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ВЕСТИИН ИД БЪЛГАРСКАТА НАРООИОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ

ЯНУАРИ

1976

*

БРОЙ

739

*

ГОДИНА

XVIII

ЦЕНА

1,20

*

С указ на Президента на Социалисти
ческа федеративна република Юго
славия от 14 февруари 1975 г. Изда
телство „Братство” е удостоено с
Орден братство и единство със сре
бърен венец за особени заслуги в
областта на информативната и гра
фическа дейност и приноса за развитието на братството и единството
между нашите народи и народности.

ДИНАРА

НОВОГОДИШНО ПОСЛАНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО

ПО-ПОДГОТВЕНИ И ПО-ОРГАНИЗМИ
ЗА ИЗПЪЛНЯВАНЕ НА СЛОЖНИТЕ
ЗАДАЧИ
Отзовавайки се на молбата на Радио телевизия Нови
Сад — която се обърна от името на всички югославски ра
дио и телевизиони станции — президентът на Републиката
Йосип Броз Тито по повод Новата 1976 година отправи до
гражданите на Югославия следното поръчение:

Изтеклата 1976 година бе
юбилейна. Тя измина под знана на чествуването на тридесетгодишнината от
победата
над фашизма, тридесетгодишнината на свободен труд и
творчество. Считам, че по по
вод на тоя юбилей добре са
резюмирани нашите победи във
войната, но не и всички наши по
беди в мира, в изграждането
на социалистическа, самоуправителна и необвързана Юго
славия. Понеже за трй десети
летия наистина е осъществен
революционен скок, както в
развитието на нови обществе
ни отношения и икономически
напредък в страната, така и в
укрепването на нейните пози
ции и авторитет в света.
Напоследък аз говорих за
пълно преобразения лик на
Югославия, за това нан днес,
навред из страната, изглеждат
нашите села и градове. Прибавил бих към това само няколно показатели, които илюстри
рат този напредък.
От 1947 до 1975 година на
шият реален обществен про
дукт се увеличи над
седем
пъти. По същото време проми
шленото производство годиш
но нараства за 10 на сто, по от
ношение на 1946 година него
вият обем е увеличен повече
от 17 пъти. Известни са и ог
ромните резултати в електри
фикацията на страната. Поч
ти всички села и повечето до-

макинства днес са елентрифици
рани.
Доколното се насае за сел
ското стопанство, въпреки че
участието на селскостопанско
то в общото население е на
малено от 67 на 38 на сто, не
говото производство на жител
е удвоено. В обществения сек
тор на стопанството днес ра
боти почти всеки четвърти жи
тел, а броят на заетите е уве
личен почти за четири
пъти.
Постигнати са крупни резулта
ти във всички стопански отра
сли благодарение на модерни
зацията, прилагането на нау
ката и т. н.
Образователното равнище на
населението също е изменено
съществено, а това радикално
квалификационната
подобри
структура на заетите. Средни
училища завършиха над 2,5 ми
лиона ученици, а на факулте
тите и висшите училища дипло
мираха 520 хиляди студенти.
В нашата страна днес същест
вуват 15 университети и т. н.
Разширена е здравната служба,
обезпечена основна здравна
защита на населението, изгра
дена широна мрежа на здравни
и социални учреждения. Об
що, подобреното жизнено ра
внище допринася, ,че средни
ят човешки, век в Югославия
днес възлиза на 68 години
спрямо 45 години преди вой
ната.
Всички тези успехи са плод

на творческите усилия на тру
довите хора, укрепването на
единството на нашата общност
и постоянното развитие на со
циалистическата самоуправител
на система: те са постигнати
благодарение на упоритото за
лагане на Съюза на югослав
ските комунисти.
Ако спрем поглед само на
изтеклата година, кояха бе
твърде сложна, ще видим, че
са постигнати
задоволителни
резултати. Навсякъде се чуьсг
вуват плодовете на труда по
осъществяване решенията на
Десетия нонгрес и разпоредби
те на новата Конституция. Кое
то е най-важно, тази дейност
продължава. За това много до
принася все по-добрата органи
зираност на обществено-политичесните организации и дей
ното участие в тях на все поголям брой трудови хора и гра
ждани.
Изтеклата година даде зна
чителни резултати в организа
ционното, акционното и идейно
то оспоообяване на Съюза на
комунистите, неговите ръковод
ства и организации. В ноннретните акции на Съюза на кому
нистите се потвърждаваше не
говата авангардна роля в само
управителното преобразование
на обществото и укрепваха не
говите редове. В предстоящия
период Съюзът на комунистите
трябва в още по-голяма степен
да насърчава и насочва дей

НАЙ-ХУБАВИ НОВОГОДИШНИ ЧЕСТИТКИ

НА БОСИЛЕГРАД ВОДОПРОВОД, НА ГРУННЦИ ТОН
Новогодишните празници тру
/ лещите се и гражданите в Босилеградсна община посрещна
ха с нянолно значителни тру
дови победи. Босилеград полу
чи нов водопровод, които бе
пуснат в действие в навечерие
Новата година. Тана центъра на номуната оне от дне
вен ред своя дългогодишен но
мунално-битов проблем — недо
стиг на питейна вода. Туй тряб
ва да се изтъкне всестранната
помощ, която за изграждането
на този обект оназаха гранича
рите от ЮНА. Те дадоха парична помощ от 650 хиляди ди-

нара и пробиха повече от по-

ловината на водопроводния ка
нал нъм о. Извор.
Особено голяма радост по
навогодишните празници дожи
вяха груинчани. Те успяха да
реализират голяма трудова по
бода — да електрифицират
своите домове. По време на
Новогодишната нощ в 60 дома
иинотва заблестяха електриче
ски крушки. Това е резултат на
усърдието «а груинчани, които
в тази благоустройствена анция вложиха много труд. Боя
но доманинотЦо даде по 8 хи
ляди динара, а всеки работоспо
собен член по десет трудодни.
По време на новогодишните

празници бо тържествено и
весело е цялата община. Граж
даните от Босилеград, Нового
дишната нощ посрещнаха глаоно по домовете си о близки
и приятели. Колективно посре
щане би организирано в Дома
на ЮНА и в кафенетата.
Трябаа да са изтънне, че по
време на празника най-много
бяха ангажирани работниците
от Автотранспортното пред
приятие, ноито успешно орга
низираха превозването на път
ници не само в номуната, но
и във вътрешността на страна
та ни.

В. В.

Президентът Тито чете новогодишното послание
ността по всични места, особе
но в органите на обществено
решаване, с особена отговор
ност за ефикасно изпълняване
на онова, ноето е договорено
!И занлючено.
И въпреки трудностите и не
достатъците, за които открито
разискваме, все по-очевидни
са резултатите в претворяване
то на конституционните разпо
редби в обществената прантина. Особено важен е фактът,
че в сдружения труд си проби
ват път нови отношения, кои
то във все по-голяма степен
ще осигуряват на работническа
та нласа решително влияние в
разпределението на обществе
ния продукт. В делегатската си
стема са включени около два
милиона хора, от ноито полови
ната са от прякото производст
во. С развитието на тази сис
тема ние изграждаме танива
отношения, които изключват
получаване на вишегласие и
антагонизми, а подразбират со
лидарност, взаимно уважаване
и общо изнамиране на най-до
бри решения.
Редом о тези антивности,
осъществен е забележителен
напредън в организацията, ефи
насността и обобществяаане
отбрана, а
на всенародната
особено в издигането на боего
товността и унрапването на
морално-политическото
един
ство на нашата Армия. Изте
клата година също характери
зира афирмацията на общест
вената самозащита — нато
съставна част на социалистиче
ските самоуправителни отноше
ния — и в тази рамни успехи-

те във функционирането
на
сигурността.
В областта на стопанството,
благодарение на широката об
ществена акция, на която зна
чително насърчение даде Съю
зът на комунистите, успяхме
да спрем нянои отрицателни
тенденции, изявяващи се осо
бено в началото на годината,
които застрашаваха стабилност
та на стопанството. Спряно е
ускоряването на
инфлацията.
Дойде до положителни проме
ни във външнотърговския об
мен, намален е дефицитът в
платежния баланс, а валутните
резерви са увеличени. Така за
пазихме външната платежоспо
собност на задоволяващо рав' нище.
Въпреки че се срещахме с
крупни проблеми в общата сто
пансна дейност, постигнати са
редица положителни резулта
ти. Тази година се завършиха
или се привеждат към края
някои крупни
съобщителни,
промишлени и други обекти,
значителна
които ангажираха
част от акумулацията, но кои
то са от дългосрочно огромно
значение за нешото развитие.
Тук са например железопътна
та линия Белград — Бар, нянои
големи фабрики, хидроцентра
ли, модерни пътища и т. н. Про
мишленото производство като
цяло нарасна за около 6 на
сто. Значителни резултати по
стигнахме и в селсното стопан
ство. Макар че те не са тол
кова* добри, както предшеству
пощата година, изключвайки
рекордния добив на царевица,
(На 2 стр.)
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безспорно е, че например в
приносите на обществения сек
тор на нашите сортове пшени
ца и хибридна царевица, до
стигнахме световно
равнище,
По отношение на жизненото равнище не осъществихме
всичко, което желаехме, но
безспорно и тук напредвахме.
Около четвърт милион хора
миналата година получиха рабо
та. Построени са много нови
жилища, културни и здравни
учреждения, модерни универ
сални магазини и различни обе
кти на обществения стандарт.
Обаче не може да бъдем дово
лни с ръста на реалните лич
ни доходи, както ни от ръста
на производителността на тру
да.
В~ следващата година влиза
ме с големи възможности за
по-успешно и по-стабилно ико
номическо развитие. Сега политичесни сме по-готови и подобре организирани за изпъл■няване на сложните задачи,
които са пред нас. Между ос
новните задачи спада по-ефи
касната борба срещу инфла
цията и осигуряване на дина
мично обществено-икономиче
ско развитие като цяло.
Във
връзка с това,
увеличението
на производителността на тру
да е едно от
приоритетните
задължения на цялото общест
во. Това е главен извор за по
нататъшен материален и обще
ствен напредък. Затова е необ
ходимо по-съществено да се
усъвършенствува отношението
спрямо труда и обществените
средства, особено да се стиму
лира творческия труд, по-последователно да се прави раз
пределението според труда и
т. н.
Също така, ограничаването
на нерационалното потребле
ние и вноса, който с години ни
обременява, трябва да се про
вежда с най-голяма отговор
ност. От друга страна, трябва
максимално да се залагаме за
увеличение на износа, по-добра
организация и
координация,
още повече, че условията на
световния пазар
ежедневно
стават все по-трудни.
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Реализацията на тези и АРУги задачи изисква преди всич
ко повече самоуправително пла
нирано и договаряне,
повече
ефикасност и
последовател
ност при провеждането на Мои
ституцията и решенията на Де
сетия конгрес. В рамките на
това ще ускорим
приемането
на новия средносрочен план,
както и редица закони и меро
приятия, от които зависи уско
реното функциониране на и но
номическата система, по-добра
организираност, както и иконо
мичесни по-силна роля на сдру
жения труд. Обаче, на всички
трябва да бъде ясно, че на
предъкът, към който стремим,
ще зависи от това как ще се
държим и колко ще работим.
През миналата година още
повече укрепна международно
то положение и сигурност на
Югославия. Това е резултат на
нашата принципна политика и
богата външнополитическа дей
ност.
Тази дейност развиваха, как
то държавните органи, тока и
други организации и институ
ции на нашето общество. За
авторитета на страната с твор
ческия си труд, професионална
подготовка и съзнателност до
принесоха и нашите граждани,
работещи извън своето отече
ство.
Напоследън в света се сбъд
наха значителни промени, но
които още не вляват сигурна
надежда, че бързо се прибли
жаваме към по-стабилно и поправдиво международно устрой
ство. Но трябва да признаем,
че са постигнати и крупни, ис
торически резултати в борбата
за свобода и независимост на
Виетнам, Камбоджа, Лаос и
други.
Политиката на необвързване
е признат инициатор и значи
телен фактор на положителни
процеси. Тя се афирмира като
световна политика, като актив
но определение на най-голям
брой страни и израз на необ
ходимостта светът да се обе
динява на основите на общи
интереси и цели.
В сегашния процес на нама
ляване на напрежението осо
бено значение придаваме на
състоялото се Съвещание за
европейска сигурност и сътру
дничество, което посочи на по
ложителните процеси в Европа
и на необходимостта от създа
ване на условия разведряване
то да се задълбочи и разширява.
Сега предстои голяма борба
за провеждане на хелзингските
принципи. Доколкото се насае
до нас, ние към това дадохме
вече и конкретни приноси, ме
жду които са и нашите неотда
внашни споразумения със -със е
дна Италия.
Обаче и занапред се среща
ме с редица отрицателни явле
ния. Империалистическите и ос
таналите реакционни сили упо
рито се съпротивляват на поло
жителните процеси и промени.
Детантът остана ограничен гла
вно на отношенията между от
делни велики сили. Останалите
страни, особено необвързани
те, са подложени на различни
видове натиск и чуждестранно
вмешателство. Всичко това за
труднява решаването на акутните международни кризи и
насърчава избухването на но
ви. Пито световното икономи
ческо положение не се подо
брява, а особено е тежко по-

ложениото на повечето разви
вещи со страни. При
всичко
това, надпреварата във въоръ
жаването, включвайки и -някои
нови средство за масово уни
щожение, застрашително се
разширява.
Международната дейност на
Югославия в настъпващия пе
риод в рамките на Организа
цията на обединените народи
и извън нея, ще бъде насоче
на към укрепване на
всички
положителни процеси в свето.
В това направление,
особено
ще се застъпваме за пълен ус
пех на предстоящата Конферон
ция на необвързаните страни
в Коломбо.
Що работим също и върху
това, че
в подготовката за
министерската среща ма евро
пейските страни, която що се
състои в нашата столица през
1977 година,
във
възможно

най-гол яма степен да присъствува схващането за взаим
ност на интересите на Европа
с интересите на развиващите
се страни.
Международното положение
и авторитет на Югославия се
обосновават върху единството
на нашите народи и народно
сти, върху крепкостта на ней
ното самоуправително общест
вено устройство, върху разви
тата система на всенародна
отбрана и обществена самоза
щита, върху динамична необ
вързана външна политика. Та
кава Югославия има сила
и
най-добри
възможности
да
влияе на международните съ
бития. Нашата
ориентировка
пито в бъдеще не ще може да
измони желанието на
било
кой, пито опитите на вмешател
ство и натиск отвън.
Манто се вижда, пред наше
то общество стоят големи за
дачи. Разбира се, на проблеми
ге и противоречията трябва да
се разчита във всяко развитие,

особено в такова динамично,
канвото е нашето и в така сло
жни международни
условия,
каквито са днес. Тяхното раз
решаване е тъкмо пътят на по
нататъшен напредък.
Аз не се съмнявам, че ние
по този път и в следващата
година ще постигнем значител
ни резултати. Това,
разбира
се, подразбира необходимостта
за още по-големи усилия от
страна на всички сили на об
ществото за укрепване на на
шата общност на равноправни
народи и народности, засилва
не на работническата класа
като главен кохезионен фак
тор на нашата страна, по-нзтатъшно изграждане на югослав
ската самоулравителна
общ
ност.
Накрая изпращам на трудо
вите хора, младежта и пионе
рите, на числящите се към
Народната армия и Службата
уа сигурност, на всички гра
ждани на нашата страна найсърдечни привети по
повод
Новата 1976 година.

ПОНАНВАТ СЕ ДОСЕГАШНИТЕ АБОНАТИ И

ЗА

ИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЗА АБОНИРАНЕ НА ВЕСТНИК „БРАТ
ТВО" ДА ВНЕСАТ АБОНАМЕНТА СИ ЗА 1976 ГОДИНА.
АБОНАМЕНТЪТ ЗА 1976 ГОДИНА ЗАСЕГА ОСТА
ВА, КАКТО И ПРЕЗ 1975 ГОДИНА: 60 ДИНАРА ГОДИ
ШНО, ОТНОСНО 30 ДИНАРА ПОЛУГОДИШНО. ВНАСЯ
СЕ НА ТЕКУЩА СМЕТКА 62500-603-9529 СДК

НИШ

С ОБОЗНАЧЕНИЕ „АБОНАМЕНТ ЗА В—К „ БРАТСТВО”
ЗА 1976 ГОДИНА.”
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СЕНУЛА ЙОКСИМОВИЧ И АНТУН МИЛЕТИЧ

Победа на Югославската армия в
заключителния етап иа борбата за
освобождението на Югославия
Рязкото увеличение и укрепване на
въоръжените сили на НОВЮ към края на
1944 година и началото на 1945 година,
особено след освобождението на Сърбия,
Македония, Черна гора, Санджак и други
части на страната, оказват влияние Върхо
вният щаб пред започването на Югославия
да вземе решение за реорганизацията на
НОВЮ. Със заповед от 1 януари 1945 го
дина се формират Първа, Втора и Трета
армии, а на 2 март и Четвърта армия, а
Върховният щаб в Генералщаб на Юго
славската армия. С това се създават бла
гоприятни условия на фронта, който зае
мат четирите армия на ЮА — на линията
от Драва и Дунав, през Сава и Босна
след това Лика до Адриатическо море —
да преминат в окончателно разгромяване
на врага. Срещу този фронт се намират
силите на германската Групировка армии
„Е" под командуването на
фелдмаршал
фон Лер и много колаборационистически
формации. Обаче и в тила на тези сили
действуват шест корпуса на Югославска
та армия.
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Въз основа на общия съюзнически
план, операциите на Югославската армия
през 1945 година представляват съставна
част на операциите на съюзническите си
ли в Италия и Червената армия в Унгария
и Австрия. На дяла на стратегическия обръч
около Германския Райх на самостоятелно
полесражение между Драва и Адриатическо море, Югославската армия довежда
в безизходно положение сдружените гер
мански и колаборационистически сили на
Балканите.
Четвъртата армия на ЮА действува по
крайбрежието на Адриатика, освобождава
Триест, сетне продължава действията по
долината на Соча към Норушко — до ,онон
чателното освобождаване на Словения.

Трета армия настъпва по долината на
Драва към Птуй и Марибор при съдей
ствие на Първа българска армия на Отече
ствения фронт в Унгария, с която прави
лявото крило на Третия украински фронт
на Червената армия.
Втората армия действува по десния
бряг на Сава и нанася на врага чувствител
ни загуби в Посавина, долината на Босна
и все до Загреб, а с/юд това се придру
жава на Първа и Втора за освобождение
то на част§ от Хърватско и Словения.
Първа армия на 12 април 1945 г. след пет
и половина месеци тежки борби пробива
вражеския фронт в Срем, между Дунав
и железопътната линия Шид — Винковци и
на своето направление на удара насс/ша
по левия бряг на Сава през Славония все
до окончателното освобождаване на части от Словения.
В такава обстановка комендантът на
Групировката
се надява, чеТГтбран^нТГГ 3^
нимирова линия" _ която се протяга
на фронт от Драва през Било пора по Илова и през Сава до Босанска Дубица __
гь,г.Щв ,Уопее да спРе настъплението на
Първа, Втора и Трета армии на ЮА и ще
ооигури безпрепятствено изтегляне на сво
ите части към Австрия. Поради това гер
манските части действуват с най-голямата
възможна упоритост, което довежда до
обстоятелството, че борбите за окончател
но освобождаване на Югославия продължават .и след 5 май, ногата германските
части вече напитулират в Италия, Северна
Германия, Холандия, Дания, Западна Австрия и Южно Баварско. Борбите на югч>
сдавеното полесражение продължават
и
след подписването на капитулация на гвр
манените сили в Европа на 8 май
1945
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ПУБЛИКУВАНИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРЕОБРОЯВАНЕТО В БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА
АДМИНИСТРАТИВНО ЛИКВИДИРАНИ
Според официални данни всички жители
са българи, макар че в страната живеят ми
лион турци, няколко стотици хиляди македонци, повече румънци, арменци...

Сградата в Коломбо, нъдето

състои

На 30 денември 1975 годи
на са публинувани резултати
те от преоброяването на насе
лението, което е направено в
България в началото на същия
месец. Според това преоброя
ване българското население
през последните десет години
се е увеличило за оноло поло
вин милион души. България
сега има 8 792 720 жители, от
ноито пет милиона живеят в
градовете, а около 3 700 000 по
селата.

конференцията

ШРИ ЛАНКА

В публинуваното официално
съобщение
на
Централното
статистичесно управление
са
съобщени почти всички данни,
ноито обинновено се
дават
след преброяване, нато се
тръгне от възрастовата струнтура на населението, образо
ванието, населеността в градо
вете и подобно.

УСКОРЕНА ПОДГОТОВКА
ЗА ПЕТАТА КОНФЕРЕНЦИЯ
НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ
Тези дни правителството на
Шри Ланка положително оце
ни досегашната подготовна за
Петата конференция на необ
вързаните страни, която ще се
състои нъм средата на август
1976 година в Коломбо.

Специално

внимание

се

обръща на подготовната за из-

Делегацията на страната-домакин на конференцията

оглавява
министър-председа
телят Сиримаво Банданараине,
която и ръководи с координа
ция комитет по подготовна на
срещата.

ще

готвяне на политичесните доку
менти на конференцията.

Обаче, бие в очи, че в то
ва официално съобщение един
ствено липсват данните за на
ционалната струнтура на насе
лението. Тана личи ч© всички
жители на тази страна са само
българи.
Счита се, че в България жи
веят около един милион тур
ци, повече стотици хиляди ма-
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година и след провъзгласяването на Деня
на победата — 9 май. Втората световна
война против германските сили и колаборационистите за югославските народи за
върши на 15 май 1945 година. Силите на
Югославската армия в тази удължена вой
на от шест дни окончателно разгромяват
и обкръжават сдружената групация на вра
га, да се предаде с комендант Лер наче
ло. В тези заключителни борби германци100 000
те претърпяват загуби от около
убити и около 210000 пленени войници,
с цялото въоръжение и снаряжение. При
това унищожава се голям брой нолаборационистически войници (усташи, четници
(дражевисти), недичевци, белогвардейци и
други). Все пак една част от тези сдру
жени неприятелски сили успява да се про
бие в Австрия, нъдето ги пленяват съюзни-

ците.
Така
вободиха
знически
помощ в

народите на Югославия сами ос
своята страна в контекст на съю
фронтове и при тяхна всестранна
снаряжение, особено пред края

на войната.

войната
Югославската армия завършва
с четири армии, 6 корпуса, една група в
пехотни и 2 възразмер на корпус, 51
душни дивизии, 198 пехотни, 32 артилерийни, 5 инженерни, 2 танкови.^ една конна
бригада със силни Военноморски сили и
Военно

въздухоплаване. Целонупното численно състояние на тези сили в началооколо 650 000
то на 1945 година възлиза на
завършва под
бойци, а когато войната
оръжие се намират 800 000 боици.
Тези сили приновават срещу себе си
през 1945 година оноло 381 000 германски
и около
200 000
колаборационистически
войници.
НОВЮ, относно Югославската армия
оноло
война
дава
през четригодишна
около 20 000
305 000 загинали (от ноито
жени) и оноло 425 000 ранени бойци и номандири. Югославските народи през вой1 706 000 хора, жени
ната загубват оноло
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и деца и претърпват големи материални
щети, поради разрушенията и плячкосването от страна на фашисткия окупатор.
В заключителните борби за окончател
ното освобождение на Югославия, Нацио
налният комитет и Председателството на
АВНОЮ щом пристигат в Белград пристъп
ват към приемане на редица решения за
унрепване на народната революционна
власт и обнова на разрушената страна. С
цел за международното признание на Де
мократична Федеративна Югославия, Наци
оналният комитет работи върху създаване
правителство.
то на единно югославско
правителството
Националният комитет и
на Кралство Югославия на Иван Шубашич,
по препоръка на британския представител
на Конференцията в Ялта (февруари 1945
година) се споразумяват за .образуване на
единно правителство. Националният комитет и правителството на Шубашич на 5
март 1945 г. подават оставка, а Председа
телството на АВНОЮ и кралското наместничество мандата за съставяне на едимаршал
нно правителство доверява на
Йосип Броз Тито. Маршал Тито създава
временно правителство на Демократична
федеративна Югославия на 7 март, което
веднага се признава от британското, съвет
ското и америнанокото правителства.
Третото заседание на АВНОЮ се съ
стояла от 7 до .26 август 1945 година. На
него се избират Председателство и отдел
.ни отбори, а със специална резолюция
се провъзгласява Временна народна скуп
щина. След изборите, състояли се през
ноември 1945 година, на които побеждава
листа на нандидатите на Народния фронт
с повече от 90 на сто общия брой на гла
совете, на заседанието на Нонституционноучредителната скупщина (29 ноември 1945)
се провъзгласява Федеративна
народна
република
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кедонци,
Според

брояване
то направено през 1956 го-

Венецуела национализира нефта
От 1 януари 1976 година Ве
нецуела стана господар на
най-голямото си богатство —
нефта. Президентът на репуб
ликата Перес на тържествен
начин означи национализация
на целокупната нефтна инду
стрия, която досега беше в
ръцете на над 30 чуждестран
ни компании, предимно от
САЩ.

По производство на нефт
Венецуела се намира на пето
място в света. На чуждестран
ните компании вече е изплате- *
но обезщетение от над един
милиард долара. Счита се, че
още през настоящата година
венецуелското стопанство от
нефта ще получи около 6 ми
лиарда долара.

ИСПАНСКИТЕ РАБОТНИЦИ
ТЪРСЯТ СИНДИКАЛНА
СВОБОДА
— Над 80 работници от Край
слеровата фабрика за автомо
били се затвориха в една чер
ква в предградието на Мадрид
търсейки синдинална свобода
и премахване на парични гло
би, с които са наназани ня
колко работници. Те съобщиха,
че ще прекратят стачката, ногато техните изисквания се
удовлетворят.

Миналия месец
полицията
разгони стачката на 10 хиляди
работници ь' същата фабрика,
които се озоваха на призива
на левичарските опозиционни
групи на главната стачна.
Южно от Севиля полицията
изгони от черквата 50 металоработници, които две седмици
протестираха, поради уволнява

не. ,

Все повече акции но
Палестинското движение
палестинското
Борците на
съпротивително движение през
миналата година предприема
ха уредно 34 акции месечно
срещу израелските военни ин
сталации и части. Палестинска
определя
та агенция ВАФА
точно, че 135 анции са извър
шени в централната част Н0
окупирана Палестина, а оста
налите южно, по крайбрежие
то и в другите части на окупи

раните арабски територии.
Отговаряйки на все по-сил
ната палестинска
антивност,
израелските окупационни вла
сти през миналата година аре
стуваха 1612 палестински гра
ждани. Агенцията посочва, че
478 палестински граждани са
интернирани след демонстра
циите през декември в окупи
рана Палестина.

СВЕТЪТ В ЦИФРИ
Гвинея-Бисао, бивша португалска колония, сега работят
оноло 2 хиляди учители и професори, докато само преди 10
години в португалска Гвинея имаше едвам 30. Само за една
година на народна власт, числито на учениците в основните
и средни училища се удвои, та сега в тези училища учат
оноло 90 хиляди ученици. Същевременно, на чуждестранните университети следват 381 студенти. Една от най-младите
независими афринансни страни Гвинея-Бисао, ноято след дългогодишна борба едвам миналата година извоюва назависимост от португалския нолониализъм, наскоро ще получи и

свое

Югославия.
НРАЙ

румънци, арменци,
служебното
прена
население-

дина
в
България
живееха
187 870 македонци, от които
178 862 в Пиринска Манедония. Към края на 1965 година,
дойде до ново
преброяване
на населението и българските
власти тогава на обща изнена
да, съобщиха че в България
преди това преброяване има
ше общо 9 637 македонци.

първо виеше учебно заведение.
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СЕСИя НА ОС В БОСИЛЕГРАД

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ
На последната сесия на ьсич
ни делегати на Общинската
скупщина в Босилеград, която
се състоя в края на декември,
бе преразгледан начина на кон
то е осъществен и ползван
бюджета на общината през
1975 година. След това се взе
решение за временно финанси
ране на общинските органи и
служби до приемането на но
вия бюджет.
Делегатите на Общинсната
скупщина се изясниха и върху
предложеният обществен дого

вор, съгласно Резолюцията на
СР Сърбия за общественото
потребление в тази година. Спо
ред договора съвкупните сред
ства за обществените и съв
местни потреби на територия
на общината ще могат да се
увеличат само с. 14 на сто в
сравнение с миналогодишните.
С ограничаването на бюджет
ното потребление, което е ва
лидно за СР Сърбия, ще се да
де пълен принос на икономи
ческата стабилизация и прекра
тяване на инфлацията.

Но съвместната сесия на ОС
бе обсъдена и информацията
във връзка с реализиране ре
шението за задължително при
емане на стажанти в трудови
те и стопански организации, в
комуната.
Състояха се м отделни сесии
на съветите на Общинската
скупщина. Съветите на сдружо
пия труд и на местните общ
ности анализираха и решава-,
ха върху проблемите на кому
нално-битовите обекти в кому
ната.
В. В.

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Новоизбраните делегации
важна самоуправителна база
Качество на новоизбраните делегации за самоупра
вителните общности на интересите в местните общности и
трудовите организации е на равнище, което гарантцра успе
шна работа от самото начало
На съвместното заседание
на Председателството на Обнонференция
на
щинската
ССРН, Общинския синдикален
съвет и Координационното тя
ло за устройство на самоупра
вителните общности на интере
сите се констатира, че избра
ните делегации в 37 местни
общности и 13 организации на
сдружения труд са на равнище
то на задачите си.
В анализа изборната
дейност и разискванията се посочи, че в делегациите за съще
ствуващите и новоформирани
самоуправителни общности на
интересите са избрани най-антивните и способни членове
от местните общности и орга
низациите на сдружения труд.
От значение е, че структура
та на новоизбраните делегации изцяло отговаря на изискванията и състава на изби
рателите. От 405 членове на де
легатите в местните общности,
93 души са членове на Съюза
на комунистите, 52 жени
и
102 младежи и девойки. Подоб
но е и структурата на избрани
те членове в делегациите на
организациите на
сдружения
ТРУД-

Успешно
проведените избори за делегации и техният състав гарантират нови успехи в
цялостното преустройство на
самоуправителните
общности
на интересите
в Босилеградсна община. Обаче, на проведенето заседание се подчерта,
че отделно внимание" трябва
да се обърне на предстоящи
те избори за делегати на скуп
щините на самоуправителните
общности на интересите, кои
то ще се проведат към края
на този и в началото на след
ващия месец. Дотогава в комуната ще се организират регионални съвещания с новоиз
браните делегации, на
които
ще се разговаря върху права
та, длъжностите и метода на
работата им.
Същевременно
ще се предлагат кадрови решения за най-отговорните поето
ве в самоуправителните общно
сти на интересите,
На тези и други събрания
в комуната също тана ще се
анализира досегашната работа
на общинските самоуправител
ни общности на интересите,
Тази дейност, каза се на засе
данието, досега не се достатъ
чно и успешно изяви. Именно,

действуването на самоуправи
телните органи в общностите
на интересите върху делегат
ския принцип не е докрай и
успешно осъществен. По преценна на участниците на засе
данието това е създав^до въз
можности най-голямо влияние
в самоуправителното решаване
да
имат административните
служби на общностите на инте
ресите.
На заседанието се констати
ра, че отчети за досегашната
работа повечето от самоупра
вителните общности не са из
готвили, въпреки, че изпълни
телните органи на ССРН и Син
дикатите в общината това са
търсили повече пъти. Тези от
чети, по време на изборната
дейност е трябвало да разглеж
дат всички избиратели, в кому
ната.
На заседанието се прие ре
шение занапред всички скупщини на
самоуправителните
общности на интересите
да
наброяват повече делегати отколкото досега, а върху всяко
решение предварително да се
изяснят делегациите, относно
делегатената база.
В. В.

ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ АКЦИИ В БОСИЛЕГРАД

ЩЕ СЕ СТРОИ НА НАЦИОНАЛИЗИРАНИТЕ ПАРЦЕЛИ
Върху
национализираните
преди няколко тодини строи
телни парцели в Босилеград,
сега вече може да се строи.
По решение на Съветите на
сдружения труд и на местните
общности на Общинсната скуп
щина в Босилеград национали
зираните парцели ще се пол
зват за изграждане. Това е от
голямо значение, тъй като вече
четири години, поради нереше
ните административно-процеду
рални въпроси на тези парце
ли, заемащи повърхност от 170
хиляди квадратни метра, из
цяло бе спряно и обществено
то и частно жилищно строител
ство.

СТРАНИЦА 4

Според взетото решение на
двата съвета на Общинсната
скупщина, Общинската служба
за градоустройство
занапред
ще реализира редица меропри
ялгия, та
национализираните
парцели да оспособят за строе
не. Става дума преди всичко за
реализиране на номунално-битови мероприятия.
Например,
според
градоустройствения
план, на тези парцели ще се
прокарат нови улици и рекон
струират съществуващите
в
дължина от 9 километра, ще
се построи водопроводна мре
жа от 8 километра, нанализаци
онна мрежа от 6 километра, а

дължината на новата електри
ческо-токова мрежа ще възли
за на 8,5 километра.
За тези
градоустройствени
акции са необходими към 26
милиона динара.
Продажната цена за квадра
тен метър на национализира
ните парцели ще бъде 193 ди
нара. Предимство при ползва
не на парцелите ще имат об
ществените организации,
а
след това участници
в НОВ,
военни инвалиди, лица, няма
щи нито обществена, нито част
на квартира и други.
В. В.

НОВИТЕ ДЕЛЕГАЦИИ

Афирмираие на самоуправителните общности
Новите делегации и тяхното място в ра
ботата на самоуправитслните общности на
интересите, бе тема върху която беседвахме
с ВАСИЛ ТОДОРОВ, председател на коорди
национното тяло за провеждане на консти
туционните разпоредби в Димитровградска
община.
—. Към края на октомври и
в началото на ноември минала
та година направихме полити
черна подготовка за избиране
на делегации в самоуправител
ните общности на интересите.
След като бе извършено евидентираие на кандидатите за
членове но делегациите и ут
върдени кандидатите, съгласно
основните начала на кадрова
та политика и критериите за
избор на делегации и делега
ти, на 6 и 7 декември се про
водеха непосредствени избори
и бяха избрани членове на де
легациите — заяви др. Тодо
ров.
— Трябва да отбележим, че
гражданите проявиха голям ин
терес, така че 93 на сто от
избирателите гласуваха, дока
то в някои местни общности
гласуваха всички гласоподава
тели.
Избрани са 662 членове на
делегациите, от които 443 са
от прякото производство, 105
са жени, 93 девойки и младе
жи, а 322 членове на Съюза
на комунистите.
В по-малобройните
местни
на
общности и организации
сдружения труд не провежда
хме избори за делегации, по
вършат
неже всички членове
функция на делегация.
След учредяването на деле
гациите бяха евидентирани де
легати за членове на енупщи
ните на самоуправителните об
щности на интересите и бяха
кандидати
излъчени над 300
за членове на същите.
Понеже броят на делегати
те в енупщините бе утвърден
предварително чрез самоупра
вителни споразумения, на
17
декември се състояха нанди-

дационни събрания, на които
бяха утвърдени кандидати за
делегати.
При това се водеше сметна
прякото производство да бъде
застъпено с над 50%, както и
за
стютветната
застъпеност
на жени, младежи и останали
структури. За делегати след
ваше да се избират граждани
те, които с досегашната си
дейност се потвърждават, че са
последователни борци за по
нататъшното развитие и унреп
ване на самоуправителните от
ношения, Също се е имало
предвид при избирането
на
делегати за отделни области
да бъдат избрани хора, които
имат склонност към
дадена
дейност.
Изборите за
делегати
се
проведоха на 25 декември и
в 8 скулщини на самоуправи
телните общности бяха избра
ни 204 делегати. Структурата на
пълно е запазена. В скупщините на самоуправителната об
щност за предучилищно и ос
новно образование са избрани
14 жени, 7 младежи; а в съве
та на ползващите услугите в
същата скупщина 14 от общо
20 делегата са от непосред
ственото производство.
Подобна е структурата и в
скупщините на останалите самоуправителни общности
на
интересите.
Това е гаранция, че новоиз
браните делегати в енупщини
те ще допринесат още повече
за афирмирането на самоупра
вителните общности на инте
ресите в осъществяването на
конституционните начала и кон
гресните резолюции на Съюза
на номунистите —
каза
на
края Васил Тодоров.
А. Д.

ОТ СЕСИЯТА НА ОС — ДИМИТРОВГРАД

ШУМНЕШ - УСЛОВИЕ ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
Състоянието и
развитието
на селското стопанство бе ед
на от темите, върху които разиоква Общинската скупщина
в Димитровград. Между дру
гото бе констатирано, че ана
лизите за развитието на сел
ското стопанство поназват, че
то значително заостаьа в раз
витието си. Това потвърждава
и
фактът,
че
планираният
ръст от 7 на сто
годишно,
през последните години е на
мален на само 1 процент.
• От друга страна, останалите
стопански дейности са значи
телно-интензивно
напредвали
и се развивали. Става ясно,
че все повече се
чувствува
необходимостта от селскосто
пански произведения за пре
хранване на населението, за
преработвателните' капацитети
и за износ,
Ето защо е необходимо да
се обърне много по-гол ям о
внимание на селскостопанско
то производство. По-специално
трябва да се акцентува разви
тието
на
животновъдството,
за което общината има добри
природни условия.
.Но не бива да се пренебрегне обстоятелството, че де
ведесет на сто от селскосто
панското производство
е в

ръцете на частните селскосто
пански производители,
чиято
средна възраст е над 55 годи
ни. Естествено, те вече
не
са в състояние нито качестве
но, нито пък в достатъчни ко
личества да произвеждат.
С оглед на това решаваща
роля трябва да изиграе обще
ственият социалистически сек
тор със своите производстве
ни капацитети и по-съвремен
ната технология. За качестве
но производство нужно е оба
че двата сектора — и общест
вения, и частния,
съвместно
да действуват и да се сдружават.
Констатира
се, че между
частните селскостопански про
изводители в общината инте
рес за такъв вид сътрудниче
ство съществува. Но все още
има известни недоразумения.
Налага се да се предприемат
необходими мероприятия. Об
щинската скупщина подчерта,
че специалисти
от
областта
на
селскостопанство
трябва
по селата и подробно да раз
яснят условията, предимствата
и значението на сдружаването,
за което досега не е направе
но онова, ноето може да се
направи.
А. Д.
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ДИМИТРОВГРАД

ПАРТИЙНА ДЕЙНОСТ

ЕНЕРГИЧНО СРЕЩУ
БЕЗЗАКОНИЕТО

ИЗБОРНАТА АКТИВНОСТ УСПЕШНО
ПИЩЕШЕ

=Р,нда а^;зирнаа
™3Дмет™о°ТвЩеС"”“а"®
^становищата
на Ппрпго ’ Тринадесето и Четиринадесето заседание
3 Чр|дседателтв°то на ЦК на СЮК.
опгани^.Т«ИНИТе разисквания посочиха, че партийните
НРТО и! к
ДОСТа МНОГО са ангажирани за премахваволни™ беззаконието И безазанонната работа на ръноа°даа1а
самоуправнтелни органи. От тази активност
^ ти вечТе има- Наистина нови нриминални прояви
засега няма. Това обаче е привидно, защото самоуправителните органи все още скриват някои от тези прояви
констатира се на заседанието.
Анализирайки конкретните условия и възможно
сти за премахване на всички отрицателни прояви
в
трудовите организации се изтъкна, че все още не са
достатъчно афирмирани самоуправителните
работни
чески контроли. В някои организации дори не са и
формирани. На заседанието се предложи тези важни
самоуправнтелни органи още веднага да утвърдят свои
непосредствени задачи на начин, определен в Кон
ституцията.
В конкретните разисквания се изтъкна, че в тру
довите организации, които имат най-много нерешени
проблеми и партийните организации най-слабо дейст
вуват. Пасивното отнасяне на членовете на СК цъм
собствените проблеми е последица на все още присъствуващия либерализъм в някои среди.
За тези и всични други проблеми, съществуващи
във връзка с укрепването на законността в стопанска
та и извънстопанска дейност ще бъде изготвен ана
лиз и определени
най-важните задачи, върху които
занапред най-много ще се ангажират комунистите във
всични партийни организации^ в комуната.
В. В.

УСПЕШНА

ИЗБОРНА

В Босилеградска община в
определения срок приключиха
изборите в първичните партии
ни организации в местните об
щности и в организациите на
сдружения труд. В общо 40
партийни организации са избра
ни нови секретари и членове
на секретариатите.
Според първите неофициал
ни анализи в новите партийни
ръководства са избрани лица,
изпълняващи критериите на ка
дровата политика в Съюза на
комунистите, Общинският нокомисия
митет и Кадровата
на
Общинската конференция
на СК до 20 януари ще изгот
вят обстоен анализ за резулта
тите от проведените избори.
Всички партийни организации
на изборните събрания приеха
програми на работа за период
от две години. В тях са утвър
дени въпросите, върху които
ще се ангажират комунистите
в предстоящия период. В пар
к " организации в местни
тийните
преди
те общности това са
всичко комунално-битовите про
блеми, обременяващи селски
те срещи. Между другото в
програмите са внесени акции
те в областта на съобщенията
и пътното строителство, снаб
дяването, електрификацията и
др Разбира се, главната иници
атива за реализирането на те
зи и други анции ще
дават
комунистите.
В програмите на партийните
организации в столанснитеи
трудови организации се набля
га преди всичио върху осътце
отвиването на
стабилизационн“а политика, идейно и анци
онното унрепване на партиини
те редове, приемане на нови
членове, задълбочаване на само
управителните
отношения
прочие.
С една дума, съдържанието
на изборните партийни събраБосилеградска община
ния в
* 9 ЯНУАРИ 1970

показва високо съзнание и от
говорност, с която с членовете’
на СК реализираха тази важна
задача.
В. В.

ОБЩИНСКА

КОНФЕРЕНЦИЯ НА

Работата, в почти всични ор
ганизации, е сериозно и ща
телно оценена и набелязани
са предстоящите задачи,
на
организациите. Осъществените
досега резултати са оценени

Най-важни въпроси в пърьич
ните организации в основните
организации
на
сдружения
труд са били стопанската ста
билизация, по-нататъшното сто
панско развитие, укрепване на
самоуправителните отношения,
идейно-анционното и надровото оспособяване на първич
ните
организации, обществе
ната сигурност, самозащитата
всенародната отбрана и т. н.
В вървичните
организации
по селата са доминирали въ
просите за развитие на слеокото стопанство и обществе
но-икономическите отношения
на село. Комуналните въпроси
също са разлеждани на събра
нията в първичните организа
ции по селата.

Моинци

ДЕЙНОСТ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Нови партийни
ръководства

БРАТСТВО

Във всички първични органи
зации на Съюза на номунисти
те в Димитровградска община
приключиха изборните събра
ния. На същите бяха избрани
секретари и членове на секрета

риатите на организациите. Оце
нено е, че изборната актив
ност е била във всички орга
низации.
Събранията бяха масово по
сетени, и то не само от чле
новете на Съюза на номунисти
те. Интерес проявиха .и оста
трудещи
налите граждани и
се, като взимаха активно уча
стие ь оценяване работата на
комунистите през изминалия
двугодишен период.

ССМ

реално и критически. Има и
пропуски, които в предстоя
щия период трябва да се над
делеят.
Общо мнение е, че много
организации не са показали
самоинициатива,
достатъчна
а същата са очаквали от Об
щинския комитет и висшите
партийни органи.
В организациите е разисква
но по въпроси, характерни за
средите, нъдето действуват.

В териториалните организации
най-много се разисква за влия
нието и дейността на номуни
стите в останалите обществе
но-политически
организации,
местните общности и делега
циите, проблемите на снабдя
ването, опазване на човешка
та среда, изграждането на но
мунални обекти и т. н.
Във всични организации се
прояви готовност да се обър
не по-голямо внимание на иде
йно-анционното и политическо
издигане на комунистите, ка
то значителен фактор за оспо
собяване и укрепване на орга
низациите

като

цялост.
А- А-

В ДИМИТРОВГРАД

Забележителни резултати, но и пропуски
В
изминалия
едногодишен
период са постигнати значител
ни резултати в идейно-полити
чесното издигане и организа
ционно укрепване на общин
ската организация на младеж
та. Тази оценка прие Общинската конференция на Съюза
на социалистическата младеж,
анализирайки дейността си на
годишното отчетно събрание.
Изходно начало в работата
организация
на
младежката
са били становищата, приети
на партийните конгреси, раз
поредбите
в
Конституцията
на СФРЮ и документите, при
ети на конгресите на ССМ на
Югославия и Сърбия. Те са
дали пълен /Принос за създава
не на нова и единна организа
ция на младите във всични сре
ди на нашата обществено-поли
тичесна общност.
Провеждайки в дело аиционно-политичесиата програма, Об
конференция
на
щинската
ССМ в Димитровградска общи
е
слона най-голямо ударение
.3 активността на първи
жила на
чните организации и провень
дане на 1 различни акции от об
Между
ществено
значение.
тях особено място заема анцията „Младият работник
оамоуправитол",
^окаждащ^
се в основната

на сдружения труд „Тигър .
Чрез организирано провеж
дане на тази акция се създа
афирмиране
ват условия ва
на труда, като основна стойност на човека. Тя развива
желанието за съревнование и
дава подтик към новаторство
и рационализация.
Нейната
роля кьм самоуправително и
ангаобществено-политическо
с:.~
жиране нв младите работници
в сдружения труд е също от
голямо значение.
Имайки предвид значението
на тази акция на нея и в пред
да
стоящия период трябва
бъде обърнато пълно внимацел
ще
ние. Основната й
обема
на
бъде увеличение
намаляване
производството,
отсъствията по болест, рацио
нално ползване на времето, ма
териалите и суровините ико
номии в производството и пр.
На заседанието бе изтънната работата на първичните орноито
ганизации по селата,
оообено в последно време са
увеличили дейността си в обнултурно-забавиия
ластта на
живот. Все по-често се чувству
ва активността на младите в
работата на местните общности, обществено-политическите
организации и делегациите по
селата.

Идеологическо-политическата
работа и образование на мла
провежда
дите предимно се
чрез школата на самоуправителите, младежката политичес
ка школа, политическата шнола
на вестник „Борба” и други
дейности. В тази идейно-поли
включени
тическа работа са
оноло 400 девойки и младежи.
Счита се обаче, че този брой
е недостатъчен и в предстоя
всички членове
щия период
на Съюза на социалистическа
та младеж трябва да обърнат
по-голямо внимание на идейно
политичесното си издигане.
забележителните
Въпреки
резултати, осъществени в из
миналия период, има и пропу
ски, които не могат да се пре
сроктът,
небрегнат. Тревожи
че над 40°/о млади хора не са
в редовете на Съюза на соци
алиотическата
младеж.
Кон
ференцията не даде щателна
оценка за този проблем, нито
пък набеляза мерни за прео
доляването му. Безспорно е
обаче, че без организирано
включване на всички млади
хора в различни дейности и
акции и резултатите няма да
бъдат на желаното равнище.
При младежките организаамтиви
ции са формирани и

на младежи комунисти, чиято
работа все още не е на ви
соко равнище. Дори между
тези номунисти има и таки
ва, които не са членове на
ССМ. Тези и подобни отрица
телни явления са много пъти
констатирани, но все още не
са предприети определени
мерни за премахването им. А
това се очаква от младежката
организация.
От младите в предстоящия
период се очанва и по-дейно
включване в работата на оста
налите обществено-политичес
ки организации, а оообено в
работата на Синдината и Со
циалистическия
съюз.
Чрез
различни анции в тези и дру
ги обществени, нултурни и
спортни организации, младите
трябва да дават пълен принос
за развитието на социалисти
самоуправително
ческото ни
общество.
На заседанието бяха избрани и нови членове на Председателството на ОК на ссм.
За секретар на същото бе из
брана Христина Панайотова.
За делегат в Републиканската
конференция на ССМ на Сър
бия бе избран Тодор Пешев.
А. Д.
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К>ГОСЛАВИл В 1976 ГОДИНА

В СТОПАНСКАТА КАМАРА НА СР СЪРБИЯ

СЪГЛАСУВАНО РАЗВИТИЕ
Приемайки
проекторезолю
цията за общата политика на
икономическо и социално раз
витие на Югославия в
1976
година делегатите в Съвета на
републиките и автономните об
ласти неотдавна като основни
насоки на развитие и
мероприятия
на
икономичесната
политика отделно
изтъкнаха
необходимостта от по-нататъш
но изграждане на политическа
та и стопанска система и самоуправителните
отношения
върху основите на новата Кон
ституция. Бе изтъкнато, че е
необходимо постоянно подоб
рение на жизнените условия,
бързо и стабилно
стопанско
развитие, създаване на стаби
лни условия на стопанисване,
повишение на рационалността
и ефективността в
стопани
сването, укрепването на из
носните способности на
сто
панството, ускоряване на раз
витието на стопански недоста
тъчно развитите социалистиче
ски републики и специално
САП Косово, постоянно укре
пване на отбранителната спо
собност на страната в съгла
сие с нуждите в обсега на
материалните
възможности,
защитата и подобряването на
жизнената среда на човека и
АР-

ност на организациите на сдру
жения труд. Също така ще
продчлжи със съгласуваното
но
обществено-икомомичесната система с Конституцията и
самоорганизирането на сдру
жения труд. Оценява се, че в
1976 година ще се осъществи
ръст на обществения продукт
на съвкупното стопанство от
около 5,5 на сто, на промишле
мото производство от
около
6 на сто, на селскостопанско
то производство на около 4
на сто, както и съответно по
вишение- на стопанската дей
ност в отнасалите области.
Същевременно броят на работ
ниците в обществения сектор
трябва да нарасне с около 3
на сто при допълнителни уси
лия за уравновесяване но от
ношенията на търсене и пре
длагане на стоки и услуги, ка
кто и за поддържане на пред
видените съотношения в създа
ването и разпределението на
средствата за финално потреб
ление.

В този проект на развитие
предимство е дадено на по
литиката на икономическа ста
билизация, на
качествените
промени в стопанисването и
в структурата на производи
телните сили в страната, на
поддържането на постигната
степен на външна платежоспо
собност и на другите фактори
на стопанско развитие.

С проекторезолюцията е про
двидено, че дефицитът в пла
тежния баланс може да дости
гне най-много 1 милиард до
лара. При това се планира из
нос на стоки и услуги в раз
мер от 6.5 на сто, при което
само износът на стоки — за
около 6 на сто, а ако
тези
предвиждания се осъществят,
износът на стоки може да на
расне най-много за около 3
на сто. В рамките на това —
вносът
на
възпроизводствен
материал може да се увеличи
само с около 3,5 на сто, като
при това вносът на съоръже
ния се намали с около 3,5 на
сто.

Целта на това развитие е
също възстановяването на та
кива отношения в - разпределе
нието и потреблението, наци
оналния доход, с които
още
в' началото на 1976 година
ще се обезпечат условия за
укрепване на акумулативната
и възпроизводствената способ

Тъкмо заради това, предим
ство в
разпределението на
обществения продукт ще имат
стопански институции, и то за
основни и
трайни оборотни
средства, ь- съгласие с валид
ните предписания. Разчита се
същевременно и на висок раз
мер на растеж на
налитало-
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вложениита в жилищното стро
ителство от около 8 на сто.
Инак, подобрението на ико
номическите отношения с чуж
бина ще продължи с такова
включване в международното
разделение на труда,
което
ще отговаря на
ооентивното
място на Югославия в то^с»
разделение, на нейните приро
,дни и други потенциали и щю
димсгва н на възстановяването
на нов икономически порядък
в света, при това вносът на
стоки изоощо ще
сведо . в
границите на плепежно-иаланс
ните възможности, нито с това
парилелно се развиват и ус1»вършеисгвуват и мерките
за
насърмаеине на девизною сио
С1>1с>с1не и повишение на
по
стъпването на девизи ОТ раеотницию, временно раооюнщ
в чужоиуа. оижна рол.я в ус
коряване 10 ни стоманения ра
стеж ще има и I юли гина I а на
насърчавано
на
вътрешното
1Ю1реоление.

Неблагоприятна структура
иа капиталовложенията
За повече от четири месеца
от приемането на Закона за
задължителното евидентиране
на капиталовложенията
в
Стопанската камара на СР Сър
бия са постъпили 227 искове,
стойността на които достига
сума от 11 169 630 динара.
Общо е впечатлението, че
структурата на търсените
ка
питаловложения е неблагопри
ятна. Тя но е ь съгласие с
дългосрочната насока на про
Иамишленото производство,
питалонложемии не со търся г*
за обекти от отрасли,
които
со ползват с предимство
производството на храна, су
ровини и храна, но главно за

построяване на нови лрерабог
вателни мощности.
Над 55 на сто от търсените
средства трябва да се употре
бят за изграждане на нови за
води и цехове ь съобщенията,
промишленост,
хранителната
селското стопанство, търговия
та, енергетиката, строителство
то, химическата промишленост
и в производството на нефт.
В общата стойност на търсе
ните капиталовложения — про
мишлеността и минното дело
участвуват с 81,4 на сто, сел
ското стопанство с 4,1, съоб
щенията с 9,1 и за останало5,4 на
лите области общо
с го.

Наи-сетне основна задача в
политиката на канигалошюжения1а в настоящата
година
ще оъде поддържане на връз
ката на динамична инвестици
ускорено
онна дейност при
влагане в насоките на развитие от по-широк общ интерес.
При това тежище на полити
ката
на
капиталовложения
трябва да бъде в по-бързото
изменение на структурата на
капиталовложенията по посока
развитие на мощностите
за
производство на енергия, су
ровини, храна, субституиране
на вноса, предимно насочени
те към износа дейности, съоб
щенията и туристическата дей
ност. Също така до приемане
то на обществения план на
Югославия за периода од 1980
година и новите закони, ще
продължи политиката на уснорено развитие на
стопански
изостаналите социалистически
републики САП Косово, утвър
дена с обществения план за
1971 — 1975 година и ще се
обезпечи редовно постъпване
на средства за разпределение
въз основа на Закона за про
дължение на валидните закони.
В този документ отделно е
подчертано значението от попълното използване на ресур
сите, съществуващи в нашето
стопанство и обществото, пора
ди което се предвижда пови
шение на производителността
на труда общо за около 2,5
— до 3,5 на сто, но се из
тъква, че това е все още из
под границата, с която нашето
стопанство може да
намали
разликата в сравнение с висо
ко развитите страни. Накрая
се предвижда всички органи
зации на сдружения труд и
обществено-политичесните
и
самоуправителните
общности
на интересите да предприемат
мерни та ускоряването на ди
намиката на стопанската дейност да не се отрази
върху
увеличението на цените и жизнените разходи, накто и да
засилят борбата за повишение
на производството и поддър
жане на стоково-паричното ра
вновесие.

За новите обекти сигурни капиталовложения

В НАЧАЛОТО НА НОВАТА ГО ДИНА

Статистически рапорт за миналогодиш
ните и петгодишни резултати в Югосла
вия

Охрабряващи резултати
от 1975 г.
В края на миналата година
Съюзното статистическо управ
ление предаде рапорт за пости
женията през 1975 година и
успехите през изминалите пет
години.
В 1976 г. Югославия навле
зе с 21 милиона и 352 хиляди
жители. По броя на население
то тя заема осмо място ь' Ев
ропа. За последните пет годи
ни населението се е увеличи
ло с един милион жители. Ми
налата година са родени 384
хиляди граждани. Снлючени са
180 хиляди бракове, а разведе
ни 25 хиляди.
Все по-хубаво и богато се
живее в Югославия.
Жизне
ният век на жените възлиза
на 70, а на мъжете 65 години.
И армията на работниците
от ден на ден, от година на
година расте. Само през 1975
година тя се увеличи с
250
хиляди души. В страната има
над 4 милиона и 750 хиляди
работещи. Най вече заети има
в промишлеността. Ставаме раз
вита страна. Цифрите говорят,
че през последните пет години
на работа са приети 850 ХИЛЯ
ди души и по ръста на настаня
ването заемаме едно от първи
те места ь’ света.
И още една цифра: средният
личен доход в страната през
1975 година е .3100 динара. Но
жизнените разходи са значително увеличени, тана че реал

ният личен доход е на равни
щето от преди една година.
В 1975 година закрачихме с
голямо увеличение на цените,
инфлация, с голям ръст на по
треблението, залежали
стоки
и висок дефицит във външна
та търговия.
Но, в края на годината мо
жахме да отдъхнем, защото
външнотърговския дефицит по
крит с почти 90 на сто. Валут
ните резерви са
увеличени.
Нямахме по-сериозни трудности със суровините и със снаб
дяването на пазара. За това
говорят и статистическите да
нни.
Общественият продукт за ед
на трета е по-голям от същия
през 1974 година.
Произвеждаме 41 милиарда
киловатчаса
електроенергия,
нъм три милиона тона желязо.
През 1975 година производ
ството, че през 1975
година
147 хиляди югославски семей
ства се настаниха в нови жилища, две хиляди повече, отколкото предишната година.
Да се спрем за момент на
вноса и износа. Данните го
ворят, че сме изнесли СТОКИ
на стойност от 68 милиарда
и 468 милиона динара, от кое
то на нонвертибилния
пазар
63 на сто. Внесени са стоки
за оноло 128,51 милиарда
Динара.
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ЗА ПЪТНОТО СТРОИТЕЛСТВО В БОСИЛЕ
ГРАДСКА ОБЩИНА

БЕЗ ДОБРИ ПЪТИЩА
^ територията НА КОМУНАТА
ИМА 62 КИЛОМЕТРА ПЪТИЩА ОТ ВТПР

безНв^зкаТТсветаОШО
Необходимите
технически
норми изпълнява
единствено
пътят от Босилеград до Божица. Останалите пътища от втор
и трет разряд не изпълняват
условията за съобщения, а в
найюкаяно състояние се нами
рат пътищата от четвърти раз
ряд, които се строят и поддър
жат със средства на Общин
ската скупщина и местните об
щности.
В особено лошо състояние
се намира пътят Босилеград
—Бесна кобила. Въпреки че
свързва една трета от населе
нието в комуната — почти е
неупотребим. Няколко дървени
мостове на този път са рухна
ли, а останалите представляват
постоянна заплаха за сигурно
стта на съобщенията.
Несигурен за съобщения е
и пътят Босилеград — Рибарци
— Иараманица, в дължина от
40 километра, който също тана свързва голям брой села
в комуната. Пътят от втор ра
зряд Две реки — Дукат, кой
то фактически не е пробит, в
географските карти е записан
като асфалтов. С една дума,
положението в областта на пъ
тното стопанство в Босилеград
ска община е доста лошо.
АКЦИИ
През изтеклите години, а поспециално през 1975, Общин
ската скупщина и
местните
общности вложиха големи уси
лия да се построят нови пъти
ща, а съществуващите рекон
струират. От тези акции има
значителни успехи.
1975 година започна
През
изграждането на пътя Босиле
град — Рибарци в дължина от
12 километра и той ще бъде
година.
довършен през тази
Също така са построени и сле
пътища:
дните ме ждуселсни
Зли дол — Брестница, Г. Лю
бата — Колчина Гарина, Гор
на Любата — Лавра — Дукат
ски Явор и Бранковски път —
Рикачево. Започна и изгражда
нето на махалския път Г. Лю
бата — Явор, но не е довър

шен.

Трябва да се изткъне,
че
Общинпрез миналата година
„
___
ската скупщина обезпечи сред
няства за изграждането на г~
колко важни мостове. Изграж
тези
обекти
започдането на
на в: Ресен, Мленоминци, Дол
на и Горна Любата. През тази година мостове ще се построят и в Рибарци и Извор.

НУЖДИ
С интензивно изграждане
модерни
и
на
нови
съществуващите
зиране
на
обпътища, в Босилеградсна
продължи и през
щина ще се
Това е единстве
тази година,
за свързваната възможност
и с
не на селата помежду имНяма
общината,
центъра на
изтъква значение
нужда да се
съобщителни
то на пътните и
босилеградсните пла
връзки за
нюнски села.
Компетентните органи в об
се модер
щината планират да
Босилеград
низират пътищата::
_ Бвсна побила, (като со по

МНОГО СЕла’

строят
во1
п _и железо-бетонни моето
ве), Рибарци — Иараманица и
Босилеград — Извор.
Особена важност ще
има
реконструкцията на пътищата:
иараманица — Голеш — Жеравино (6 км), Бистър — Назърица (9 км.),, Г. Лисина —
• Ръжана (7 км.), Босилеград
1”РУИНЩ/1 (5 км.), Босилеград
Милевци (5 км.),
Босиле
град — Паралово (5 км.) Ради
чевци —
Буцалево (3 км.),
Гложки дол — Гложие (3 км )
и Бистър — Зли дол — Бре
стипца — Брестнички
мост
(10 нм.).

Планира се и пробиване на
нянолко нови пътища. Това са
преди всичко: Две
реки _
Дукат (10 км.), Назърица —
Доганица (4 км.),
Радичевци
Ресен (6 км.), и Мусул —
Барйе — Плоча (5 км.).
Главни източници на сред
ства за финансирането на тази обемна задача ще бъде ме
стното самооблагане, средства
та от съответните
общински
фондове и материалната
помощ, която се очаква от Ре
публиканския фонд за разви
тие на изостаналите краища.
Предлага се Общинската скуп
щина да обезпечи още един
булдозер, нойто да се ползва
за изграждането на селски и
междуселски пътища.
По решение на Общинската
скупщина Изпълнителният съвет ще има задача да изгот
ви и предложи програма,
с
която да се утвърди кои пъ
тища имат предимство при из
граждането и начинът за оси
гуряване
на
необходимите
средства.
В. В.
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* На село са останали
предимно стари и не
трудоспособни хора
* Кооперация „Сточар"
все още не може да
се стабилизира и да
поеме водеща роля в
селскостопанското про
изводство
Отдавна е известно, че пора
ди миграцията — населението
в селата в Димитровградска
община намалява. Това не е
процес само в Димитровград
ска община, а в цялата ни
страна. От 15 000 души насе
ление в общината — със сел
ско стопанство се занимават
10 350 или 69 на сто. Но пора
ди неблагоприятната възрасто
ва структура
70 на сто са
над 50-годишна възраст — не
могат да се занимават с ин
тензивно селскостопанско про
изводство.
Особено лошо е положение
то ь' районите Висок и Трънски Одоровци. Във Висок на
пример от 700 жители в осем
села,- над 300 са над 55-годишна вързаст. Естествено е, че
при такива обстоятелства, ста
рите хора не могат да дадат
оня труд, който се търси от
тях за обработка на земята.
А нивата, както казва народна
та погово>рка, не ще молитва,
а мотика!I

БЕЛЕЖКА

Криза в занаятчийството
Частното
занаятчийство в Босилеградска об
щина от преди известно
време е в криза. Някои
от старите занаяти изче
зват, а други,
крайно
необходими на населе
нието тук не
намират
условия за развитие.
Ето и някои данни, но
ито говорят за кризата
в занаятчийската дейПреди три
годи
ност.
Босилеградска об
ни в
имаше 368 частщина
ни занаятчии, преди две
години 456, а през мтш
185.
лата година само
на
Според структурата
занаятите най-много има
шивазидари-строители,
чи и тенениджии.
положе
Обсъждайки
нието и проблемите на
занаятчийство
частното
в комуната, Изпълнителният съвет на Общинска
та скупщина в Босия еград предложи
редица
мероприятия, за стиму
лиране
на
занаятчии
ство.
Преди всичко се пред
лага чрез Данъчната по
лртина и други
форми

СТОПАНСТВО

да се стимулира разви
тието на онези занаяти,
от които особено се нуж
даят гражданите. Също
така ще се предложат
мерки да се
създаде
интерес всред младите
хора за изучаване на за
наяти.
Една от предложени
те мерки се отнася и
до повишаване ефикакасността на общински
служте инспекционни
би, които да спрат без
правната ррбота на мно
зина частни занаятчии.
Като една от допълни
телните форми за раз
витие на занаятчийство
то се предлага организи
не на домашно ръкоде
лие. Тази дейност пред
лага добри възможности
за осъществяване на до
ходи преди всичко
от
незаетата женена работ
на ръка. В средносроч
ния период до 1980 го
дина се планира откри
ване на един цех, който
щЧ обединява и разви
ва домашното ръкоделие
В. В

При такова положение ко
операция „Сточар” бе трябва
ло да се натовари със задача
та да стане основен организа
тор на производството. Но ка
кво става със „Сточар"? От ня
-олио.„години, насам ноопераци
ята не може да стане на здра
ви крака. Причини за това има
и от обективен, но и от субек
тивен характер. „Сточар"
не
успя най-добре да проведе За
кона за сдружаването. Защо?
Защото още не са разяснени
докрай отношенията с „Търгокооп", още няма пълно единст
во по всички въпроси и защо
то от друга страна — неста
билният пазар
на селскосто
пански продукти създава из
вестна несигурност и у проиизводителите, и у „Сточар".
Друг въпрос, с който „Сто
чар" трябва да се справи е
нак да се уедрят обработвае
мите площи, защото към 90
на сто от тях са в частна соб
ственост.
В кооперация „Сточар" са
изпуснати всички срокове за
зарегистриране на тази орга
низация в Стопанския съд в
Ниш. Внесен е в регистъра в
една предбележка, а още до
8 юни миналата година този
въпрос е трябвало окончател
но да се уреди.
Трябва да констатираме, че
от 12 000 хектара ниви — към
9000 са от пета до осма кла
са — недоброкачествени. А
това представлява 80 на сто
от целокупната площ.
Проблем е, че не съществу
ват условия за механизирана
обработка следствие разпокъсаността на имотите от една
страна, а че е малък машин
ният парк в общината — 55
трактора, от които 25 в обще
ствена и 30 в частна собстве
ност — от друга страна. Не
се прилагат в достатъчна сте
пен и агротехнически и агрохи
мически мероприятия.
Имайки предвид посочените
данни, можем да разберем за
що добивите в Димитровград
ска община през изтеклата година бяха много по-ниски от
тези в републиката и страната.

Докато в страната добивите
на обществения сектор бяха
35 и на частния 21,5 центнера
от хектар — то в Димитров
градска община бяха: 25 в
обществения и 16—18 центне
ра в частния сектор. Или до
бивите от царевицата напри
мер в страната бяха в обще
ствения сектор 54,3, в частния
27,7 центнера, то в Димитров
градска община — те бяха: в
обществения 30 и в частния
16 центнера от един хектар.
КАК СЕ ПОЛЗВАТ СРЕД
СТВА ОТ „ЗЕЛЕНИЯ
ПЛАН"?
Средства от „зеления план”
не се ползват достатъчно в
Димитровградска община. „Сто
чар" през изтенлата година
извърши анкета на 105 произ
водители, във връзка с полз
ването на средства от „зеле
ния план". От тях 70 души из
разиха желание да станат сто
кови производители на гове
ждо месо, 21 да произвеждат
краве мляко, 6 да произвеж
дат краве мляко и
говеждо
месо и 8 се определиха за
овцевъдно производство. Пора
ди настъпилото нестабилно по
ложение с животинска продук
ция на световния пазар — про
грамата със „зеления план"
се реализира отчасти. И по то
зи начин вместо 1 476 262 ди
нара, колното можеше да се
използват в 1975 година — се
използваха само 511 400 ди
нара, или само 35 на сто. С
тези средства са изградени 5
обора за угояване на телета,
един обор за разплодни крави,
един овчарник, набавени
са
три трактора и 3 прикачни ма
шини. един хидрофор и т.н. А
това в сравнение с предлага
ната възможност е
съвсем
малко.
В предстоящия период нато
неотложна задача през коопе
рация „Сточар" стои пълно
оживотворяване на конституци
онни начала и провеждане в
дело на Закона за сдружаване със селскостопанските про
изводители.
М. А.
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СТАЖАНТИ
Общинската скупщина в Босилеград
не намира една оправдателна причина да
освободи която и да било трудова или стопанска организация в комуната от задължи
телно приемане на стажанти. Именно, та
кова решение се взе на последната сесия
на трите съвета на Общинската скупщина.
Според
решението на
Общинската
скупщина, взето през юни миналата гоДина, трудовите и стопански организации в
комуната са длъжни всяка година да при
емат стажанти, с виеше, полувисше и сре
дно образование.
Решението задължава всеки
трудов
колектив, наброяващ над 5 работника да
приеме по един стажант. По такъв начин
годишно повече от 20 млади специалисти
трябва да постъпят на работа като стажан
ти.
До края на миналата година това задъл
жение успешно са реализирали само чети
ри трудови колективи. Здравният дом е
приел двама стажанти: лекар обща прак
тика и зъболекар. Горската секция
един
стажант с виеше и един със средно обра
зование и Занатятчийското
предприятие
„Услуга” един с полувисше образование.
Автотранспортното предприятие разпи
са конкурс за трима стажанти с виеше
образование, но досега не се обадил нито
един кандидат. Ветеринарната станция тър
си за стажант ветеринарен лекар, а основ
ното училище в Бистър стажант — препо
давател по музикално образование.
Няколко трудови организации публику
ваха конкурси за приемане на стажанти,

Младежи,

}}

Изпращайте портрети
на примерни
младежи
и девойки, изтъквайте по
примери,
ложителните
критикувайте отрицател
ните прояви и носители
те им.
Съдържанието на ваша
та страница ще бъде
още по-богато и разно
образно ако се обаждате
със стихотворения, къси
разкази,
хумористични
творби и пр.
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Публикуваните
се хоноруват.

работи

Четете, разпространя
вайте и
сътрудничете
във вестник „Братство”.
От Редакцията

СТРАНИЦА 8

Някои стопански и трудови организа
ции са поискали от Общинската скупщина
да бъдат освободени от задължителното
приемане на стажанти, изтъквайки при то
ва неоснователни причини. В своите иско
ве Основното училище в Горно Лисина
и Аптеката в Босилеград изтъкват, че за
целта нямат средсгпа. Търговското пред
приятие „Слога" и Земеделската коопера
ция в Босилеград търсят това решение за
тях временно да се отложи, понежо
сега се обединяват.
Посоченото решение на Общинската
скупщина не са реализирали общо 11 сто
пански и трудови организации в
комуната. Ето защо делегатите и на трите Съ
вета на ОС категорично търсят задължи
телно да се приемат стажанти, с което
се дава възможност младите и квалифи
цирани кадри да получат работа. Затова
не е дадено съгласие на нито една орга
низация в комуната да бъде освободена от
тази длъжност.
За провеждане на решението на Об
щинската скупщина ще се грижи Общин
ският инспектор по труда, който е вече
съставил искове до съдията за нарушения
срещу онези организаци, които не зачи
тат това решение.
В. В.

МОСТ“, книжка 37

ТЕЗИ ДНИ излезе от печат
книжка 37 на списание „Мост”.
Между по-важните материали,
които публикува списанието,
ще посочим статията на МИ
ЛАН МИЛАДИНОВИЧ под за
главие „Тито за критиката
и
самокритиката”. ХУСЕИН ХОДЖИЧ пише за културното
развитие на българската народ
ност в' Югославия, като важно
предусловие за общото ни кул
турно развитие, БОРИС МОСТА
ДИНОВ за целите и задачите
на Социалистическия съюз в
Правилата на общинската орга
низация в Босилеградска об
щина.

Бъдете дейни сътруд
ници в младежката стра
ница на вестник „Брат
ство”. Изпращайте ста
тии за вашата дейност
в трудовите
организа
ции, местните общности,
училищата,
сътрудниче
ството с граничарите и
под.
р

с които да попълнят вакантните работни
места. Това е противно на решението на
Общинската скупщина. Тока са постъпили:
гимназията ,,Иипн Караиванов", основните
училища в Горна и Долна Любатп и Цен
търа за култура в Босилеград.

:
■

Списанието помества и из
казването на СТАНЕ ДОЛАНЦ
за художественото творчество,
за твореца като борец за сво
боден, демократичен и хума
нен живот, на хората и наро
дите, и МАРИН
МЛАДЕНОВ
за репортажа като хубавец от
вестникарските колони, а д-р
САВА ПЕНЧИЧ за техниката

на Есениновата имажинистическа картина. СЛОБОДАН АЛЕК
СИЧ пише за изпълнението на
на „Кощана" от Бора Станкович на димитровградската сце
на, а АДАМ ГЕОРГИЕВ — за
някои по важни събития
от
учебното дело в Димитровград
'ска община.
В този брой на
списание
„Мост”
стихове
публикуват
СРЕТЕН МИТОВ, АНТОН БОРИ
СОВ, ТОДОР ТОШИЧ и МИЛНА
ХРИСТОВА, а проза СИМЕОН
КОСТОВ и НОВИЦА ИВАНОВ.
В този брой е излязла и би
блиография на „Мост"
от
1—35 книжка.
М.
В

ПОЛИТИЧЕСКАТА

КАКВО ТРЯБВА ДА

ЗНАЕМ

ЗА

ВСЕНАРОДНАТА ОТБРАНА
От
конституционния прин
цип, според който всеки наш
гражданин има право и длъж
ност да защищава своята ро
дина, изхожда и концепцията
на всенародната отбрана. Зато
ва е необходимо всеки наш
трудов човек и гражданин да
бъде оспособен и готов във
всеки момент да знае своето
място и задача, произтичащи
от така поставената система
на всенародна отбрана.
Подготовката на подраства
щите поколения за успешно
ангажиране в областа на все
народната. отбрана и общест
вена самозащита е насочена в
две основни направления:
— идейно-политическо изди
гане и възпитание и
— военно-професионално ос
пособяване.
Идейно-политическото изди
гане и възпитание на младите
хора е основна предпоставка
за тяхното съзнателно анга
жиране във всенародната от
брана и обществена самозащи
та. Тъкмо за това то представ
лява най-важната област
за
действие на всички обществе
ни фактори на отбраната.
В
практиката то се осъществява
чрез процеса на образованието
— политически школи, школи
на самоуправителите, младеж
ки политически школи и др.—
чрез конкретни акции,
които
провежда Съюзът на социали
стическата младеж, каквато е
„Младият
селскистопанин —
стоков производител", „Млади
ят работник — самоуправител",
„Най-доброто училище,
клас
паралелка..." От голямо зна
чение за унрепване на всена
родната отбрана и обществе
на самозащита са и младеж
ките трудови акции, дейността
на младежта в обществено-по

литическите организации, дру
жества и пр.
Освен Югославската народ
на армия, която представлява
незаменима форма за профе
сионална военна
подготозка,
младите хора получават опре
делени специални знания и
чрез обучението за получава
не на военни знания в младеж
ките центрове
за обучение,
както и чрез работата на об
ществените организации, в чиито специализирани
облици
младите хора се оспособяват
и сетне изпращат в съответни
те родове войска.
Психическата
и физическа
подготовка на младите хора е
важна съставка за успешното
включване на младежта ьъв
всички форми на всенародна
та отбрана и обществена са
мозащита. Ето защо
всички
организации по физическа кул
тура, спортни дружества и ос
таналите институции,
трябза
по-голямо внимание да отдел
ят на масовата физическа кул
тура, тоест повече
средства
да се отделят за изграждане
на спортни обекти в местите
общности, трудовите организа
ции, училищата.
Неотдавна бяха приети нови
планове и програми за ” оспообяване на младежта, отдел
но
за всяка
структура,
но
те са единствени и общи за
цяла СФРЮ.
Приложната част на обуче
нието за получаване на зна
ния и опитност се организира
и провежда с
младежи
от
16—18-годишна възраст в мла
дежките центрове
за обуче
ние. Обучението цялостно
се
подготвя и провежда в орга
низацията на
Югославската
народна армия и продължава
от 20 до 25 дни.
Мл.Б.

Ш..ОЛА НА ВЕСТНИК „БОРБА"

ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА
В Димитровградска община,
в продължение на три месеца,
дейно работиха политическата
школа на вестник „Борба" и
младежната политичесна шко
ла при гимназията „Й. Б. Ти
то”.
В политическата школа
на
вестник „Борба” бяха внлюче
ни 30 девойки и младежи от
редовете на
работническата,
учащата се и селската мла^
деж. Те бяха разделени в три
паралелки с по десет участни
ци. Една от групите беше към
основната организация на сдру
жения труд „Тигър” — Дими
троьград, втората към
гимназията „Й. Б. Тито", а третата

съставляваха по петима членове
на първичните организации на
Съюза на
социалистическата
младеж от Куса врана и Трънски Одоровци.
Главна тема в тази школа
беше ^„Делегатската
система
у нас", а темите от тази об
ласт се изнасяха три пъти сед
мично и във вестник „Борба".
Тези дни участниците ще бъ
дат тестирани и
показалите
добър успех ще получат спе
циални дипломи от организато
ра и факултета за политически науки в Белград.
В младежката
политическа
школа при гимназията сназки
те посещават 34 ученици от

втори, трети и четвърти клас.
Курсистите са предложени от
младежката организация, въз
основа на досегашната им дей
ност.

В тази политическа школа
досега са обработени 12 те
ми, а най-голям интерес владееше за темата „Марксизъм
и култура”.
Школата продължава с рабо
та до края на март т. г. Ще
бъдат обработени и останали
те теми от областта на марк
сизма и обществено-политиче
ското устройство на нашата
страна. Сказките изнасят обществено-политически
_
дейци
от общината.
Деница Илиева
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„ПРОГРЕС”
ДРУЖЕСТВО

г
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ПОЛЗОТВОРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Строителното

предприятие

„Прогрес” в Пирот е една от
по-големите организации в ре
публиката, която строи жилища, и индустриални и други
обекти. Само в период от 1969
до 1973 година, т. е. в период
от пет подини, са изградени
2100 апартаменти, с повърхни
на от 193 980 квадратни метра.
През същия период са изгра
дени и 38 индустриални обекти с 139 260 кв. метра, седем.
основни и висши училища и
т. н. Тези данни не са обаче
право отражение на действе
телността, понеже някои обекти се строят с години. Това е
и обяснение, че в течение на
1974 година „Прогрес" е
из
градил 1320 апартамента и 12
други обекти с 136 920 кв. метра.
Седалището на „Прогрес” е
в Пирот. Но „Прогрес” строи
из цялата страна, както и в
чужбина. От общия брой апар
таменти ь' Пирот са изградени
само 190, в Ниш 760, в Бел
град 1100 и т.н. Подобен случай е и с индустриалните обекти. Всичко това издига авторитета на тази строителна ор
ганизация.
„Силата" на това предприятие е във високата техничес
ка оборуденост на труда, ква
лифицираните кадри и богатия
опит. Размерът на трудовъоръжеността възлиза на около 30
милиона динара или 16380 ди
нара по работник.
В „Прогрес” работят
над
1800 работници, от които 200
са инженери, и техници и 970
висококвалифицирани и квали
фицирани работници. Те се на
в
мират на различни обекти
страната, нъдето имат обезпе
чена храна и жилища. Постоянки обекти има за 450 работници в Белград и 350 работни
ци в Ниш.
С достатъчен брой специа
листи и работници, събрани от
Бабушнишка, Пиротска и Дими
тровградска община, традиционално добри строители, „Произ
грее” е в състояние да
пълни всички задачи от област
та на строителството.
Значителен фактор за доб
рата работа на организацията
е и дългогодишният им опит.
създадено
Предприятието е
и „изминапрез 1949 година
ло" е път от почти 30 години.

XXX

На 29 денември 1975 година залата на педагогическо
то училище в Пирот бе изпъл
нена от работниците на строителното
предприятие
„Прогрес”. Този ден бе провъзгла
сен за Ден на трудовата организация и бяха връчени награди и признания за десетгодишна и
двадесетгодишна
работа на работниците в това
предприятие. След тържественото заседание на работническия съвет и връчване на наградите

културно-художествено-

то дружество при Центъра за
култура в Димитровград изпъл

С това започна ползотворно
то сътрудничество
на
една
трудова организация от Пирот
с културно-художественото дру
жество от Димитровград. Же
ланията са това сътрудничест
во да прерасне в традиционно.
По този начин „Прогрес" създава възможност, за културно
издигане и развлечение на
своите работници, а Димитров
градските
самодейци
имат
възможност
за
афирмация
сред работници от всички народи и народности в страната
ни.
Това е най-добър пример по
канъв начин културата намира
място при работнина. Примера
на „Прогрес" би трябвало да
пооледват и димитровградски
те трудови организации.

ни концерт.

А. Д.

Това беше петия концерт на
димитровградските

самодейци

за работниците на „Прогрес".
Всичките концерти

бяха

пълнени в течение на 1975 година, и то три в Пирот и

Душан Дойнов

изглава (дърво)

N

по

един в Белград и Ниш.

МЕЖДУРЕПУБЛИКАНСКИ ДОГОВОР ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА
МАРКСИЗМА В ОБРАЗОВАНИЕТО
обременеността на обучениене можеше да се осъ
то
ществи с
въвеждането
на
нови
предмети. Затова са
направени съкращения на про
грамата по
съществуващите
предмети, за да се внесат
учебни материали, обхващащи
но място на марксичесната т
основни знания за обществото
уна в него.
и обществената система. Но
В доклада за осъществяваи покрай това, учениците ь
ето на марксическото образо
тези училища получават мини
вание, който обсъди тази комално марксическо образова
на
преглед
мисия, се дава
ние.
предприетите мерки в цялата
В по-новите учебни програ
страна. Засилената дейност в
ми в републиките и автоном
раздвижена
това отношение,
ните области, в които се пред
през последните няколко годи
вижда обща възпитателно-обра
ни, с цел да се разшири уча
първите
стието на марнсическото обра зователна основа в
две години на средните учи
зование и да се оберцечи мар
лища, по-точно се определи
нсичесна идейност в образова
мястото на марксическото об
нието на • всички степени —
разование
на учениците
и
даде завидни резултати.
струднитите.
Приети са изменения в учеб
Въпреки
съществуващите
ра
ните планове и програми. Въве
злични между републиките и .
дени са нови материали, нови
автономните области в начало
преподавателсните
предмети,
то на прилагането на маркси
кадри са включени активно в
ческото образование, досегаш
различни видове марксическо
ните договори показаха ясно,
образование. В ход са и редиче
е необходимо да се обез
ца други акции. При това
печат отделни учебни дисципли
трябва да се има предвид, че
ни
и програмни
материали,
това образование става на два
чиято основна насока за пробначина: чрез отделни предме
лемите
на
марксичесната
нау
дисциплини и
ти и учебни
ка и теорията и практика на
марнсическа насока на целоиу
самоуправителния социализъм.
шното образование.
Получаването на такова об
Анализирайки осъщестьениразование ще подпомогне и
те резултати, комисията посообучението по другите предме
I
резултати
че
най-добри
чва,
ти, активността в рамките на
са постигнати в основното обпроизводителния труд и изу
на
разование. Концепцията
незадължителни
чаването на
е насочена към
програмата
предмети, дейността на учени
осъществяване на основните
ческите общности, видовете
цели на самоуправителното оо
на извъннласова дейност и дру
циалистическо възпитание, с
възпитателноги видове
на
отделни материали и други ви
учебна работа.
дове на работа, в основното
Оценено е, че съществува
училище се получават основни
нужда от провеждане на мари
знания за развитието на со
сичесно образование чрез от
циалистическата личност.
делни учебни материали и във
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА
втората фаза на
насоченото
САМОУПРАВЛЕНИЕТО
образование, ноято ще има
Изискването ь' средното об
предимно специализиран хара
разование да се засили маркктер.
оическото образование, поради

* Най-забележителни резултати — в основното
образование
* В средните училища — съкращаване на материала за сметка на обучение по теория и пракктика на самоуправителния социализъм
РЕФОРМАТА на образова
нието става чрез самоуправипреустройство на тази
телно
област и промяна на образо
вателната система, но на пър- марксическото
во място е
по-дълго
образование, То от
време е в центъра на внима
нието на общественото мнение у нас. Предприети са
енергични мероприятия за пре
махване на доруснатите слабо
сти в тази област. Този въпрос
неотдавна бе предмет на об
съждане
на
Междурепублинанско-областна
комисия за
образованието.
реформа на
Същата оцени, че в реформа-

та на образованието е необхо
имо да се обезпечи съответ-

**ЖкГ&*''

ЕДИН от °бв»™^ГуИмаа”Г''; Димитровград

НЕ САМО НОВИ ПРЕДМЕТИ
В разрешаването
на тези
въпроси вниманието е насоче
но към подготвянето на нови
предмети и учебни материали
за сметка на които се занемаряват други, също така ва
жни предмети, каквито са: ор
ганизацията и методите на образование и възпитание, учеб
ниците, наръчниците и спома
гателната литература, следене
на резултатите в марксическото образование и др. Дори има
изгледи в методологията
на
това образование дасе
про
мъкнат много пропуски и кам
панийна работа. Това нещо
обезценява охрабряващите ре
зултати, постигнати досега в
тази насока. В преодоляване
то на възникналите слабости
е необходимо по-пълно ангажиране на всички образовател
институции,
но-възпитателни
но и на другите общественокоито
политически фактори.
могат да съдействуьат маркси
ческото образование да стане
съставна част на образователния процес. Отделна роля иг
раят и преподавателските ка
дри. Непрекъснатото усъвършенствуване и издигането на
специално
преподавателите,
на ония, които работят непосредствено в марксичесното
образование и създаването на
нови кадри — е постоянна за
дача в училищата. Постоянно
то засилване на просветно-пе
дагогическата служба, както и
обезпечаването на необходима
та литература, учебници и
учебни пособия, може да бъде
от огромна полза за внедряване на марксическото образова
ние.
СТРАНИЦА 9

ЯНУАРИ 1970
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ИНФОРМАТОР

ЗА ПРАВИЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ
НА ЛЕКАРСТВАТА

4,

на самоуправнтелната общност на интересите по
здравно осигуряване — Пирот

ДИАГНОЗА ЗА
90 СЕКУНДИ
Шведските ленари твърдят,
че с помощта на новопроизведения шведени рентген-апарат,
с който засега разполага са
мо Академичната болница ь
Упсала, е възможно открива
не на заболязване от рак на
гърдите на жена в най-ранна
фаза — за само 90 сенунди!
Този уред прилича на апарат
за копия.

ГРИПЪТ Е ОПАСНО
ЗАБОЛЯВАНЕ

Десетина заразни болести,
които досега според закона
не трябваше обезателно да се
заявяват, са влезли в репуб
ликанските закони за защита
на населението рт заразни бо
лести в СР Сърбия и СР Хър
ватско. Така днес на територи
ята на тези две републини за
Гърдите се снимат на рент
дължително се декларират об
ген-апарата, но вместо филм
що 52 болести (24 по репуб
ликанския и 28 по съюзния за
лекаря получава снимка
на
кон).
хартия, премазана с пластична
Републиканският регистър е
смес, която веднага проявява
допълнен с някои болести, носнимката.
Всичко това става
ито
представляват
опасност
за населението нато грип. кра
за 90 сенунди.
ста, отравяне с храна, лепра,
На снимката лесно може да
евидемичен менингит, миноза
по кожата и някои тропически
се разчете и най-малкия при
болести като — филозиалата,
знак на тумор (дори и до диа
шистомиазата и аннилосториаметър от два милиметра), кой
зата.
то иначе в съвременната рент
Двата републикански закона
ген-техника не може да се от
прантически са попълнени
и
крие.

ОРГАНИЗИРАНА БОРБА
ПРОТИВ УПОТРЕБАТА
НА НАРНОТИЦИ
В края на изтеклата година
в организация на Републикан
ския и Междуобщински съюз
за борба срещу алкохолизма и
наркоманията в град Ниш се
проведе съвещание, на което
бяха небелязани конкретни ме
роприятия за борба срещу тези
обществени злини.
Бе изтъкнато, че не същест
вува достатъчно осведоменост
за вредните последствия, кои
то предизвикват алкохолизмът,
наркотиците и тютюнът. Именно, това е и главната причина,
че' не се предприемат по-енергични мерки Срещу тези вред
ни явления.
се твърдо становище
Зае
занапред да се забрани употре
бата на алкохол на работно
място, дори и като почерпушка
за делови приятели и гости.
Защитата на сдружения труд
и обществото изцяло може
да се осъществи само чрез
и
организирано
съдействие
действуване на дружествата
за борба срещу тези обществени пороци. Трябва да се
обърне и по-сериозно внимание на този въпрос в трудо
вите организации, училищата
и местните общности.
Също така и с администра
тивни мерки и превантивно в
тази акция трябва да се внлючат всички обществено-полити
чески организации, а на първо
място Съюзът за борба срещу алкохолизма и наркомани
ята.
Анцията за защита на сдружения труд, младежта и обще
ството изцяло от отрицателни
те прояви, които водят до на
маляване
производителността

СТРАНИЦА 10

на труда и повишение на от
пуските по болест, ще бъде
наскоро предмет на обсъжда
не и на най-номпетентни орга
ни в СР Сърбия.
М. А.

(

по този начин о
разширена
превантива. Спород новия занон задължителна е ваксинация срещу грип, както и изолация на болните, защото от
грипни епидемии проз послодните случаи, предизвикани от
грипно заболяване. Освен това
— Е»' много трудови организации поради грипни епидемии
е идвало до застой в производството. Затова о много поефективно навреме да се извърши ваксинация на работниците.
Друга новина в закона е задължителното имунизиране на
бременни жени, особено в семейства, в които е имало бол
ни от жълтеница.
Предвижда се също тана и
задължително даване на сулфа
намид на всички деца в' дет
ските заведения в случай ако
има боледуващи от снарлатина. Същото важи и за епиде
мичен менингит.
Задължителна е и изолаци
ята на заболели от нраста, за
щото в последно $реме тази
болест взима все
по-големи
размери, дори в някои краи
ща има характер на епидемия.
В Института за епидемиология в Белград изтъкват, че за
щитата на населението срещу
заразни болести изисква и по
добрение на кадрите.
Днес
почти всички здравни заведе
ния имат по един епидемпо
лог, но има и случаи тази от
говорна длъжност да изпълня
ват санитарни техници. За да
се улесни положението, Републиканеният завод за здравна
защита в Белград ще органи
зира семинари по провеждане
на ваксинация на населението.
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МЕРОПРИЯТИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

" Изказване ма Зора Томич, председател
на Съюзния комитет за здравеопазване
и социална политика
„домашните алтеЕдна от ключовите стратеги се^ намалят
ноито в известни случаи
ии
чесни точни в провежданото
големи. Всичии
на стабилизационните меропри
ятия в здравеопазването пред
ставлява стремежът на всичположат
чни сентори да се
усилия за намаляване на пре
комерното изразходване на ле
карства, но не чрез рестрикция или с цената на стагнира
не на тази служба.
Това категорично становище
изнесе тези дни пред предста
вител на Танюг Зора Томич,
член на Съюзния изпълнитена
лен съвет и председател
Съюзния комитет за здравео
пазвано и социална политика,
Спород др. Томич, големи ико
помии могат да се направят
ако най-напред се
извърши
преориентировка в
производството на лекарства. Суровините за много лекарства засега се внасят от чужбина. За
тази цел през първите девет
месеца на изтеклата
година
(без лекарствата издадени на
производитеселскостопански
ли) са изразходвани 2 милиар
да и 240 милиона динара, т. е.,
27 на сто повече в сравнение
със същия период на 1974 го
дина. Факт е, че на почти все
ки втори рецепт се предписват
антинай-скъпи лекарства
биотици.
— Не е ли време — изтък
ва Зора Томич — от етично,
а и от потребителско стано
вище, при предписването на
антибиотици да се установи
по-голям контрол от страна
на специалистите. В някои стра
ни например, антибиотици се
предписват на деца само ако
напълно е изчерпана „терапев
тичната листа" от всички дру
ги възможни лекарства.
— Трябва да изтъкна — зая
ви др. Томич. че Съюзният ко
митет не е съгласен с въвеж
дането на листата на лекарства
се
ноято в последно време
предлага като мероприятие за
намаляване потреблението на
същите. За намаляване на по
треблението на лекарства мно
го ще помогнат лекарите, из
даващи рецептите, а и пациен
тите. Само по такъв начин ще

наистина са
сили трябва да бъдат насоче
ни към рационализиране
на
потреблението на
лекарства,
но в никакъв случай това не
бива да става за сметна
на
правата на пациентите да из
ползват някое от регистрирараните домашни или
чужде
странни лекарства.
Трябва да се
съдействува
за намаляване на големите блъ
сканици пред лекарските орди
нации, с препращането на па
циентите от служба в служба,
от диспансер до диспансер.
Стабилизационните мероприя
тия в здравеопазването изис
кват на първо място да се
прекрати прекомерното изли
зане в „отпуски по болест”.
Ползата от това мероприятие
ще е двойна: от една страна
— помощ ще се оказва
на
действително нуждаещия
се
от такава, а от друга страна
— „въображаемите" болни ще
се заловят с работа. Факт е
изтъква 3. Томич
че в
нашата страна годишно пора
ди отпуски по болест се загу
бват 65 милиона трудодни! То
ва говори, че мнозина наши ле
нари без много да му мислят,
дават отпуски по болест.
До голяма степен за дълго
отделни
то „боледуване”, на
слабата
хора вина има и в
оборуденост на някои здравни
не
заведения. Този проблем
може да се разреши съвсем
набързо и диспансерите навед
нъж да се оборудят с най-мо
дерни медицински апарати.
Въпреки че нашето внима
ние в настоящия момент е на
сочено към превантиьата, ка
то дългосрочна задача в здра
нито за миг
веопазването
не смеем да изпуснем от пред
на
нови
вид построяването
здравни обекти за нуждите на
по
общности
регионалните
подчерта
здравеопазване
болници,
Зора Томич. Някои
клиники и институти са в твър
де лошо състояние и неотлож
но ще трябва да се реконстру
ират и модернизират.
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Децата и инфекциите
ните сили. Прилагат се възду
ЗАНАЛЕНИТЕ ДЕЦА ПО-ДОБРЕ ПОНАСЯТ ПРОМЕНИТЕ В
В МИНАЛОТО, а някои хошни и слънчеви бани, облива
ОКОЛНАТА СРЕДА
ра и сега считат, че хремата
не с вода, обтриване с влаж
фарингитът, ларингитът, бронна
кърпа,
сън
на
.открито
и
други. Хигиенно-закалителният
хитът и пневмониите се дължат на простуда. С това си обя
режим
и
специалните
закалителни
средства въздействуват
сняват и по-честото боледуване през студените месеци
цялостно върху организма, върху централната нервна систе
есента, зимата и ранната пролет. Редица вируси и бактерии
ма.
Те
подобряват
обмяната
на
веществата
и усъвършенствуобаче са най-често причинителите на тези заболявания Де
ват топлорегулацията на тялото. Закалените деца понасят
цата са оообено възприемчиви към инфекциите поради това,
много по-добре промените в околната среда — студ, влага,
че легавицата на дихателните им
органи е много нежна,
вятър и други, не изстиват и много рядко боледуват. Децата
богато нръвоснабдена и представлява благоприятна среда за
са лесно податливи на дихателни инфекции и могат мно
развитие на микробите. Дали детето ще заболее или не, ще
гократно да боледуват от тях. Това се обяснява с неспособ
зависи от силата на инфенцията и от споообността му да се
ността им, особено в ранната възраст, да изработват нео
бори с нея. При недостатъчна съпротива попадналите микро
бходимия йм имунитет, който да ги предпазва от повторни
би в дихателните пътища започва бързо да се развиват.
инфекции. Затова трябва да се избягват контакти с болни
За да растат децата здрави, бодри и да не боледухора. Една лека хрема у възрастните може да предизвика у
ват, особено от инфекция на дихателните органи, необходидецата сериозно заболяване н адихателните органи, включи
мо е още от първите седмици и семеци след раждането да
телно и пневмония. Болните родители не трябва да влизат
се повишава тяхната устойчивост. Особено значение имат
при децата, защото инфенциите се предават и по въздуха.
правилното хранене, отглеждането, закаляването и предпа
Майната-нърмачна може да нърми и храни детето, след като
зването от контакт с болни хора. Естественото хранене —
си измие добре ръцете и лицето и постави марлена маска
нърменето, своевременното захранване с детски храни —
на носа и устата.
играе голяма роля за доброто здраве и развитие на малкото
Вече настъпиха студените дни. Снегът ще създаде
дете.
много радост на децата — шейни, кънки, ски, бой със сне
Друг важен фактор в борбата с дихателните инфек
жни топки, пързални. Привикналите на студ закалените деца
ции е закаляването. Всекидневната разходка и игра на овеж
се виждат по улиците, градините — играят, веселеят се —
здрави 1й бодри. Всяко по-продължително излизане на незакале
въздух и слънце, подходящото според сезона облекло, ре
ните деца обаче може да предизвика неразположение. Неопхо
довното къпане, спане при отворен прозорец са основите
димо е родителите да преодолеят страха си од студа и да
на хигиенно-закалителния режим. При деца, които вече са
започнат постепено да извеждат децата и в студено време.
свикнали с такъв режим, могат да се използват и по-специ
Няма деца, които не могат да закалят и укрепят здравето си.
Това зависи от желанието, волята и постоянството на родите
ални средства, които увеличават още 'повече съпротивителлите.
Д-р с. м.
БРАТСТВО * 9 ЯНУАРИ 1976
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ЕДИН ЗДДТЕН И ДВА СРЕБЪРНИ МЕДАЛА НА
СВЕТОВНО ИЗЛОЖЕНИЕ НА БИРА В ЖЕНЕВА
— ПРИЗНАНИЕ ЗА ВИСОКО КАЧЕСТВО НА
НИШКАТА БИРА
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Докога шофьорите
ще са своеволни?
Жителите от селата: Карама
ница, Голеш, Жеравино и Гор
но Тлъмино вече няколко годи
ни изказват недоволствие от
услугите, които им оказва Ав
тотранспортното
предприятие
в Босилеград. Именно, пред
приятието има
регистрирана
автобусна линия от Босилеград
до Иараманица, но не я редо
вно поддържа. Автобусите оти
ват само до Долно Тлъмино.
По такъв начин без съобщител
ни връзки остават жителите от
посочените села. При това най
много изненадва, че автобуси
те не отиват до края на лини
ята си — до село Иарамани
ца, въпреки, че от Долно Тлъ
мино до това село, пътят в
дължина от 10 километра е ас
фалтиран.
__

Автобусите идват само доД. Тлъмино, а не и до края на
релацията си до Баратарци или
Иараманица. От Д. Тлъмино
до Иараманица пътят е ас
фалтиран преди осем години и
съвсем годен за съобщения.

Местните общности от тези
най-отдалечени от центъра на
общината села изпратиха тези
дни писмо до нашия сътруд
ник в Босилеград, в което
между другото се казва:
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ПИСМО ОТ КАРАМАНИЦА, ГОЛЕШ, ЖЕРАВИНО И
Г. ТЛЪМРЦО

"

— Всяка есен между жите
лите в нашите села започват
многобройните трудности, гри
жи и недоволство, поради не
редовните съобщения и лоши
те транспортни услуги. Единсг
вената ни връзка със света е
пътят към Босилеград, в дъл
жина от 40 километра. На тази
превозва
пътниците
линия
Автотранспортното предприятие
от Босилеград, но за съжале
ние, това го прави крайно без
отговорно. Много пъти молихме, оплаквахме се, предлага
хме. но всичко си върви
по старому...

Нерядко се случва, че биле
ти се дават на пътниците до
Баратарци, а автобусите оти
ват само до Долно Тлъмино.
Това нещо се повтори на 27
и на 28 ноември, канто и мно
го пъти преди това.
Иогато
протестирахме в Автотранспор
тното получихме отговор, че
„всичко ще се уреди”. Но, ко
га?
По този въпрос главна дума,
обаче имат шофьорите. Каза
но с една дума, те са онези,
които намират безброй причи
ни да не зачитат разписанието,
а същевременно с това и път
ниците. ■ Поради такова свое
волие без превоз остават не
само възрастните пътници, но
и учениците от подведомстве
ните ни училища.

Ние търсиме постоянна рей
сова линия до Баратарци еже
дневно по три пъти, а до Караманица само, когато време
то позволява. Това свое право
досега не успяхме да осъщест
вим. Ето защо хората негоду
ват. Досега се обръщахме за
помощ до Общинската скуп
щина и обществено-политичес
ките организации, но нашите
изисквания останаха „празен
глас в пустиня” — назва се
между другото в писмото на
четирите местни общности от
пак~ - районна на Горно Тлъмино.

в. в.
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За вашата трапеза когато посрещате гости
СНАБДЕТЕ СЕ С НИШКА БИРА,
КОЯТО Е С ПРОВЕРЕНО КАЧЕСТВО
Нишка бира можете да намерите
във всички магазини на „Търгокооп’“
в Димитровградска община!
„БРАТСТВО” ПРЕДИ 15 ГОДИНИ

КАКВО ЩЕ СЕ СТРОИ ПРЕЗ 1960 ГОДИНА
Нашите читатели, особеио млапочуствупат надите, ще могат да
прочешия ръст, ако внимателно години
тят статията от преди 13
печатана в Братство за това как”
во се строило
през 1960 година.
* през тази година

(1960)

изводствените^алиЧга Нфабри-

Г ЕГТ НдаТ =.
700.000.000 динара продукция.

* Планува се разширяваието на предприятието не произьодство на гумепици, ноето
бе пуснато в работа през м
палата година. Това разширява
БРАТСТВО * 9 ЯНУАРИ 1976

не ще предизвика приемането
на още 100—150 работнико.
* С оглед на .това, че Висок
сега е в рамките на Димитров
градската община ще се извър
ши поправна на пътя от Омиловци до Каменица за редовни автомобилни връзки, Плану
ва со рейсова линия от Смиловци до Каменица.

* Що - со завърши и градспата баня в Димитровград.
Със своите 12 душове тя ще за
доволи нуждите на гражданите.
* Уличното осветление ще
се подобри през тази година.
Не е изключено главната ули
ца да получи неоново осветле
ние.
* Пътят Димитровград—Дол
на Невля що бъде поправен.
Общината що осигури средства за строеж на „Джонин
мост" край село Лукавица.
Братство, брой 15 от 16
януари 1960 г.
Всични тези обвити отдавна
са завършени, а понраи тях и
много други.

й^ансйо^ шио

А

ш
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РАЗПИСАНИЕТО ЗА АВТОБУСИТЕ
Заминават от Пирог а чаеа

Тръгит >« Пирот • часа
10.00 и 14,18
14,40 Белград
6,30, 10,30, 13,00, 13,30,
10,30 Ниш
14,00, 17,20. 1120 и 2120
14.10
Крагувмц
1130
Скопие
7,00, 14.30. 152»
12,00 Ласновац
Зайчар
42*
4,00, 5.40 и 12,00
15.45 Княжеаац
4,30
и 10,43
15,30 Звон. баня
720. 11,00
5,45 Велика Бонинце
Велика Бонинце
13,00. 15,30 и 15,30
бД1Г' ПГ?.* 1'.« Бабушнице
5.00, 5 45 . 6.00

6,45 и
Белград
5,00 6,00, 6,45,
Ниш
14,40, 18,30 и 18,30
5,00
Крагуемц
7.00
Снопие
8,45, 7,00 и
Лесмовац
13,30
Зайчар
4,30, 13 30 и
Кнлжеоац
4.30 и
Звонсна баня

7,00, 9,00, 10.45,
15 30, 16,00,
Д, Криводол
Дойнимцм
Т. Одоровци
Велин. Лунения
Нишор
5,00, 12,00.

12,00 13,00
9.15, 110,00 ’2;,т0^14'1я°«5 00
18.00 20,00
16,00, 17,00, 1Т25, 18,45
430
14.00
Д. Криводол
430
15.00
Доянинцн
100.00 14.30 Т. Одороеци
820
и220
5,00 15.15 В. Лунная
*■* “
15,15. 18.10 Нишор
6.30. 12.45, 1Т.00 18.43

Б т^до^ч-с

б

АИ“отТсЮ до 22 м’НИ Ч‘°

ДИМотТоо7о иА“0“"

— доТоГ0 ■

430. 6,05, 8.00 12,00 Темсна
5'10’.7;!!?’о!'м м ю
14.10, 16,00. 20,10. 22.10
13,55, 15'“'
^40
4,30 . 6,05 , 7,15 Вел. село 5,10. 8.46, 730. »ДО6
9 00 11 00 12,10. <14.10
11,40, 13,05, 14,46. 16,00, 1Т,48,|
15,00 17,00 ^,00, 21,10. 22,10
19.40 21.00 22.50
|

Темсна
р„,

Държим
*■“
”»
14,10, 1830. 22,Ю
520, 12,00
Й вдовица
‘
4
30,
805.
1230.
14.40.
Сумоао
430, 14.10
Пвтроввц
430. «,0*
1232. 14,12. 1220

Д""Я1
7,00, 182»
Йалоаица
5.18, 7,66. 13.15, 1526
Сунояо
5,15, 1820
Пвтроаац
5.16. 8.40,
М. Пованоаац
13.10. 14Л0 802*
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Аптеката на Милчу
писаратога
Ъисомо за нову годину у задругуту. Децата да
ваше преставленийе. После малко пинумо. Рено аде да
си легам, ама Сотир от Гортьу Малу каже да идсмо
неколцина при тьега крава му се отелила, оче да черпи.
Отидомо и там и ка се вьрну дома око пече се раздътъуйе.
Ка се прибра дома Севета, жена ми де, лежи у
креветат ама очи искоколила и гледа у таванат.
— Куде си бре Манчо, каже она, целу коч не съм
трепнула.
— Чекамо нову годину, па идомо при Сотира та
даде по пиетье кравата му се отелила. Ама да ти приздайем, нещо не съм добре, глава ме боли... — кажем
на бабуту.
Седо до кавторат ама главата све повече ме боли.
Улезе комшията, я му се ^рплака, а он каже, облечи се
че те водим при Милчу писаротога на Задругуту он йе
социялно осигуран и има лекарства. Надмгомо се та
при жега. Улезомо у собуту и он нещо вързал главу,
препил ночту.
— Милчо — реко му я — че те молим да ми да
деш некинав лен за главу, че пукне опалията...
Милчо ме погледа, диже се и отвори йедно чек
медже од масуту, извади га и у собуту замириса но у
апотеку. Погледа, ама и кво да видим. Шишетия, нутийе, апчета увийена у лъскаву ретию. Милча меша по
чекмеджето и нищо не намери.
— Видо, каже на женуту му — куде су лекарст
вата що ючера донесо из Цариброд. Там има лек за
главу.
— Те1}и тамо у долапат... — каже Вида.
Милча отвори долапат и извади йедну голему нутию. Ка погледа, зазвери се. Толкова лекове не съм ви
дел и у аптекуту. Чудо йедно. Ко погледа лековете гла
вата ми се позавърте и ману да ме боли. Милча меша
по нутиюту и рече:
— Е, това тражим, узни дедо Манчо, йедно апче
и ако те не мане узни йоще йедно. Тети целата кутия.
Я чидем йутре у Цариброд по работу и докторат че ми
препише йоще.
— Мани, реко, я ко помериса лекарствата глава
та ме ману. Ама дай да 1]И понесем.
Ка си пойдо къмто дома, узпут си мислим колко
държавата дава паре за лекове, а они се върляю по
чекмеджетията. За тея паре може и нас да ни осигураю
и сви да получим по йедну кутишку лек за главу за зор
заман. А не Милча да върля лекове, а при мене нема
ни апче аспирин.
МАНЧА

Х*/Щфр
О
Жена спира пред магазина
за плодове и критично поглеж
да нъм ябълките
— Нашенски ли са плодове
те или чужди? — запитва на

края тя.
Госпожо

казва прода
вачката — тези ябълки за ядене ли ги взимате, или да разговаряте с тях?!?

о
Дама телефонира в една или
ника за отслабване:
— Съпругът ми направи ве
ликолепен
новогодишен
по
дарък, но не мога да се побе
ра в него! ..

— В такъв случай занесете
роклята на шивачката да я от
пусне
отговарят от клиниката.
— Роклята ли?
Грешите?
Мъжът ми подари кола! .. .
О
— Какво стана с нечупливата
играчка, която подарих на де
тето ви?
— Здрава е, но с нея изпо
троши всички останали играчки.
О

На гарата:
—Господине, защо не мах
нете куфара си оттук? Не виж
дате ли, че всички минаващи
се спъват?
— Извинете, но ако не се
спъват в него, аз ще го заббравя.

ИЗМИСЛЕН

ИНТЕРВЮ

С БОРИС БОРИСОВ

ДОБРЕ СИ
БИХМЕ РАЗВИТИ

~е>

— Другарю председател, че
стита...
— Благодарим, останалото
зная, но аз не мога сам, тряб
ва да ми помагате...
— Какво да ти помагам. Като
дойде за председател община
та си беше развита. Що ти
трябваше да я правиш изоста
нала, та сега толкова големи
планове правиш?
— Така, значи не отговаряш,
признаваш се за виновен. Да
оставим общинските работи за
после. .. Ще поговорим малко
за частните работи. Ти строиш
къща?
— Да, така казват. Но заб
равих кога съм я започнал...
— Нас това не ни интересу
ва. .. Хоргта интересува нога
ще я завършиш... Знаеш ли
колко нандидати има за кварти
рата ти в центъра на града?
— Нека дойдат тогава да по
О
Млада жена разказва:
— Снощи мъжът ми заспа
във ваната, докато водата про
дължаваше да тече. Можеше
да стане наводнение. Добре,
че устата му беше отворена.
О
Някой чуна на вратата на
къщата. Собственинът се обаж
да през затворената врауа:

— Кой е?
— Може ли някоя пара
сиромаха?

за

— Може, може, оставете я
пред вратата.
О
Лекар разговаря със съпругата на своя пациент:

т

I
—-

магат, за да решим моя и тех
ния жилищен въпрос...
— Има друго предложение:
Може ли твоя
строеж
на
къщата да преместим във Висон?
— Защо пък там, всички бя
гат от село?
— Като имаш там къща все

— Вашият съпруг има нерв
но растройство. Той се нуждае от пълно спонойствие.
— Точно така. Аз сто пъти
на ден му повтарям това.
О
— Предупреждавам ви, че
работата на нощен пазач изисснва абсолютна честност!
— Бъдете спокоен, дваде
сет години бях пазач на плава
телен басейн и нито веднъж

не се изнъпах в

него!

О
Разсъждава съпруг:
— Чудно нещо е любовта.
Когато се жених, искаше ми
се просто да изям моята люби
ма, а сега съжалявам защо не
съм я изял.

]

I

ще се сетиш един ден да на
правиш и асфалтов
път дотам.
— Не беше нужно да ме за
нимаваш с този въпрос.
— Тогава да минем на Ста
тическия дом?
— И той ми е един от проб
лемите. ..
— Гледай да го довършиш,
поне докато стигнеш за там...
А народът в Димитровград ти
е много доволен...
— За коя работа?
— ... че поне от твоето се
ло вода ще пие!
— Тогава честита, 1976 стро
ителна година. Не забравяй,че
направи общината ни изостана
ла и няма да те пуснем...
— Да я върнем на старото
дередже?
— Не, по-добре да догониш
развитите общини. И през тая
година да събираш в община
та и писатели, * и художници,
та онова, което е направено от
бетон и желязо, да се запише
в стих и нарисува в картини.
И ни извини, че снимката тоя
път слагаме на
последната
страница на вестника.
Интервюто взе:

