрудничество с армейците 
от граничните части на 
ЮНА. Със съвместни акции 
на ученици и граничари е 
повдигнат парк в местността 
„Славче” в село Извор, къде 
то ежегодно се провежда 
традиционна среща на юго
славски и български гражда

ЗАДАЧИТЕ

Вече са в ход някои кон
кретни почини, които тряб
ва да допринесат горнаското 
движение да се афирмира и 
наложи със своята масо
вост, организационна заздра 
веност и дейна заинтересова 
пост не само да се засаждат 
фиданки и сеят треви, но и 
да се гледат, да се защища
ват от унищожение. С една 
дума всички граждани на 
комуната да бъдат горани, а 
същевременно и пазачи на 
горите. За тая Дел общинска 
та организация си е поста
вила като неотложни зада-

Програмата на гораните се 
съгласува и допълва със съ- ' 
ответни програми на общия 
ската скупщина в Босилег
рад и трудовите организа
щш от областта на горско
то стопанство, каквито са: 
Секцията по ерозия във Вла 
дичин хан. Горското стопан
ство във Враня и обединено 
то предприятие „Морава” в 
Белград. Именно това дава 
известна гаранция, че амби
циозният план по залесява
не за тази година ще бъде 
изпълнен.

Висок

ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА
ПРОДЪЛЖАВА

НИ.

-Д. През настоящата годи
на горанската организация 
трябва да вземе участие и в 
построяването на два твърде 
важни обекта: изграждане 
на гора-парк и чешма в ме
стността „Кин-стан” на Цър- 
ноок и построяване на чеш
ма-паметник в село Барйе на 
Бесна кобила, където в авто 
бусна катастрофа през 1969 
година загубиха животите 
си 16 души.

С изпълняването на тези 
задачи, горанската организа 
ция има шанс да изиграе ро 
лята си на важен фактор в 
икономическото развитие на 
общината и да подпомогне 
за преодоляване на стопан
ската й изостаналост.

вод и трафопостовете да бъ
дат готови до юни настояща 
та година, а до края на го
дината — и селските мрежи.

С изключение на трасето 
на далекопровода от Брайко 
вци до Изатовци са издигна
ти електрическите стълбове.

Тези дни строителното пре 
дприятие „Градня” от Димит 
ровград ще започне да строи 
електропровода във Висок. 
Както сме уведомени, в до
говора между „Градня” и 
комитета по електрифика
ция на район Висок е пред
видено главният електропро- А. чи:

•Д. Свързване на горанско
то движение с органите на 
народната власт — общин
ската скупщина и местните 
общности. В това отношение 
положителен е примерът на 
местните общности в Църно- 
щица, Дукат, Барйе и Пло
ча. Затова общинското ръко
водство на гораните се за
стъпва една част от местно 
то самооблагане да се нзпо 
лзува за залесяване;

МЕЖДУ НАЙ-ДОБРИТЕ В 
РЕПУБЛИКАТАЦАРЕВИЦАТА 

ПО-ЕВТИНА ОТ СЕНОТО!
Освен това, досегашният 

опит на Общинската горан- 
ска организация гарантира, 
че поставените задачи ще 
бъдат стопроцентно иапълне 
ни. За това ще допринесе 
най-вече солидното организи 
зационно устройство на гора 
нското движение в училища 
та и по селата, дългогодиш-

всички трудности стопаните 
успяха да спасят добитъка 
си от глад.

Големите снеговалежи през 
март продължиха с Пял ме" 
сец зимния период в планин
ските села на Босилеградска 
община. Това създаде много 
трудности на селскостопан
ските производители в села
та, разположени в пазвите 
на Църноок, Бесна кобила, 
Стрешер и други планини ви 
соки над 1 660 метра. Свър
ши се храната за добитъка, 
а пролетната сеитба много 
закъсня- Мнозина земеделци 
се отказаха да сеят ръж, ко
ято не може да узрее и до 
септември — октомври. Те 
предпочитат да сеят предим
но ечемик, овес. хелда и ка 
ртофи или да се пре ориенти 
рат към производство на по
вече сено,

В тази борба с неволите, 
които донесе продължител
ната зима търговското пред
приятие „Слога" до голяма 
степен облекчи положението 
на селскостопанските произ
водители. По време «а най-

Ст. Ст.

голямата криза то започна 
да докарва от ВсУйводшта от 
носително евтина и доброка
чествена царевица, която со
продаваше в магазините на 
предприятието по 1,35 дина
ра килограм. За отбелязване 
е, че същата царевица земе
делските кооперации и ия* 

частни производители откои
Войводи! та продаваха от 1,50 
до 1,80 динара. За един 
сец „Слога” продаде на пот- 

селата 110 то-

ме-
Но животновъдите нямат 

достатъчно храна за добитъ
ка още от средата тта март. 
Това принуди мнозина да 
плащат сеното ио 1,50 или 2 
динара, а сламата гто 1 ди
нар за килограм. Въпреки

Народна носия от
Димитровградско

ребителите от
царевица. В Радичевци са 

— 10 тона, в Дол
на
продадени 
на Лисина — 20, в Горна Лю
бата — 30 тона и т.н.

Ст.
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ДимитровградСъвещание по образователните проблеми на българската 

народност В неделя започват 

„Майските срещи“Издаването на учебници 

занапред - по-редовно отвелото слово и инструмен
тални изпълнители.

Най-добрите отбори, състе 
затели и изпълнители ще взе 
мат участие в програмата.в 
Димитровград, която ще се 
проведе на 26 и 27 май. Ос- 
вен тях в Димитровград ще 
участвуват самодейни групи 
от Босилеград, Бабушница и 
Сурдулица, както и самодей 
ни групи на народите и на
родностите от СР Сърбия- 

Тазгодишните фестивални 
тържества ще бъдат прекра- 

иоказ на братството и

„МайскиТазгодишните

....
13 май.зително изкуство. В тази на

сока Заводът за основно об
разование вече изпълнява 
постите задължения от 'юн
ското съвещание 1972 годи-

Деия на
чиат © неделя на 

Според програмата, на 13 
май ще се проведат между- 
Висок и Забрдие в Ка
меница. На 20 май ще се 
проведат междураионните 

между раио- 
Т. Одо-

общниокнте образователни 
общности до републикаиски- 
те институции по образова
ние.

МАКАР с известно закъс- 
съвещаниепение, юнското

представители иа общи
ните на българската народ
ност с представители 
ответните републикански ин
ституции по образование — 
даде конкретен резултат. И- 
менно, на състоялото се съ
вещание по инициатива и ор 
ганизацня на Републикан
ския секретариат за образо
вание и наука, съвместно с 
общинските образователни 
общности, обстойно бе раз
гледана дейността по осъще
ствяване на приетите 
чения през юни 1972 година 
в Ниш и приети конкретни

на
Изтъкна се, че е липсвал 

необходимият механизъм, 
чрез който оощшштс да 
ществят безпрепятствено из
даване на учебници за учи
лищата иа оългарската наро 
дност. Чрез съгласуване на 
акциите и с определена про
грама за издаване на учебни 
ци, още тази година трябва 
да се издадат 15-те учебници, 
от конто някои вече излез- 
наха от печат.

иа «гъ на.
оеъ

СЛУЖБА

съзтезания 
иите Поганово н

Поганово и в Же-ровци в 
люта между крайградските 
селища. На тези райони съ
стезания ще вземат участие 
спортисти (хандбал, лека ат
летика, волейбол), изпълните 

битови и забавни пес
ни, изпълнители на художе-

По отношение па формира 
иа единна просветно-пе

дагогическа служба за учи
лищата иа българската наро 
дност, се взе становище да 
се изготви съответна програ
ма и предложение как ще 
бъде организирана гази слу
жба. Представители на Ре
публиканската културна об
щност изявиха готовност да 
финансират двама педагоги
чески съветници, като при 
това изтъкнаха, че общини
те трябва да финансират 
още двама души. Счита се, 
че в началото четирима съ
ветници ще могат ус-пеигно 
да се оправят със задачите, 
които изисква педагогическа 
та практика на народности- 
ните училища.

Остана открит обаче въп- 
просът къде тази служба ще 
работи, дали към педагоги
ческите заводи в Ниш или 
Враня, или пък ще се наме
ри трето решение.

Общо заключение е, че без 
задълбочено проучване на 
някои належащи проблеми 
без съответни програми ня
ма да се намерят най-целе
съобразни решения- Освен 
това, съвещанието потвърди, 
че без съгласуване на акци
ите, на първо място между 
Димитровград и Босилеград, 
не могат да се издирват съ
ответни организационни об
лици, нито да се решават 
проблемите цялостно.

ПО сей 
единството.

ли на А. Д.
заклю

УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ 
СА ПРЕОБШИРНИрешения* 

Всъщност, три От Фонда по здравно осигуряванеОСНОВНИ
проблема бяха в центъра на 
вниманието: състоянието на 
учебниците за основни учи
лища и динамиката на тях
ното издаване, планът и про 
грамата за обучение по бълга 
реки език, относно отделни
те предмети в народностно
то училище и проблемите на 
просветно - педагогическата 
служба за училищата на бъ
лгарската народност.

Липсата на учебници е за- 
степеитруднило до голяма 

осъществяването иа. учебна
та програма. На териториите 
на общините, в които живее 
българската народност съще 
ствува разноооразие по 
ношенне езика на обучение
то за отделни предмети. 11ре 
подавателите са били прину
дени да диктуват, да ползват 
учебници за сърбохърватски 
те училища, да ползват уче
бници от другите народнос
ти. Всичко това зле се е от-

работатазаот-

губа от 5.869.000 динара, а те 
зи средства ще обезпечи ре
публиканската за обезателен 
вид на здравна защита. Здра 
вно осигурените работници 
са приели заключителната 
сметка на Фонда за здравно 
осигуряване.

Приемайки доклада за ра
бота на Скупщината и ней
ните органи здравно осигур- 
рените работници са отпра
вили забележка, че се закъс 
нява, когато се касае до при 
емане на решения за пенсио 
нен стаж. Здравно осигуре
ните работници са се изка
зали, че е нужно Статутът на 
Обността да бъде отменен и 
докато нормативните актове 
бъдат съгласувани с консти
туционните амандмани.

НЕОТДАВНА в Дими
тровград завършиха събра
нията на здравно осигурени
те работници. На заседания
та бяха разгледани заключи 
телната сметка на Фонда ^за 
здравно осигуряване, рабо
тата на скупщината и нейни 
те органи през миналата го 
дина, предложеният финансо 
сов план за тази година и 
предложенията за изменение 
и допълнение «а Статута на 
Общността по здравно оси
гуряване.

Разисквайки по въпроса за 
заключителната сметка на 
заседанията е изтъкнато, че 
през миналата година Общ
ността е работила с доход от 
34.124.000 динара, а изразход 
вани са 39.993.000 динара. Об 
щността е работила със за-

И на това съвещание взе
ха участие представители 
общинските образователни 
общности от Димитровград, 
Босилеград, Бабушница и Су 

обществено - Поли

на
разило върху качеството на 
обучението, което вместо да 
върви напред —• изостава.

С оглед на предстоящите 
промени в учебните планове 
и програми за основно обра
зование, на корекция ще бъ
дат подложени и програми
те за народностните учили
ща. Въпреки това, налага се 
в най-къс срок да се подго
твят учебни програми по бъ 
лгарски език, като роден е- 
зик, по сърбохърватски е- 
зик, допълнителни програми 
по национална история, гео- 
графия, музикално и изобра-

рдулица, 
тичеоки и просветни дейци и 
представители на съответни
те републикански институ
ции по просветно дело: Се
кретариата за образование ^1 
наука, образователната об
щност, изда-Завода за 

на учебници, Завода заване
основно образование, педаго 
шческите заводи в Ниш и 
Враня, както и представител 

Председателството . 
ССРН в републиката.

пана
А. Д.Ст. Н.

КОЙ ДА ФИНАНСИРА ИЗ
ДАВАНЕТО НА УЧЕБНИЦИ

Основният въпрос, 
който най-много се разисква 
бе: кой да финансира изда
ването на учебниците за у- 
чилшцата на българската на 
родност? Именно, зарад 
решаване на тоя проблем ве 
че няколко 
стой издаването на учебни
ци за училищата на българ
ската народност. С досегаш
ните 200 хиляди динара, кои 
то е отделяла Републиканска 
та културна общност, не са 
могли да се задоволят 
най-наличните потребности, 
тъй като годишно са издава- 

1 ни само три-четири учебни-

Портрет — За мен — каза то>й, най- 
голямата награда са дваде
сет и петте поколения, кои
то успешно завършиха гим
назия, а сега между тях има 
на десетици лекари, инжене
ри, икономисти, пък дори и 
доктори на науките ...

Скромен и тих е Иванов. 
Много обичан от всеки у- 
ченик, защото с внушение 
им е пренасял знанията си. 
Работил е в трудни години и 
при трудни условия* Но ус
пехът, който е постигнал е 
предизвикал уважение у вси 
чки към него.

И сега като пенсионер И- 
ванов не седи със скръстени 
ръце. Напротив той е един 
от «ай-дейните членове на 
литературната секция в гим 
назията. С воля и любов пи
ше разкази с битова тема за 
хората от неговото село Рай- 
чиловци и от Босилеградско.

— Винаги мечтаех за лите
ратурата и правих опит да 
пиша. Още като студент в 
Белград печатах разкази в 
списания и вестници. Най- 
много съм доволен от изда
телство „Братство”, което 
ми даде възможност да пе
чатам повече разкази и така 
сравнително много да се из
кажа — казва Иванов.

От такъв ентусиазист по- 
младите наистина могат да 
научат много.

около

Успехите са неговатане

годни и е в за-
По време на чествуваието 

иа патронния празник на у- 
чилшцето колективът на бо- 
силеградската гимназия „И- 
ван Караиванов” на търже
ствен начин изпрати с пен
сия дългогодишния си коле
га и труженик на гимназия
та Харалампи Иванов.

Името на Харалампи Ива 
нов дълбоко е

На тържественото събра
ние, от името на колектива.
директорът на гимназията 
Любен Арсов заяви:

—- В дългогодишния си 
трудов стаж другарят Ива
нов даде всичко от себе си, 
изучи много поколения и да
де не така малък принос за 
\ спешното оформяване и ра 
ботата на гимназията. Име
нно затова мога да кажа, че 
колегата Харалампи Иванов 
е задължил много нашата ги 
мназия* В плодотворната си 
учителска дейност той вина
ги проявяваше себеотрица
ние, голямо трудолюбие и 
колегиалност към всички, а 
особено към по-младите ...

След това
ния учител Иванов му 
връчен скромен подарък, ко 
™ А“ “V напомня за него-
штТ г'1?Леги’ Ученици и бив- ши сътрудници.

С просълзени очи и види
мо вълнение Иванов топло 
се заблагодари на внимание- 
го на учителския колектив и 
каза, че се чувствува щаст-
пълни3 г?ОТО е-У°пял Аа изпълни своя работен дълг.

ни

ка. свързано с
В настоящия момент учи- постигнати ус

лшцата на българската наро бос и ле гр а де ката ...
дност се нуждаят от издава- десетилета А,-,яПеИ полсши,т 
не на 15 учебника. Въпреки рабоТа само в
готовността на всички проб- У™Н*Че' Дългогодщц-
лемът да се реши, дълго се ,, Руженнк заслужно за- 
спореше кой трябва да фи- Ияя.мг^о™51'
нансира издаването им. При йтглппмч рОАен® село Ра- леград, която тогава била
това; се споменаваха Заводът р ,. !) преди 67 \ години. открита. Все до пенсионира-
за издаване на учебници, Ре- “-го на Втората ие1° МУ> т°й непрекъснато е
публиканската образовател слелия ,к,,д започнал да работел в това училище, пре 
на общност. Републиканския ПгД т^^СОя>Ия 8 Б®лгРад. подавайки изключително би-
секретариат по образование гмдекп8реме от Б°силе- ол°гия.
и наука и пр. Накрая се зае „дин са“° още „ ~ Началот° на формира-
становище, че финансиране- ко йопля^!' Това бил Жи® ?ето на пшназията беше
то на учебниците за българ- т™ятоиНОВ’ студент по ма- много трудно. Липсваха не
ската народност трябва да „ жа' само каАРИ, но и най-необхо
стане грижа на Републикан- Иванов завършил образо- А™и помагала за обучение
ската образователна общ- Н0 ??' ТОВа наваксвщ^ Учител по оиология* От хме с голям ентусиазъм и 
пост, а че за сегашният за- 1944 година той започнал да неуморима работа _ 
стой вина имат всички — от работи в гимназията в Боси-

гн-

Харалампи Иванов

на гимназиал-
бе

казва
Иванов.

В. ВелиновСтраница 8
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От съвещанието за културите на народностите

Общините да проявят 

по-голям интерес
ват 30 хиляди, за в-ка „Глас 
ма ромите” допълнително ще 
бъде определено, за Фестива' 
ла на народностните 
ща десет хиляди и за фести
вала „Майски срещи” 20
ляАИ.

По тоя начин за редовна 
културна дейност през 1973 
година РКО обезпечава 
милиона динара.

В тази сума не са зачис
лени средствата за инвести
ции — 240 хиляди за култур 
ния дом в Босилеград и 
443.600 динара за построява
не на културния Дом в Пре- 
шево. Останалата сума от 
около 900 хиляди ще бъде 
разпределена допълнително, 
според приетите програми и 
проекто-сметките, които тря 
бва да доставят общинските 
културни общности на Репу
бликанската културна общ
ност. .

Културните общности в ко 
муните трябва да решат до 
края на годината кадровите 
и организационни проблеми

Към края на април т.г. в Димитровград 
председателството на Сречко Медич, се проведе раз
ширено заседание на Комисията за развитие 
турата на народностите при републиканската кул- 
турна общност (РКО) в СР Сърбия, без покрайни- 
ните.

под
учили-

кул-
хи-

триОсвен членовете на Комисията, на заседанието 
присъствуваха представители на общинските -— 
турни общности и на общинските конференции

от общините, в които живеят албанската и 
българската народност и етническата група на ро
мите. Присъствуваха още: Видойко Величкович, се
кретар на комисията за провеждане на междуна- 
ционалното сътрудничество при ЦК на СКС, Тодор 
Славиноки, член на Председателството на Републи
канската конференция 
заместник-секретар на РКО.

кул-
на

Петър Лубарда — Въстание

т.е. всяка общност да има 
платено лице, което да 
занимава с проблемите в тая 
област. Общинските култур
ни общности също така тря
бва да се организират вър
ху амандмански начала — 
да съгласуват нормативните 
актове, като в техните скуп- 
щини влязат представители 
на сдружения труд.

Заседанието заключи в 
срок от десет дни общински 
те културни общности да 
представят до РКО аргумен
тирани информации за изра
зходваните средства 
1972 г. според предназначе
нието им, както и програма 
за тази година.

се

ССРН и Хусеин Ходжич,на

през

По основните проблеми за 
развитие културите на наро
дностите, живеещи в СР Сър 
бия, без покрайнините, встъ
пително слово произнесе А- 
дам Георгиев, председател 
на Общинската културна об 
щност в Димитровград. Съ
доклада аха за изпълнението 
на миналогодишните плано
ве и тазгодишни програми: 
Тодор Велчев 
издателство
сен Лазаров, редактор на 
предаването за българската 
народност при Радио Ниш, 
представители на общински
те културни общности. Ос
вен това, разисква се върху 
програмната ориентировка 
на в-к „Глас на ромите”, ра
ботата на албанското студен 
тско дружество „Перпекя”, 
както и по разпределението 
на финансовите средства за 
културното развитие на на
родностите през 1973 година.

Характерно е, че общини
те, в които живеят народно
стите, са в неразвитите ре
гиони на републиката. Въп
реки значителни суми, кои
то отделя Републиканската 
културна общност, културите 
на народностите все още са 
на ниско материално, кадро
во и организационно равни
ще. Именно затова от 1971 
до 1975 г. РКО ще инвести
ра в културата на народно
стите безвъзратно седем ми
лиона динара и цде отпусне 
кредити от 1,3 милиона ди
нара. Същевременно за ре
довна дейност ще обезпечи 
16,5 милиона динара, което 
безспорно ще интензивира 
развитието на културите на 
народностите.

мове в Босилеград и Преше- 
во, в Димитровград и Буяно- 
вац — читалища с библиоте
ки, в Звонци, Клисура и Бо- 
жица — библиотеки със за
ли и пр. Занапред ще се при 
способяват помещения за ра 
йонни читалища и ще се по
пълват библиотеките с нови 
книги, предимно на езиците 
на народностите.

В бъдеще повече внимание 
ще се отдели върху работа
та на културно - художестве 
ните дружества, самодейни
те театри, кино и фото клу
бовете, музейните сбирки, 
подвижните кина. Засега те 
работят в отделни центри, 
като Димитровград, Преше- 
во и др. От време на време 
се организират гостувания 
на професионални и самоде
йни театрални групи, певче
ски състави за забава и на
родна музика. Чрез народни 
те университети са организи 
рат курсове, семинари и ра
злични предавания. От осо
бена важност са Майските 
срещи, които тази година ще 
станат обща манифестация 
на българската народност.

М. В.

Клисура
з, директор, за 
„Братство”, А- Влада ИВАНОВ

Чествуван 

празника 

на училището
ЧОВЕШКА РЕКА

Движиш се
сред топлата

човешка река.
На 23 април т.г. основното 

училище „Иво Аола Рибар" 
в село Клисура 
тържествено патронния си 
празник. Учениците и препо
давателите от това училище 
за всеки държавен празник 
организират културно-забав 
на програма за населението.

Музикалната, драматична, 
фолклорната секции подгот
виха програма за чествуване 
то на патронния празник на 
училището. На проявлите се 
ученици в училищната и из
вънучилищната дейност бяха 
връчени натради.

Тя те понася
в бездънните си

приятни вълни.
чествува

И така сплотен
със тълпата хора 

чувствуваш се
част от нея!
Чувствуваш се силен 
способен да укротиш 
или побеснелите, 

мътни
вълни на Нишава...
— зарад всяка част 
от топлата човешка река!

пламъкОбщинските скупщини оба 
че изпълняват задълженията 
си към културата, като в ня 
кои общини не се 
ват осигуря-

ни най-минимални сред
ства. Ако РКО не обезпеча
ва известни средства — кул
турата в тези общини би би
ла на твърде ниско равни
ще. Това не бива да продъл
жи занапред, понеже ако об 
щиниге не решават належа
щите проблеми в тази об
ласт, поставя се въпрос: тря
бва ли да ги решават отстра 
ни?

М. Маршпсов

Работническо-спортни игри

Приет плана на състезанията
С оглед на стабилизацион

ните мерки, които засягат и 
областта на културата, 
гоаипа средствата за култур 
ните общности в общините 
ще останат на миналогодиш 
«ОТО равнище. Единствено 

„Братство" и 
Предаването за българската 
народност при Радио Ниш 
ще получат 8 на сто повече 
в сравнение с лапи.

Освен това на работниче
ския университет Гюро Са
лам за организиране на кул
турна дейност за албанската 
народност в Белград се да-

КУЛТУРНИТЕ ПРОБЛЕМИ
В организация па Общин

ския синдикален съюз, в Ди
митровград на 7 май започна 
ха традиционните работни
ческо-спортни игри.

Както всяка година, така 
и тази, спортните игри се ор 
гаиизират в чест на 25 май- 
рождения ден на другаря Ти 
то и Деид на младостта. Със
тезанията ще се проведат 
от 7 до 25 май и в тях ще взе 
мат участие колективите на 
„Циле", „Свобода”, „Тигър“ 
— Димитровград с три отбо
ра, „Сточар", ж. п.-гара, „Гра

за работническо спортните 
игри, при Общинския синди 
кален съвет, ще присъди по 
три награди за най-добрите 
отбори във всяка дисципли
на.

Състезанията по футбол, 
волейбол и шахмат ще се 
проведат по системата на 
преселване.

Игрите бяха открити от 
футболните отбори на ж. п. 
гара и Секретариата на вът
решните работи и волейбол
ните отбори на „Братство" 
и „Циле”.

дни”, органите на управата 
при Общинската скупщина, 
Секретариата на вътрешни
те работи, митницата, „Брат
ство", основното училище, 
гимназията и съвместен от
бор на „Услуга”, Здравният 
дом и „Балкан".

Отборите на трудовите ор
ганизации ще се състезават 
по футбол, волейбол, шахмат 
и спортна стрелба и в тях ще 
участвуват над 250 работни
ци-състезатели.

Основните проблеми в кул 
турите на -народностите са 
слаби материално - финансо
ви възможности, неоформе
ни културни институции не
подходящи организационни 
облици на дейност, липса на 
кадри, а в ндкои селища на 
ток, пътища, ТВ прием, ин
формативни средства, което 
зле се отразява върху общо
то културно ниво на населе
нието.

Според приетата програма, 
до 1975 г. с помощта на РКО 
ще се построят културни до-

та:ш

издателство

Комисията
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0Ц1ШШ ткл стра
ПРИЯТЕЛСКА ФУТБОЛНА СРЕЩА

3:1. За отбора за ,Д.Среща с млади таланти Отборите на ж.п. гара Ди
митровград и ,Д. Балкански' 
в чест на 13 април — Деня 
на железничарите се срещ
наха в приятелска футболна 
среща. Победиха железнича

рите с ^
Балкански" това бе една про 
верка на силите, която по
каза, че футболистите на ди
митровградския отбор .тряб
ва сериозно да се подготвят 
за предстоящите срещи.МЕЧТИТЕ НД ДДИИЦА*-*•

Даница Петракнева, учени 
Чка от трети, клас на гимра^ 
зия -,»Иван Каращзаиов"- в 
Босилеград е всестранно та
лантливо момиче. Увличат я 
почти всичка области на- 
вота: -обича да пише стихо
ве4/ танцува, играе па театра
лната сцена, запознава исто
рическите събития-. • А в учи 
ли-щето е отличничка.

Ца неотдавна проведения 
Първи фестивал на самодей
ни театри във Враня тя по
лучи първа награда за най- 
добре изпълнена роля като 
млада актриса. С успех изи
гра ролята на Дафиика в 
драмата „Свекърва” от Ан
тон Страшимнров.

Театрални критици 
град твърде похвално се из
разиха за нейното изпълне
ние. Това изтъкнаха в разго
вора с Даница пред зрители
те, след представлението.

На театралната сцена, Да- 
ница е стъпила само преди 
една година. Нейният дебю 
е била комедията „Така тря
бваше да бъде” от Нушич. 
След това твърде успешно е 
участвувала и в театралното 
изпълнение на „Албена”.

Засега театралното из
куство за мен е развлечение, 
а само на моменти възмож
ност за художествена изява... 
Обичам театъра, но нямам

— Щом. като взема да чета 
произведенията иа един пи
сател, чета го докрая, за да 
го запозная цялостно каз
ва тя. '

Даница намира време за; 
всичко. Когато приказвате с 
нея чувствувате, че знанията 
й' са многостранни. С готов
ност приказва за всяка об-

амбиции да стана актриса.
Скромно и с искреност го

вори Даница, която обича 
живота с иескрита радост, 
вълнуват я успехите иа 
\еинето й.

ФУТБОЛ

Катастрофално поражение
„Напредаи“ (Крупац)-„А. Балкански" 

5:2 (2:1

поко-
жн

ласт.
Какво иска да бъде в живо 

та си?
—. Най-голямото желание 

ми е един ден да стана жур
налистка. Тази професия ме 

магнит. Писа
Крупъц, 29. април. Игрище на „Напредък“. Зри- 

300. Голмайстори Петрович 3, Антич 1тели около
и Игпятович 1 за „Напредък“, а А. Петров и Г. Гю- 

„Асен Балкански“. Съдия на срещата С. То-

привлича като 
да бих репортажи за човеш 
ките съдби и страдания- Пъ
тувала бих във всички краи
ща на света. Това е начинът, 

кс'йто най-добре може да

ров за 
шич от Пирот.от Бел иа „Асен Балкански“: П. Найденов 5, В. Стоянов 
6, Г. Манич 5, А. Милев 6, Т. Петкович 5, А. Алек- 

6, К. Григоров 6, С. Манов 6, Г. Гюров 5, Б. Ми-

се запознае човека.
Такава е младата гимнази 

алка Даница, която обича хо 
рага, живота и журналисти 
ката.

сов
хайлов 5, А. Петров 7.

В. Велинов
дските футболисти, той 
призна' два регулярни гола, 
които те отбелязаха.

Що се отнася до самата 
среща „Асен Балкански" бе
ше по-добър в първата част, 
докато през второто полувре 
ме превес в играта имаха до 
машните футболисти.

В мача се изтъкна А. Пет-

В Босилеградската гимна
зия трудно може да се иаме 
ри някоя Друга ученичка, ко 
ято толкова много чете, как- 
то Даница. Тя е дълбоко про 
никнала в руската литерату
рна класика. Въодушевяват 
я героите на Достоевски, Шо 
лохов, Толстой, Горки... От 
давна е прочела произведени 
ята на Балзак, Юго, Хемигу-

В дерби-срещата, в рамки- 
7с иа пиротска дивизия, фу
тболистите на ,Дсен Балкан
ски” бяха катастрофално по 
разени от. второкласирания 
отбор „Напредък“ с резул- 

5:2 (2:1).
Изходът от този мач щеше 

да бъде много по-друг, ако 
съдията на срещата С. То- 
шич се отнасяше по-строго 
към грубата игра на домаш
ния отбор. Освен това, при 
резултат 1:0 за димитровгра

не

тат

еи.
ров от димитровградския от 
бор.

А. Д.ПОДГОТОВКИТЕ ЗА ДЕНЯ НА 

МЯАДССТТА ПРОДЪЛЖАВАТ
;.

Баскетбол

Успех на младите баскетболистилеград ще вземе участие и би 
стърското основно училище. 
Освен това, засега, училище 
то за квалифицирани работ
ници в Босилеград и селски
те младежки активи още не 
са започнали с подготовките 
си за участвуване в честву- 
ването на Деня на младост-

Комитетът по чествуване 
Деня на младостта и рожде
ния ден на другаря Тито — 
25 май констатира, че подго
товките, за изготвянето на 
програмата напредват срав- 
внйтелно добре. Засега най- 
успешни подготовки провеж 
да гимназията в Босиле
град, която изпълнява най-го

ляма част от програмата на 
Деня на младостта. Успешни

Алексинашки мини, 29 април. Игрище на „Парти- 
зан“. Зрители около 400. Съдия Яничевич и Марко- 
вич от Крагуевац.

подготовки провеждат и ос
новните училища в Горна Ли 
сина и Долна Любата. И тук 
главно внимание се отделя 
върху спортната и културно- 
забавна част от програмата.

Не е известно дали на цен 
тралното чествуване в Боси-

„Свобода“: И. Симов 8, Д. Митов, Д. Вучкович, А; 
Йосифов, И. Михайлович 22, Д. Димитров 5. Е. Со
колов 33, 3. Петров 13, И. Иванов и К. Андонов 7.

• • • • О . .

та.
В. В.

Когато малцина се надява
ха, че след поражението от 
миналата седмица, Димитров 
градските баскетболисти ще 
преодолеят. слабостите си, 
те показаха много добра иг
ра в срещата с „Партизан“ 
и се наложиха 
79:63 (41:28).

Подмладеният отбор на 
„Свобода“ от самото начало

до края на мача имате пре
вес в играта. Всичките бас
кетболисти играха добре, 
особено се изтъкна Е. Соко
лов, който.сам отбеляза 33 
точки.

Млади поети а

Антон БОРИСОВ
Милка ХРИСТОВА

с резултат Съдиите на срещата, Яни
чевич и Маркович успешно 
водиха мача.ИЗПОВЕДИсках да те целувам

— целувката ме пари. 
Иоках да те милувам
— 'милувката ме боли- 
Исках да те прегръщам
— видях, че прегръщам 
с теб и неизвестността. 
Вярвам, че в атомния век 
■смъртна заплаха ни следи.

А. Д.
Прости ми
че в чужди градини се губя
зарад цветята отивам
Прости ми
тамо е топло
тамо е тихо
тамо се мълчи'
Прости ми
Отивам тамо да те забравя 
да си почина, да те обичам 
такъв, какъвто в сънища само 
може да бъде човека... 
Прости ми
че късам дял от живота 
и знам че раните ще кървят 
Прости ми-

ХАНДБАЛ

ВИСОКО ПОРАЖЕНИЕ
„Фрад“ (Алексинац) - „А. Балкански“ 

31:19 (21:10)
Неподготвените хандбали- 

сти на ,Дсен Балкански” не 
успяха изобщо да окажат съ 
протива в мача срещу 
„Фрад“ и бяха високо побе
дени с резултат 31:19 (17:10).

В течение

нито в един момент не се по 
казаха като сериозен против 
ник.

Но за поражението 
виновни изключително ханд- 
балистите. Вината 
се потърси и 
то на

не са

на цялата игра 
домашните хандбалисти бя
ха по-добри, докато хандбали 
стите на ,Дсен Балкански"

може да 
в отношенне-

отговорните лица към 
подготовките на отбора.СтДОишца 10
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НА ЧИТАТЕЛИ
Ученици — пътници

Прозорец към миналото

МИЛИЦИЯТА—ЗАЩИТНИК
СЛИВНИЦА
ПОЛУЧИ
ТЕЛЕВИЗОР

НАРОДА
ученици от петВсела°БатскиПлпл”'?к>ИС-ТО Ботев“ се Учат 
лище“ и .Лошава долина“от махалата „Се 
махала „Шумйе“. Училищет^и!пВ7йа’„Погзнов?г' Власи и 
от селата до училището иш™™3 ученици. Ученшцтге 
В пети клас в ЕЦ“™" път Ао 5 км. и повече, 
един от Поганово Най-много Ученика и нито
от V клас и Тодор Тодоров от у1?кл!,-П'^ЛИНа АнАРеева 
вно по 10 киломегоа Н Пот!.;11 клас- Те изминават дне 
от Поганово, станалите ! Има сзмо 20 Ученици 
шинство от учениците са ттнвди.НИТ6 С6Ла' 3наЧИ 603
пролеттаТйогато се°топ °г снеговет™и тад ТРулнос™ пРез 
Затова е нужно да се Т и наАоилат потоците,
чи тяхного цо<олуван? Р Мерки и Аа се облек'

Тази година на 13 май се 
навършиха 29 години от съз
даването на службата за вът 
решните работи, която беше 
формирана още през война
та по решение на маршал 
Тито. Произлезнала 
доосвободителната 
революцията и Партията, тя 
наскоро спечели доверието 
на народа и стана един от 
главните фактори за защита 
на придобивките на револю
цията.

В течение на войната мно
го допринесе за боеспособно 
стта на нашите части, а след 
войната бързо очисти страна 
та от останките на неприяте 
леки банди, диверсанти и

Докато в съседните 
на Сливница (Верзар, Било, 
Прача и др.) токът е все още 
желание, Сливница вече има 
телевизор, който получи ка
то подарък от страна на об
щинската скупщина в Дими
тровград. Навършиха се ве
че две години откак Сливни
ца получи ток. Всички са до 
волни от това и казват; че 
акцията за електрификация 
започнали с малко пари но 
голямо желание. Сега само 
пет домакинства не са елек
трифицирани.

Сега няма цена, с която 
да се заплати ползата от то
ка. Хората свикнаха с елек
тричеството. Какво значи за 
Слйвн

села

от наро 
войска,

шпиони. Разоткрила е и 
унищожила около 11 хиляди 
шпиони, ликвидирала е око
ло 12 хиляди въоръжени бан 
ди и групи — четници, иа- 
формбюровски диверсанти и

Първан ТОДОРОВ

пр.Читатели, 
пишете до 

„Братство“ 

за работата 

във вашето 

село и пред
приятие.

ОТЧЕТ Още от самото й създаване 
в Службата за вътрешните 
работи съществуват няколко 
организационни сектора — 
държавна сигурност, мили
ция, криминалистическа слу 
жба и др.

За доходите и разходите на 
1972 година 
Средства от 1971 
Събрани средства през 1972

Местната общност през

ица само селския теле- 
1 Това е единствениягодина динари 214.391,74 

„ 690.682,21
визор!
прозорец към света. Всяка 
вечер тук се събират стари и 
млади да чуят и видят но
вините, да

год.

ВСИЧКО 905.073,95 гледат някой 
филм и да си отидат в къщи 
с повече познания за света 
в който живеят.

Затова препоръчваме на 
хората, които все още не са 
електрифицирали своите се
лища да не пестят сили и 
ТРУА, а час поскоро да се 
електрифицират.

Задачата и ролята на мили 
цията най-добре може да се 
разбере от разпространеното 
сред народа схващане, че тя 
е защитник на обществения 
ред и мир. Когато трудовите 
хора отиват на работа, връ
щат се и си почиват — мили 
ционерите изпълняват своя
та длъжност денем и нощем, 
по дъжд и сняг, по мраз и 
пек — в села и градове, по 
улици, влакове, кораби и са 
молети. Първата задача на 
милиционерите е навсякъде 
и на всяко място да защшца 
ват живота на гражданите, 
да оказват помощ на повре 
дените.

ИЗРАЗХОДВАНИ СРЕДСТВА

1. За поправка на улици
2. За канцеларийски материал
3. За банкови услуги
4. Провизии от СДП-а
5. Командировъчни
6. Добавъчни за командировка
7. За писане на статута
8. Изработка на проектоплан
9. За лични доходи (нето)
10. Облагания и членски вноски

551.090,45
574.40

1.655.90
893.40 
341,20 
150,00 
794,75

5318.90 
10.131,25

5.722,40

328.41130

динара

Тошко Тодоров 
Долна Невля

ПОДГОТОВКИ ЗА 20-и МАЙ
На едно от последните заседания Съветът на осно- 
училище „Братство“ взе решение за чествуването 

на патронния празник — 20 май. Учениците от Ясенов дел 
започнаха с подготовки. Те ще вземат участие в културно 
забавната програма и спортните съревнования-

Сред учениците владее голям интерес предвид на 
това, че миналата година постигнаха добри резултати в 
състезанията.

Средства, които се пренасят в 1973 
16. 3. 1973 год.
Димитровград

вното

Председател
на Съвета за местна общност 

Ранко Ацев, с.р.
Илия антанасов,

Ясенов дел. М. Величков

ая година трябва да бъде преломна за 
Полша. Тя навлиза в един решаващ етап 
в развитието си.

Икономическият и обществен момент мо
же да се окачестви като добър старт за на
влизане в периода за по-динамично развитие. 
Отстраняват се трудности, които се явяват 
момента, но изникват нови проблеми, които 
може би са по-сложни от миналите.

Записано в Полшат Централните външни търговски фирми 
имат редица договори с чуждестранни фирми 
и страни за индустриална кооперация за ку
пуване на съвременно снаряжение. Настоява 
се договорите да бъдат дългосрочни. С Фран
ция например е подписан дългосрочен дого
вор (кооперация, купуване на модерни авто
буси), с английски и американски фирми е 
кооперирано за производство на строителни 
и селскостопански машини, предвижда се и 
кооперация в химическата индустрия с Гер
манската демократична република и СР Гер 
мания. С италианския „Фиат” се кооперира с 
кредити, със „Застава" кооперацията върви 
добре, България е кооперант в корабострои
телството, предвижда се по-широко сътрудни
чество със скандинавските фирми и тн.

„Откриването” не трябва да се фетишизи 
ра, това е необходимост, за да се използва 
онова, което в миналото е пропуснато. Разби
ра се, придържаме се към принципите на 
равноправие и взаимните икономически ин
тереси.

ПРЕЛОМНАв

ДОБЪР СТАРТ

ГОДИНАПо кои пътища се стигнало до добрия 
старт за следните години?

Първо, веднага след трагичните събития 
на Балтик през декември 1970 година, новото 
ръководство увеличи покупателната мощ на 
населението. Това е било опасно, но и иконо
мически мъдро. На работниците са увеличени 
заплатите въпреки това, че не можеше да се 
говори за увеличение на производството. Съ
щевременно с помощта на кредити и употре
бата на запасите в западна валута са увели
чени стоките за широко потребление. Всичко 
това оказало стимулативно въздействие върху 
производството и пазара', а е имало и полити
чески ефекти в обществото.

на 20 милиарди”, в тази стойност да се про
изведе повече стока от заплануваната. Тая го
дина се завърши с надплаиово производство в 
стойност ог близо 40 милиарди злоти. И тая 
година сс провежда подобна акция в Стой
ност от 30 милиарди злоти.

ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ВЕЧЕ НЕ Е „ТАБУ”

Полша се определя за политика на така 
наречена пълна рационална заетост. Това зна
чи през петгодишния план (1971—1975) трябва 
да се включат в стопанството нови 1 800 000 
хора, които навлизат в трудовия век. Това е 
огромен проблем. Само през тая година търсе
ха работа 470 000 работници. Тия хора трябва 
да работят „рационално”, а този въпрос се ре 
шава чрез изграждане на нови мощности.

о 0 о

До това «е се стигна чрез промените в сто- 
с използване на резср- Полша днес ползва баикарските заеми от 

високо развитите капиталистически страни. 
Разбира се съгласно със своите икономически 
интереси. Тя води политика на „отваряне” по 
всички географически насоки. Развива сътруд 
ничество с фирми в най-развитите капитали
стически страни и интеграцията в Съвета За 
икономическо сътрудничество (СЕВ). Внедря
ва се съвременна технология, за да запази тем 
пото с научно-техническата революция на съв 

Освен това, СЕВ се стреми към мул-

панския живот, но 
вите. Старото ръководство не е решавало да 
увеличи покупателната мощ, нито пък за внос 
на стоки за широко потребление, оправдавай 
ки това със страх от инфлация-

Политиката към селяните, е била важен 
момент, който доведе до добър старт и дове
рие. Преди всичко премахна се задължително 
изкупуване на месо, мляко и пшеница, юва 
се показа като добро икономическо и полити 
ческо решение.

Покрай решаването на тия проблеми в ход 
е реализация и на девиза „Да построим нова 
Полша”, такава каквато 
1990—2000 година. Това

ще изглежда през 
не е само лозунг, но 

конкретна програма, изградена върху научни 
анализи. Пред полския народ, отделно пред 
младежта, се откриват перспективите на бъде 
щето.

ремието.
тилатералните отношения, а за това трябва 
Полща да се подготвя, за да бъде добър парт
ньор. Така се гледа на тоя въпрос във Варша
ва. Така се и постъпва.

се обърнаха 
с възвание:

Партията и правителството 
към производителите и народа 
ако произвеждам повече над планираното 
хце подобрим жизненото равнище на изцеле
нието. През 1972 година бе предприета „Акция

Стриеш* II
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в ЧАСОВЕТЕ ЗА ОТДИХ И ПОЧИВКА

Краева мозайка
Курс по въдичарство

Димитровградско—пустиня
ЧЕРНА МРЯНА Но преди 200 милиона години

вували за разлагане на ута
ечните стени и превръщане
то им в червени пясъчници. 
Фосилни останки от тази дре 
вна флора са открити в ко
ритото на До>#кинската ре
кичка в лоното на Стара пла 
нина. Външно тия растения 
наподобавали на днешните 
тръстики и палмите.

Червените пермски пясъч
ници-са по-стар в геологиче
ски смисъл материал от ва
ровиците, които са разполо
жени върху тях, но са по- 
меки и лесно разрушаеми, 
затова са били отмивани от 
водите в древни геологичес
ки времена, за разлика от 
варовиковите скали, които и 
днес стърчат, например, 
долината на Ерма.

Да добавим, че по време- 
Източна Сърбия

планина, където достигат 
1 км. Чер-Геоложките епохи горен 

перм и трияс са познати в 
науката като времена, кога- 
то е започнало господството 
на ония грамадни и чудови
щни влечуги, каквито днес и 
иай-см ялото въображе1ШС 

трудно си ги представя- Оба 
че, установено е. че ихтио- 
заура, борптозаура, игвано- 
доиа, дииозауруса и подоб
ни, не са живеели върху те
риторията на нашата страна 
понеже досега не са намере
ни никакви следи от тях у 
нас. По това време — преди 
повече от 200 милиона годи
ни, — в нашите краища съ
ществували Пустинни усло
вия, което не давало възмож 
пости за развитието на ор
ганични видове.

Пределите на днешно Ди
митровградско били покри
ти с мощни наслаги червен 
пясък, който и днес е запа
зен в Поермието (котловини 
те при Погановски манастир 
и Трънски Одоровци и в Ста

ра
мощност дори до 
веиият цвят на тези наслаги 
се дължи на железните оки-

царевичиОч брашно, дава по- 
Тя търси

Тя Е МНОГО по-малка от 
бялата мряиа (бялата мряна добри резултати, 
може да достигне до 10 кг. усилено храна през поща, су 
и повече, а черната най-мно- | трий н привечер. По-резул- 
го 400 гр.). Черната мряна е татеи е риболова „на леко’. 
стадна риба. Намира се в за Замята се в бързеите и заги- 
тишията и тихите места око- шията около камъните и пад 
ло по-големите камъни и по- палите дървета. С ^ успех се 
падналите дървета в бързеи- лови и „на тежко". Въдици
те. Ако не се вдига шум при та със стръвта трява да се 
изваждането на уловените влачи по дъното и при сди- 
риби, на едно място могат циет и при другия начин. Дебс 
да се хванат повече парчета.
Храната им се състои от хай 
вер, водни ларви, насекоми, 
мамарци, скакалци, гьсенн- №10 до 16. Тежестта се под- 
циндр. Подхранването с топ бира според големината на

си.
Но благодарение на търпе

ливите проучвания на реди
ца учени, между които осо
бено и на младия белград
ски фигопалеонотолог д-р 
Никола Пантич, в последно 
време и в тия бедни от към 
живот слоеве са открити ос
танки от растения- Те по вся 
ка вероятност са живели в 
оазисите на древната пусти
ня-

Строежът на намерените 
растителни останки също та 
ка дава възможност да се 
заключи, че тогавашният кли 
мат бил сух и топъл, подоб
но на днешния климат в Са
хара. Именно, големите тем 
пературни, промени характе
рни за пустините, способст-

лината на основното влакно
е до 0,20 мм, а въдицата от

плувката, а големината на 
плувката зависи от бързея.

кн от глинеста пръст с къл
цани червеи и трнци или в

то, когато в 
съществувала суша във вид 
на пустиня западната 
на нашата страна била пок
рита от море.

част

){*//Ц@р Са. С.

I
Сам се мерилКуде да купим матику?
— Щяла нощ ме духа вятър - 
комарът казал, —
та съм с триста килограма 
нощес намалял!

— А нима си толкоз тежък!? 
възрази му малка твар.
Той и рече: — Аз се тегля 
на своя кантар.

— Извинете, но вашата 
такса за електричество не е 
платена.

Дойдоше женете. Гора
та се озелени, кукавицата 
закука, а землата чека ра 
боту. Бре, реко си, дай да 
се. цодготвим за копавье. 
Гледам йедна матика се 
излизала, та вьу остали 

. само ушите. Дай да си ку
пим йедну матику да се 

, ие разграбаю. Отидо у за-^ 
другуту при Стояна' мага- 
ционеринатога.

— Стояне, бре — реко 
— имаш ли...

— Имам — преЬину ме 
Стоян и ми суну йедно ши 
ще бира пред носат ...

— Ма нейе бре дете, 
нечу биру дай ми йедну 
матику•..

— Е, бай Манчо, мати- 
Ье немамо...

— Па кво имате, ка не- 
мате матиЬе ... — разсър
ди се я.

— Имамо найлон чора- 
пци, свилу за летне рок- 
л>е, силвер жилети за 
бричеае. •..

Излезо си оди задругу- 
гуту ердит. Мислео да и- 
дем у друго село за мати
ку ама ми рекоше и тамо 
нема. Бре докуде стигомо- 
Старете матийе нема куде 
да клепамо, а нове нема 
куде да купимо.

(„Анабела” — Милано)

Стояан Станков

АФОРИЗМИ

Някои хора приличат на охлювите — хем 
пълзят, хем ш показват рогата.

МАНЧА

Добавка: ПИШЕТЕ 
У кою задругу има мати
Ье да си купим.

ми

Светът би бил идеален, ако за хората съде 
хме по автобиографиите. БЕЗ ДУМИ

(„Пари мач” — Париж)
М.
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