
ьрятстйо С уназ на Президента на Социалисти
ческа федеративна републина 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 
фическа дейност и приноса за раз
витието на братството и единството 
между нашите народи и народности.

гра-
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актуално ДИМИТРОВГРАД:
ЗАСЕДАНИЕ НА СЕКЦИЯТА НА ДЕЛЕГАТИТЕ ОТ НИШКИ РЕГИОН

ПЛАНИРАНЕ 

В МЕСТНИТЕ 

ОБЩНОСТИ

Развитието на изостаналите общини 

е условие за развитие на региона
„Съществено за нашата по-нататъшна дейност е да бъдем ин

формирани за работата и проблемите на всички общини от региона. 
Това ще бъде най-значителен фактор в изпълняването на нашите за
дачи, които са твърде сложни. Ние трябва да се борим за интере
сите на всички общини и затова трябва да знаем какво се работи в 
базата".

Всички местни общности в Републиката в 
предстоящия период трябва да изготвят средносрочни 
програми за своето обществено-икономическо разви
тие в период от 1976 до 1980 година. Тази дейност 
представлява прилагане на конституционните разпоред
би за местната общност на конкретен начин и в кон
кретни условия. Планирането в местните общности е 
ново качество в развитието на нашата обществена си
стема и самоуправителна практика.

Значението на планирането в местните общности 
изпъква с цялата си сложност и важност като се има 
предвид, че покрай основните организации на сдруже
ния труд и самоуправителната общност на интересите 
и местната общност представляват основната клетка 
на нашето самоуправително общество — неговата база. 
Затова успешното приключване на тази важна обще
ствено-политическа задача е от огромно значение за жи 
вота и бъдещето на гражданите и трудещите се, на
станяващи определена територия.

С това, заключително слово 
на Александър Цветкович — 
високо квалифициран работник 
— председател на секцията 
на делегати в Съюзната и ре
публиканска скупщини, за ре-

ско развитие на регаона изне 
се Любиша Игич, председател 
на междуобщинската регио
нална общност — Ниш. В на
чалото на изложението си той 
изтъкна, че след дълъг период 
време за пръв път се прис

тъпва към регионално планира
не. Затова в предстоящия пе
риод, до юни, когато планът 
трябва да се приеме, е твърде 
важно да се съгласуват инте 
ресите на общините и опреде 
лят първостепенните задачи в 
по-нататъшното развитие 
региона.

Манто в речта на Игич, така и 
в разискванията на делегати
те бе изтъкнато, че средно- 
срочният план и по-нататъшно 
то му провеждане в дело е 
твърде важно условие за сто 
ланската стабилност в регио

на

В досегашната подготовка и работа по средносроч- 
ното планиране в нашите общини по-голямо ударение 
се слага на трудовите организации и общностите на 
интересите, докато местните общности някак са ос
тавени на втор план. Колното е конституционно непра- 

политически е вредно да се забравя на 
развитие на местните общности. В

на местните общности и събрания- 
местните общности в

на.
Затова пропуските, прояве 

ни в досегашната работа, тряб 
ва в по-нататъшния период по 
изготвяне плана да се премах 
нат и преодолеят. Тези пропу 
ски са слабото влияние на сдру 
жения труд и прякото участие 
на непосредствения работнин, 
както и недостатъчното уча
стие на науката в изготвянето 
на плановете. Също в плано
вете на общините, които са 
изходна основа за изготвяне 
плана на региона, е недостатъ 
чно застъпено по-нататъшното 
развитие на обществените дей

(На 3 стр.)

вилно толнова 
плановото 
отношение съветите

това

та на гражданите, съветите на 
общинсните скупщини и обществено-политичесните ор
ганизации ще намерят конкретни напътствия и опре
деления в документа на Републиканската конференция 
на ССРН, приет в нрая на миналата година. Тун на
пример нонкретно е отговорено на въпроса за големи 
ната на местната общност. Съгласно становището на 
Десетия конгрес на СЮК местната общност трябва 
да бъде достатъчно малка, та в нея колното е възмож 
но по-успешно да се развива непосредственото самоу
правление. Ориентацията в нашите общини едно се
лище — една местна общност може би в момента 
най-целесъобразното и приемливо решение. Тун наи- 
добре могат да се съблюдават дългосрочните потреб
ности и решаване на настоящите проблеми, по-добре 
и реално да се планира.

Заводите „Тигър“

гион Ниш, приключи едно твър ____
де успешно заседание на Сек 
цията, проведено неотдавна в 
Димитровград.

Делегатите, между които 12 
работника от непосредствено
то производство, 2 селсиосто 
лански производители и 18 от 
останалите структури, за 
пълно ангажиране решиха за 
всяка община от региона да 
бъдат „задължени” по нянол 
но делегати, които ще запоз 
иават Секцията с проблемите 
па общините. По този начин 
Секцията ще бъде в курса на 
събитията и всички ключови 
въпроси от общ интерес за ре
гиона и общините ще имат пъл 
ма подкрепа от всички делега
ти. Относно те трябва да имат 
ясни становища по тези въпро 
си.

Също бе решено в работата 
на Секцията да взимат участие 
и делегати в Републиканониге 
скупщини на самоуправителни 
то общности на интересите, 
когато се разиснва за пробле 
мите на тези общности.

С такъв подход се пристъпи 
и към разглеждане проекта та- 

средноСрочно обществено 
икономическо развитие на ре
гион Ниш.

ДА СЕ СЪГЛАСУВАТ ИНТЕРЕ 
СИТЕ И ОПРЕДЕЛЯТ ПЪРВО
СТЕПЕННИТЕ ЗАДАЧИ

Встъпително слово за проек 
та по обществоно-инономиче-

е

УЧРЕДЯВАНЕ НА САМОУПРАВИТЕЛНИТЕ ОБЩНОСТИ НА 
ИНТЕРЕСИТЕ

ИЗБОРИТЕ НД ДЕЛЕГАТИ 

НД 22 И 23 Т.М.
са извън жизненитеНо местните общности не

на останалите обществени струнтури, преди- 
общностите на инте- 

път*
процеси

ресите ^по8 образова ние!* "нул тура, здравеопазване
ио строителство, елентростопанство и пр. Това налага 

"Рст„ите Рбщиости в своите развойни програми 
па се срещат" с тях там, иъдето това изисмва бъде- 
шото им планово развитие. Например, ано една мест- 
?» пЯшност трябва да се електрифицира в предстоя
щия ^период, нейната програма и развоината 
на съответната организация в елеитростопанството тр 
ва да намерят общ езин, срон, сметна и начин на 
равноправни партньори. Подобен би бил случаят с 
изграждането иа нови училищни сгради - месиш. 
Общност планира съвместно с образователната об- 
щност.
откриване на рудници, изграждане

по-

Изборите на делегати и чле 
кове на самоуправителните кон 
троли за скупщините на само 
управителните общности на ин 
тересите в Босилеградска об 
ицина в делегациите на местни 
те общности ще се проведат 
на 22, а в делегациите на ор 
ганизаците на сдружения труд 
на 23 февруари.

Този срон бе определен 
от Координационното тяло с 
учредяване на самоуправител 
шите общности на интересите. 
|Присъствуваха >и ръководства
та на самоуправителните орга 
ни на общностите и представи 

I телите на обществено-полити
ческите организации в номуна

легати на скупщините да се 
изберат идейно-политически и 
акционно най-способните чле
нове на новоизбраните делега 
ции.
Най-сполучливите кадрови ре
ния ще бъдат преди всичко 
грижа на обществено-политиче 
ските ръководства в местните 
общности. Обаче, необходими 
те, грижи за това поемат и 
ръководствата на общинските 
обществено-политически

При планиране на здравни обекти, 
на пътища и прочее 

селско 
местна общност 

стопанска орга 
иомбинат и под 

кан ще се

Същото е
орга

зации.
По същото време ще се 

държи сметка всички струк
тури, ноето ще рече всички 
делегации, чрез избиране на 
делегати и членове на самоу 
правителните контроли еднанво 
да бъдат застъпени в самоу
правителните органи на общно 
стите на интересите.

На предизборните събрания 
членовете на делегациите ще 
обсъдят програмите за работа 
на всички самоуправителни об 
ицности на интересите за тази 
година.

заема планирането наОтделно място
производство в дадена 

общност и съответната
стопанското
Тун местната 
низация —
трябва доирай да уточнят нанво, нога и 
р на производството.

земеделска иооперация,

При утвърждаване на зада
чите се подчерта съществено 
то значение на тези избори, 
с които след избирането на 
делегациите за самоуправител 
ните общности на интереси 
те, трябва успешно да приклю 
чи този вид организиране в 
общината. Ето защо голямо 
внимание ще се отдели за де-

предприеме за увеличение пообщности е сложна 
се обърне

в местните
която трябва да

Планирането
и отговорна задача, на

отбегне формалнотовнимание та да сенай-сериозно
и нереално планиране за

средносрочни програми.

сметна на реални и осъще

ствими
Ст. Ст. В. В.



ИЗ НОБЧЕСТИТКА НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО ДО ЙОВЛН 
ВЕСЕЛИНОВ

СКУПЩИНАТА НА СФРЮ

Договор за 
приемане на 
петгодишния 

план

ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИН ВЕК 

РЕВОЮЦИОННА БОРБА Втората неприятелска 

офанзива 1941 год.Президентът па Републиката Йоснп Броз Ти- 
то изпрати до Йона и Веселинов, член ма ЦК на 
СЮК и на Съвета на федерацията телеграма със 
следното съдържание:

„Драги Жарко, сърдечно ти 
честитим заедно с Йованка 
юбилейния 70-и рожден ден.

Ти честно измина трудния и 
славен път от над 50 години 
революционна борба и дей
ност — път на борец за пра
вата на работническата нласа, 
политически затворник, органи
затор и ръководител на осво
бодителната борба във Войво- 
дина, изтъкнат ръноводител на 
социалистическото изграждане 
в Сърбия и в цялата югосла
вска социалистическа общност.
Повече от половин вен се на
мираш в редовете на нашата 
Партия и на теб във всички 
фази на нейното революцион
но дейетвуване и развитие са 
доверявани много отговорни 
задачи, които винаги с успех 
си изпълнявал.

С цялото си същество се 
посвети на революцията, бор
бата за нейните цели, за брат-

ПРИЕТПЛАНЪТ ЩЕ БЪДЕ 
ПРЕЗ ЮНИ 1976 Г.

На заседанието на председа 
толотвуващито делегации на 
републиканските и областните 
скугицини на 14 т. м. в Скуп
щината на Югославия е постиг
нат договор за по-нататъшната 
работа и подготовка за прие
мане на обществен план на 
Югославия за период од 1976 
до 1980 година. Под председа
телството :на Зоран Полич о 
водоно твърде оживено разиск
ване за приемането на този 
най-значителен доиумонт, след 
новата Конституция на СФРЮ.

В разискването председател 
ят на Скупщината на СФРЮ 
Киро Глигоров между другото 
посочи изключителното значе
ние на спазвано сроковете и 
изобщо приемане на петгодиш 
ните развойни планово па Юго 
славим. Той предупреди, чо шос 
тте месеца, които са определе
ни за приемано на плана, не 
са малко и трябва да очакваме, 
че работата ще бъде успешно 
завършена.

ството и единството но наши
те народи и народности, за из
граждането на социалистичес
кото самоуправително обще
ство. Своят богат опит преда
де на младите кадри, на чие- 
то възпитание винаги поовеща- 
ваше голямо внимание.

Като партиен работник и 
публицист се бореше за раз
пространение на идеологията 
но нашата Партии. И твоята 
сегашна работа върху истори
ческата обработка но нашата 
революция е от огромно зна
чение за нашата политическа 
акция и възпитанието на мла
дите поколения.

Пожелаваме ти крепко здра-

Гласинац, Билеча и долината 
на Кривая. Първа пролетарска 
бригада на 27 януари с главни
те си части тръгва към Фоча, 
широко обикаляйки Сараево и 
Вишеград и този поход 
сестен гюд название Игмански 
марш — се провежда при твър 

Парти-

Втората неприятелска офанзи 
-| 15 януари 1942 

Източна Босна срещу
ва започва на
година в 
главните партизански сили, с но 

ръководи Върховният щаб. 
Офанзивата се провежда в два 
етапа: романийсно-бирчанска и 
озренсма операция. Немците са 
ангажирали около 35 хиляди 
войници, разделени в пет Сао- 
ви групи. В офанзивата участву 
ват помени, италиански, усташ 
ни, домобрансии и четнически 
(дражевистки) части, поддържа 
ни с авиацията, а главен комен 
дант е Бадер, немски упълно
мощен номандуващ генерал в 
Сърбия. Заповед за нападение 
се издава още на 3 януяри, а 
началото на офанзивата сс пред 
•вижда за 15 януари. С неприя
телската офанзива се обхващат 
частите на Първа пролетарска 
бригада, Романийсии, Бирчанс- 
ни, „Звезда“ и Озренски парти 
зански отряд. Немците на 14 
януари, на температура от ми
нус 18 градуса тръгват в напа
дение от околността на Звор- 
нин, а на другия ден последва 
общо нападение от Тузла, Сара 
ево и Вишеград срещу свобод 
ната територия на Романия,

ито из-

де трудни условия,
сили не влизат въвзанскитс 

фронтални борби срещу непри
ятеля, но запазват жива сила и 
през 25-дневните борби нанасят 
значителни загуби на_ неприя
теля, като отново освобождават 

в Източнаголяма територия 
Босна. — След Фоча са освобо 
дени Горажде и Чайниче и с 

се създава свободна тери 
тория, на която Върхов
ният щаб веднага превзима мер 

за организационно укрепване 
на партизанските части и 
граждане на народна власт. 
Втората неприятелска офанзива 
завършва на 7 февруари 1942 
година; Генерал Бадел доклад
ва на Берлин; „Опитът да се

ве и още много години със 
своята творческа дейност да 
допринасяш на нашата социа
листическа 
общност и Съюза на югосла
вските комунисти.

това

самоуправителна ки
из-

(Танюг)

ВЪОРЪЖЕНИ БОРБИ В АНГОЛА
потуши огнището на партизан- 

въстание в Източна Бос
ХОЛДЕН РОБЕРТО ИЗБЯГАЛ В КИНШАСИ

Понастоящем жестони боеве 
се водят около Чили, града 
в Централна Ангола, 480 кило
метра от Лаунда, нойто дър
жат войсните на второто диси- 
дентено движение — УНИТА.

ЧАСТИТЕ НА ФНЛА В РАЗПАДАНЕ. —
ското
на не успя. През пролетта на 
1942 годниа трябва да разчита- 

общо въстание в Юго-

саПрез последните две седми
ци частите на Народна репуб 
лика Ангола се намират в сил 
на офанзива на всички фрон 
тове в страната. Агенция ТАСС 
съобщава от Луанда, че сили
те на правителството в отдел 
ни части чна северния фронт 
са отхвърлили частите на ра- 
зколническото движение на 
ФНЛА Холден Роберто избягал 
в Киншаси.

Според новините на Радио 
Лаунда, заирското военно въз 
духоплаване дава поднрепа на 
частите на ФНЛА, в чиито ре- 

намират голям брой 
числящи се нъм регулярната 
армия на Южна Африка, нои 
то с дни безуспешно се опит- 

да осуетят офанзивата на 
силите на НР Ангола. В радио 
новините се твърди, че заир 
ската авиация е бомбардирала 

възел в град

силите на правителството 
завзели почти всички значител 
ни военни бази на вражеските 
движения в северната част на 
страната.

ме на 
славия“.

СВИДЕТЕЛСТВА

НАСИЛА БЪЛГАРИдици се

(ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ)ват

година Съюзът на македонските културно-просветни 
дружества в България приема Устав на Дружеството. 
Във втория член на Устава се назва:

„Пълноправен член на Съюза е онзи, който се 
чувствува македонец и има формирано македонско 
национално съзнание.“ В петия член на Устава е за
писано, че Съюзът на македонските културно-просветни 
дружества ще поддържа чувство на принадлежност 
към македонската нация и ще развива национално съз
нание сред македонците в България.

Тези партийни съващания и становища на прави
телството от 1946 г. вероятно са живи в спомените на 
много български дейци и политически работници, които 
и днес заемат високи държавни и партийни функции. 
Това е времето на Димитров, когато със съседна Юго
славия при взаимно желание се развиват най-отнрити 
и най-иенрени приятелски и добросъседски отношения 
на действително нови основи, съзнателно поставени 
след горчивия опит от близкото военно минало.

Впрочем, и днес при малко по-добра воля могат 
да се развиват същи такива отношения, наквито се 
помнят от края на 1944 и 1945, 1946 и 1947 година, 
когато за относително късо време се превъзмогват 
•проблемите, които разделят двата народа и се възста
новяват нови отношения на принципите на равноправие 
и развитие на всестранното сътрудничество във всички 
области, за което допринесоха срещите и споразуме
нията в Крайова и на Блед. Такива отношения все пак 
в този момент се обременяват, затуй че не се зачита 
едно от съществените условия, на които се изгражда 
цялата обществена система в Югославия, а това е 
последователната политика спрямо националното равно
правие, за което нашата страна е давала и дава практи
чески доказателства и поради което Югославия се полз
ва с голям авторитет в овета. В Югославия всички 
родности, па и българската, изявяват свободно своето 
национално съзнание, чувствувайки се равноправно в 
развитието на родния език условията 
правото на труд и развитие на самоуправителни соци
алистически отношения, което само може да сближава

Една година преди първото преброяване популяр
ният Георги Димитров в Народното събрание на Бъл
гария заявява: „Отечественият фронт счита, че трябва 
да направи всичко необходимо та Македония веднаж 
завинаги да престане да бъде ябълката на раздора на 
Балканите.. . Не подялба на Македония, не борба за 
нейното завладяване, но зачитане волята на македо- 
ците, чиято основна част получи своя национална сво
бода и национално равноправие >в рамките на Демо
кратична федеративна Югославия“.

Тези становища на Георги Димитров от 1945 го
дина вдъхновяват заключенията на Десетия пленум на 

ЦК на БРП (и), състоял се през август 1946 година. 
Тогава за пръв път в партиен документ ясно се казва, 
че НР Македония е „национална и държавна общност 
на целокупния македонски народ е рамките на ФНРЮ“. 
На същия този пленум е прието становището на Пи
ринска Македония (която се намира в България) да се 
даде най-широка културна автономия и да се създа- 
дат всички възможности за национално и културно раз
витие на македонците.

Това е времето, когато в Пиринска Македония 
се открива първия македонски народен театър. На пре
миерното представление „Лечалбари“ присъствуват ви
соки гости на българското и правителство на НР Ма
кедония.

железопътния 
Теиксеир да Суса, който се 
намира в ръцете на силите на 
правителството на 
Нето.

В съобщението от Лусака, 
„Юнайтед прес” твърди, че

Агостино
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Въз основа на решение на българското Народно 
събрание в Пиринска Македония, като редовни предме
ти, се изучават македонски език и македонска нацио
нална история. Училищата посещават 32 399 ученици- 
македонци, а в същите окръзи на Пиринска Македо
ния по това време са регистрирани 3184 български 
ученици, 3735 македоно-мохамедани и 385 турчи. По 
предложение на българското правителство НР Македо
ния изпраща в пиринския край 93 гимназиални и учи
тели за основните училища. За пръв път македонци
те в училищата на тази част от България, както и в 
Югославия, се изразяват на свой роден език.

на-

на школуване,

МАКЕДОНСКОТО НАЦИОНАЛНО СЪЗНАНИЕ
нациите и народностите и между страните с различни
те обществени системи.Насърчен от решенията на Десетия пленум на ЦК 

на Българската РП (и) от август 1946 година, същата
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ЗАСЕДАНИЕ НА СЕКЦИЯТА НА ДЕЛЕГАТИТЕ ОТ НИШКИ РЕГИОН ПРЕД ПЕТАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ 
В КОЛОМБОРазвитието на изостаналите общини е 

условие за развитие на региона
(От 1 стр.)

Шри Лаика подготви три 

проектодокументи
Основна мисъл на тези документи е по- 

голямото влияние на необвързаните старанп 
на международния план и съгласуване уси
лията за въвеждане на равноправни полити
чески и икономически отношения в света

ности, и подобрение жизнени 
те условия.

Мненията бя*а, 
има и
по време на публичното обсъж 
дане трябва да получат реал 
ни димензии. Предвиждат се 
големи капиталовложения 
стопанството, но не е посоче 
>ю и кан ще се обезпечат сред 
ства.

Полнатъшното развитие тряб 
ва да има и селекционен ха
рактер. Селското 
геологическите

ката в планирането и съгласува 
нето на .плановете, и рази
скванията от това заседание 
да бъдат начало на публичното 
обсъждане на плана 

.носрочно развитие на региона.

ПРОБЛЕМИТЕ НА ДИМИТРОВ 
ГРАД СА ПРОБЛЕМИ И НА 
РЕГИОНА

Със стопанското обществе
но развитие и специфичнооти- 
те на Димитровградска общи 
на делегатите запозна инж. 
Борис Борисов, председател 
на Общинската скупщина.

Той изтъкна проблемите, с 
които ежедневно се среща об 
щината и чието разрешаване 
е условие за по-нататъшното 
й развитие. Основен проблем 
е неплатежоспособността на 
димитровградското стопанство. 
— Интеграцията, като изход 
от това положение, засега се 
показа като неефинаона, — 
каза Борисов, понеже „такива 
болни" никой не ни иска.

Всеки пети жител от общи 
ната търси работа, която не 
може да му се обезпечи. Ми
грацията на населението е 
също проблем, който трябва 
да се разреши. Но как, когато 
на хората не може да се обез 
печи работа, а по селата са 
останали само жители на пре
клонна възраст.

Образованието също се сре 
ща със специфични проблеми.

Само през последните 15 годи 
ни са закрити 23 училища по 
селата, от първо до четвърто 
отделение, а този процес про 
дължава и занапред.

Също и инфраструктура е 
неразвита, а особен проблем 
в това отношение са пътищата

Фреквенцията на движение
то през лятото получава голе
ми размери. Протонът на ту
ристи през югославско-българ 
ската граница е такъв, че но- 
лоните коли се протягат поня 
мога и до 20 нилометра. Това 
може да бъде извор на при
ходи, но с обектите намира
щи се край автопътя Ниш-Со- 
фия, в днешния момент тези 
колони могат да бъдат само 
извор на епидемия.

Това е само част от пробле 
мите, с които инж. Борисов

чев плана 
преувеличения, които

по сред-

Влиянието на необвързани
те страни в международните от 
ношения трябва да се засили и 
съгласува с тяхната прогресив
на родя и усилията за въвежда 
не на равноправни политически 
и икономически отношения 
света. Това е основната мисъл

насрочена за 16 август тази 
година в Коломбо да предста
ви три главни документа — 
предложение за ролята на нео
бвързаните страни в световните 
отношения, за общите иконо
мически отношения между 
необвързаните, как.о и предло 
жение за формиране на зона 
на мира в областта ка Индийс 
кия онеан.

Временният дневен ред на 
Конференцията в Коломбо пред 
вижда общо 15 точки и върху 
неговото окончателно редакти
ране, освен представители на 
Шри Ланка (като страна — 
доманин) работят и членовете 
на Координационното бюро на 
необвързаните в Обединените 
нации.

в

в
стопанство,

изследвания, 
туризма, гостилничарството и 
пр. трябва в средноорочния 
План да получат по-важно място. 
Също и онези дейности, чиято 
продукция има обезпечен па
зар.

на един от трите проекта на ос 
новните донументи, които деле
гацията на Шри Ланка ще из
несе пред събранието на ръко
водителите на държавите и пра 
вителствата на необвързаните 
страни на Петата конференция 
на най-високо равнище.

Делегацията на Шри Ланка, 
която ще оглавява министър- 
председателят Сиримаво Банда 
нараике реши на коференция- 
та на най-високо равнище

По-голямо ударение трябва 
да се сложи и върху разреша
ване проблема зр откриване 
на нови работни места и прие 
мането на работници.

запозна делегатите.
Заключението на секцията 

беше, че трудностите на Ди
митровградска община са и 
проблеми на региона и в тях 
ното разрешаване трябва да 
се включи и Междуобщинсна- 
та регионална общност. Те са 
проблеми и на Секцията и ней 
ните делегати ще се’ включат 
цялостно в тяхното разрешава 
не, което е и условие за по
нататъшното развитие на Ди
митровградска община, бе ре 
шено на заседанието на Сек
цията на делегати в Съюзната 
и Републиканска скупщина от 
Нишни регион.

Развитието на изостаналите 
и крайгранични общини е съ
що задача от първостепенно 
значение, понеже от тяхното 
развитие зависи и цялостното 
развитие на региона. А това 
значи и обезпечаване на ка
дри,* но този въпрос в планове 
те на общините не е достатъ 
чно обработен и нужно е по- 
сериозно отношение към този 
проблем.

Секцията реши да вземе 
участие в по-нататъшната ак
тивност и определяне полити-

НА НИЕРЕРЕ НЕРУ08А 

НАГРАДА ЗА МИР
ние в Индия. Ниерере тук прие 
Неруова награда за между
народното разбирателство.

След срещата, Индира Ганди 
заяви на журналистите, 
„Индия е заинтересована за 
африканските проблеми 
гола".

— Международните пробле
ми, с особен акценат на об
становката в Ангола, бяха цен 
трална тема на разговорите 
на премиера Индира Ганди и 
танзанийския председател Джу 
илиус Ниерере, който пребива 
ва една седмица на посеще-

че
и Ан

А. Д.

»♦♦»♦»♦»♦♦...................................................................................................................................................................................................... .
нация“, което във всеки случай 
„социалистическа“, но безпорно бюрократична 
коннструкция, която не се стеснява от идеята 
една нация изкуствено да увеличава и фаворизи
ра, претворявайки я в свръхдоминантна с помощ- 

насилствени методи

е съмнителнопроизхождат от натиск който по това време се 
упражнявал върху българското население да се 
декларира като македонско. Ето това е значи би
ла погрешната политика на БКП. Секретарят на 
Окръжния комитет на Благоевград Петър Дюлге
ров неотдавна в разговор с журналиста на „Ве- 
речни .новости“ се опитва да бъде още по-убе- 
дителен, като казва: „Ако е имало натиск и ад
министративни мерки тогава това беше тъкмо 
тогава (има предвид 1946 г. — заб. ,на авт.). Чле

на Партията бяха изключвани само зато- 
мокаха да отиват на курсове по маке-

политика

БЪЛГАРСКАТА ПОЛИТИКА

В България днес, напротив, почти нищо не
Бълга-е останало от периода на димитровска 

рия, когато става дума за националния въпрос. 
Правата на националните малцинства в съседна
та страна от година на година се стесняват, така 
че повече и не се споменава терминът „нацио- 

малцинство“. В новата българска Ко

та на административни и 
разбира се, в името на прогрес и унрепването на 
социализма. Такава теория на насилствено съз
даване на социалистическа нация (с насмалко 
„интернационалистически“ призвун) е добре дош- 

нея да се прикрие национално потисничест- 
хегемонизъм. Но затова се 

които

нсти-нално
туция принадлежащите нъм националните малцин
ства се наричат „граждани от небългарско потек
ло“, което е характерен финал на една с главата 

поставена политика, датираща от края на

ла сковете во и великодържавен
чуват мнения на неговите представители,

натрапена теоретична поставка схващат на 
- това е необходимо на дневната 

политика на официална България, което например 
Петър Дюлгеров, който във „Вечерни 

изказва първа публична оценка на пос-

ва, че не 
донски език“.

Такива схващания и променената 
вече се отразяват на второто преброяване, ня- 
колко месеци след априлския пленум. От 281000 
жители на Пиринска Македония 1956 г. 
повече от над 178 000 се декларират като маке
донци, което за 70 хиляди е по-малко, отколкото 
1946 година. По време на това преброяване граж- 

били подложени на натиск, канъвто 
навечерието на третото и най-но- 

БИП

тазинадолу 
1949 година.

Първата, забелязваща се, „новина от това 
споменатия демократичен устав на

начин, нанто

ване скрит 
новости“ 
ледното преброяване:

„Доволното някои са се декларирали нато 
македонци при последното преброяване, тогава те 
могат да се изброят на пръсти. Ако има такива, . 
това са антисоциалистически и антибъпгарсни

Точно в духа на официалната доктрина: ма
на т.

време е, че в 
Съюза на- културно-просветните дружества пове
че и не се споменава манедонсното национално 
съзнание, но се говори за съвсем други задачи. 
Сега Съюзът „обединява в своите редове пресел- 

Манедония, като неразделна част на

малко

даните не са 
се чувствува в
вото преброяване, но измененият нурс на 
оказва своето въздействие. Обаче на третото 
преброяване от 1965 година проличават всички 
последствия на новата „правилна“ политика на 
БКП спрямо националния въпрос: от 1 до\ уг де
кември „се установява“, че в Пиринска Македо
ния (относно в България) живеят само 8750 маке
донци, което отговаря на изменените становища 
на функционерите, историците и агитаторите, спо
ред които в Пиринска Македония са живеели, и 
?о - отаинаги - само българи. Партийните 
функционери си позволяват да не вярват в този 
държавен статистически отчет, понеже твърдят, 
че през 1965 година са били само 1400 македон
ци в Пиринска Македония.

ниците от
българската нация“. _

Изменението’ на курса спрямо Югославия след 
1949 година особено чувствуват пиринските маке
донци. Тях отстраняват от българската Армия и 
Партия, а най-авторитетните арестуват. Дс>1953 
година са били арестувани 186 македонци. !575 са 
били интернирани а 11 убити. Българсната поли
ция преселва 103 семейства. Стават пет съдебни 
пооцеса, на които биват осъдени 56 принадле
жали към македонското национално малцинство. 
ГГт» по правило са тихи антимакедонсии 
аиции от които се настръхва, понеже с 
постепенно се връщат призраците на миналото, 
които някога разпалваха велииобългарсният наци -

недонецът не може да бъде принадлежащ 
н. социалистическа българска нация.

Такива изявления доста ясно откриват какво 
понаже последното преброяване на национал- 

малцинства, които с македонското от година 
на година изчезват. Може би. съдейки по изяв- 
лението на благоевраградския партиен фуннционер

ще
ните

и члена на ЦК на БКП, това е и последно пре
брояване от такъв вид, понеже на втория чин на 
това политическо представление не трябва да се 
чана. Завесата вероятно ще остане спусната, 
понеже нраят изглежда на всички е известен.

Заличаване на македонсната нация с адми
нистративно-бюрократично насилие на българсната 

което сега окончателно се потвържда- 
изказаните желания за добро- 

между двете страни. То е 
Югославия и нейните народи и

тях

нализъм. пленум на КП, със-
И8 —але"е=

БКП по ма

„БЪЛГАРСКИЯТ“ ХАРАНТЕР НА МАКЕДОНЦИТЕтоял се 
ревизия спрямо 
В България днес се

СоЕя национален въпрос, която тя о водила недонсния пай, _ . й Така с един пнр-
непосредствено ел д ^ зебележител.нотодагЖякгда
БРП (и) в което се казва.

безмилостно унищожаване
__тази рак-рана *на живия

,Не е възможно из-

държава,
ва, в колизия е с 
съседски отношения 
неприемливо за 
народности, па заради това са твърде заинтере
совани нанво се случва с македонснато национал
но малцинство отвъд границата Това е въпрос, 
който от сбора на взаимните отношения не може 

настрана, понеже такова негово „ре- 
нито на интересите г.г.

Със система на заплахи се опитва именно 
да се докаже „българският“ хаР^ор «а “а"®- 
донците. «оето показа кампанията все.до> чвтвър 
тото декемврийско преброяване. Характер са 
два момента, проявени при това .последно пре 
брояване: навсякъде по Пиринсна Манедония офи
циалните лица пласно изказват мнението за „не 
поколебимите български национални чувства , а 
второ като директива до партийните организации
пристига новият лозунг за това, че в социалис-
тичеоното общество на населението от Благо0в 
градени окръг е дадена възможност да изрази 
своето българско национално чувство на съзна
ние“. Това о до известна степен по-благ и по-

говори, ме този 
политика на Г.

да се остави 
шаване“ не отговаря 
България.

Това сериозно подкопава мостовете на сът
рудничество между двете съседни държави и не 
може да срещне одобрение от нито едно прог
ресивно общество в съвременния свят.

(Забележка: Статията е заим- 
ствувана от НИИ (неделни ин
формативни новини), а автор е 
Петър Стоянович)

на
на велино-

„Без
българския шовинизъм

на нашата страна,
нова, възродена България ..организъм 

граждането на

ДРУГИ БРОЙНИ

в ; диа дав “
Ипреброяването през 1946 година

програмата на БНП, прие- 
нойто се говори „за

популярен вариант от 
та на последния конгрес, в

на българсната социалистическа
настояванетопрокарвала, 

резултатите от СТРАНИЦА 5
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ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ПРИ ОСI ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 
В ДИМИТРОВГРАД

СЪГЛАСУВАНЕ НА 

ДАНЪЧНАТА ПОЛИТИКА.шГотш.- нд'оТД.Г™?ДлПо1Ж^тЕл "л ИЗПЪЛ,ШТ№
доходи, те водят грижа 

на облага-
лични
да намалят размера 
нията върху личните доходи на 

стопанството.

съвет приИзпълнителният 
Общинската скупщина в Дими
тровград, на заседанието си, 
състояло се на 19 януари т.г., 
разгледа Обществения договор 
за съгласуване 
политика през 1976 година. То
зи договор трябва да приемат 
всички общини в СР Сърбия.

Според обществения договор 
всички общини в Сърбия прие
мат данъка от лични доходи, 
селскостопанска дейност, зана- 

интелек-

МАТЕРИАЛНАТА БАЗА НА 

ОБРАЗОВАНИЕТО Е УСЛОВИЕ ЗА 

РАЗВИТИЕТО МУ

работниците
Общините, чрез отделни ре- 

трябва да установят и 
облекчения за данъкоплатците, 

се със селскосто- 
Такива облага

в

шения,на данъчната

занимаващи 
папска дейност.

имат онези селскосто- 
коитопия ще

кански производители, 
се сдружават с обществения 
сектор. Също и онези дома- 

нямат способ- 
членове за работа ще се 

облекчения. Това ва- 
онези селскостопан- 

които са

шаването на тези проблеми. 
Той трябва да со разгледа от 
скупщината па общността, а 
сетно публично що се обсъди 
'В местните общности и органи
зациите на сдружения труд. 
Очакваме, че с решаваното па 
тези -въпроси що отлочнем още 
през първата половина па тази 
година.

— Нои со други задачи нами
ращи се пред Общността?

— Твърде важна задача е 
по-нататъшното прилагане на 
делегатската система в самоу- 
прпвителните общности на ин
тересите, а по този начин и в 
кашата общност. Като казвам 
прилагането на делегатската си 
стема мисля, че е момент да
ващите и ползващи услугите 
да се намерят в също поло
жение. Време е да се разбере, 
че и образованието предста
влява производство и от мате
риалната му основа зависи и 
по-нататъшния му прогрес. Са
мо да напомня, че просветните 
работници в общината нямат 
обществено хранене, нито пък 
получават средства за годиш
ни почивки. Този въпрос тряб
ва да се решава, накто и при 
всички останали трудещи се.

— И тази година Общността 
ще финансира основните учи
лища от общината. Ще се от
делят средства и за педагоги
ческата работа и усъвършен- 
ствуване на образованието и 
възпитанието. В течение на зи
мната ваканция ще се органи
зират семинари по марксистко 
образование на преподаватели
те, което е твърде важно за из
пълняване на задачите, нами
ращи се пред нас, заяви на
края -Милорад Златанов. А. Д.

кинства, коитоятчийски дейности, 
туални и други 
дейности, доходи от сгради и 
т.н. да бъде в съгласие с до
говора, валиден за цялата ре
публика.

Подписалите договора, в рам
ките на своите материални 
възможности, а с цел да за
силят възпроизводствената спо
собност на стопанството и по
добрят материалното положе
ние на работниците с ниски

нинестопански
ползват с 
жи и за
ски производители, 
инвестирали средства за раз
витие

В договора са предвидени 
редица облекчения и за данъ
коплатците, занимаващи се със 
занаятчийство.

За главните задачи, намиращи 
година пред Общността за предучилищно и 
основно образование, се обърнахме с молба 
за отговор към Милорад Златанов, председа- 

на Изпълнителния отбор на Общността,

се тази

на селското стопанство.

тел

— Основна задача в насто
ящата година е по-нататъшно
то съгласуване и направляване 
на ооразованието в смисъл кон 
гресните резолюции и новите 
образователни програми. Това 
значи по-съвременен начин на 
преподаване, по-достъпни ма
териали и четива и т.н. Това 
ооаче не значи, че ще се обе
днят обученията. Напротив, 
чрез осъвременяването им те 
трябва да получат в качество
то си.

— Рационализацията на учи
лищната мрежа посредством 
интеграцията на училищата от 
територията на Димитровград
ска община е също една от 
първостепените задачи. Основ
ното образование 
община е твърде скъпо. Ние 
имаме отделения и паралелки 
с много малък брои ученици. 
Така например в основното учи
лище в Поганово в VIII клас 
имаме само 4 ученика. Горна 
Невля и Барйе имат по 4 уче
ници от I до IV отделение и 
т.н. Това създава големи труд
ности в работата, а също и го
леми разходи. По този начин 
обучението на един ученик в 
тези села е четири пъти по- 
скъпо отколкото в града. От

друга страна в града се чув
ствува недостиг на помещения 
за редовна дейност и извънкла 
сова антивност. Девет отделе
ния и паралелки имат по-голям 
брой ученици от максималния, 
предвиден в занонопредписа- 
нията.

А. Д.

ДИМИТРОВГРАД

Семинар за партийните 

секретари
ност и публичност в работата 
на СК", „Съюзът на комуни- 

борба против антиса-

От 19 до 21 януари в Дими 
тровград се проведе семинар 
за секретарите и 
на секретариатите в първични 
те организации на Съюза на , 
комунистите в общината. Бя
ха разгледани темите: „Обще 
ствената роля и класово укреп 
ване на Съюза на номунисти- 
те“. „Идейно-политическото и 
анционно укрепване на първич
ните организации на СК“, Ме
тод на работа в осъществява
не ролята на Съюза на кому
нистите и прилагане на стату- 
тарните начала“, „Информира-

членовете стите е
моулравителните сили, а спе
циално против догматично-ста
лински, анархолиберални и на
ционалистически 
ангажирането на СК в укреп
ването на обществената сигур
ност и самозащита“ „Основни 
задачи и акции на СК в общи
ната“. Темите бяха изнесени 

обществено-политически 
дейци в общината.

елементи и

в нашата

от

А. Д.

Милорад Златанов
— Предприемате ли конкрет

ни мероприятия за разрешава
не на тези проблеми?

— Самоуправителната общ
ност изготвя проект за разре-

ИДЕОЛОГИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ НА КОМУНИСТИТЕ

Лекции за секретари и 

членове1и секретариатитеЖИЛИЩНОТО СТРОИТЕЛСТВО В БОСИ ЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

С обединени средства-повече квартити Тези дни в Бабушнишка об
щина завършиха лекциите за 
секретарите на първичните ор
ганизации на СК и членовете 
на секретариатите. С такава 
форма на идеологическо-поли
тическо образование са обхва
нати 340 
представлява 
една четвърта от общия брой 
на комунистите в общината. 
Лекциите се изнесоха в Бабу- 
шница, Звонци, Стрелъц, Лю- 
бераджа и Велико Бонинци.

Посещаващите ги в течение 
на работата се запознаха с ос
новите на обществената само
защита и сигурност, основни
те задачи а и акциите на Съю
за на комунистите в общината 
и метода на работа по осъще
ствяване ролята на СК. На те

зи събрания на комунистите 
се водиха разговори за идео
логическо-политическото и ак-ния проблем в комуната. И 

занапред ще се ползват креди
ти за изграждане на частни 
жилищни сгради, обаче за це
лта ще се съгласуват услови
ята и начина, на който да се 
дават тези средства. Именно, 
досега трудовите и стопански 
организации по различни на
чини и условия са отпускали 
кредити, което е давало въз
можности тези средства нера
ционално да се ползват. Ето 
защо с приемането на само- 
управителен договор жилищна
та политина в комуната ще 
бъде еднообразна и съгласува
на със съществените потреби 
и възможности.

В среднорочния период само 
общност за

По предложение на Изпънителния съвег 
на самоуправителната общност за квартиру- 
ване и Изпълнителния съвет на Общинската

ционно укрепване на първич
ните организации на СК, осве
домеността в Съюза на кому
нистите и обществената роля 
и класовото укрепване на СК.

Такива лекции за пръв път 
се организират в Бабушнишка 
община и се характеризират с 
масов отклик и интерес на ко
мунистите за всички теми, по 
които се разисква. Това е 
още едно доказателство, че с 
организирани действия 
да се постигнат твърде добри 
резултати в идеологическот-по- 
литическото издигане на члено
вете на Съюза на

скупщина в Босилеград, всички трудови и 
стопански организации в комуната средства
та, които отделят за жилищно строителство, 
занапред ще обединяват в един фонд 

Това е засега единственият средства, тази общност на ин- 
тереоите през миналата година 
построи само четири квартири.

Отделен проблем е, че жи
лищните сгради, с които разпо
лага тази общност, се намират 
е лошо състояние. Те са несо- 
лидно построени, а досегашно
то им поддържане е било не
редовно. За да се подобри по
ложението, необходими са до
пълнителни средства.

Данните говорят, че трудо
вите и стопански организации 
в момента разполагат с неан
гажирани средства от 1 мили
он и 200 хиляди динара за 
жилищно строителство. Самоу
правителната общност за квар- 
тируване също така разполага 
с 1 милион динара. С обеди
няването на тези средства ще 
може още през тази година 
да се построят 10 — 15 апар
тамента. Ако всеки ползва 
средствата самостоятелно това 
нещо не ще може да се по
стигне.

Разбира се, с тази необхо
дима и важна акция няма да 
се пречи на частното жилищ
но строителство. То -и досега 

ограничените доста успешно решава жилищ-

комунисти, което 
приблизително

начин организирано, планово и 
интензивно да се строят по 
вече квартири през една го
дина, отнолкото досега. За обе 
диняване на средствата ще се 
изготви самоуправителен дого
вор, който трябва да бъде при
ет и подписан от, трудовите и 
стопански организации в кому 
ната.

Самоуправителната общност 
за цвартируване получава <рред 
ства в размер от 1 на сто от 
дохода на стопанските и тру
дови организации и 20 на сто 
от личния доход на всички зае
ти в комуната. За да се уско
ри изграждането на квартири
те в обществената собстве
ност, тя и по-рано предлагаше 
трудовите и стопанските орга
низации да отделят 50 на сто 
от средствата, предназначени 
за жилищно строителство в 
общ фонд. Досега обаче посо
ченият начин на обединяване 
на средствата не е осъществен, 
въпреки че той гарантира по- 
Фштензивно жилищно строител
ство, а с това и решаване на 
жилищния проблем в Босиле
град. Поради

могат

комунистите.

М. Дужнич
управителната 
квартируване планира изграж
дане на около 240 квартири — 
частни и обществени, от които 
49 квартири ще се построят 
със средства, обезпечени

БАЛКАНСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Югославия - участник на 
конференцията в Атина

Казимир Видас, а в делегац 
та, ще влизат специалисти 

и съобщения
та стопанството, енергетиката 
и проблемите за замърсяване 
на човешката среда. Очакваме, 
че това ще бъде началото на 
по-широко сътрудничество 
тези области.

Това заяви

от
трудовите и стопански органи
зации.

По-бързото уреждане на про- 
цедуралните въпроси на наци
онализираните строителни пар
цели в Босилеград е също от 
голяма важност за ускоряване 
на жилищното строителство.

Ето защо, инициативите на 
самоуправителната общност за 
квартируване, приети от 14з- 
пълнителния съвет на Общин
ската скупщина, имат голямо 
значение за решаване на жи- • Югославската делегация ще 
лищната политика в комуната.

В. Велинов

— Съгласно последователна 
та политина на добросъседски 
отношения, сътрудничество и 
мир на Балканите с отговора 
на президента Тито на свое
временното послание на пре
миера Караманлис, Югославия 
прие участието на конферен
цията на представителите на 
балканските страни, ноято на 
равнището на експерти ще за
почне на 26 януари в Атина.

ия

по траспорта

в

миналата седми 
ца на редовна конференция 
по печатаI представител на 
Съюзния сенретариат 
ните работи на страната Ка- 
лезич.

на външ| оглавява подсекретарят в Съю 
! зния секретариат на финанси-
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ПАРТИЙНИТЕ ИЗБОРИ В БОС ИЛЕГРАДСКА 
ПРОВЕДОХА УСПЕШНО

ОБЩИНА СЕ ОТ ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СНС В БАБУШНИЦА

ДА УКРЕПВА И ДА СЕ РАЗВИВА 

ВСЕНАРОДНАТА ВТБРАНА 

И САМОЗАЩИТА
МО ЕДИНОДЕЙСТВИЕ 

НА НОВИТЕ 

РЪКОВОДСТВА * Необходима по-голяма самонритичност и партийност
* В течение на изборната дейност е подчертана необходимостта от 

задълбочаване и развитие на идейно-политическата дейност
по-нататъшно

лил1^,РЕАИЗБ0РНИТЕ и ИЗБОРНИ СЪБРАНИЯ 
Е ЕДНОГОДИШНАТА ИДЕЙНО-АКЦИО- 

ййА^СПОСОБ,НОСТ НА ПЪРВИЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Й?<?Й.ЧЕНИ най-актуаяните проблеми и взети 
ПРОГРАМИ ЗА двугодишна работа

на община, има свое значе
ние.

В оценката на току завър
шилите избори в първичните 
организации ма Съюза на' но- 
мунистите в Бабушнишна об
щина, която бе предмет ма 
обсъждане на Общинската нон 
ференция на СКС от 14 януа
ри тази година — бяха отче
тени резултатите и слабостите 
в отчетния период и набеля
зани -основните 
предстояща дейност. В рабо
тата на Конференцията, -взе 
участие и Живота Марнович, 
член на Междуобщинската кон
ференция ма СК в Ниш.

в ооновното училище в Бабуш- 
мица, където комунистите за 
своята слаба дейност обвиняват 
дори Общинския комитет, „че 
уж не бил заинтересован за 
техния въпрос”. В ,.Текстилно- 
лор” е изнесено, че съществу
ва страх да се каже истината, 
вероятно зарад неприятни по
ел едствия след това.

Естествено, тук изводът се 
налага сам: липсата на само- 
критичноот и отговорност, са 
виновниците за такива прояви 
м те занапред ще трябва със 
системна работа да се премах
ват и изкореняват.

Новица Станнович, председа
тел на ОК на ССРН в разис
кванията истъкна, че изнесено
то в оценната яоно говори на
къде трябва да се насочва 
бъдещата активност на Съю
за на комунистите. Освен 
стремежа за премахване надо- 
пуонатите слабости — постоян
на и всекидневна задача пред 
номунистите в общината е до- 
развитие и усъвършенству.ване 
на всенародната отбрана. Стан- 
кович изткъна, че занапред ще 
трябва да се изнасят и поло
жителни примери, та от тях да 
се учим.

Изборите за секретари и чле
нове на секретариатите в пар
тидните организации в Бориле- 
грйдска община се проведоха 
навреме и успешно. В 38 пър
вични организации, от които 28 
в местните общности, 7 в са- 
моуправителните трудови об
щности и 3 в организациите 
на сдружения труд, са избрани 
нови ръководства, според нри- 
териите на кадровата политика 
в Съюза на комунистите.

От избрани секретари, 25 
за пръв път са роели тази от
говорна длъжност.

Тези констатации бяха изка
зани на съвместно заседание 
на Обпщнския ромитет на СК 
и Общинския политически ак
тив, на което се прецени из
борната партийна дейност.

Анализът на проведените 
партийни избори сочи, -че от 
38 новоизбрани сенретари, 12 
са земеделсни производители. 
В партийните организации са 
избрани общо 98 членове на 
секретариатитеЛ“ от които 58 
души за пръв път са избрани 
в тези ръководства. И тук 
структурата отговаря на състава 
на членовете на СК в община
та. 31 са земеделци, 17 мла
дежи, 9 жени 7 участници 
Народоосвободителната война 
И ДР- I ЦЩ|||| |Д щ|и, цщ

1 ОБСТОЙНО ' за пробле
мите

то проблем се изтъква и не
редовното доставяне на поще
нските пратки, преселването 
на пощата от Д. Тлъмино в 
Бистър и др задачи за

Някои от тези проблеми са 
твърде ант.уални и в селата от 
района на Лисина и Любата.

Почти всички организации 
са разгледали слабостите и 
опущенията в собствената си 
работа. Комунистите в Дукат 
изтъкват, че в редовете им 
няма достатъчно анционно еди
нство. Критикувана е слабата 
дейност на местната общност 
и на обществено-политически
те организации в селото. В тях 
често се избират бездейни 
членове.

В оценната за изтенлите из
бори се назва, че комунистите 
в Бабушнишна община като 
цяло, са проявили завидна ак
тивност, а в предлагането и 
избирането на нови сенретари 
и членове на секретариатите в 
първичните организации са за
читани критериите и препоръ
ките по кадровата политика на 
по-висшестоящите партийни ор 
гани. В 67 първични организа
ции — 36 сенретари са избра
ни за пръв път. В секретариа
тите на първичните организа
ции има 33 жени, от които 29 
са избрани за пръв път. По 
национален състав 
ретари са от сръбска нацио
налност и 7 са от българска 
народност.

ПРОТИВ НЕДИСЦИПЛИНАТА 
И ЛОШО ПОВЕДЕНИЕ

Добривое Нинолич говори за 
допуснатите слабости във връз- 
на с приемането на някои хо
ра в редовете на Съюза на 
номунистите в елентропредпри- 
ятието без предварително до
питване с актива на Съюза 
на номунистите. Това нещо по
ражда лоши последици и е в 
разрез с политиката на прие
мане в Съюза на комунистите.

В оценката са посочени и 
редица примери на безотговор
но отношение на комунистите 
към някои основни въпроои от 
партийната дисциплина. Най- 
-показателен пример на лошо 
партийно поведение е имало в 
„Балкан”, Нашушковица, „Цър- 
ни връх” и „Текстил кол ор“. В 
Нашушковица например се оти 
шло дотам, че на изключения 
от редовете на Съюза на ко
мунистите Ристо Рангелов се 
позволява да присъствува на 
партийни събрания, дори и на 
закрити, а взел участие и в 
изборната дейност на Съюоза 
на комунистите на селото. От 
гледна точка на всенародната 
отбрана и обществената само
защита
може да има и много нежела
ни последствия.

Дейността на някои селски 
нампа- 

чле-
организации е твърде 
нийна, защото повечето 
нове отсъствуват през година
та, поради отиване на сезонна 
строителна работа.

Миодраг Панчич, секретар на 
Общинския комитет на Съюза 
на комунистите говори за със
тоянието на безопасността в 
общината. Той подчерта, че 
положението е съвсем стабил
но, но активността по развити
ето на всенародната отбрана 
трябва непрекъснато да се 
усъвършенствува и доразвива, 
защото враговете на социали
стическото самоуправително об 
щество у нас и извън страна
та, макар и малочислени и не
значителни, действуват. Панчич 
посочи, че е имало случаи на 
съживяване на информборов- 
ска дейност, подхранвана от 
най-мрачните и реакционни сре 
ди в чужбина. Имало е опити, 
манто посочи той, да се внася 
смут и сее омраза всред наши 
работници на временна работа 
в чужбина, но те са били осуе
тявани и отхвърляни.

60 сек-

СТАБИЛИЗАЦИЯТА И ИКО
НОМИИТЕ — В ПРЕДЕН ПЛАН

ДА СЕ РАЗВИВА 
САМОКРИТИКАВ организациите на сдруже

ния труд подробно е разгледа
но осъществяването на стаби
лизационната политика, иконо
миите, трудовата дисциплина, 
повишаване производителност
та на труда, кадровите въпро
си, осъществяване на задачите 
от областта на обществената 
самозащита и сигурност и др. 

Предизборните и изборни Инак върху тези задачи и за- 
събрания в партийните органи- напред ще се съсредоточи 
зации са били съдържателни, дейността на партийните орга- 
На тях обстойно е анализира- «изации. 
на едногодишната

такова поведение
В оценната за изтеклите из

бори в Бабушнишна община е 
изтъкнато, че критиката и са
мокритиката трудно сИ проби
ват път. В много първични ор
ганизации е пуснала корени 
прантината — критиката да се 
взима за нападение върху ли
чността на критикувания, а са
мокритиката е съвсем занема
рена. Може ли другояче да се 
обясни например поведението 
на някои комунисти при изби
рането на заместник-директор

в
ВСЕНАРОДНА ОТБРАНА 
И САМОЗАЩИТА 
— НА ПРЕДЕН ПЛАН

На въпроса на всенародната 
отбрана и обществена самоза
щита е посветено дължимото 
внимание във воички партийни 
организации в Бабушнишна об
щина, с оглед на обстоятел
ството, че тя като крайгранич-идейно-ак- 

способност на члемо- 
СК, посочени са най- 

жизнени проблеми 
програми за работа 

години.

Първичните партийни орга- 
в местните общности 

години
ционна 
вете на 
актуалиите 
и приети 
в предстоящите две

низации
в предстоящите две 
най-много труд и усилия ще 
положат в решаването на кон
кретните проблеми в 
среди. Това са преди воично:
електрификацията, изграждане
то на пътища и мостове, во
допроводи, развитието 
окото стопанство чрез коопе
рация И сътрудничество с об 
ществения сектор и др.

Бранно Милошевич изтъкна, 
че в някои села в общината се 
забелязва засилено действие 
на черквата, а Светомир Пет- 
рович се спря връху слабата 
дейност на самоуправителния 
контрол в „Текстилнолор , къ
дето не съществуват необхо
димите условия за действуване 
на същия.

I Почина Александър 

| Петров—Сливнишки
своите

На тези събрания дейно са 
1 членовете на По
зитив, задължени

участвували и 
литическия 
да съдействуват в работата на 
първичните организации. Те са 
се застъпили реално и коннре- 

анализира полити- 
положение в средите 

на всяна партийна организа
ция и при евидентирането на 

за сенретари и чле- 
сенретариатите изця- 

зачитат критериите 
в СН.

на сел-

Взимайки участие в разис- 
Живота Марнович 

оценката трябва

тно да се 
чесиото 1 5Въпреки ло-голямата отговор- 

изпълняване на догово-
нванията 
изтъкна, че 
да послужи ма комунистите в 
Бабушнишна община като ука
зател за дейността им 
пред. Марнович изтъкна също 
така, че аце е необходимо да 
се посвети още 
внимание на идейно-политиче
ското издигане на членовете,на 
Съюза на комунистите. Той на- 

необходимо внася

ност в
рените задачи, все още има 
членове на СК, които но зачи
тат демократически централи- 

не се достатъчно за- 
за взетите решения и

В своята обществено-поли
тическа работа Сливнишки е 
заемал много отговорни фун
кции: председател на Димит
ровградска община, един от 
първите председатели на син 
дината, член на политическия 

общината, и бившия

кандидати 
нове на 
ло да се

кадровата политика

ззна-

зъм или
ма стъпват

становища. Премахването на 
] слабости ще бъде една 

от важните задачи на всички 
партийни организации — каз
ва се в програмите за работа 
на партийните организации.

по-голямо
Във всички партийни органи- 

голямо внимание е отде 
соб-

тези антив в 
окръг, както и директор на 
„Циле” и „Услуга”.

зации

«ите среди.

за че е 
не на повече критичност и са- 
монритичност ,в работата, зачи
тане на демократическия цен
трализъм и провеждане Реше
нията на Десетия конгрес на

Член на Съюза на комуни 
от 1946 година. Учасг-стите е

ник е в Народоосвободителна 
та борба.Партийните организации от ните ^достГамбициозни про- 

ванГн^селсиите маагаз”нриа'в ”ае «отГобщ^втГиионом^чеаю

?аАвм«^латорияТав Долно Тлъ- -развитие на комуната — 
мино и др. Тук (възразяват ма ,Оц0нено ма съвместното засе- 
слабото ангажиране на досе- дани0 ,„а Общинския комитет 
гашнЕгта Босилеградска земе- и политически антив на СН. 
делена коогерация в развитие- 
то на частното земеделие. Из

носител е на редица призна 
между ноито най-значи- 
са Гербът на Димитров

СЮК в дело. Необходимо е и 
по-пълно ангажиране ма кому
нистите в по-пълното прилага
ме на мероприятията в селсно-

ния,
телни
градена община за извънредни 

в областта на сто- 
Златна значка на

бе Ня 18 януари в Димитров- 
възраст резултати 

панството,
Съюза на комунистите за дъл 
годишна партийна дейност и

на 55-годишна 
Александър Сливнишки 

„Шандор", дългогодишен 
деец

град
почина то стопанство.

М. Андоновобществено-политически
в общината. ДР-

В. Велинов
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ЕРИОЗНА КРИЗА В ЗАНАЯТЧИЙСТВОТО 
>» БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ЗАПАСНИТЕ ВОЕННИ НОМАНДИРИ

УСПЕХ ВЪВ ВСИЧКИ ОБЛАСТИМного занаяти 

изчезват
запасни номан- 

част
мо при някои

които през потопима 
отсъствуват

работа. Обаче, 
те навамсават 

и зимен период.

временно са информирани по 
всички важни събития 'В света. 
Не с по-малък уопох е афир- 
мирана дейността па членовете 
на първичните организации във 
всички среди. Те изцяло са 
гажирани в общвствено-иолити- 
чеокия живот 
особено на специфичните -и 
професионални задачи в общо
народната отбрана в местните 
общности, трудовите организа
ции и обществено-политически
те организации.

Общинското ръководство на
запасните военни командири о 
успяло на територията и цяла 
та община да оформи първи
чни организации, 1в които ак
тивно са включени всички за
пасни офицери и младши офи
цери. Организационното ус
тройство позволява всички но
ви командири, след отбиване 
на военната си повинност, вед
нага да бъдат включени в дей
ността на тази организация.

Изборите, проведени към 
края на 'миналата година във 
всички първични организации, 
са посочили пълно единство на 
всички членове и същевремен
но дали възможност в ръко
водствата да со изборат най- 
опособнито.

— Общинското ръководство, 
комисиите и ръководствата на 
първичните организации на 
Съюза на запасните военни 
командири в нашата община 
последователно и успешно из
пълняват задачите, определени 
в съответните статути на 
СФРЮ, СР Сърбия и в Общи- 

| нсното статутарно решение — 
каза Любен Арсов, председа
тел на Общинската организа
ция на запасните командири.

дири, 
от годината

сезонна
по

ради
своите задачи 
през есенния 
По такъв начин всичко, което 
се планира същевременно се и 
осъществява — изтъкна Григор 
Спасов, началник на Общин
ския щаб за териториална от
брана.

Голямо внимание се отделя 
върху идейно-политическото об- 

на командирите. В 
съответната

ан-

в комуната, аЗанаятчиите в Боснлеградска община го
дини наред упорито търсят да се премахне 
„дивото” занаятчийство, което е сериозна 
пречка на легалните занаятчии

разование 
реализиране на 
програма, Съюзът на запасни
те офицери и младши офице
ри ползва предимно собстве
ните си кадри.

Ногато става дума за про
фесионалното военно образова- 

и оста на
пълно

Проблемите на частното за
наятчийство в Босилеградска 
община са многобройни и мно
го от тях по своята сложност 
са~ достигнали връх. Това е съз
дало" сериозна криза почти при 
всички занатячийски бранши в

дигания — каза Ивак Стойнев, 
директор на Общинската данъ
чна служба. Той също така до
бави, че данъчната политика, в 
която има и слабости, не мо
же поотделно да се прилага. 
Трябва да се намерят един
ствени критерии за нейното 
прилагане. За установяване на 
критериите най-голяма отговор
ност има Общинската скупщи
на и скупщините на самоупра- 
вителните общности на инте
ресите.

ДО ДНЕС, СЪЮЗЪТ НА 
ЗАПАСНИТЕ ВОЕННИ 
НОМАНДИРИ В БОСИЛЕ- 
ГРАДСНА ОБЩИНА, КА
ТО ОТДЕЛНА ПОЛИТИ
ЧЕСКА И ОБЩЕСТВЕНА 
ОРГАНИЗАЦИЯ, ПОСТИ
ГА 'ИЗВЪНРЕДНИ РЕЗУЛ
ТАТИ В СВОЯТА ОТГО
ВОРНА ДЕЙНОСТ

комуната, някои от които вече 
изчезват, а други не съще
ствуват. Неуеднаквените данъ
чни облаги и лошите усло
вия за подмладяване на зана- 
ятчйството довеждат под въ
прос успешното развитие на 
тази дейност. Потребите от за
наятчийски услуги, като: часов
никарски, дърводелски, елек- 
тро-инстапатерски, радио-меха- 
ничеоки и др. от ден на ден 
нарастват, но такива занаятчии 
в комуната няма. Напоследък и 
приходът от частните занаят
чии, който чрез различни данъ
чни облагания се влива в об
щинския бюджет е 
тънък’’.

Тези констатации бяха из
тъкнати на общото събрание 
на всички занаятчии в комуна
та, на което участвуваха: пред
седателя на ОС инж. Драган 
Мицов, председателя на ОК на 
ССРН Борис Костадинов, сек- 

на Регионалната сто-

ние, помощ оказват 
лите военни структури, 
сътрудничество е осъществено 
с командирите 
гарнизон. Материална и друга 

Общинската 
скупщина, нанто и Отделението 
на народната отбрана. В грани- 

възможности

от граничния

помощ оказваКъм 50 на сто от запасните 
командири са членове на Съю 
за на комунистите. Тази струк
тура занапред още повече ще 
се подобрява.

— Досегашният отзив на за
пасните командири на военни
те обучения, които организира 
Общинското ръководство и ос- 

военно-отбранителни

ците па своите 
пълно съдействие оказва и Об
щинския щаб на всенародната 
отбрана.

Сътрудничеството и съдей
ствието създават извънредни 
условия, благодарение на кои
то запасните офицери и млад
ши офицери в Босилеградска 
община постигат

КЪДЕ СА МАЙСТОРИТЕ — 
СТРОИТЕЛИ?

Най-много учудва, че в Бо- I От основаването си до днес, 
силеградска община има заре-1 Общинсната организация на за- 
гистрирани само 15 зидаро-1 пасните военни командири е ра- 
строители, а броят на онези,I звила широка дейност върху 
които могат да имат частни I осъществяване програмата по 
фирми — надминава 1200. I общовоенно и идеологическо 
Мнозина от тях имат зареги-1 образование на всеки член. 
стрирани фирми -в съседните I Първичните организации благо-
на Босилеград общини. Напри-1 -----------
мер Оурдулишка община само 
в този бранш има 470 занаят
чии, между които доста и от 
Босилеградска община.

таналите 
струнтури, е твърде голям. Ан
гажирането им по всички за
дачи в областта на всенародна
та отбрана и самозащитата е 
пълна. Трудности се явяват еа-

все „по-
извънредни

резултати.
В. Велинов

СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

25 ГОДИНИ В ПТТСпирайки се върху този про
блем, председателят на ОС 
инж. Драган Мицов каза: — 
За нашата община отделна ва
жност имат зидаростроителите. 
От доходите, които те осъще
ствяват живее почти 80 на сто 
от общото население в кому
ната. Оттук развитието на тези 
занаяти има отделно значение 
за общенствено-инономическия 
живот в комуната. Нашата за
дача е тези занаятчии да ги 
организираме и да създаваме 
условия да откриват работил
ници в нашата община и да ги 
стимулираме чрез данъчната 
политика. Ето защо този про
блем търси спешно решаване.

Този пример, а има още мно
го такива, които не без осно
вание бяха повдигнати на съб
ранието сочат, че компетент
ните в Босилеградска община

ретарят
ланска камара в Лесковац Све
та Арсич и други. ска техинка... Учениците 

ценнтралното основно училище 
в Бистър са му големи помощ 
ници. Те всекидневно разнасят 
десетки писма до получателите 
им в най-отдалечените махали.

той и лощтальонът 
Милан Дончев не могат да стиг. 
нат до всяка къща, а писмата и 
телеграмите не трябва да се за 
бавят ...

Арсенко СТОИЛ НОВ е между 
най-популярните хора в Бис- 
търсно-тлъминския район 
Босилгерадска община. Има и 
за какво: четвърт столетие той 
е пощальон и управител на по 
щата в тоя край. Няма човек, 
който да не го познава, а и 
самият той познава всички хо
ра в района. Такава е неговата 
професия. За телефонни раз
говори, изпращане и получава
не на пратки, хората се отбиват 
в пощата, при Арсенно. Той ще 
им адресира писмото, ще по
пълни формуляра, ще ги поу
чи, та по-скоро да завършат ра
ботата.

В своята „кариера“ Арсенко 
бил общински писар, пощальон

с младежта. На мнозина любоз
нателни
тайните на скромната пощен-

от
младежи е откривал

на
ИНСПЕКЦИОННИТЕ 
СЛУЖБИ НЕЕФИКАСНИ

Ж . Защото
Днес в Босилеградска общи- 

само 68 .1на има зарегистрирани 
занаятчийски работилници, кои
то легално работят. Преди три 
години броят на занаятчиите е 
бил три пъти по-голям.

__ И по-рано посочвахме по
следиците от безправната рабо
та на поотделни занаятчии, ко
ито нямат работилници,

онези, които преди обед 
работят в предприятията, а след 
това частно упражняват заная
тите си. И едните, и другите, 
са извън обществения контрол. 
Необходимото съдействие ме- 

инспенционните служби 
проява да премахнат до

0 ; — Мнозина от моите отколеш 
ни помощници сега са юристи, 
лекари, икономисти, инженери, 
учители — със задоволство раз 
правя Стоилков — Сега от раз 
лични краища на страната те 
изпращат до родителите си па
ри, писма, колети, телеграми. 
За всекиго зная къде се нами
ра и какво работи.

Така Арсенко прекарва служ 
бата си във всекидневен допир 
с хората, е живота и проблеми 
те им.

г
както

■и от

и сетне управител на пощата.
— Много е интересно да ра

ботиш в поща, каквато е наша 
та. Тук винаги съм свързан със 
събитията в района и община
та, с ежедневния живот на хо
рата. И работата, и контактът 
с населението ми прави удовол 
ствие. А работата е и доста 
отговорна, понякога много тру
дна — казва 55 — годишният

все още не са намерили на
чин, на който да стимулират 
развитието на частното занаят
чийство. По такъв начин общи
ната губи много средства от 
данъчните облагания, толкова 
необходими за решаване на 
редица жизнени проблеми в 
комуната. Посочиха се и много
слабости в уреждането на фор-1 управител Стоил нов.

— Много пъти хората се «уж

жду
тази
днес не е осъществена — 
тъкна Стефан Костов, предсе- 

занаятчиите в общи-

из- Арсенко Стоилков Ст. Манасиев

дател на 
ната.

Не са само тези проблеми, 
занаятчийството

БАБУШНИЦА

обремняващи
комуната. Цените на услугите 

на някои занаятчии, които оп
ределя Общинската скупщина 
са ниски и не гарантират си 

занаят

Строителен материал 

на кредит
в

мално-процедуралните въпроси, 
например при откриване на 
занаятчийска работилница, кои
то тук са много усложнени и 
непотребно обременяват зана
ятчиите.

даят от спешна лекарска 
мощ. Как да извикат лекар, ако 
не по телефона. Това се случва 
и в полунощ и аз трябва да из
пълня своя граждански дълг — 
да им услужа. Сигурно е, че 
така са опасени много животи, 
особено на хората от по-отдале 
чените села...

ло

нагурна егзистенция
Например тук бръснар 

услуги са двойно по-е в 
същите услуги в Сур

чиите. 
оките 
тини от Имайки предвид съвкупната 

проблематика на занаятчийска
та дейност е комуната, зана
ятчиите предложиха тези про
блеми цялостно да се обсъдят 
на една от предстоящите се
сии на Общинската скупщина. 
Също така те се застъпиха да 
се изучат възможностите за 
сдружването им по браншове, на 
то се формират занаятчийски 
работилници.

Занапред много от пробле
мите на занаятчиите ще бъдат 
решавани от Сдружението на 
занаятчиите е общината, което 
досега не е проявило достатъ
чна активност.

дулица.
Данъчните и други финансо- 

книги, които са длъжни да 
създават

Комунално-услужното 
приятие „Комуналац“ в Бабуш- 
ница от началото 
година дава строителен матери 
ал на кредит. С цел да осъщеет 
ви ло-толяма реализация бабуш 
нишкото предприятие е решило 
да прибегне към такова реше
ние, о което улеснява и себе 
ои, и потребителите. „Комуна
лац“ ще дава на кредит тухли, 
керемиди и капаци, при следни 
те условия: за строителен ма
териал 
15000

п ред- материал на сума отителен
над 25000 динара, 
срок от 9 месеца — ще 
плаща лихва от 3 на сто.

Посочената лихва се плаща 
само в случаи, ногато кредитът 
се изплаща в договора опреде 
лекото време.

даден нави на новатаТова са дребни, всекидневни 
услуги на населението в отда
лечения и затънтен тлъмински 
край. Селяните от Тлъмино, Го- 
леш, Караманица, Назърица, До 
ганица са доволни от своя зем 
лян, а и той изпитва особено 
чувство на удоволствие, че се 
е намерил и помогнал на чове 
ка в един критичен момент. За
това неведнаж е бил отборния 
в Общинската скупщина, член 
в ръководствата на обществено 
-тюлитич©ските организации 
общината и общеетвено-полити 
чески работник на .тоя терен.

Арсенко обича да другарува

сезанаятчиите, 
трудности, защото за 

тях това е особено

водят 
доста
мнозина от 
оложна работа.

Данъчните облагания (общо 
11), от година на година ста- 

по-големи. Някои зана- 
не успяват да ги заплат 

се отказват от занаятите

За да се получи кредит за 
строителен материал в „•Кому
налац“ на взимащите кредити 
са необходими двама геран ти, 
за платежоспособност на 
щия. Ползващият кредит внася 
30 на сто от размера на креди 
та във вид на участие, сума, 
върху която не се плаща лих-

ват все 
ятчии 
ят и
си.

— Всяка самоуправителна 
общност на интересите само
стоятелно въвежда облагания. 
Убеден съм, че то една или 
друга причина занаятчиите до
сега не са участвували в опре
деляне на размера на тези об-

на сума от 5000 до 
динара, на три месеца 

~ се плаща лихва от 3 на сто; на 
сума от 15000 до 25000 в срок 
от 6 месеца се плаща лихва от 
2 на сто и за кредит за стро-

съ-

ва.
В. Велинов М. А.
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турГисти^еск°оНпочи1енУнтСърОРО ВРЕМЕ ДА стане привлекателен ВРЕМЕТО НЕБЛАГОПРИЯТНО ЗА ПОСЕВИТЕ

ЛЮБИМО МЯСТО ЗА ОТДИХ И ПОЧИВКА Времето неблагоприятно 

за посевите
щение за забавни игри и два 
басейна (мъжки и дамски) за 
къпане с размери: 7x14 метра 
и една суана.

Предвидено е също така да 
се извърши 'модернизиране на 
съществуващите вили. В тях 
ще бъде доведена вода и по
строена канализация.

Според проекта — в съста
ва на новия туристическо-спор
тен комплекс влиза и изграж
дането на спортен басейн с 
размери 12,5x25 метра и 'мал
ка атлетичесна площадка.

От какво значение за разви
тието на туризма в този край 
ще бъде 'построяването на то
зи комплекс не трябва отдел
но да се (подчертава Достатъч
но е само да напомним, че с 
построявеното на пътя Суково 
— Ракита — протокът на ту
ристи по долината на река 
Ерма ще се увеличи много. 
Звонска баня, която и сега 
през сезона не е в състояние 
да окаже търсените услуги на 
летуващите се и туристите — 
ще стане тясна и затова е 
необходимо да се положат 
усилия заплануваната замисъл 
за изграждането на спортно- 
-туристическия номплекс да се 
претвори в дело.

Той ще бъде от полза на 
първо място за общините в Гор 
но Понишавие.

ПОСТИГНЕ СЪГЛАСИЕ С РЕГИ
ОНАЛНАТА ОБЩНОСТ ЗА РАБОТНИЧЕСКИ 
ТУРИЗЪМ. В МАЙДАНПЕК — В ЗВОНСКА 
ВАКя ЩЕ СЕ СТРОИ ГОЛЯМ ХОТЕЛ РЕС
ТОРАНТ И ДРУГИ ОБЕКТИ ЗА ОТДИХ И

Променливото време и влия 
нието му.на посевите беше въ 
прос, за който потърсихме от
говор от специалистите в зе
меделската кооперация в Ди 
митровград.

С есенници „Сточар”, от 
заплануваните 2100 дна, зася 
2040 дка, понеже климатиче
ските и почвени условия по 
време на сеитбата бяха твър 
де неблагоприятни. Тези усло 
вия повлияха и на времето на 
сеитбата, така че тя продъл 
жи от 10 октомври до 20 ноем 
ври. ч

Всичко това пряко се отра
зи на развитието на посевите 
и засятата пшеница в момента 
се намира в различни стадии 
на развитието си: от попъл
ване, па все до развитието на 
две до три листа.

Пшеницата засета към сре 
дата на октомври, на площ 

около 1000 дка, е за
сета в благоприятни климати 
чески и почвени условия, така 
че в момента се намира в нор 
мално развитие и за нея ня
ма опасност от измръзване. 
Пшеницата на останалите пло 
щи, от около 1 000 дка, в мо
мента е обаче във фаза на по
пълване и поникване. За тези 
посеви съществува опасност 
ниските температури да ока

жат отрицателно влияние на 
кълна и стъбълцето, понеже 
в тези дни на януари няма 
снежна покривка и. температу ■ 
рите почти ежедневно падат 
под нулата. Това е само ед
на опасност. Втората е, че 
вследствие на резните проме
ни на температурата през деня 
и нощта идва до повдигане 
на повърхнината на почвата, 
в която се намира зърното от 
носно корена на пшениЦата, 
който по този начин се извли 
ча от почвата, с което се пре 
нъсва „контакта” на растение 
то с почвата и то по-късно из
съхва.

Засега в „Сточар” все още 
не са забелязали някои спе
циални признаци на повреда 
посевите, въпреки неблагоприя 
тните климатически условия.

Приятни новини за селско
стопанските производители са 
и метеорологическите, които 
предвиждат големи снеговале
жи в предстоящия период.

от

Освен това в план е и оси
гуряването на посевите. Пред
виденото мероприятие в това 
отношение за прихранването им 
с азотни торове, което в слу
чай на лошо за посевите вре 
ме ще бъде много по-рано, но 
обикновено.

Звонска баня

Звонска баня трябва да се по
строи нов модерен хотел с 
100 легла, ресторант, кафене, 
зала, читалня, кухня и

.Ако Регионалната общност 
за работнически туризъм 
Майданпек, чийото член е м Ба- 
бушнишна община, се съгласи 
да участвува във финансиране
то на съвременния туристиче
ско-спортен комплекс -— Звон
ска баня наскоро ще стане 
още по-известна и по-привле
кателна. Насае се за обезпе
чаване на 30 милиона динара, 
необходими за осъществяване- 
то.лна тази замисъл, 
са дали съгласие в изгражда
нето на този обект равнопра
вно да участвуват Републикан
ската общност за отдих и по- 

Републиканския фонд по 
пенсионно и инвалидно осигу
ряване и фонда за развитие на 
стопански изостаналите краища 

Социалистическа република 
Сърбия. Получи ли се и съгла- 

Регионалната об
щност в Майданпек — за ра
ботниците, туристите и спор- 
тистие от тази част на Сърбия 
се създава приятен кът за 
възстановяване на силите. За- 

освен лечебните си ка-

в

А. Д.поме-

ФОТОХРОНИКА

отДосега звонски
КРАЙчивка,

4 Пътят от Звонци до Берин
извор е трудно проходим и 
затова беринизворци на ноне 
отиват при ленар.сието на

завър-* Първото полугодие
на основното учиши. Дворът 

лище „Братство“ е пуст ..
щото,
чеоъва, Звонсна баня предла- 

възможностига и- извънредни 4 Зимата тун е остра и студе 
на. Затова Петър Миланов от 
Пресена е решил добре да се 
запаси с брашно и др. стопи

за туризъм.
В управлението 

връх", който е носител на из- 
този обект, ни 

по-подробно какво е 
се строи. С

на „Църни

граждането на 
запознаха 
предвидено да

до пролетта.
В

в СДРУЖЕНОТО 
ПРЕДПРИЯТИЕ

Избори за
слмоуправитвлии

органи
новосъздаденото промиш

Боси
Влеио-търговско-услушио

лриятие „Босилеград 
леград, през миналата

балния3 работничесии съвет 
иойто ще наброява 19 ДУ“1" 
1°“™ това се проведоха избо

гдаугдаг,
15 членове.

в
седмица

гла

за
ще
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МЛАДЕЖАНА ПОЛИТИЧЕСКА ШНОЛА НА „БОРБА" НОВИ КНИГИ

ДЕуЕсГпеТшноТАизучихдМА за по-нашъшн® развитие на
социалистическото самоуправление28 ХИЛЯДИ МЛАДЕЖИ

ние на работническата класа, 
в разработка на отделни аспек 
ти на нашето 
ско самоуправление и необвър 
заната политика.

ПОДБОР ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЯТА НА ЙОСИП БРОЗ ТИТОНа 19 януари в залата на 
..Борба” в Белград се състоя 
тържество по повод завърш
ването ма първия цикъл от ра
ботата Ма Младежката полити
ческа школа. — На група от 
140 нурсисти от всички репуб
лики и автономни области, на 
това тържество, са връчени 
грамоти. Говори председателят 
на Съюзната Конференция на 
ССРН и покровител на школа
та Душан Петрович.

По повод завършването ци 
къла за делегатската система, 
в Младежката 
школа, в сградата на „Борба“ 
на 19 т.м. в 13 часа офи
циално са разделени грамоти
те. На шестдесет курсисти от 
всички републики и области и 
промишлени центрове, на пред 
ставители на отделни отделе
ния, и на осемдесет души от 
Белград грамотите връчи уп
равителят на школата профе

сор на Факултета по полити
чески науки др. Йован Маря- 
нович.

Във вторник на 20 януари 
официално се завърши първи
ят цикъл на работа на Мла
дежката 
„Борба“, за която манто е из
вестно, се явиха около 28 хиля 
ди младежи и девойки. Във вси
чки отделения навред из на
шата страна се завършва про
верката. Всички курсисти, кои
то с уопех изучат делегатска
та система ще получат грамо-

содиалистиче-Ннига избрани произведе
ния на Йосип Броз Тито „Бор 
бп за по-нататъшно развитие 
на социалистическрто самоу- 
правлониом. която издателство 
„Свйетлост" в Сараево този 
дни издадо от печат, обхва
ща кратък преглед на история 
та на нашето революционно 
движение и резюме на дости 
женията на нашето социалисти 
ческо развитие, най-аитуплни- 
те текстове, които раздвижват 
и направляват по-цататъшни! е 
усилия в изграждане на отно 
шонията, обосновани върху са
моуправлението и укрепване на 
югославската социалистическа 
федеративна общност.

Книгата е разделена в че
тири части. В първата част са 
поместени четири изказвания 
на Йосип Броз Тито по повод 
четирите значителни юбилеи: 
петдесетгодишнината на ЮКП, 
осемдесетгодишнина от живо
та, тридесетгодишнина на нова 
социалистическа Югославия и 
тридесетгодишнина от победа 
над фашизма. Във втората 
част са изказванията, които 
са подредени хронологически, 
и изцяло носят особеностите 
на подготовката на Десетия 
нонгрес на ЮКП, включвайки 
подготовката за приемане на 
новата Конституция на СФРЮ

Докладът на президента Тито 
пред Десетия конгрес на 
СЮК „Борба за по-нататъшно 
развитие на самоуправлението 
в нашата страна и ролята на 
Съюза на югославските кому
нисти", самостоятелно пред
ставлява трета част и всъщ
ност е централната част на 
книгата.

В последната част на книга
та са речите на президента 
Тито след Десетия конгрес, 
подредени също така хроноло 
гически. Тяхна особена стой
ност, както изтъква редакторът 
е в твърде голямата антуал-

ност, в конкретизиране воде 
щата роля на Съюза на кому 
пистите и решителното влия-

политичоско школа
ДИМИТРОВГРАД

ПОЛИТИЧЕСКАТА ШКОЛА 

НА »Б0РБА« УСПЕШНО 

ПРИКЛЮЧИ РАБОТАполитическа
ти.

Следващият цикъл, както е 
определено с програмата на 
съвета на школата, ще започ
не от 1 март, а тема ще бъде 
„Обществената собственост и 
сдружения труд", третият ци
къл има тема „Югославия и 
оветът на необвързаните", а 
ще започне 1 октомври.

В Димитровградска община 
успешно приключи работа по
литическата школа на вестник 
„Борба". От общо 20 посети
тели в отделенията на тази 
школа, към първичната органи 
зация на Съюза на социалисти 
ческата младеж в основната 
организация на сдружения труд 
„Тигър" — Димитровград и 
гимназията „Й. Б. Тито", на 
изпитите се явиха 19 курси
сти. Всички взеха изпита с 
успех.

Точни отговори, на всичките 
30 въпроси, дадоха 6 посетите 
ли на тази тримесечна полити 
чесна школа, 2 отговориха на 
29 въпроси, 28 точни отговори 
дадоха 7 души, 27 — трима, а 
само един кандидат отговори 
на 25 въпроси.

Освен отделенията на школа 
та в Димитровград нея са по
сещавали и младите от Куса 
врана и Трънски Одоровци — 
по 5 курсисти, които също те
зи дни ще бъдат тестирани.

След успешно издържаните 
изпити от областта на делегат 
ската система и нашето самоу 
правително 
устройство, курсистите ще по
лучат дипломи за завършена 
първа степен на тази младеж 
ка политическа школа. Тези

организаторътдипломи дава 
— в. „Борба“ и факултетът за 
политически науки в Белград.

Б. Б.

БИСТЪР

БЕЗЦЕННА
МЛАДЕЖ

ОТ ИЗЛОЖБАТА В ПИРОТ

Със своите 85 домакинства. 
Бистър се числи между сред
ните босилеградсни села. В се
лото има условия за културно- 
забавен живот. Да посочим, че 
тук има местно читалище с 
над три хиляди книги и теле
визор. зала в основното учили 
ще. Но, за стъжапение, тези 
условия не са използват до
край. Защо?

В селото има младежи — към 
15—20 души, а също така и 
младежка организация при ос
новното училище. Но младежта 
все още не е организирана и 
не проявява особена дейност.

При такова положение, тази 
година в районния център Бис
тър за Нова година не се орга
низира никаква програма и тър 
жествено посрещане. А не бе 
ше така миналата и предишни
те години. Впрочем ученически 
те секции заедно със селската 
младеж не подготвиха нищо.

Поставя се въпрос: защо 
младежта в Бистър е неоргани 
зирана и бездейна? Има ли тя 
ръководство, което да раздви
жи акции по идейно-политичес
ко образование, залесяване, 
културно-забавен живот? Тряб
ва ли Общинската младежка 
конференция ,в Босилеград и 
местните обществено-политичес

социалистическо

МЛАДЕЖТА В „ТИГЪР" — ДИ МИТРОВГРАД
рал в Димитровград — през 
1952 и 1955 година. Участву
вал е и на колективни излож 
би в Димитровград (1965), Кла 
дово (1967, 1969) и на общо- 
югославската изложба „Гердап 
1972”.

Младен ЙОТОВ е роден 
през 1934 година в Димитров 
град. Завършил е училище за 
приложно изкуство в Ниш и 
Педагогическа академия. Само 
стоятелни изложби е организи

РЕШЕНИЯТА ДА СЕ 

ПРОВЕЖДАТ В ДЕАО
Председателството на първи

чната организация на Съюза 
на социалистическата 
при основната организация на 
сдружения труд „Тигър" в Ди 
митровград разгледа дейността 

младите в предприятието 
през миналата и прие програ 
ма за работа в настоящата го
дина. На заседанието

Изпълнителните органи на ос
новната организация на сдру 
жения труд още през минала
та година решиха акцията да 
има стимулативен характер и 
на най-добрите да се дадат за
служени признания. Това ре
шение обаче не бе проведено 
в дело нито миналата, нито 
пък се провежда през тази 
година.

Сътрудничеството с останали 
те обществено-политически ор 
ганизации, преди всичко със 
Съюза на номунистите и син 
дината, също трябва да се 
подобри.

Първичната организация тряб 
ва да подобри и организацио 
ината си работа, чрез включва 
не на всички младежи в орга 
низацията и изпълняване на 
статутарните задължения.

С тези и други 
Председателството ще 
знае Общинската конферен
ция ,на ССМ, както и останали
те обществено-политически ор 
ганизации в предприятието.

Цанно Костов

Млади поети
младеж

-на

Искам твсште болки 
като мои да чувствувам.
Искам косите ти руси 
най-нежно да милвам.
Бъди утро на слънчевия ден, 
бъди цвете на пролетта.
Искам твоите горещи сълзи 
да ръсят моите бузи.
Да почувствувам твоя дъх, 
докато душата ми кипи. 
Заминаваме нататък,
Вятърът пилее косите ни.

Александър Захариев

също
се разисква и за други въпро
си, между които най-голямо 
внимание бе отделено на ак
цията „Младият работник — 
самоуправител".

Във връзка с тази акция бе 
изтъкнато, че тя представлява 
най-масова и най-важна акция 
ма Съюза на социалистическа
та младеж и нато такава тряб 
ва последователно да се про 
вежда. На младежката органи 
зация помощ в провеждането 
на акцията трябва да окаже 
оиндината и останалите обще 
ствено-п ол ит и ч ес ни

ни организации .повече да се 
заинтересуват 
дейност в селото -и

за младежката 
да дадат 

конкретна помощ в това отно
шение?

Да добавим и това, че 
'редовете на СК за няколко го
дини ме е приет нито един мла 
деж.

Зимният сезон е удобен -мо 
мент младежта е Бистър да «се 
организира и започне с работа.

в

решения
запоз-

организа-
Ц|ИИ.

Има обаче отрицателни проя 
ви, ноито в предстоящия пе
риод трябва да се премахнат. С. М.
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СЪС СРЕДНОСРОЧНИЯ ПЛАН В ЗВОНЦИ СЕ ПРЕДВИЖДА

Изграждане на две нови училищни 

сгради и подобрение на обучението
Със средносрочния план на 

развитие н§ основното учили
ще „Братство 8 Звонци се по
ставят сериозни задачи, преди 
всичко, в качествено подобре 
ние на възпитанието и образо 
ванието а с това и на общата 
култура на възпитанието и об
щественото съзнание на уче 
ниците. Към всичко това мно 
го ще допринесе и развитието 
на социалистическото самоу
правление в училищата като 
се тръгне от класните общно 
сти, посредством училищната 
общност на учениците, свобод 
ните дейности, пионерската ор 
ганизация, класните съвети, 
учителския съвет, родителски 
те срещи, самоуправителните ма сервитьори в стола, 
ограни — до събранието на 
трудовите хора.

За да се осъществят посо
чените задачи е необходимо 
правилно отношение към тру 
да, повишена дисциплина и от
говорност към задачите, кои
то обществото поставя пред 
училището като възпитателно 
образователно заведение. Та
ка също са необходими и по- 
значителни материални сред- 

за набавка на на-

За да се отговори на задачи 
те от плана, освен посочените 
средства за капиталовложения 
и средства за редовна дейност 
и материални разноски ще ра 
стат последователно, така че 
вместо 2 милиона и 200 хиля 
ди динара в колкото са изра 
зходвани в учебната 1975/76 го 
дина — се предвиждат за у- 
чебната 1979/80 година 
милиона и 300 хиляди динара 
в повече или увеличение от 
50 на сто.

ние, домакинство и частично 
физическо възпитание в цен
тралното училище в Звонци. 
До края на "средносроч.ния 
план и обучението по тези 
предмети ще се преподава от 
специалисти, а численото съ
стояние на преподавателските 
кадри ще стане на сегашното 
равнище.

С настоящия план се пред
вижда и даване на топло яде
не в центрланото училище за 
учениците от подведомствените 
училища. В този случай вме
сто един — ще работят два-

3

пата на Неделно Гвозденович.
Досега е участвувал в нолен 

тивни изложби в Белград, Про 
нупие и Димитровград.

Георги ГЕОРГИЕВ е роден в 
Димитровград, нъдето 
шил гимназия. Художествена 
академия е завършил в Бел
град през 1970 година в гру-

завър-

М. Андонов

В ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

БЕЗПЛАТНОТО ОБУЧЕНИЕ БАВНО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА
има осигуряването на топли за- 
нуски за всеки ученин. Такива 
засега получват само учениците 
в основните училища в Горна 
и Долна Любата, а цялостно 
организирана прехрана учени
ците в долнолюбатския и бис- 
търски интернат.

В Босилеград сградата на уче 
ническия стол е готова от на
чалото на новата учебна годи
на, но още не се ползва. 
Горна Лисина е в ход изгражда 
нето на ученически стол.

Посоченото говори, че и това 
занонно право доста бавно се 
реализира в основното образо
вание на комуната. Обаче, да 
добавим, че топли закуски са 
обезпечени за всички просвет
ни работници в комуната.

По въпроса за осигуряването 
на безплатни учебници на уче
ниците досега също не е много 
сторено. През тази учебна го
дина са обезпечени средства за 
безплатни учебници само 
учениците от четвърти и осми 
клас _ общо за 492.ученици.

е изостанало

основните училища в сложна 
организация на сдружен труд.

е открита нито една паралелка 
за основно ограмотяване на 
възрастните. А ма територията 
на общината има над 400 граж 
дани до четирдесетгодишна 
възраст без завършено основно 
образование.

Петте основни училища 
Босилеградска община все още 
не са постигнали по-значителни 
резултати в прилагането на За
кона за пълно безплатно шко
луване. По някои въпроси ре
зултатите дори са начални, или 
твърде скромни. Това показва, 
че бавно се осъществява пре
устройството на основното об
разование в комуната с изиск
ванията на обществото 
цяло.

На територията ма общината 
няма нито едно ведомство за 
деца от предучилищна възраст, 
няма детска градина, както и 
подоготвителни паралелки при 
основните училища. Досега не

в

ства
гледни средства за онагледя 
ване на обучението по отдел 

предмети, за изграждане 
на спортни терени и спортни 
обекти. За тези цели с плана 
са предвидени средства от над 
2 милиона динара. За подно 
рд-нане на училищния 
тар се предвиждат 
и 10 хиляди динара, а за из- 

на нова училищна 
за централно училище

ПОЧТИ ВСЕКИ УЧЕНИК — 
ПЪТНИК

Над 4 километра днес ежед
невно изминават 1875 ученици 

общината. Според Закона за 
Основно образование те имат 
право на безплатен превоз. За 
целта Републиканската образо
вателна общност осигури сред
ства, обаче в това отношение 
Общинската образователна об
щност на интересите не 
много да стори.

Тук възникват редица труд
ности. Отдалечените планински 
села са недостъпни за органи
зиране ма превоз на учениците 
с автобуси. Други възможности 
да се облекчи положението тън 
мо ма тези ученици не са наме

ни
в

УЧИЛИЩА С ПО 4 УЧЕНИКА!

През тази учебна година 
основни училища в общи 

1923 ученина.

в Винвен- 
1 милион като петте

ната се учат
През последните десет години 
броят на учениците рязно на
маля. Например, преди седем 
години в първо отделение бяха 
записани 334, а през тази го
дина 258 ученика.

Данните говорят, 
ма новородените деца расте, 
обаче поради
населението, броят ма учени
ците и занапред ще намалява.

С цел да се създадат усло
вия всички деца да отиват на вните
училище мякои подведомствени ^ любата. В другите училища 
първоначални училища ра- . осът за отнриване на
ботят м с по 4 ученика, юва тернати ,не е д0 кран изучен, Тук също така
прави училищната мрежа не- нит0 пък има такИва инициати- пълното ангажиране и училища
рационална, скъпа, а образова- ви зат0ва мнозина ученици, та и съответните самоуправи-
телно-възпитателния процес ме- • високи наеми ползват част- телни общности на интересите, 
ефикасен. За сметка на това, ^ квартири, често нехигиенич- Всичко това говори, че ос- 
бавно се модернизира обуче- ^ и лоши Решаването на този новното образование в Босиле-
нието и осигуряват съвременни пробЛем, който има за цел все- градска община е все още из-

пособия. Също и по- ^ уЧеник да получи основно правено пред редица проблеми.
образование при еднакви мате- Те са предимно от материален
риални условия, е също законна характер. Обаче налице
длъжност. незадоволяваща,

на компетентните за учебното 
за да

упяграждане 
сграда
— 8 милиона динара, както и 
за изграждане на 
ствено училище 
ка — 1 милион динара, 
ки предвид, че Бабушнишка об 
щина е инономически изоста- 
„а община, то покрай нейната 
помощ и помощта на родите

ьгжгдаьЕ За пръв път
“ общност за основно образо Г ~
"й&г на учениците остава В ТРУДОВв
по^ същият. В 1975/76 годи » ГМ"г организация
те училища в Ракита, Вучи Г
дел, ясенов дел'п^а7вв°Вим1) Двадесетина трудово иа п. училищни
Берин извор и Прес и н0"а Днтов, душан Дойнов, мещеНията не задоволяват. На 
450 ученици в 21 клас I Бишчаи, Бранно Биш- едим ученин се падат по 3,60.

централното училищен Душан Георгиео, Мило- от необходимите с 5 квадратни
подведомстмтите училища) чан, ^ Веселин Денков, Метра учебни помещения.

_ а през Учебната ^™ци в Димитър Илиев, Младен Ио- решаваното на проблемите 
дина ще има 4 Л4Н0Т0 тов, Зорица Николова Костич, номпетентните виждат в подо-
20 класове (91 в Цв Р на Иваи Колев, Богдан Николов. На материална основа

година ще се намали на 216 Сотир в 26 януари мунвга_ н0 ис обединяване ма

ЙГсГ подводомство Г=еннатаиКОнфеициЯп И

УГГ класове обучени

0е -цГИЗГ=асватаа в
село ^ресека нъдето живее ниците^ ^ В.,|ЗМ0МИ0СТ да 
смесено население (сърбсно и гражданите на Пирот.вгг^за:" ягаяь. й,1.г=”.г йкг. 
г*гг. Г—” а гаьяггж

27:32 и в Берин извор Р ата> н0 ноито са се отзо 
— 18:37- вали на поканата на ,,

Обучението и днес е застъ- да участвуват в изложбата, 
пено със специалисти с изнлю 
чение на музииално възпита-

подведом- 
в село Пресе- 

Имай ча броят

мигацията на
ИЗЛОЖБАТА НА ХУДОЖНИ
ЦИТЕ ОТ БЪЛГАРСКАТА НА
РОДНОСТ В „ПЪРВИ МАЙ

рени.
Интернатски услуги ползват 

само 147 ученици, и то в осно 
училища в Бистър и Дол

на посо

за

ин-

: е и 
IV активноств

в седело в комуната, 
осъществи изцяло пълно без
платно образование на ученици 

начин, определен със За-
В. В.

ТОПЛИ ЗАКУСКИ САМО В 
ДВЕ УЧИЛИЩА

Особено значение в подобря- 
условията за работа

те на 
йона.

в ко
ване на

ка —

Ученическият стол

М. А.
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ЗА ХОТАТА, КОИТО СЕ ГРИЖАТ ЗА НАШЕТО ЗДРАВЕ
*Белгридчанин 

лекува звончани
ци, а за неговата примерна ра- 
обта се разчуло...

— Дойдох туй от столицата, 
защото не иснах да чакам ра
бота там. Впрочем, младите ле
кари трябва да се 
провинцията. Преди да дойда 
в Звонци известно време бях 
стажант в Тутин и Босна. Ка
то прочетох конкурса 
иантио място в Звонци — оба
дих се и ме приеха. И аз съм 
доволен от хората тук. Кварти- 
рувам със семейството си 
Звонска баня. Плащам към 1000 
динара на месеца, а има изг
леди наскоро да получа апар
тамент в Бабушница. Тогава ще 
идвам сутрин и на обед ще си 
отивам. Ще ми бъде по-трудно 
зо работа, но за семейството 
създавам по-добри условия...

Дража Пърлинчевич не 
радва много, че наскоро 
се пренесе в Бабушница:

— Тогава няма да мога да 
преглеждам по толкова много

Думите от заглавието може 
би и не са най-точни, защото 
Дража Пърлинчевич не лекува 
само звончани. Всеки ден тяс
ната стаичка на зъбната амбу
латория е препълнена със селя 
ни от всички села в звонсии 
район: идват звончани, раки- 
тчани, ясеноаделци, беринизвор 
ци, пресечени, нашушковчани: 
идват дори и хора от Студена, 
Стрелъц и други по-отдялечени 
от Звонци села.

Защо Дража Пърлинчевич е 
станал толкова много популя
рен всред хората?

Обноските вниманието, усър
дието — всичко е като под ко
нец, както се казва. Така ни 
обясниха в местната общност 
тази навалица при Пърлинче
вич преди да го посетим.

В скромната стаичка, която 
Пърлинчевич е устроил за зъбо 
лекарска ординация е както и 
при всички други зъболекари. 
Коридорът и чакалнята са пъл-

ОТ СЪВМЕСТНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ПЕНСИОНЕРИТЕ И ТРУДОВИТЕ 
ДИ В ПИРОТ

ИНВАЛИ-

иаляваг в

ПОДОБРЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА 

ПЕНСИОНЕРИ
за ва-

И ТРУДОВИ ИНВАЛИДИ в

На проведеното неотдавна 
съвместно заседание на оси
гурените пенсионери и тру 
дови инвалиди в Перотска 
димитровградска и Бабушниш 
«а оощини бе обсъден докла 
да за работата и политиката в 
провеждането на пенсионното 
и инвалидно осигуряване на 
работниците и проекторешение 
то на финансовия план по пен 
сионно и инвалидно осигуря 
ване в трите общини в Горно 
Понишавие за 1976 година. 
Констатирано бе, че Скупщина 
та по пенсионно и инвалидно 
осигуряване на работниците 
през изтеклата година е пола 
гала големи усилия за подо
брение на материалното съ
стояние на пенсионерите и тру 
довите инвалиди, в това отно 
шение скупщината е имала 
пълна подкрепа на останали
те обществено-политически ор 
ганизации, на Съюза на пен 
сионерите и трудовите инвали

договор със строителните прод 
приятия за изграждане на но
ви жилища за пенсионери и 
трудови инвалиди, както и за 
съгласуване на пенсиите с 
жизните разходи, което да вле 
зе в сила от 1 януари настоя
щата година.

Прието е и предложението 
на председателя на Бабушниш

ма община Станимир Илич във 
финансовия план за настояща 
та година да со внесе изграж 
дането на обект за отдих и 
почивка в Звонска баня. То
зи обект ще ползват пенсио
нери и трудови инвалиди не 
само от трите общини в Гор 
но Понишавие, но и от цялата 
република.

се
ще

НОВИНА ЗА ПЕНСИОНЕРИТЕ

Повишение на пенсиите 

през март \

Пенсиите в Централна Сърбия в скоро 
време ще бъдат съгласувани с жизнените ра
зходи от изтеклата година. Както се очаква 
— пенсиите ще бъдат повишени с 6 на сто.

Това ще стане към края на месец март 
настоящата година, когато и официално се 
узнае с колко са нараснали жизнените раз
ходи.

ди.

Изнесено бе също така, че 
и републиканската скупщина 
по пенсионно и инвалидно оси 
гуряване в Сърбия е дала съ
гласие и занапред да оказва 
помощ на политиката на Скуп 
щината в Пирот, както вече 
е оповестено, през юни на
стоящата година, ще бъде при 
ето решение за повишение на 
защитните добавки за пемсио 
нери и трудови инвалиди в 
съгласие с повишението на ми 
нималните лични доходи в Со 
циалистичесна република Сър 
бия. Също така се обсъжда 
и възможността от въвеждане 
на по-подходящ пенсионен цен 
зус при осъществяването на 
право на защитна добавка, а 
ще се обърне по-сериозно вни 
мание и на защитата на ин
валидите, реабилитацията, на-1 
станяването на инвалиди наР 
работа и подобни. Р

Дража Пърлинчевич на работа

пациенти — казва той.
— Сега минават и по 30—40

ни, а неколцина пациенти са 
вътре. Седят на една табурет
ка и мълчат или приказват ти
хичко, за да не пречат.

А Пърлинчевич, сръчно 
спретнато, настройва инстру
ментите, незабележително вклю 
чва тока и командва...

На стола е седнала 70-годиш 
на старица. Пърличневич й каз

Както и всяка година, повишението 
ще се изплаща от Първи май. ьих могъл да ра-души ... 

оотя и по-добре, но протетика- 
та ме „убива- 
той. мз препращам „предложе
нията*' за ьабушница, там е 
техниката. И там раоотата се 
бави. Случва се вече някол-

и натъртва

ПИРОТ

Ще се строи нова 

болница
но пъти материалът да замине 
с рейса за Ниш или ьелград....ва да дойде да и вземе мярна 

за протеза. Нарежда на помощ 
ника си да приготви гипса и 
той започча-

— Отвори усгага.. Тааааа- 
каааа. Дооре. Сега внимавай... 
Бзика горе, горе-горе-горе... 
така ... — и слага сместа. Ста 
рицата обаче се смущава и 
я изплюва. Но Пърлинчевич не 
се сърди, дори .изобщо не по
вишава тон; усмихва се и ста
рицата възвръща самооблада 
ние. След малко почивка— от
ново. Сега вече тя се окуражи 
и мярката бе взега..

След нея сяда момиче от 
Ясенов дел.

— Два зъба за вадено док
торе.

ИМА УСЛОВИЯ ЗА ПО-ДОБРА 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАьОГАТА

— Конкретно за зъбната ам
булатория — в Звонци има на 
лични условия тя да се органи 
зира и по-добре. Има ток, има 
още помещения, които могат 
да се използват 
Тогава и услугите 
шо-бързи, по-точни и 
ствени...

В момента към 200 „предме
та“ са ми готови и чакат на 
техниката.

Дража Пърлинчевич ни 
познава какво 
със зъбите па хората от 
край.

— До преди години — из
глежда, че мнозина хора не са 
обръщали много сериозно 
мание на зъбите ои. Вероятно 
и не знаели от какво значение 
е човек да има здрави зъби. 
Здрави зъби — значи здрав 
организъм!

Докато не бях дошъл — тук 
веднъж седмично е идвал зъ
болекар, а сега има работа за 
всеки ден. Аз не обръщам вни 
мание на изгодата, а искам да 
помогна на хората, защото здра 
вето няма цена...

— Само да можем

за изграждане на нова болни
ца в Пирот Десимир Петрович, 
подпредседател на Общинска
та скупщина Звонимир Милоса- 
влевич, Томислав Банкович, се
кретар на Самоуправителната 
общност на интересите по здра
веопазване и социална полити- 
тика, Радован Джунич, дирек
тор на Медицинския център и

■■ Любинко Джорджевич, репу
бликански секретар по здравео
пазване и социална политика, 
Кузман Гранич, член на Из
пълнителния съвет на Скупщи 
ната на СР Сърбия и Годор 
Славински, председател на ко
митета за здраве и социална 
политика към Скуп ш ти ната на 
СР Сърбия посетиха неотдав
на град Пирот и разгледаха по
мещенията на старата болница. 
Те констатираха, че сградата на 
същата е неподходяща 
здравна служба и че е необхо
димо в най-сноро време да се 
строи нова болница с над 400 
кревата.

Според новото проектореше 
ние за финаноиране —в насто^ 
щата година в касата на фон 
да по пенсионно и инва
лидно осисуряване трябва 
да постъпи сума от 10 079 300 
динара, а планираните разходи 

10 279 300 ди-

за техника, 
ще бъдат 

по-каче-

възлизат на 
нара. Дефицитът от 2*00 хиля 
ди динара, нойто се явява още 
в началото на годината, ще бъ 
дат понрит със субсидии от 
съюзния бюджет.

за-
е положението 

този
АР-

Гой поглежда, проверява с 
инструментите, а после я пита:

Изтъкнато бе, че Медицин- 
за ският център в Пирот, чиито 

амбулатории и здравни пункто 
ве обслужват днес над 120 хи
ляди души от Лиротсна, Дими
тровградска и Бабушнищна об
щина, се нуждае от съвреме
нна болница. Също така, ще 
трябва да се има предвид, че 
надалеч от Пирот съществу- 

с ват модерни клиники и че ще 
трябва да се строи болница 

и опоред действителните нужди. 
В разговорите бе 'изтъкнато, че

— С инжекция или без?
— Без инжекция — смело 

отвръща момичето.
— Все пак — по-добре ще 

бъде с инжекция — настоява 
Пърлинчевич. — Не ще боли.

— Както вие нажете 
— съгласява то. 
добре знаете...

вни
До ново повишение на раз 

ходите се е стигнало, както е 
изтъкнато и на заседанието, 
поради значителното увеличе
ние броя на пенсионерите в 
Пиротска, Димитровградска и 
Ьаоушнишна общини и поради 
повишението на пенсиите, про- 
динтувано от повишението на 
жизнените разходи.

В разиенванията, които се 
водиха, бе изтъкнато, че в 
предстоящите месеци трябва 
да се положат по-големи уси
лия за правилно разпределе
ние на средствата от жилищ 
ния фонд и подписването на

1а^-
След обиколка на стациона

ра към Медицинския център в 
Пирот републиканските ■ръково
дители водиха разговори 
обществено-политическите 
здравни работници <в града във 
'връзка с изграждането на но-

докторе 
Вие най-

ПРОТЕТИКАТА МЕ УБИВА ...
■вата болница в Пирот. В раз- в Пирот ща трябва дамТне* действувГ^^жекциятГназ^ме 
говорите между другите взеха се 1в средносрочната програма на Дража Пърлинчевич
участие и .председателят на Об- .по развитие на здравеопазва- нам&Р®ние сме дошли.

нето - СР С*Р&ия като обент Глщ^^тТ^тГТа 
с нредимство. четири .месеца откак е в Звон-

да го
задържим по-дълго тук — до
бавя една жена... Да не ни 
избяга

с канво 
Само

.щинската окупщина и предсе
дател на инициативния комитет

инак такъв зъболе
кар досега не сме имали ...

М Андонов
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БОСИЛЕГРАД

ИЗБОРИ ВЪВ ФУТБОЛНИЯ
БОСИЛЕГРАД

КЛУБ „МЛАДОСТ” ЧЕСТВУВАН ДЕНЯТ НА 

ШОФЬОРИТЕС РАБОТА 10 ПЪПЕН УСПЕХ
бра ново ръководство. 

За председател на
Досега обачеНовоизбраното ръ 

ководство има за за
дача да създава ус- 

футболният 
отбор „Младост” и 
занапред да осъще
ствява добри резул
тати

са създадени 
незначителни условия за рабо
та. Най-сол ям проблем е, че Бо
силеград няма опо-ртно игрище 
на което

Скупщи
ната бе избран Ставре Спасков, 
а за секретар Васил Христов. 
В -управителния съвет на Клу
ба са избрани 7 членове.

Деня на Съюза на сдружени 
ето на шофьорите и автомеха 
ници 15 януари тържествено 
бе ознаменуван и в Босиле- 
градсна община.

На тържествената другарска 
среща се изтънна, че сега в 
Босилеградска община има 
480 шофьори — професионал 
ни и любители и нъм 50 ав- 
томеханици. Този факт говори 
30 големия прогрес в тази об

ласт в общината. След Втората 
световна война в цялата об
щина е имало само 10 шофьо

ловия да се организират 
тренировки на футболистите и 
провеждат състезания. Поради 
недостиг на материални сред
ства не са решени и останали
те финансови проблеми.

Резултатите на футболния 
клуб, единственият 
комуната, -през изтеклия сезон 
на състезанията са били добри 
С нласирането си

ри.
засега в На срещата, 

по повод Деня на шофьорите 
и автомеханици, 
инж. Драган Мицов, председа 
тел на ОС, Борис Костадинов, 
председател на ОК на ССРН 
и други гости.

организирана

участвувахаНа Скупщинатана второ мя 
сто във Бранената футболна ди 
-визия през есенния дял се по

се изтъкна, 
че и занапред главен източник 
за финансиране на Клуба ще 
бъдат средствата, .които обез
печава Общинската самоулра- 
вителна общност за физическа 
култура. Обаче, известна 
риална помощ ще се потърси 
и от стопанските организации 
в комуната.

В Босилеград се проведе из
борно събрание на първата ску
пщина на футболния клуб „Мла 
дост , на което се

твърди необходимостта и ос
-нователността, от формиране 
то на клуба, който в своите ре 
дове има редица млади ентуси 
асти

обсъдиха 
досегашните резултати на бо- мате-

силвградените футболисти, 
ределиха се задачите

оп- — любители на спортния Облигации на 

Федерацията
и се из- живот. В. в.

★
СКРЪБНА ВЕСТ

След дълга и тежна Болест на 18 
дина почина

АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ-СЛИВНИШНИ „ШАНДОР" 
на 55-годишна възраст

януари 1976 го- ОБЛИГАЦИИ НА ФЕДЕРАЦИЯТА 
МОЖЕТЕ ДА КУПИТЕ САМО ДО 31 

ЯНУАРИ 1976 ГОДИНАза
шофьори За облигация от 10000 динара плащате 

9090 динара.
За данъчни задължения ще платите 600 

дин по-малко.
За набавка на стоки, плащане на мито и 

вземане на кредити облигациите ви служат 
като готови пари.

За по-подробни информаци и купуване 
на облигации отнесете се до всички банки, 
пощи и клонове на СДК.

ОБЛИГАЦИИ НА ФЕДЕРАЦИЯТА

Вечно ще го пазим в нашите спомени като добър 
другар и деен обществено-политичесни работник.

Общинската скупщина и 
обществено-политическите 
организации в Димитровград Професор Г. Хагер от Герман 

ската демократична република 
е конструирал очила на вода
чите на автомобили, които 
предотвратяват преждервреме- 
нната умора на очите. Стъкла 
та на тези очила са обикнове 
ни, но са покрити с непрони
цаем за светлината материал, 
на които са оставени само малки 
петна — отвори. При опреде
лено разположение на тези 
петна количеството на постъп 
ващите в очите оптически дра 
знители се намалява значител

★
Нашият член на нолентива

АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ-СЛИВНИШКИ „ШАНДОР“

почина на 18 януари т. г. и бе погребан на градените 
гробища в Димитровград.

Членовете на трудовия нолектив на „Услуга” вечно 
ще му бъдат благодарни за усърдната работа и себе
отрицание.

ОСТ „УСЛУГА” 
Димитровград

но.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РАЗПИСАНИЕТО ЗА АВТОБУСИТЕ

Тръгват м Пират в чаааЗаминават ат Пират в
4№ 8.45 и 14,40 Белград 

|,М (.00, (ДС. 10.30 Ниш 
14,40, 11.30 и 1130

10,00 и 14,1*Белград

Щ „ИНЕКС-ПИВАРА“—НИШ 830. 10.80. 13,00, 11.30, 
14.00, 17,20, 10,10 и 1140 

14,10 
1140

7.00, 1440. 1140

Ниш

Нрагуееац
Снопие

1.00Нрагуееац
Споена 
Лооиоаац 
ЗаЛ чер 
Ннлжавац
Звонсна банл

740
8,48 , 7,00 и 12,00 Ласновац 

Зайчар
4,30. 13,30 и \15,45 Ннлжавац 

4,30 и 15,30 Заон. банл
Велина Бонинца 5,45 Велино Бонинце

7,00 9 40, 12.00, 13,00 и 18,00 13,00. 18,30 и 1*40
Бабушннца 4,30 . 5,00 5.45 Бабушница 5,00, 5,48 , 040 

7,00, 9,00, 10,45, 12,00 13,00 9,15, 1040, 12,10, 14,19, 11,90
15,30, 18,00, 18,00 20,00 18,00, 17,00, 17,36, 11.4*

Д, Криводол 
Добнинци

ОЗШУДКА
1894. 44*11,30

4,00, (.4* и 12,00 
4,30 и 18,41
74*. <140

ЗА ВАШАТА ТРАПЕЗА КОГАТО ПОСРЕЩАТЕ ГОСТИ

СНАБДЕТЕ СЕ С НИШКА БИРА, 
КОЯТО Е С ПРОВЕРЕНО КАЧЕСТВО

44014.00
15.00

100.00 14,30 Т. Одороаци 
5,00 15.15 В. Лумнал

Д. Криводол 
ДоЛиинци 
Т. Одороаци 
Велина Лунання
Нишор *,00, 12,00, 15,15, 13,10 Нииюр 
Б. паланка на аоани час 

от 5,00 до 22,00 
Димитровград на асани час 

от 5,00 до 22,00

440
0,00 и 114* 
8.96 и 1(40

•40, 12,4*. 17,00 1*4* 
Б. паланка на всеки час 

от 5,00 до 22,00 
Димитровград на аоани чао 

от 5,00 до 22.00
440. в,05. 1,00 12.00 Тамска 5,10, 740, *40, 1*4* 

14,10, 18,00. 20,10 . 22.10 1348, 15,00, 17,00, 31,00, 3(40
440, 04*. 7,1* Вал. оало 5,10, МО, 740, 040 

040, 1140, 13,10, 14,10 1140, 13,0*. 144*. 1*40. 1740.
1*40, 17.00, 1040, 21,10, 22,10 15,40 2140, 1340

„ 440, 0.08. 1240 Държина 8.10, «40. 1*40
14,10, 1(40. 23.10

СИНДЖЕАИЧ,
МЕДИАНА,

НАИСУС,
НИШКО ЦЪРНО ПИВО Ваа. оало

НИШКА БИРА МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ 
ВЪВ ВСИЧКИ МАГАЗИНИ НА „ТЪРГОКООП“ 
В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА!

1448, 10.00 2*4*
740. 1(40 

8,10, 7,00, 18,18. 1840 
8,18, 1(40 
(.10. 040,

Яеяоамца 840. 1240 Яелоеица
Сумоао 440. 008, 1240, 1440, Суиоао 

440, 14,10 Потрооац 
440. 040 М. и01

Потроаоц
М. Иоааа

12,10, 1440 1(401240, 14.10. 1(40
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ПроЛ*вЗД4ИА
„младост" йрл^вницл- Прспавшлцл 

^ИИСТб1в" „ЛЮБОВ"
проблей йаА
„проблем» /

П!ш■

Пут само 

у картете
6 к

**V й'V

'-VI, «$> « *
________!*■''

—____
- V-*

• - «* р
т, — '

“ ЧС'*’ - ^Г.-Нил^,
» ^"в

Моят унук положил за шофера. Баща му купил 
,,фийу“. Я ко деда, лани продадо нраву и реко апде, 
че дадем на детето парице — да му помогнем да си 
купи нолцата. Детето млого доволно от това ми каза:

— Дедо Манчо, ка требе да идеш негде по-двло, 
само ми наши, я че те возим...

Кара-вара, я реши да идем при Вене у Босиле
град. Преди да падне снегат, беше суво време, реко 
айде да изненадим Вене, да му отидем на гоене.

Пойдомо. Рено на детето:
— Я сам ишъл млого пути у Босилеград ама пут 

не знайем. Я идем с автобус. Седнем — задремем и ка 
се пробудим я сам у Босилеград. Друг мисли за мене. 
Ти, дете знайеш ли путат.

— Ко да не знайем, школю съм учил — рече де
тето и ми поназа нарту.

Идемо — идемо, минумо и Пирота и Ниш и сла- 
замо къмто Лесковац.

— Бре, дете, куде смо съга?
— Дедо, ти само дреми, я гледам у нарту.
По йедно време детето спре. Четим на таблуту 

„Радовница“. Приде йедън човек и ни пита куде смо 
пошли.

ИНТЕРЕСНИ НОВИНИ Най-старият тунел 

в светаПътешествие 

на ледено 

планина е дължима 927,6 м. Много ис

торици на техниката обаче се 
съмняват във възможността 
да бъде построен такъв тунел, 
като имат предвид примитив- 
ността на тогавашните сред

ства за работа.

Най-старият все още запа
зен тунел в езета се намира 
на остров Самос, прокопан е 
под планината Кастро по на
реждане на тиранина Поли- 
крат (537—522 пр. н.е.) Дълъг 
е около 100 метра, висок 1,70 
м. Такава е и широчината му.

\ Седем лолярни изледовате- 
ли от Арктическия и Антаркти 
ческия научно-изследователски 
институт в Ленинград са пред 
приели пътешествие по Ледо- 
вития океан на плаващ леден 
остров — айсберг. На айсбер
га, който сега се намира се
вероизточно от остров Вран- 
гел, започна своята работа 23- 
та дрейфуваща станица ,.Се
верен полюс”.

Леденият остров има дължи 
на 7 и широчина 3 километра. 
Морският лед има дебелина 
няколко десетки метра. През 
времето на дългата полярна 
нощ на острова ще бъде по
строено научно селище. Ле
нинградските 
ще провеждат продължително 
време комплекс от хидрометео 
рологически изследвания.

— У Босилеград, при Вене — Кажем я.

— Па куде сте тука залутали, що не сте ишли 
преко Сурдулицу?

Детето вади нарту и показу]е:
— Гледайте, асфалтиран пут: Радовница — Ду

кат — две рейе — Босилеград — каже детето.

— Ама дете — каже човекът — това йе само у 
картете. Тия пут йе нацъртан преди 20 године, а нийе 
пут немамо. По тия пут не може и пешйи да минете.

Детето сви картуту, обрну колата па удари на
зад. През Сурдулицу и Промаю — право при Вене. Па 
му кажем ка стиго:

Много стари, запазени и до 
днес са също неаполитанските 
тунели под Посилипо: Вешия 
— дълъг 700 м (от III в. преди 
н.е.) и Сеяна — дължина 800 
м. построен от Марк Агрипа.

Да посочим още тунелите: 
Симплонският железопътен ту

нел, построен в годините 1918 
— 1922 в Алпите, свързва Швей 
церия с Италия.

Най-старият тунел на света, 
но за който можем да съдим 
само по описанията на истори
ците от по-късния период, е 
бил тунелът под Ефрат във 
Вавилония окело днешния Ах 
Хилах (Ирак), прокопан в годи

ните 2180—2160 пр. н.е. Имал

ИНТЕРЕСНО

— Бре, Вене, вийе ко сте опасани 
нацъртани по карте, йедва ви намеримо. Дай боже, 
неной големъц тамо да залута та да види йинва су ви 
путнищата.

с путеве Паяците - 

метеоролози
изследователи

МАНЧА

Паяците са отлични метеоро 
лози. Те реагират и на най- 
малката промяна на времето по 
твърде очебиещ начин. Ако ва
ли дъжд, а паякът започва да 
плете паяжина, това значи, че 
наскоро небето ще се изясни. 
Ако се готви буря — паякът се 
скрива в най-близката цепна
тина. Ако се повишава темпера 
тура на въздуха, паякът плете 
мрежата си към юг, а ако се 
спуска — на северната страна.

Когато паякът плете по-малка 
от първобитно започнатата мре 
жа — сигурно е че ще настъпи 
ветровито време.

— Извинете, да ли бихте ис
кали да ми дадете на заем тоя 
грамофон?

След петнаедесет минути во- 
доинсталатерът пристига; 
да сливника в кухнята, слага в 
него две хапчета аспирин и каз

Ху/Ц®р
Лекар и водоинсталатер

гле-

— Значи, и вие обичате да 
играете?ва:

— Ако водата не провърви 
до понеделник, обадете ми се 
пак...

Не, аз искам да спя.

НЕИЗВЕСТНО БЪДЕЩЕ

Разговорят двама в кръчмата:

— Човек с моята професия 
никога не може да бъде сигу
рен какво му носи утрешният 
ден.

В навечерието на Нова годи
на в апартамента на лекаря се 
запушва водопровод. Той те
лефонира на водоинсталатера 
да дойде и да отстрани дефек
та. Но на водоинсталатера не 
се -излизало по време на праз
нината атмосфера.

Разсърденият лекар:
ИСКА ДА СПИ

— Ако се бяхте вие разбо
лели, аз ще оставя всичко, за 
да ви окажа помощ!

Полунощ е. От един апарта
мент се чува силна музика и 
тропот на танцуващите. На вра
тата се показва разчорлен 
сърдит съсед.

— Вие сте миньор,

— Не, аз съм метеоролог...

■шнш
— Ясно, ако е така, веднага 

идвам — отговаря майсторът.
и

.


