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

писмо до
ПРЕЗИДЕНТА ТИТО

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОК НА ССРН В ДИМИТРОВГРАД

РЕШИТЕЛНА БОРБА ЗА 

ПРЕМАХВАНЕ НА СЛАБОСТИТЕДелегатите на Оощинската конференция на 
в Димитровград изпратиха поздравително 

писмо до президента на Републиката —
Тито, в което между другото се казва:

Въз основа на задачите, произтичащи от интервюто на другаря Тито 
трябва да се изготвят конкретни програми и установят първостепенни задачи

— ОТ ЗАСЕДАНИЕТО ИЗПРАТЕНО ПИСМО ДО ДРУГАРЯ ТИТО

съюз е и борбата за стаби- НЕЗАКОННО ВЗЕТОТО 
лизация на стопанството, а 
срещу инфлацията и други ела 
бости, проявени в тази област.
Съблюдаването м разрешава
нето на всекидневните пробле

другаря

^®оите Думи в Писмото и всички поръки: на X конгрес 
на СЮК, в разговора с делегацията на ССРНЮ и в послед
ното интервю пред в. „Вйесник” още повече ни сплотяват 
и обединяват в Социалистическия съюз като единен фронт 
на сдружените социалистически сили начело със Съюза на 
комунистите.

Сплотявайки своите редове решително и безкомпро
мисно ще продължим хода и развитието на нашата револю
ция и изграждането на нашето социалистическо самоуправи- 
телно общество, нъм което ни водиш Ти другарю Тито, реше- 
ни сме да отстоим донрай по нашия общ път за по-светло 
и щастливо бъдеще за нас и бъдещите поколения.

Оценявайки нашата досегашна работа и предстоящите 
ни задачи ние посочихме, че:

— усилията и мероприятията за стабилизация на сто
панството и цялото ни общество нашите трудови хора и гра
ждани непоколебимо и безрезервно възприемат и подкре
пят, тъй както това е единственият начин самоуправително

Задачите на Социалистичес
кия съюз, произтичащи от раз
говорите на другаря Тито с 
делегатите на Съюзната кон
ференция на ССРН, бяха тема 
на разискване на заседанието

ТРЯБВА ДА СЕ ОТНЕМЕ

Говорейки за интервюто на 
другаря Тито пред загребени-
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да се договаряме;
— самоуправителната скупщинска система, основаваща 

се върху делегатската база, стана крепост срещу бюрокра 
тично-технократичното поведение. Делегатсната система мо 
билизира всички трудещи се и граждани в публично обсъж 
дане на всички въпроси, така че никой не може и няма пра 
право за каквото и да било да решава без мнението на де 
легатската база;
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възможностите за по-добри трудови Г;— създаването на 

и жизнени условия и преодоляването на проблемите са на- 
ша програмна насона за по-ускорено превъзмогване на сто
панската ни изостаналост.

Затова, другарю Тито, ние Ти обещаваме, ще ще по- 
всични сили Твоите речи и поръки като наши тракни 

дело, защото само така можем да 
запазването на придобивките на на-

V... ШШ
\—'«■РфУ» —ложим

задачи да претворим в 
бъдем мощни и единни в 
шата революция.

Нашата

п
От заседанието на ОК на ССРН в Димитровградобщина, разположена край югославско-българ- 

сната граница, стои на страж на нашата родина и осуетява 
опититена врага да внесе смут между нашите граждани.

Населението в нашата община, от което 93% са бъл- 
гаоска народност, се гордее че живее в братско съгласие с 
всични народи и народности на СФРЮ. Затова братството и 
единството като светла придобивка на революцията ни, па- 
з^м нГто зеницата в око™ си. Ще пазим това братство, за- 
пшто никога в историята българската народност не е живяла 
така свободно и равноправно с другите народи и народности

ят „Вйесник” Иван Денчев ками на селото, изхождайки от 
комуналните, социално-здрав
ните, проблемите на селското 
стопанство, а специално сдру
жаването на селскостопански
те производители, е също 
една от преките задачи на 
ССРН.

на ОН на ССРН, проведено 
Димитровград. за;неотдавна в 

Встъпително слово във връзка 
изнесе Иван

„Пред Социалистическия съ
юз, всички наши обществено- 

организации, об-
с тези задачи 
Денчев, подпредседател 
ОК на ССРН.

Между главните задачи, ко- 
1Ито в бъдещия период се по
ставят пред Социалистическия

на политически 
щности, органи, и всички наши 
граждани, се поставят твърде 
отговорни и коннретни 
чи, които посочи другарят Ти
то, в интервюто ои на затрев
ения „Вйеоник”.

зада-

като днес.

Интервюто на другаря Тито 
получи голям отзив в цялата 
наша страна и света. Негови
те думи са схванати и приети 
напълно и навсякъде, разбира 
се и в нашата среда, понеже 
другарят Тито по най-съществен 
начин посочи, кои се днес 
главните задачи пред Съюза 
на комунистите, ССРН, Съюза 
1на синдикатите, младежта, же 
•ните и всички други социали
стически сили. А това са кон
кретни задачи за разрешаване 
жизнените въпроси на работ
ническата класа и трудещите 
се хора. Социалистическият 
съюз, начело със Съюза на 
комунистите, трябва да поведе 
решителна борба за премах
ване на слабостите и отрица
телните прояви, които в ин
тервюто бяха изтъкнати. А там 
конкретно се казва, че има 
такива, които не опазват наши 
те закони и по този начин се 
обогатяват. Ние наблюдаваме 
всичко това, без дори и да ре
агираме, и позволяме такива

тие и ще се предприемат 
конкретни мерки.

По преценка на Общинския 
комитет на СК, есе още един 
брой комунисти не са активни 
За съжаление някои от тях 
заемат отговорни постове. Та
кива ясно не се изказват, по 
определени въпроси. С други 
думи, в ежедневната борба за 
решаване на жизнените пробле 
ми в своите среди, те отстъп
ват от революционния курс на 
СК. Ръководствата и организа
циите на СК в комуната _ са 
длъжни да анализират дейно
стта на всеки комунист и да 
търсят отговорност за неизпъл- 
няване на задачите. Това е 
трайна акция на всяка партий
на организация.

С много по-голямо внимание,

неспазване на самоу-коните,
правителните споразумения и 
обществените договори и др. 
Особена активност предстои в 
борбата срещу различни спе
кули, присвояване на общест
веното имущество, сменяване 
от отговорни места на длъж
ностни лица, наказвани за сто
пански криминал и др. В рам
ките на тази активност окон
чателно ще се разрешат реди
ца нередности в 
специално в търговските мага
зини, ноито по селата са в ча-

БОСИЛЕГРАД

По-оперотивни програми
тийните организации и меот- 
ните общности, ще утвърдят 
своите трайни задачи за осъ
ществяване на обществената 
сигурност и самозащита. Про
грамата за идейно образование 
,на членовете на СК в кому
ната ще бъде допълнена с те
ми от тази област. Младите 
комунисти обстойно ще бъдат 
запознати с реакционната и 
контрареволюционна същност 
на информбюровците.

Общинският синдикален съ
вет и Общинският комитет на 
СК наскоро съвместно ще анали 
зират и подпомогнат практиче
ската работа на самоуправител 
ните работничесни контроли. 
От успешното действуване на 
тези самоуправителни органи 
зависи решителното премахва
не на редица отрицателни про
яви в трудовите и стопански 
организации: нарушаване на за

на партийните 
и всички самоу- 
струнтури в Боси- 

община занапред в 
на вниманието ще

идейно-политическите
от инте- 

Тито

В дейността 
организации 
правителни 
лепрадска 
центъра 
бъдат
задачи, произтичащи 
рвюто на председателя 
пред „Вйеоник , орган на 
ССРН в Хърватско.

С оглед значението на въпро
сите. Печени в Интервюто опе 
ративната профама на Общин
ския комитет на СК ще бъд 
допълнена.

В решителната борба за пре
махване на слабостите и' Р и 
цателните прояви във
области последователно ще се 
реализират утвърдените зад 
чи а за неизпълняването
отговорност ще търси Общин
ският комитет на СК.Всички обществено-политиче 

структури, включително пар

търговията,

стни къщи.
Досега не е осъществено 

и благовременно информиране 
на трудещите се по всички 
въпроси, за да могат да бъдат 
включени във всички фази на 
самоуправителното решаване. 
Като последица на това често 
пъти се явява критикарство, не 
доволствие и други прояви.

С помощта на изпълнителни
те органи на обществено-поли
тическите организации и Об
щинската скупщина, ще се пре 
цени съвкупното положение в 
Автотранспортното предприя-

отколното досега, на начин, на 
който това търси другарят 
Тито, партийните организации 
в Босилеградска община само- 
критически ще анализират соб
ствената си практика, а дого
вореното успешно и докрай да 
се реализира.

им

(На 3 стр.)В. В.
ски
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ПОЧИНА БОРИС ЗИДОЛ
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СЪЮЗНАТА КОНФЕРЕНЦИИ НА ССРНЮ

Титовите думи винаги водят в акция на, аиадемии Борис Зи« 
остави дълбока

социалистичес-
хорл 
следа в 
мото и самоуправително
обществено-политическо

преобразование на СР 
Словения и даде зиачи- 

лрииос и револю*

ИСТОРИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ В КОЛО МБО
I

паното е решаващ фактор в 
световната политика.

—. Нашата страна —■ изтъкна 
по-нататък Минич, а специал
но президентът на Републиката 
Тито, дадоха голям принос за 
развитието и укрепването 
ролята и влиянието на необвър 
занито страни в света и за роз- 

международните

—• Петата конференция на 
необвързаните страни ще се 
състои в твърде сложната об
становка на динамични проме
ни в международните отноше
ния. От конференцията в Но- 
ломбо се очаква да приеме 
документи и решения, които 
възможно най-вече да отразят 
съгласуваните становища и об
щите интереси на всички не
обвързани страни, които ще 
укрепят тяхното единство и со
лидарност и ще издигнат на 
още по-високо равнище спосо
бността на необвързаните ре
шително да влияят върху ре
шаване го на акутните и дълго
срочни международни пробле
ми. Той изтъкна, че необвърз- бо.

Тези дни Председателството 
на Съюзната конференция -на 
ССРНЮ обсъди подготовката 
за Петата конференция на дър 
жавните глави и министър-пре
дседателите на необвързаните 
страни, която през август ще 
се състои в столицата на Шри 
Ланка
сътрудничеството на Социали
стическия съюз със съответни
те партии и движения в необ
вързаните страни.

Председателят на Съюзната 
конференция на ССРНЮ Ду- 
шан Петрович говори за непо
средствените задачи на Соци
алистическия съюз, произтича
щи от интервюто на другаря 
Тито пред „Вйесник".

— Това интервю предизвика 
голям интерес, срещна едино
душната подкрепа на трудови
те хора и гражданите — заяви 
Душан Петрович. — То има и 
голям отзив в света. Можем 
да кажем, че интервюто дейсти 
телно представлява важно по
литическо събитие в страната.

телеиционката теория и пран* 
на югославските натика 

роди.
Борис Зихерл бе по

гребан на 13 февруари 
на люблянсиите гробища 
Жале с големи почасти. 
От името на президента 
на Републиката, Предсе
дателството на ЦН на 
СЮН, на Скупщината на 
СФРЮ и Съюзната кон
ференция на ССРНЮ от 
починалия 
нер се прости 
Върховец. от името на 
СР Словения — Сергей 
Крайгер, а от името на 
Словенската академия на 
науките и изкуствата — 
Йосип Видмар.

на
Коломбо, както и

витието па 
отношения. Оттук произтича, 
чо и ролята на Югославия и 
отговорността й в хода на под
готовката за конференцията в 
Коломбо са твърдо големи.

На 11 февруари в Лго 
бляна на 66-годишна въз 

Борис Зи
на Съвета на

раст почина 
херл, член 
Федерацията, на ЦК на 
СЮН и подпредседател 
на Словенсната академия 
на науките и изкуства-

революцио- 
ЙосипНакрая Предсодателството 

прие рошения за по-нататъшно
то ангажирано на 
подготовката на конференция
та на необвързаните п Колом-

ССРНЮ в
та.

Като виден революци
онер и научен работник, 
комунист от 1930 годи-

Джвмал Биедич посети 

Франция
СЛЕД ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО В ГВАТЕМАЛА

родна помощ, най-мално една 
година ще бъде принуден да 
гладува.

Генералният секретар на Обе
динените нации Курт Валдхайм 

до всични

Страната
застрашава

Петрович подчерта, че цяла- 
то интервю на другаря Тито 
съдържа основната поръка в 
осъществяването на Конститу
цията и решенията на Десетия 

да не се спира, да
отправи възвание 
страни в света да помогнат на 
Гватемала в преодоляване 
последиците от катастрофални
те земетресения.

та между Югославия и Фран
ция и международната обста
новка.

От 16 до 18 февруари пред
седателят на Съюзния изпъл
нителен съвет Джемал Биедич 
със съпругата си бе на офици
ално посещение във Франция, 
като гост на председателя на 
френското правителство Жак 
Ширак.

В югославската правителстве 
на делегация бяха и председа
телят на Изпълнителния съвет 
на Автономна област Войводи- 
на Никола Кмезич, членът на 
Съюзния изпълнителен съвет 
Янко Смоле, заместникът на 
съюзния секретар на външни 
те работи Лазар Мойсов и дру 
ги личности.

По време на посещението 
Джемал Бие-

нонгрес
не се примиряваме с противо
положните становища, а особе

на

гладно да не отслабва активността.
— Титовите думи винаги под
тикват към акция, към конкрети 
зация — каза Душан Петрович.
— Те винаги сочат: по-малко 
декларации, по-малко фрази — 
а повече работа, повече дела.

От интервюто произтича и 
задължението всички програми 
за работа в ССРН да се до
пълнят, конкретизират, така че 
предимство да получат 
съществените въпроси от жи
вота на трудещите се.

БИЕДИЧ В БЕЛГИЯ 
И ЛЮКСЕМБУРГ

Нашата страна изпрати по
мощ на пострадалото населе- 
ление в Гватемала. Много гра
дове, като Скопие и други 
също изпратиха лекарства, об
лекло и друго.

След Франция председател
ят на Съюзния изпълнителен 
съвет посети Белгия и Люксем
бург. С министър-председатели 
те на двете приятелски страни 
Тиндеманс и Торно Биедич и 
придружаващите го лица води
ха разговори за задълбочаване 
и разширяване на сътрудниче
ството между СФРЮ и Белгия Нали без подслон, 
и Люксембург. Гватемалският селянин, оста-

Посещението на Биедич в _ _
трите западноевропейски стра- нал без наи-милите 
ни представлява не само по- е способен сам да се справи 
твърждение на традиционното със сполетялата го беда — за-
приятелство, но и изява на яви тези дНИ министъра на зе-
стремежа на Югославия то да п.,е,.л дип
се обогати с нови почини и меделието Фаусто Рубио. Ако
съдържание. не получи по-голяма междуна-

Населението в Гватемала 
след катастрофалните земе
тресения е изправено пред се 
риозната опасност от глад — 
съобщават чуждестранните 
агенции. Катастрофата отне 
десетки хиляди жертви, а сто
тици хиляди граждани са оста-

НАНРАТКО
най- минич

ПОСЕТИ
ТУРЦИЯ

председателят 
дич води раговори и с прези
дента на Република ФранцияВ изложението си за подго- 

Петата конферен- Валери Жискар д’Естен.
В разговорите бяха обсъдени 

въпроси от взаимоотношения-

товката на
ция на необвързаните страни 
подпредседателят на Съюзния 
изпълнителен съвет и съюзен 

на външните работисекретар 
Милош Минич между другото По покана на министъра на 

външните работи на Турция 
Чалаянгил подпредседателят 
на Съюзния изпълнителен 
съвет и съюзен секретар на 
външните работи Милош Ми
нич със съпругата си Милка 
Минич официално ще посети 
Република Туркия от 24 до 26 
февруари тази година.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕЖДУОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССРН

каза:

ССРН и местните общностиЕрштНо
ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ССРН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАДАЧИТЕ 
МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ ТРЯБВА ЕЖЕДНЕВНО ДА СЕ ЗАСИЛВА

В

ВЕСТНИК НА БЪЛГАР
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ
Излиз» есени петък 
Урежда редакционна 

колегия
Директор, главен и 
отговорен редактор 

ТОДОР ВЕЛЧЕВ 
Отговорен редактор 
СТОЯН СТАННОВ 

Технически редатнор 
БОГДАН НИКОЛОВ 

Издава „Братство" — 
Ниш. Кей 29 денември 8 
Телефони: директор 
46-454, Редакция 46-845 

46-343

търа на тази активност, за да дневния живот на трудещите 
могат в местните общности се и гражданите. Разбира се, 
да се реализират «ай-конкрет все още има слабости, които

!В някои общини от Региона 
спъват пълното афирмиране 
на мобилизаторската роля на 
ССРН — изтъкна се на засе
данието.

От голямо значение е коор
динационната роля, която в 
повечето области има ССРН. 
Сега всички общински конфе
ренции на ССРН имат оформе 
ни координационни съвети за 
развитие на делегатената сис 
тема, за учередяване на само- 
управителните общности на ин 
тересите, за всенародната ют-

На териториите на 13 общини 
в Южноморавската регионална 
общност организациите на 
ССРН, в които действуват 286 
хиляди членове, са 
добри резултати винаги, когато 
са били в акция като фронт на 
всички социалистически сили.

Тази нонстатация бе изтънна- 
та на състоялото през миналата 
седмица заседание на Предее 
дателството на Междуобщин- 
ската регионална конференция 
на ССРН, на което бяха об
съдени резултатите и задачите 
на ССРН в местните общно
сти.

ни акции.
Почти няма нито един обще

ствено-политически ФРАНЦИЯ 

ПРИЗНА 

НР АНГОЛА

постигали
въпрос

или комунална акция, от която 
и да било област, в която, по
средством местната общност 
да не е включена и организа
цията на ССРН. Оттук се 
засилва и политическото влия
ние на ССРН в решаването на 
конкретните въпроси в мест
ната общност. В много случаи 
договорите за определени ак 
ции се постигат в организаци- 
те на ССРН.

Също така от значение е, че 
в местните общности се сти- брана и обществена самозащи 
гнало до разнообразно сътруд
ничество между всички общес 

организа-

Френсното правителство при
зна Народна република Ангола.

В съобщението за това ре
шение се казва, че френското 
правителство е приело това ре
шение въз основа «а фактиче
ското състояние в Ангола, по
неже правителството на Аго- 
стино Нето държи под контрол 
най-голяма част от територията 
на страната.

администрация 
Годишен абонамент 60, 

а полугодишен 30 
динара

Текуща сметна 
92500-003-0529 
СДК — Ниш

„Вук Нарад-

След последните избори, с 
качествените кадрови и други 
промени,
ССРН в Южноморавския ре
гион са способни да се анга
жират върху воички въпроси, 
за които трудещите се и граж 
даните жизнено са заинтере- 

Затова ССРН и зана
пред трябва да бъде в цен-

организациите на
та и други. В досегашната си 
дейност тези съвети са лока 
зали пълна активност и постиг

твено-политически 
ции. При това положение ор
ганизациите; на ССРН стават нали добри резултати,
съществен фронт на всички 
социалистически сили в еже-

Пачатница
жич", Ст. Паунович 
№ 72 - Н * ш оовани.

В. В.
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БЛИЦ-ИНТЕРВЮ

СТО ГОДИНИ НА „ЧЕРВЕНИЯ
БАЙРАК” И ОСМА СРЕЩА НАСАМОУПРАВИТЕЛИТЕ

Думите на другаря 

Тито в дело
В НРАГУ ЕВАЦ

Самоуправлението-израз на веновните 

тежнения на работническата нласа
Интервюто 'На 'Президента Тигл 

срещнато с 'възторг и .намепи ИвТ° преА »Вйеоник” бе 
граждани в Д^митровгпадгнв кНреД6н 0ТЗИВ 

ТЯХ се обърнахме с въпрос: 0бщина- Към
И°и са нан-важните 

на другаря Тито, пред 
тРУДещи се във

Под покровителството на 
президента Тито от 14 
февруари в Крагуевац 
тояха тържествата „Червеният 
байрак, посветени на 100-годи- 
шния юбилей на първите рабо
тнически стачки в Сърбия, 
нали в този град през 1876 го
дина.

по- нласа за пълно политическо и 
икономическо освобождение.

За действуването на делегат 
ската система в практината — 
темата на тазгодишната среща 
на самоуправителите-изнесе до

клад Ангел Чемерсни, предсе
дател на ЦК на СК на Мане- 
дония. Той изтъкна, че когато 
се касае за обща оценка на 
досегашното осъществяване на 
делегатсната система и пранти 
ната със сигурност може да 
се наже, че у нас изцяло за
живя делегатския механизъм, 
който съществено подобри са- 
моуправителните функции на 
основните и останали организа 
ции на сдружения труд, снуп- 
щините на обществено-полити- 
чесните и самоуправителните 
общности. Това доведе до ця
лостно укрепване на позициите 
на сдружения труд и на обще
ствено-икономическото и поли-

До 16 
се със-

•между воин 
четирима от

речта 
и всички

ста-

: V -т-- •

1§!; $л-А--
у '■ * I’ V*: ь

зование на селото, 
мо участие на 
броволните 
цялостно

за по-голя- 
младежта в до- 

трудови акции, за 
ангажиране в изпъл

няване на трудовите задачи, 
за участие в работата на об
ществено-политическите орга
низации и по-нататъшното ра 
звитие и укрепване 
гатската

По същото време в Крагуе
вац се проведе и Осмата сре
ща на самоуправителите. На 

надсрещата присъствуваха 
1000 делегати и 250 гости от 
всични републики и автономни 
области.

В приветственото писмо на 
президента на Републината Йо 
сип Броз Тито до участниците 
в тържествата и гражданите на 
Крагуевац между другото се 
казва:

„Вдъхновени от идеите на 
самоуправлението и класовото 
освобождение, крагуевашките 
работници бяха предвестници 
на дългогодишните социални 
борби за създаване на Републи 
ката на сдружения труд, соци
ализма и самоуправлението. Те 
послужиха като пример на по
коления борци за работниче
ски права... ”

На тържественото събра
ние, състояло се в навечерие
то на великия юбилей, предсе
дателят на Съюзната нонфе- 
ренция на ССРНЮ и председа
тел на отбора за чествуването 
Душан Петрович — Шане го
вори за историчесното значе
ние на събитието, известно 
под името „Червен байрак” и 
за борбата на работничесната

на деле- 
ои ст е м а. И н тер в юто 

на другаря Тито, за нас млади
те, е голям подтик в по-нататъ 
шното изпълняване на задачи
те ни.

тичесното решаване.
На тържествата на стотици 

млади работници номунисти от 
Белград и Крагуевац бяха връ
чени партийни билети.

Градът-герой Белград получи 
диплома с грамотата „Черве
ния байрак на самоуправление
то”.

АЛЕКСИ ПЕШЕВ, квалифици 
ран работник и секретар на 
партийната организация в ме
белната фабрика „В. И. Ци- 
ле”:

Борина Джукич

Общинският събор на град 
Крагуевац на президента Тито 
присъди юбилейната грамота 
на работниците и трудещите 
се от Крагуевац.

Накрая на чествуването бе 
избран нов отбор за чествува- 
не на Деветата среща на само 
управителите с председател 
д-р Тихомир Влашналпч, пред 
седател на ЦК на СКС.

От Осмата среща на самоу
правителите бе изпратено по
слание до всички самоуправи- 
тели в Югославия, и поздрави
телна телеграма до президента 
Тито.

— Трудното положение, в но 
вто се намира нашата орга
низация, е последица на реди
ца проявени слабости 1на воич
ки ни, а преди всичко на ръно 
водителите и комунистите. За 
нас комунистите трябва да бъ
дат поука думите на другаря 
Тито, във връзка с критиката 
и самокритиката. А какво е 
състоянието в нашата органи
зация? Налице са лошите вза 
им ни отношения, прояви на 
фамилиарност, груповщина и 
прочее. Ако имаше критика и 
самокритика, а преди всичко 
самокритика, редица вредни 
явления щяха да бъдат забеля 
зани навреме и предприети 
мерки за преодоляването им.

ИЛКО ДИМИТРОВ, селскосто 
пансни производител от Брай- 
ковци и член на Председател
ството

.Червеният байрак”

Алекси Пешев

РЕШИТЕЛНА БОРБА ЗА ПРЕМАХВАНЕ 

НА СЛАБОСТИТЕна ОК на ССРН:
— Най-важната задача пред 

частните селскостопански про 
сдружаването.изводителни е 

За целта е необходимо анга
жиране на Съюза На комуни
стите. Социалистическия съюз 
и земеделската 
,,Сточар”. която в досегашния 

беше достатъчно

вич председател на Междуоб- 
щинската конференция на 
ССРН в Ниш и Венко Димит
ров секретар на ОК на СКС в 
Димитровград. Те изтъкнаха, 
че ССРН е място, където на 
най-широка основа се утвърж
дават задачите, произтичащи 
от интервюто на другаря Ти
то. Като първостепенни задачи 
бяха посочени стопанската 
стабилизация, изготвянето на 
средносрочните програми по 
развитие, в което ССРН тряб
ва да обезпечи участието на 
воички граждани, и т.н. Във

'Връзка с обществената сигур
ност и самозащита бе казано, 
че в това отношение трябва 
всички да се ангажираме, по
неже това е широн обществен 
и самоуправителен въпрос. 
„Ние за обществената самоза
щита говорим постоянно, за 
да бъдем организирани, а не 
за това, че се намираме пред 
някаква опасност”, каза в из
ложението си Деско Йович.

това отношение е необходимо 
да се окаже помощ за изгот
вяне средносрочните програ
ми на местните общности и 
местните 
ССРН и 
динатите трябва цялостно да 
се ангажират и върху изготвя
не средносрочните програми до 
развитие в трудовите органи
зации и обществения договор 
за създаване на дохода и раз
пределение на дохода и лич
ните доходи. Също трябва да 
се изготви и програма за иде
йно-политическо и маркоистоно 
образование на младежта.

На заседанието между дру 
гото бе приет и отчета за ра 
бота на ОК на ССРН, през 
миналия двугодишен период и 
плана за работа през настоя
щата година. Бе приет и Об
ществения договор за кадро
вата политика в общината и 
разгледана информацията за 
проведените избори в самоуп
равителните общности на ин
тересите.

Конференцията изпрати про
тестно писмо до Съюзния из
пълнителен съвет, в което се 
казва, че и гражданите на Ди
митровградска община се при
съединяват нъм всички гражда 
ни на нашата страна, протес
тирайки против овирепото уби
йство на нашия консул в гене
ралното ноноулство във Франн 
фурт Едвин Здовц.

От конференцията бе изпра 
тено поздравително писмо до 
другаря Тито.

(От 1 стр.)

отрицателни прояви, от които 
нашето общество е претърпя
ло големи щети, да стават все 
по числени.

кооперация

организации на 
Съюзът на синпериод не 

ефикасна. Социалните въпроси 
пенсионното и Следователно нашата основ

на задача ще бъде ефинасно 
,и решително да се противопо
ставяме на всички отрицател
ни явления, а преди всичко на 
незаконното

във връзка с 
здравно осигуряване на

селскостопански произво 
въпроси, за 

разрешаване

част
ните
дители са също 
чието ускорено 
трябва воични да се ангажи
раме. Ние комунистите сме 
длъжни докрай да се борим 
за реализирането на тези за
дачи, а нъм това ни мобилизи
рат и насочват и думите на 
другаря Тито, казани в интер
вюто пред затревения „Виес- 
нин’’.

Илко Димитров

забогатяване на 
за сметна на об-отделни лица 

ществото. 
воично незаконно

Затова е нужно 
взето, чрез 

компетентните органи и коми
сии за установяване потеклото 
на имуществото, да се отне
ме.

сиНакрая на изложението 
Денчев каза:ИЛИЯ САВОВ младеж—.ра- 

конфекция „Свобо да задачите,„Въз основа 
произтичащи от разговора на 

Тито със Съюзната де 
,,т ССРН и интервю

то пред загребокия „Вйеснин , 
воички наши местни организа
ции и други тела и органи, 
критически и самонритически 
(веднага трябва да обсъдят и 
анализират състоянието в сво- 

Въз основа на то- 
изпотвят конкретни

ботник в 
да”: другаря 

легация на
— Считам, че в предстоя- 

трябва да обър- 
внимание вър

хара в 
Съюза на кому- 

канто и на участието 
на останалите 

I орга 
по-масово

гция период 
нем най-голямо 
ху приема на 
редовете на
(Н нотите,
,им -в работата
общественонполитичеони
иизации. Трябва и 
Да посещавамеполитичесни

млади

Илия Савов
БОРИНА ДЖУНИЧ, ученичка

в Димитровградската гимка- 
__ В интервюто на „Вйес-

г-ягалк5
за по-голямо ангажира ^
Глй® тота идейно-политическо
След това л обоазовшиеТО и марисиотско оораз ^
на младите е еди ^ тря6ва 
степенните зада т- боримпоследователно да се I
за социалистическото про

В разискванията взеха уча
стие и Младен Димов, Нико
лай Пейчев, Милорад Ценков, 
'Никола Димитров и Георги 
Алексов.

ите сроди, 
ва да се 
програми и установят ‘Първо
степенните задачи по осъщес- 

на конкретни въпроси 
които посочи

различните 
шноли.зия:

младежки 
По този
ще бъдем по-зрели и ще
жем равноправно да -
л/чягт.ие в работата на всички 
форуми. За .работничесната 
младеж е твърде важно и по
голямото им “
работното място, което е усло 
лне и за по-нататъшната ста
билизация на стопанството ни.

политически Въз основа на встъпително
то изложение на Денчев и ра
зискванията, 
реши Председателството й да 
изготви програма за работа в 
предстоящия период, да посо-

начин твяване
1В своите среди, (
^ другарят Тито .

ССРН Е МЯСТО, КЪДЕТО НА 
НАЙ-ШИРОНА ОСНОВА СЕ 
УТВЪРЖДАВАТ ЗАДАЧИТЕ

МО-
взимам Конференцията

чи първостепенните задачи в 
и срокове затази програма 

изпълняването на задачите. ВВ работата на конференция 
та взеха участие и Десно Ио-

А. Д.

А. Д-
СТРАНИЦА 3
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ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В ДИМИТРОВ
СЕСИЯ НА 
ГРАД

ДАНЪЧНИТЕ облагания 

ПРЕЗ 1976 г.
САМОУПРАВИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

се и в тру-сионери, намиращи 
дово отношение.

Размерът на данъчните обла
ка личните доходи от сел 

могат

Общинската онупщина в Ди
митровград на сесията, си със- 

се на 16 февруари, раз-РЕВАЛОРИЗАЦИЯ НА ОСНОВНИТЕ 

СРЕДСТВА Н НА СРЕДСТВАТА 

ОБЩО ПОТРЕБЛЕНИЕ

гояла
гледа и прие Обществения до
говор за съгласуване данъчна
та политика през 1976 година. 
Този договор приемат всички 
общини в СР Сърбия.

Обосновавайки концепциите 
на Обществения договор за 
данъчната политика Младен Ди 
мов, директорът на Службата 
по обществени доходи изтък
на, че същият се прилага вече 
две години в практиката. Този 
орок е бил достатъчен да се 
оцени стойността му, както и 
да се направят определени 
монения и допълнения в дого
вора.

Характерно за тазгодишния 
данък о, чо няма никакви увели 
чекия по отношение на мина
лата година, а при някои видо
ве данъчни облагания има и на 
маления. Целта на тези меро
приятия е да се засили възпро 
изводствената способност да се 
подобри материалното положе 
ние на работниците 
лични доходи.

Увеличени размери на вт>рху 
личния доход могат да се ут- 
върждат Само върху личен до
ход на пенсионери. Размерът 
може да бъде до 20%, ако ме
сечната пенсия на такова лице 
не надминава минималния ли
чен доход, предвиден със съот 
ветно решение на Общинската 
скупщина. До 30% тце се при
лага в случай, ако личният до
ход на пенсионера не надми
нава средния личен доход на 
работниците в стопанството, а 
до 40%, ако личният доход е 
над средния личен доход в ре
публиката. Това предписание 
е валидно само за онези пен-

гания
скостопански дейности 
да се установят и то:
_ до 5% от кадастралния 

на данъкоплатци, чиито 
5000 дина-доход 

доходи възлизат до
ра; чиито—- до 8% на онези,

от 5 до Ю хилядидоходи са 
динара;

__ 12% на онези, чиито до-
от селскостопанска дей- 

от 10 до 15 хиляди ди-ходи 
ност сасаждения и мииии работи тря

бва да се приеме решение за 
преценка;

— за средствата извън упо
треба, вследствие изхабеност 
или икономическа застарелост, 
които не се ревалоризират, не
обходимо е да се приеме Ре
шение именно за кои средства 
се касае.

Със закона се дава правото 
ООСТ предписаните коефи

циенти за ревалоризация да 
могат да намалят или да уве
личат, па е необходимо и за 
това да се приеме 
Касае се онези средства, за 
които комисията на специалис
тите. относно органът на упра
вление утвърди, че стойността 
е била нереално представена 
в предишните ревалоризации.

Отчет за извършената рева
лоризация, според посочените 
предписания, ползващите об
ществени средства са длъжни 
да доставят на Службата по об 
ществено счетоводство на спе
циално предписан образец, кой 
то ще се обработва механо- 
графски заедно със заключи
телните баланси за 1975 годи-

лина по-голяма от 10%. Всяка 
година до 31. X. Съюзният ста
тистически завод 
и публикува индекс на цените 
по групи на строителните обе
кти и оборудването, въз основа 
на ноито ще се провежда ре- 

твърде

За провеждане на ревалори
зацията, според състоянието 
на 31. XII. 1975 година, Съюз
ният изпълнителен съвет прие 
следните законопредписания:

Закон за ревалоризация 
на основните средства и сред
ствата общо потребление („Сл. 
лист на СФРЮ” бр. 37/75);

Решение за определяне група 
на строителни обекти и обору- чествено и навреме, необходи- 
дване, за които Съюзният ста- мо е още през декември до се 
тистически завод утвърждава направи съответната подготов- 
индекса на цените за ревало- ка: 
ризация („Сл. лист на СФРЮ” 
бр. 46/75);

Решение за коефициентите

нара и— до 16% на данъкоплатци, 
чиито доходи са над 15 хиляди

утвърждава из-

динара.
Размерът на облаганията вър 

ху личния доход от самостоя- 
занаятчийски и други 

стопански дейности се устано
вяват по следния начин:

— До 6% годишно за осъще 
ствен

валоризацията. Тази 
важна задача около ревалори
зацията, за да се изпълни ко

телни

до 400 динара;
осъществен

доход
— До 10% за 

доход над 160 хиляди динара.
на

— ООСТ да създадат коми
сии от специалисти за провеж
дане на ревалоризацията;

— комисиите навреме да 
прибавят сведения за потекло
то на оборудването, т. е. дали 
е вносно или домашно и в ноя 
година е набавено, с оглед че 
са различни коефициентите на 
ревалоризацията;

— ако построяването на стро 
ителните обекти е продължило 
повече години трябва да се 
прибавят сведения за стойност 
та на капиталовложенията във 
всяка година, също поради раз 
личните коефициенти според 
годините на влаганията;

— за ревалоризацията на 
площи, гори, многогодишни на-

с ниски ра;
— До 20% за доход от 80 

до 160 хиляди динара и 
— До 40% за онези данъко

платци,
доход над 160 хиляди динара.

Решение.
по ревалоризация на строител
ните обекти и оборудване на 
ползващите обществени сред
ства на 31.
(„Сл. лист 
52/75).

Основната цел на ревалориза 
цията е стойността на основ
ните и средствата общо по
требление, изказана в делови
те книги на ООСТ, да се съгла 
сува с цените на такива сред
ства на пазара. Последната ре
валоризация е 
31. XII. 1971 
изменението на цените на до
машния и чуждестранния пазар 
настъпва разлика между цени
те, по които средствата са на
бавени и цената, по която днес 
те се продават на пазара. Раз 
мерът на тази разлика главно 
зависи от изминалото време от 
набавката на средствата и от 
степента на инфлацията.

С прилагането на ревалори
зацията се осуетява 
на преливане на субстанца на 
общественото възпроизводство 
и средствата на текущото по 
требление и по този начин се 
допринася за 
политиката 
Освен това разходите на амор 
тизацията (с прилагане на 
съществуващите размери вър
ху новата реваловизирана стой 
ност) през 1976 година ще бъ
дат в по-реален размер, което 
ще повлияе върху осуетяване 
то на изкуствено увеличаване 
на дохода, а с това 
увеличението на всички видо
ве потребление за сметка на 
нереалния доход. Колко ще се 
увеличат разходите на аморти 
зацията, относно ще се нама
ли дохода на организацията на 
сдружения труд, ще може да 
се установи едва след извър
шената ревалоризация на 31. 
XII. 1975 година, понеже за- 
нонът започва да действува 
от 1. I. 1976. година.

които осъществяват

XII. 1975 година 
на СФРЮ” бр. В Обществения договор за 

данъчната политика се пред
вижда облагане и на данъко
платците, осъществяващи личен 
доход от самостоятелно упра
жняване на интелектуални^ и 

извънстопански дейно-други
сти, от авторски права, както 
и за лица осъществяващи до
ходи от сгради, рационализа
ция, от съвкупния доход на 
гражданите и тм.

извършена на 
година. Поради

А. Д.на.

СРЕДНОСРОЧНО ПЛАНИРАНЕ

ОБЕКТИТЕ ОТ ОБЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ ЗАБРАВЕНИ
появата

Значи ли това, че сме десет 
или повече години зад другите. 
Дали закъсняваме или нямаме 
средства? Струва ни се, че 
въпросът все пак е до схваща
нията.

но изграждане. Къде е тук 
рекреацията, къде са почивки
те (седмични, месечни, годиш
ни). Какво се предвижда в 
областта на спорта, културата, 
детската защита? ...

Не трябва да забравим, че 
много трудови организации в 
страната са решили тези въпро 
си отдавна. В някоя организа
ция има детска градина, в дру-

назначени 2 милиона и 120 
хиляди динара. От тези сред
ства 2 милиона и 20 хиляди 
динара ще бъдат за жилищно 
строителство, 
за какво ще се ползват остана
лите средства.

В комунално-услужното пред 
приятие „Услуга” такива сред
ства ще се отделят едва през 
1980 година. Дотогава средст
ва няма да се дават, дори за
сега не е известно колко ще 
се отделят през тази година.

„Търгокооп” 
строителство до 1980 
ще отдели 300 хиляди динара, 
а ножопреработвателното пред 
приятие „Братство” е заплану
вало Да купи два апартамента.

Същото положение е и в кон 
фекция „Свобода” и мебелно
то предприятие „Циле”. В 
план е да се отдели известна 
сума за жилищно строителст
во. Нищо повече...

Безспорно е, че димитров
градското стопанство се нами
ра в трудно финансово поло
жение. Не може обаче да се 
забравя и обстоятелството, че 
по-нататъшното му развитие от 
най-голямо, значение са хората, 
които работят в това стопан
ство. А какво е казано в пла
новете за тези хора? Само то
ва, че ще се отдели известна 
сума за разрешаване за жили
щните мм проблеми. Но това 
не е всичко. Къде е останало
то, което представлява битово 
равнище за дадена среда?

Очебиещо е. че и а плана на 
„Тигър” са запланувани сред
ства изключително за жилищ-

Един от най-важните въпро
си в средносрочните планове 
на трудовите организации тряг 
бва безспорно да бъде и въпро 
са във връзка с общественото 
и личното жизнено равнище. 
В средносрочните планове на 
организациите на сдружения 
труд в Димитровградска общи
на на обектите от обществено 
значение не е обърнато нужно 
то внимание.

В плана на земеделската ко
операция „Сточар” е предви
дено в период от 1976 до 1980 
година за нестопански инвести 
ции да се отделят 2 милиона 
и 300 хиляди динара. От тези 
средства 2 милиона са предна
значени за жилищно строител
ство. Но дали ще се купуват 
обществени нвартири или ще 
се дават кредити за изгражда
не на частни къщи, в плана не 
се посочва. За какво ще се 
използват останалите средства 
също не е казано.

В най-голямата трудова ор
ганизация в общината (в „Ти
гър” Димитровград) е предви
дено от 1976 година да се 
отделят 10 милиона и 500 хиля
ди динара. Парите изключител
но са предназначени за купу
ване на квартири и отпускане 
на кредити за изграждане на 
чаотни къщи. За изграждането 
на други обекти от обществе
но значение не предвиждат?!

„Балкан" ще отдели 
хиляди в 1980 година за жили
щно строителство. А е момен
та само един апартамент стру
ва двойно повече.

В строителното предприятие 
„Градня” за тези цели са пред 

"—■...... ***.■?•

осъществяване 
на стабилизация. Не се посочва

Ако човек има възможност 
да отиде на почивка, да възста 
нови силите си, да се развлече 
и се забави, да остави детето 
си, докато е на работа и да 
не се грижи за него, ако има 
ресторант за обществено хра
нене, ако трудещият се има 
всичко това, тогава е сигурно, 
че и отношението му към за
дълженията, работата и т. н., 
ще бъде друго. А това значи: 
и увеличена производителност 
на труда, и по-добър финансов 
резултат за всяка трудова ор
ганизация.

и върху I милза жилищно 
година

Може някой да каже, че Син 
динатът предприема мерки в 
това отношение, а имаме и 
самоуправителни общности на 
интересите, регулиращи посо
чените въпроси. Но това все 
пак не значи, че тези въпроси 
не трябва яоно и конкретно да 
бъдат обработени и в средно
срочните програми на трудови
те организации.

Втората цел на револириза- 
на 31. XII. 1975 годинацията

се прилага от ВСИЧНИ ползва
щи обществени сродства (ДПЗ, 

обществено-политиче-органи,
ски организации и др. органи
зации), а не само при основни 
те организации на сдружения 
труд. Новият закон за ревало
ризация се различава от преди
шните по това, че с него се 
предвижда постоянна ревалори 
зация на 31 декември всяка го 

относно задължение към 
щом

В „Свобода”
В случая положението не е 

дотолкова трапично, понеже 
до края на юни т. г. -остава 
време слабостите да се према
хнат. А в това отношение вече 
се предприемат и определени 
мерки.

га библиотека, в четвърта му
зей, в пета спортна площадка 
и терени и т. н., а в някои вси
чко това го има вече с годи
ни. В Димитровградска общи
на в тази насока не се предви
жда нищо дори до 1980 го
дина.

170дина,
ревалоризация настъпва 
се утвърди, че между цените, 
според които основните сред- 

се изказват в деловитества
книги и цените на същите сред 
ства на пазара съществува раз А. Д.
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КОМЕНТАР ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ССРН В БОСИЛЕГРАД

Да се борим срещу 

еснафщинта
ПРОГРАМИТЕ СА ДОБРИ, 

НО НЕ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ
тервюто КнаТди^гаоЙТИ задачите' произтичащи от Ин- 
наРПр^с^атГсГтоТИ„Та° оГна"'^рТв’ БЧЛеН°ВеТе 
пр0о^тиХчГотМНеГаСРИЦаТ“Н: Я— а общГъГо
на ССРН и г. афщнната, захванала някои членове 
на своя пИ еъковоДНИ хора. Тези хора повече гледат 
по-малко ия оК живот (удобства, висони приходи),
управителните по еНИТе работи‘ Нянои л ««о- 
о?оииателниГ °ргани и “Р^низации и когато видят 
срещу тях а Л ИЯ нямат смелостта да се борят 
илиЩпп^Х' 3 често пъти се приспособяват към един 
тях Ръководител в трудовите организации. При
ка петИ1 еанаФсната поговорка „Пренлонената главим- ка остра сабя не сече .

Такова явление известно като еснаф шина 
разпространено не само в Босилеградсно, отнъдето 
взехме темата за този номентар. Има го и в други 
среди и се явява като сериозна пречка за развитието 
на нашите самоуправителни отношения за премахване
то на отрицателните явления.

Еснафът гледа само личните работи и затова в 
колектива се приспособява към по-силните. Той

>

ТД НД мнт«1т7т^Е5дА1п ДЕИН0СТ в БОСИЛЕГРАДСКА община в СВЕТЛИНА- 
ГЛДИНИТрТчлВплом ^А./?^АРЯ ТИТ0 4 ДРЕБНИТЕ НЕЩА ОТВЛИЧАТ ХОРАТА ОТ 
ЧЕСНИ^ОРГАНИЗАЦИИ НАСК0Р0 ЗАСЕДДКИЯ НА ВСИЧКИ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИ-

а

На 14 т.м. се състоя 
ние на
на ССРН в Босилеград, което 
откри Борис Костадинов. На 
дневен ред бяха задачите на 
Социалистическия 
изтичащи от Интервюто -на 
другаря Тито, дадено на „Вйе- 
оник”. В няколко часова дис 
пусия членовете на 'Председа
телството лосючиха най-актуал 
ните проблеми в общината. Те 
пооочиха задачите, които п,ро 
(изтичат и от партийните доку 
мент.и на X, XIII, XIV заседа
ние на ЦК на СЮК. Още в 
уводната ой реч другарят Бо 
рис Костадинов каза, че орга

заседа- 
Председателството

телната дейност във всички 
ореди.

Посочи се, че в организации 
те има интриги (Милачко Кон 
отзнтинов), а в някои ореди 
бавно се реагира на отрица
телните явления.. Нянои дреб
ни въпроси (погълщат хората 
и ги отвличат от главните про 
блеми (Гоне Григоров).

критериите за избор на деле
гати всъщност е незачитане ста 
новищата на Съюза на кому 
нистите. Има хора, ноито имат 
и по няколко функции. Кон
статира се, че Синдикатът в 
общината няма условия за ра
бота, защото няма помещения. 
(Винно Стоянов).

съюз, про-
е

СНАБДЯВАНЕТО 
ЧЕСКИ ПРОБЛЕМ

ПОЛИТИ-
НА ПРЕДЕН ПЛАН — СИЛА 

ТА НА АРГУМЕНТАне при
ема силата на аргумента., но силата на „авторитета". 
Той няма свое лично Нянои членове на Председа 

телството се застъпиха за по
добрение на стопанството в 
общината. Икономическата не

мнение и не е в състояние да 
се противопостави на неправдата, не е готов за стъл
кновение

Посочиха се ноннретни пред 
ложения за допълнение на 
общинските планове за рабо-и лични неприятности. И ако еснафът нри- 

тикува, той винаги мисли на личната полза или раз
плата с някой човек. Той винаги е на страната на влия
телната групировка или шефа.

Другарят Тито неведнъж изтъква, че борбата сре- 
щу еснафщината е всъщност борба за комунистиче
ски морал. Членуването на еснафа в обществено-поли
тическите организации не се базира от идейни пози
ции, а от лични облаги.

На заседанието на Председателството на ОК на 
ССРН в Босилеград се изтъннаха типични примери на 
еснафсното. Тези хора, наза се там, на конференции
те мълчат, за партийните работи разправят по нръч- 
мите, занимават се с дребни работи, за да отвличат 
вниманието на хората от съществените неща, от важ
ните проблеми на всенидневието. Тяхното желание 
да влезнат в повечето форуми. Те са по естество на- 
риеристи. Затова изпълнявайки задачите от Интервюто 
на другаря Тито, нашето общество трябва да се бори 
и срещу еснафщината, като най-голямо зло на на
шия самоуправителен социализъм.

е

Председателството на ССРН в БосилеградОт заседанието на

та. Тези планове трябва да се 
конкретизират и в местните об 
щности трябва да се говори-за 
електрификация на селата, ра- трябва да се създават и от- 
ботата на училищата, за здрав криват нови работни места, 
ната защита, работата (на де- (Светислав Марич). Всички въ

проси, изтъкнати на Председа 
телството не са нови, но (по
ставени в светлината на Интер 
вюто на другаря Тито, получа
ват нова димензия. Бяха поста 
вени на дневен ред и работа
та на комисията за незаконно 
забогатяване жилищния въп
рос и снабдяването Изтъкна 
се, че трябва бързо да се ре
ши въпроса с изграждането на 
жилищата от фонда на соли
дарно строителство, защото в 
предприятията има над 300 000 
динара за тая цел. Снабдяване 
то в общината става полити
чески въпрос. Няма оправда
ние някои села (дори и в Бо
силеград) да нямат стоки от 
първа необходимост (Драган 
Мицов). При това идейно-поли
тическата работа трябва да 
бъде на високо равнище. Хо
рата в общината трябва да по
знават нашия самоуправителен 
строй и по този начин те ще 
бъдат по-активни в реализира
не на задачите, които се по
ставят пред тях (Гоне Григо
ров).

Председателството прие зак
лючения за провеждане на за 
дачите, произтичащи от Интер
вюто на другаря Тито, като ги 
коннретизира на местна почва.

развитост води към конфлик
ти и проблеми. Има много 
младежи без работа и - затова

низациите на Социалистичес
кия съюз и останалите обще
ствено-политически 
ции в общината имат добри 
планове за работа, но то се 
не изпълняват. Той посочи, че 
сега е момент работата да се 
насочи срещу антисамоуправи

В тази насока се търси от нашите членове да раз- 
нрият носителите на еснафщината, да ги назоват със 
собствените им имена и да поведат решителна борба 
срещу техните прояви.

организа-

легациите, програмата за само 
защитата и пр. (Цоне Тодо
ров). Посочи се и начин в раз
решаването на много наболе
ли въпроси в общината. Отри
цателните явления трябва да 
се решават навреме, а не да 
се чака да обхванат по-широк 
кръг хора и тогава да се ра
боти върху тяхното предоля- 
ване (Брана Апостолов).

Б. Нинолов

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ

Всенародна отбрана—трайна задача
ССРН са формирани съвети за 
обществена самозащита.

В бройните разиснвания, в 
които взе 
Манасиевич особено много се 
изтъннаха потребите за укре- 

всенародната от-

СИНДИКАТЪТ НЯМА УСЛО
ВИЯ ЗА РАБОТА15 февруари ОбщинскиятВ неделя на 

съвет на Съюза на бойците в Босилеградска
от миналогоди- 

. най-важните 
година. В рабо-

участие и генерал
община обсъди резултатите обстой-П р ед с ед ат ел ството 

но се занимава с реализиране
то на програмите в обществе
но-политическите организации. 
Каза се, че много 
въпроси отвличат вниманието 
на хората от крупните пробле
ми в комуната. При това се из 
тъкна, че борбата за законност 
трябва да бъде на преден план 
(Стойне Иванов). Общинската 
скупщина и нейните 
местните общности, общнос
тите на интересите трябва че
сто да правят преглед на сво
ите планове. При това човекът 
трябва да бъде в центъра на 
вниманието. Затова трябва да

си дейност и определишната

Ристич, заместник-председател на Междуоб 
щинската регионална конференция на Съю
за на бойците

пването на 
брана във всички местни орга
низации в комуната. Това ще 
бъде една от най-важните за- 

определена в програма- 
тазподишна работа на 

Съюза на бойците в Босиле- 
прадсна община.

В приетата на заседанието 
програма важно място заема 
ангажирането на бойците за 
развитието на делегатската си
стема и за всестранното укре- 

местните общности, 
на конститу-

тази
дребни

дачи, 
та за

на обществената са- органи,ствяване 
мозащита и сигурност и всена
родната отбрана.

Своята главна дейност мина 
година борческата органи 

осъществила посред- 
комисии. Номи- 

борчеони въпроси до 
се ангажирала всич-

заВ изготвения материал 
отчетното събрание се иазва, 
че Съюзът на бойците в общи
ната през изтенлия период от 

година е постигнал срав-
В ПО

пвоне ма 
В реализирането 
ционните и конгресни решения 

местна почва, бойците ще 
успешно да се 

реализира масовото 
ване на земеделците и да се 
афирмира сдружения труд в 

и стопански органи-

латаедна
нително добри (резултати 
вечето области. Между друго
то осъществено е разнообра- 

творчесно сътрудничес- 
всички обществено-поли.

С мла-

зация е 
ством своите 
сията за 
ста много 
ни бойци да осъществят пра
вото на пълна здравна защи
та, а също тана е 3ЗД0Лила 
материална помощ от 15 хи
ляди динара на 14 свои бедни 
членове.

на
се застъпват се подобри социалната поли

тика (Любо Христов), а масо 
(вите организации да запозна
ват своите членове с работата 
си. В целокупната тая дейност 
Съюзът на момунистите тряб
ва да бъде на преден план и 
решително да се противопо
стави на отрицателните явле-

сдруж-
зно и 
тво с
тически организации, 
дежната организация то успей, 
но се осъществява в запазва 
не и задълбочаване н. реви» 
ционните традиции от НОВ 
чрез организиране на сказки, 
изграждане на възпоменат 

парк на Църноок и др. _ 
Досега бойците са-били дей

но включени и в решаването 
па воички антуални обхщю™0'
но-икономичесии проблеми в
комуната. Стлцо така значите 
лен принос са дали в рвштзм- 
рането на мерките за осъщв

Б. Н.

трудовите 
зации.

Една от важните задачи, за 
се ангажира борче-ноято ще 

ската организация в комуната, 
отнася се до развитието и 
облагородяването на традици- 

НОВ и цялостното 
осъществяване на социалната 
защита за всички членове ш 
Съюза на бойците в комуната.

Комисията за всенародна^от

частите на 
така

брана е разгърнала
сътрудничество с "
ГГчРтИи”кибойРциНаредов- 
но участвуват в провеждане 
на военните обучения. По ини
циатива на тази комисия при 
всички местни организации на

лен
ите от ния.

Констатира се, че в самоуп
равлението да участвуват пове 
че хора. Затова незачитането птштшв. в.
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ПОСИЛЕГРАДСНА ОБЩИ ИАРАЗВОЙНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НАВ НИШНИ РЕГИОН

ДОБРА ПЕРСПЕКТИВА НА 

ГОРСКОТО ДЕЛОЗастой по разследване 

потеклото на 

имуществото
ПЕРИОД ЕД-ПРЕЗ СРЕДНОСРОЧНИЯС ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ДЪРВЕСНИТЕ МАТЕРИАЛИ 

ПОВРЕМЕННО 1ЦЕ СЕ ВЪРЩИ ПО-ОБЕМНО ВЬЗОБНОВ

Обемът на залесяването и
на горсно-мелиоративиите аи-

гори гле бъде
останалите са прекомерно из
сечени, 
стии
месии е най-ценно.

Ценни со. че дървесният ма 
юрнал на горения фонд днес 
възлиза на 1,6 милиона куби
чески метра. Това говори за 
все още голямо горско богат
ство. с което разполага общи 
мата. През изтеклите пет годи 

експлоатирани общо 112 
хиляди кубически метра дърве 
сон материал. Същевременно 
през този период са залесени 
500 хектара голини и извърше
ни редица други горски меро
приятия.

ДА СЕ УВЕЛИЧИ ГОРСКИЯТ 
ФОНД

В предстоящите пет години 
на средносрочният период сго 
йността на горския фонд ще

В Босилогарска община, ко
ято заема площ от 57 хиляди, 
горите се простират на 17 хи
ляди хектара. От тях 12 хиля
ди хектара са частни, а оста
налите обществени.

От икономическа гледна точ
ка (производство на суровин
ни) и от социален асопкт (за- 

работната ръка), 
доло в Босилоград-

Най-малко има иглоли- 
гори, чието дърво техни-

иглолистни гори на о00 хент 
па създаване на изкуствени 
ливади на 750 ха, възобновя- 

листопадните гори на

от страна на останалите обще- 
организа-

Като изхожда от становищта 
на другаря Тито, изнесени в 
интервюто пред загребания 
„Вкеснин" във връзка разслед
ването на потеклото на имуще
ство, Скупщината на Междуоб 
атинската регионална общност 
обсъди на 18 февруари поло
жението по този въпрос в Ни
шки регион.

Обща констатация е, чо ко
мисиите за разследване поте
клото на имуществото в 15-те 
общини в региона не са изпъл
нили изцяло възложената зада
ча. През изтеклите две години, 
от влизането в сила на Закони 
за разследване потеклото на 
имуществото, са били възбуде 
ни към 2 хиляди дела, от кои
то нито едно не е завършено. 
Естествено, в немалко случаи 
следствието е прекъснато пора 
ди липса на доказателства, но 
имало е и редица отрицателни 
явления, които са съпътству- 
вали тази акция и които нс са 
допуснали съществуващите ог.у 
щения да излезнат на видела.

В някои общини комисиите 
ще са имали пълна подкрепа

ствено-политически 
ции и на следствените органи 
в разкриването 
забогателите лица. В други пък 
комисиите са имали опортюни- 
стичесно отношение към възло I 
жената задача, или пък в поя 
са били непрофесионални ж(- 
ца, които не са могли да со 
справят с тази твърде отговор
на задача.

на незаконно

250 ха, почистване на горските 
560 ха и други заетостта па култури на 

жни мероприятия.
За залесяването и възоонс 

горения фонд, от

горското 
ска община има голямо значе
ние за стопанското развитио • 
на комуната. Обачо непрекъс
натото увеличавано на потреби 
то за дървесни суровини изи- 

планово експлоатация на

ни са /вяването на 
общински източници ще се из- 

1,5, а за създаване 
ливади 3,4 ми

разходват 
на изнуствени 
лиона динара.

В много от 
бъде включена и водностопан 
ската организация „Ерозия във 

хан. В реализиране- 
акции

С уеднаквяването на крите
риите при разследването поте
клото на имуществото со оча
ква в скоро време тази акция 
да даде очакваните резултати. 
Обществеността с право очак
ва към този въпрос да се при
стъпи с пълна сериозност, да 
спре незаконното забогатява
не, като източнин не много не- 
правдини, защото имущество
то, което не е получено с ли
чен труд, наследство или по
дарък или по друг законен път 
се отнема на съдържателя в 
полза на обществената собст-

сква
горите и рационално ползване 
на получения маториол.

Горите имат особено значе
ние и за опазване на човешка 
та среда в Боселеградска об
щина. Те са най-ефикасни в 
премахването на ерозията, ко
ято все още разаря обработва-

тези акции гце

Владичин
то на горскостопански __
тя ще участвува с общо, 15,5 
милиона .динара. Между ДРУ* 

тези средства ще сегото от
емите площи, ливадите, пътни
те обекти и др.

Сегашното насъстояние 
съществуващия горски фонд в 
Бссилегадска община незадо- 
солява. Почти 40 на сто от го
рите са закелявели. а някои от

веност.
М. А.

СРЕДНОСРОЧНИЯТ ПЛАН - ПРЕЗ ЮНИ
* Утвърждаването на проектоплана ще започне от първи март, а 

закони ще бъдат приети до края па настоящата годинасистемни
анализа за изтеклия петгоди
шен период и ще бъдат набе
лязани мероприятия във връз
ка със завръщането на наши 
работници от временна работа 
в чужбина.

Досега е постигнато съгла
сие във връзка с развитието 
на енергетиката (без нефта и 
рафинериите на нефт).

На следващата сесия на 
Съвета на републиките и ато- 
номните области ще се обсъди

В първия ден на месец март 
Съвета на републиките и 

области 4в Скуп-
Босилеградв

автономните 
щината на Социалистическа ре 
публика Югославия ще продъл 
жи работата по съгласуване 
становищата върху новия сред 

план на развитие. По
точно ще се утвърждава про- 

Ако пък Съюзният

финансира залесяването на 
200 хектара и създаването на 
изкуствени ливади на 500 хек
тара. По същото време ще се 
построят редица обекти, които 
имат за задача да се спре 
ерозията в Босйлеградска об
щина.

Занапред експлоатация на 
дървесния материал ще бъде 
съгласувана с реалния годи
шен прираст на горския фонд. 
При това ще се развиват дър- 
вопреботвателните мощности 
на съществуващия цех в Бо- 
оилеград, в който по най-раци

се подобри чрез 
възобновяване на закелявелите 
гори и създаване на иглолист
ни гори, които имат много по- 
голяма стойност от листопад
ните. Разбира се, наред с тези 
мероприятия, големи грижи ще 
се положат върху отглеждане
то на новосъздадените горски 
нултури.

залесяване,

носрочен

ектоплана. 
изпълнителен съвет достави в 
предвидените срокове втората 
и третата част на този доку
мент, Общественият план на 
Югославия за период от 1976 
до 1930 година ще бъде приет 
през юни настоящата

Абонирайте се ма 

В. »Братство« 

за 1976 г.
В планирания период од пет 

години, посредством Горската 
секция в Босилегад, ще бъдат 
залесени 250 хектара. Възоб
новяването на закелявелите го 
ри ще се извърши на 300 хек
тара.

година.

Очаква се втората част от 
плана да бъде представена 
Скупщината на СФРЮ до 25 
март. Мартовското обсъждане 

всъщност ще бъде

онален начин се ползва дърво-
в. В.в то.

на плана 
продължение на работата вър
ху проекта и затова няма отно
во да го разглеждат отделно 
републиките и автономните об- 

Те обаче ще създадат 
координационни органи, посре

дством, които техните делегации 
по време на съгласуването на 
плана ще поддържат тези кон- 

През април и май ще

СРЕЩА ПРЕД ОСМИ МАРТ

Мария Стойкович: Думите на Тил-подтик за работапасти.

Мария е машинописка в Об
щинската скупщина в Босиле
град.

— Преди години организаци
ята ни беше много слаба. След 
Писмото на другаря Тито поло
жението значително се подоб
ри. Много жени се внлючиха в 
работа, а също така подобри 
се и отношението към жените. 
Все повече жени се избират в 
самоуправителните органи, — 
каза другарката Стойкович.

бяха при нас избори за общно 
стите на интересите и мога да 
кажа. че съм доволна от това, 
че много жени се избраха за 
делегати в общностите на ин
тересите. Вярвам, че те ще оп
равдаят доверието, ноето им 
се дава.

такти.
се направи равносметка на из
вършената работа.

В армейския дом в Босиле
град владее голямо оживление. 
Есяка вечер младежите и же
ните от града правят репетиции 
на програмата, която ще из
пълнят по случай Международ 
ния празник на жената

март. Тук заварихме и МА
РИЯ СТОЙКОВИЧ, председател

Текстът на втората част на 
плана ще бъде готов, но няма 
да бъде и окончателен, поради 
липсата на някои „системни ре 
шения”. В него ще бъдат вне
сени само ония решения, кои
то ще

— Ос-
ми

бъдат приети дотогаза 
1Някои закони на Градската секция за обще- 

жените в
— преди всичко

връзка с банкерската и Подготовката за Междуна

родния празник на жените в 
Босилеград напълно потвърж

дава думите на другарката Ма- 
март ще продължи през ця

лата седмица.

ствена дейност на 
Босилеград. Тя с внимание сле
ди програмата.

във
монетната система, Закона за
сдружения труд, данъчната си
стема, цените. Третата част от И добави:

Освен редовните си за
дължения в Общината и дома
кинството, тя намира време да 
се занимава и с обществена 
дейност.

плана фактически ще предста- 
девет договора на репуб 

автономните области 
стопански об-

— Изказването на другаря 
Тито в интервюто пред редак
тора на „Вйеснин" ни дава но 
ви сили за работа. Тези дни

слява 
ликите и 
за развитието на 
ласти от общ интерес.

В. в.
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бабушница

на миналогодишното 

равнище
Съгласувайки 
данъчното облагане в община
та с обществения договор за 
данъците в СР Сърбия Общин 
ската скупщина прие тези дни 
решение за данъчните облага
ния. Трябва да изтъкнем, че 
данъците в настоящата година 
ще бъдат на миналогодишното 
равнище, докат-о при отделни 
категории, специално в облас
тта на занаятчийството, 
бъдат и по-ниски, с цел да се 
даде възможност за развитие
то на определени занаяти, не
обходими на населението, а 
които отмират.

Данъкът върху лични дохо
ди ще бъде 1 на сто. Раз
мерът на същия се увеличава 
и до 20 на сто при пенсионе
ри, които са трудоустроени, а 
месечните им пенсии не над
минават минималния личен до
ход в общината или с 30 на

решението за
(с моторни триони) 

| така нататък.
ли на социално-хуманни 
низации. Освобождават 
срок от пет години от данък 
и площи, 
или ниви от 6, 7 и 8 класа, за
сети с фуражни треви.

И размерът на данъка в за
наятчийството се 
гресивно. Върху 
20 000 динара доход се плаща 
4 на сто данък, а от 20 000 — 
до 16 000 динара — 800 дина
ра и 5 на сто. Граждани, 
осъществяващи доходи и от 
второстепенни дейности в сел 
скостопанското производство 
като от отглеждане на пчели, 
събиране на горски плодове, 
лековите билки и др. от над 
5000 динара, също се облагат 
с данък. Данъкоплатци, зани
маващи се изключително със 
занаятчийски услуги, при ус
ловие да не ползват и чужда 
работна ръка, а осъществява
щи доходи от 400 до 800 дина
ра подлежат на облагане с 
данък. Известно облекчение 
ще имат занаятчии на село, 
— нолсри, ковачи, столари, ши 
вачи, даракчии, въжари, обу
щари и др. Хора, надминаващи 
60-годишна възраст за мъже и 
55-годишна възраст за жени, 
а които упражняват отделни 
занаяти ще плащат данък на
мален с 50 на сто.

орга 
се на

восекачите I 
170 ди кара и 
Данъкът върху 
дейност на лица, които 
завърнали от чужбина в първа
та година 'се намалява с 50 на 
сто от действителния размер.

Общинският данък върху до 
ходи от сгради и делови поме 
щения ще се плаща от 20 до 
40 хиляди динара 
мост от местоположението на 
обекта. Граждани, които изда 
ват стаи и легла под наем на 
бански гости или туристи — 
ще плащат: за четири легла
— по 70 динара за едно легло 
през сезона, от 5 до 10 легла
— по 100 динара и над 10 ле
гла — по 150 динара за едно 
легло.

занаятчийска 
са сезасадени с тютюн

движи про- 
основа до

в зависи-ще

Общинският данък върху 
общия доход на гражданите в 
Бабушнишка община в настоя
щата година ще се движи от 
1 до 1,5 на сто, като за основа 
за облагане се взима доход от 
5000 до 10000 динара.

ако надминават сред-сто
ния личен доход на работници 
те в стопанството на СР Сър
бия през изтеклата година. С 
данък до 30 на сто се облагат 
и доходи, които осъществяват 
пенсионирани лица за извънре 
ден труд в зависимост с как
ва работа се занимават. Да
нъкът върху доходи,

от селскостопанско 
бъдат 2 на

Петърлашната пещераБ. БорисовМ. А.

осъще- ОТ СЕСИЯТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА МЕЖДУОБЩИНСКАТА РЕГИОНАЛНА 
СКУПЩИНА В НИШстаени

производство ще
върху кадастралния 

доход от 600 — до 2000 дина
ра. С по-голям данък се обла
гат производители, получавщи 
доход от 2000 — 3000 динара. 
Те ще плащат данък от 40 ди 

4 на сто върху основа- 
все така прогресивно — 

от 15 000 динара, вър-

За 4 години - 430 км нови пътищасто на таксита.
пла-

Собствениците
вършат превоз ще

на стойност от 1000
които 
щат данък
динара, а превозниците р 
вотинска тяга — по 200. 
ражняващите тази дейност с 
два коня ще плащат двойно 

И занимаващите се с

жи-
Уп- конструнция и модернизация 

на пътя Княжевац — Ниш — 
Прокупле — Прищина, довър
шване на пътя Тресибаба — 
Свърлиг, заобиналящ път при 
Алексинац, строеж ма пътя 
Пирот — Бабушница — Своге 
и още 18 пътища в обща дъл
жина от' 281 километър.

На сесията бе подчертано, 
че с оглед на нуждите Ниш
ки регион е в незавидно по
ложение. Същевременно тряб
ва да се строят нови и ре
конструират старите пътни съоб 
щения. Предимство при това 
ще имат ония райони, където 
пътните съобщения са от жиз 
нено значение за материално 
то развитие и където те ще 
спомогнат за свързване на сел 
скостопанскато производство 
с промишлените центрове, в 
свързването на изостаналите 
с по-развитите райони.

Деловите банки също не 
трябва да останат настрана. 
Те би трябвало да отпуснат 
кредити при по-изгодни усло
вия
връщане при по-малки лихви, 
защото строежът на пътни 
съобщения е дългосрочно ка
питаловложение.

Със средноорочната програ
ма, изготвена въз основа на 
икономически анализи, при из 
граждането на нови пътища, 
предимство ще имат мостове 
на реките и пътни артерии зао 
бикалящи по-големите промиш 
лени центрове. На първо мяс
то — ще се строи околовръс
тен пот при Ниш. при Бела <па- 
ланка и Пирот. Ще се из
върши и реконструкция на 
пътя Ниш—Прокупие, който е 
в твърде лошо състояние, а 
съобщенията в тази посока в 
последно време са все по-ин
тензивни.

С профамата се предвижда 
и строеж на автомагистралата 
Долни Комрен — Просен, кой 
то ще струва към 180 милио
на динара. Предвижда се и ре-

Със средносрочната програ
ма развитие на пътните съоб
щения в Нишки регион е пред 
видено до 1980 година да бъ
дат изградени или модернизи 
рани 430 километра пътища. 
За целта, както е изчислено, 
са необходими над 1,93 ми
лиарда динара при сегашните 
цени на изграждане на 
ща. Според възможностите 
момента — Нишки регион мо 
же да обзпечи само 1,10 ми
лиарда динара. Това значи: оста 
ва открит въпросът откъде да 
се намерят още 800 милиона 
динара. Както бе 
неотдавна на сесията на Пред 
седателотвото на Междуобщин 
ската регионнална скупщина в 
Ниш — средства трябва да се 
обезпечават и чрез сдружаване 
на средствата на организации
те на сдружения труд и 
селението.

нара и 
та и ь повече.

домашно ръкоделие лица под
лежат на данъчно облагане.

разни игри 
се облагат с

до сума
ху която ще се плаща данък 
от 1030 динара 
върху основата 
ра Освобождават се от данък 
селскостопански производите- 

ДОХОД ДО
както и

с по-дълъг срок на
и 12 на сто 
от 15 000 дина- Упражняващите 

на късмет хора 
паушален данък от 500 до юеш 
динара годишно. Данъноплат- 

не се числят пъти-кадастраленли с
600 динара годишно, 
имоти, служещи за основа на 
производство в сдружения 
труд. ако при това годишният 
доход на този стопанин надми
нава 3000 динара за отД^ен 
член на семейството. Мьже

ци, чиито услуги 
към занаятчийските, като во
деничари и вършачи (с тракто
ри), също подлежат на данъч
но облагане. Воденичарите ще 

20 до 170 динара, 
170 до 700

в

плащат от 
а вършаните — от

данък годишно, в зави- 
от условията, при кои- 

Тепави

изтъкнато
55-годи- динара 

симост 
то извършват услугите.

60 и жени над
се освобождават

над 
шна възраст

кадастрален 
нямат наследници,

от данък върху 
ако

по 100,плащат 
, 200, назанджии- 

17 и с под-

чарите ще 
абаджиите по 
те с неподвижни

казани 40 динара, дър-

доход
- закона са длъж- 

обезпечават издръж- 
са завеща-

които според на
ни да им 
ка, или ако земята

Разискванията по средносро 
чното развитие на пътните съоб 
щения в Нишки регион ще 
продължи до месец юни нас
тоящата година.

вижни

Самооблагане за електрификация
НА СЕЛАТА

М. Андонов

Кандидати за делегатидесет години щекоито за 
съберат към 10 милиона дина
ра. С ползването на кредити 
от Републиканския „фонд за 
развитие на недостатъчно раз
витите краища ще успеем да 
осигурим достатъчно средства 
за електрификация на всички 
села в комуната — изтъкна 
Симеон Захариев, председо- 

Изпълнителния

плащат в пред- 
години. Тази 

организира 
съвет на

скупщина и
о б щестТен о-пол итичесните 
глнизации в Босилеградска 
гаН предприемат сериозни 

електрификация на
Защото от 37 се-

електрифици-

ор
об- пари,

общината ще 
стоящите десет 
значителна акция

^"ГсПпщина. Предложе 
иите решения намериха пълна 
подирела на проведените до
сега районни съвещания, на 
иоито участвуват всични ръно- 
оП™ на обществено-полити 
ческито организации и на 
гтните общности в селата.

__ От досегашните мнения
че всични селски дома- 

единодушно приемат 
и. в паричното само-

ренции. Според 
договор на предизборните съ
брания, всяка делегация на 
местните общности ще има 
най-малко по един свой деле
гат в някоя от седемте общнос

постигнатияНа 13 и 14 февруари всички 
делегации на самоуправителни 
те общности на интересите >в 
местните общности и трудови 
те организации в Босилеград- 
ска община излъчиха кандида 
ти за делегати и за членове 
на самоуправителните нонтро- 
ли на общностите на интереси 
те.

Съществуващите 37 деле
гации на местните общности 
бяха групирани в 4 избирател- 

пункта: Горна Лисина. Боси 
леград, Долно Тлъмино и Гор 
на Любата и като такива об
разуваха нандидационни конфе

щина 
мерни за 
всични села 
ла досега са 

само 5.

Об

рани 
До нрая 

бъде готов 
в дължина
електрификацията
ла от районите

За тази важна
изразходвани

тази година
далекопровод

от 40 километра за 
на девет се- 

и Лю- 
анция до- 

9,3 ми

ти на интересите.
Също тана и делегациите на 

трудовите организации бяха 
групирани в избирателни пун
ктове.

На предизборните събрания 
делегациите обсъдиха годиш
ните програми за работа на са 
моуправителните общности на 
интересите.

на март съветтел на 
на ОС.

След цялостно допитване с 
гражданите, окончателно реше 
ние за 'въвеждане на дългосро 
чно парично самооблагане ще 
вземе Общинската скупщина 
на една от предстоящите 
сесии.

ще

Лисина

бата. 
сега са 
лиона динара. си ниличи, 

нинства 
тази акция, 
облагане ще бъдат
4300 домакинства г

низкораз- 
в тези 
на да

се прокара В. В.За да включени 
в общината, В. В.
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тт тщвжкл ошаницл
30 ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ НА МЛАДЕЖНИТЕ ТРУДОВИ АК ЦИИ

ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО Е ПОКРОВИТЕЛ 

НА ТЪРЖЕСТВАТА
Тази година югославсната

младеж ще чвствува 30-годи- 
шнината от организирането на 
младежките доброволки трудо
ви анции и успешното постро
явано на железопътната линия 
•Бръчно — Бановичи.

Президентът .на Републиката 
Йосип Броз Тито ще бъде по
кровител на ознаменуваното 
на трудовите акции.

Комитетът за чествуване на 
тоя голям юбилей е съставен 
от представители на всички об 
ществоно-полит.ически органи
зации и комендантите на пър
вите трудови акции. Централ
ните тържества ице се състоят 
в градовете Бръчно и Банови
чи, които трудолюбивите мла
дежи и девойки от всички пра 
дове и села на страната свър
заха с железни релси. Също 
така тазгодишната Щафета на 
младостта на своя път по стра
ната ще тръгне от Бръчно на 1 
април.

Чествуването на младежките 
трудови анции започва на 
април. То ще продължи през 
цялото лято, !В знак на постига
не на по-големи резултати в 
тазгодишните трудови акции.

В Бановичи, град основан на 
7 ноември 1946 година, когато 
бе предадена на употреба же
лезопътната Л1иния Бръчно — 
Бановичи ще се състоят заклю

чителните тържества ма млади
те бригадири от всички краища 
на страната. Тук ще се отче
тат тазгодишните трудови ре
зултати.

И
Младежка изява

ПРЕЗ МАРТ В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

СРЕЩИ НА МЛАДИТЕ 

САМОДЕЙЦИ
По почин на Общинската 

конференция на Съюза на со
циалистическата младеж и Об
щността за култура в Димит
ровград се състоя съвещание 
на представителите на всички 
първични организации на ССМ. 
На съвещанието се разиснва 
за развитието на самодейност
та на село и в трудовите колен 
тиви. След твърде обстойни и 
плодоносни разиснвания се 
при решение да се организи
рат състезания между първич
ните организации на младеж-

трална програма ще се пред
ставят и младите самодейци 
от Снървеница, а техните дру
гарки и другари от Барйе ще 
подготвят музикална програма. 
Луиавица и Градини съвместно 
ще се подготвят за срещите и 
ще се представят с театрална 
програма. Също със съвмест
на програма на срещите ще взе 
мат участие и младите от Бре- 
бевница, Моинци, Пъртопопин- 
ци и Смиловци, а ще им се 
приключат и войниците от гра
ничната застава в Бребевница. 
Освен това съвместно ще под
готвят коцерт с народни песни 
и хора.

На съвещанието се констати 
ра, че това е най-добър начин 
да се развива самодейността в 
селските среди. Тези срещи 
на самодейците от общината 
трябва да получат постоянен 
характер.

Следващата крачна за разви 
тието на самодейността тряб
ва да бъдат срещите на млади 
самодейци от предприятията. 
Това е най-добрият начин са
модейността на дело да укре
пва другарството между мла
дите хора.

1

та.Трудът на младите — високо ценен и доходен Състезанията между млади
те самодейци в Димитровград
ска община ще се проведат 
от 21 до 28 март, почти във 
всички районни центрове. Пър
вичните организации ще се 
съревноват с нултурни програ
ми — народни песни и хора, 
танцови и театрални представ
ления.

Прие се първичната органи
зация на ССМ в Смиловци да 
подготви пиесата „Боряна". 
Младите от Желюша освен пи
есата „Кощана” ще подготвят 
и нонцерт с танцови изпълне
ния. Концерт от народни песни 
и хора и „Кощана" ще подго
твят девойките и младежите 
от Трънски Одоровци. С теа-

СРЕЩИ С НАШЕНЦИ

Преподавател и художник
Коста СТОИМЕНОВ босиле- 

градчанин от Еленица е препо
давател в едно скопено основно 
училище. Специалността му е 
физика и общотехническо об
разование. Но Коста е страс
тен любител на изобразител
ното изкуство и художник — 
самодеец. Това се вижда и по 
скромната му квартира. Тя при
лича на изложбена зала и на 
ателие. Красят я десетки кар
тини с теми от бита на хората 
и природата в родния му край. 
Рисуването е негово хоби, ной- 
то той цени нолкото и профе
сията си.

— Като дете останах сирак 
без баща и школуването ми 
вървеше доста трудно. С го
леми усилия завърших основно 
училище в Бистър, а сетне ги
мназия в Крива паланка. След 
това завърших Педагогическата 
академия в Скопие —разказва 
за детството си и младежките 
години Коста.

— Как свързвате технината 
и изнуството?

— Техническите науки са 
моята професия, а изобрази
телното изкуство 
страст.

разбиране те взаимно се до
пълват. Например физиката и 
живописта. Впрочем те про
изтичат от живота и служат 
на живота... От мотивите най- 
много ме привлича пейзажът, 
любимата ми техника е аква
релът — разказва ми скромни
ят преподавател и художник 
Стоименов, посвещавайки ме 
в тайните на любимото му из
куство.

— Взимате ли участие на из 
ложби и какво подготвяте за в 
бъдеще?

— Имах щастието два пъти 
да участвувам на художестве
ни изложби в Скопие. Готвя
се да открия самостоятелна из
ложба и в Босилеград.

Както личи, другарят Коста 
сериозно се занимава с пре
създаването на живота в кар
тини. Тази благородна работа 
е съставна част на живота му, 
на неговото бъдеще. Дарбата 
и трудът се намерили заедно и 
той ги развива чрез боите в 
прекрасни картини. А това ус
пява да съчетае, понеже още

Денница Илиева — 
Иван Георгиев

ПОЛИТИЧЕСКА ШКОЛА НА „БОРБА"
от малък е възприел девиза: 
„Работа и пак работа”, защото 
„Трудът е създал човека". На
края да кажем и това, че той 
е член па Сдружението на ху
дожниците в Скопие.

Курсистите подучиха дипломи
На 13 февруари се проведе 

предизборно 
младежката конференция при 
гимназията „Й. Б. Тито” в Ди
митровград. На събранието 
ха предложени -кандидати за 
председател и членове на Пре- 
деедатлетаото на Конферен
цията.

На конференцията

дипломи на курсистите, завръ- 
шили първия цикъл на Младеж 
ката политическа школа на ве
стник „Борба”. Дипломи, кои
то дава организаторът и Факул 
тетът на политическите науки 
в Белград, получиха 19 девой
ки и младежи 
организация

събрание на
Ст. Манасиев

бя-
МЛАДИ ПОЕТИ

от основната 
сдружения 

труд „Тигър” в Димитровград 
и гимназията „Й. Б. Тито".

БОЛНА на
присъс-

твува и Николай Пейчев, пред
седател на Общинската конфе 
ренция на ССМ, който връчиВ тихата нощ на безкрайността 

долавям твоя уморен глас. 
Виждам очите ти в плач.
Страх ме е за нашата съдба. 
Нямам сълзи да ти кажа, 
че мога аз да заплача.

моята
моето Деница ИлиеваСпоред

БОСИЛЕГРАД I

Състезание по успех
До края на тази учебна го

дина ръководството на Общ-ин 
ската конференция на Съюза 
на социалистическата младеж 
в Босилеградоиа община ще 
организира акция 
ние:

ствуват учениците от основни 
те училища, гимназията и От
делението за квалифицирани 
работници в ;Босилеград.

На постигналите най-добър 
успех в края на учебната го
дина ще бъдат връчени колек 
тивни и отделни награди.

Подай ми твоята ръка, мила, 
подари ми нежността, 
свали от сърцето ми тежестта.

под назва- 
„Избираме най-добър уче 

ник, паралелка и клас".
Александър ЗАХАРИЕВ

В тази анция, която ще има 
състезателен характер, ще уча1

В. в.
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в БОСИЛЕГРАДСКА ГИМНАЗИЯ „ИВАН КАРАИВАНОВ"

Мерки за по-добър успех
Учителският 

таналите
колектив и ос- 

самоуправителни ор
гани на гимназията „Иван Ка 
раиванов” в Босилеград 
приемат сериозни мерки през 
второто
учебна година да се подобрят
образователно-възпитателните 
резултати. Нуждите от 
ветни мерки са големи, защо- 
то общият резултат, постигнат 
през първото полугодие — не 
задоволява. От 324 ученика в 
четири класа на гимназията — 
182 са показали слаб успех.

Обаче всички форми на обу 
чението не могат успешно и 
докрай да се реализират, по 
неже
га с достатъчно училищни по

—1- Този проблем трайно 
може да се реши с изграж
дането на нова училищна сгра 
да не само за потребите на гим
назията, но

пред гимназията не разпола-
и за училището 

за квалифицирани работници. 
Това е и една от причините, 
че тези две училища наскоро 
трябва да се обединят в един 
средношколски учебен център 
— заяви Стоянов.

Има и други нерешени проб
леми, които влияят върху ус
пеха. Например мнозинството 
ученици пътуват ежедневно по 
десет и повече километра. Пре 
храната на учениците също не 
е решена. Едва сега (след ор
ганизиране на ученически стол

полугодие на тази

съот-

— Трябва да се има пред
вид., че слаби ученици 
с повече от 3 отрицателни бе 
лежки нямаме много. Мнозин 
ството са с по една слаба бе
лежка. Обективно това значи, 
че с известни усилия и на уче 
ниците, и на преподавателите, 
успехът през второто полуго
дие ще може много да се по 
добри — изтъкна Захари Сто
янов директор на босилеград- 
ската гимназия.

за учениците от основното учи 
лище в Босилеград) се създа
ват условия по съответен на
чин да се реши този проблем 
и за учениците от гимназията.

Сериозни трудности създава 
недостигът на учебници и лите 
ратура по няколко предмети. 
Също и кабинетите не са до
бре обзаведени, за да отгово
рят 'на целта.

— Всички обективни труднос 
ти ще надделеем с упорита ра 
бота, та успехът накрая на уче 

мещения. Няма достатъчно бната година да бъде много 
учебни стаи, поради което обу по-висок, заяви накрая в разго 
чението се провежда двусмен- вора директорът на гимназията 
но. Например втори клас сега Захари Стоянов, 
учи в следобедните часове.

3*
Портрет на Милка ПротичД. Донков:

ДУШАН ДОНКОВ е роден в с. Пъртопопинци през 
1934 година. Завръшил е Художествена анадемия през 
1960 година в групата на Йован Кратохвил. Досега е 
участвувал на колентивни изложби на Дружеството на 
художниците в Ниш, Пронупие и Белград, нанто и на 
колентивни изложби на УЛУС в Белград.

),
След обстойно разглеждане 

на полугодишния резултат учи 
телският колектив заключил 
през второто полугодие най- 
много да се наблегне върху 
окачествяване на допълнител
ното обучение по всички пред
мети, по които успехът не за 
доволява. Засега това са пре
ди всичко химия и

Захари Стоянов

В. В.

БI &л€*жка\
Книжка 38 на сп- »Мост«математи-

моаки и големи децака.

За подобряването на успеха 
степен ще

блема на писателя у нас днес 
се отнасят и материалите на 
д-р Предраг Матвеевич, който 
пише за „Новата роля на лите
ратурното творчество", на Пе
тър Джаджич — Освобожда
ване от ортодоксиите на един 
стил, на Йосип Видмар П 
сателят

отначало. Но да бяхме 
продължили така, канто 
бяхме започнали след 
освобождението, 
бихме имали в Югосла
вия съвсем друго поло
жение в обезпечаването 
на семейството и гри
жата за семейството."

Значи, неотложно се 
налага да се предприе
мат спешни мерни за 
оправяне на положение
то. В противен случай 
ще се наложи намеса на 
другите обществено-по
литически субенти. В ни 
накъв случай — «е бива 
да се търпи и да се 
разтака с неуредиците.

Малните деца, ноито 
своите родители оставят 
в детската градина наис 
тина трябва да бъдат на 
сигурно място. Общес
твото като цяло обезпе
чава необходимите усло 
вия. На възпитателите е 
ред да изпълняват съве 
стно и отговорно своя 
дял от работата. Защото 
не е от мално значение 
как отглеждаме и въз

питаваме подрастващите 
поколения.

В разговора, който не
отдавна водихме с прос
ветния инспектор Милчо 
Ценков, той изнесе и фа 
нта, че в просветно-възпи 
тателното заведение — в 
детсната градина „8 сеп 
тември" в Димитровград 
има много нередности. 
Не е осъществена из
цяло програмата през 
първото полугодие, а и 
взаимните отношения не 
са добри и пр. Положе
нието е такова 
ва Ценков — че съм при 
нуден да им съставя 
ант ...

Като изхождаме от 
значението на танива ин 
ституции за възпитание
то на най-малките, което 
изтъкна неотдавна и др. 
Тито в интервюто си 
пред загребсния „Вйес- 
нин". Той каза: „Ние 

трябва да обезпечаваме 
на работещите родите
ли да могат своите деца 
да оставят в детсни за
ведения, да има кой да 
се грижи за тях, да ги 
възпитава. А това у нас 
още не е както трябва. 
Затуй сега

от печатТези дни излезе
38 списание „Мост” задо голяма 

засили 
училищната 
ност. Например 
нителни ученически знания мо 

да въздействуват

книжка 
1975 годила.

На видно място, списанието 
публикува текста на Акцион- 
ната програма на Съюза 
югославските

на Седмия конгрес на пи
сателите, проведен към края 

година. Към про-

извън- 
ученическа дей- 

за допъл-
исе

днес

на
пригат много 

кръжоците 
матици и физици, на младите 
биолози и др.

писатели, Пи-мате-на младите ета и победата на социа- 
Д-р Александър Спасовлизма.

пише за постиженията на маке 
поезия, д-р Воислав

на миналата
донската
Маркович за литературата 
СР Босна и Херцеговина, Ре- 

Вьося за албанската ли- 
Югославия, а Янош

в
ЩЕ СЕ ВОДИ ПОВЕЧЕ СМЕТКАВ СР СЪРБИЯ посочджеп

тература в 
Баняй пише за богатството на 
народностните литератури у 

Известният литературен 
критик Иван Бандич пише на 
тема: „Революцията — инспи- 
ративен израз, а Иван Потърч 
— за „Грижата за книгата .

В раздела „Литература 
куство" сп. ..Мост" публикува 
стихове на Фридрих Енгелс 
Стефан Николов, Симеон Кос- 

Методи Костов и Милка

За личните доходи и за 

кадрите в просветата
стета причина, че не са били в 
състояние да следват дру 
ношо не са имали желание 
дасе озоват във Фабричните 
хали Може би това е била мо
тивировката на Душан Тешим 
да каже: „Вече десет години 
подготвяме лоши просветни 
надри В просветното дело има 
ме мнозина лоши специали- 
сти"...

нас.

и из-

Личните доходи на просве
тните работници в Социалисти
ческа република Сърбия са
ПО— от личните доходи В
стопанството с около 6 на сто. 
Ч/имтРЛИТб имат С ю на сти

НТЖ аГГГ^те- 
? г^г-ГтавГГзГ
Са ИЗНОС Изпълнителния
съвеГв Социалистическа репу- 
съвет в /-»„ сбия Положението
б/1И«ай-добреИп'е се зн-слвД
приключването на об^тоятел-

^ГН? аЬе=е;

тов,
Христова.

д-р Данило Маркович прави 
основните проблеми 

човека в инду- 
Стоян Бв-

обзор на 
по защита на 
стриалната среда, а 
тимов пише за прелестите на 

Весна нобила. М. А.започвамепланината
М. А.

Но този .въпрос не може 
ла се разреши наведнаж. Ще 
се предприемат системни мер
ни с които положението да

ЕгЕгггл X
ппилтия за подобрение на на-Зяигггяак

тпябва из основи Да

шяТ оя възпитанието и °°Р 
жаТ ия подрастващите
ЕГвщГможе3да0сеПразре^

босилерградим
ПОДГОТОВКА ЗА ЧЕСТВУВАНЕ ДЕНЯ НА МЛАДОСТТА

ми, в които ще вземе участие 
и селската младеж. Тези про
грами ще бъдат изпълнени на 
няколко дни пред празнина.

директорите на основните и 
средни училища и ръководите
лите на обществено-политиче- 
сните организации в комуната.

Съветът по чествуване също 
прие заключение рожде- 

Тито и

Тито и Деня
,в Босилеградска

нето
ден 'на другаря

общГаА-ТДа се започне вед- 
могат навреме до 
качествени програ-

Главното общинско търже- 
се състои в Босиле-тана

ният ден на другаря 
Денят на младостта да се оз- 

всички районни

ство ще 
град, а програмата ще има три 
части: масови гимнастически 
упражнения, културно-забавни 
точни и спортни състезания.

нага, за да 
се изготвят
ми.ни. наменува във 

центрове на комуната. За цел
та местните основни училища 
ще изготвят подходящи култур 
ио-забавни и спортни програ-

най-вашното решение 
се през минала-Предмет нв °“3^Ъър- 

пълнителния съвет на просв0Т. 
бия бяха и |,аАРи„оЖаст,во пре- 
ното дело имапм”°еяили се за
подаватели, °"Р®д®АоТ „лече- слециалност не от

любов към нея, а по |

* 20 ФЕВРУАРИ 1976

Това е

“ садмица°™.брвние на 
тинокия съвет зв чествуване 
|,а 25 май, моето образуват.

Об- В. в.

СТРАНИЦА 9тази 
ние и

братство



В СР СЪРБИ)! ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА ГОДИНА

ПО-ГОЛЕМИ ДОБАВКИ ЗА 

ТРУДОВИТЕ ИНВАЛИДИ
Има и проблеми във връзва 
със задържането на трудовите 
инвалиди на работните им ме
ста, но има и случаи, иогато 
те не постигат същата произ
водителност или трудови резу
лтати, нанто и другите работ
ници.

Един динар, вложен в реха- 
билитация на трудови инвали
ди, се връща на обществото 
тройно или четворно. И затова 
Общноста по осигуряване, иа- 
то вижда своя интерес преди 
воично ще отделя средства за 
финансиране на обекти за ре- 
хабилитация.

В Социалистическа репуб- 
лина Сърбия без автономните об 
ласти ще се повишат добавки
те за телесни повреди на тру
довите инвалиди, V“ 
със съкратено работно 
Накъв ще е размерът на това 
повишение ще се знае наско
ро след приключването на го
дишния баланс на Общността 
по осигуряване. Решението за 
повишение ще приеме Скуп
щината на Общността по оси
гуряване.

В СР Сърбия днес има 
21 367 трудови инвалиди,а 755 

работа.

работници
време.ВОДОСНАБДЯВАНЕТО В БАБУШНИШКА ОБЩИНА

КАН № ЗАПАЗИМ ПОЛАТА ПИСТА
В днешно време на индус

триализация, замръсяване и 
нарушаване на човешката сре
да не са засегнати само голе
мите промишлени центрове. 
Страдат и по-малките, дори и 
наи-изостаналите краища. На 
първо място между възмож
ните източници на опасност за 
здравето на човека е водата. С 
оглед на това у нас вече се 
предприемат и съответни ме
роприятия за защита на човеш 
ката среда.

Как се разрешава въпроса за 
защитата на водата и водоснаб 
дяването в Бабушнишка общи
на? Какви мерки са набелязани 
в тази насока?

ти всички промишлени обекти 
не разполагат с пречиствател
ни уреди.

И измрелите животни се 
хвърлят по долините и не се 
закопават, както е предвидено, 
па са потенциална опаснот по 
здравето на хората.

Изграждането на хигиенични 
клозети към новостроящите се 
къщи на село, изграждането 
на канализационна мрежа в

С изграждането на водопро
води в Звонци, Стрелъц и Гръм 
чар ще со обезпечи и хигие
нична вода за пиене и за нуж
дите на основните училища в 
тези села.

Паралелно с изграждането 
на започнатите и новите водо
проводи трябва да се строят 
септични ями и пречистватели, 
за да не става замръсвяваие 
на водата.

души от тях търсят

БАБУШНИЦА

Планово събиране на кръв
М. А.

трудовите организации, докато 
населението от село не беше 
обхванато.

Затова именно сега се прави 
конкретна програма за провеж 
дането на акцията и по трудо
вите организации и по местни- 
тните общности. Предвидено е 
общият брой на кръводарите
лите да надмине 300 души. От 
тях над 200 ще бъдат от тру
довите организации, а стотина 
— от селата.

В Бабушнишка община наско 
ро ще започне акция по съби
ране на кръв. Тази скъпоценна 
течност, която при злополуки 
и други нещастни случаи спа
сява човешки животи, този път 
ще се събира според плана, 
който ще изготвят координа
ционния комитет и Здравния 
дом в Бабушница.

И досега отзивът на кръво
дарителите в общината беше 
на завидно равнище, но все 
пак — в акцията взимаха пре
димно участие хора от града и

Какво е водоснабдяването 
в общината

Въпреки планинския си хара
ктер Бабушнишка община, не 
употребява хубава вода за пи
ене. През последните години в 
града и в много селища са 
изградени водопроводи, но по
ложението не е поправено зна
чително. Множество от водо
проводите на село не са строе
ни под надзора на специали
стите, не са строени качестве
но. Освен това — и не се под
държат както трябва, не са хи
гиенични. Не трябва да губим 
от предвид, че много селски 
кладенци са близо до сметли- 
ща, септични ями, обори или 
нечисти селски потоци. И зато
ва не бе основание се твърди, 
че множество селски кладенци 
са потенциални източници на 
опасност от зараза. През 1974 
година например при проверка 
на питейната вода в 90,16 слу
чаи в нея са намерени състав
ни, вредни за здравето на чо
века.

Някои селски водопроводи 
не предлагат бактеороложки 
изправна вода (Любераджа, 
Сурачево, Велико Бонинци, Д. 
Кърнино) и затова се налага 
да се извърши асанация на 
същите. В последните две-три 
години и между много изграде 
ни „частни” водопроводи има 
и такива, които не изпълняват 
предвидените хигиенични нор
ми. От общо 7219 домакинства 
в общината — от махаленски 
или частни водопроводи се сна
бдяват с вода 2888 домакинст
ва или 39,96 на сто, около 2700 
домакинства имат кладенци, а 
над 1500 ползват вода направо 
от изворите. Трябва да изтък
нем, че само водопроводите в 
Бабушница и Завидинци са 
строени по проекти на специа
листите и при предварително 
изучаване качеството на вода-

И Звонска
М. А.баня ще

получи

Д Младенов член на работни
ческия съвет на Детската 

градина

хубава
питейна

Като дългогодишен просве
тен и обществено-политически 
деец Младенов ще може ус
пешно да се включи в работа
та на това възпитателно-образо 
вателно заведение за най-мал
ките.

Денко Младенов, работник в 
Общинския комитет на Съюза 
на комунистите в Димитров
град, е наименуван на послед
ната сесия на Общинската ску 
пщина в Димитровград за член 
на разширения съвет на дет
ската градина „Осми септем
ври”. М.

Бабушница трябва да се имат 
на предвид при изграждането 
на нови жилища.

ИИНУААНА ТЕРАПИЯ ПРИ ГРЪБНАЧНИ ЗАБОАЯВДНИЯ
ншпш

Мерки за подобрение на по
ложението

С цел да се обезпечат и най- 
минимални хигиенни условия 
във водоснабдяването в общи
ната е необходимо: да се по
строят мостни (селски и мах
ленски) водопроводи във всич
ки населени места, да се извър 
ши реконструкция и асанация 
на съществуващите водоснабг 
дителни обекти, при асанация- 
та да се провери дали съще
ствуващите обекти отговарят 
на изискванията на Правилни
ка за хигиено-техническия кон
трол на водата за пиене и да 
се обезпечи редовна бактеро- 
ложко-химическа проверка и 
да се върши редовна дезин
фекция на водата.

Изграждането на нови водо
проводи в Бабушнишка общи
на ще се раздели на две фа
зи. В първата фаза — строе
жът на водопровода в Бабуш
ница да обхване в мрежата си 
и селата Извор, Д. Стрижевац, 
Горчинци и Драгинац. Във вто
рата фаза ще се извърши ре
конструкция на резервоара и 
главния водопровод от Любе- 
раджа до Бабушница, за да се 
обезпечи достатъчно количест
во вода за Бабушница и окол
ните села. Също така е необ
ходимо да се помогне в из
граждането на водопроводи, 
(които са в строеж) в селата 
Звонци, Любераджа, Стрелъц 
и Грънчар.

ПРОМЯНАТА на бита и производстве
ните условия на човека във връзка с ур
банизацията на съвременното общество 
създават условия за рязка промяна в съот
ношението динамична и статична работа. 
Това довежда до обездвижване на по-гол - 
яма част от опорно-двигателния апарат, до 
създаване на неравномерно напрежение в 
определени сегменти на гръбначния стълб, 
до отслабване на важни мускулни групи, 
които имат отношение към сталгичко-дина- 
мичната и охраняваща функция на гръбна-

вижноотта на засегнатия гръбначен сег
мент. Приложена навреме от компетентен, * 
обучен за целта лекар-специалист, често 
само една мануална манипулация е в със
тояние да отстрани оплакванията на бол
ния, а при по-тежките случаи до голяма 
степен да го облекчи.

Всъщност мануалната терапия спада 
не само към чисто механичните начини на 
лечение, но тя предимно е рефлексна те
рапия (като възстановява функцията 
сегнатия гръбначен сегмент, 
свързаните с това мускулни спазми, болки 
и кожно-вегетативни промени). Чрез този 
метод на лечение могат да бъдат остране- 

благоприятно сърдечни 
оплаквания, обусловени от шипове и бло- 
кажи на шийния и гръден гръбнак, 
ланвания от отрана на други вътрешни ор
гани, свързани със съответните гръбначно
мозъчни сегменти.

на за- 
изчезват и

ка.
Заболязанията на нервната система — 

лумбаго, радикулити и радикулалгии, дис
ков и и диокопатии, обусловени от де гене
ративни или фуннбионални промени на 
гръбнака, се обособяват като отделна спе
циална област, граничеща с неврологията, 
ортопедията, неврохирургията физикална.та 
терапия и други. Тази област на медицина
та — „вертебрология”, се занимава всъщ
ност с най-разпрос.транените хронични за- 
болявания на човека. При огромния брой 
•на хората с вертеброгенни оплаквания 
най-голям дял се пада на поясно-кръстните 
и шийки болнави смндроминрадинулити.

НАПОСЛЕДЪК все по-широко приложе
ние в овеФованата медицинска практика и 
наука намират методите на манулно (ръч
но) изследване и лечение. Калното древ
на, толкава и съвременна, обогатяваща се 
с нови научни основи, мануалната диагно
стика й терапия е мощно средство в ръце
те на осведомения лекар-Рпециалиот. Чрез 
специално разработени технически ръчни 
средства се създават условия за механич
но деблокиране и възстановяване

ни или повлияни

и оп-
та.

Особен проблем представля
ва снабдяването с вода на учи 
лищата.

НА МАНУАЛНА терапия се подлагат и 
заболяванията на периферните стави (рев 
матоиден артрит, луксации на тазобедре
ните стави и др.). Подробният преглед от 
лекаря мануален терапевт създава по-до
бри възможности за прецизиране, индиви
дуализиране и дозиране на лечебните 
•роприятия — силата на механичното де
блокиране, физиопроцедурите, корекция на 
статичния дефект, евентуална неврохирур- 
гичесна интервенция. Мануалната манипу
лация, но-юцепиално мануалната екстензия, 
трябва да бъде задължителен предварите
лен тест за необходимостта и ефектив
ността на други машинни методи 
отензия.

Причистване на отпадъчните 
води

Един от факторите, оказващи 
влияние върху здравето на хо
рата, е остраняването и на от
падъчните материали. В селата 
обикновено болкука се изхвърля 
в потоците или по суходолията 
и представляват голямо опас
ност за появата на чревни за- 
болявания.

Отпадъчните води от проми
шлените обекти също силно 
замръсяват водите. Защото поч

ме

на ек

на под- Др С. К.
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№ ЗАЛЕСЯВАМЕ, НО Н ЦА ПАЗИМ 

СТАРИТЕ ДЪРВЕТА
ПРИМЕР ЗА ПОДРАЖАНИЕ

Вежливият шофьор
СтолвОт година на година нараст

ва горското богатство в Боси- 
леградска бщина. Залесяват се 
големи площи с бор, топола и 
акация. Младите горани 
лищата уреждат дворовете и 
и разхубавяват околността с 
букети и алеи от 
дървета, пазял ги и отглеждат. 
Не по-малък труд в залесяване 
то полагат местните общности. 
С една дума, от. Голеш до Ръ- 
жана, босилеградчани повдиг
наха стотици и хиляди декара 
обществени и частни гори. Все
ки гражданин е станал горанин 
— залесител, на дело прилага 
девиза ..Който иска вечно 
бъде млад и бодър — да 
глежда дървета и цветя”.

В днешно време стойността 
на гората м дървото като стро
ителен материал расте от ден 
на ден. Гората е истинско бо
гатство. Някога горите не са 
били разграничени като днес. 
Строго определени граници не 
е имало между отделни парце
ли. Днес хората за една меж
да се съдят, дори и за едно 
дърво. На пазара дървото е по- 
скъпо от хляба.

в учи- Пътувах за Висок с автобуса 
«на „НИШ-ЕКСПРЕС”. От Дими
тровград тръгнахме точно на
време. В колата имаше много 
пътници. Все нашенци, позна
ваме се по име. Шофьорът, 
всички му казват Столе, нати
сна газта.

Столе му се усмихна и отвър- 
тца, че сноростта не е голяма, 
а и снегът е доста дебел, та 
нямало опасност, ако се пре
върнем. От малката шега се 
премина на разговор за лов- 
джийлъна.

Падна мрак. Столе спираше 
колата на всяка молба на път
ниците Да слезе на кого 
къде е най-удобно. И така по 
целия път от тръгване до по
следната спирка младият шо
фьор Столе културно и внима
телно приемаше и изпращаше 
пътниците.

Така стана и на връщане на 
другия ден. В Пирот един път
ник влезна с голям телевизор. 
Столе не 'направи въпрос взе 
го знаейки, че «в градските не 

прие ли с танъв багаж.

декоративни

— Майсторе, една жена оти
де да си купи хляб, нямало 
преди малко — обади се един 
от пътниците.

— Добре, ще я вземем там, 
само ми покажи коя е — от
върна приветливо момчето зад 
кормилото.

И така направи Столе. Прие 
жената бе© упрек, без никакво 
негодуване.

При Суково прие още двама 
ловджии, тръгнали за Видлич.

В стари времена гора, по-късно ниви и дълбоки ровини. Днес 
тук се зеленее борова гора, годна за експлоатация.

те да се евидентират и да 
бъдат под защита на държава-

чево и пр. Но най-голяма щета 
представлява унищожаването 
на единствения дъб в „Стара 
колиба", махала Поничка река 
в Дукат — стар над 400 годи
ни с диаметър от 
Дъбът бе отсечен от един има- 
няр от Църнощица, който ми
слел, че в дънера му имало 
скрито злато. Стопаните опла
кали своя столетен дъб и ядо
сани, че не се намерило имане 
дървото н е използували нито 
за огрев.

та.
Ст. ЕВТИМОВ

148 см. са го
Пътниците, които го позна

ват, отвреме навреме го 
таха за туй, за онуй. Столе 
кратко и внимателно им отвръ- 
щаще и нормуваше 
Пирот сложи 
летата и потегли по 
към Висок. Сняг, пътят на ме
ста заледен.

На една спирка пред Дими
тровград в автобуса влезна 
контрольор. Констатира, че 
всичко е вред в работата на 
Столе. А той едновременно е
и шофьор, и кондуктор.

Човек много приятно се чув-

пи-

колата. В
вериги на коле- 

завоите

Хубаво е, че се създават но
ви насаждения и растат буйе-

ствува, когато пътува с един 
такъв добър майстор и преди 
всичко извънреден човек, на- 
'Къвто е Столе от „НИШ-ЕНС- 
ПРЕС".

— Столе, внимавай в „под- 
ножките", дали знаеш че когато 
жените сбърнат в 
ките" трудно се тъче! — май
тапи се един от ловджиите.

гори по довчерашните голи 
места. Трябва да се пазят и 
старите дървета, каквито има 

Жела

ни
„поднож-

още много в общината, 
тел но е хората да се преду-

Л. Нейнова
Единствен екземпляр: брестът 
в мах. Сливйе в Г. Любата.

предят да не секат столетните 
дървета-исполини, а последни-

ПИСМА НА ЧИТАТЕЛИ

РАЗПИСАНИЕТО ЗА А1ТОБУСИТ1

Самотният бор нрай Обе реки 
Е Църнощица, стар над 350 го Небрежни шофьори 

и лекари
дини.

на дендрофло-Богатството
рата (наука за дървесните 
яове! в Босилеградско не е из- 
» Дойран. Снита са обаче
дървета^Само Н^жол3ността°иа 
Босилеград «о.ЩК

ви- иаалечЕНИЕ от
Тръгват а* Пират ■Змаммт от Пирот- « ',в,г

Белград 
Ниш

10.00 и 14.11 
630, 10,50, 15.00. 15.50. 

14,00, 1730, 1530 и 5130 
14,10

■ ■ * 6,45 и 14.40 Белград 
5.Ю 6,00 , 6,46. 10 30 Ниш 

14,40, 14.50 и 1530пазач съмгорски

на традиц залесяване е чрез ,вестнина да посоча някои
лия век Д-ноотта „Кра- нередности -на шофьорите от
извършено ността на село Автотранспорта Босилеград
ИН ДОЛ" В околността нана ^ „.В™урсния район. Много пъти
Райчиловци. В ^оителство автобуса па линията Сгрези-
циалистическото стро*™^ _ Белград няма ме-
залесяването в всенаро- ста за всички пътници. В най
община се Р^^^резултат положение се намират
дна аиция. Нейният у 50 труд |(0ит0 трябва да пьту- 
предизвиква възт Р - и Р • п0_бл,изните места Сур-
два хиляди «ов^ хУ®а|ЯСплоа- «Р Лесновац, Ниш. случва
НЯВ0И ^ендрофлората се обо- % Шофьорите да оставят път- 

А нови видове, до- цит0 в Стрезимировци а взи
фиданки от -разли- »иД^°рувги ,в' Клисура. Оправда- 
на страната.

ват се, че предимство имат 
пътуващите за Белград Свето- 
зарево, Парачин и така насам. 
Такива случни имаше на 31 

на 1 февруари тази

Крагуввац
Снопи*

5,00Нрвгувввц
Скопие
Лвоиовац

1138 |
7,00, 14.50, 15.5»

7 до
читател иснам 6,45 , 7,00 и 12.00 Лвсномц

Зайчар 430януари и 
година.

Точно е, че няма винаги ме
ста за -всички пътници и зано- 
нопредписанията трябва да се 
спазват. Но не може ли боси-
лоградското предпрщгтие^се

по-близките 
че това ще му се 

в Кли-

13,30
4М 13,30 и 15.45 Кияжемц 

4,30 и 15.30 Звон. бвнв

“оо. 13.00 И 1530 

д. Криводол' ' Н-00 йвг
ЖГвци Ж и.зо т. Одоровци м. : «»

= л&и «:«йал «а гг ,м*
Б. пвлвнкв ив всвки час, от 50о до 22Д0

от 5,00 до 22,М Димитровград н* вовии чв*
Димитровград НВ всеки чвс м от 5 00 до 22,00

0Т 500 430 5 05 5 00 12.00 Твмснв 5,Ю. 7ДО. »Д0. ^Дв

Й вдовица

Зайчар 
Ннвжевац 
Звонсна бвнв

4,00, 5,44 и 1*30 
430 и 18.41 

738, 11,08,

заинтересува 
превоз и до 
ста. Вярвам 
изплати и населението 

останалите села

438ме-
438

няма
сура и 
да «негодува.

тират.
гати с много 
несени нато 
чии краища

Но да посочим
лоши явления, които 
ват гората и оставя тъмно пот
но върху широното залесител-

«»»—*..■
ване*1 «а РеД',ите и СаМ0™И

брестово

и на -нянои 
застраша- Кп птя пъна с констатацията 

НипщПе е ти". Тана минах и 
аз Чувствувам, че с -очите не 
съм добре, а той „Нищо не 
ти е”.

боляха очито 
от лекар специ- 

ленар Д-Р

меНеотдавна 
и се нуждаех - -

Гчодулица няма свои специ 
ЛИС-? прегледите вършат

Враня, които идват 
Но за мое 

път лекарят от
в определено-

имаше

Твмсма

Ввл. овло

Аз съм пенсионер и не ми 
трябват отпуски по болест. Но 

право да търся повече 
пациент, и ка-

7 ДО, 18Д01 
, 15.15, 15Д8| 

5.1*. 1»Л»| 
1.18. 438.1

великани 5ДО, 12.00 Пвдовицаспе-
5,10. 7.88старите

старите брестове
„пай райчиловоката
Същата съдба сполетя ^ н0Щ0Стие
миия цер В пробит Ко. Враня йе дойде
Радичевци, дъба в махал „ време, а пациенти

Гложиб, огромния ного, Пр0Глада извърши
Широки дол в гиин

Отсечени са 
църнва.

имам 
внимание и нато

циалисти от
определени дни. 

този 15.18, 143* *8Д8• .в то човек.
Б. Тончев, 

от Нлисурапенсионерна СТРАНИЦА 11рии в 
тен бун в

* 20 ФЕВРУАРИ 1976БРАТСТВО



(РАБОТНИЦИТЕ ОТ ЦЕНТЪРА ЗА КУЛТУРА В ДИМИТРОВГРАД ИЗЯЛИ В ЛЕТЪРЛАШ 
ЦЯЛО МАГАРЕ НА СНАРА)

Наш
резил

— Щом изяждат и нас магаретата, зиачи зле са с пари...

— Сигурно исиате да отиде
те довечера иа театралното 
представление, за да видите 
новия артист — пита продава
чът с лена насмешка.

че не обичам, ногато се обръ
щат през моята глава иъм вис
шестоящи инстанции!

А са да ви распрям кво се случи ючс- 
ра у наше село. Незнам кико йе при вас, 
ама ние се изрезнлнмо. Да казуйем ли, да 
не казуйем ли, незнам кво да праим?

Ама да почнем одпърво.
Кажу дошъл човек од Цариброд да дър

жи конверенцню за празникат на женете. 
Дошъл у задругуту, въртел се навам-натам 
нигде да види жену и изокал Миту од Мес- 
нуту зайеднпцу.

— Мито — казал делегатът — я сам за
дължен да държим конференцию с женете 
от ващо село ... Че отидеш од ижу на ижу 
и че н»им кажеш да дой ду у салонът ...

Мита уза тояшку да се вардп од купищ
ата и пойде од порту па порту.

Дойде и дома.
— Манчо, тува ли йе Стания?
— Тува йе, реко, шуциье нещо у собу-

X
X XМъж влиза в единствения 

магазин за хранителни продук
ти на малкото провинциално 
градче.

— Искам да купя всички 
яйца и домати в магазина ви — 
заяви той.

Шотландец среща дявол в 
библиотеката си:

— Как си влезнал тук?
— През комина — отпърща 

дяволът. Шотландецът се втур
ва към телефона.

— Стой, увещава го духът на 
злото, не викай свещеника.

—И на ум не ми е минало! 
Искам да предупредя номино- 
чистача да не идва утре.

— Не, аз съм новия артист.
— Нашият професор по ико

номия говори сам със себе си. 
А вашият?

— И нашият, но при него е 
по-друго — той мисли, че ние 
го слушаме.

ПО СВЕТА 1
х Шест деца средноИзобретения

Грамофонна 
плоча
Хеликоптер 
Литография 
Магнитофон 
Офсет печат — 1904 г. 
Молив
Перлон тъкани — 1938 г. 
Кибрит 
Електрически 
трамвай 
Влак

■— 1887 г.
— 1937 г.
— 1796 г.
— 1928 г.

се увеличава. През 1960 годи
на то възлизаше на 4 милиона 
и 100 хиляди, а през 1975 го
дина на 8 милиона и 300 хиля
ди жители. Това говори, че на
селението на Мадагаскар се е 
увеличило два пъти през по
следните 15 години. Въпрени 
големия наталитет остров Ма
дагаскар все още е рядко на
селена област: само 14 жители
на квадратен километър.

На остров Мадагаскар всяко 
семейство има средно повече 
от шест деца. Това се дължи 
на древния местен обичай, спо 
ред който всяка примерна же
на трябва да подари на мъжа 
си повече от седем момчета и 
седем момичета.

Населението на Мадагаскар 
голям остров източно от Афри
ка в Индийския океан, бързо

ту . . .
Ка чу Стания дека за н>у оратимо излезе 

пред Миту. 1662 г.

— 1830 г.— Станийо, каже Мита, айде дойди у 
салонът, дошъл човек од Цариброд, че имамо 
конференцию за празникат?

— О, марен да те убийе, ти ли се найде 
да се подиграваш с мене. Целу годину ме не 
окате, са сте дошли, „йела Станийо", кока 
Стания другу работу нема .. .

НаговараЬу и я, ама Стания нече ни да 
чуйе. Айде реко я че пойдем, тека си немам 
работу, да чуйем кво се говори на женете, 
па че кажем на Станию. Улезо у салонът, 
гледам, само йедна жена, ЙевдоНия од Шу- 
шняреву малу, онова све сами мужйе. Гле
дам не съм само я дошъл ко делегат на мо- 
юту жену, ама тува и Ставрия, и Войин, Ле
ка, и Илия и сви од селото дошли ко деле
гати на женете.

Говори, говори делегатат, 
биле у войну, кико работиле след войнуту и 
после рече:

— А са другари, требе да изберемо од- 
бор за прославу на празникат. Я и Ставрия 
од Долню малу и Лека и Сотир од Горню 
малу, че будемо жене, че се облачимо у жен- 
сВе дрейе, па куде пукло да пукне. Нека се 
чуйе дека и у наше село работи „женската" 
организация ...

1881 г. 
— 1825 г.

— Какво прави рибарят, ако 
рибите не искат да кълват?

— Слага си шапката обратно 
на главата. Рибите мислят, че 
си е вече тръгнал и се втур
ват да налапат червея.

X

— Бабо, истина ли е, че зло- 
с лото трябва да се плаща 

бро?
— Да, момчето ми.
— Тогава дай ми две нрони 

— аз тону-що счупих очилата
ти.

Xкико женете
— Съседке, защо пеете, ко- 

гато ви боли зъб?
— Искам мъжът ми да стра

да заедно с мен...

X

Шефът на фирмата вика при 
себе си един от сътрудниците:

— Дюпон, казаха ми, че вся
ка сутрин преди рабата отива
те в църквата и молите бога 
да ви повиша заплатата. Ето 
какво,

Манча
Дюпон, знайте


