
ВДИМИТрОВГрАД НЯМА СЪМНИТЕЛ
НИ СЛУЧАИ НА ЗАБОЛЯВАНЕ ОТ 

ЕДрА ШАрКА

те от Здравния дом в 
Димитровград раб т 
в последния район (ра
йон Бурел) на община-

остава затворен и по- 
нататък, а датата кога 
ще се отвори, не е из
вестна.

На 6 април т.г. юго
славско-българската гр 
аница са минали само 
19 лица с дипломатиче 
ски и служебни паспо 
рти, а също с между
народна книжка (жълт 
картон,) че са ваксини
рани. На всички оста
нали лица не е позво
лено преминаване на 
границата, без огдед 
на това дали са вакси 
нирани или не.

Що се касае до чуж 
денците, те минават 
през територията на 
НР България транзит
но.

та.
От 10 април се при

стъпи към реваксини- 
раие, а също и с вак- 
синиране ка ония ли
ца, които до сега не 
са намерили за сходно 
да се ваксинират. В та 
кива случаи от страна 
на Здравния дом и от
говорните служби ще 
се ннтсрвснира, поне
же всички жители тря 
бва да се ваксинират.

Граничният преход 
при Градини, който 
българските власти за 
твориха на 25 март т.г. 
все още е затворен и

На територията 
Димитровградско 
съмнителни случаи на 
заболяване от

на
няма и нужда от карантии. 

Ваксинирането ваксинирани 12.097 ли
ца или 74,21%»* а в гра 
да 5.093 или 95%>. Вак 
синирането завърши 
на 8 април т.г. и екипи

се про 
вежда нормално и до 
0 април т.г,- наедра ша 

рка, а с оглед на това терито
рията на общината са
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минава през Димит 

ровград на 19 април

Акцентив този
Бр0Й:

Истината 

за Тито

За идеологичесно 

-политическо издигане 

на самоуправителите Тазгодишната централна щафета, по случай 80- 
годишния рожден ден на другаря Тито ще мине през 
Димитровград на 19 април в 13,50 часа.

По същото време, от четирите района в Димит- 
тровградско (районите Висок, Забърдие, Бурел, Т. 
Одоровци) ще пристигнат локалните щафети.

На площада в центъра на Димитровград, ще бъде 
устроено тържествено изпращане на щафетата. В 
тържествата ще се включат работници от трудови
те колективи, ученици, войници и гражданството.

На манифестацията в Димитровград, пред граж 
дапетвото и младежта ще говорят обществено-поли
тически дейци и представители на Съюза на младе
жта.

В информацията „За състоя 
нието и активнос.та ... 
идеологическо - политическо- 
о издигане на комунистите“... 
се казва и следното: „Поради 
липса на сведения само час
тично сме в състояние да за
познаем Конференцията пос
ледната междуобщинска) за 
отношението 
ческата работа в общинските 
организации на Съюя на ко
мунистите“ ...

Не случайно Конференция
та е посветила на този въп
рос отделно място и уводно

На междуобщинската кон
ференция на Съюза на кому
нистите в Ниш е констатира
но, „че Съюзът на комунисти 
те не е“ във всички „среди 
намирал право място“, да .. .“- 
в тези разисквания комунис
тите не са давали истински 
отговори и приемали реше
ния за действие ... на всички 
сили за укрепване на матери
алната основа на трудовите 
организации и комуните, за 
развитие н самоуправление
то, за делово сътрудничество 
на трудовите организации и 
отделни области на сдруже
ния груд, за кадрово обновя
ване тн“.

на

Наш нов фейлетон, 
който има следните по
дза главня:
^ Луй Адамич: „Кой 
е тогава Тито?“

Първи автентични 
данни за Тито обнарод 
вани във вестник „Ив- 
нинг стандард” на 14 
октомври 1943 г.
& Ню стейтсмен енд 
нейшен: ,,Титовото име 
ще остане в история
та”.

към идеологи-
С щафетата ще се отправи поздравителна теле

грама с благопожелания на другаря Тито по случай 
80-годишния му рожден ден.

Освен в града и във всички останали места, къ- 
дсто минава централната щафета, са започнали уси 
лени подготовки за нейното посрещане.

А. Д.
Уинстън Чърчил за (НА 3 СТР.)Тито
Първото интервню

на Тито
4^ Световната общест
веност за Тито

Съветският журна- 
Константин Симо 

за Маршал Тито. 
Младежи, следете но 

фейлетон „Исти

Босилеград

Фабриката „Тигър“ 

клон Димитровград прие 

нови работници

ПРЕДЛОЖЕНИ КАНДИДАТИ ЗА 
ПАРТИИНИ РЪКОВОДСТВА

лист
нов

вия ни 
ната за Тито” за да мо 
жете по-лесно да отго- 

на зададените

на но-лащали членския внос. а сега 
са издигнати за 
Фактически, според партий
ния устав такива и но са и 
членове на СК. Затова на 
тяхно място са предложени 
нови кандидати.

Членовете на СК сс проти
вопоставиха и на онези пред
ложения, кьдото се стига до 
натрупване на функции.

На заседанията на местни
те организации в Долно 
Тлъмино, Горна Любата, ми- 

..Благодат", Горна Лисица, 
с предложен Стоичко Анге
лов, който и сега изпълнява 
тази дължност.

Пред учредяването 
воизборната Общинска кон- 
фередция на СК, в босилсг- 
радската община сс нровеж 
дат заседания на местните 
партийни организации и кло 
нове. На тези заседания се 
разглеждат предложенията 
за кандидати за членове на 

комитет на СК 
органи на

кандидати.
варяте 
въпроси в нашата вик
торина.

Стр. 2

ванис и отбита военна пови 
пост. Приети са предимно ра 
ботшщп, завърнали сз от 
чужбина. Що сс касае До же 
пито за четири от тях е тър
сено основно, а за четири — 
непълно основно образова
ние.

Фабриката на каучукови 
изделия „Тигър” — клон Ди 
митровград, ирис нови рабо 
тници. От 3 април т.г. в отде 
ла за приготвяне на смеси 
започнаха работа седемнаде
сет нови работници, а от 5 
април осем работнички в от
дела за изработка на гумен
ки. След известно време тря
бва да постъпят на работа 
още пет които да заместят 
отъствуващите жени.

За мъжете условие е било: 
завършено основно образо*

Отново за 
учебниците 

на български 

език

Общинския 
и за останалите 
Общинската конференция на 
СК.

Вече има забележки 
връзка с неколцина предло
жени кандидати в партийни
те ръководства. Особено ос
три забележки бяха отправе
ни до онези, които дори за 
по-дълго време не са си зап-

ВЪВ
па

Работниците са приети на 
определен срок до 30 юни, а 
ако изделията, конто произ 
веждат имат конюктура 
пазара, те ще останат да ра
ботят к по-нататък.

Стр. 5. наВ. В.
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ДНЕС ОБЯВЯВАМЕ КУПОН

С »Б Р А Т С Т В 0« и

I№ 3 НА СТР. 6

»ф ЕР И АЛТУ Р И СТ« НА МОРЕ
^ЛАЛЛЛЛАЛЛАЛЛАЛ
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АктуалноСедмичен преглед първия 

обществен договор
85-гг=ял==‘^."=гпараф на обществения договор по даването на предимство 
при Темането -в трудовите и другите организации „ивсъг 
ласие със задълженията, произлизащи от договора в срок 
от три месеца” своите общи актове да съгласуват с раз
поредбите на договора”. Това е и първия договор от този 
вид в димитровградска община.

Такъв договор е постигнат върху началото да ,,се 
избегнат „досегашните .слабости” с убеждение, че „е въз- 

ефикасно да се разрешат чрез твърдо договаряне 
изградени критерии в заемането“, и да се превъз- 
проблемите в тази област.

Всички препоръки на обществените организации и 
на общинската скупщина в Димитровград, които не са ма 
лко, трудовите организации да заемат на работа ония, ко
ито най-много се нуждаят от такава при еднакви условия, 
често пъти се изиграваха. Протежирането, семейственост- 
та, роднинските връзки и различни видове натиск, се впли 
таха в самоуправителното решаване. Политическата и чо 
вешка стойност на този обществен договор намаляват про 
странството за маневри на най-малка степен, на всички ма 
шинации, и с това че улълномощява службата по заемане
то по утвърдените критерии да премери всекиго, който тър 
си работа чрез завода за заемане на работна ръка.

Онова, което особено прави впечатление в обаществе 
ния договор и представлява неговата основна стойност 
продходът че предимство ще имат наистина ония хора, ко 
ито са най-угрозени и второ, че задължава подписалите до 
говора да осигурят работни места на всички ония, щом за 
това се удаде случай, а които изгубят работа не по своя 
вина. На тях им се удава възможност за доквалификация 
и преквалификация.

Няма съмнение — подписалите този обществен дого
вор със своя подпис ще сложат точка на всичко онова, ко 
ето в областта на заемането на работна ръка 
както не трябва. И то зарад това, заацото обществения до
говор най-прецизно регулира начина на заемане на рабо
тна ръка при еднакви условия.

общественост по офаизивни- 
те акции на освободителни
те сили и по все по-честите 
и по-силних нападешшя на 
Съединените 
щати с флот, чиято концен
трация, според някои аген
ции. е достигнала най-голе- 
ми размери от началото на 
войната във Виетнам. Какви 
са согашнито размери на въ 
здушнитс нападения срещу 
територията на Северен Вие
тнам се вижда и от апела на 
правителството на Демокра
тична Република Виетнам. С 
него правителството призова 
ва социалистическите и про
гресивни страни и всички 
миролюбиви организации в 
света да допринесат да се 
обуздае ескалацията на аме
риканските бомбардировки 
на населените области в Се
верен Виетнам.

Във връзка с най-новите 
събития във Виетнам, пред
ставителят на Съюзания се
кретариат на външните ра
боти Милан Зупан заяви, 45 
„най-новото развитие на съ
битията във Виетнам всъщ
ност е потвърждение на то
ва, че народ който е решите 
лен в борбата си за независи 
мост, не могат да се натрап
ват решения със сила”.

Миналата седмица в Цен
тралния комитет на Съюза 
на комунистите на Сърбия 
сс проведоха редица съвеще 
ния посветени на подготов
ките за четвъртата конфере 
оция на СКС, която на 25 и 
26 този месец ще обсъжда 
обществено - икономическото 
положение на работническа 
та класа.

Основна цел на тези съво 
ща ния в които участвуваха 
секретари на общинските ко 
митети, хора на науката, пре 
дставители на банките и тър 
говията бе да се утвърди ка
кво е постигнато досега за 
утвърждаването на работни
ческата класа във всички 
сфери на обществено-иконо 
мическия живот и какви са 
предстоящите задачи на Съ
юза на комунстите в тази об 
ласт. Общо изискване е пре
дстоящата конференция по- 
малко да се занимава с ана
лизи на положението, а по
вече с организирана акция 
за отстраняване на слабости-

публнчното обсъждано на 
изходните освовн за консти
туционните промени в Сър-

американскиXXX

ЦЕ В центъра на внимание 
то на югославската общест
веност е и посещението на 
председателя на Съюзния из 
пълнителсн съвет Джомал 
Бйсднч на съседна Австрия. 
Виенският печат придаде го 
лямо значение на това посс,- 
щенкс не само за това, че 
добросъсоднските отношения 
между Югославия и Австрия 
са традиционни, но и зарад 
взаимния стремеж то да се 
задълбочат и разширят, осо 
бено в стопанската и култур 
на област.

В стопанските кръгове до
говора за стопанско, проми
шлено и техническо сътруд
ничество, който ще пг/ ^ди
шат председателят Бйедич и 
съюзният канцлер Крайски, 
се приема като потвържде
ние на вече установената пра 
ктика в тази област. Имен
но между югославски и ав
стрийски фирми досега са 
сключчени около тридесет 
споразумения за кооперация.

можно 
с ясно 
могиат

е

те.

XXX

А в началото на тази сед 
мица със съвместно заседа
ние на изпълнителните ор
гани на всички обществено- 
политически организации в 
Република Сърбия

XXX ставаше така
А На международната сце 

на Виетнам е в центъра на 
вниманието на световнатазапочна

М.. Б.

Тито на 80 години

Истината за Тито
Йосип
Броз
Тито

_________* Луи Адамич: „Кой е тогава Тито?" * Първи автетични данни

за Тито печатани в „Ивнинг стандард" на 14 октомври 1943 г. * Ню- 
стейтсмен енд нешцън: „Титовото име ще остане в историята". * Уинстнн 
Чърчил за Тито * Първият интервю на Тито * Световната общественост 
за Тито ♦ Съветският журналист Константин Симонов за Маршал Тито

Разузнавателната служба 
на Третия Райх през целия 
период на войната правеше 
сили да се добере до по-сигур 
ни данни за Тито, ръководи
теля на Народноосвободител 
ното движение, но при това 
винаги оставаше без успех.
За кратко време обаче името 
на Тито мина по всички кон
тиненти. За него се разказва
ли легенди, въпреки това, че 
предателското
правителство в чужбина се 
мъчи да скрие истината за 
Тито и освободителното дви
жение.

През 1944 година, значи 
към края на войната, Хайн- 
рих Химлер за Тито казал 
следните думи пред група

Страница 2

висши немски офицери:
„Желая да ви посоча един 

пример на упоритост, упори
тостта на маршал Тито. Тряб 
ва да кажа, че той е стар ко
мунист, този хер Йосип Броз 
е силен човек. За съжаление 
той е наш враг. Той действи
телно е заслужил 
маршал. А когато го хванем 
ще го смажем на място. Бъде
те убедени в това. Той 
враг. но аз бих 
имам една дузина Титовци в 
Германия, хора които би би
ли вождове и които биха има 
ли такава решителност и та- 

г кива здрави нерви да не се 
предават никога, въпреки че

са заобиколени отвсякъде!“ 
Това признание на неприя

теля Тито получи в момента 
когато Хитлерювите войаки 
сериозно започнаха да губят 
позициите си в Югославия.

™НЕрАЛ ТИТО ВОДИ 
ЮГОСЛАВСКИТЕ А 
ПАРТИЗАНИ 
В НОВИ ПОБЕДИ

ни^е,А Като Г0В°РИ за послед- 
таза™ » На битовите партизани в Словения, Хърватс- 
КО, Далмация, Босна 
на гора и след като 
ва читателите, че тези борби 
е «а партизаните е ръково
дил Тито, той поставя въпро
са: Кой е тогава Тито?“

потекло от Загорие, бърдови- 
та област близо до Загреб, 
бивш шлосерски работник. 
Хората в Америка които го 
познават (всички ветерани на 
испанската гражданска вой
на) го описват като човек 
среден на ръст, със сини очи 
и синя коса с маркантно лице 
симпатична усмивка и прият
ни манири, които вливат без
крайно доверие.

През 1914 година Броз бил 
приет в 
войска. През следващата го
дина, на галицийския фронт 
избягал при русите

За Тито, за неговата страте 
гия и успехи във водене на 
партизанската

титлата
и Чер- 

запозна-война много 
се догаждаше в света. Ето, 
какво писа Луй Адамич, из
вестния

е нашюгославско
желал да

американски писа
тел и обществен работник, ко 
йто активно помагаше 
та НОБ-а. Във 
(Пост меридием) той написал 
статия:

австроунгарокатанаша- Адамич пише: Неговото 
същинско име е Йосип Брозо- 
вич, съкратено Броз. Той е 
петдесетгодищен

вестник ИМ

с десети
на хиляди други южни славяхърват, цр
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Обществ ено-политическа хрптил такива визии на Димитров
град и проблемите му не е 
важно на кого ще бъдат дове 
рени отделни работи, но е от 
значение как на най-добър 
начин да реализираме единст 
вения план, както и планове
те и програмите да изграж- 
даве въз основа на широки 
разисквания и въз основа на 
така създадена платформа да 
обединяваме и сили, и средст 
ва и трудови организации.

В неговите визии не само 
да се касае за една или две 
организации, но чрез тях реф 
лектира искането да чрез до
говори, сътрудничество, къде- 
то това се може, във всички 
организации и самоуправи- 
телни институции, включвай 
ки и обществено-политически 
организаци общинската скуп 
щина и местните общности и 
събранията на избирателите 
изгражда комунална общ
ност.

Във визиите на директора 
Ташков няма място за несъг 
ласие. нетърпимост или инт
риги. Според него, сътрудни
чество и договарянето са им
перативи на момента, в кой
то се намира цялото наше об 
щество. На това трябва да 
бъде подчинен всеки личен 
интерес и всяка лична визия.

М. Б.

34 ИДЕОЛОГИЧЕСКО-ПОЛИТИЧЕСКО 

ИЗДИГАНЕ НА САМ0УПРАВИ1ЕАИТЕДОГОВАРЯНЕТО И 

СЪТРУДНИЧЕСТВОТО - 
ПРЕДИ И НАД ВСИЧКО

(ОТ 1 СТР.) те в задоволяване на общите 
потреби на гражданите и тру 
дещите се“ да се избори аван 
гардна политика на Съюза 
на комунистите, да схване 
единството на националното 
и интернационалното през 
призмата на интергитета н 
независимостта и тн.

Тези важни лостове, които 
движат нашето самоуправи- 
телно общество и вдъхновя
ват с жизненост нашите исто 
рически процеси трябва да 
умеят да се видят и чрез про
тиворечията и трудносте, 
които днес пропиват същото 
това общество, което насочва 
и организира акцията, идео
логията, политическата ориен 
тация и марксистката теория 
на Съюза на комунистите.

За да може Съюзът на ко
мунистите докрай с полити
чески мерки да превъзмогне 
всички трудности по пътя на 
развитието на концекциите и 
идеологическите мерила от 
общинските организации и в 
тоя регион, Междуобщинска 
та конференция търси да се 
намерят и средства, и кадри 
и форми на работа, и идеоло 
гическо-политическо издига
не и марксистко образование 
не само на членовете на Съю
за на комунистите, но и на 
работниците и младежите — 
общо да кажем, самоуправи- 
телите. Съществуват сега 

. недвусмислени признания, 
че школскнте и други об
разователни програми трябва 
да претърпят изменения в 
смисъл на по-голяма застъпе- 
ност на марксизма и негови
те възгледи. Защото. доколко 
то нещата се пуснат на сти
хията и занемари оспособява,- 
нето на комунистите за ежед 
невна акция, дотолкова доб
роволно се разоръжаваме 
пред класовия враг, а с това 
разоръжаваме и работни
ческата класа и цялото об
щество.

изложение. Не случайно е и 
това, че по тези въпроси ни
кой нищо не каза. Мълчание 
то е признание, че малко се 
направило в това отношение. 
Мълчанието е самокритика 
мълком — признание, че не
що трябва да се промени.

„За отношението към идео
логическата работа в общинс 
ките конференци“ ... може 
твърде малко да се каже. По 
-добре е да говорим за неан- 
гажирането на общинските 
организации (на някои) вър
ху, по мое мнение, първичния 
фронт на политическо дейст- 
вуване и идяеологическа ос- 
пособяване на Съюза на кому 
нистите да бъдат комунисти 
— съзнателни, политически 
съзнателни в своята насоче
ност и във всяка своя постъп
ка. Ако не сме работили вър 
ху маркс-ленинското образо
вание на комуниста, ако сме 
занемарили неговата идеоло
гическо-политическа личност 
и не сме обогатявали съзнани 
ето му. как тогава можем да 
насочваме 
класа, трудовите колективи 

я и да развиваме самоупоави- 
^ телни и социалистически от- 
I- ношения, когато и самите ко 

мунисти ( не мялък брой от 
тях) не са в състояние да си 
обяснят ония цели, за които 
се борят в партийните органи 
зации и извън техните рамки.

А промяна на отношението 
към формирането личността 
на комуниста, налага и мо 

. мента, в който се намират на 
шето общето общество и 
Съюзът на комунистите. За
щото приетата проекто прог
рама на дейност на Между- 
общштската конференция на 
СКС в реализацията на Акци 
опната програма на СКЖ и 
проектопрограмата на МОК 
на СКС в Ниш връзка с 
обсъждането на тезисите на 
СКС за обществено-политнчес 
кото положение на работнн-

Една рубрика ми остана не 
завършена. За допълнителни 
сведения се обърнах към ди
ректора на „Услуга“ Кирил 
Ташков, Щом узна за моя ин 
терес Ташков, без колебание, 
сложи точка на всички мои 
въпроси. И така:
„Не трябва да създаваме ло 

ши отношения

дали над трудовата организа 
Чия и над личните интереси, 
много по-плодотворно би би 
ло и за организацията и за от 
делиите хора и за Димитров
град. Защото, „Димитровград 
ви още неразвити трудови ор 
ганизации, и ако искаме по- 
-бързо да се развиваме трябва 
да имаме единствена програ
ма на нашите дейности и про 
грама на по-нататъшното раз 
витис на този край. Така ще 
действуваме най-целесъобраз
но и най-икономично, защо
то ако трудовите организа

ции са единни
се допълват, то

ва. и производството ще 
бъде и по-ефикасно и по- 
-доходно“, казва Ташков. В

между трудо
вите организации и да създа
ваме ревнив ост и нетърпи
мост, но наша изходна осно
ва трябва — да 
другарски отношения между 
нашите организации, да се до 
литваме и да сътрудничим 
най-добре в интерес на гра
да. развитието на производи
телните сили, организациите 
и на всеки отделен работник 
в тях“, каза др. Ташков и ни 
що друго не ни остана, освен 
да обърнем разговора по на
правление на неговите разми 1 
шления.

Имало е случаи, да някои | 
хора в димитровградската 
среда с поведението си трове 
ха атмосферата, запитаха в 
интриги и задкулисни комби 
нации и така замъгляваха ос- . 
новните обществено - полита

развиваме

пла
новете

работническата

ческя цели на самоуправител 
ните социалистически отнош 
ения и обременяваха съзнани 
ето и съвестта на хората с ба 
ластта на, еснафщината и про 
яви, чужди на нашите схващ
ания и на човека и на общест 
вото.

По всичко личи, че отдел
ни хора като субекти, са би
ли носители на нездрави от
ношения, вместо да са схва
нали своята работа като об
ществено задължение и инте
рес на комуната, интересите 
на Димитровград да са виж Те са за сътрудничество

мия са комунисти Много пар 
тизани са демократи, прогре
сивни хора, либерали катоди 
чески социалисти, земеделци. 
Болшинството е от народа — 
селяни и работници, учители 
и свещеници, хървати, словен 
ци, сърби, православни, ка
толици, мюсюлмани и евреи, 
народ който няма какво да 
изгуби, но живее само за 
борба, за своето по-добро 
бъдеоце .. . Титовата армия 
брои 250000 бойци. Съобщава 
се, че в тази армия са включе 
ни хиляда офицери от бивша 
та югославска армия. Миха* 
илович няма пи част от тези 
сили...

та нелегална организация в 
Европа са били извънредно 
обучение за функция на 
славски партизански върхо
вен командаит. Взимайки та 
зи задача през август 1941 го
дина той бързо организирал 
съпротивлението па народа в 
батальони и бригади, а по- 
късно в дивизии и армии.

Партизаните ограбваха оръ 
жие от ръцете на неприяте
ля за да го употребят против 
фашистите. В началото съв
сем оправдателно е имало 
войнишка неопитност. Под 
Титово ръководство, който с 
имал богат опит в нелегална 
та работа и партизаните ста
вали по-ефикасни.

ни. Руската революция го ос
вободила от пленичеството. 
Тогава присъединявайки се 
към революционната руска 
армия, той • г борил три годи
ни в руската гражданска вой

юго

на.
През 1923 година завръщай 

Хърватско, тогава 
Броз

чсската класа налага „оспо- 
собяване на Съюза на кому
нистите с успех да носи бре
мето на авангарда на работ- ху ндсологическо-политичес- 
ническата класа и общество-

ки се в
част на Югославия, 
ва работнически вожд. Него 
вият синдикат на железарски 
те работници отхвърлил под
чинението на реакционния ре 
жим на крал Александър и 
затова той получчил пет го
дини затвор, при обвинение, 
чс е комунист.

ста-
Следователно, работата вър

кото издигане и марксистко 
то образование, преди всичко 
и над всичко, е денонощна,

то, да се бори за“ осъществя
ване на политика на иконо
мическа стабилизация,“ за 
„междуобщинско и регионал
но съгласуване па интереси-

упорнта, организирана и ин
дивидуална работа.

Ето така пишеше Луй Ада 
мич, човек който обичаше ис 

когото Тмто писа

М. Б.Когато през 1928 година из 
лезнал от затвора югославс
ката тайна полиция разтреля 
ха Джакович, босненския ру 

на лявото крило 
движе-

Тъкмо обратно от Михаило 
вич Тито и неговите сътрул- 

в успехите

тииата, на 
на 29 март 1944 следното бла 
годарствсно писмо: „От име
то на нашите напатени наро
ди много Ви благодаря за Ва 
шето пожертвовано заемане 
и работа в полза на нашата 
Народноосвободителна бор
ба. На края, истината побо
ди. Голяма заслуга за това 
принадлежи и на вас, наши 
драги братя — отвъд океана.“ 
Луй Адам ич подпомогна да сс 
узнае истината за Тито и на
шата Наролиоосвободитслпа 
борба. Но той не беше сам. 
Подпомогнаха го нашите 
сънародници и много прогре 
сивни хора в Америка. Исти 

Тито си пробиваше

Босилеградници вярвали 
на своята съпротива не чакай 
ки на англо-американската

Титовите тактички

дор, вожд 
на работническото 
ние, когато белградските уп
равители откарали в нелега
лен живот. Така Тито заел 
своето място като взел името 
Тито и дъло време 45000 поли 

агенти и жандарми 
на крал Алексанлър не е мо
гло да открие кой е той.

Изборите в МО на СК 

приключиха
инвазия, 
идеи за активна борба изиск
ваше и положението в кое
то се намирали партизаните 
като герилци. Постоялото во
юваме довело до обединение 
на армията която включила 
комуниста и други, които не 
са комунисти ...

тически
ференция на сръбските кому 
нисти.

На заседанието бяха доиз- 
браии още осем членове 
Общинската конференция на 
СК, а неизбран остана само 
един. Между новоизбраните 
има и четирима земеделски 
производители.

Членовете на тази органи
зация приеха програма 
работа за следващите 
години.

НА ЗАСЕДАНИЕТО на 
местната партийна организа
ция в Босилеград бяха раз
гледани предложенията 
кандидати за членове на Об
щинския комитет на СК _ и 
другите общински партинйи 
органи. Също така, бяха об 
съдени тезисите па Централ
ният комитет на СКС за об
ществено-икономическото по 
ложенио на работническата 
класа. Този въпрос твърде 
обстойно ще со разглежда па 
предстоящата Четвърта кон-

Вестта която била пускана 
в началото на тази година, че 
Тито бил участник в испанс
ката гражданска война песа 
верни. Той но не е бил в Ис
пания. Той, нелегално кръст 

Италия, Австрия, Швеи 
оти

за
говорейки за 

‘Титовата армия
След това 

състава на
„НеговитеАдамич пише: 

войници — от които 25«/о са 
жс„и — се борили и изтреб
вали хиляди войници от сили 
те на Оста и куизлинговците. 
Те жертвували себе си. За 

години те разгромили 
неприятелски офанзиви... 

Малцинство от Титовата ар-

иата за 
пъ т...

свал
нария, Франция откъдето

антифашисти ог 
Неговият главен 

1936-1938

апБогдан НИКОЛОВ
В следващия брой: 
Първите автстичии дан
ни за Тито печатани в 
„Ивнинг стандард“.

вали много 
Балканите, 
щаб в периода на

бил в Франция.
12 години като

дво

две
петгодина е 

Титовите 
ртжоводител на най-уопешна-

в. В.
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Активността на горапската организация 
в Димитровград и БосилеградВ босилеградската община

Земеделието без ясни 

перспективи
Започна залесяваното

се залеси площПО ИНИЦИАТИВА ма Об 
щинската конференция на 
гораните в Димитровград 

дни започна реализиране 
на предвидените програми.

Горапската организация от 
основното училище „Моша 
Пмядс“ в съдействие с гораи 
ската секция и с помощта на 
лесиичся Асен Джорич запо 

сеитба на 20 
Обезпечени са 50 ки-

райони ще 
от 3—А- хектара.

В осъществяването на пла
на горапската организация 
среща известни материални 
трудности. Обезпечени са сре 
дства от 15.000 динари от кои 
то Републиканския щаб на 
Движението на гораните е 
обезпечил 10.000 динара и 
Общинската скупщина 5.000 
динара. Нужни са още 5.000 
динара. Горапската оргаииза 
ция се е обърнала към тру-

1 пи
ш мрежа. Лисииската ко-Босилеградската община има 8.783 ра

ботоспособна жители, от които 8.100 пре 
димно со занимават със земеделие. Топа 
значи, чо земеделското населснио заема 
главно място в съвкупната структура на 
населението в комуната.

Обачо въпреки това, срсдносрочна- 
та обществено -икономическа 
за развитие на общината не дава реал
ни надежди, чо до 1975 година ще со оси 
гури съществен подем на земеделското 
производство. Има со впсчатлспис, чо са 
изпуснати от предвид налични възмож
ности за развитието на тоя отрасъл. Из
глежда, че за това нещо пай-много са ви 
новни земеделските кооперации. В свои
те програми те не планират подобряваме 
на материалната база на тоя отрасъл. 
Изоставени са и формите нр. кооперира
но с частните производители.

Чо земеделието в средносрочната про 
грама ще бъдо оставено почти само на 
себе си, твърдо убедително се вижда от 
големината и структурата на капитолов- 
ложенията, които за тази област предви
ждат земеделските, кооперации.

Например босилеградската коопера-

търговската 
операция за такива и подобни цели пла- 

453.000 динара. Сравнително по-го- 
срсдства (830.00 динара) планира 

тлъмипската кооперация. Обачо въпрос 
е дали ще може да ги осигури и вложи 
в земодслието с оглед

пира
леми

арина сегашните си чпа със
Iделови резултати.

Възниква въпроса: дали при едно та
кова положение частнито земеделски 
производители са в състояние сами да 
се справят с изостаналостта на този до
миниращ в босилеградската община сто 
папски отрасъл. Бсзсъмнснис, че топа е 
невъзможно, защото техиито материални 
пъзможпости са ограничени и псдопус- 
кат им да подемат такива мероприятия 
необходими в земеделието. Касае се да
ли е това възможно при положение, че 
земеделците са осамотсни и нямат съдсй 
ствис на специалисти. Именно и за това 
няма нито една дума в програмите на ко 
операциите, въпреки, 
достатъчпо специалисти.

Ето защо е необходимо земеделските 
кооперации да преизпитат и коригират 
своите програми, като в тях определят 
обективните си задачи, които трябва да 
изпълнят в областта на земеделието в 
средносрочното развитио на общината.

В. В.

ПЛОЩ.
лограма акациево семе, кос
тно ще се засее на вече иодго 

места. Землището е

програма

тю е мито 
край реката и близо до гра
да, така че е подходящо

довитс организации, да и по 
магнат в тая насока, за да 
може да се осъществи произ

за
наводняване.

че разполагат с

ция планира средства за капитоловложе 
ния от само 420.000 динара, с които да 
довърши кланицата в Босилеград, на
бави камион хладилник и разшири

Ще има ли изкупуване на 

траверси?
Бележка На тръгване

Членовете на горанската 
• организация на територията 

на общината, събират семе
на, за да може да се извър
ши предвидения план за та
зи година.

В селата Т. Одоровци и Д. 
Невля вече е пристигнал по
садъчен материал и трябва 
да започне залесяването на 
предвидените площи. В тия

водството на посадъчен ма
териал.

Тази година е предвидено 
да бъдат произведени около 
100.000 акациеви фиданки. 
Това е само първият етап в 
петгодишния план, в който

ОПАСНОСТ ОТ 
СТОПАНСКИЯ 
КРИМИНАЛ

В момента босилеградски ча 
стни производители предла
гат над 100.000 готови травер 
си. Обаче, засега, нито една 
стопанска организация не ги 
изкупува. Уведомихме се, 
че причината за това нещо 
е все още неосигурения плас 
мент за траверси във вътреш 
ността. По-точно, досега не 
е намерен купувач. Поради 
това търговските организа
ции в комуната не се осмеля

ват да поемат риска и пред
варително да изкупят травер 
сите от производителите.

Трудно е да се отговори до 
кога ще продължава тази не 
известност, която сравнител
но много тревожи босилегра 
дския земеделец. Защото мно 
зина имат изготвени травер
си, за които очакват да полу 
чат и над 10.000 динара.

е предвидено производство 
на 5.000 тополи, 200.000 игло 
листни дръвчета и 250.000 
акации.

Р службата за вътре 
шни работи в Босилег
рад ни уведомиха, 
през миналата година 
има известно увеличе
ние на стопанския кри 
минал в комуната.

През 1971 година са 
евидентирани осем та
кива дела: прикриване 
на данък, 
стопанска дейност, скл 
ючване на вредни тър 
говски сделки, 
би и подобни.
Според тези данни, из 
глежда, 
градска община стопа 
нския криминал е не
значителен. Обаче

А. Д.че

В. В. Босилеградските горани в акция

Проблеми на босилеградската община Още 100 ха нови горинесъвестна

краж- ПРОМИШЛЕНОСТТА - 

ШАНС ЗА НЕЗАЕТИТЕ
Председателството на Общи
нската конференция на гора
ните в Босилеград обсъди из 
пълняването на задачите, сто 
яща пред гораните в акциите 
по залесяването възникващи
те трудности в тази акция.

Тази пролет босилеградски 
те горани ще засадят още 100 
хектара нови гори. Пролетни 
те ации по

ства за изплащяне на най-нео 
бходимите разходи по залеся 
ването. За разлика от преди, 
сега във фонда за горско де 
ло има значително ломалко 
средства. Поради застоя в из 
купването на траверси, на ко
ито в тоя фонд се заплащат 
такси, събрани са само 20.000 
динара. \

Но, без оглед на всичко, го- 
ранските акции продължават 
успешно.

Най-много голини тази про 
лет ще бъдат залесени в села 
та: Бистър, Долна Любата. 
Църнооцица, Долна Лисина* 
Горна Ллобата, Горна Аисина 
и в околността <на Босиле
град.

Носители на тези акции ще 
бъдат училищните 
бригади.

че в Босиле-

на-
помиямс на компетент
ните в Службата за въ 
трешните работи, ис- 
стинското положение е 
съвсем друго. Същест
вуват си гнали, че в 
стопанския живот в бо 
силеградската община 
има много злоупотре-

Как да се реши въпроса с 
незаетите? Върху тоя проб
лем твърде сериозно се об
мисля в босилеградската об
щина. Обаче истински отго
вор за по-къс -период не мо
же да се намери. Разбира се, 
тук не се касае за изнамира- 
нето на някоя обща форму
ла. която би била валидна и 
за босилеградските обстояте
лства.

то на промишлено-индустри
ални цехове, за които същест 
вуват суровинни и други ус
ловия. Тук преди всичко се 
разчита ма дървообработвае- 
мата дейност, а нопеледък и 
на пластмасово 
во. И за едното и за 
се предприемат 
подготовки.

залесяване са в
пълен размах.

Горанското 
коистантира, че засега има 
достатъчно фидани. От разса
дниците на горската секция в 
Босилеград 
340.000 борови

производст- 
другото 

значителни
ръководство

би.
Компетентните също 

така изтъкват, че от
криването на тоя вид 
криминал е особено 
сложна и деликатна за 
дача. Обаче по тоя въп 
рос не съществува съ- 

, гласувано действие, в 
което да участвуват 
службата на обществе 
ния контрол, инспекци 
онните служби и само 
управителните органи 
на стопанските органи 
зации.

са осигурени 
.и акациеви 

фиданки. За заплащането 
тоя посъдачен материал ще 
се изразходват около 50.000 
динара.

Въпреки обемистите 
товки, тази пролет няма сред

Реализирането на приетите 
концепции в това направле
ние дава обективни предпос
тавки и за щатното решаване 
на въпроса на незаетите. За 
женската работна ръка така
ва възможност предлага и 

домашното

Икономическата изостана
лост на общината създава и 
изостря тоя проблем. Именно

на

горанскитова е причината за мигрира
нето

подго-
на работноспособното В. В.

население в различни отрас
ли и дейностти

развитието на 
ръкоделие.във вътреш

ността на страната. Ето защо 
във С откриването на нови ра

ботни места
всички обществени струи 

тури в общината са заети об
що 690 работника или 3,7 на

същевременно 
ще се подобрява и квалифи
кационната структура на зае
тите.

Освен с прокурора, 
такова сътрудничество 
пре зминалата година 
не е имало.

сто от цялото население.
която при сегашните ус

ловия овее още се мени с ба
вен темп.

Най-отговорните в община
та, че решаващо начинание 
в тази област е в откриване-

В. В.

В. в.
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-ипУ ве опйчча вавхо омв '»/о01 ох и схос(одо а охи1поа хвки охвом вхх 
-оониохо Уас1она вовнеис1н аа вавс!н иноахааПтЛки и оахаа^пЛиги хо иУох 
-пс1ц Лхй*ш вмгпвУ вн онвуоУосГно ис1н вхвиизуоиьхо вн хгсГокевдII най-ь.

•ОХ0НВУ1В1ГНВЕ
ве вхви!днвхиам а взевмоУ аа охиоп ‘йамЕвй ки вишгахиахаиаУ а хваенЕ 
-ийн аа вихгайкА вн оханваЕонасШ шги оханвавнайн ои ахимаонЕвд

•винггод вн анваЕоаайн
ве ахимаонЕвй и охмвм ‘аинаУаавЕ охонавйУЕ вн аинатас! ои в1гвдвкои 
имааниУаиохйо а анвавУдвна ‘вНитгод а анваАмав1 ‘вахайвмагг ‘иУа1гд 
-айи :ох и ахиНи-аУакаЕ вн анвавсШизо онавйУЕ ве вУноф хо хвУшшд 
аа охиом ‘пмзоневс! вино хвенуа ан анваЛмзу ве ахнмаонеес! д

•в!1ахв1гиомч.нвУ а оаха
-нимвкоУ онУа а 1гваиж а хвтгайкА аь^‘хнакАмоУ а и вджАна вхвманвУ 
-жвйд хо наУвУеи ‘хмв винхйгка ач.а аинадайдои ве ахимаоневс! в ‘охан 
-йпв1гиве ве ахииНнвхиам а хвхиьхо аа анваАмаи* ве ахимаоневд

91
Ч *х Уои аинашас! ваох вн ^ уь хо исГакевй ин 

■~тнюзс1дос1н Уас1она хв1пвуи ахинвУжвйд 'аивлеудо ве нвс!ис1хаихзс1 а ан 
оь ‘наонвхоЛ оо оа.иом ве 'УохоУ вс 'о *х 'иУохийн Лхйгя мгнву

де нвуь

000'9
000>
ооое
000*3

%де
°/«ое 000*9

ооо*^
ооое
000*3

%ез
°/«оз01 нахгь

оу Увн•Ак оханвав1гвквн ве ихги 
мгнвУ хо анвавУжодоаао ве вхвиаовоА инаУвУеч.а ва охвдом ‘внаУ хо 
вниУод внУа онагм-ивн 'вджАв-а вньгнвУ вхвманитдо оУ вНахв1гиомч.нвУ сГакевд вмгнвУ вн вяоноо ?ц

Публичното продаване на описаното имущество ще 
работен ден от 7 до 15 часа.

става всекк

Члан 53

От 1 януари 1972 година престава да важи Решението за общин- 
5ПО)20ПО и131/70)ШЪЦИ На населенпето (Сл- в на. Нишка община, №

Члан 54

ТОВк рсшение вли|а в сила осмия ден от публикуването му 
.Междуобщински служоен вестник в Ниш" и ще се прилага от 1 

тшуари 1972 година. Изключение са разпоредбите за общ приход на 
Населението, които ще се прилагат и за 1971 година нрн-уоа на

ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНСКА СКУПЩИНА

Председател
Инж. Димитър Славов

в
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С1

Пг ,ьйж«»’жаай*
и нзуь

инвевяеи вз ву еяУзуз вхвяявве я иуохеей зхинзяхвУояеиойц 
, „ ,, , -ЕЯЯЗУЗЙО иняоноо зхшЛйу И ЕХВИУЯЙО
ЗХИУЗЙЛ ашнитви вн ъзониою вхвнхойодо хо о/„о1 вн веиуегя охжн 

-зузиъло вавуоиьеи зз з1в охиом Узйонз 'вахоУзйз иняоноо шЛйу ве и 
охявя иУзаЛ и виУяйа 'инипгвк ве ехкинзузиьхо вн хтсЬгсевд

81 нзуь
-з<3 вяох вн № УЬ ОНЗЕУХЧ.О сюг^нД. „? ™нзувивн охонйох зинзгп 
ве в ‘входвй з знвявхозйц онумвьнпвп ^ 33 Х5КИ °™оя 'ихоонизу

ЕУ ЗЖОИ ЗИНЗУЕ1У-ВН ОХОНЙЗИ^Йоз •» Е1™'И<1и °И °ИЕЗ ИЖОУИЙЦ 
НЧ.НВУ о хвхвудо зз охиоя “ГжГнизУ нв-,™,ИС111 ви,нУ31ияаоизУ Узйонз 
НЙЦ -входвй о знеявхозйи онузгвнип^1°НВ«С!^:> шЛс1у и иязииьхввнве 
-по ихЛйУ и звпве 'впзхвупочгнву^в^,иУейсш иуи ияьзйп инвУявй 
-нзкзйя вуид 3 вхвхоовй охзоя езйп ^»^?9ЕЕ вхвнзяязйп он
вУ »ок вкАз внувтЛвн“““ °1мтас1я о онйзкевйгз иувивн зо 
-зузйпо Шхоо„,Г^вно\ТЖ ИЗУ

охзинзуззвн вн зхийгнвУ ве внол 
-В0 вн %д нзуь вн з кзниув хо УохоУ виньиу вн йзгтегвсГ хкинУзйз ва 
-квонвхзЛ зо вниЩцЛнз ехвлзниГпдо вн зинзтзс! онувийзио зч/}

30

и нзуь

%01 сЬкевй а хвтвудо зо (иниаойЛз иньийоха) 
иНаУвихо имивйидгз 'еПиу хвакехззГптзо охиом 'зхиУохисГц (,

•о/0д о хвхвудо зо имьчЛи шЛсГУ и иаодйаа хо кинзтвс! 
-мЛ вн и ижом иньийоха хо ижхьз вн знваходвйеи ийи „зьйвп вн" вход 
-вй хо зхиУо-хибц *°/оОЗ я^нвУ бЩтзуц зо 'ихзве во зн в ‘зьйвн вн вход 
-сс! хо УохоУ хвакяхозГп<юо охиом ‘ипинходвс! вн иУохийи Е0 •§

•о/оОе сГзигевс! а мгн
-вУ бШвуп зо ииПнзле и кинзУжзс1ъЛ 'вихвийпУзйн вн вмхздоз ве иПинх 
-оза> вн знвеиУосШ з хсавкннве зз охиом 'еПиу вн иУохийи В0 ч

• • • ■вПтвун зо (’(3п и иПинитхове 'нх 
-нзхв) вахззьинУзйзон иневс! о и охмвм 'знваЛмиудЛп ве винзуакдо ви 
знвйидч.3 зчо иуи ‘вахоузхвУеи вн иийвмиудЛн шЛсГУ и винвзиио 'нх 
-инм вн вджвУосШ о хвавшшсе зз охиом 'еПиу вн иУохийн Б0 шд

Ц нзуь

-УвгпЛап а о*п<хо ихЛузЛ и кин^мгипя,, * тшлз ин
ХВХПЕУП 'в1\Ло внувшЛвп я хянв^Г^^оГиГвуноя“90 Н

11 нзуь

-1^ом”важЛ^ охиом
е\иомч.нву важлуздо охиом вхвйох вн войо 'вУейх хо ппнльзур^ш
-^вГвн И ЕШЕЙеад 'ЕХЕ“9ЕЙ Е» ^90 е"Гх
.г®, * . ОНЗУЗ;яведо вхвмззьинхзх и еххзонТпок 'вхвинзУзаеиойп вн
■ои^вн^ук^ ехвнзп 'вхвходвй ВН ВУИЯ ВХЕПННУИХОдвЙ вн ОХЗИНЗЖОУ 

Ла и ЙЗАЕУП0Я1НЕУ хгаззя ве внЛз вхвншиУох вявУжйгя 
-хл вджЛуз вхвньгнвУ 'хиииу хвинйох и хвинуоУ -з-х 'екЛз енувгпЛвн 
вхвнйоа вн зхипинвйх инзузУзйпо вз охноя ВН 'ИПХЕУПОМЯНВУ ВЕ

•«/„дг хе1п
вуи зз ииНвеинвхйо- ииузхвпохвйхзве вн ихнзле вн иУохийп в^ •§

°/о01 с!зкевй а мгнвУ вНтвуп зо ‘охох-хйонз и охох 
'ихзуид иниийвхоу имивавУойн 'вНиу хвавахззНтч-зо охиом 'ис!хи индоУ 
-он ихЛйУ и ви<Зехоу хо ихзуид вн знвавУосШ хо иУохийн в^ тр

■°/с03 ХО ВЙ1ВУ11 зо 'мчхидоУ нзйваох
з васГгУ вн знвзвнзсШ з хвавахззНггзо зо охиом 'иуохийп В0 

‘°/с02 хвНтвун
-ЗЙ1Г ве в <0/оО€ ■ьвН1<вуи зз 'зинвкинве оннзизхзойоха охвм он ‘схЛсГУ и 
имохз вн знваеоазйн хо хвавахззН1ч.зо впиу иомвн охиом ‘иУохийн ве 
и 'входвй внзузУзйио ве сТоаолоУ он инзахззНтгзо 'иУохийи В0 "I

очузд вн знзУвул и знвсГн хо иУохийн вн и ииПвеин 
-влс!о имзнвиохз а входвй вмоУзУзнгзе хвходвй охиом ‘ениу вн зхиУох 
-ийн хо о/„о]; вНтвун зз зинзьогумеи он '°/о52 хо <1з«-евс1 а; втвун зз вПиу 
инавйи-онзахззНтдо вн шАузЛ хо инзахззНюзо ‘иУохийп В0

:ох и "Уохоу нзьиу винузхиахзизУ 
Узйоиз мгнвУ хвНгвун зн охзом ве *знвам<ЛузЛ охЛйУ и омзииьхввнве 
хо иуи кинзНтонхо иаоуЛйх инаоУзс! хо хвьихои зн зхиУохийи зь ‘зизоу 
-зЛ ийп он ‘хзонизУ вннзнзхзойоха хо иУохийи хвавьЛуоп впиу ваим 
-вх хо мги иуи 'винзшонхо зхиаоУЛйх вн зхидУзйопевй онзвулчз 'вход 
-е<3 внзузУзйно вн знвагпс1я,аеи ве йоаолоУ он хвюовй ваимвх ийц иуи

01 нзуь

вгеЛз вхвнзьвнеозйох вавникУвн охвом 'вУохоУ хо хзвь вавуавхз 
Узап взнил^в вхвнУохУз<1п онзвухчо мгнвУ вн знвНтвлтг ве ваонзо

‘вйвниУ 005‘2
Увн зиузУомч.с1 онптвкоУ хо УохтЗи хвахззНхч.зо охиом 'вниу •{; 

'вйвниУ 000 3 ,Уохис1и хвнхззГпяоо омв вйиу 1гувнвхзо '1
‘вйвниУ 000 € ^вн Уохийп хвахз

-зПхч.00 ожв ‘зинвигинве онаонзо з охзиузУзкзс охиом вн 'впиу I
:ваУзуз охмвм мч.нвУ хв*пвуи 'зинзгпз^ ваох вн и 

нзуь он мгнвУ з инзжоудо вз зн охиом ‘зхиНгнвУ ве вномв^ вн 19 
нз\Т1 хо ихоонизу имзнвиохз шЛсГУ хо и ииьхввнве инхвуиомч.нву

аз омвук вн знвовнзскг и знваеоа

61 нзуь
ихнзк

-ЛмоУ — вяхоузхвевмоУ инзкзин з инбйихнзкЛмоу вз ВУ и оньиниуз

влияят за намаление на основата за облагане с данък, което25060 могат да
може да възлиза най-много на 40%.50 2807060 3108070 Член 153409080 37010090 Данък от занаятчийска дейност в годишен паушален размер 
плащат данъкоплатци, които упражняват следните дейности:

1. Данъкоплатци, които упражняват занаята си без постоянно 
работно място и не ползват допълнителен труд на други лица, плащат 
от 300 до 10.000 динара.

2. Заети лица, пенсионери, военни инвалиди, трудови инвалиди, 
домакини и други незаети лица, на които дадена дейност не е изклю
чителна професия, обаче вършат занаятчийски услуги на граждан
ството, плащат следния годишен паушал:

— даракчпн . ..............................................
— водоимсталатори (за комплектни инсталации) .
— останали водоинсталатери.................................
— машиибравари....................................................
— столари ..................................................................
— електроинсталатори .......................................
— ююркчии..................................................................
— рязане на дърва с трион в града ....
— рязане на дърва с трион на село ....
— рязане на дърва с циркуляр ..........................
— Фризьори дамски..............................................
— плетачи ..................................................................
— обличане на копчета .......................................
— шивачи на мъжко облекло (за кроене и шиене ква

лифицирани) ...........................
— други шивачи на мъжко облекло ..
— шивачи на дамско облекло..........................
— леблебиджийска дейност (в будка)
— зидарско-дюлгерска дейност .
— производство на свещи ...
— трукери ........................................
— тапицери ........................................
— фотографи........................................
— останали занаяти ...........................
3. Лица които нямат работилници, а извършват услуги на граж

данството без да ползват допълнителен труд на други лица (хамали, 
чистачй, чистачи па обувки, резачи на дърва, продавачи на вестни 
ци и лотарийни билети по улиците и под. плащат 100 динара.

4. Данъкоплатци, които се занимават предимно със земеделие,
пла

400120100 500150120 600170150 700200170 800220200 900250220
Член 30

член 29 на това решение възлезе годишно на 
се плаща според действителния при- 450 динара 

750 динара 
450 динара 
600 динара 
450 динара 
450 динара 
360 динара 
300 динара 
270 динара 
600 динара 
450 динара 
270 динара 
150 динара

Ако приходът от 
повече от 3.000 динара данъкът 
ход по прогресивен размер и то.

РазмерНа годишен приход
АоОт 40%3.500
4.000
4.500
6.000 
8.000

3.000
3.500
4.000
4.500
6.000 

Над. 8.000

45%
50%
55%
60%
65%

Член 31
. 450 динара 
. 360 динара 
. 150 динара 
. 1.200 динара 

.210 — 1.000 динара 
до 1.000 динара 
до 500 динара 

. от 150 до 800 динара 
от 210 до 700 динара 

от 210 до 1.500 динара

„„.г ._гя и и л^гла на туристи и пътници и Димит-

ГкГ оггаГзГдиГГГ илаГт Д-к за веки единични осъществен
бруто приход “Твои която се извършва даването на ле-

Организацията посредс 'собсгве,шка да приспадне данъка от 
МЪЖН|;ГПГтГиГчлш,Св°бсрок ОТ 7 дАни от деня па плащане- 

сметката на общината.
Член 32 
с данък

които този данък

гла, е
предходната 
то и да го внесе на

ВЪРХУпл?шГтЛспо°рТсдСГД^с™,еОсновата за облагането 
намалява на данъкоплатци 

както следва.
\

а занаятчийски услуги извършават като второстепенно занимание, 
щат от 100 до 2.000 динара.

5. Данъкоплатци, които се занимават с превозване на пътници 
с моторни превозни средства (таксита и комби возила), плащат 100 
динара от регистрирана седалка, без да се смята седалката на шофьо
ра. Ако се занимават с превозване на товари като допълнително за
нимание плащат 600 динара за тон.

3%т-слен приход
1. За разноски 
— Разноски по упр
3. Отчисления — 5'/о гтихоли от давамеНа лица които осъщесгвяваг прих л ^ ^ признават и раз-

изРхГГвГеТиа°Тур" -^ихс н бслъого в размер 10% ох

по подръжансто
авляването — ^

на обзаведени

стаи освен 
носки по 
стойността им.

9
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II

нрузхинщизУ Уайоно ЕавУжйгяхЛ ое>ОИЗВУЛЧ.О 9ЖОИ1 'УОХОУ НЗЬИ V
'шЛуоЛ инусЛхмоузхни «е мадвУ о жвлудо се ехевонзо*УЬхважЛуоЛ оньиУоисюн охиом 'ишзУжвсПЩ1ИУ ИНСВЙЧЮНЖОЗШ^ Е11

машгУ хсгшзуи Уохпбп охЛбд нзузУхо нмзов хо хнопосш д охком
ВИНО Н 9г нзуЬ

91 ноуь •о/о0е с!змевс1 а мгнеУ
стиуц 30 ( уоп и ииоиком инхииеи -иит.»У )ииоиком а Еходвй ю иу 
-охисШ ЕС и в!°9®йй™3е^УвЙ"°н^Й^еупУоо^впиу инеейи онвахозШдо 

ИХЛУОЛ ю.анвпоща.г ИХЛЙУ и инуаАхмзузхни “»ХИк™у3ехи'аХои3у
'интзУжесГх кино УОХИС1И охЛс19 нзяхоз!п 

ихЛуоЛ инувЛхмзузхни ве ягнву

'°/о51 с1о-1\’свс1 о мгнвУ
о ъмвудо оо в1г.нудяа инзясНУ хо хгУохийи онзнхониУд -%0? с1з1Ш?с1 

Уохиби охЛбд нзахооШ.гоо оьньиниУз имооа хо- хнз1юс1и а зин 
ои мчнвУ хвШвуи ‘иипвеинвдйо идЛйУ и имонвиохз хо Уох

а ох и 
-ваоноо ваох
оу хваьахооШяоо оньиУоисюи охио>г ‘нз-уь иеох хо ипхвуиотнву ви

Узсюш хвхвудо оо он охиом 
-ч.оо имзоя хо хнзПоЛи а хвшвуп009 — 00? — иусПйвч вн зивяидевй — 

008 — 005 ■*- ийинзУоя иньзй вн нс1вьнноУоа — 
002'I — 0017 — ифвЛюхоф — 
00Г1 — 02У — ийочЕИЙф — 

002'! — 02I — минходей ег>9 ийвночйд — 
000'2 — 0024 — мимходвй ниУ» о ийвнзгйд — 

05^ — иижУноднод — 
09^ — вябзь вн знвехолисШ — 

00П — 021» — ииьнйога — 
008 — 02У — ийвтлдо — 

09{; — нс1омЛс1х — 
00? — ис1вжч.а — 
09Е — иьвхоун — 

09Е — оумзудо о>ю1\’вУ вн иьваиш —
ИИЖУНВДсЮг —

Я1 ноу ь
•НИУ

шЛуоЛ инувЛхмоуохми итеятйгяси 'впиу ихЛйУ — 
оуоо ви иУойдо имойоя вн иуохигпйчяеи — 

УсйшойхикиУ в иУойдо ииойзя вн иузхиптйгяеи — 
хвУиУивм НОЯХОДУОП

_исючфот вн онкяхохУон ве исюхмЛбхони
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6. Данъкоплатци от гРЗДа и от селата Бачево, Градини, Лукави- 
ца, Желюша, Гоин дол, които услужват на гражданите с превозване 
на стоки и друго) плащат за част от дохода, който осъществяват от 
тражданите, следните размери:

1. За превозване с конска тяга (два коня) — 450 динара
2. За превозване с конска тяга (един кон) — 360 динара
3. Превозване с волска тяга (чифт) — 270 динара
4. Превозване с други впрягове — 150 динара
5. Данъкоплатци, които упражияват дейност във вид на домаш

но ръкоделие, плащат от 200 до 1.000 динара.
6. Данъкоплатци, които осъществяват приходи от услужване с 

средства на труда в земеделието плащат и то:
1. Казани за варене на ракия обикновени (неподвижни) — 80 д.
2. Казани за варене на ракия (подвижни) машини — 200 д.
3. Триери — 80 д.
4. Воденици (поточни) с два камъка — 120 д.
5. Воденици (поточни) на Пъртопопински извор и Лукавашка 

река с два камъка — 400 д.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако една воденица има два или повече камъка, но по
ради малко /.ода работи само един камък, тогава ое плащат 300 ди
нара за двата камъка.

6. Бичкиджийници на вода — 300 динара
7. Други бичкиджийници — 360 динара
8. Ярмомелки — 300 динара
9. Собственици на трактори за оран:

а) до 35 кс — 600 динара
б) над 35 кс — 1.200 динара

10. Вършачки с мощност 500 кг в час от 600 до 1500 динара
11. Вършачки с мощност над 500 кг в час — от 1200 до 2000 д. 
9. Данъкоплатци мъже над 60-годишна възраст, или жени над

55 години, които живеят в града и тук упражняват занаята си, пла
щат:

74 алинея 3 и 4 на Закона за данъците да се утвърди в по-малък раз
мер от едногодишния среден личен доход, определен с решението, в 
следните случаи: на данъкоплатци, които въз осно-ва на редовно во
дени делови книги ц с разполагаема документация докажат, че са 
осъществили по-малък чист приход от средния размер на личния до
ход утвърден с решението за конкретна дейност, а също така и на да 
нъкоплатци, които са по-възрастни от 60, т.е. от 55 години за жени. 

Основата за данъчно облагане момее да се намали най-много до
30%.

V. ДАНЪК ВЪРХУ ЛИЧЕН ДОХОД ОТ АВТОРСКО ПРАВО ПАТЕНТИ 
И ТЕХНИЧЕСКИ ПОДОБРЕНИЯ

Член 27

Данък върху личен доход от авторско право, патенти и техниче 
ски подобрения плащат лицата според следните пропорционални раз
мери:

1. За приходи от авторско право
2. За приходи от патенти
3. За приходи от технически подобрения
4. За приходи на носители 

ри са плаща размер 25%.

20%
15%
15%

на авторско право, които не са авто-

Члсн 28

Разноските, които са направени при осъществяването на прихо
ди от авторско право, патенти и технически подобрения, се приспадат 
от основата за облагане както следва:

1. За приходи които произлизат от композиторски и други твор 
би (скулптури, картини, графически и други творби )от областта на 
приложното изкуство — 30%.

2. За приходи от научни, литературни и публицистични творби 
и от литературни; научни и други преводи — 25%

3. За приходи, които произлизат от филмови творби 
пълнения на творби (с пеене, свирене, театрални и филмови изпълне
ния, рецитиране и изготвяне на идейни скици) — 20%

4. За приходи произлизащи от други авторски творби — 20%

— даракчии — 600 динара
— Даракчии и чепкане на парцали — 810 динара
— Чепкане на парцали — 210 динара
— кзорчии — до 1.000 динара
— колари 600 динара
— калайджии — 360 динара
— ковачи — 450 динара
— тенекиджии — 450 динара
— налбанти 750 динара
— бояджии — 360 динара
— грънчари — 360 динара
— зидари-дюлгери на стари обекти — 210—1,200 динара
— зидари-дюлгери на стари и нови обекти 450—2.000 динара
— молери-бояджии — 450 динара
— бъчвари (кацари) — 360 динара
— плетачи на кошници — 210 динара
— юрганджии — 360 динара
— шивачи на мъжко облекло — 450

и от ИЗ

УЕ ДАНЪК ВЪРХУ ПРИХОДИ ОТ СГРАДИ 
Член 29

чешения поТ^«К?"Т0 лицет0 п?лучава от даване на сгради или по лещения под наем се плаща данък върху приходи от сгради. 
Данъкът се плаща в паушална сума и то:

За месечен наем от динара Паушална сума
до

30 15030 50 200
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XIV ДЕЛОВИ КНИГИ 
Члан 49

Данъкоплатци за занаятчийска и други стопански дейности и

Е1===1В“Н~
звия определени със закона.

Преглеждането и контролирането на книгите и процедурата за 
установяване изправността на книгите извършва инспекторът по 
приходите. РЕШЕНИЕ

ЗА ДАНЪЦИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ 

ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

XV ГАРАНЦИЯ

Члан 50

От данъкоплатци за занаятчийски и други стопански дейности
и за извършете на интелектуални ^ут, кото в пг^’ИДС1ШТС, ср.

Й“». " —“"Т" -
плашането на неговите данъчни задължения.

Члан 51 Общинската скупщина в Димитровград публикува 
решението за данъците на населението от Димитровград
ска община с цел данъкоплатците подробно да се запоз- 
:нант с правата и задълженията си в данъчното облагане.

Решението съдържа разпоредби за данъците кфгго 
гплащат земеделски производители, занаятчии, заети лица 
:ц др. Също така съдържа разпоредби за данъците за сгра- 
.дн, наследство и подаръци.

В решението има разпоредби в кон случаи данъко- 
платците имат право на намален данък.

латения данък, яие /га компетентни лица — 5 динара за
2. Разноските ™ влизане н ^ екзекутишю плащане.
данъкоплатец, кьдс го се и I _ 2»/„ от неплатения

3. Разноските по продажба па вещи .евсеки

екзекутивното взимаме па данъка, какви 
пощите транспортирането, съхранява- 
ввщи ’ ' И под. сс плащат от

данък по4 Лруги разноски
стойност-щ нааното нмуществ0

им стойност.
то са: оценяване 
пето и поддържането 
страна собственика в

падействителната

Члан 52
изнася на публичен търг внедвижимо имущество сеОписаното 

следните селища:
,. В Димитровград в а

може "и^във''всяко^населеноЛмястгг^където е извършено описването па 
вещите.

22
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Въз основа на чл. 3 и 22 от Закона за финансиране на обще
ствено-политическите съвместности, член 8 от Закона за данъците на 
населението (Сл. гл. СРС, 51/71) и чл. 178 от Статута на димитровград,- 
ската общинска скупщина (Ок. сл. в. 17/64) димитровградска общин
ска скупщина на съвместно заседание на общинската камара и кама
рата на трудовите общности, състояло се на 29 февруари 1972 година1 
прие

Члан 45

От данък върху сградите се освобождават новопостроени жи
лищни сгради, т. е. жилища в срок от 15 години, като се смята ог 
първия ден на следващия месец след като е дадено разрешние за 
употреба на сградата. За жилищни сгради, за които не е предвидено- 
разрешение за строене на жилищна сграда това важи от първия ден 
на следващия месец след като сградата започне да се упцтребява.

Това освобождаване не важи за новопостроени делови помеще
ния, но те ще се облагат според разпоредбите от чл. 40 и 41 на това 
решение.

РЕШЕНИЕ

ЗА ОБЩИНСКИТЕ ДАНЪЦИ НА НАСЕЛЕНИЕТО

Член 1
Установяват се следните видове данъци:
1. Данък върху личния доход на заети лица;

2. Данък върху личния доход от земеделска дейност;
3. Данък върху личния доход от самостоятелно упражняване на 

занаятчийска или друга стопанска дейност;,
4. Данък върху личния доход от самостоятелно извършване на 

интелектуални и други нестопански услуги;
5. Данък върху личния доход от авторско право, от патенти и 

технически подобрения;
6. Данък върху приходи от огради;
7. Данък върху приходи от имоти и имуществени права;
8. Данък върху печалби от лотарии;
9. Данък върху общия приход на гражданите;

10. Данък -върху наследство и подаръци;;
11. Данък за жилища;
12. Данък на товарни моторни коли, прикачни и комби возила 

за превозване на товари и стоки, и
13. Данък върху хибридна винова лоза.

I ДАНЪК ВЪРХУ ЛИЧНИЯ ДОХОД НА ЗАЕТИ ЛИЦА 
Член 2

Данък върху личния доход на заети лица (по-нататък данък 
работна заплата) плащат всички заети 
размер 1,6%.

Този размер от предходната алинея се разпорежда наг 
— Част за покритие на бюджетното потребление,

ла4;Т за покРитие на нуждите на народната отбрана* възлизаща на 0,2%.
Член 3

За сгради, които могат да се строят или поправят 
ние на служебен орган, освобождаването

само с разреше- 
от предходната алинея се

дава само ако собственикът на сградата или жилището 
разрешение. има такова.

Освобождаването според този член не може да се даде за на
лични или новопостроени жилищни сгради или жилища 
ползват само сезонно за отдих и почивка (вили), както и за жилищни 
сгради които са построени в района на бани, туристически места 
без оглед дали се ползват постоянно или периодичеоки.

които се

и др.

XII ДАНЪК ЗА ТОВАРНИ, МОТОРНИ ВОЗИЛА И НА ПРИКАЧНИ 
И КОМБИ ВОЗИЛА

Члан 46

Данък за моторни товарни коли. пътнически, прикачни и ком- 
ито°ТоООГ динараИТе Плащат в гоАишна сума според тон-натовареност

собс™никът3и-,по!^И МОТ°РНИ- прикачни и комби возила, които.
мнос^ЯОП 33 СВОИ НужАИ се пла1Па ,по тон-натова-реност ош динара годишно.

лица според пропорционален

XIII ДАНЪК ЗА ХИБРИДНА ЛОЗА 
Члан 47

възлизаща на1,4%.

Данък за хибридна 
всеки корен. лоза се плаща годишна по 0,20 динара за

Данък върху личния доход на заети 
пропорционален размер:

1. Когато заетите са пенсионери 
нямат свойство на осигурени лица

2. За работа, траеща повече от

лица се плаща в; увеличен

и въз основа на тази заетост
• • ..................................40Р/«.

Пълно, работно време, съгласно

Члан 48 ■

ил 1ч^иИН?СТИ- КОИТО ™ат сезонен характер според пазпооедите н»
оран.
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култура *__просвещд м изкуство * култура * просвефа ★ изкуство
Ютново за учебниците на български език

I Положение, което не 

може да се отлага
Политиката на СЮК по въпроса на обучението и упо

требата на майчин език в училищата на народностите е 
^пределно ясна без оглед на броя на населението от да- 
.дена народност, обучението трябва да бъде на майчин 
■език. А за да се осъществи това. налага се да бъдат създа
дени необходимите условия — учебници, преподавателски 
*кадри, наръчници ...

■ ПОЛИТИКАТА Е ЯСНА — ПРАКТИКАТА СЕ СРЕЩА С МНОГО 
ТРУДНОСТИ

■ УЧИЛИЩАТА НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ ВСЕ ОЩЕ БЕЗ НЕ
ОБХОДИМИТЕ УЧЕБНИЦИ
ПИСМО, КОЕТО РАЗДВИЖИ РАЗИСКВАНИЯТА

Практиката обаче показва, 
'"че в училищата на българ
ската народност политиката 
зна СЮК

НЯМА ИЗГРАДЕНИ СТАНО 
ВИЩА — състоянието на учебни

ците — от аспекта на числен 
пост и качество;

— включване на по-широк 
кръг специалисти от редове
те на народността в съставя 
нето и превеждането на уче 
бницнтс;

— осигуряване на по-голям 
обществен контрол в общи
ните по отношение на изда
ването на учебниците;

— осъществяване на уста
новена система и критерии 
в политиката на издателска 
та дейност за българската на 
родност;

За съжаление, и едно тако 
ва представително съвещание 
не можа да изгради опреде
лени становища, па затуй 
прие заключение представи 
тели на общината съвместно 
със Секретариата за образо
вание и наука в СР Сърбия, 
Републиканската 
общност. Завода за учебни
ци и учебни средства и Ре
публиканската образовател
на общност да устроят съве 
щание, на което ще се рази 
еква по въпросите за учебни 
ците на български език. Съ
щевременно димитровградча 
ни предлагат контактиране 
на Завода с представители 
от другите общини на бъл
гарската народност, а след 
това — общо съвещание.

Очевидно, проблемите око 
ло издаване на учебници за 
училищата на българската 
народност не са само от фи
нансово есстество, както го 
представи Заводът за учебни 
ци. Дългогодишните недора
зумения — някъде повече, ня 
някъде по-малко — изискват 
многостранно осветляване на 
въпроса с уччебниците и кое 
то е още по важно — спешно 
решаване, но не и неоправда- 
телна прибързаност.

Всъщност, за учебниците 
на български език тези дни 
се заговори по-обстойно и по 
задълбочено 
на едно писмо, което Заво
дът за издаване на учебници 
в СР Сърбия е отправил до 
председателите на ОС. сек
ретарите на СК и просветни 
те на ОС, секретарите на СК 
фактори в комуните, където 
живее българската народност 
С това писмо Заводът търси 
подкрепа от тези фактори 
пред Републиканската култур 
на общност, за да получи не 
обходимите средства за печа 
тане на учебниците.

Писмото на Завода насър
чи обаче заинтересованите 
всестранно да обсъдят въпро 
са с учебниците на българ
ски език. Така например в 
Димитровград на 4 април т.г. 
членовете на Съвета по обра 
зование и култура при ОС, 
Изпълнителния отбор на об
щинската образователна об
щност, представителите на 
общинската скупщина, обще 
ствено - политическите орга
низации и училищата освен 
проблема за парични сред
ства обсъдиха още:
~ резултатите в областта 

на издателската дейност за 
нуждите на българската на
родност;

не се осъществява 
<стопроцентно. Основната при 
■■чина е, че липсват преведе- 
•ни (а и оригинални) учебни 
-Ци по много предмети. Затуй 
*тези предмети се преподават 
31а сърбохърватски език, а в 
31якон училища съотношенн 
гето е 50:50. па и повече, в 

• шолза на сърбохърватските.

благодарение

културна

Ж ОНЕЗИ. ПРЕВЕДЕНИТЕ 
— НЕ СТРУВАТ

Спрямо евиденцията на За 
5зода за издаване на учебнн- 
гци в СР Сърбия само мина
лата година от 43 учебника, 
Зсолкото е трябвало да бъдат 
тздадени, са издадени общо 
ТО! Почти съ-щото положение 
<е и в предишните години.

Преподавателите, а и спе- 
зциалистите по езика, обаче 
язтправят остри забележки и 
5ю адрес на преведените. Най 
разпространената оценка за 
зповечето от тях е — не стру
ват!

Ст. Н.

В следващия брой: КАКВО 
ИСКА ЗАВОДЪТ ЗА УЧЕБ
НИЦИ С ПИСМОТО, ОТПРА 
ВЕНО ДО ОБЩИНИТЕ НА 
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНО-

— по-нататъшните мерки, 
които трябва да се предпри
емат с цел да се комплекту 
ва и подобри качеството на 
учебниците за учениците от 
българската народност. СТ?

В рамките на Центъра за култура и забава в Димитровград

Самодейност и образованиеОбикновено неофициално, 
напоследък по-често и офи 

щиално, се изтъква, че учеб 
юниците се превеждат от нес
пециалисти, и то доста тесен 
кръг хора, които слабо бора
вят със съвременния книжо 
вен български език.

миери. От тях една ще бъде 
подготвена от пионерите.

Предвидено е, в рамките 
на младежката сцена, да се 
проведат лекции за запозна
ване с основите на театрално 
то изкуство, изпълнението на 
артиста, дикцията, постанов
ката, и пр.

ПОЧТИ всяка културна 
проява, която се провежда в 
Димитровград е свързана с 
Центъра за култура и заба
ва. Какви са тазгодишните 
планове на Центъра осведо
михме се при директора Си- 
ниша Нейков.

известни художници и реп
родукции на знаменити клаг 
сици. През годината ще бъ
дат организирани най-малко 
две изложби, от конто една
та ще бъде на художник от 
българска нродност. Що сс 
касае до изложби на репро
дукции, ще бъдат организи 
рни най-малко шест излож
би от тоя характер.

Дейността на фото и кино 
клуба ще има творческа и 
образователна насока. Ще 
бъде организиран начален 
курс за фото и кинс любите
ли, който ще има за цел да 
оспособи млади кадри за ре
жисьори, сценаристи, каме- 
рманн, конто да вземат учас 
тис в реализация на любител 
ски филми. Също е предви
дено кино клуба да заснеме 
два къси-документални фил
ма и един игрален филм, с 
битов мотив с надслов ,ДПоп 
ска сватба”.

Планът за тазгодишната 
дейност ще сс състои в раз- 

културно-художсст- 
вени самодейности, прожек
ции на подвижното кино, ак 
ции които ще организират 
библиотеката народния уни
верситет, редовни филми в 
градското кино и други кул
турни манифестации.

Самодейността тази година 
ще обхване следните форми 
на работа: активност в рам

па самодейния театър, 
културно-художественото дру 
жество, музикалната и худо 
жествсна секция, кино и фо 
то-клуба, кукления театър, 
рецитаторската секция и от 
дела на местния музей.

Секцията на рецитаторите 
вече работи. На 3 април т.г. 
учениците от основните учи
лища в общината имаха в 
малката зала на Културния 
дом състезание. Участвуваха 
и ученици от гимназията.

В рамките на .музикално
то образование са предвиде
ни четири концерта в града 
и шест по селата. А трябва 
да сс изготви и 
програма 
„Майски срещи” и участие 
в републиканските съревно
вания.

За най-малките е също пре 
двидсио състезание с назва
ние „Първи музикални кра
чки”.

лични»Байино« в пенсия
Неотдавна прис
лужникът при ос

специална 
за наближаващитеновното училище 

„Братство” в Зво 
Никола

кито

нци
Цветков „Байи- А.Д.
но” след прослу- 

30 години 
в пенсия, 

близък

театър „Хр.Самодейният 
Ботев” през тазИ година тря 
бва да представи две промие 
ри и да реализира още се
дем изпълнения с културно 
забавен характер. Също о пре 
двидено да гостуват други 
театри с шест прсдставле- 

с шест представления,

жени
Секцията на музикалната 

в .Югославия, от 
е запланувала 

да организира единадесет 
концерта.

На изобразителното изкус 
тво. имайки предвид бога
тата традиция в нашата об
щина в тази област, е пред
видено да сс посвети пълно 
внимание да се насърчават 
проявите на млади таланти. 
В Тая насока ще бъдат орга
низирани лекции, учени
чески изложби, изложби па

штттштотиде младеж 
своя страна,

Винаги 
до децата, отзив- 

и трудолю

бив Н. Цветков 
подаватели.

чив атъри от ученици, и от пребе обичан еднакво Нишкият театърот които 
трябва да гостува с две. 

В дейността на театъра 
и младежка-

колективът па учили- 
и като на пръв пен- 
спокоен и дълголетен

И. М.

длу в пенсия 
с грамофон 

пожела
При заминаването

му подари радио
това училище му

включена 
сцена, чиито 

също трябва да сс представ
ят пред зрителите с две-пре-

ещето
сионер от 
пенсиоиерски живот. гптгттшчленовета
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Третото хилядолетиеРезултати от първото теглене
очерк)(НаучнофантастичеиПене Димитров

ул. „7 юли” № 17 
Босилеград 
Слапча Димитров 
ул. „7 юли“ До 18 
Димитровград

Осведомяваме участниците веднага да 
едногодишния абонамент, ионе- 

прн следващото теглене няма да взи 
маме пред вид участници, които не са 
абонати на вестника.
Сумите внасяйте на текуща 
-378 — СДК — Ниш

Пояснение:
За да участвувате във викторината нео-

-°д'Г°СТЕ ЧЛЕН НА МЛАДЕЖКАТА 
ИЛИ СТРУДЕНТСКЛТЛ ОРГАНИЗАЦИЯ 
_ ДА СТЕ ВНЕСЛИ ЕДНОГОДИШЕН 
АБОНАМЕНТ ЗА ВЕСТНИК ,.БРАТСТ
ВО“
Резултати от първото теглене 
Тъй като получихме доста точни отго
вори на първия въпрос чрез жребие на
градата от 14-дневно летуване в Пстро- 
вац на Адриатическо море получиха:

г-г ВПГМ наскоро само след някакви си 28 години, за,. СЬВСЕМ наскоро, са „ ше донесе то на чове-
почва третото хилядоле • , я ще бъдат напра-

вени през
измени животът на хората,
светът презМОО-та ™*™'*овешкит ум_да си поставя та- 
Къпроси?До^ДсамоРприми“лт1 з^^ОДобпГдърТо^Р™

«истини с?а_х пред 03ГдаТеакажГеап^ 
ч^СГ-дарзос^га или желанието да прозрем бъде- 
щето!

внесат
же

сметка 625-

поставя не но силите си? 
мъглата на бъдещето,-КУПОНЧЕ №3 Винаги когато вочек си 

чппяти на то тази —— да прозре през
“Дп™ледът му неволно се обръща назад към миналото, за, 
л-> почерпи там смелост и опит... _
Л Какво би могъл да предвиди наи-учечният монах,, 
иай-дръзновеиият богомилски проповедник от десети век.. 
Телевизионно предаване чрез спътник „Мълния”? Кибер- 
нетизирана атомна електроцентрала? Или изпращане на, 
научноизследователска станция на ВеиераИ ^ ,Р8 72Т?
ва не би било по силите на нашия прадядо от 18 72 г.. А. 
темповете занапред ще нарастват непрестанно, в геомет-

Точен адрес 
Име и презиме 
Отговор ----------

Въпрос: ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА ДРУГАРЯТ ТИТО ИД
ВА НАЧЕЛО НА ЮГОСЛАВСКАТА КОМУНИСТИ

ЧЕСКА ПАРТИЯ? __
Отговорите изрежете, залепете на пощенска кар 

тичка и веднага изпратете до редакцията.
ри 1'' Р°ГсРложим' от едната страна на везните възмож- 
ностите, които науката и техниката ни дават да предвиж
даме, а от другата — шеметната скорост, с която се раз 
вива занапред човечеството, би трябвало да сведем 
рено взор и да не докосваме завесата на бъдното хилядо
летие. Но нима човекът може да живее без бъдещето си„ 
без мичтите за него, нима всяка наша крачка не е насоче? 
на към него? Ако в името на това бъдеще богомилите пре? 
ди хиляда роДини и всички техни наследници-бунтари са 

чисто сърце, нима може да нещо нас, хората от- 
зарята на комунизма, да впием взор напред и ако не да 
предвидим, то поне да помечтаем за съдбата на човечест
вото през хилядолетието, от което ни делят само 28 го
дини!

сми-

Ратно Георгиев отново директор
загивали с

ко Георгиев и други по-ста
ри работници в колектива. 
Водена е дори и неуместна 
агитация и по такъв начин 
стария ветеран на коопера
тивното дело в Клисура — 
Христо изгуби, а за нов ко- 
мерчески ръководител на ко 
операцията се избра Ратко 
Сотиров.

Мисля, че тези млади хора 
са направили грешка с ми
налия труд на един от осно 
вателите и ръководителите 
на кооперацията и не са по
стъпили хуманно. Считам, 
че и обществено-политичес
ките организации в Клисура 
са изгубили от предвид кад 
ровата политика в района. 
Впрочем, нека за това раз
мислят малко и селяните от 
Клисурския район — члено
ве на кооперацията и нека 
се чуе и тяхната дума.

М. Величков

Ратко Георгиев от с. Дра 
шщи вече 15 години е дире
ктор на земеделската коопе
рация . Клисура" в с. Клису 
ра. а Христо Рангелов от 
Клисура от освобождението 
до днес работи в спомената 
тата кооперация — известно 
време като управител на съ
щата, а по-дълго време като 
комерчески ръководител. 

И двамата са енергични и 
дейни така че кооперацията 
отвинаги работи добре и ни
кога не е завършила годиш 
ния си баланс със загуба.

На осми април настоящата 
година въз основа на разпи
сан конкурс се проведе преиз 
биране на директор и комер
чески ръководител. На заседа 
нието на кооперативния съ
вет присъствуваха 22 членове 
За работно място директор 
бяха конкурирали двама кан 
дидати от които единия «е

изпълнявал условията на ко 
нкурса и молбата му не е ни 
разглеждана. По такъв на
чин членовете на съвета гла 
суваха само за един канди
дат — досегашния директор 
Ратко Георгиев, който отно
во бе преизбран за директор 
на кооперацията.

По-интересно обаче е би- 
било преизбирането на коме 
рческия ръководител. За ко 
мерчески бяха конкурирали 
трима души, заети в коопера 
цията. Покрай досегашния 
комерчески ръководител — 
Христо Рангелов, бяха кон
курирали и Стоян Маринков. 
счетоводител в кооперацията 
и Ратко Сотиров, магазинер. 
Последните двама са имали 
добри работни места и са до 
шли в тазилтрудова органи
зация на готово, благодаре
ние на вложения труд и уси 
лия на Христо Рангелов, Рат

А.Наричат XIX век железен, на парната машина, 
ще нарекат двадесетия? Не случайно той се кичи вече?

кибернетически,.как
с много имена: електрически, 
космически... Но в историята той несъмнено ще се помий 
като века на двете революции — социалната и научно-те—

атомен,

хническата...

СВРЪХЗАДАЧАТА

Някога, преди повече от милион години, когато не
известната маймуна, гонена от настъпващия ледников пе? 
риод, е слязла от дърветата и е тръгнала по мъчителния път* 
на очовечаването, тя не е умеела да се труди, да преоб
разува целенасоченото околната среда в своя изгода. От
тогава до днес човекът набира, сили, физически и интелек: 
туални, все за решаването на тази задача: започнал от- 
мускулната сила на ръцете си, стигна до атомното ядро*, 
от краката си — до космическите ракети, от камъка и дър> 
вото — до металите и пластмасите, от ограничения опит* 
на примитивния си мозък до днешната наука, до киберне
тиката, от дивата орде — до социалистическото общество^ 
А свръзадачата на третото хилядолетие ще бъде да довър
ши този многовековен процес, да достигне върховете на» 
познаниет ои умението, да изпълни завета на Карл Маркс: 
— д апреобразува света, в който живее!

А какво е нужно за това?
Да се опознаят законите на мъртвата,, живата и ми

слещата материя докрай, в хоризонтална и вертикална псь 
сока, да се намерят технически възможност за овладява
не на природните сили и те да се впрегнат в служба на» 
човечеството:

Пет са решаващите фактори за изпълнението на» 
тази свръхзадача:

1. За задоволяване на материалните- и духовните ну* 
жди на човечеството, за успешното развитие на производ» 
ството за благоустрояването на планетата, за овладяване- 
т она Слънчевата система и по-нататък на Галактиката са» 
нужни_ неизмерими количества енергия, която да 
безбройните машини, да отоплява и осветлява, да кара тра! 
нспорта ни, да строи... Енергията — това е силата на Ра
зумния човек.
, - 2. Целият този гигантски парк от много милиони
наи-разнообразни механизми и съоръжения трябва да бъ— 
де построен от вещество — естествени и изкуствени мате- 

„ТОЛКОВа различни п0 качество, колкото е разно- 
странно предназначението на предметите, които ще бъдат- произведени. А
„„ ^ретият Фактор е трудът. Той ни е добре познат 
на него посвещаваме главната част от съществуванието) 
Но гл1^пОВ»оПОМОЩ СМе се създали като разумни същества, 
задача — т я о“™ ТРУД ние НЯМа да решим поставената, „„ тя е твърде грандиозна за възможностите ни. 
Ето защо в трудовия процес човекът ще бъде заменен™т 
автоматизираните механизми и мислещи машини 
ще изпълняват поставяните от хората задачи. *

4. За създаването на неизчерпаеми 
точници, на градивни вещества с нужните 
ханизми, заменящи физическия 
ка, ще е нужно пълно познаване 
та, живата и мислещата 
умът на човечеството.

бъдеаВВ°ДВГД^еС^Вв^^ра■пжз!азадачатаНИЗаЦИЯ> Д°РИ № 
бъде изпълнена, тъй като усилията-»а-че
осъцщетштанетс^н^една обгпРажди и борби, а изцяло на, 
всички хора. Д а 0бща цел-----благоденствието на»

Училищата е клисурски район

В лошо състояние
На 8 април настоящата 

година, Изпълнителният от
бор на Общинската образо
вателна общност от Сурду- 
лица посети клисурски рай
он. Целта на посещението му 
бе да се упознае със сътоя- 
нието на училищните сгра
ди, в които става обучение-

Изпълнителният отбор ще 
изнесе доклад за състояние
то на училищните сгради на 
Общинската образователна 
общност в Сурдулица, която 
ще направи заключиения ка 
кви мерки да се предприе
мат за да се доведат в ред 
училищните сгради.

ка не са довършени, нито 
пък са обзаведени. Училище 
то в с. Сухи дол е построе
но преди около 70 години и 
е дотраяло. В добро състоя
ние са новата училищна сг
рада в Клисура-център, сгра 
дата на шестогодишното учи 
лаице в с. Кострошевци и та 
зи на четирикласното в с. 
Паля.

движи:

то.

Членовете на отбора кон 
статираха, че старата учили 
щна сграда в Клисура-център 
не е строена от качествен ма 
териал и не е годна за упо
треба. В с. Стрезимировци 
пък децата учат в частна 
сграда, която въобще не е 
подходяща. Училищният ин
вентар — чинове и др. е съ
всем дотраял и час по-скоро 
бе да се запознае със състоя- 
ни. В с .Драинци училищна 
та сграда е нова, обаче още 
не е довършена, а нагледни
те средства са оскъдни. Учи 
лищните сгради в четирите 
клисурски махали също та-

М. Величков

Б Р 0 И к И КОИТО'
НАЗВАНИЕ НА
ПРЕДМЕТИТЕ
ТЕЛЕВИЗОРИ
РАДИОАПАРАТИ
ТРАНЗИСТОРИ
МОТОРНИ КОЛИ
МОТОРЦИКЛЕТИ

ГОДИНА 
1971 енергетични из— 

качества, на ме- 
и умствен- труд на чове- 

на законите на мъртва- 
материя, съвършане техника —■

1970
820 868

1200 1.615
200 250
139 183
148

ЗАБЕЛЕЖКА: при транзисторите броят 
лно по-голям, понеже много не оа регистрирани, а 
при моторните коли не са зачислени 4 
частна собственост.

163
не ще може да»е значите -

трактора —

в следващия брой: СИЛАТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО) 
БРАТСТВО:* 14 АПРИЛ 1472:
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В България половината 

от лекарите са жени
4» ХУМОР*® ШИРА а

ми бая «Вене од Босиле
град и жали се човекат да 
у тьиният край се появили 
силеджийе — бию кога 
стигну и кога сретну. Йе- 
днога старца вързали за 
врбу та еуноч дреждал, 
другога юрили да му узну 
паре, а йедну девоййу соб 
лекли голу ко од маййу 
па ЪУ накарали да н>им иг 
райе на масу. Народ по 
тая села толко се уплашил 
та не смейе да каже ни на 
милициюту койи су и -що 
су и кикво су све прайили. 
Бою се ка 1)и пуще, а наш 
народ знайе дека и да 1)и 
уапсе нема млого да седу, 
че опате що су па казува- 
вали. Тува скоро имаше и 
две убиства, пише ми бая 
Вене. Мужийе пречукаше 
две жене додека да ви
диш.

Ако сакамо да помогне- 
мо кико на свой и, а своя 
смо работа, тия 39 пищо* 
ля да дадемо на босиле- 
градчатье да се варде од 
напас. Нийе яема сък за 
сък од кво да се вардимо. 
А ако потребе они че по
сле да помогну.

София (Танюг). — От 1971 
до 1975 година България 
вложи в здравната служба 
два и половина атьти повече, 
отколкото в миналия петго
дишен план. Ще се построят 
повече от две стотини болни 
ци и други здравни заведе
ния и по този начин оегашно 
то число от 80 000 болнични 
легла ще се уваличат на 15 000.

В следващите пет години 
ще дипломират 3 700 лекара, 
800 стоматолога

слото на жителите в Бълга
рия заема високо място 
света: на 10 000 жители 
падат 16,8 лекара, 3,9 стома
толога и 2,9 фармацевти. Вси 
чки жители на България се 
ползват с безплатна здравна 
защита.

В своите велики завоева
ния здварната служба в Бъл 
гария числи премахване на 
маларията и детския пара
лич, голамо намаление на ту 
беркулозата както и намале 
ние на смъртността на деца 
та с 120 през 1944 година 
24 — на хиляди живородени 
деца през 1971 год.

Средната старост на бъл
гарина днес е 70 години за 
мъже и 72 годиш! на жени.

ще в
се

Кому требе пищогъ?и повече от 
18 000 средно медицински пе 
рсонал.

Здравната служба на Бъл
гария ангажира около 120 000

Па излезомо първенци 
у Републикуту. Гърмну не 
кня радиото дека у Цари- 
.бродско од 18 иляди душ, 
само 39 сакали дозволу 
да носе пищол,. Кажу най 
малко човеци у Цариброд 
носе пищол,е. Питуйе ме 
къв смо нийе това народ 
ка не обичемо оружийе, 
та с кво че се вардимо од 
айдуци, од силецийе.

скарали се двоица за мед- 
жу. Подрипуваше йедън 
на друга, подрипуваше, 
претише, елем никой е не 
онядан мо}ега комшию 
смея да замане. Саде пла- 
ше йедън със зета ка му 
дойде на госийе у село, а 
друг със сина. Е куде тек 
вия че държу пищол>е, ли 
требе да нацентриш с н,е- 
га, па да погодиш.

Я мислим дека йе тува 
работата, та толко малко 
пищол>е има. Оно право 
да си оратимо не требе 
млого и на ония що 1)и 
имаю. Може па они да 
сакаю да се исфукаю на 
некою свадбу, ял на не- 
кой празник.

на

здравни работни и, от които 
21000 лекари, 
от лекарите са

а половината 
жени. По

броя на лекарите според чи

— Миран народ! — од- 
говарам н>им я.

А я си знам за кво нече 
мо пищо.гье. Мислим се я, 
ама нечу да гьим кажем, 
кой че държи тия пищол. 
ка смо остали саде дър()е- 
л,е. РуЬе гьи се тресу ко 
на недоношчетия. Гледам 
Микаила пошъл с волове, 
а юларете му рипаю у ру 
(1ете. А тува скоро гледа

ВЕЛИКДЕНСКА

Види се дека на цари- 
броджан>е не требе. Ама 
требе на дру5и- Писуйе

А със здравие
Манча с.р.

Ти действуваш здраво с чу
ка — също като мълния!

— Толкова бързо ли?
— Не, но и ти не улучваш 

два пъти едно и също мяс
то! ...ХУМОР Жена казва на мъжа си:

— Вече половин час обясн 
яваш на човека, но нали сам 
не знаеш на къде води този 
път?

— Как — нима мога да го 
оставя без помощ?!

■
Попитали млад поет, не ис 

ка ли да живее в друга епо 
ха. „Нс — отговорил той- не 
бих желал да обеднее моята 
епоха.”I Махнете си куфара от ^ъте 

ката! Всички се спъват 
него.

— Нека. Ако никой не се 
спъва в него, нали мога да 
го забравя?!

от

Двама непознати разговар
ят:

— Ти какво работиш?
— Музикант съм.
— На какво свириш?
— На цигулка.
— Къде?
— Във филхармонията.
— Интересно. За първи път 

чувам за този ресторант.

Пиян мъж се прибира в 
къщи:

—- Мила, мога ли да помо
гна нещо?

— Подай ми точилката!— Мира я няма още ...
__Ще позакъснее, тя е на партийно събрание ...

Т^АРЧГАРУИ И АРУМ РУ-сучел*. -V 
( РЪкИвкт/Е 7Ф>гг#ем км сгго

//Л с&б-г- . 
7/о го

дд ЗАСУЧЕМ 
РЪКАВИ...
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ИЗДАТЕЛСТВО »БРАТСТВО« - НИШ
За стопански и търговски организации, промишлени предприятия, 

обществени организации, учреждения, ведомства,
училища и частни лица

ОТ ЗОО ДО 600 ДИНАРА.КОНКУРСИ И РАЗЛИЧНИ ОБЯВИ — 
НЕКРОЛОЗИ СЪС СНИМКА — 60 ДИНАРА.ИЗПЪЛНЯВА НАЙ-РАЗНОВИДНИ 

УСЛУГИ НЕКРОЛОЗИ БЕЗ СНИМКА — 40 ДИНАРА.
СМ. ВИСОЧИНА НА ЕДНА КОЛОНА — 20ЗА ЛИЧНИ ВЕСТИ: I

ДИНАРА.
ИЛ СТОПАНСКИТЕ И ДРУГИ ОРГА-П0МЕСТВА:

реклами
честитки

конкурси
обяви

ИЗДАТЕЛСТВОТО ДАВА
СКЛЮЧЕНА СТОЙНОСТ ОТ 3 ДО 10 ХИЛЯДИ ДИ-НИЗАЦИИ ЗА 

НАРА — 10°/о, А ЗА СТОЙНОСТ НАД 10 ХИЛЯДИ — 20°/о НАМА

ЛЕНИЕ.

Стопански, търговски, промишлени,
обществени организации, ведомства, учре- 

училища, частни лица!ждения,
Ползвайте услугите, които предлага 

издателство »Братство«
Защото: Съвременното производство 
същевременно значи рекламиране и осве
доменост на купавача!

Издателството предлага най-евтини 
услуги в сравнение с останалите в републи
ката!

съобщения 

некролози 

лични вести
ПЕЧАТА: Постоянни и периодични пуб

ликации, монографии, вестници 
на трудови колективи, осведо
мителни бюлетини, проспекти, 
каталози, рекламни репортажи, 
афиши.

ОКАЗВА: Информативни и издателски ус
луги за симпозиуми, конгреси, съве

щания, стопански и други мани
фестации.

ПУБЛИКУВА: Лични и семейни вести, 
обяви за покупко-продажба, загу
бени документи и друго.

Достатъчно е да ни се обадите с писмо, 
телеграма, по телефона или лично да 
дойдете в редакцията!

НАШИЯТ АДРЕС: 
ИЗДАТЕЛСТВО .БРАТСТВО” 

18000 НИШ 
Ул. Станко Паунович 72 

тел. 25-480 и 25-444

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА ВЕСТНИК „БРАТСТВО“!

ГОДИШЕН АБОНАМЕНТ 25 ДИНАРА

СУМИТЕ ВНАСЯЙТЕ НА ТЕКУЩА СМЕТКА

625 - 3 - 78 СДК — Ниш 
за „Братство“ — Ниш

ЦЕНОРАЗПИС:
1/1 страница (25 х 37 см.) — 5.000 динара 

— 3.0001/2 страница 
1/4 страница 
1/8 страница

— 1.000

500

Бокс на 1 стр. ДВУЦВЕТЕН (10x6 см.) — 500 дин. 
Бокс на 1 стр. едноцветен 
Бокс на 12 стр. ДВУЦВЕТЕН 
Бокс на 12 стр. ЕДНОЦВЕТЕН

— 400 дин.

— 400 дин.

— 300 дин.

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГО СЛАВИЯ * Излита всеки * V-,,...
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