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Суимна Прмидмта м Социалисти- 
чво“ Федеративна република Юго- 
смаих вт 14 февруари 1975 г. И ад» 
телстао ,-Братство" • удостоено с 
Орден братство и единство със сре
бърен венец аа особени заслуги в 
областта на информативната и гра
фическа дейност и аа 
витието на братството и единството 
между нашите народи и народности.

- 8 Е С Т н и к нд БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ • приноса в раа-
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кости, на практика да обезле 
чим възможно то-цялостно дей 
сгвуване на нашата 
Нъм това трябва да бъдат на
сочени всичките ни акции и 
договори.

то застъпване за равноправни 
отношения, за зачитане на не
зависимостта на всички и осво 
бождение на все още поробе 
ните и подложени ,на егоизма 
и злоупотребата на богатите и 
силните.

Годината, която остава след 
нас ни даде добра основа 1977- 
та да бъде още по-успешна, 
както на вътрешен тана и на 
вънщмю-поли«тичееки план. Ис 
кам отново да изтъкна, 
единството на нашите труде 
щи ое никога не е било по- 
здраво отколното днес Гънмо 
затова защото се основава вър 
ху пълното равноправие, съв 
местната отговорност и все по- 
дълбокото съзнание на всички

система.

В тази усилия трябва да из
траем, толкова повече защото 
международната обстановка >ни 
то в предстоящата година ня 
ма да бъде лека. Впрочем, ние 
и всички досегашни победи из 
воювахме в тежка и упорита 
борба. Трябваше да се проти 
вопоставйме

че

на всевъзможни 
препяствия и множество пати 
сци, от които не бхме пощаде 
ни и през последно време. Но 
въпреки всичко това, ние мо
жем да кажем, че се издигна 
репутацията на Югославия, че наши и народности, че

само такава Югославия е га
ранция за по-щастливо бъдеще 
ще на всички. Това знаятт на
шите работници, селяни, наша-

международната й 
още повече укрепна, и 
гобройните международни сре 
щи и документите, приети ми 
налат

позиция
«МНО

та интелегенция, това прониз 
ва съзнанието и на по-младите 
на по-старите, и не съществу 
в а сила, която може да ни от 
клони от пътя то който вървим.

Желая на края тези мои ду 
ми, както и гласът за всичко, 
което създаваме в нашата со
циалистическа страна, да стиг 
нат и до нашите граждани, но 
и то временно пребивават далеч 
от родината си, накто и до вси 
чки ноито са били принудени 
отдавна да напуснат родната 
гръд, останали с любовта си 
дълбоко свързани с нея.

На воички наши трудови хо 
ра и на воички наши тражда 
ни. на нашите пионери и мла 
дежта, на числящите се към 

наши народната отбрана и държав 
ната
най-хубави пожелания за ща
стие и успехи в новата 1977 го 
дина.

година, представляват 
признание на принципината и 
последователна 
Югославия. Нима

политика 
и това не 

доказателство, че с постоянна 
активност, храброст и упори 
тост могат да се 
всички бариери, явяващи 
изграждането на нашата соци 
алистическа общност.

на
е

премахват
се в

НОВОГОДИШНОТО ПОСЛАНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО
Югославия безкористно дава. 
ше свой принос за прогрес 
и сътрудничество между наро 
дитеНАШЕТО ЕДИНСТВО НИКОГА НЕ Е БИЛО 

П0-Г0ЛЯМ0 ОТКОЛНОТО ДНЕС
Ние високо ценим приятел 

ствата, и старите и новите, и 
настояваме нашата увеличена 
мощ и монолитност да бъдат 
от полза и на всички 
приятели. Югославия безкорис 
тно даваше своя принос към 
прогреса и сътрудничеството 
между народите — със свое

сигурност отправям

Президентът на Републиката 
Йосип Броз Тито, отзовавайки се 
на молбата на генералния дирек
тор на Радио-телевизия Белград Ми 
лан Вукос — който от името на 
всички югославски радио-телевизи

онни станции се обърна до прези
дента по случай новата 1977 годи
на — на 30 декември 1976 година 
до всички югославски 
отправи следното послание:

БОСИЛЕГРАД

НА 23 ЯНУАРИ — ЗАСЕДАННИЕ НА ОК НА СНС ВЪВ 
ВРЪЗКА СЪСграждани

Сдружаването в селското стопанствоДругарки и другари, Прогресът ще зависи от това 
нан и нолно ще работим

становище към тези въпроъи.
В обществото се чувствува по- 
благоприятна атмосфера, осо 
бено в усилията да ое постиг 
не по-висока степен ма жизне 
ните и трудови условия на на
шите граждани. Защото във 
времето, в което живеем 
на равнището на .развитието 
На което се намираме, мие 
трябва и можем есе повече да 
водим сметна за качеството на 
всичко онова, моето правим.
Имам предвид необходимостта 
от гю-ефикаоно стопанисване 
и повишаваме производително 
стта на труда, защото жизнено 
то равнище и общият напре
дък ще зависят от това нак НА 30 ЯНУАРИ ОТ ТВ БЕЛГРАД 
и колко ще работим. Мисля 
по-голям а хуманшация ма на
чина на живот и ма окотения 
та между хората изобщо.

Иснам да подчертая, че тако 
ва отношение на всички орга 
низирани социалистически си
ли, начело със Съюза на но- 
муниотите, трябва да бъде ос 
новната характеристика на ма
шата работа през 1977 година.
За да можем, още по-бързо 
да напредваме, трябва повече 
и по-добре да работим, по- 
ефикасно да сдружаваме сили 
те и по-рационално да използу 
вамо всични вътрошми възмож

Общинският комитет ма Съю 
за на комунистите в ьооиле- 
град, на състоялото се през 
миналата седмица заседание, 
направи подготовна за заседа 

“ ние на Общинската партийна 
конференция.

В присъствие на Предоеда 
телството на Конференцията 
на засението ое заключи, Об 
щинска конференция на СКС 
да обсъди задачите на члано 
вете на СКС отнасящи се до 
развитието на сал окото стопан

ство и социалистическото пре 
то село.

На предотоящото заседание 
на Нонференцията, което 
насрочено за 23 януари, ще 
се утвърдят задачите на члено 
вете на СКС в развитието на 
делегатоката система в общи 
мата и ще се приеме програ
ма за работа на Конференция 
та и Комитета нд СКС за та 
зи година.

Изтеклата година ще «остане 
записана като изключително 
важна за по-нататъшното раз 
витие на нашето социалисти
ческо самоуправително обще
ство и за укрепването ма меж 
дународната позиция и роля 
на Югославия.

След няколко години на сло 
жни процеси и преодоляване 
на много дилеми и отпори, ние 
през 1976 година мо-основно 
разработихме новата общеотве 
но-политическа и икономиче
ска система, постигнахме виоо 
на степен на вътрешна стабил 
ност и открихме ясна «перспен 
тива на дългосрочното разви
тие на нашата общност. Съз
дадени са условия за по-до
бро организиране на общество 
то и за по-съглаоувано разви 
тие изобщо.

Всичко това е постигнато 
благодарение преди всичко ма 
по-голямото ангажиране на мо 
мумистите, на по-нататъшното 
укрепване на идейно^политиче- 
иогго им единство, единнодуши- 
ето на ръноводстото и народа 
и всестранната «подкрепа на 
най-широните обществени сло 
еве в осъществяването на при 
етите решения и заключения.

За резултатите в изте
клия период «аз говорих 
неотдавна, при което отделно 
«подчертах успехите в икономи 
чесната стабилизация. Наи-съ 
щвственото, е, че ние през 
тази година, много повече от- 
нолкото преди, се обърнахме 
към творческата работа и кон 
кротката борба за «осъществя 
ване ма определените с плана 
цели и пътищата за тяхното гцо 
ношения все по-силно (изпъква 
едно ново начество 
ва се индивидуалната и общ е 

^., узрява 
«общите н.и 

цели и пътищата за яхн«ото по 
стигаме. Във все «по-голяма сте 
пен се схваща меобходимостта 
за демократично съгласуване 
на интересите за общия про 
оперитет на «нашето общеотво 
и за по-цялостно «задоволяваме 
нуждите на трудовия човек.

В разрешаването на жизне 
«ните въпроси, отделно по отно 
шение на жизненото равнище, 
е направено «ммого, макар, не 
толнова колкото желаехме. Тъй

е

в. В.
засил

ствената отговорноот 
съзнателността за «

ПРЕДАВАНЕ ЗА 

БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ
Първото телевизионно пре- има характер на ТВ-магазин 

даваме за българската народ и ще продължи 30 минути, 
«ност в Югославия ще бъде из 
лъчено на 30 януари (неделя 
т. г. от студиото на Радио-то 
л©визия Белград.

Първото предаване за бъл
гарската народност ще има Ниш.

ТВ емисията на български 
първатаезик представлява 

огьпка в откриването на бъде 
щия телевизионен център в

ме в «годимата, която приключ
ва намери изява по-активното 
отношение и по-отговорното
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ВСИЧКИ НАШИ ПОСТИЖЕНИЯ СВЪРЗАНИ 

С ИМЕТО НА ЙОСИП БРОЗ ТИТО

Йосип Броз Тито: 40 години начело на СЮНПОЛЗОТВОРНА 1970 ГОДИНА
в Берлин. Освен това с не 
мално ангажиране другарят Ти 
то беше и домакин на най- 
видни политици в света.

В течение на 1976 година по 
край множеството държавници 
и делегации той бе домакин 
на президента на Република 
Франция Валери Жискар 
д-Естен, Леонид Брежнов 

редица Арупи 
не по-малко изтъкнати държав 
ници и делегации на ьвропа,

поНито един световен държав 
през изтеклата 1976 годи 

постигнал по-голям 
поли

ник
на не е
и по-успешен баланс на 
тичесна активност от президен 
та Тито. На пътя към мира, 
с голямото си ангажиране за 
делото на необвързаността и 
самоуправителна 
той посети Коломбо, където бе 
приет като най-ценен и най- 
стар водач на 
свят. В същото качество или

Югославия
Тази непонолобима решимост на наши

те хора сами да извоюват свободата си 
беше най-важната гаранция на нашата не
зависимост и самостоятелност. Това съ
що тапа ни донесе високо уважение от 
съюзниците и позиция на равноправен парт 
ньор в антихитлеристната коалиция.”

Тази Титова линия в Партията, ноято 
победи 1937 година, да се започне бор
бата в страната заедно с народа се ока
за единствено правилна и по време на 
Революцията и след нейната победа, нога 
то трябваше да се утвт»рди независимост
та на страната, когато се създаваха рав
ноправни отношения в международното 
комунистическо движение, когато се пре
даваха фабриките на работниците и се съз 
даваше политиката на необвързаността на 
то нова форма на борба против империа
лизма, срещу блоковата политина ноято се 
налагаше в световните отношения.

3на■и

необвързания последните четири десетилетия 
Югославия израстна в модерна социалис
тическа страна с развита индустрия и сел
ско стопанство. Нейното раждане и ут- 

целия свят с

а

върждаване е следено в 
най-големи симпатии и внимание.

победи Революцията,Тук започна и 
страната достигна зрелия период на са- 
моуправителното социалистическо строи
телство. В тази страна започна идеята за 
създаване на необв/.рзаността, ноято пре- 

световна система. И всички тия 
Ио-растна в

постижения са свързани с името на 
сип Броз Тито.

С името на Тито започна борбата в 
ЮКП против фракциите. Ръководството на 
Партията се пренесе в страната. Създа
дено бе здраво революционно ядро, мое
то здраво се св/.рза с широките народни 
маси в страната. Партията бе готова да 
започне най-великата борба в историята 
на югославските народи. Тито беше во
дачът който след идването 
Партията -през 1937 година до днес води 
партията и страната по възходяща линия. 
Тито е този, който още през август на 
1941 година написа в „Бюлетина" на Глав
ния щаб на народоосвободителните парти
зански отряди на Югославия: „Кой ще 
ни донесе свободата, ако ние сами за 
нея не се борим”?

„Благодарение на всичко това — 
за другаря Тито в речта си на тържество
то по повод провъзгласяването му за пръв 
доктор по военните науни— ние през На- 
родоосвободителната война, със собствени 
сили, победихме чуждестранните пороби
тели и домашните предатели. Нашата сво
бода е наше дело.

Към Тито, който стана гражданин на 
еднакво уважение и почит сесвета

отнасяха хората от всичките 
неита. Титовото име стана символ на бор
бата за свобода и независимост.

пет ионти-иачело на

Президентът Тито в Коломбо, август 1976 год.
Затова в годината, ногато чествуваме 

40 години от идването на другаря Тито 
начело на Партията, всъщност ние честву 
ваме всични ония постижения, осъществе 
ни през изтенлите четири десетилетия 
(1937—1977).

На това място във вестника за на
шито читатели ще поместваме материали 
с цел да ги запознаем по-добре с лич
ната храброст на Йосип Броз Тито и не
говата далновидност и визионерство в ра
звитието на нашето общество.

като най-еминентен представи света и — на необвързаните, 
тел на на СФР Югославия той И това не е всичко. Много пъ 
посети Мексико, Панама, Вене ти Тито като президент на 
цуела и Португалия... СФРЮ, председател на СЮК

Президентът Тито гостува в или борец и революционер, 
Швеция Гърция и Турция, който четири десетилетия ус 
Той представляваше СЮК на 
Конференцията на комунисти 
ческите и работнически партии

ка-

пешно води югославските ко 
мунисти има много срещи и 
мина почти през всички край 
ща на Югославия. За човека, 
хуманист държавник и полити 
тик миналата 1976 беше инте 
зивна, бурна и една от най- 
плодотворните години.

Ерих Хоненер на 

неовщение в 

Югославия АНТОН КОЛЕНДИЧ: най-организираните 
сили.

мите и
български партизански 
Веднага след преврата през 
1944 година пребивава в БълСЪДБОВНИ ДНИ 

НА ЦАРСКА БЪЛГАРИЯ
По покана на президента на 

СФРЮ и председателя на СЮК 
Йооип Броз Тито генералният 
секретар на Централния коми 
тет на Единната социалистиче 
ска партия на Германия и пред 
седател на Държавния съвет 
на Германската демократична 
република Ерих Хонекер наче 
ло на държавно-партийна де 
легация е на официално прия 
телско посещение в Социали 
етическа федеративна републи 
ка Югославия от 12 до 15 яну 
ари т. г.

гария в качеството на „спе
циален дописник” на органа на 
ЮКП „Борба”, а след това 
продължава своята работа и 
пребиваване в България като 
дипломатически предотавител 

ветените затвори. През 1965 на Югославия в София... 
година бива пуснат от за- В петък, на 14 април 1944 
твора, ню наскоро умира, завеждащият съветското
Неговият министър генерал солство в България Д. Г. Яко 
Иван Маринов, новото прави влев по телефона се обадил 
телство на Отечествения на Протокола на Българското 
фронт, със съветско съгласие Министерство на външните ра 
назначава най-напред за гла- боти, търсейки шефът на Про 
внокомандующ на Българската тонола „спешно и неотложно” 
народна армия, а сетне за на- да приеме специален нуриер 
чалник на всички военни ана на съветското Министерство 
демии. Своята кариера завър на външните работи, 
шва като български посланик Понеже това е било офици- 
в Париж. ално искане, изложено по теле

Според българското служеб- фона, а знаело се че всички 
но, съдебно съобщение всич по-важни телефонни разговори 
ни осъдени на смрът са егзе контролира Гестапо — от Ми. 
кутирани на 1 февруари 1945 нистерството отговарят, че 
година. Но въпреки служебно съветският нуриер аце приеме 
то съобщение, според прове „компетентният началник . 
рени вести: главните актьори Специалният съветски кури
особено регентите и преми. ер — който се .предотавил ка 
ерът с години живеели в ста то Сергей Р. Кирсанов, пълно

мощен министър в Ми виете р 
ството на външните работи на 
СССР

Историческа истина за ликви
диране на царска България, писа
на въз основа на архивни данни, 

записки.

по-

документи и мемоарни 
Диалог между Москва и София. 
Сталинова поръка до българското 
ръководство. За Македония „на ди
пломатическата маса"! Фашистки
те агентури готвят преврат. Пре
говори с англачани те и американ 
ците без Съветския съюз за отте
гляне на България от войната. Ста
лин дава директиви за война про
тив царска България. Окупацио
нният комендант в Македония ста
ва министър на войската. Народът 
се дигна на въстание.

•ЕСТНИК НА БЪЛГАР
СКАТА НАРОДНОСТ В 
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лимоните лагери...
Съветските власти са преда 

ли на Българската академия на 
науките микрофилмите от вси 
чки „Записки”, своевременно 
написани в съветските затвори.

Това е ценен .материал, кой 
то дава възможност за топъл, 
но разбиране и съблюдаване 
на събитаята. Този 'материал 
главно е ползван в приложена 
та студия. И оамият автор на 
този труд е бйл активен 
чаотник в описаните събития 
и в периода на българската ис 
тория, понеже като. български 
партизанин, командир на парти 
зански батальон действувал 
рамките на щаба та най-толе

Това е част ют по-голяма 
студия за България .през 
1944/45 година, писана въз ос 
нова на архивни данни, доку 
менти и .мемоарни записки.

Най-ценната чаот на матери 
алите са представлявали „За
писките" на най-активните уча 
стници в събитията — съдбо 
моони за България. Това са 
„Записки”, „Дневници” или 
„Спомени" на регентите: проф. 
Филов и генарал Михов; Моса 
нов; премиера Багрянов; ми
нистъра Драганов; генерал Ма
ринов и мнозина други.

Най-голямата част от „Запи

ските” е писана по заповед 
в съветските затвори по вре 
ме на следствието, където са 
чакали да бъдат изведени -пред 
българския Народен съд.

Народният съд заседавал 
през януари 1945 година. Ре 
гентът пранц Кирил, проф. Фц 

и генерал Михов са осъде 
ни на смърт. На смърт са осъ 
дени и 'премиерът Бапрянов, 
министърът Драганов и остана 
лите участници е тези съдоб 
ноони събития. Обаче мини- 
стър-председателягг Муравльев 
бива осъден на доживотен 
вор, нойто издържавал

казал «а началника: 
„Пренаоям важно поръчение, 

което мога да съобщия само
на министъра ма външните ра 
боти лично. 'Мол Би, да ми 
дадете възможност за незаба 
вен разговоро”

И ма упоритото настояване 
на началника не искал да да
де никакви допълнителни под 
робности.

Уведомен за това ненадей 
мо искане мимиотърърт на на 
външнините работи Иван Ба
грянов, ме съветвайки се с 
никого, се съгласява да дойде 
до среща.

лов

У-

зат в'В съ
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НИШКИ РЕГИОН ДО 1980
158 МИЛИАРДА КАПИТАЛ. 

НИ ВЛОЖЕНИЯ
Към края на миналата година, 

на общия събор, бе приет плана за
обществено-икономическото
тие
от 1976

теля на Скупщината на Между- 
общинската регионална общност 
др. Любиша Игич С «плана са предвидени 

милиарда стари динара капи- 
талии вложения в 'Димитров
градска община ;и то: е сто
панството 34 милиарда, а в 
обществените дейности и ии- 
франструктурата — 59 м«ил«иар 
да. Предвиждат се следните 
инвестиции в 'промишлеността: 
реконструкция и модернизация 
на „Тигър”, на мебелната фаб
рика „Цше", «изграждане на 
автогара, тъ(рговски магазин, в 
областта на земеделието раз
ширение на овцефермата, ,в об 
ластта на обществените дей- 
нооти 'изграждане на център 
за геннатрия, реконострукция 
•на културния дом, изграждане 
на централна детска кухня и 
предучилищно заведение.

разви
ка Нишкия регион за периода 
1ГЧ"7-1 — 1980 година.

По тази повод, директорът 
издателство „Братство"
Велчев се обърна

с въпроса за ос
новните черти на плана за обще
ствено-икономическото развитие
на региона, както и за икономичес 
кото развитие на общините Дими 
тровград и Бабушница.

на
Тодор 

към председа-

Между 
сподели:

Планът за общетвено-ижжо- 
мическото развитие на Ниш
кия регион до 1980 
има «преди всичко за

другото др. Илич ки поотделно :не може да ое 
дойде до дългосрочен юбхц ин 
терес в региона. В това се е 
успяло.

Трето, регионалният план ня 
ма за цел затваряването на 
региона по отношение на юго 
славската общност, има за 
цел обаче всички стойности, 
воички ротенциали на 'региона 
да обедини и създаде възмож 
•кост за по-рационалното му 
оключване в разделението «а 
труда и на пазара, нойто е 
единен и неделим в цялата 
страна.

мощности както и за изграж
дане и нови мощности от ед 
на страна, и от друга, да 'по
могнат на изостаналите с над 
ри, технология, сдружаване и 
тъй нататък.

На тази «основа: овързване 
развитите и изостаналите- до 
1980 година ое 'предвиждат 
капиталовложения в девет осо 
бено изостанали общини в раз 
мер от 168 милиарда стари ди 
нара за реализация на 53 про 
трами на развитие. Разбира се, 
има се лредвид и участието 
на републиканския фонд 
развитие на недостатъчно ра
звитите райони. Тава в Димит 
ров градска община Се пред
вижда финансиране на 9 про 
грами на износ от 34 милиар
да стари динара при участие 
на републиканския 
38 н сто. С 
в Закона за недостатъчно ра 
звити райони в СР 'Сърбия и 
Димитровградска община тряб 
ва да получи статус на изоста 
нала община.

РАЗВИТИЕ НА КРАЙГРАНИЧ 
НИТЕ ОБЩИНИ

Предимство в по-нататъшно 
то развитие на региона

•година, 
цел да

като цяло отрази региона, кой 
то обхваща 15 общини със 700 
хиляди 'Жители >и повече 
120 хиляди заети. Това е пос-

Любиша Игич
■ / * • • ъ г.

Тъкмо затуй с 
вложения от страна на репуб 
лината и собствени сили мо

ка питал ниот

тигнатю.
Първо, при изработването на 

плана, за пръв път след лик 
видиране на околиите, водило 
се е сметка този план да 
утвърди съвместимостта 
региона като значително ка
чество в бъдещето му разви 
тие. Тази съвместимост не. 
представлява никакъв свръхин 
терес, тя произлиза от интере
сите ,на самите общини.

До пълно единодушие се 
дошло чрез обществено дого
варяне и самоуправително спо 
разумяване, като основни ме 
тоди при приемането на про
грамите за обществено-иконо 
мическото развитие.

Второ, характерна черта на 
плана е селекционирането, по
неже създава условия за лре- 
димствено развитие «на опре
делени отрасли в «икономика
та на региона, което трябва да 
обезпечи развитието на всич
ки осталани, понеже със са 
мостоятелно развитие на все-

же да се постигнат такива ус 
корени темпове на развитие.

В целия регион предвидени 
са капитални вложения в из 
нос от 1000 милиарда динара 
само за основни средства.В Бабушнишка община се 

«предвиждат 64 милиарда капи
тални вложения, от «нойто 44 
милиарда в стопанството, а 
в обществените дейности — 
20 милиарда динара. Значител 
ни наритални «вложения са

в за
Разчита се освен банкови

оредства и на одружаване на 
сегашната раздробена, разкъса

РАЗВИТИЕ НА ИЗОСТАНАЛИ 
ТЕ ОБЩИНИ

на акумулация, която поради 
такова състояние засега 
дава съответни ефекти.

Разчита се и 
на сдружаване «а труд «и сред 
ства, който е в течение.

Твърде значително място 
плана заема ускореното «раз
витие :на изостаналите райони, 
понеже мнозинсво общини 
региона (13 от 15) са изоста
нали или недостатачно разви
ти в сравнение 
развитие на СР 

Според плана 
на изостаналите общини 
се върши преди воичко 
спрягане «на интереоите меж
ду развитите и изостаналите 
общини. Предвижда се разви 
тите общини да отделят опре 
делени средства за капитало
вложения в развитие и разши 
рение

в
•не

фонд с 
новите изменения на процесав предвидени за реконструкция 

и модернизация 1на „Лужница”, 
„Балкан” и „Църни 1връх'\ за 
изграждане на телефонна цен
трала, а в обществените дей
ности — за реконструкция «а 
културния дом, изграждане на 
спортен център, изграждане <на

с «равнищо на 
Сърбия. ВИСОКИ ТЕМПОВЕ НА РАС

ТЕЖразвитието
ще Предвидени са и по-високи 

темпове на растеж в общи
ните Димитровград и Бабушни

в

предучилищно заведение. ца. «Например, в «региона об-

съществуващитена

Руснакът от името на съвет 
окото правителство търси, как 
то се изразил „активизация” 
на съветските консулства 
българските черноморски при
станища: Варна, Бургас и 
Русе. Тези консулства били за
крити от 22 юни 1941 година,

Връчвайки писмената нота 
с този иск, Кирсанов добавил:

„Положението на фронтове
те съществено се измени. По 
ражението на Хитлерова Гер 
мания е все по-очевидно. Со 
общете на Вашето правител
ство, че Съветският съюз в 
своето настъпление вече е ос 
вободил крайбрежието на Чер 
но море и затова желае да 
търгува с България, за което 
са му необходими тези консул 
ства. Съветското правителство 
предупреждава, че въз основа 
на отговора на българското 
правителство на съветския.исн 
ще зависи и неговото по-ната
тъшно отношение относно съд 
бата на България...

ДИАЛОГЪТ МОСНВА — СО
ФИЯ

докладва «а принц-,регент Ми 
рил, за да получи от него необ 
ходимото сътлаоие...”

Същата вечер министър Баг 
янов известява принц-регент 
Кирил, който се съгласява с 
неговото мнение както и с 
предложението, засега, за ця 
лата «работа да не «информира 
нито правителството, нито дру 
гите двама членове на Регент 
ския съвет.

нео>
5а.в
«и
са

В >>

I
I

Следващата ореща Багрянов 
— Кирсанов ое състояла в пе 
тък, на 21 април 1944 година. 
Кирсанов съобщия на министъ 
ра, че има една твърде «важна 
поръка от генералисимус Ста 
лин до принц — регент Кирил, 
и че поръката може да пре 
даде само лично на принца.

Багрянов се опитал да до
каже, че не съществува въз 
можност за «изпълнението на 
този иск — защото макар че 
България не е във война със 
Съветския съюз, но напротив 
с него подържа и фо«рмално 

отношения, 
членка «на Трой

имат и крайграничните райони. 
С подходящи мероприятия от 
страна на републиката и фе
дерацията, с определени 
сърнения от страна «на регио 
на чрез кредитна политика и 
данъчна, и чрез разни обще
ствени договори ще ое съз- 
дадат условия за ускорено ра 
звитие на тези «райони.

АМБИЦИОЗЕН ОБАЧЕ РЕА 
ЛЕН ПЛАН

щественият производ 
увеличи с 14,5°/о, а 8 Димит 
ровградска община с 18,7%. 
В Бабушнишка община 

се общественият производ да 25,7%. Това «показва, че и в 
се увеличи с 14,2 %, доходът рамките на региона идва до 
с 14,5%, личните доходи с изражение определено селек- 
12,5%, фондовете с 22 °/о из. циониране чрез което трябва 
носа с 19,9 °/о вноса с 10,9% да «обезпеми по-ускорено 
и да се настанят на работа _
нови 23 яилвди работника. Развитие на «тези общини.

Върху основата на досегаш- Предвижда се и следната 
ното развитие и факторите, динамика на икономическия
«които ще влияят ма бъдещето _
развитие, оценява ое, че този растеж в Димитровград м а“ 
темп на растеж до 1980 го- бушнишка община, 
дина е амбициозен, обаче е
реален м възможен. Община Димитровград: съв-

Темповете на ръста са по- купният «приход ще се увели- 
сол еми е сравнен!ие с тия на чи с 15,3 °/о националният до- 
«републиката и федерацията, ход 18,7%, бруто-личните до- 
обаче «имайки «предвид степе- 0/ сЬонловете с
та на развитие на целия ре- ходи с 15- 0- Ф А
гион, налагат се шшисоки тем 21,9%, износа с 24 ,о, вноса 
пове. с 16,9%, а заетостта с 5,1 °/о.

ще се

В целия регион предвиждана- с

дипломатически 
все пан тя е 
ния пакт и съюзник «а 1рет 
райх, нойто е въвъ война с 
ОССР. В «такава обстановка 
приемът при принца регент би 
предизвикал открито реалира 
не на германските съюзници..

Но Нироанов настоявал, под 
чертавайки 
от абсолютна тайност на сре

Това определение е в уни- 
оон с нашата политика на на 
ционално «равноправие на 'на
родите и «народностите, което 
е едно от «основните характе
ри етики на нашата обществе
но-политическа система и съ
ществена черта _на кашата по 
политическа практика. «Оигурно 
икономическата «основа е ус
ловие за осъществяване на та 
зи политика.

ия

Министърът настоявал рус- 
по-подробно да обооно 

смисъла на това предупреж 
— закана.

накът
ве
дение

Така започнал по-дълъг диа 
I нойто в отчета си 
съветското Министер- 

външните работи Р*

н еобход и мостта

алог, за 
си до 
ството на 
Кирсанов записал:

„Спазвайки «напътствието да. 
говоря „частно к от овое име' 
— на министъра Багрянов изне 

идеята за потребата -от 
доверителни 

между

щата.
В събота, на 22 април нъсно 

през нощта, при необходимите 
предпазителни 
Кирил приеМа съветския пред 
ставител във вилата на своята 
любовница, известната артист
ка М.

«На срещата присъствувал и 
министър Багрянов, който е 
своите запиоки, писани е затво 
ра пазва за това:

(Следва)

мерки принц
Националният доход в 

гиона засега © по-нисък за 10 
процента а сравнение със СР 
Сърбия, а в изостаналите об 22,6%, «националният доход с

25,7 °/о, бруто-личните доходи 
с 17,9%, фондовете с 33.6°/о 
и заетостта със 7,3°/о.

ре- Община Бабушница: съвкуп 
нидт приход «ще со увеличи сВ тази насока «с програмите 

на развитие, с обединяване на 
собствените сили, «с опредеше 
н«и мероприятия на ре рубли на щипи е по-нисък «почти за две 
та и федерацията, този «район трети от средното в СР Сщр- 
трябва да получи предимство.

сох
непосредствени, 
и отнрити разговори 
упълномощени представители 
на двете страни За б7>лгарсно 

от «войната, Баг 
съгласи и обеща да

бия.то извличане 
рянов се
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ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ НА ДЕЛЕГАТИТЕ
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ОС 
В БОСИЛЕГРАД ТАЗИ ГОДИНА

ИЗГРАЖДАНЕ ИА АВТОГАРАТАЗа общественото 

потребление - ДО 14,8° о
снупщини в Сърбия има ос 

новна цел трайна и цялостно 
осъществяване на задачите от 
Резолюциите за провеждане на 
Обществения план 'На СР Сър 
бия до 1980 година.

На тази сесия Изпълнител- 
съвет обсъди и Програма 

та за работа на Републиманока 
та общност 
гуряване. Според този 
мент в Бооилеградсна оощина 
ще се финансира изграждане 
на здравен дом, здравна стан 
ция и амбулатория и вържава 
не на две амбулатории. Члено 
вете на Изпълнителния

• •" ГНа поредната си сесия Изпъ 
лннтелния съвет на Об
щинската скупщина в ьосиле 
град обсъди Проектообществе 
ния договор . за размера на 
средствата за обществено и 
съвместно потребление за та

На последната сесия на Об сп оаион 'еСсас^ 
щипаната снупщина в Димигг лучи се каз№' * се ^Ча|Ш 
тровград делегатите получиха чението на 3.
отговор на редица въпроси, да получи предимство в

граждането.

СКИ

отправени до Снупщината от 
страна на делегациите и де
легатите.

На въпроса защо ,,Ниш-ен- 
спрес" все още не е започнал 
с изграждане на автогарата 
беше даден отговор, че авто 
гарата ще се изгражда в тече 
ние на тази година и за цел 
та са обезпечени средства.

Местната общност — Пърто Щ§\:\ 
попинци търси да се открие |*ЖЩ; 
рейсова линия до тяхното се 
ле, а подобен иск е отправила 
и местната общност от В. О- 

Засега все още ня 
страна на „Ниш-

ниязи година.
Въз основа на този Ироекто 

документ общите средотва за 
общественото и съвместно по 
требление за тази година не 
могат да бъдат по-големи от 
14,8 на сто в сравнение с ми.

За отбелязва-

за здравно оси 
доку.

доровци. 
ма отговор от 
експрес".налогодишните. 

не е, че през тази година не 
може да се увеличава общин 
ският данък на личните дохо 
ди на работниците.

Този договор, който ще бъ 
де подписан от всички общин

На въпроса на ДРАГИЦА 
НИКОЛОВА, има ли възмож 
тост за откриване на магазин 
за овощия ,и зеленчуци, който • ;
би работил в течение на цяла 
та година бе отговорено, че в 
това отношение „са предприе 
ти определени мерки”.

тсъвет
все застъпиха предимство 

изграждането да получи новия 
здравен дом в Босилеград.

Беше отправен и въпрос с 
предложение „Градня" да из
сели склада ои край детската 
градина, та последната да раз 
шири помещенията ои. В от 
говора бяха получени увеща
ния, че в течение на тази го 
дина този склад ще бъде п;ре )) 
селен.

в. в.

Идейната работа - 

важна задача
Местната общност от Долна 

Невля търси по-добре да й 
се обясни въпроса във връзка 

сдружаването. В отговора 
бе казано, че земеделската но

Подобен въпрос беше отпра 
вен и във връзка с изселва 
не на склада на научуновата 
промишленост „Тигър" който 
замърсява околната соеда. Оп операция „Сточар” ще изпра

в село

със
на Об 

. на
литичесната система.

— Ролята и задачите 
ССРН в осъществяване на кон 
цепцията на всенародната от
брана, сигурност и самозащи-

П редседателството 
щинската конференция 
ССРН в Босилеград на неотда 
вна проведеното заседание ра 
зиснва върху масовото идеи 
но възпитание и обществено- 
политическата дейност в орга 
низациите на ССРН. Без тази 

масова обще-

на
равдание за преселване на то 
зи нслад 1има, .обаче 
все още няма възможности за 
това.

ти свой представител 
то, който ще изнесе 
във връзка със сдружаването.

засега сказка

та.
.1— Ролята на ССРН в реали

зирането на Закона за сдру 
жения труд и сдружване на сел 
скостопансните производители.

На въпроса на делегата 
ИВАН ТАНЧЕВ от Поганово — 
кой трябва да се грижи за 
кооперативните домове по се ч 
лата бе отговорено, че това

Делегатът НИКОЛА ВАСОВ, 
от името на местната общност 
в Бребрница, търси помощ за 
изграждане на районния водо 
провод. Това обаче е в ком 
петентност на Самоуправител 
ната общност за пътно, ко
мунално и електростопанство, 
към която местната общност 
трябва да се обърне за помощ.

, ****ляЛй!^
ЕЛЕНКО ТОДОРОВ, в името 

на делегацията от основното 
учипшце се интересуваше за 
изграждате на улица .Гинска”, 
до училището в „Строшена

активност тази 
ствено-политическа 
ция не може успешно да осъ 
ществява своята обществена 
роля — се каза на заседание-

орган иза
— СФР Югославия в борба 

та за мир, социализъм и рав 
ноправни отношения в света и 

дейност
към СФР Югославия по време 
на мир и при евентуална вой

преди всичко е длъжност на 
меотните общности и земедел 

„Сточар".

то. Неприятелска
Председателството на ССРН 

теми, ската кооперация 
Всъщност, на ползвателите на

е подготвило следните 
които ще се реализират през 
зимния период във всички'-ме 

на ССРН в

на.
Тези теми ще се реализират 

с помощта на Актива на Пре 
литическите организации в об 
давателите на обществено.по- 
щината.

тези домове.
Местната общноот от, Трън 

ски Одоровци пита дали ще 
се построи телефонен пост в 
тяхното село. В отговора бе из 
тъкнато, че според средносро 
чната програма за развитие 
на телефонната мрежа в общи 
ната, се предвижда изгражда
не на автоматична телефонна 
централа в село Поганово с 
60 номера, която би „покрива 
ла" и район Трънсни Одоров

стни организации 
общината:

— Задачите на ССРН в реа 
лизиране на Конституцията и 
изграждане на обществено-по

Д. Николова

В. В.

КОМЕНТАР

ПОМОГНИ СИ САМ □ в в
За мебелната фабрика „В. И. Циле” 

година е юбилейна. Навършват се 
тридесет години от основаването й. Но 
въпреки, че това е ,;най-стара” трудова 
организация в общината в течение на 
(1976) година, тя е постигнала най-олаби 
резултати. Работило се е със загуба, ли
чните доходи са ниски и т. н. 'Причините 
са такова положение са от два вида: о. 
бективен и субективен.

Между обективните причини на преди 
всичко вече до крайна степен износени
те машини, с които е незамислимо модер
но производотво, чието качество не га
рантира успех на пазара. Неразрешените 
кадрови въпроси са също обективна при
чина, която хората в предприятието не са 
в състояние да разрешат цялостно сами.

Съществуват обаче и субективни при
чини, за сегашното положение, за които 
вината е изключително до хората в са
мата фабрика. На първо мяото бихме сло
жили дългогодишните ежби, преди всич
ко между ръководните хора, и изобщо 
лошите отношения, между всички работ
ници. ,Не работи се планомерно, не води 
се грижа за икономии, рентабилност и ти. 
Липсва информираност какво се работи 
Няма норми за работа и т.н. и т.н.

След воичко казано възниква въпрос 
има ли изобщо перспектива тази трудова 
организация или положението е такова, че 
тя се намира направо пред „пропаст”.'От
говор дадоха и другарите от „Циле”, в 
(разговора с представителите на Общин
ската скупщина и обществено-политиче
ските организации в общината. А той е 
кратък и ясен: по-нататъшната екзистен- 
ция на 230 в тази трудова организация за- 
виои от'самите тях.

Едно е ясно: с ангажирането на вси
чки сили в общината „Циле” тази година 
започва п оборотни средства, които га
рантират нормална работа. А това е осно
ва за по-нататъшната успешна дейност.

С пълно ангажиране на общината 
„Циле” трябва да получи значителни сред- 
сва от широката обществено-политическа 
общност, чрез Фонда за подтик на недо
статъчно развитите общини, за реконорук- 
ция на производствените мощности. Воич- 
ки отруктури в общината ще се ангажи
рат, но заедно с другарите от „Циле”, да 
се разрешат и кадровите проблеми. Ще се 
разисква и ;за сдружаване, в която на
сока другарите от „Циле” вече две го
дини водят успешни (разговори.

Другото обаче зависи от самите работни
ци в организацията. А от тях се очаква, в 
организацията. А от тях се очаква, в на
вечерието на 30-годишния аобилей, да се 
очаква, в навечерието на 30-годишния 
ючилей, да се захванат с реконструкция
та на фабриката. Да намерят възможности 
за обезлечавне на средства за участие, 
зада получат средства от Фонда.

Да се преодолеят раздорите и всеки 
да си гледа работата. Н©дисциплината в про 
изводството и „гледане през плета" не 
донасят резултат.

Да се икономисва на всяка крачка, 
да се увеличи рентабилността.

А това беше и основен извод от раз
говора на отбора на специалистите и ръ
ководствата на обществено-политическите 
организации от „Циле” с представителите 
на Общинската скупщина и обществено- 
политическите организации в (Общината.

тази ци.
Защо не се открива амбула 

тория в Долна Невля беше съ
що един от въпросите. Отго 
ворът е, че не съществува ико 
номичеона оправданост. Всъщ
ност такава амбулатория в Дол 
на Невля е работила, но пора
ди неекономичност е била за
крита.

А. Д.

★

Четете и 

разпростра
нявайте 

„Братство“
★

А. Д.
Ив. Танчев
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ПО ЗАПИСВАНЕ НА ЗАЕМ НИШКИ РЕГИОН ИЗБОРИ В ПЪРВИЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СЪЮЗА НА СИНДИКАТА

На четвърто място 

в Републиката
От кадрите зависи и 

изпълнението на задачите
Акцията продължава до краяна февруари

В Димитровградска община, 
канто и в цялата Република, в 
ход е подготовката за избори 
в Съюза на синдиката. Иодго 
товката за редовни избори 
първичните организации ще се ' 
проведе най-късно до 15 януа 
ари, а изборни заседания 
онупщиште на първичните ор 
ганизации до 15 февруари 1977 
година.

В рамките на подготовката 
се проведе и съвместно засе 
дание на Общинския комитет 
на Съюза на комунистите и 
Председателството на ибщшн 
ския синдикален съвет. Об
съдена бе досегашната работа 
на ръководствата в -първичните 
организции в Съюза на 
дината, както и задачите на 
обществено- политическите ор 
ганизации във връзка о прове 
ждането на изборите.

Разглеждайки работата на 
ръководствата в първичните ор

ганизации на Съюза на оинди 
ната на заседанието се конста 
тира, че в изминалия период 
в тези ръководства не са ра. 

в ботели най-способните хора. 
Затова в предстоящия пери 

од е необходимо най-голямо 
внимание да се обърне на ка
дрите. Пред тази организация 
се намират твърде важни зада 
чи. Най-важната от тях е про 
веждане в практика на Закона 
за сдружения труд, която пър 
вичните организации тряова да 
претворят в постоянна задача 
от първостепенно значение. То 
в а значи и пълна афирмация 
на самоуправителмите социали 
етически отношения.

За изпълнение на тази зада 
ча са необходими по-ефикасни 
методи на работа. А за нова 
ръководители в синдиката 
трябва да бъдат избрана 
с хора, опособни да работят 
на нови начала и да се борят

за афирмиране на тази орга 
низация. Всъщност това е об 

ществено-политичеоката сила на 
работника, която го организи 
ра в осъществяването на инте 
реоите и целите в самоуправи 
телното им социалистическо об 
щество.

Всичко това ясно говори, че 
по време на изборите трябва 
да се води сметка дали канди 
датите за ръководства в орга 
низациите в ежедневната пран 
тика са се ангажирали в у креп 
валето на обществено-полити 
ческите отношения и провеж 
дане политика на Съюза на ко 
мунистите. И да се посочи как 
ви резултати са постигнали в 
това отношение. От отговора 
на тези въпроси може да се 
заключи дали са идейно-поли 
течесни оспособени за работа 
в ръководствата на Съюза на 
синдиката.

Според информацията, коя
то неотдавна разгледа Преде е 
дателстватю на Междуобщин- 
ската конференция на Социа 
листическия съюз в Ниш, по 
запиоването заем

следвана от Димитровград с 
115 процента. Овърлиг с 114 
и Ниш е 11 процента.

Общата сума на записания 
заем възлиза на 341 -милион ди 
нара, от ноягго само Нишка 
община поема 176 милиона ди 
нара.

Трябва да се отбележи и 
това, че в някои от 15-те об 
щини в Нишки регион все още 
не е предприето всично да се 
извърши така нареченото сим 
волично записване на заем 
всред учениците и студентите. 
Но има още зрем е — акция 
та ще продължи до края на 
февруари, така че пропуснато
то може да се компенсира.

В някои общини е пуонат 
слух че автомагистралата ще 
има комерчеоки характер, ко 
ето не е вярно и може да 
навреди на акцията. Необходи 
мо е да се разясни значение 
на заема като не се оставя 
празно пространство за праз 
ни приказки и догадки, които 
могат да навредят на тази по 
лезна обществена акция.

за изграж
дане на автомагистралата Бел 
прад — Ниш и регулирането 
на поречията на Дунав, Сава 
и Морава, Нишки регион 
четвърто място.

Планът по запиоване на за
ема е изпълнен 101, 39 на сто 
а в ораанине с плана 
публиката,
дори с 20 процента. Но и

в

е на

на ре
а в региона

по
край това регионалния план не 
са изпълнили 10 общини.
Кан ще се -използват средства 

та, записани над планирата 
сума? Решение по този въпрос 
ще се вземе след приключва 
нето на заема, а дотогава вся 
на община ще изнесе свое

син

А. Д.
предложение.

Най-добри резултати по за 
писването на заем е показала 
община Гаджин хан — изпъл 
нение на плана с 119 на сто,

ОТ СРЕДНОСРОЧНИЯ ПЛАН НА ЮЖНОМОРАВСКИЯ РЕГИОН

ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИЗОСТАНАЛОСТТАМ. А.

В КОМБИНАТА „ВЛАСИНА-ПРОДУКТ” В СУРДУЛИЦА ЮЖНОМОРАВСКИЯТ РЕГИОН Е СТОПАНСКИ 
ЕДИН ОТ НАЙ-ИЗОСТАНАЛИТЕ В СР СЪРБИЯ И СЪС 
СРАВНИТЕЛНО ВИСОКА РАЗЛИКА В РАЗВИТИЕТО НА 
ОБЩИНИТЕ. ЗАТОВА ЩЕ СЕ ПОЛОЖАТ ГОЛЕМИ 
УСИЛИЯ ЗА ПРЕВЪЗМОГВАНЕ НА ТОВА СЪСТОЯНЕ. 
ОЧАКВА СЕ ОСОБЕНО ИНТЕНЗИВНО РАЗВИТИЕ НА 
ИЗОСТАНАЛИТЕ КРАЙГРАНИЧНИ ОБЩИНИ

планираният в Републиката раз 
мер. Обемът -на промишленос
тта годишно ще се увеличава 
с 11,4 на сто, а селскостопан
ското производство © 5,6 на 
сто. Националният доход 
глава на население ще се уве 
личи от сегашните 8.900 на 16 
хиляди динара.

ШИРОКИ ХОРИЗОНТИ 

ЗД ДЕЙСТВИЕ
,на

Дейността за изработването 
на първия Обществен ретого- 
дишен план на Южноморав- 
ския регион отпочна към края 
на 1974 година, а особено гол 
бележките, предложенията и 
яма бе през 1976 година. За- 
допълненията от общинските 
енупщиви и обществено-поли
тическите организации дадоха 
конкретен -принос в изготовя- 
нето на този много важен до 
кумент. .Публичното обсъждава 
не допринесе той да бъде 
съдържателен и .верен израз на 
развойните потреби -и възмож
ности.

телно развитие, ще имат 
първостепенно значение в реа 
лизирането на Обществения 
план.

13 МИЛИАРДА ЗА НАПИТА 
ЛОВЛОЖЕНИЯСЕЛСКОСТОПАНСКО - ТЪР

ГОВСКИЯТ комбинат „Власм- 
на-продукт" в Сурдулица е ед 
на от по-големите трудови ор 
ганизации в общината. За 

- средноорочния план на разви
тие и работа в настоящата го
дина беседвахме с директора 
на „Власина-продукт” Гьона 
СТОЯНОВИЧ.

— Нашият комбинат е об-

площите с овес и ечмик под 
Чемерник -и на Власи на, както 
и подобрение на породите на 
добитъка.

В новата година — както из 
тъква Стоянович 
завършен и оклад за карто
фи, овощия -и зеленчук за 150 
ва-гона. Същият ще бъде по
строен в Дуб.рава, а ще се 
строи и бензиностанция в гп. 
Сурдулица. Предвижда се и 
модернизиране на някои тър
говски магазини и откриване 
на нови продажни помещения 
от около 700 квадратни метра. 
Ще се извърши и адаптация 
на кооперативните домове, на 
бавна -на селскостопанска ме
ханизация и транспортни сред 
ства.

Комбинатът е сдружен със 
сложната организация „Вочар- 
кооп" от Белград, така че ре
ализацията и пласмента на жи 
вотновъдната и селскостопан
ската продукция са обепзече- 
ни. Много, свои -анции комби
натът съглаоува с „Делишес” 
от Владичин хан.

— Производственият план и 
оборота през изтеклата годи
на преизпълнихме с 10 на сто 
— казва Стоянович. В насто
ящата година сме запланува- 
ли повишение на същия с 15 
на сто. Тези очаквания са ре- 
ал-ни, защ-ото имаме ред кеш 
ползвани ресурси. Механиза
цията, която набавихме неот
давна ще използваме колкото 
се може по-пълно 
селскостопанските

ПРОИЗВОДСТВО СЪС СОБ 
СТВЕНИ СУРОВИНИ

Планира се с бърз темп да 
растат
без които не може да се осъ
ществи ускореното стопансно 
развитие. В петогодишния пе 
риод ще се -вложат нъм 13 
милиарда динара, -което е по 
отношение ма предишния пери
од три пъти повече. В основ
ни средства в обществения 
сектор ще се -вложат 10,6 ми 
лиарда динара. Значителни 
средства ще се изразходват 
за развитие на селското сто 
панство, минното дело, тури
зма, гостилничарството, горско 
то дело и др.

Капиталовложенията трябва 
да допринесат и за интензив
ното стопанско развитие в не 
развитите и крайгранични об 
щини. Необходимите средства 
ще се -осигурягг от кредити, а 
разчита се /и на фонда за раз 
витие -на -недостатъчно разви
тите краища.

До 1980 година в обществе
ния и в частия сектор^ в об 
щините в Южноморавския ре 
души. Тук броят на заетите го 
во на народностите, развитие 
гион ще намерят работа 43230 
д-ишно ще се увеличава с 6,55 
на сто.

-капитал овл оженията

Южноморавския регион свое 
то развитие обосновава преди 
всичко на онези отрасли, кои
то ще ползват суровини нам и 
раици се в общините. Затова 
уоилията ще бъдат насочени 
да се реализират 
ствени програми за рационал
но ползване -н природните по
тенциали. Отделна -влажност ще 
стимул атив ното развитие на 
най-неразвитите общини чрез 
мероприятията на утвърдена
та икономичеона и чрез обе 
дин-яване на -основните орга
низации на сдружен труд от 
неразвитите с онези -в разви 
тите среди.

Развойната насока на реги
она е определена с реализи
рането на програмите от об
ластта за производство 
храна, су-ровини, -електроен-ер 
гия, пътно

ще бъде

производ-
разуван от четири трудови ор 
ганизации, а представлява две 
основни организации на сдру 
жения труд, с качество на 
•.равни лиаца: „Звезда”, зани 
маваща се с търговия и „Ма- 

основна организа-

Приемането на Обществения 
рлан въз ос-нова -на самоупра 
вителното планиране за Юж- 
номоравокия регион е особено 
значителен документ, поради 
нуждите Региона да се разви
ва по-бързо отмо-лкото досега 
и по-бърз,о но отношение на 
СР Сърбия.

Изграждането и укрепването, 
системата н-а социалистическо
то самоуправително планиране 
и по-нататъшното проустрой- 

обт I те ств ен о - и моно м и -

сурица
ция за селскостопанско произ 
водство- В 1977 
създаде още две основни ор
ганизации — „Домашно ръко 
делие” и основна организация 
за кооперация и одружаване 
— изтъкна Стоянович.

Домашното ръкоделие ще 
се развива и на терена като 
организира изработка на пред 
мети за домашни потреби и

година ще

на

строителство, 
водно стопанство, торено де
ло, жилищно строителство -и 
ДР.^Наред с то-ва ще се осъ

ст-во -на
ческите отношения въз онн-оватрикотаж.

Основната организация за 
и сдружаване в

на конституционните решения 
са основните цели на Южно- 
моравски регион в средносроч 
ния период.

кооперация 
селското стопанство ще се по 
свети изцяло на селсноотопан 

в общин-а

ществяват отделни програми, 
имащи за цел да се превъз
могне -относителната изостана 
лоот на -отделни общини.

понататъшното обще-

ското производство 
та като организира и изнус- 

осемевяване -на до-
Развитието и икономическа 

ще се осъ- 3-ата стабилизация 
ществи с динамично стопанско 
развитие, рремахване на стру 
ктурите разлики,

ственото 
битъна и 'изкупуването ва сол 
скостопански -изделия и 
работната на

В средносрочния план на ра 
звитие се предвижда създава 
не на възпроизводствени овце 
ферми с по 5000 овце -ва Вла 
сина-Стойновичева, Църна тра 

в Млачище.

В периодсредноорочния 
оообено внимание ще се от
дели върху афирмация на кул 
турт-а и културното творичест-

отв е н о-и кономическо развитие 
на Региона голямо значение

пре
мляно.

укрепването 
на материалните основи на 
сдружения труд, рационалното 
ползване на период ресурси и 
0 по-бързо -развитие на най-не 
развитие и крайгранични об-

ще мат следните отрасли: аг- 
У>опромишленят номпленс, раз
витието на животновъдството 
в планинските краища, експло 
атацията и юбработованеггс ва 
металните и минералните суро 
вини, развитието на туризма и 
на „дребното отопаиство” — 
завятичеството.

о, така че 
работи ще 

извършваме срочно и каче
ствено — изтъкна той.

Да мажем и това, че за из
граждането на заплануваните 
обекти комбинатът „Власина- 
продунт” е обезпечил сред
ства, а със средноорочния

за развитието на отделни от- 
то -на учебното дело и осъще- 
отвяваке на здравеопазването 
на всички жители.

След приемането Общесгве 
ния план ще се -изтотовят по 
вече -обществени договори и 
самоуправителни споразумения 
расли.

ва и
Планира се и създаване -на 

рибовъдна станция в Църна 
грава за размножаване на пъс 
търва и порибяване на Влаоин 
ско езеро, нанто и за изгра
ждане на фабрика за торфи- 

на Влаоина. В план е съ
що така и изграждано на ово 
щни градини, увеличаване на

щини в региона.
Укрепването на отбранител- 

план на развитие се предвиж нит0 способности, обществена- 
да броят на оаботииците от 
400 да на-расне на 800 души

В средноорочния период об- 
годишно

самозащита,) та сигурност и 
I моето е условие за съвкупно ществешия продукт 

ще расте -с 9,7 на сто, нод
ща

В. Велиновсамоуправи.СърРтлгоЗ МИКИ'1 | ооциалиотичеомо
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БОСИЛЕГРАД

ТРАНСПОРТНОТО БЕЗ ООСТДИМИТРОВГРАД

40 РАБОТНИЦИ - АБОНАТИ 

НА »БРАТСТ00«
повече икономически

Работниците В Автотранопор ни зации на сдружен труд. °- труд и 
0 Боеше баче, досегашните практика е 

в тези стопанска ор 
ганизация няма условия за съ 
щеотвуване на основни орга 
шзации на сдружен труд. За 
това занапред тун ще работи 

организация на сдружен

единици.
От сегашното преустройство 

по-голям подем в
предприятиетното

град чрез референдум се опре 
делиха тази стопансна органи 
зации на сдружен труд да оро 
мени организационна струнту. 
р>а. От преди две години в нея 
съществуваха три основни орга

казала, че се очаква 
тази стопанска организация и 
по-ефикасно решаване на 
чки въпроси.

Председателството на Общинския син
дикален съвет в Димитровград реши за 
1977 година да абонира на вестник „Брат
ство" 40 работника от стопанските организа- 

общината. С този жест Председател
ство на Общинския синдикален съвет отда
ва признание на работниците за 
в акцията по записване на народен заем за 
изграждане на автопътя н регулация на ба
сейните на Морава, Сава и Дунава.

В тази акция работниците от организа
циите на сдружения труд 
она и 360 хиляди динара, като преизпълниха 
плана с 55 на сто.

Кои работници ще бъдат абонирани на 
„Братство” ще решат първичните организа
ции на Съюза синдиката в трудовите орга
низации.

вси

В. В.
една

ции в
ДИМИТРОВГРАД

отзива им

Увеличена цената на млякото
0,40 'Динара. По този 
един килограм краве 
ще струва 5,50 динара.

Предложението се обоснова 
ва с това, че с увеличението 
цената на млякото трябва да 
реши проблема на недостига 
му, да се увеличи и подобри 
рентабилността в производство 
то му.

записаха 7 мили- начин
млякоПричина за увеличението са 

производствени
приИзпълнителният съвет 

Общинската скупщина в Дими 
тровград, въз основа пълномо 
щието на ОС, прие решение 
за увеличение на цената 
млякото от 0,78 на 1,06 дина 
ра по маслена единица. 11о ,то 
зи начин от 11 януари цената 
на един килограм краве мляко 
•в Димитровградска община е 
покачена от 4,20 на 5,10 дина-

по-големито 
разходи, манто и желание да 
се стимулират производители

на то.
Това увеличение обаче е 

само временно, понеже Изпъл 
нителният съвет отправи пред 
ложе вие до Общинската скуп 
щина цената на един килограм 
млято да се увеличи ооце с

А.

А. Д.
ра.

»РАЗПР0ДАЖБА« 

НА ВЛАСИНА
гости ще прекара почивката 
ои в мотела на Промая.

Покрай учениците и други
те гости на хубавите терени 
на Власина ще прекарат 
спортистите от Сурдулица, 
Враня, Лесковац и други мес 
та. За Власина са заинтере
сувани и футболистите от ни
шки „Раднички”.

През последните години в 
околността на Власинско езе
ро се задържа все повече 
снят и има повече гости. Всич 
ки капаицтети в хотела и де-

са разпродадени в хотела и 
депаданса някои ученици ще 
прекарат в почивната станция 
на Формалния съюз от Враня. 
В околността на Власина щеI. «т:т-

паданса са разпродадени до . прекарат в ски-спортове и ня- 
1 февруари, а между гостите 
най-много са ученици от ос
новните и средните училища.

ксл::о стотин ученици от сред 
пя те и основните училища от 
Сурдулица, които всяка зимна 
ваканция пребивават в почив
ните станции на Власинските 
водоцентрали. Известно число

— По време на зимния се 
зон пансиона в хотела и де
паданса изнася 120 до 140 ди
нара, ни каза управителя на 
хотела Стоян Станоевич.

С. Микич
БОСИЛЕГРАД

НОВИЯТ ХОТЕЛ ВЛАСИНА И НЕЙНИТЕ ПЕРСПЕКТИВИВ депаданса зимната учили
щна ваканция ,в три смени ще
прекарат ученици от ооновни- 
те и средните училища от Ле
сковац, Белград, Ниш, Нови 

: като всички места Изграждане 

на нови 

обекти

Новопостроеният хотел „Б” 
категория в Босилеград, който 
на 22 декември — Деня на 
Армията бе тържествено даден 
на употреба, е най-значител
ния гостилничарски обект в ко 
мулата. Това модерно сдание 
има два салона и тераса, кои 
то могат да поемат повече от 
200 гости. В модерно обзаве 
дената кухня дневно може да 
се готви ядене за 600 души.

Новият хотел има и 18 стаи 
с 34 легла.

— Досега за този обект 
са изразходвани 5,5 милиона 
динара, обезпечени от креди Сад. Тъй 
ти и собствени средства на 
ООСТ за търговия и гостилни 
чарство — ,,Слога”. За въвеж 
дане иа парно отопление м уре 
ждане на площад за гаражи ОТ „ВЛАСИНА-ТУРИСТ”
ране на коли допълнително ще 
се изразходват още 1,2 мили За повеча 

гости
она динара 
рът на ООСТ „Слога” Васил 
Танев.

заяви директо- ВЛАСИН ОКОТО ЕЗЕРО 
околността си от година на го
дина става >все по-привлекател 
но туристическо място в та
зи част на Сърбия. Това пока
за и миналогодишния туристи
чески сезон, копато туристи
ческите обенти бяха „тесни” 
за всички гооти. Затова Об- Гоотилничарокото 
щиковата онупщина от Сур- ятие „Балкан” 
дулица и гостилничарското разширвяване на хотел „Вла- 
предприятие „Балкан ’ от Лесно оина” на Власинско езеро и 
вац аце предприемат мерки за мотела „Езеро” на Промая. 
разширение на туристически- • 
те мощности.

с работниците от предприятието 
„Милентие Попович”. В този 
обент ще могат да пребива
ват 500 работника в една смя 
на. За изграждането на дома 
ще се изразходват шест ми
лиона динара.

• „Власина-турист” работи ка
то отдел на Туристическия съ 
юз в Сурдулица. Организира 
пътувания в страната и чуж
бина, ангажира места на Вла- 
оиноно езеро и популяризира, 
прелестите на Власина.

ДИМИТРОВГРАД

Разговор с наши работници 

временна работа 

в чужбина

предпри- 
п ред вижда ина

Миналата година „Власина-
турист” оказа помощ на око
ло четири хиляди граждани.

В момента в представител Според средносрочната про
ството работят трима души прама за развитие на община 
като осъществяват доход Сурдулица до 1980 
от около два милиона динара която бе приета към края на 
годишно. ноември Р

предвижда се Власина 
следващите години да увеличи 
своите мощности. Общността 
за организация на почивка 
работниците от Белград,

В околността на Власинско 
езеро край самия бряг «а 
езерото вече започна изграж
дането :на парк градината „Брат 
ство и единство” като и Въз
поменателния дом. За изгра
ждане на този обект взеха 
участие и младежките трудови 
бригади, гераните на Сърбия, 
Съюза на

По почин на Общинския син 
динале-н съвет в Димитровград 
беше организиран разговор с 
работници от общината, нами 
ращи се в момента на време 
нна работа в чужбина. В раз 
говорите взеха участие и ръко 
водители на Общинската скуп 
щина и общеотвено-политиче. 
ч е скит е организации, както и 
директори от организациите на 
сдружения труд. В разговорите

най-голямо внимание беше 
обърнато на възможностите 
за настаняване на работа в сто 
оанството в общината, за кое 

работници

година,

миналата година,
презто сред нашите 

чужбина владее голям инте
рес. Те бяха осведомени, че

Изграждането на новия 
тел в Сурдулица и 
обекти на Власина

в хо-
на нови 

ще даде 
възможноот за за по-добро ра 
заптие на туризма в този 
край.

резервните военни 
отаршини, сдружението на Съ 
юза на бойците на СР Сър
бия, Македония и Косово.

насъществуват реални възможно 
за тяхното настаняване 

на работа в организациите на 
сдружения труд в Димитров 
град.

сти в ско
ро време, на Власина трябва 
да започне с изграждането на 
Дом зоС. Микич отдих и почивка за Сърболюб МИКИЧ
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ПРЕД ЗАСЕДАНИЕТО НА ОК НА СКС В БОСИЛЕГРАД

Сдружаването 

дителите
на произво 

главна тема
Животновъдството 

низира сдружването 
сдружването е последица 
новите

е главен отрасъл, в който ще се орга- 
производители. Бавенето в 

и на недостатъчната осведоменост за 
произведствено-самоуправителни отношения.

на частните

В центъра 
на вред стоящ и е то

на 'вниманието скостопансна дейност — 
предън". Обаче, нито един от 
тях не е подписал сам ©упра
вител ен договор за сдружава
не. Значи, изостават формите 
на трайно и масово сдружва- 
не. Зачцото сдружаването т 
труда и средствата за работа 
на частините

„На чин да се (осъществява. -В то
ва отношение е (недостатъчна 
дейността на ООСТ „Напре
дък” и .на други селокостопан 
ски организации.

Това означава, че в осъщес
твяването на сдружаването 
трябва непооредотвено да се 
включат всички обществено-.по 
литически -организации. Гази 
помощ трябва да бъде кон
кретна. Именно това ще бъ
де главна задача и на общин
ската партийна конференция, 
която трябва да даде отго
вор на въпросе: кан по най- 
ефикасен начин да се реали- 
те селскостопански .произволи 
зира сдружването на чести
тели, чрез кои форми на сдру 
жаване и да се означат за
дачите, които в тази област 
имат селскостопанските органи 
зации и членовете на Съюза 
на комунистите в тжх и на 
село.

заседание 
Общинската конференция 

на СКС в Босилеград 
де въпроса за рзвитивто 
селското стопанство в община 
та. Всъщност подробно ще се 
обсъди как

на
ще бъ.

на

най-успешно да 
се реализира сдружването на 
тели по начина, 
селскостопанските

производители 
със селскостопанските орга
низации означава .процес на 
създаване ма нови производ
ствено-доходни отношения.

Причините за това положе
ние трябва да се потърсят. в 
н едостатъч ната

производи 
тели по начина, който опре
деля Занона за сдружен труд. 
Същевременно ще се разгле 
дат начините 

. ефикасно
на които най- 

използват 
възможностите в тази област.

Селскостопанското производ 
ство е главен отрасъл в Бо- 
силепрадска община. Този от
расъл обезпечава 
на 11 хиляд, души, живещи в 
2.680 домакинства, което е 60 
на сто от населението в общи 
ната. Фактите обаче говорят, че 
този отрасъл е все още изо
станал и не обезпечава сигурен 
поминък на производителите. 
Това увеличава миграцията на 
населението.

Да се подготовност 
на селскостопанските произво
дители, но и в недостатъчна
та им осведоменост за рредим 
ствата на новите произйодстве 
но-самоуп рав ител ни 
ния, които се създават 
сдружаването. Интерес за сдру 
жаване съществува, но липс
ват точни представи по кой на

поминъка отноше- 
със

в. в.

Ток в Банони долБОСИЛЕГРАД

ВЕСЕЛО ПРЕКАРВАНЕ НА НОВОГОДИШНИТЕ ПРАЗНИЦИ

Електрически ток и'вТориа Любета
ВЪЗМОЖНОСТИ^

Възможностите за интензив-
След две годинино развитие на този отрасъл 

трябва да се потърсят в сдру 
жаването на средства и труд 
на частните производители и 
включването им в самоуправи 
телно организирано селско сто 
панство.

Потенциалните възможности 
за развитие «а селското сто
панство, а по-специално «а 
животновъдството са големи. 
Босилеградска община разпо
лага с 17 хиляди хектара обра
ботваеми площи и 20 хиляди 
хектара пасища и ливади. На 
последън .все по-големи са и 
площиите с изкуствените лива 
ди. Негодните зе обработване 
площи се засяват с високодо- 
бивна фуражни треви, което е 
важна база за развитие на на 
преднало животновъдство.

От значение е и фактът, че 
Босилеградска община има 
сравнително добър животновъ
ден фонд и то при положе
ние, което този отрасъл се 
развива неорганизирано. Част
ните производители притежа
ват 56 хиляди броя овце, 8 
хиляди говеда, 5.700 овине, 
1.600 коне и др. Трябва да *#в 
отбележи, че при овците пре 
обладава домашната „лрамен 
на", чиято доходност е ниска, 
а при рогатия добитът расови 
ят състав е значително подоб 
рен.

упорита
работа в навечерието на нова 
година в Бански дол на търже 
ствен начин бе пуснато 
трическо осветление. Това 
370 село в общината,

тата били Станно Христов, Ма 
рин Стоянов и Илия Тодоров.

Трябва да се изтъкне 
че успехът на баненодол- 
чани трябва да служи за при
мер, защото те със сооствени 
средства разрешиха въпроса с 
електрифицията и изгасиха за
винаги петролейките в тяхното 
село.

Хората от центъра на село 
Горна Любота дълго време ще 
помнят тази Нова година. За 
тях бе особено щастлив моме
нтът, защото в навечерието на 
празника 45 нъщи в центъра 
на селото получиха електриче 
ски тон.

Тържествено и весело бе и 
в новопостроения хотел в Бо 
силеград. Тук 
нощ посрещнахме повече от 
100 гости. Колективно пооре 
щане на празника бе организи 
рано и в Дома на ЮНА.

В много села, канто в Долна

Лисина, Долна Любата, Бистър, 
Горна Лисина и др. население 
то поорещна празника с весе
ли и разнообразни нултурно-за 
бавни програми, изготвени от 
ученици и младежи.

Инак и този път повече от 
гражданите на Бооилеград но
вогодишните празници пре на 
раха по домовете си с близки 
и приятели. По време на праз

елен
е

което
получава електрически ток. 
Бански дол има 50 домакин
ства от тях 33 домакинства се 
електрифицираха. Дължина на 
електрическата мрежа изнася 
ство е внесло по 4 хиляди ди 
около 6 км. В сено домакин- 
нара и 16 трудодни.

Станул НАЦКОВ
I

новогодишната
ника тук приотигаха голям 
брой ученици, отуденти и ра
ботници, намиращи се на вре 
менна работа е чужбина.

ДИМИТРОВГРАД

Получи нови 

автобуеи
В местната общност ни съоб 

щиха, че най-активни в рабов. в.

След ^дълго очакване „Ниш- 
експрес” в Димитровград пол у 
чи три мини — автобуса марка 
мерцедес за нуждите на об 
щината. Конструкция на тези 
движение и по лошите пъти- 
автобуои дава възможност за 
ща. Те имат по 38 места за 
за седене и 22 за правестоя 
ящи. Пътниците в новите ав 
тобуси ще се чувствуват по- 
сигурни, ще имат по-голямо 
удобство. Според плана дими 
тровпрадския клон на „Ниш- 
експрес” през годината ще по 
лучи пет автобуса досега 
пристигнаха само три автобу 
са. Тези автобуси за определе 
ни на линиите нъм Трънсно 
Одоровци, Сенокос и Гоиндол 
— границата.

Очаква се през тази година 
значително подобрение <на път 
ническия транспорт в община

ПРИЧИНИ
През изтеклите три години 

от гласуването на Закона 
сдружаване на селскостопански 
те производители, е Бооилеград 
ска община не е 
сружаване на принципа за съв 
местно осъществяване и рас- 
пределение на дохода. Еди
нствено се прилагат форми на 
сътрудничество, 
производство от областта на 
животновъдството дава добри 
резултати. Непрекъснато се 
сключват договори за съвмест 
ноугояване на дребен и рогат 
добитък между частните про 
изводители и ООСТ за сел-

за

организира

Съвместното

та.

Ст. Нацнов
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В БОСИЛЕГРАД НАСНОРО

Събор на просввтните 

работници
ито: — марнсичесното и про 
сионално издигане на препода 

всенародната / отбрана 
и обществената 
извъннласовите 
ществената оценна на труда 
на просветните работници, ма 
териалното състояние на учи 
лищата и просветните работни 
ци и под.

До провеждането на събора 
всички трудови колективи 

на просветните учреждения 
общината ще се проведат под 
готвителни разговори 
лазаните за срещата въпроси.

В. Мих.

Комисията за идейни въпро 
си, образование и нултура 
Общинсния номитет на 
работи върху 
на събор на просветните рабо 

общината, нойто тРяо

нъм
СНС ватели самозащита, 

антивности, обподготовната

тници от 
ва да се състои нъм нрая «а 
януари т. г.

Срещата на просветните ра 
ботници ще има делови харан 
тер с цел да се съблюдават 
най-антуалните въпроси от об 
ластта на образованието и въз 
питанието и да се 
най-ефикасните начини за тях 
хното решаване.

На събора ще бъдат обсъде 
ни повече въпроси, между но

във
в

потърсят
по набе-

Петров: Димитровград, нойто изчезва

В 1977 ГОДИНА ЗАПОЧВА ИЗГРАЖДАНЕТО НА СПОРТНО- 
РЕНРЕАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР В ДИМИТРОВГРАДНА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БОСИЛЕГРАДСНА ОБЩИНАФИНАНСОВИ ПРОБЛЕМИ

НЕИЗПОЛЗВАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГОЛЯМ отзив
НА ТРУДЕЩИТЕ 

СЕ И ГРАЖДАНИТЕтивните фактори (миграция на 
населението) редица подведом 
отвени училища работят с 
ствени училища работят с по- 

от 10 ученика. В Белут 
— 8, ,в Извор — 7, в 

ученика.

вПетте основни училища 
Босилеградска община, в кои 
то се обучават 1.956 ученика 
се намират пред сериозни фи 
нансовм проблеми. Те са после 

на недостатъчните финан

ц Дали чрез преустрой 
на училищната 
и обединяваето 

на петте основни учи
лища ще се стигне до 
по-рационално 

! не на динара предназна 
| чен за образователно- 
! възпитателния процес?

по-ството
мрежа

малко
се учат 
Парапово 
Зли дол двама учители обуча 

— 16, в Мусул — 21, а в 
Горна Лиоина трима учители 
45 ученика. За разлика от тях 
в Босилеград четирма учитела 
учат 180 ученици.

На територия на общината 
работят пет основни училища 
с пет дирентора и с 8 души 
административен персонал.

Идеята за обединяването на 
училищата в една организация 
на сдружения труд не е нова. 
Даже някои училищни колен 
тиви (нанто бистърския] 
приели решения за обединява 
не. Обаче, това мероприятие 
не е изучено докрай, нито се 
га върху него сериозно се ра
боти.
ИНТЕРНАТИТЕ ПРЕДЛАГАТ НО 
ВИ ВЪЗМОЖНОСТИ

се и граждани отС цялостно ангажиране на 
всички обществено-политически 
сили и пълен отзив на труде 
щите се и гражданите в Дими 
трсвградска община 
осъществяването на една идея 
— датираща отдавна: изграж 
дане на Спортно-рекреационен 
център. За осъществяването и 
обаче липсваха средства. За
това
Съюза на комунистите и Об 
щинският синдикален съвет се 
обърнаха с апел към основни
те организации на сдружения 
"труд и останалите трудови ор 
ганизации, общностите на ин
тересите и т. н. за 
В това отношение те отправи 
ха предложение за целта да 
се отдели еднодневна заработ 
ка. С тези средства ще се съ 
здаде възможност да започне 
изграждането на Спортно-рекра 
ционн/ия център.

Трудещите се и граждани, 
те с пълна политическа зря
лост, веднага проведоха събра 
ния на колективите и приеха ре ката и
шения за отделяне на сред- пусиите по болеот са
ствата от еднодневна заработ явление... А всичко това, как
ка. Между първите бяха рабо то изтъкнаха те, са
тниците от организациите на „заболявания", които могат да
сдружения труд ^ „Димитров- се премахнат с редовно упра
град", „Свобода”, „Услуга", жняване на спорт, физическа
„Братство”, най-големите тру култура и ренреация. А пър
дови колективи, а примерът в0 условие за това е създа-
им беше последван и от дру ване на условия и възможно-
гите трудови колективи и ор 0ти за спортуване — изграж-
ганизации. дане на спортни терени и пло-

С тези и средствата на са- 
моуправителната общност 
интересите по физичесна кул 
тура се създава възможност 
за изграждане на футболно кг 
рище и изготвяне на проекти 
за останалите спортни и рекре

трудещи 
общината и техните деца- 

Този апел и отзивът на тру 
дещите се показва, че хората 
са напълно разбрали значение 
то на тази акция. Не е необхо 
димо да изтъкваме от какво 
значение са и спорта, рекреа 
цията и физическата култура 
за развитието на децаа, за уве

производителността

Вдица
сови средства, с които разпола 
га Общинската образователна 
общност. Но не само и на то
ва. Става въпрос и за някои
от неизползваните

средствата предназначени 
финаноиране на основното 

образование и възпитание ра- 
-- ползват. Учи- 

мрежа в Босилеград

6ползва-

ват
започва

възможно-
лищаха. Също така на основни 
те училища не са заделени 
всички средства за превоз на 
ученици, за образование на 
възрастните, за професионал 
но и маркоистко образование 
и др.

С големи усилия, редовно 
се заделят само оредствата за 
личните доходи на просветни 
те работници.
ЛИПСВАТ СРЕДСТВА ЗА КА- 
ПИТАВЛОЖЕНИя

Прези миналата година е 
трябвало да се построи парно 
отопление за потребите на Ос 
новното училище в Босилеград 
и да се построи нова учили
ща сграда в едно от оледни 
те подведомствени училища: 
Явор, Кол чина гарина, Карам а- 
ница и Долна Тлъмино. За пар 
ното отопление са изразходва 
ни 900 хиляда динара, обезпе 
чи от Републиканската обра 
зователна общност, но за до
вършването му трябват още 
600 хиляди динара. (По същите 
причини не е построена и 
нова училищна сграда.

Трябва да се добави, че 
личните доходи на просветни- 
теботници в основното образо 
вание в Босилепрадска община 
са твърде 'ниски. Например 
начинаещ учител в първоначал 
ните класове има личен до
ход от 2.600, а с 30 години 
трудов стаж 3.450 динара. На
чинаещ учител във висшите 
класове получава 2.800, а с 
30 години трудов стаж 3.700 
динара.

Къде е изходът?
ДВАМА УЧИТЕЛИ НА 16 УЧЕ 
НИНА!

Добре ооведомените във фи 
нансовата проблематика на ос 
новното образование и възпи 
тание в общината твърдят, че 
чрез рецаонализацията на учи 
лищната мрежа може много 
да се постигне. Поради обек

оти
за

ционапно да се
Общинският комитет налищната 

ска община е доста нерацио 
организирана, поради

личение
на труда, за всинародната от
брана и т. н. Но нека се по
служим и с някои факти.

В разговор с детските лека 
ри в Здравния дом в Димит
ровград — Д-Р ИВАН ЛАЗА
РОВ и д-р ПРЕДРАГ ЦВЕТАНО 
ВИЧ — бяхме осведомени, че 
въз основа на систематичните 
прегледи — 18 на сто от ре* 
крутираните младежи, поради 
физически недостатъци, не са 
в състояние на отбиват ведна 
га военната си повинност. При 
децата в основните училища и 
гимназията са все повече оче 
биещи деформитетите на кра 

гръбначния стълб. От 
често

напно
което е и твърде скъпа. С не
значителни промяни тя е и 

днес е запазила физио
номията, която е имала преди
до са
двадесет години.

Какво показва финансовото 
положение на общинската об 
разователна общност? За теза 
учебна година тя разполага с 
фонд от 13 милиона динара. 
От собствените си източници 
тя трябва да обезпечи 4,5 ми
лиона динара. Останалите сред 
ства допълнително обезпечева 
Републиканската общност 
основно образование и възпи 
тание. Трябва да се отбележи, 
че облаганията, които в Боси 
леградсна община се заплащат 
за образованието са 
най-големите в СР Сърбия.

Въпреки планирането 
се констатира, че собствени 
те доходи Общинската образо 
вателна общност не е в състоя 
ние редовно да осъществява. 
Причините са известни: е ня
кои от организациите на сдру
жен труд (работниците .получа 
ват намалени лични доходи по 
ради незадоволяващите дело
ви резултати. Също така мно 
зина. данъкоплатци от редове 
те на частните стопани не са 
в състояние да заплащат денъ 
ка си, а с това и облагите за 
образователната общност.

Ето защо тази общност ово 
ите финансови длъжности не 
е в състояние редовно да из 
пълнява към основните учили
ща. Например през 
полугодие от учебната година 
само половината от планирани 
те оредства за амортизационни 
те отчиоления и 
разходи са заделени на учи

помощ.

Ето какво по тези въпроси 
казва секретаря на Общинока 
та образователна общност в 
Бооилеград СТОИЧКО АНГЕ
ЛОВ:

— Закриването на малките 
училища е твърде сложен въ 
прос. свъозан с редица труд- 
дности. Не съм убеден, че с 
рационализацията могат да се 
спестят много средства. Об а 
че, тя може да се осъществи 
почти във воични подведом
ствени училища в околните на 
Босилеград села. Но при това 
трябва да се има 'предвид ста 
новището: там нъдето има ус 
ловия да се запази училищетоГ

— С организиюане ^оевоза 
на учениците — (продължи Ан 
гелов — не може много да се 
постигне в областта на раино 
нализацията. То е не само 
снъпо, но не може да се ор
ганизира в голям брой села. 
Напримео за превоз ня 36 
ученика от Долна до Горна 
Лиоина всеки месец заплаща
ме- по 6.500 динара. Затова 
много повече може да се по
стите чрез сегашните и откри 
ването на нови интернати и 
чрез обезпечаването на без
платни квартири, за учениците 
— пътници.

за

такивамежду

сега

щади и.
Затова, когато трудещите 

се и граждани отделят о оред 
ствата ои, те отделят за себе 
и своите деца. Те осъществя
ват една идея, от чието реали

на

зиране са в зависимост много 
ационни площадки и терени, работи, за които вече говорих- 
А освен футболното игрище, Ме. Само 
чието изграждане трябва да за

да кажем и това, че 
текущата сметка на Самоупра 
вителнат общност за физиче- 

62820-763.341.
почне със започването на отро 
ителния сезон, в план ,е из- ска култура е:
праждане на басейн за възра Това го назваме, понеже .много 
стни и деца, хандбал но и ба
скетболно игрище, спортни пло 
щадки и терени за деца и пен 
оионери и т. н.

Тези обенти 
трябват да

първото хора проявиха интерес самои 
нициативно да помогнат акция 
та и за онези, които не знаят 
тенущата сметна.материални | ще ползват и 

ползват воичниВ. Велинов 'А. Д.
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АКТУАЛНИ ТЕМИ

Зр повече идейност 

в обучението
★ ВСЕ ПО-ТЯСНО СВЪРЗВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО и сдружения труд

В създаването на ново, ре
формирано училище, голяма 
роля ще 'изиграят и кадрите.

Ако преподавателят «е е 
закърмен с духа и сърцевина
та на Програмата ма Съюза ма 
комунистите, ако мисши ,че е 
достатъчно само да .предаде 
урока, без активно да се вк
лючи във «воички процеси за 
създаването ма моеи социали
стически определени хора, то
гава от -такъв (преподавател 
ползата не- е голяма. Може 
би поради медоотатъчно под
готвени 'преподаватели някои 
училища в 1извеотна степен не 
дават очакваните резултати. 
Такива училища 'почти по пра 
вило се .изолирани и от обкръ 
жаващата ти среда.

Познаването и -разбира
нето на проблемите, които се 
разрешават в -местната об
щност, в сдружения труд и 
-други ж-ивототрептящи въпро
си са от същеотвено значение 
за училището, и отношенията 
-в него.

Основен критерий в кадро
вата политика във възпитание 
то -и образованието занапред 
ще бъде — правилното отно
шение на преподавателите към 
проблемите ма училището и

СРЕДНОТО НАСОЧЕНО 
новно образование от 
щето ма рационалността и ефи 
каоността днес е предмет на 

и-нтересовамие
сдружения труд. С оглед на 
факта, че Републиканската об- 
щност за насочено образова- СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА 
ние в стопанството и обаце- 
отвените дейности има

и ос 
станови

от -подпошеността ма 
т-ите, а
правата и задълженията си — 
учениците н-а практическо обу 
чение са в 
ж ени е.

стажан
те -отношението на

сериозно на незавидно -поло-

ИДЕЙ
НОСТ В ОБРАЗОВАНИЕТО — 
ВАЖНА ЗАДАЧАвреме- 

характер, споразумяване- 
тази област трябва

нен
то в По-нататъшно внедряване на 

социалистическа идейност във 
възпитателно - образователния 
процес е една от най-важни
те задачи пред Съюза на ко
мунистите в предстоящия пе
риод.

Източник и основа на идей
ност в обучението представ
ляват

да
изиграе решаваща роля в раз 
решаването н-а текущите 
проси в' региона. Тъкмо 
ди това идеят-а за създава
не на регионални общности в 
съзвучие 
насочено образование в рам
ките на .републиката заслужа
ва по-голямо внимание.

Развойният план на Нишни 
регион до 1980 година налага 
критически да се преразгле
да мрежата и структурата на 
насоченото

въ-
пора-

с общностите за

маркоичеоката основа 
на програмите във воички учеб 
но-възпитателни области.

Воички промени, ставащи в 
областта на демократизацията 

за на възпитателно-образовател
ния процес имат за цел съз 
даване на нови, социалистиче
ски изградени хора.

Идейността в образование
то не е -книжен въпрос. Тя е 
живо, активно знание за це
лите н а борбата за сам оу пра в 
ление и тя в голяма степен е 
залегнала в програмите на на 
шит е училища.

образование
потребите на 
обществените дейности в 15- 
те общини в региона.

Засега в тази насока не е 
направено много и комунисти 
те в региона са призвани да 
дадат творчески принос в съ 
здаването на новия вид учи
лище, което да създава кад
ри, необходими на производ
ството в региона.

стопанството и
М. Костов: Балерина

ХОРА ОТ НАШЕТО ВРЕМЕ

Най-голямото признание 

- ученическите излея#В Нишни регион съществуват 43 учреждения за 
предучилищно възпитание и образование, от които 
12 детсни ясли, 18 детсни градини и 13 отделения за 
предучилищно образование към основните училища. 
Работят 87 основни училища с 558 учебни единици, от 
които: 430 са четирикласни, а 128 осмокласови. В 38 
средни училища, от които 18 работят самостоятелно, 
а 9 са към образователните центрове. Общата им 
структура изглежда така: 11 гимназии, 2 ходожестве- 
ни училища, 12 технически училища и 13 училища за 
квалифицирани работници.

Освен предучилищните учреждения и тези за 
основно и средно образование, в региона съществуват 
и 3 полувисши учебни заведения, от които едно е във 
фаза на създаване и Университет с 8 факултети.

ЗА ОЩЕ ПО-ШИРОКО ВНЕД 
РЯВАНЕ НА САМОУПРАВЛЕНИ
ЕТО

Само до преди две-три го
дини, Методи Костов работеше 
в община Апександровц Жул
ени, побратим на Димитров
град. Със своята работа, той 
напълно оправда реномето, с 
което там се ползват нашен
ци, специално просветните дей 
ци. Костов е преподавател по 
рисуване.

Със своята творческа работа 
— обърнал вминанието на ко
легите ои и на просветния съ
ветник от Крушевац Боголюб 
Михайлович, нойто след като 
видял какви новини внася в 
своята работа, го помолил да 
устрои малък семинар в Кру 
шевац за преподавателите по 
изобразително изнъство.

След този семинар, който 
минал с голям успех, Костов 
бил приет на работа в основ
ното училище „Йован Йова- 
нович-Змай”, където в Круша 
вац, където .работи и днес.

За проявена дейност Мето
ди Костов досега в края на 
«сяна година -получавал висо

1ЯИГЩ1

кй бележки 
изтъква, — а няколко пъти е и 
парично възнаграждаван.

Попитахме го, кое е най- 
голямото му признание, което 
е получил до днес?

— Най-голямото признание 
за мене е — успешното пред 
ставяне на ученици от моето

особено се
Явно е, че образованието в 

предстоящата реформа навли
за недостатъчно подготвено, 
при незадоволяващо материал 
но положение и обзаведеност. 
Бавно върви и развитието на 
самоуправителните процеси в 
тази област.

Преди всичко, хората от ма 
термалното производство не 
са в позиция да имат реша
ващо влияние върху политика 
Та на развитие в образование
то и възпитанието. Сдружени
ят труд не е присъщ доста
тъчно.

Революционните мерки и ан 
ции на всички субективни са- 
моуправителни . соцаилистичес 
ки сили за изграждането на 
ново училище, в което на 
мястото на наследения тради- 
ционализъм и неутралитет да 
се даде проотор на Програма 
та на Съюза на комунистите 
и осъществяването на работ- 

интерес на

училище на ученически излож 
би в Крушевац, Крагуевдц, За 
преб, Сараево и Нович Сад. 
През 1974 година на между
народната детска изложба в 
Нови Сад получих диплома. По 
хвалено беше и моето училище 
накто и мнозина ученици — 
казва Костов.

— Радвам се също — изтък 
ва той

Тя ще може да стане със
тавна част ма възпитателно- 
образователния процес ако 
постоянно 'и -оптимално се 
внедрява в него във всеки
дневната практика. На този 
въпрос трябва занапред да се 
дава още по-широк простор в 
учебните планове и програми 
в училищата и др. възпита
телно-образователни институ
ции.

обществената среда и при
носът им към тяхното разре
шаване.

Възпитаването ма подраства
щите поколения трябва да бъ 
де доверено само ма хора, 
които с безброй мишки са 
овързами със самоуправител1на 
та 'ми соицалиотическа действи 
тел-ност, които са активни бор 
ци за политиката на Съюза 
на намушоти-те.

когато днес, сре
щна някогашни мои ученици 
с успех завършили живопис. 
Някои от тях като Слободан 
Милосаввлевич например — 
са постигнали и по-забележи- 
телни успехи. Това е най-голяМ. Андонов

мата радост за мене нато пре 
подавател и възпитател. По
твърждение, Че моят труд не 
е бил напразен — казва Ко
стов.

Не скъпи своя богат опит 
Костов.

В „Просветни плеглед ' редо 
вно излизат негови лекции по 

^ изобразително изкуство, а ви- 
напи е готов да помогне в ра- 
ботата на своите по-млади ко

мическо-класов 
одру.ения труд ще спомогнат 
възпитанието и образованието 
на получи напълно социалис
тически самоуправителен дух. 
Отделна отговорност за про
веждането на този 'процес до 
край имат оамоуправител-ните 
общности на насочено обра-

>•★

- ^
зовамие.

От голямо значение е и съз 
даването «а нови, -по-хуманш 
отношения 
поеподаватели -и другите ра
ботници в училищата, нато при 
това
по-голямото влияние на мест
ната среда, местната общност
във възпитателно-образовате/!-

VОт вятъра носена 
косата ти буйна 
миришеше на младост, 
на златните ниви 
сред жаркото лято...
Очите ти 
като пъпни в ранна пролет 
се превръщат в нрасиво цвете. 
Ръцете ти протегнати 
търсят един силует 
— далечен и недостижен...

4 [ леги.
1 Освен с живопис той се за- 
< нимава и с литературна дей- 
* ност. Досега е публикувал на 
! десетки стихотворения и раз-
1 ----- _ „Мост", „Братство”,

", „Кекец", „Побе-

между ученици,
У

се има -предвид и все
; нази в 
1 „Другарче
|1 да” и Друг-и вестници и спи

сания.
Член е на Клуба на пи- 

| сателите -на просветните дой-

светнавица,

ния -процес.
Също така не оа уредени 

изцяло и сравата и задълже
нията ш учениците, когато са 

обучение. Те
ци.

Всред своите колеги се 
зва с голям авторитет, 
член на Съюза на комунистите 
активно се е включил а обше 

М. Ностов прави бюста на Па- ствено-политическия живот в 
не Джунич за основното у-ще Крушевац. 
в Злегиня

на практическо 
също допринасят за създаване 

ново производство.

пол/ натоА. ЗахариевВто на
Нишки регион -производствено 
обучение извършват нъм 13 500 
ученика, от които над 2800 оа 

заключителна фаза. Тяхната 
по-ниоиа

М. Андоновв
еподготвеност не
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ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ЗДРАВНА ЗАЩИТАДОГОВОР ЗА

ПЛАНОВЕТЕ—СПОРЕД 

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ
РАЗГОВОР НА ТЕМА:

КАКВА ЩЕ БЪДЕ ДЕТСКАТА 

ЗАЩИТА?
икономическа олравданост при 
изграждането на нови обекти. 

При това бе изтъкнато, че 
възможности-

Ниш се състоя 
заседание на здрав

Тези дни в 
съвместно 
ните и трудовите организации 
от областта на здравната за- 

от Самоуправителната оо

предложе
нието, за децата, чиито доходи 
по член на 
минават

Според
Делегациите на самоуправи ца без един родител, от се- 

тмшите общности на интере меГгства с лоши жилища и тру

к отделни щита и обекти могат да бъдат
всички деца до 15-годишна въ 
зраст, относно докато 
основно училище.

— Кои видове защита и о- 
бекти, ще могат да ползват Де

Димитровградска об- ходите

в много случаи, 
те са по-мални от желанията 
и потребите, дори и в случаи 

, касае за задължи 
видове здравна защита

семейотво не над 
500 динара, Общно- 

всички разходи. То- 
отнася и до преоивава- 

за об

щност по здравно осигуряване 
в Нишки регион с представите 

професионалната слу 
обсъждане

стта поема ногато се 
телни | . 
на населението.

Договорено бе до края на 
януари воички здравни органи 
зации да представят свои пла 
нове, за да може пак на съв 
местно заседание да се утвър 

обенти ще се ползват

ва се
не в детската градина, и 
ществено хранене в учониче 

столове и за летуване

лите на
жба. Предмет на 
беше договор за начина за 
осъществяване програмата по 
задължителна здравна защита 
в настоящата година, изпраж 

нови здравни домо 
станции и амбу

на на ползване на 
видове детска защита и уча
стието на Общността по пря 
ка детска защита в тези раз
ходи. По този повод се обър
нахме към секретаря на 06- 

— ЕФТИМ ИСТАТКОВ

учат
ските
и зимуване. Родителите уча
ствуват с Ю на ото, ако до- 

по член на семейство 
600 динара. Ицата от 

щина?
— В това отношение на лър 

во място бих сложил организи 
раното настояване и възпита
ние на децата от предучилищ 
на възраст в детската гради
на, общественото хранене на 
децата, организиране на почив 
ка през лятото и зимата, обез 
печаване на детски добавъчни 
и други видове на пряна за.

дането на 
во и здравни 
латории в региона.

След дълги и изчерпателни 
разисквания беше договорено 
какви критерии да се врила- 

при отпускането на сред- 
за изграждане на здрав 

заведения. Преди всичко, 
се има предвид социално- 

обществено.

щноотта 
с въпрос:

не надминават 
така процентът се увеличава 

100 динара, ,с 10 на

ди кои 
с предимство.

Едно от основните мерила 
изготвянето на плановете 

бъде, че, те трябва да се 
вглажда в потреблението, пре 
двидено за 
на, което се движи в рамките 

от 14 на сто в

— Какво се предвижда 
проекторешението?

— С това проекторешение 
се определят видовете и съ
държанието на детската защи
та, условията и начина На пол 
зване, както и обемът и на
чинът на участие на общно
стта, относно родителите. От 
своя страна Общността се при 
жи, според възможностите си, 
всички видове, относно обенти, 
да бъдат достъпни 
ни деца., В това 
предимство имат децата от се 
мейства с по-малки доходи, де

на всеки 
сто, все до 1400 динара по 
член на семейство.

при
ще

гатВ такива случаи родителите 
би трябвало . да поемат воич
ки разноски. Това е предложе 
но в проекторешението, а да
ли ще бъде прието зависи от 
мненията на делегациите и ре 
щението на Скупщината на об 
щноотта по пряка детска за
щита.

настоящата годи
ства
ни на увеличение 

сравнение ище с миналата година.медицинската и

щита.
— Какъв ще е обемът и на- 

чина на участие на Общност
та, според проекторешението, 
а какъв на родителите, в поо 
тделни видове детска защита?

В ПРЕДСТОЯЩИЯ ПЕРИОД
на всич 

отношение ДИМИТРОВГРАДСКА 

ОБЩИНА - СТРОИТЕЛНА 

ПЛОЩАДКА

I
А. Д.

ОТ 1 ЯНУАРИ В СИЛА НОВОСПОРАЗУМЕНИЕ

кягтш И ДОСЕГА 

НЕ0СИГУРЕНИ1Е ЛИЦА До края на средносрочния 
период, въз основа на програ 
мата, е предвидено да завър

Скупщината 
на общността за пътно, кому 
нално и електростопанство в 
срочната програма за работа ши изграждането на районния 
на Общността, накто и програ 
мата за работа през тази го

Делегатите на

водопровод, с което ще се 
обезпечи здрава питейна во 
да за 70 на сто от население

на парична помощ при ражда 
не на дете или в случай на 
смърт.

За отбелязване е. че сред 
ства за здравна защита и за 
осъществяване на останалите 
права, за тези досега неосигу 
рени лица, обезпечават с вза 
имна солидарност рботниците 
от организациите на сдруже
ния труд.

вно осигуряване и които няма^ 
право на здравна защита ло 

основа. А това са пол

Общинската скупщина в Ди 
митровпрад, на последната си 

реши да подпише Са 
споразуме-

дина.
то в общината.друга

зващите постоянна парична по 
мощ и помощ за 
в различни здравни и други до 
мове, а във основа правилата 
на Общността по социална за 
щита: членовете на семейства, 
чиито стопанин е на задължи 
тел на военна служба; ползва 
щите' помощ въз основа на 
Закона за помощ на жертви 
те. от фашисткия терор; уча 

освободителните

сесия,
моуправнтелното 
ние по здравно осигуряване в 
Нишки регион. С това Спора 

Регионалната об-

В областта на комуналната 
дейност, в течение на тази го 
дина, е запланувано да се ра 
боти върху изграждането 
следните улици в Димитров- изграждането
град: „Салвадор Алиенде”, та от лявата страна на река
„Люба Алексова", „Васил Лев „Нишава",
ски", „7 юли" и „Джуро Са- 
лай” в дължина от 1300 мет 
ра, а средства обезпечават Об 
щноотта, местната общност 
чрез самооблагане на гражда

настаяване В този период се очаква да 
на приключат и работите върху 

на нанализациязуменме, на 
щност по здравно осигуряване 
в Ниш, се дават много по-го 

на отделни ли-леми права 
ца, от правата които са има 
ли досега. Кои са тези пра 
ва и кои са лицата, които 
са ги получили, беше въпрос, 
на който получихме отговор 
от председателя на Основната 
самоуправителна общност по 
здравно осигуряване в . Дими 
тровград — ДИМИТЪР СЛА
ВОВ и изпълняващия длъж
ността секретар на тази общ 
ност — ЕФТИМ ИСТАТКОВ.

Право на здравна защита и 
• други права, въз основа на 

Споразумението, могат да пол 
зват лица, които не са обх 
ванати със задължително здра

Предвидено е и изграждане 
на 29 улици в Димитровград с 
обща дължина от 7 хиляди ме 
тра.

Споразумението е в сила от 
1 януари тази година. И това 
Споразумение значително 
изменило досегашното положе 
ние, понеже сега са всъщност 
здравно осигурени всички лица, 
които не са били осигурени. 
Между тях са например и за. 
дочни студенти, лица без ра
бота и имот и т. н.). А освен 
това те имат същите права, 
както и работниците, 
правото на отпуск по болест.

естипците 
войни от 1912 до 1918 година 
и техните семейни другари и 
воички други лица, които не 
могат осъществят здравна за

в
ните и от други източници.

В областта на елентростопан 
ството е предвидено изграж 
дане на въздушен далекопро 
вод в дължина от 6 км., ка
белен -в дължина от 2 клм. , 
изграждане на шест нови тра

В областта на пътното сто
пакство в план е да се строят 
пътища от районен и местен 
характер. Предимство ще и- 
мат

щита по друга основа.
На тези лица, въз основа на 

Споразумението, освен право 
то на здравна. защита, се да
ва право и за наваксване на ко 
мандировъчните разходи, на
правени при ползване на здрав 
ната защита. Те имат право и

направленията Димитров 
— Невля, Смиловци —град

Манастирските воденици, "Въл 
новия — Долни Криводол, Ка фопоста, 

Сонекос,

освен

реконструнция на 
част от съществувалия дале 

_ нопровод, изграждане на мре

менишка река 
Желюша — Планиница, кактоА. Д.

и направлението Поганово 
Драговита, при условие, че ще 
се обезпечат средства от из

1в*яиляпзюяипнвЕаввквешввввЕяппиЕшапЕЕЕп«нв«:гь1аиииЕЗ!ИшаяЕавсз»Зй!Ввв;:ЕйаБ!аоп:*я»
жа с ниско напрежение в дъл 
жина от 25 километра, накто 
и електрификация на осемте 
неелектрифицирани села в об 
щината.

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ДО 1980 ГОДИНА

лишена от записания заем за 
изграждане на авт.опътя и ре 
гулация на поречията на реки 
те Морава, Сава и Дунав. Ос 
вен това, в течение на тази 
година, се очаква да започне 
строежа на пътя Суково — 
Звонци, накто и работите вър 
ху изграждането на успоре
ден път с пътя Суково — гра 
ни цата.

Нови, здравни
А. Д.
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обекти с® планират допълкител 
ни средства ,от 10 на сто от 
стойността им.

Според програмата си за ра 
бота Републиканската общност 
за здравно осигуряване ще фи 
'наноира и довършването ще фи 
започнитите амбулатории в се 
лата Горна Лиоина и Горна 
Любата.

ще обезпечи 7,6 милиона дина 
ра и още десет на сто за обо 
рудване.

В своята програма тази общ 
ност планира изграждане 
здравна станция в с. Ьранков 
ци, за която обезпечава 1,3 
милиона динара и амбулатория 
в с. Дукат, в която ще 
вложат 400 хиляди динара. За 
оборудване и на .тези здравни

В програмата си за работа 
до 1980 година Скупщина на 
Републиканската общност за 
здравно осигуряване ще фи- 
наноира изграждането на някоя 
но важни обекти за здравео 
пазване в Босилепрадока об
щина. Най-значителният от тях 
е изграждането на нов Здра 
вен дом в Босилеград, за кой 
то Републиканската общност

През тази година 
нувано да приключат и рабо
тите върху първия етап на 
районния водопровод, накто 
и да продължат работите на 
градската канализация по ули 
ца „Найден Киров".

запла-е
на

ое

В. в.
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ДА ПРИПОМНИМ НА УЧЕНИЦИТЕ

Хитлеровота разплатаКонкурс за юенни гимназии 

и средни училища Заради неуспеха на герман 
източния

ван в запасния кадър на Вър 
ховното номандуване — пора
ди нонфлинта с фелдмаршал 
Клуге, командир на 4-а армия. 
Спорът избухва поради слабо 
то водене на войсните на Мо 
снва... Генерал Ерих Хопнер 
— номандуващ 4-а бронирана 
армия без одобрение отстъпил 
северно от Моснва, поради но 
ето бива лишен от генарлсни 
чин и заточен в една крепост

на тъмница. Сменени 
и номандирите на 9-а и 17-а 
армия и генералите — щраус 
и Стилшнагел. От фронта би 
ват отстранени, 
или арестувани общо 35 фелД 
маршали и генерали...

Това поназва, че неуспехът 
„светкавична

биватската войска на 
фронт и засилването на отпо 
Ра на поробените народи в 
Европа през средата на денем 
ври 1941 година в хитлеристна 
Германия бива сменена цяла 
гарнитура на най-изтъкнатите 
командири на Вермахта (Хитле 
ровата армия).

До 15 феб.руари т. г. коннур 
сът за записваме във военни- 
те гимназми илм средните вое 
нни училища.

— Въздухоплавателно 
военно

средно 
училище в Райловац; 

Военноморско
деградирани

средно
техкичеоко училище в Сплит; 

конкурса на Съюзния се- — Интендантско средно вое 
кретариат на народната отбра н'н° училище е Сараево; 
на се търсят кандидати за оле — Санитетоно средно военно 
дните военни гимназии и учи- училище в Нови Сад; 
лища: — Музикално оредно военно

— въздухоплавателна гимна- УЧИЛИ1Де в Белград.
зия „Йооип Броз Тито” в Мо- На конкурса могат да уча

ствуват ученици — младежи от 
,6рат осми клас на основните учили 

ща, родени през 1961 година 
или по-късно, завършили оед 
ми клас най-малко с добър 
успех.

В
на германската
война” в Русия най-силно е 
засегнал тъкмо нейните твор
ци в самия Вермахт.

До тогава непобедимата гер 
мансна армия, под ударите на 
Червената армия под моснва, 
минава в отстъпление, вината 
за този неуспех Хитлер хвърля 
на генералите във Върховното 
номандуване и командирите на 
фронта.

Най-напред Хитлер сменил 
фелдмаршала фон Браухич,

Операция »Ягело«стар;
— Военна гимназия 

ство — единство" в Бе.»лград;
— Военна гимназия „Франц 

Розман — Стане" в Любляна; 
— Средно военно училище 

сухоземната

Въздушнатя операция „Яге- 
го" развълнува жителите на 
старинния град Краков и пре
дизвика, жив интерес в цяла 
Полша. След 37-годишно от
съствие в Краков бе върната 
статуята на крал Ягело — по 
бедителят в битката с Тевтон 
ския орден при Грюнвалд. 
През 1939 година след пада
нето на града хитлеристките 
окупатори взривили статуята, 
която им навявала нерадостни 
опомени.

Работата по възстановяване
то на паметника поодължила 
няколко години. Поол едната 
задача — монтирането на ста
туята, обаче се оказала много 
трудна. Хеликоптерът, с кой
то бил пренесен крал Ягело, 
трябвало да „увисне" точно 
над специалния пиедестал в 
центъра на площада. Но в 
последния момент вятърът про 
менил посоката си м първият 
опит не успял. Прй втория 
опит операция „Ягело” завър
шила благополучно.

върховен комендант на сухо
земните войсни и лично поел 

длъжност. След това

Начина на конкуриран е, шко 
луване, правата и задължения 
та и другите данни във връзка 
с конкурса могат да ое полу- 

Средно техническо вое- чат в общинокия отдел за на- 
нно училище за сухоземна вой родна отбрана, 
ска в Загреб (с повече отде
ли);

за родовете на 
войска в Сараево с повече от
дели);

и тази
биват сменени трите наи-из- 
тъннати личности на източния 
фронт: фелдмаршал фон Бон
— поради поражението пред 
Моснва, фелдмаршала фон Леб
— поради безуспешното напа 
дение на Лениград и фелдмар 
шал фон Рундщед — заради 
неуспеха при Ростов. Команди- 
рът на германската Втора бро 
нирана армия, генерал I удери 
ан, бива сменен и преноманду

Ст. Ст.

ЯНУШ ПРИЗИВИШ

Щафетата Една година от смъртта на 

Александър Сливнишки - > Шандор« оЪрЗОХОДНН

ботуши
Нашата библиотека получи 

като дар десетина пакета кни 
ги от едно издателство, което 
не знаело канво да прави с 
тях — от години им запълва
ли склада. След нато разгле
дахме книгите, избрахме си 
пет, а за останалите съставих
ме протонол и ги изпратихме 
до дома на културата.

Нашият подарък бе приет с 
въодушевление.

— Благодарим ви за ценния 
дар, който ще бъде записан 
със златни букви в историята

изпишат с протокол и се из
пратят на читалнята в Клуба 
на железничарите.

Там вече не избираха нищо 
от ннигите, ами решиха 
да направят подарък на Пио- 
нерсния дом, естествено, след 
като ги изписаха с протокол.

Диренторката на 
стъпи по същия начин и от
прати ценния подарък, придру 
жен с протонол, до Общежи
тието за пенсионери. Старци
те и бабичките първоначално 
се зарадваха много на паке
тите, но след нато видяха, на 
нво съдържат, помръннаха. И 
след нато ги изписаха, ги из
пратиха на една лудница.

Оттогава настъпи поной. Лу 
дите не изписват нищо с про 
тонол. Това вършат само нор
малните хора.

На 18 януари се навършава стите за дългопрдишна партии 
една година от смъртта 
АЛЕКСАНДЪР СЛИВНИШКИ —
„ШАНДОР”, дългогодишен об свободителната борба, 
ществено-полиггически деец в 
Димитровградска община.

В своягга обществено-полити 
ческа работа Сливнишки зае 
маще много отговорни функ
ции: председател на Димит
ровградска община, един от 
първите председатели на син 
дината, член на политичеокия 
актив в общината и 
онръг, както и директор 
„Пише" -и „Услуга”.

Носител бе на редица приз 
нания, между които на Герба 
на Димитровградска община за 
извънредни резултати в обла
стта на стопанството, Златна 
значка на Съюза .на комуни

на на дейност и т. н.
Бил е участник и в Народоо

да

Съветски специалисти от 
УФА (Башкирия) са създали 
експериментални б^рзоходни 
ботуши, снабдени с двигатели 
с вътрешно горене. С тяхна 
помощ човек се движи не 
със собствени уоилия, а чрез 
механичен тласък отдолу.

Двигателите са монтирани 
на двете страни на нончове- 
те. Към петата на ботуша, ко 
ято не е закрепена в мъртва 
точка, е прикрепен компресор 
— с негова помощ се прочие 
тват и захранват с гориво ци
линдрите на двигателя. За го
риво се използува бензин. Той 
се запалва, както и в обикно
вените дизели, чрез сгъстява
не на сместта 
тиска петата. Ботушът има от- 
тлаокваща подметка.

За един час с бързоходните 
ботуши могат да се пробягат 
22—25 км, като се изразход
ва само 70 г гориво.

Според спеицалистите, бяга
нето ще напомня троен скок 
■или обикновено затичване, по
казвани )на филм със забаве
на прожекция. При това крач 
ката се увеличава до три и 
повече метра. Максималната 
височина на „палета" над по 
върхноотта не надвишава 25

дома по-

бившия
на

на културния дом — каза ди
ректорът и пое с подобаваща 
тържественост пакетите.

След като си отидохме, той
си избра едно тънко книжле, 

единия, по-подложи го под 
къс кран на бюрото си и на
реди останалите книги да се Злато в отпадъчните води като се на-

Анплийската компания „Енол 
оджинъл .инджинерикг" е съ
здала подвижна .инсталация за 

от промишлените 
отточни води на ценни мета
ли нагго злагпо, оребро, мед, 
цинк, олово, никел, калай, над 
мии и хром. Основата на ин
сталацията са катодът и ано
дът, създаващи електрическо 
поле, през което се попуска 

Катодът
има форма на барабан, който

се върти, а анодите са прик- 
крепени към стените не каме 
рата. Металът се отделя от 
замърсената вода чрез елек
тролитна дисоциация и се на
пластява на катода във вид на 
прах. Ако по 
или екололически съображения 
е необходимо да се извлекат 
няколко метала, отточните во
ди се прокарват през система 
от инсталации, всяка от, които 
отделя определен метал.

Модна жена извличане

неяТя стоеше съвсем гола на улицата и ещоло 
се трупаха хора. Отнянтще изнинна и милиционер.

— Ти защо си гола, бе другарко! — строго я 
попита той. — Да не си нудистна!

— Не съм — отговори му жената.
— Тогава защо си гола! — още по-строго по- 

пита той — Нямаш ли шивач да ти ушие дрешки, ами 
правиш сномина на гражданите!!

— Шивачът ми е в Париж! — въздъхна голата

икономически

замърсената вода.

си излязла да см.
Сега се извършва изпитание 

то на бързоходните ботуши. 
Трудно е да се предвидят 
воички сфери на използуване 
на „механизираните обувки" 
— обувки, валенки и ботуши. 
По принцип са възможни мо
дификации с оглед на различ 
к те условия. Специалиотите 
са на мнение, че овчар със

• •жена.
__ В Париж, в Париж, ама я се погледни на на.

нво приличаш! Хем си гола, хем си и боса! — Обущар 
попита старшината.поне нямаш ли

— Обущарят ми е 8 Лондон — въздъхна пан
голата жена.

__ Добре, бе другарко — омекна старшината, —
и боса, но не можа ли поне да 

повишихайде гола си, че
се срешиш, ами си тръгнала нато чума! 
глас отново той.

е във Виена! рече от-— фризьорката ми отедо, пасещо в степта или в 
пустинята, би могъл да се въз 
ползува от „механичните боту 
ши". Геодезисти и туристи съ- 

биха се отказали 
за бързо

чаяно жена та. п
__ Канво ще правят тия модисти в Париж, Лом.

Виена, бе другарко! — смаян попита старши-дон и 
пата.

— Отидоха там да пренарат новогодишните пра 
зници! — съкрушено рече голата жена.

— Айде пренай се —
изясни! Жената е гола и боса, оти е мод- 

да носи конфекция ...

що едва ли
възможността 

придвижване. Може да се ро 
ди и нов 
спортни състезания.

от
извина старшината.

увлекателен видВъпросо се 
на и не йена!
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.........«тип................................................................«»»»»>♦« нема нво да прайв. Задруга

та йв оамо за вНЛЯ що №ИМ 
НоилиемоМанчо,

С рвова шсмо да ви чести
тим Нову 1РОДИНУ и да ви за
молим да мм 'помогнеш да най 
дем деда Мраза.

Две 1П0ДИН8 зайеднич!Шят де 
да Мраз не дооди у Ви сой. Чо 
веци ме питую нуде се шу- 
тева. Не знам но да Г)И лъжем. 
Умре ли 1И1Л1И 1НоЬе п,реби <или 
нече да минуйе 'Видлич стра 
га да се пъ|рзне 'н>а лед ат.

Да ви мажем нву муку имам. 
Имам дечица и завалиите се 
падаше да дойде деда Мраз 
ама залуду.

Дойде задружният деда 
Мраз и даде на задружната 
дечица убав /подарък. А за 
ония — мац! Гледаю другата 
и :роне сълзе ко дренйе, ама

бащевете там работе.
йе «крив дена моягга де.ЩИМ

ца не су задружна.
Могъл йе задружният деда 

Мраз да опущи маснойугу на 
йедън градус ла 

и на онаяю мленото за 
да даде бонбоняу 
неколко дечица да не гледано.

Затова молим те Манчо, ано 
найдеш дируту на деда Мраза 
що норано доодеше и деле
ше на сви тъ/равно поздрави 
га м до годни у нека он дойде. 
Тия задружният деда Мраз ни 
не требе, он се поназ-а млого 

йедни маййа, а за

БАЙ
лош — за 
дру1)и мачава!

А са у здравйеТЕЛЕВИЗОМАНИЯ МАНЧОМОЯ СТАНИЯ, боже ме прости, ко 
луда лети тия дни по ижуту. Гледам Йу, 
гледам, нейе със свуту. Са че видите що йе 
тека.

СТАВРИЯ Височйи 
ноперант у задругуту

V.
Ючера ъу гледам напрайила пунЬу и 

стойи йедън саат пред огледалото. Нещо 
се върти, гледа у весник и пак пред огле
далото. Кво може да буде?., Отидо при 
комшиюту да му честитим Нову годину, 
видим га, мъркнул се ко Стара планина.

— Кво йе бре, Василе, кво си тол
кова потъвнел?

— Ко да не будещ тъвън, жена ме 
ядови вече целу' йедну неделю. Само се до- 
каруйе. Вади оди ковчегат стари забътье, 
облачи се, докаруйе, стойи пред огледало
то...

В новогодишната утрин в из 
трезнителнато отделение звъ
ни/ телефонът.

— Докторе 
дрезгав глас, — на еди/н при
ятел му е зле ...

— Вижда ли бели мишки? 
— шегува се ленаряъ 

— /Точно за това се обаж
даме? Туй сме нянолно души, 
стаята е пълна с бели мишки, 
а само той не ги вижда!...

обажда се

Значи, ко моя Станция.. — реко на ★Васида... В бижутериен магазин вли
за мъж на средна възраст.

— Моля, покажете ми нещо 
подходящо за новогодишен по 
дарън.

— За съпругата ли — пита 
продавачът, — 
нещО шо-хубаво?

ТегЕц двойицата се надигомо та — За какво ви е снимката?при
Перу у Горн>у мааду да видимо кво прайи За конкурс
он.

Негова Милица йе по-млада 
може да нейе йоще изветрела, 
прайи кавенце. Ка тамо окамо Перу, 
га, а излази Милица на вратата, 
нумо с Васила ко у копани.

Пред нас стойи Милица пременена, 
неписана, ведже ньой тънВе ко перце на- 
прайене, па подочн>аци ко на кукумавку.

Мене ми сину нещо у главу:
Бре, Василе, па теквея жене гледамо 

само на телевизиюту. Изгледа телевизията

жена, 
че ни на- (2) Средио образование

трудов опит на ръководно
СЕЛСКОСТОПАНСКА КООПЕРАЦИЯ 
„ВИДЛИЧ" ВИСОЧИО ОДОРОВЦИ

обявява

с две години 
място.или желаете

нема 
а ниие ста-

с десогт години'13.) Основно училище 
трудов опит на ръиоводно място.★

КОНКУРССрещу Нова година майката 
подарява ма малкия Питър 
един барабан. На следваща 
ден бащата му подарява но
жче с дум/ите:

— Не се ли запита досега 
как изглежда твоят барабан от 
вътре?

Личен доход — сред правилника 
кооперацията.

Конкурсът остава открит до 
ване на работното маста.

Председател ма иооперетиюогга^ 
скупщина .

Борис Давили» с. р.ь I

поти-ЗА ‘ ДИРЕКТОР 
• Условия:

(?) Виеше или полувиеше образование 
а година трудов опит на ръководно,с еди 

място

нй порази женете. 
Пойдомо из

★
4. Забавачка с 20 години трудов опит на ръководно мястоВ новогодишната утрин:

— Окъпа, извинявай, че но 
оцес се прибрах толкова нъс- 
мо, при това — /вдигайки шум 
■и с подсинено око ...

— Не се безпокой — каз
ва съпругата, - 
подоиних аз...

село ко шашави. Кво да
прайимо?

Одйеднуш види>ю Перу у кавенуту. 
Докарал се у народ^е носийе, негде наме
рил белетинете -на деда Първана. Нема ду
ма, прилегаю му, ама се чудимо що Ви йе 
облекъл ка нейе никикъв празник. Да йе 
бела неделза па човек да му погледа през 
пръсти. Йедън каже — що да чувам сълга 
овце, да се калям ка за неколко песме на 
телевизиюту че искарам толко паре — рас- 
прая на човеци. — Па вие бре, незнайете 
ко живею у свет селяци. Нийе до са несмо 
имали телевизию и не смо знаяли 
работу.

окото ти го

★
Кондунтор към пътника:
— Пушенето в нупето е ра 

зрешено само със съплаоие на 
всички /пътници.

— Но |нима не виждате, че 
съм сам?!

— Тава ме променя нещата. 
Ще почакате докагто мякай се 
начи.

за туя

★Са ми беше све ясно и що Стания 
шащавейе и що си Милица оди Горну маа- 
лу църтала веджете и що Пера облекъл 
белетине; избираю се човеци за телевизи
юту, коя че почне да работи на бугарсВи 
оди тия месец и са сви оче тамо да свире 
и пою, да говоре и паре да бию. МАНЧА

Две съседни си бърбрят на 
улицата. Внезапно край тях 
/профучава куче, ма чиято опа
шка е вързана тенжера

— Ах, да ми падне 
мерзавец! — 
та ат тях.

— Това куче ваше ли е, 
мВдам?

— Не, но тенжерата е моя.

този
възкликна една-

Момчило Андреевич

НА РАБОТА

пегРОв /^>-4

БхоВон^и


