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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 графичесна дейност и приноса за раз
витието на братството и единството
между нашите народи и народности.

ЦГНА 1,20 ДИНАРА

тт Щ" ДОСЕТИ КРИТИКАТА И САМОКРИТИКАТА
яна

Дж. Биедич

ш

По
понана на члена
на
Революционната
номанда
и
председателя на правителство
то на Либийска арабска репу

АКЦЕНТИ

блика Абдел Салем
Джалуд
председателят на Съюзния из
•пълнителен съвет Джемал Бйе
дич бе на официално посеще
ние в Либия от 3 до 5 април
т. г.
Официалното посещение на
председателя на- Съюзния из
пълнителен съвет Джемал Бие
дич в приятелона Либия пред
ставлява още една важна кра
чка в по-нататъшното развитие
на отношенията между двете
необвързани страни на поли
тичеони
и
кономически
план и в останалите области.
В разговорите бе констати
рано, че политичеоното била
терално сътрудничество е би
ло доста ползотворно. И по
край известните разлини в гле
дищата върху някои конкретни
проблеми двете страни имат
близки становища по съгцестве
ните световни процеси: за
необвързването, борбата
за
мир, за нови
инономически
отношения в овета и под. В
Джаразговорите Биедич
луд и сътрудниците им е Три
полис особено внимание
бе
отделено на подготовката за
конференция
предстоящата
на необвързаните в Коломбо
и за бъдещото разширяване
на връзките между Югосла
вия и Либия.
(На 2 стр.)

В дългата революционна ис
тория на Съюза <на комунисти
те критиката и самонритиката
представляваха твърде важен
метод в разиокванията и раз
говорите между комунистите.
Чрез критика и
самокритика
се посочваха грешките и про
пусиите в практичеоката и иде
ра
ологическо-политичеоката
бота. По този начин комуни
стите се учеха и правилно на
сочваха своята дейност.
За
значението - на този метод на
работа и поведение
между
комунистите често сочеше дру
гарят Тито.
В анализите на изборната
дейност в организациите на
Съюза на комунистите на Ко
сово, във Войводина и в Бел
град се забелязва, че крити
ката и самокритиката в първи
чните организации в последно
време Са били занемарени и
че до голяма степен са загу
били от значението и силата
си. В отделни първични орга
низации, според оведения от
изборната дейност, вместо от
ворена критика на определе
ни слабости се е развивала
атмосфера на примиряване
положението и солидарност с
грешките
и недисциплината.
Това най-често довежда до
там, че комунистите на събра
изнасят
не
нията мълчат,
нритимнения,
не
своите
куват, за да не нарушат отно
тенията с някого.
Анализирайки своята работа
и работата на хората, които

са били избирани в ръковод
ствата, комунистите
нерядко
са подчертавали, че във вся
ка организация и ръководство
трябва да се развива и дру
гарсна критика, че е необхо.
димо да се надминават еснаф
ската суета и поведение.
Всичко това сочи необходи
мостта в организациите в Съю
за на комунистите да се по
лагат още много усилия
та
нритината, а особено самонри
тиката, да се приемат като
нормално, комунистическо от
ношение към собствената рабо
та, пропуски или грешки.
Това е, съвсем естествен
процес в пълното узряване на
личността на всеки член на
Съюза на комунистите, мора
лен жест, нойто има и по-ши
роко обществено-политическо
значение.
На практината в работата и
поведението на всеки член на
Съюза на комунистите, се из
тъкваше на събранията на Съю
за на комунистите в предиз
борната дейност, се търсеше
самокритично отношение към
своята работа и поведение и

СЮК.
Насроченото за 17 април Тре
то заседание на ЦК на СЮК тря
бва да утвърди основните насоки
и задачи на политическата акция
на Съюза на комунистите и оста
налите обществени сили. Централ
пият комитет на СЮК ще посочи
възможните идейни отпори, кои
то могат да се явяват в течение на
обсъждането както и в осъществя
ването на закона в живота.
С идейно-политическата основа на Проектозакона трябва да се
запознаят всички трудещи се. По
този начин те ще бъдат в състоя
ние градивно да оценяват досегаш
иата самоуправителна практика и
изнамират нови пътища в по-нататъшното самоуправително сдружа
ване и споразумяване.
Председателството на ЦК на
СЮК изтъкна, че главният носител
на разискванията ще бъдат обществено-политическите организации,
в които най-дейно и организирано
ще действуват комунистите. Те са
длъжни да откриват и осуетяват
всички опити от технократическите, либералистически и подобни
позиции да се оспорват предложе
ните решения. Това изисква от комунистите бдителност, солидно по
знаване на процесите на нашето
развитие и максимална мобилизираност в предстоящия период.
Ст. Ст.

(Танюг)

Щшщ

ВСЕНАРОДНА АКЦИЯ

Цялата наша общественост с
голям интерес очаква публичното
обсъждане на Проектозакона за
сдружения труд. С този въпрос не
отдавна се занимаваха и Предсе
дателството на Скупщината ла
СФРЮ и Председателството на ЦК
на СЮК. Касае се за най-широка,
плебисцитна работа в окончателното изготвяне и приемане на найважния законопроект от значение
за основите на новата Конституция.
Проектозаконът за сдружения
труд изхожда от идейно-политическите определения на Десетия конгрес на СЮК в изграждането на
социалистическите самоуправителни икономически отношения. Той
също така конкретно разработва
конституционните принципи, като
се опира върху твърде богатия опит в досегашното им непосред
ствено прилагане. Този проектоза
кон представлява нова крачка на
пред и извънредно ценен принос
в изграждането на цялостната система на самоуправително сдруже
ния труд, в регулирането на обще
ствено-икономическата позиция на
работника в сдружения труд. Той
ще представлява основа и условие
за по-нататъшното развитие на со
циалистическите самоуправителни
производствени отношения
бе
на
подчертано на заседанието
Председателството на ЦК на

издигането авторитета на все
ки член и организацията изця
ло. Това в крайна сметка е и
укрепване и подобрение
на
вътрешно-партийните
отноше
ния.
ФНогато на събранията е гово
рено За критиката и самонри
тиката е подчертавано, също
в
тана, че всеки комунист
ежедневната практината тряб
ва да надминава еснафската
психология на
примирявано,
Това е в интерес на изгражда
нето на собствената личност
на борец за самоуправително
обществено развитие. Те след
ва да бъдат във функция на
осъществяването на всениднев
ните задачи. Ако така се схва
нат и приемат, нритината и
самокритиката не могат и не
смеят да доведат до канвито
и да било саннции спрямо
ония, които с право са крити
кували онова, ноето е отрица
телно, което спъва по-нататъ
шното развитие и пречи на
по-нататъшното развитие на
самоуправителните
обществе
но-икономически
отношение.
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Съюзният секретариат за народна отбра
на връчи на редакцията на в. „Братство“
благодарствена грамота за приноса в инфор
мирането на нашата общественост за дей
ността на ЮНА, въоръжените сили и всена
родната отбрана през юбилейната 30-годишнината от победата над фашизма и развитие
то на СФРЮ.
Благодарствената грамота бе връчена на
последното заседание на Актива на журна
листите в Сиеринска баня.
д

СЪЖИВЯВАНЕ НА АНТИЮГОСЛАВСНИТЕ НАСТРОЕНИЯ

В БЪЛГАРИЯ

НОВАТА »ИСТ0РИЯ«
И СТАРИТЕ ТЕЗИСИ
Тъкмо по времето,
ногато
се провеждаше Единадесетия
конгрес на Българската кому
ч нистическа партия в София,
придружена от голяма рекла
ма, излезна от печат в два
тома „История на антифаши
стката борба в България
от
1939 — 1944", която по мно
го неща не се съгласува и не
е в съответствие с изявления
та от най-авторитетни места,
които се чуха на това полити
чесно събрание, че България
непоколебимо провежда курс
на дружба и развитие на отно
шенията с Югославия. С ня
кои свои тълкувания и твърде
ния този труд на група авто
ри в издание на Института за
история на Българската кому
нистическа партия, който ра
боти към Централния комитет

на
Версайсната система и
Ньойсния мирен договор". Но
те същевременно защищават
идеята за „национално обеди
няване" на България, пишейки,
че това е законно
тежнение
на оная част от населението
в присъединените тогава стра
ни, които са имали българско
съзнание". Това законно тежне
ние за национално освобож
дение на оная част от населе
нието, накто казват те, не би
ло осъществено във Втората
световна война поради това че
монархофашистката клика на
България
избрало
погрешен
партньор — фашистка Герма
ния.

на партията, не може да съдействува за развитието на
доверието между двете страни
и е лоша илюстрация за изя
еленията, които се чуха във
връзка с отношенията с Юго
славия.

Зловредността на невернот0 представяне на развитието на Народоосвободителната
борба в Югославия става оче
биеща, когато авторите, пише
йни за ролята на субективните
фактори, избягват да посочат
на
Комунистическата партия
Югославия, макар че е нормал
но да се очаква това, ногато
вече се говори за обективни
те условия в Югославия. _

отнася
Това предимно се
за оценките на авторите на
тази книга във връзка с Ма
кедония по време на Втората
световна война и за Народоо
свободителната борба и революцията в Югославия, която е
категорията
причислена към
на съпротивителни движения

И вместо организатора на
Народоосвободителната борба
и революцията в Югославия
в
Комунистическата
партия,
техния текст са се намерили
имената на Дража Михайлович
м д-р Иван Шубашич, в тяхно
то обобщаване на поведение
то на така наречената буржоазна опозиция в окупираните
и сателитски страни.

нанвито е имало в някои ДРУ
ги страни, па и в България.
ЗЛОВРЕДНО

МЕТОДИ
НОСТ

ПРЕДСТАВЯНЕ

Повтаряйки старите тезиси,
съставителите на тази история не искат да кажат, че Ма
окупирана, но
кедония е била
1
твърдят, че на тази уж „при
съединена към България, земя
тяхната страна е извършвала
само ролята на „администра
според
тор". Поради това,
тях, в същноот е” чиста дема
' гогия” твърдението на тогаваш
ната българска фашистка про
паганда, че присъединяването
на Македония е означавало
„ликвидиране на неправдините

НЕДОИЗКАЗА

за
Във видимия стремеж
някои събития и явления във
връзка с Югославия да се го
вори свързано с други стра
ни, авторите на книгата са из
отделно
бегнали да
кажат
своята дума за Дража Михай
лович, но неговите „чети" са
представили в контекса с ня
кои други „групации на опози
ционната буржоазия”.
В доста мътната и неясна
се
представа, поне колкото
касае за Дража Михаилович,
авторите на тази история са

штя
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ДЖЕМАЛ БИЕДИЧ ПОСЕТИ
ЛИБИЯ
.

нашите
Либия е един от
между
най-важни партньори
необвързаните. Към десетина
хиляди наши работници и спе
циалисти са включени в ико
на
номическото изграждане
тази огромна африканска стра
на.
След
завръщането си от
Либия председателят
Биедич
в Белград даде изявление, в
което между другото каза:
— По време на посещение
то водихме интезивни разговори и с полковник Моамел
ел Гадафи, председателя на
Съвета
на
революционното
Либийската
номандуване на
арабска република.
В разговорите по междуна
родни въпроси специално вни
мание бе посветено на подго
товната за Конференция
на
необвързаните в Коломбо и
активността
на
необвърза
за

/
СТРАНИЦА 2

написали следното: „В някои
страни в Европа известни гру
пации на опозиционната бур(монархофашистните
Ж0831ИЯ
андарти в Гърция, нотите на
Дража Михайлович в Югосла
вия, полските въоръжени сили
на лондонското
емигрантско
правителство и други) преслед
вали и избивали комунистите,
като се стремели да унищо
жат под тяхното ръководство
създадената единна боева ор
ганизация на съпротивата. По
такъв начин те фактичооки са
помогнали на Хитлер и кола
борационистите, които сътрудчели с него".
Ако не са я изпратили отво
реио, авторите на историята
в своите обзори върху въор
Югослввия
жената борба в
са прибягнали към метода на
недоизказаност, чийто смисъл
става ясен в контекста на оно
ва, което са казали за движе
нието на съпротивата в овоя
та страна. Един такъв пример
дават, когато говорят за соци
ално-нлосовия състав на парти
зансното движение в България. Те пишат: „Партизаните
и участниците в
действията
на боевите групи в огромното
си болшинство са били кому
нисти (членове на Българсната
работническа партия и Рево
люционния младежки съюз) и
техни привърженици. Не е съ
ществувала друга партия, коя
то да организира и ръководи
с въоръжените действия
в
страната. Това е изразявало
също така една специфичност
в развитието на българсното
антифашистко съпротивление.
Известно е, че в редица ДРУ
ги страни (например в Юго
славия и Гърция) са съществу
вали и некомунистически парти
зански части, което се обя
снява с положението в онупа
ционния режим”.
В този случай не е от зна
чение това, че авторите
не
привеждат накви са тези дру
ги части освен
Народ ооовободителната войска, които пред
ставляват „движението на съ
противата" в Югоолавия, но
че с такава овоя конструкция
ое стремят да създадат опре
делено впечатление за соци
ално-класовия състав на Наро
доосвободителната
борба в
Югославия.
„Танюг"

ните страни, с цел да се осъ
ществи пълен успех на кан
ференцията. Договорихме
се
в тази насока двете страни
да се ангажират активно, зае
необвързани
дно с другите
страни, така че Конференция
та колкото е възможно ло-ус
пешно да допринесе за реша
ване на многобройните поли
тичеоки и икономически про
блеми, ноито днес обременя
ват овета.
С голямо удоволствие кон
статирахме, че
всестранното
сътрудничество между СФРЮ
и Либийската арабска репуб
лика е постигнало огромни
резултати и напредън в изми
налия период от нашата среща
през 1975 година.
Накрая Джемал Биедич под
черта значението от по-чести
те контакти и размяна на мие
ния между двете приятелски
страни.

Й. Б. Тито и Улоф Палме
ПОСЕЩЕНИЕТО НА ЮГОСЛАВСКИЯ ПРЕЗИДЕНТ НА

СЛЕД
ШВЕЦИЯ

Идентични погледи по
нлючовите проблеми
Смисълът и резултатите на
президента
посещението на
на Републиката на Стокхолм
1И югославско-шведските разго
вори на най-висоно равнище
твърде ясно още веднаж кон
кретизираха и съобщиха не
посредствено самите събесе
дници Тито и Палме на гьрже
ствената вечеря, която дома
кинът-премиер даде в сряда
в чест на югославския Прези
дент.
„Отлично е, че Швеция и
Югославия имат подобни въз
гледи по големите въпроси на
времето, в което живеем" —
наза Улоф
Палме.
Според
шведския премиер, между ос
новните звена, които сврзват
двете на
външнополитически
план, принадлежи
обстоятел
ството, че Югославия и ней
ният Президент „ видяха мно
го по-рано, че
язът между
богатите и бедните държави,
или както това ние наричаме
измежду Севера и Юга, пред
ставлява ключов проблем на
нашето време".
ПЕРСПЕКТИВИТЕ
Президентът Тито
в
своя
отговор подчерта, че Югосла
вия и Швеция на днешните
сложни отношения в света гле
дат твърде подобно или бли
зко и че това негово посеще
ние ще бъде подтик към по
нататъшно развитие на двете
страни „с желание още по-до
бре да се разбираме, още
по-добре да сътрудничим на
всички полета".
Бидейки че в двустранното
сътрудничество ,;не съществу
ват никакви проблеми, ноито
биха могли да мътят отноше
«ията между двете страни”,
както бе изтъкнато в тостове
те на вечерята, пред общото
югосл авоко-ш в едок о
сътрудничество по всички линии се
откриват по-големи перспенти
ви. И едната, и другата стра
на, имат същи или идентични
погледи на отношенията меж
ду развитите и
развиващите
се страни, на детанта в Евро
па и света, на ролята на мал
ките и оредните страни в ове
товната политика, а всичко в
това тук повече пъти е пот
върдено.

Понеже една от страните се
намира на Юг с доход от око
ло 1000 долара на жител го
дишно, а другата на Север с
доход от около 7500 долара
на жител, следователно твър
де развита, двете сякаш сим
волизират единствената възможност и приемлива солуция
на модерното развитие. Онази,
ноято конфронтацията дегра
дира всяко решение, а спора
зумяването е насочено към из
граждане на по-правдива световна икономичесна система
в интерес и на промишленоразвитите и на развиващите се
страни.
ПУБЛИЦИТЕТЪТ
Разговорите Тито — Палме,
съгласието на двете страни за
ролята на малките и средните
страни, извънблокови, неутрал
ни и необвързани, безспорно
допринасят за независима ори
ентация на всички онези дър
жави, които желаят равнопра
вно с останалите да делят от
говорността за световните ра
боти, за курса към по-правдива политическа и икономичес
ка сиотема и мир в света.
Шведският печат, радио и
телевизия, продължават да да
ват значителен публицитет на
посещението на
президента
Тито. Така между другите сле
добедният „Афтонбладет”, съо
бщавайки за разговорите Ти
то — Палме, пише и следно
то: „Президентът Тито вижда
в премиера Палме • възможен
съюзник, понеже външнополитичесните становища на Палгодини
ме през последните
за правата на малките страни
спрямо големите сили до го
ляма степен се схожадт със
становищата на президента
Тито. Същият вестник продъл
жава: „По време на тридневното посещение на Палме в
Белград миналата година, се
оказа, че шведският премиер
и югославският Президент за
имали много да разговарят за
международните проблеми"
по-нататък,
при (констатация
че между Швеция и Югосла
вия не съществуват съществе
ни политически проблеми.

Б. Д-
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Отличен Никола Любичич
0ртег;исГ
ЗК.ЖЙ, и3/г~ан?
Това високо отличие .на Любичич е присъдено
по повод
Ь5-ия му рожден Ден и дългогодишната
му предена революционна дейност.

Президентът Тито и многоброините държавни, общества
но-политически, военни
ръководители и 'Научни работница
изпратиха честитки
рал Любичич.

до

Президентът на Републината
и върховен комендант на въоръжените сили на СФРЮ, мар
шал
на
Югославия
Йосип

актуално

ЗАДЪЛЖЕНИЕ
ВСЕКИ КОМУНИСТ
ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ, които вероятно ще имат до
миниращо място
ено
„ сРеАн°срочните 'планове на стопан
ско развитие на Димитровградска община са по натя
еШоН6ш°еР?ваеВИТИе На самоУ^1Равително^социлистичеснисдружжанетп тГ°“ИЧ“т отношения, въз основана
дружаването. Това значи и по-нататъшно укрепване
ролята на трудещите се. Предимство освен индустри, ята получават .'селското стопанство и развитието на туризма и гостилничарството.
Тези няколко изтъкнати постановки, заемат най-ва
но място в заключенията на Общинската конферен
ция на СКС в Димитровград, във връзка с идейните
въпроси и задачи ло средносрочното планиране на сто
панското .и обществено развитие на общината Тези по
становки бяха изтъкнати и във встъпителното изложе
ние по въпроса, моето на последното заседание на ОК
на СК изнесе Петър Тасев, председател на комисията
за обществено-икономически отношения е стопанството
при ОК на СКС. Нужно е обаче да се посочат слабо
стите, изнесени от страна на участниците е разисква
нията.
В дискусията си Ратко Кръстич, член на Полити
ческия актив на ЦК на СКС, изтъкна 'че е изготвянето
на програмите е нужно да се включат всички трудещи
се. А изглежда, че не е така. Особено ударение в из
ложението си Кръстич сложи върху въпросите от обла
стта на селското стопанство:
— В програмите не са включени частните селско
стопански производители. По този начин не може да
се говори за по-нататъшното развитие на селското сто
панство. Или няма достатъчно кадри, или не се разби
ра цялостно сериозността на положението. Струва ми
се, че все пак у отделни хора липсва ентусиазъм...
Борис Борисов, председател на ОС в Димитров
град, подчерта че развитието на общината трябва да
се наблюдава в рамките на по-нататъшното развитие
на региона и републиката. В плановете особено място
трябва да се обърне на намаляване миграцията, на
станяването на работна ръка и, естествено, създаването
на условия за това.
Илия Петров, директор на гостилничарсното пред
приятие „Балнан” посочи, че развитието на туризма и
гостилничарството трябва Да имат по-добър третман.
Той изтъкна, че е нужно в тази област силите да се
обединят, а не нанто досега всени да се грижи само
за своите интереси.
В разискванията участвуваха и Ранко Ставров,
председател на Общинската конференция на Съюза на
синдикатите и Цветан Еленков, председател на ОК на
ССРН. Те изтъкнаха, че е изготвянето на средносрочно внлючени непосредствените производители; относ
но ,че е нужно антивно да участвуваме в изготвянето
на програмите, а не само формално да дигаме ръка,
че сме съгласни.
Нужно е да кажем, че освен тези, посочени слана юни трябва да се
че в програмите е
недостатъчно обработен въпросът във връзка с недри
те същите са некомплектувани, не е обърнато доста
тъчно внимание на битовото равнище на трудещия се
човек и т н. Освен това плановете в обществените
дейности не изхождат от съществените нужди на тру
дещите се и гражданите, и прочие.
• •, които до края
бости има и други,
преодолеят. А тези слабооти са,

Заключенията на Общинския комитет на СКС и
Общинсния оиндинален съвет, /приети от Общинсната
конференция на СКС в Димитровград, задължават все
ни номунист и трудещ ое активно да се внлючи в ра
ботата. А това е единственият път за преодоляване на
слабостите и изготвянето да се на програмите да по
лучи друг третман.
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ПО РЕШЕНИЕ

Броз Тито на 6 април в Бялата
тГотлич РИ°НИ Връчи висон°ТО отличие на армейския гене
рал Никола Любичич.
— Ние другаруваме отдавна
— заяви маршал Тито — бой
ни другари сме охце от 1941
год., и тъкмо затова ми е найДраго, че аз лично мога да ти
връча този орден като на офи
Цер, като на генерал, като на'
строител заедно с мен и с
другите наши ръководители
■на нашата Народоосвободител
на войска.
Приеми този орден
като
знак на високо признание за
твоята работа.
Генерал Любичич с топли
думи благодари на другаря
Тито за високото отличие.

НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СЮК

СЪЗДАДЕНА
КОМИСИЯ ЗА
ИСТОРИЯ НА СЮК
Председателството ,на Цен
тралния комитет на Съюза на
югославските комунисти
на
своето 17-то заседание от 30
март настоящата година прие
решение за създаване .на ко
мисия за написване на Исто
рия на СЮК. Председателст
вото наименува членовете на

РАЗГ°В°РИ СИРИМАВО БАНДАРАНАИКЕ — МИЛОШ ми
I

‘.-Л& '■

дейността на

НЕОБВЪРЗАНИТЕ
ПРЕД СРЕЩАТА
В КОЛОМБО
Председателят на правител
ството на Шри Ланна г-жа Си
римаво Бандаранаике,
която
се намира на лекуване в Ига
ло, е приела на 3 т. м. под
председателя на Съюзния из
пълнителен съвет и
съюзен
секретар на външните работи
Милош Минич и сътрудниците
му.
В течение на тричасовия
сърдечен разговор Сиримаво
Бандаранаике и Милош
Ми
нич са водили разговор за съ
етоянието на международните
отношения в контекста на под
готовката на двете страни за
предстоящата
Конференция
на ръководителите на държа
,вите и правителства
на две
те необвързани страни в Коломбо.

сти, а специално в областта
на
стопансното
сътрудник ество.
6 АПРИЛ

комисията и определи задачи
те, които тя трябва да изпълВ решението се подчертава,
че комисията ще има за зада
ча да организира, насочва и
следи
целокупната дейност
във връзка с написването Ис
торията на Съюза на югослав
ските комунисти. За тази цел
комисията организирано ще
обединява всични досегашни
и бъдещи усилия в това отно
шение, като .ги насочва
нъм
създаване на дело, което да
представлява марнсичесни на
учен синтез на революционна
та борба и политическа пранти
на и
идейно-историческото
творчество на- СЮК.
Както се изтъква, комисията
ще води и насърчава органи
зираното събиране и 'подреж
дане на еществуващия доку
ментационен и
исторически
матеоиал на равнището ма
СЮК и в съдействие с кому
нистите от републиките и по
крайнините.
За председател на комисия
та Председателството на ЦК
на СЮК избра члена на Цен
тралния комитет на Съюза на
югославските комунисти Божко Шилегович.

1941

Милош Минич е
запознал
премиера Бандаранаике със
становищата на някои страни е
Латинсна Америка за сегашно
то състояние на необвързано
стта нанто и с гледищата на
други необвързани страни и
страните, които 'през последно
време е посетил или са посе
тили Югославия на процесите
в света и на необвързването.
В разговорите специално са
засегнати
въпросите,
които
ще бъдат поставени на дне
вен ред на
Конференцията
инономичесни отношения и въ
'просите, свързани с бъдещо
то вътрешно изграждане и ра
звитие на движението на не
обвързаните. Извършен е об
стоен анализ за хода на под
готовката върху
изготвянето
на дону.ментите' на Конференцията и е уточнена динамина
та на нонтактите между две
те страни на тоя план.
'Премиерът Сиримаво Банда
широк
ранаине е направила
в
анализ на обстановната
Азия, специално в Югоизточна
!И Южна Азия, нато е изтък
кала нан тя гледа ма меобвър
зването в Азия в настоящия
момент и за перспективите на
на
по-нататъшното развитие
тоя регион.
Освен това водени са раз
говори и за билатералните от
ношенмя между Югославия и
Шри Ланна в различни обла

След 27 март, ногато юго
славските народи казаха „не”
в лагера на Оста настъпи въз
мущение и револт.
Веднага
бяха свикани най-висшите нем
сни военни ръноводители на
чело с Хитлер, за да изготвят
план за нападение на Югосла
вия. И такъв план беше на
правен веднага:
Югославия,
с най-силни части да се напа
дне и в най-нратън срон да се
разроми. Плановете на Хитлер
бяха с това преустроени. Ан
цията „Барбароса” — нападе
нието на Хитлерова германия
срещу СССР бяха отложени
за повече от един месец.
На шести април 1941 година
започна новарното нападение
на Югославия. Хитлер изпрати
срещу Югославия 52 дивизии

(24 германски, 23 италианени
и 5 унгарсни). На шести април
сутринта 484 немски бомбар
дировачи, придружени от 250
щуни нападнаха отнрития град
Белград. Болшинство от граж
даните не успяха и да стиг
нат до енривалищата.
Беше
разрушена гарата, университе
тета, много промишлени пред
приятия, библиотената.
В тези тежки дни Югослав
сната номунистичесна партия
беше със своя народ. Членове
те на Партията и СНОЮ изди
гаха боевия дух на народа. То
гава Хитлер разгроми Югосла
вия като държава, но не
и
югославсните народи, моито
продължиха борбата до онон
чателното освобождение.
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СНУПЩИНА

СЪБОР

В

ДИМИТРОВГРАД

По-ускорено развитие
на стопанството

В 1976 ГОДИНА - НАИ-ГОЛЯМО ВНИМАНИЕ НА
РАЗВИТИЕТО НА ПРОМИШЛЕ
НИТЕ ОБЕКТИ

на нова работна рьна с 3% и
В Димитровград тези дни
прочие.
се състоя общ общински съ
В 1976 година в стопанство
бор, на нойто биха обсъдени
то на общината са предвиде
проектопрограмата на
обще
1 7)
НИ капиталовложения от
ствено- икономическото разви
на
милиона динара. Същите ще
тие,
проектопрограмата
се инвестират в реконструк
средствата за общо потребле
ция, модернизация и техноло
ние и проекторешението
за
с ь*
гическо закръглявано на
бюджета на Димитровградска
щест-вуващите производствени
община за 1976 година. След
мощности. С това трябва да
събора, на отделна сесия на
се създадат условия За дина
Общинската скупщина,, дилестопанско
мично и стабилно
гатитс на трите съвета прие
развитие на общината.
ха програмата по
развитие,
капиталсвложеНай-големи
договора на средствата за об
ния са предвидени в каучуко
що потребление и бюджета
вата промишленост и селско
за тази година.
то стопанство.
Встъпително слово, във връ
зк0 с дневния ред на събора,
РАЯВИТМГ
ПО-ИИТРНЗИВНО
защото
гостилиичарсното
пред
изнесе Васко Тодоров, предсе
И металообработващото пред
НА СЪВМЕСТНА сесия на
на селското СТОПАНСТВО
Изпълнителния съвет
приятие „Църни връх” в Бабу
дприятие „Балкан” във Вели
дател
на
трите съвета на Общинската
понесе
и ТУРИЗМА
шница не може да
скупщина.
при
Общинската
ко Бонинци ще получи сред
окупщина а Бабушница на 31
такова бреме, а и Общинската
Той изтъкна, чо съвкупната
ства за реконструкция и момарт бяха обсъдени и приети
състояние
В рамките на средносоочна
скупщина
не
е
в
стопанска акгивност през 1975
дернизация на производстве
(проектопрограмата за стопан
също да бъде гарант. Затова
та и дългосрочна политика ес
година о провеждана в слож
ните си мощности и изгражда
ско и обществено
развитие
решение ще се потърси в рам
развитие ня обтииата особе
ни условия. Осъществените ре
на общината през 1976 годи
ните на региона, или пък на
че
но внимание е пбъонато на
показват обаче,
зултати
на, проекта на
обществения
републинанено равнище.
селското стопанство.
усилията на трудещите се за
договор за размера на сред
В 1976 година в Бабушница
обема на произ
увеличение
ствата за обществени и общи
е предвидено да бъдат пос
През 1976 година в областта
всички
водството, и покрай
потреби и др. актуални въпро55 апартамента.
на селското стопанство се оча
троени нови
без
трудности, не са останали
<
ои. Говорейки във връзка с
Ще продължи и строежа на
ква увеличение на общия до
резултатни.
насоките на стопанското раз
ход с 12%. производително
пътя към Пирот и пътя нъм
в
В деловата 1975 година,
витие в настоящата
година
Звонци, от нойто тази година
стта на тоуда с 30%, личните до
стопанството на социалистиче
председателят на Общинската
ходи с 2,9%. а настаняването
ще бъде изграден участък в
осъществен
снил сектор, е
скупщина в Бабушница СТА
дължина от 6 километра.
на нова работна ръка с 11,7 о.
17%
повече
общ доход за
НИМИР ИЛИЧ
изтъкна', че
резултати
Забележителни
година.
в сравнение с 1974
стопанските резултати
през
ЩЕ СЕ ИНТЕНЗИВИРА
се очакват и в областта на
Националният доход по гла
.изтеклата 1975 година са били
СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
строителството и търговията.
ва на населението възлиза на
положителни. С изключение
В средносрочните програми
8380 динара и същия е увена цеха на горското стопаство
Ооновна характеристика на
по развитие важно място са
личен с 3,5%. Акумулативнов Пирот —■ всички други орга
гостилничарството и
селското стопанство в настоя
получили
стта на стопанството е значи
низации на сдружения труд
щата година ще бъде по-ната
туризма, Тяхното по-нататъшно
телно увеличена и във фондо
са показали положителни фи
тъшно развитие и задълбочава
развитие е обаче в пряка за
вето са отделени средства от
нансови резултати. Той посочи,
между
на
не *на сдружаването
висимост от свързването
над 18 милиона динара, отно
че през настоящата година се
селскостопанските производи
гостилничарските обекти в оо
отколкото
сно 53,9% повече
очаква увеличение на общия
тели и земеделските коопера
щината,
като
услозие
за
по-ин
през 1974 година. Личният до
доход от 20,3 «а сто в сравне
ции. За тази цел се предвижтензивно развитие на туризма
Станимир Илич
ход в стопанството е 1886 ди
ние с изтеклата година, а във
ми към кооперациите в Бабув общината.
нара средно и същия в срав
всички области ще бъдат за
да
и
изграждане
на
нови
фернето на пречистватели за от
нение с 1974 година е увели
пазени критериите, приети на
шница и Звонци и разширява
В плана по развитие на об
падъчните
материали.
В
обла
чен
за
21%.
Увеличена
е
про
републинанено и междуобщинне на производственото сдру
щината през 1976 година е
стта на електростопанството е
изводителността на труда, исно равнище.
внимажаване.
реконструиране
обърнато
значително
предвидено
кономичността на
работа
и
В развойните програми
на
Предвижда се и подобрение
ние и на развитието на кому
на мрежата в Комбелевац, а
т. н.
трудовите организации, пре
на
породистия
състав
на
едрия
нално-\'служните дейности, за
в селското стопанство — ще
Всичко това дава надежда,
димство ще се даде на строе
и дребен добитък и разширя
наятчийството и геологически
се извърши изграждане на
че и през 1976 година могат
жа на новия цех на заводите
ването на фуражната база.
няколко нови ферми за угоява
те изследвания.
да се очакват добри резулта
„Тигър”. Също така, на сеси
Паралелно
с
това
—
ще
се
в
От инфраструктурните обеч
не на едър рогат добитък —
ти, накто в стопанството така
ята на Общинската скупщина
предприемат мерки за внедря
Звонци, Бабушница и др.
и в останалите дейности.
ти най-важно място заема _Ре
бе изтъкнато, че повишението
гионалничт водопровод, в който
ване на повече ред в изкупу
В
програмата
е
дадено
вид
на средствата за обществено
през 1976 година ще се инве
ГЛАВНИ ЗАДАЧИ В 1976
ването на животинската продук
но място и на развитието на
потребление ще се движи в
стират 7 милиона динаоа. Ше^
ГОДИНА
предвидените 14 процента в
туризма. Предстои
изгражда
ция.
продължи
и
по-нататъшната
сравнение с предишната го
На сесията на Общинската
не
на
туристическо-почивен
изграждане на канализацията
В речта на Тодоров,
като
дина.
и
някои
улици
в
Димитровград
главни
задачи
и
цели
на
об
Звонска
баня,
за
скупщина
в
Бабушница
бяха
център в
В 1976, както и в изтеклата
ра
щесгвено-инономическото
обсъдени и проектобюджета на
който са обезпечени към 20
1975 година, в Бабушнишна об
В
областта
на
обществени
звитие
на
Димитровградска
момента
общината за 1976 година и
щина ще продължи създаване
милиона динара, В
те дейности през 1976 година
община в 1976 година посочи
инспекционните
то на условия за подобрение
обаче още не е намерено пред
отчетите на
е предвидена рационализация
главно по-нататъшното укреп
на общественото хранене на
на
самоуправителните
на училищната мрежа. В ход
служби.
приятие „Балкан” във Веливане
трудещите се, почивната, съг
М. Андонов
е изграждането на библиоте
от
общестевно-инономически
тел на тези капиталовложения,
ласно приетия договор за съз
ка и адаптиране на Центъра
ношения, въз основа на Кон
даване и разпределение на до
за култура в Димитровград,
ституцията и конгресните до
модернизиране на хандбалнокументи. Създаване на усло
хода в Нишки регион.
ното игрище и поправка
на
вия за по-интензивно разви
терена на футболното игрище,
тие
на
стопанството,
а
особе
ГЛАВНО ВНИМАНИЕ НА
В ОРГАНА НА УПРАВЛЕНИЕТО ПРИ ОС В ДИМИТРОВГРАД
но на индустрията и селското
са също в план за тази годи
ПРОМИШЛЕНОТО РАЗВИстопанство, е също важна цел. - на. Ако има възможности ще
ТИЕ
Продълбочаване процеса
на
започне изграждане и на ба
сдружаване, увеличението на
сейн и стрелбище. В план е
И в настоящата година, спо
производството и дохода, по-на
и изграждане на амбулатория
ред програмата на стопанско
татъшните геологически изслед
,в Поганово и доизграждане на
развитие на Бабушнишна об
вания, укрепване на всенарод
родилния дом в Димитровград,
щина, се дава предимство на
ната отбрана, сигурност и са
изграждането на нови и модер
мозащита, провеждане в де
Бюджетът на общината
е
ло на договорите за разпреде формиран от местни източни
низирането и реконструкцията
ление
спрямо
резултатите
на
ци
и
допълнителни
средства
на съществуващите производ
труда, както и кадровото ук- от Републиката. Най-много от
отвени мощности, нойто са из
репване на стопанството
са бооджетните
средствата ще
чалник на отделението за на
носени дори и до 80 на сто.
Общиноката скупщина в Ди
също важни предстоящи зада се ползват за финансиране ра
родна отбрана ДИМИТЪР СЛА
митровград, на неотдавна със
На първо място в скоро време
чи.
ботата на държавните органи
ВОВ; за директор на управле
тоялата се сесия, освободи от
Изхождайки от осъществени
обществено-политическите
трябва да започне строеж на
и
нието по обществени доходи
длъжност досегашните и наи
те през 1975 резултати и въз
са
фабрика за производство * на
организации. Предвидени
ПЕТЪР ТАСЕВ и за директор
менува нови началници в орга
по-нанатъшното
можности за
автогуми, цех на заводите
на на управление при ОС в
на Общинското управление по
обаче и средства за помощ
развитие през 1976 година се
Димитровград.
землемерство МИЛОШ МАК„Тигър” в Пирот, в нойто ще
очаква общият доход в стопан
на местните общности.
СИМОВИЧ.
ството да расте в размер от
бюджетните
се създаде работа за 650 нови
Ползващите
За началник на стопанството •
6,6%,
националният
доход
на
работници, а това ще предстасредства ще могат да увели
Новоименуваните началници
и финансите беше наименуван
влява увеличение на броя на МЛАДЕН ДИМОВ; за/начал-. и директори постъпиха на ра- глава с 15%, производителност чат тазгодишните лични дохо
та на труда с 11%, икономично
работниците с 68 на сто в ник на отдел за общо.управ- бота от 1 април,
ди до 14%.
стта на работа с 3%. личните
сравнение с' предишната годи- ление и обществени служби
А.
доходи с 4%,
А. Д.
ТОМИСЛАВ ДЕЛЧЕВ; за -на-'
настаняването
на.

НОВИ
НАЧАЛНИЦИ
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В Босилеградска община

УКРЕПВА ОБЩЕСТВЕНАТА ДЕЙНОСТ НА ЖЕНАТА
Председател
Босилеград, на проведеното пре^Х°н1лТа конФеРенЧия ™ ССРН в
да наи-актуалните проблеми от ойляг
Т3 седм’ица заседание разглената дейност на жената в комуня-Д т? На положението и обществепредседателя Тито, бе оценена^съвкт
оветли«ата на интервюто на
ласт, а взетите решения залт
У"ната проблематика в тази обАейност „ажена?а“ови а“Т КонФеРе««я™ за обществена

__°\в встъпителното слово на
СЕВДА МИТОВА, председател
на Конференцията за обще
ствена дейност на жената бяха посочени
най-належащите
проблеми, с които в ежеднев
ната си дейност се среща же
ната в Босилеградска община.
Като работник — произ
водител и самоуиравител тя е
ангажирана във всички обла
сти на обществения живот в
оня обем, в който се намира
обществено-икономическото ра
звитие в комуната.
През последните години се осъществя
Ва ново качество в действуването и активността на жената
в повече области.
Най-гол ям резултат е пости
гнат по отношение на общото
и професионално образование,
което ма младите
поколения
жени открива нови перопективи. Днес в Босилеградска об
щина между женската младеж
няма неграмотни, а голям брой
девойки се школуват в полу
висшите и висши учебни заве
дения. От
освобождението
към 1000 девойки са завърши
ли най-малко средно образова
ние, а над 500 са станали ква
лифицирани работнички. Всич
ки те са на работа в стопан
ските и трудови организации в
страната — каза Митова.
Значителни резултати са по
стигнати издигането на обра
зователното равнище на сел
ската младеж. Това е от голямо значение, защото след ос
вобождението само 10 на сто
от жените са били грамотни.

НАСТАНЯВАНЕТО НА РАБОТА
— ГЛАВНА ГРИЖА
В разискванията и в докла
да се изтъкна, че е необходиМО чрез задълбочен анализ да
се изучи решаването 'проблема ,на незаетата женска работна
ръка.
Наистина
този
въпрос е правилно поставен

Досегашното участие на же
ната в обществено-политичес
кия живот 1В комуната не задо
волява. Наистина в това отно
шение в сравнение от преди
десетина години са постигнати
резултати, но те са все още
скромни. В Съюза на комуни
стите членуват 50 жени. Меж
ду делегатите на Общинската
скупщина 5 жени, а повече от
50 жени са избрани в делега
циите на самоуправителните
общности на интересите. Оба
че, в ръководствата на обще-

добни дейности, които ще се
финансират от Републиканския
фонд за развитие на недоста
тъчно развитите краища и от
други източници.
ОТ ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА НА

ствено-политическите
органи
зации тази застъпеност е не
значителна, а също е самоу
правителните органи в трудо
вите и стопансни организации.
Анализите посочват, че с
женската младеж идейно-поли
тически все още достатъчно
не се работи. Фактите говор
ят, че в тази област след осво
бождението тази дейност е
била по-добре организирана.
Също така големи са длъжно
стите и на просветните работ
ници, които могат съществено
да влияят върху съвкупното
обществено образование
на
женската младеж.

СИНДИКАТИТЕ В ЮЖНО МОРАВСКИЯ РЕГИОН

ОТБРАНАТА ПРЕДПОЧИТА МАСОВОСТ
МЕЖДУОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
НА СЪЮЗА НА СИНДИКАТИ
ТЕ В ЮЖНОМОРАВСКИЯ РЕ
ГИОН ОЦЕНИ ДОСЕГАШНАТА
ДЕЙНОСТ НА СИНДИКАТИТЕ
В ОБЩИНИТЕ ПО ВЪПРОСА
НА ВСЕНАРОДНАТА ОТБРАНА
И ОБЩЕСТВЕНАТА САМОЗА
ЩИТА И НАБЕЗЛЯЗА НОВИ
ЗАДАЧИ

Севда Митова
в проектопрограмата ма сродносрочното обществено-иконо
мическо развитие на община
та, обаче трябва да получи
предимство. В това отношение
главните възможности се виж
дат в развитието ма домашно
то ръкоделие и ма други ло-

БОЖИЦА

САМООБЛАГАНЕ ЗА
ТОК И СГРАДА И ПЪТИЩА
Неотдавна в Божица е въве
дено мес-тно самооблагане за
сто
срок от 5 години: 1 на
върху личните доходи на ра
ботници и пенсионери, 3 на
сто върху кадастралния доход
на селскостопанските произво
дители и 2 на сто върху до
хода на самостоятелните закоито
наятчии. Печалбарите,
не са на постоянна работа в
сдружения
организациите на
труд — ще _внасят по 250 хиляди динара годишно лаушал.
По танъв начин се очаква
да бъдат събрани към 110 хиляди динара годишно, или 550
хиляди динара за 5 години.
Средствата от самооблагане
то ще се използват за подменя
не на електрическата мрежа.
Същата не отговаря на предпи
санията. Вместо дъбовите ще
бъдат поставени железобетонни стълбове. На мястото на
старата обществена сграда, в
която са поместени местната
канцелария и местната общносг в Божица, със самообла
гане ще се строи нова сграда
със същото
предназначение.
За целта ще се поиска и уча
стието на Общинсната снупщи
на в Оурдулица, която да отпусне парична помощ за ооез
печаване на помещения за
местната канцелария.
Божичани планират със оре
дства от местното самооблага-

УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО
ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ

не, също в срон от 5 години,
да построят или поправят ма
хленските пътища.
От последното местно само
облагане Божица разполага с
неизразходвани средства от
280 хиляди динара.
В настоящата година ще се
започне с реконструкцията на
мрежата на ток с ниско на
прежение, защото далекопро
водът отговаря на изисквани
ята. За тази цел ще се израз
ходват 400 хиляди динара.
Окончателна проектосметка за
реконструкция на целокупната
мрежа още не е направена.
Важно е, че до 1980 година
целокупната мрежа ще бъде
реконструирана.
Тъй като нъм 60 доманинства в Деничина, Дарковсна и
Попова махала още няма еле
ктрически ток, то до тях ще
бъде необходимо да се пос
трои далекопровод в дължина
от 3 километра и мрежа с
ниско напрежение. — От раз
полагаемите 280 хиляди динара в местната общност в Божи
ца сме готови да дадем 100
хиляди динара — каза ЛЮБЕН
на
МИХАЙЛОВ, председател
г...
Местната общност в Божица
“
да
бъдат
готови
общи
— стига
населението
в
тези
маната и
хали да обезпечат останалата
сума.
М. Величнов

В обсъдения на заседанието
анализ се изтъкна, че Съюзът
на синдикатите в тринадесет
те общини в Южноморавския
регион е поел грижата-задачи
те от областта на всенародна
Та отбрана и
обществената
та самозащита да се задълбо
чат, определят конкретно и
осъществяват.
Членовете на съответната
комисия на Междуобщинския
синдикален съвет са посетили
всички общини в региока
и
утвърдили, че активността в
тази област се характеризира
с имтензивност в осъществява
ме на поставените задачи. Вси
чии въпроси от тази област
Общинските синдикални съве
ти са разработили подробно
в програмите за всенародната
отбрана и обществената само
защита. Нужна е обаче пълна
съгласуваност на подготвните
с останалите обществено-поли

ПИСМО ОТ ДУНАТ

тически организации в тази об
ласт. Същевременно нужно е
занапред да се осигури уча
стие на всички членове ма
Съюза на синдикатите в осъ
ществяването ма концепцията
по всенародна отбрана — се
посочва в анализа.

ни злоупотреби, а от сам.оуправителните органи а
своята
трудова организация
оовободен от отговорност! Като последица на това състояние ■на
рушаването на закона и недисциплината бавно се премах
ват.

САМОУПРАВИТЕЛНИТЕ КОН
ТРОЛИ — ВАЖЕН ФАКТОР В
ОБЩЕСТВЕНАТА САМОЗАЩИ
ТА

На заседанието се каза, че
е нужно да се преизпита, ра
ботата на работническия кон
трол, ясно да му се определят
задачите и в тези органи да
бъдат избрани лица със съот
ветни морално-политически ка
чества.

Според изнесените на засе
данието констатации, Съюзът
на
синдикатите в общините
на Южноморавски регион е
постигнал добри резултати и
в областта на обществената
самозащита. Обаче, тук пред
стоят още редица задачи.
Като значителен фактор в
опазването на общественото
имущество и премахването на
различните злоупотреби, в тру
довите и стопански организа
ции е самоуправителният ра
ботнически контрол.
Досега обаче той още не е
намерил съответното си мя
сто, което има. Най-често се
ангажира върху дребни въпро
си, каквито са дисциплинарни
те нарушения и др. Но и по
тези проблеми предложенията
им не са достатъчно уважа
вани от компетентните самоуправителни органи. Например,
случва се, някой да бъде съде
бно наказан поради материал-

I

Нашите неволи
Хората от село Думат, Боси
леградска община все
още
живеят при трудни условия.
Това се дължи на повече обек
тивни обстоятелства.
Селото
няма път, който да го свързва
с шосето минаващо по доли
ната на Любатска река, няма
телефонна връзка, няма обще.
ствени помещения. От Босиле
град е отдалечено над 25 ки
лометра и до центъра на об
щината, до болницата и съда
се отива пеш или с коне. Неведнаж се е случвало болни
хора на ръце да бъдат прена
сяни до „Обе рени" или дори до
Босилеград.
При трудни условия живеят
и учениците от Дукат, които
отиват на училище в Босиле
град. За да отиде до селото
и се завърне на училище, уче
никът трябва пеша да пътува

към 50 километра. А това му
отнема много време и сили.
Малките ученици в селските
училища няма откъде да се
снабдят с учебници, литерату
ра и други пособия. В местния
магазин такива стоки не се
докарват. Инак магазинът не
редовно се онабдява с необ
ходимите за населението сто
ки, поради липсата на пътища.
При пренасянето на стоки се
ползват нане.
Инак животът на хората мно
го се е променил. Къщите са
все по-модерни и хигиенични.
В помещенията модерна ме
бел, транзистори... Но без
ток, без обществена сграда и
под. животът в това наше пла
нинсно село е свързан с мно
го неволи.
Редовни читатели на
„Братство” Дане Б. и Винно Г.

В областта на гражданската
защита всички основни орга
низации на сдружения труд
са създали съответни части
и извършили подготовка за
действуването им.
ЕЖЕДНЕВНА ПРОВЕРКА НА
ГОТОВНОСТТА
В оценяване на постигнато
то, Междуобщинокият синдика
лен съвет констатира, че при
трудещите се в Южноморав
ския регион съществува голя
ма заинтересованост и макоимална готовност да участвуват
във всяка подготовка в тази
област. Необходимо е
чрез
сказки, семинари и други об
лици задачите от тази област
още повече да се доближат
до трудещите се. При
това
приетите решения трябва да
бъдат на ежедневна проверка.
След обстойните разисква
ния се заключи
общинските
синдикални съвети да продъл
жат със започната активност
в областта на всенародната от
брана. Тази активност трябва
да бъде конкретна, та всеки
работник в случай на евенту
ална война да знае своето
място и задължения. Тази под
готвеност ще се анализира и
проверява непрекъснато, за да
се премахват слабостите. Ре
довно ще се анализира и гото
вността на частите на граж
данска защита.
За укрепване на обществе
ната самозащита, на заседа
нието
на
междуобщинския
синдикален съвет се заключи,
всички трудови организации
да изготвят правилници за ра
бота на органите по самоуправителен контрол и на остана
лите органи. В тази област ще
се предприемат и редица дру
ги мероприятия, които са от
значение за успешното разви
тие и укрепване на самоупра
вителните отношения.
В. В.
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ПРОБЛЕМИТЕ

НА СНАБДНВАНЕТО В БОСИЛЕГРАДСНА ОБЩИНА ТЪРСЯТ РЕШЕНИЯ

ОТ ОБЕДИНЕНАТА СТОПАНСКА
ОРГАНИЗАЦИЯ СЕ ОЧАКВА МНОГО

„В. И. ЦИЛЕ" НА

Р1.БА НА РЕНТАБИЛНОСТТА

НЕОБХОДИМА Е ПОМОЩ
Между по-големите трудови
организации в Димитровград
ска община е и мебелното
предприятие „В. И. Циле .
През 1975 осъществи по-голям
общ доход в сравнение с 1974
година за 9"/о. Планът по отно
шение на дохода е обаче изпълнен 'само с 64%.
Основната причина за това
е, че същият е изготвян въз

Въпреки всичко това органи
зацията е раоогила с минимал
на печалба.
В предстоящия период оба
че са нужни редица мероприятия лоложението да се подобри. Иато първо лредусловие за нормална работа е обез
печаването на постоянни оборотни средства. В това отноше
ние са предприети определе
ни мерки, от които резултатите са частични. Обезпечени са
2 милиона динара за пет годи
ни. За закръгляване на финан
сирането и нормална работа,
въз основа на новите законопредписания, обаче са нужни
поне още 2 милиона динара.
Нужно е също таиа цялост
но изучаване на пазара и съот
ветно на това и проникване в
много места на страната. А
качеството
подобрението на
също
на производството е
важно условие за пласмента

мание да се обърне върху уве
Съществуаащите проблеми
зима започна изкупуването на
в областта на снабдяването и
картофи, което потвърди го личаването на селскостопанско
изкупуването на селскостопан лемите възможности на сел то производство, а с това и на
изкупуването.
ските продукти в Босилеградскостопанските производители
След сдружаването на сто
ска община, бяха а центъра
в Босилеградска община да
ланските организации, налице
на вниманието на проведените
произвеждат пазарни излишъ
Ра*
са
възможностите тези и дру основа на разполагаемата
през миналата седмица засе
ци, с които да осигуряват по
ботна ръка, а но въз основа
ги проблеми да се решават
дания на Председателството
минъка си.
производствените капаците
на
Особено
на ОК на ССнИ и на Изпълни
Анализите посочват, че из бързо и успешно,
ти и средствата за производ
много Основната организация
телния съвет на Общинската
купуването досега е вършено
ство. В днешните условия за
скупщина. Тези въпроси ще се
от случай до случай, без не на сдружения труд за селско
производство, (при наличие
стопанска дейност трябва да
внесат в дневния ред и пред
обходима подготовка. Обсъж
на голяма износеност на про
делегатите
на Общинската
дането на този проблем пока стимулира развитието на жиизводствени машини), още по
вотновъдотвотб като най-перскупщина.
зва, че е нужно изкупуването
вромо на изготвянето му се
□
Бооилев оосъждането на посочени
и -оборота на стоките от част спективен отрасъл
е знаело, чо планът е неосъще
градска община.
те проблеми участвуваха ком ното селскостопанско произ
Върху тези проблеми после ствим.
петентните от основните орга водство да се стимулират с
Освен това, имало о редица
дна дума що каже Общинска
низации на сдружения труд по
различни мероприятия, взети
други причини, които не са
та
скупщина и самоуправитолтърговията и селскостопанската
от Общинната скупщина. Също
благоприятствували
за работа
ните органи в новосъздадена
дейност е Босилеград, които
така се предлага е средносро
та му. Една от тях е, че сто
та стопанска организация в
на стоката.
сега поемат всички грижи в
чната програма на обществаките не са могли да се прода
Някои вътрешни, технологи
Босилеград.
развитие
тази област,
■но-инономичеокото
ват на кредит.
В. Д.
чески реорганизации в произ
В представения анализ от
на комуната, най-сериозно ани
водството също така са необ
ВАСИЛ иОВАНЧОВ, председа
ходими. Доколкото се създател на комисията за обществе
в АВТОТРАНСПОРТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ В БОСИЛЕГРАД
дат подходящи условия, нано-икономичееки
отношения
при ССРН и общински мнспек
лага се и реконструкция на
предприятието.
тор по пазара, се изтъква, че
снабдяването все още не за
От реализацията на тези ме
доволява. Най-големият про
роприятия е в пряка зависи
блем е снабдяването със све
мост и по-нататъшната работа
жо месо, овощия и зеленчук.
на организацията, а бихме ка
мисия за една година е реша 4 работника с 10 на сто от
В основните организации на
личният им доход за една го зали и съдбата на този колек— По отношение на проми сдружения труд в Автотран вала за отговорността на 28
дина.
шлените стоки от широко по спортното предприятие в Бо работници. Четирима от тях
тив, относно хората в него. А
требление най-добре е решеизвестно е, че през последсилеград работят три дисци са били условно уволнени от
Трябва да се отбележи, че
но снабдяването е Босилеград.
ните години това предприятие
работа. Обаче, това решение
плинарни
и
три
комисии
на
самоуправителните органи на
Обаче, „зеления” пазар и тук
работи на ръба на рентабилсамоуправителния работниче не е потвърдил Работническия
работническия
контрол
не
са
е един от най-наболелите про
ността и само благодарение
съвет, което се счита като пре
ския контрол.
проявили по-голяма активност
блеми. Общественият сектор
на много жертви на вичкизае
небрежително
отнасяне
към
От отчетитите за едногоди
досега не е успял да се спра
недисциплинираните работни особено, в превантивното дей
ти остава да работи. Сега е
шната им работа се вижда, че
ви с редица въпроси, възни с много по-голям успех досе ци. За нарушаване на трудова
ствуване, -имащо за цел да по
обаче момент да им се окаже
кващи в тази област, казва Йо
та
дисциплина
5
работници
са
всестранна помощ, да се про
добри трудовата дисциплина и
га са действували дисциплина
ванчов.
ведат в дело стабилизацион
получили последно лредулреж
рните комисии. Те енергично
попречи на различните злоупо
В анализа също се сочи, че
ните мероприятия. А това зна
дение, а 9 са разпределени на
са настоявали да се подобри
треби от отделни работници в
по отношение на снябдаването
чи, че не е достатъчно само
други
работни
места.
трудовата дисциплина в тази
нередностите в селата се мно стопанска организация.
тази организация на сдруже ангажирането на работниците
го по-големи. Тук почти редов
в „Циле”, но и на всички об
Дисциплинарната комисия в
ния труд.
В основната организация на
но липсват стоки от първа не
ществено-политически структу
ООСТ за товарен транспорт
сдружения труд за пътнически
обходимост. В най-отдалечени
ри в общината.
А. Д.
В.
В.
е
наложила
парична
глоба
на
транспорт, дисциплинарната но
те и недостъпни села, като в
Дукат, Голеш, Ярешнин, Назърица и др често с месеци
труд да се изготви анализ за
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ОС В БОСИЛЕГРАД ЗА ПОЛОЖЕ
наред няма захар, сол, браш
сегашното състояние. Наред с
НИЕТО В АВТОТРАНСПОРТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ
но. Особено през зимния пе
това трябва да се изготви про
риод, ногато тези села изця
грама за всични активности, в
ло са откъснати от света —
която отделно да се определ
снабдяването е първостепенен
ят задачите за всеки работник.
проблем. Местните общности
Предприятието е длъжно да
би могли с ускорено изгражда
изготви програма за икономии
не на пътища до селата да
нарушават законите от област
и за рационално използване
Създаденият
дефицит
от
1,6
участвуват в по-бързото реша
та на съобщенията и не се
на всички материали и сред
милиона динара и непогасените
ване на проблемите по снябда
зачитат пътните тарифи. С ед ства. Незабавно трябва да се
ването.
дългове са сериозна пречка в ра
на дума, трудовата дисципли осигурят средства за погасва„Зеленият” пазар изцяло ло
на не е на нужното равнище,
ботата на тази стопанска органи
не на дефицита и за останали
шо е организиран в цялата
а дисциплинарната комисия и
те дългове, като за целта се
зация. Очаква се с приетите реше
община поради това, че тър
другите самоуправителни орга
ангажират банкови кредити.
ния сегашното положение да се
говските маржи са ниски, а
ни не са успели да я подо
Отделни грижи ще се поло
рискът голям. Това нещо е
преодолее
брят.
жат Да се изготвят всички нор
дало възможност снабдяване
•П
Взаимните отношения на ос
I
мативни
актове, да се регули
то в тази област да вършат
Имайки предвид новата фи новните организации на сдру
Доста трудното и неизвестрат най-целесъобразно взаим
само частни лица, между ко но
нансова система, поради непоикономичеоно-финансово
жения труд не са добре учре ните отношения на основните
ито и различни тьрговоки спе положение в автотранспортно гасени дългове, предприятието
дени, поради слабата нормати
на сдружения
организации
куланти.
може да се озове в много тру
то предприятие в Босилеград,
вна дейност. Липсват повече
труддно положение.
в което работят над 180 души,
самоуправителни донументи, а
Ръководителите от новата
В заключенията се търси да
бе обстойно разгледано от Из
някои от съществуващите са
стопанска организация, която
НЕРЕДНОСТИ В ИЗПЪЛНЯ
се подобрят всични видове
с формално съдържание, засега е единственият онабдител пълнителния съвет на ОбщинВАНЕТО НА ТРУДОВИТЕ
услуги
и да се утвърди какъв
щото не са съгласувани с нон
в комуната обещават, че се сната скупщина. В обсъждане
ЗАДАЧИ
то на проблемите, изнесени в
стйтуционните и законни изи е приносът на всеки работник
гашното положение аце бъде
През изтеклата година раз
в създаването на дохода, наксквания — се назва в конста
надделяно. — Тъкмо предсто писмен анализ, изготвен от
то и на кой начин той се
ят усилия сегашното положе тричленна комисия, взеха уча ходите в предприятието по-бър
тациите
на
Изпълнителния
стие ръководителите на обще- зо са увеличавани от ръстта на съвет на Общинската скупщи
израходва.
ние да подобрим. След обеди
общия доход, ноето е довело
органиняването на стопанските орга ствено-политичеоните
на. — Има доста слабости и в
Изпълнителният съвет на ОС
до
създаване
на
дефицити.
и
най-отговорните
от
низации в една, воички граж зации
кадровите решения.
особено се застъпва в пред
дани с основание очакват сна ръководните и самоуправител По преценна на Изпълнител
ДОСЕГАШНОТО
БЕЗДЕЙ
приятието
да се анализират
ния
съвет
на
Общинската
скуп
бдяването да се подобри. ните органи >в предприятието.
ОТВИЕ СЕГА ИЗИСКВА
отношението на работниците
щина това състояние е после
От многоброниите нерешени
Също тана настояваме цените
СПЕШНИ
АКЦИИ
към
общественото
имущество,
дица на неорганизираното и
проблеми, нато най-сериозни
на всички стоки да бъдат един
при което партийната и про
По преценка на Изпълнител
недостатъчно нонтролирано из
миналогодишният
изпъкват:
ни в цялата община — заяви
дефицит от 1,6 милиона дина разходване на възпроизводст- ния съвет на ОС, самоуправи фсъюзна организации имат
ВАСИЛ ТАНЕВ, изпълняващ
телните органи в предприятие най-голяма отговорност. При
ра, липсата на средства за за вениМ материал, на резервни
длъжността директор на оонов
това пълна активност се оча
ната организация на сдруже плащане на дълговете, несъо части, нефт, масло и др. От то не са навреме изучили по ква
от дисциплинираните коми
тук и произхожда дефицита
ложението в тази стопанска
тветно регулираните самоупра
ния труд за търговия.
сии
и органите на самоуправи
от 900 хиляди динара в оонов
организация, за да се извърши
вителни отношения между съз
телния контрол. Ще се анали
дадените три основни органи ната организация на ремонтна необходимата мобилизация на
ДА СЕ ИЗКУПУВАТ
зира и кадровото положение.
та работилница. Почти през ця
всени работник. Също липоват
ВСИЧКИ ИЗЛИШЪЦИ
зации на сдружен труд и др.
За укрепването на съвкупно
Също тана съществува опас лата година товарният транс и прелдожения от основните
то положение в Автотранспорт
организации на сдружения
ност работниците занапред да порт не е работил с пълна мо
Ло отношение на изкупува
труд как да се разрешат на ното предприятие се търси
на селоностопансните
получават минимални лични до тцност, поради което и тази
нето
трупаните проблеми.
пълна активност на всични
продукти от земеделските про
ходи. Според анализа на Слу организация има дефицит от
620 хиляди динара.
Имайки предвид това състо обществено-политичесни орга
изводители, са постигнати съв
жбата по обществено счетонизации. Съществува дълбоно
Анализите посочват доста
яние, Изпълнителният съвет
сем сиромни резултати. Освен 'водство, през изтеклия период
нередности в работата. Съще на Общинската скупщина е за
убеждение, че сегашните тру
изкупуването на добитък, ито оа заплатени повече средства
дни икономически проблеми в
за лични доходи от онези, ко ствуват прояви на безотговор нлючил е предприятието като
предимно по минимални цени,
но отношение към имущество цяло и отделно за всяка осно предприятието, наскоро да се
други стони се взимат нере ито определя осъществения
то в предприятието. Често се
разрешат.
В. В.
вна организация на сдружения
доход.
довно. Единствено през тази

Дейни дисциплинарни ^комисии

ПРЕРИИ МЕРНИ ЗА ЗАЗДРАВЯВАНЕ
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ДИМИТРОВГРАД

ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ
На еД~а от п°следните си
сесии Общинската скупщина
в Димитровград прие данъчна
та политика за 1976 година в
смисъл на занонопредписанията и обществения договор в
тази област. При това, приеха
се много облекчения и отме
нявания на данъците. За гра
жданите ще представлява интерес
с какви
_
_
_ права се полз
ват в тази област, въпреки че
участвуваха в създаването на
данъчната политика чрез деле
гатите и делегациите ои.
Тук ще стане дума за облек
ченията на селскостопанските
производители и занаятчиите,
въпреки че и при останалите
данъкоплатци има стимулативни облекчения. Причината за
тях е да не говорим тяхната
малобройност, а и обстоятел
ството, че могат за задълже
нията и правата си да се оове
домят в Управлението по об
ществени приходи при Общин
ската скупщина.
ОБЛЕКЧЕНИЯ И ОТМЕНЯ
ВАНИЯ ЗА ДАНЪНОПЛАТ
ЦИТЕ ОТ СЕЛСКОТО СТО
ПАНСТВО
Освен със закона предписа
ните облекчения за данъко
платците в селското стопанст
во, е решение за общинските
данъци на гражданите се пре
движдат още и следващите
облекчения:
1. Данъкоплатец в селско
стопанското производство, кой
то се сдружава със земедел
ската кооперация или друга
организация
на
сдружения
труд за съвместно производ
ство със свои средства и труд,
не плаща кадастрален приход
върху площите, на ноито съв
местно се произвежда въз ос
новата на сдружаването.
Иск за осъществяване на та
кова облекчение се подава до
Общинската служба по обще
ствени приходи. Към йона се
прилага доказателство от земе
делената кооперация, относно
друга организация на сдруже

ния труд за съвместно производство.
2. Право на облекчения във
формата .на намаление на
данъка от селскостопанската
дейност имат данъкоплатци, в
чиито
домакинства има слепи
„
лица, или лица заболели от
Дистрофия на мускулите и дру
ги сродни невро-мускулатурни
болести, при условие, че об
щият годишен приход на се
мейството (от воички извори)
Не надминава 3000 динара на
член от семейството.
Искът се подава до Общинската служба по обществени
приходи.
3. На данъкоплатец в сел
скостопанската дейност по не
гов иск ще се намали възло
женият данък за разходи, на
правени за лекуване на болни
и погребение на починали чле
нове на домакинството, при
определени условия.
Разходи за лечение се ечитат онези разходи, направени
в здравните заведения за набавката на ленарства >и други
разходи но напътствията
.на
лекар. А тези разходи се пра
вят За сметна на данъкоплате
ца и надминават 10% от на
дастралния приход на данъко
платеца. Разходи за погребе
ние се признават в размер от
2000 динара по починал член
на семейството.
Искът се подава до Управле
нието по обществени приходи
■най-късно до 31 януари след
ващата година за разходите,
направени в предишната годи
на. Към иска се поднасят и
доказателства, квитанции и др.
за платените разходи на леку
ване, относно извод от граж
данската книга, на починалите
за починалия член на семей
ството.
4. Данъкоплатецът от сел
скостопанска дейност, чиито
членове на домакинството са
по-възрастни от 60 години —
мъже, относно 55 години
—
жени, трайно се оовобождават
от плащане на данъци от сел-

скостопанска дейност при условие:
а) да нямат потомци и други
роднини, «оито според закона
«а длъжни да ги издържат
«его и членовете на неговото
домакинство, и
б) шощите, които са пред
мет на данъчно облагане, с ре
довен правен акт са завеща
ни <в полза на социалмо-хуман'Ни организации или било по
коя основа да се осигури пре
насянето на тези площи в об
ществена собственост след
смъртта на данъкоплатеца.
Йонът също се подава до Об
щинената служба на обществе
ни приходи.
5. На данкоплатец в селско
стопанска дейност, ще се
намали по негов иск възложе
ния данък за годината, с нойто се облага, за заплатена
лихва по кредити за капитало
вложения е селското стопанство в годината, която пред
хожда годината, в която се
върщи облагането, и то:
— с 15% ако заплатената
стойност на лихвата възлиза
от 20 до 40% на кадастрал
ния приход на данъкоплатеца,
— за 20% ако платената
от 41 до 30 на кадастралния
приход на данъкоплатеца,
—- за 25% ако заплатената
стойност на лихвите надмина
ва 80% от кадастралния при
ход на данъкоплатеца.
Йонът за осъществяване на
това данъчно облекчение се
подава до Управлението на об
ществени приходи най-късно
до 31 януари следващата годи
на за годината, в която е пла
тена лихвата. С йона се лоднся и доказателство на банка
та, относно друга организация
(кредитора) за заплатената ли
стойност на лихвата възлиза
хва и вида, относно предпазна
чението на кредита.
В следващия боой: ОБЛЕК
ЧЕНИя В ГОВЕДОВЪДСТ
ВОТО И ОВЦЕВЪДСТВОТО
Младен ДИМОВ, икономист

СЪВЕТИ
с ФОТООБЕНТИВ

ПО НАШИТЕ НРАИЩА

НАСТИЛКА НА ПЪТЯ СМИЛО
ВЦИ—ОДОРОВЦИ
Пътят Смиловци—В. Одоров
ци напълно е развален. На
места настилната и разбита и
трудно се минава. Строително
то предприятие „Градня" от
води
Димитровград тези дни
разговор с местните общнос
ти в Одоровци и Гулеиовци за
поправна на пътя. Очаива се
работите в скоро време да
започнат.

шш

СМИЛОВЦИ ОЧАНВАТ
ВОДАТА
За нуждите на амбулаторията и нръчмата „Балнан" в Сми
ловци геодетите от Димитров
град изграждат нладенци. На
десет метра дълбочина наме
риха вода, но иладенеца ще
бъде дълбок 27 метра.
На снимната: Момент от
работите на кладенеца.
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Изглед от Стара

планина

ПО ПОВОД ЮБИЛЕЯ В ДИМИТРОВГРАД

АКЦИЯ ПО ЗАЛЕСЯВАНЕ
По повод ЗО^годжпния юбилей на младежките трудови акции Председателството
на Общинската конференция на Съюза на
социалистическата младеж в Димитровград
организира трудова акция по залесяване. В
нея взеха участие работническата, учаща
се младеж и армейците.
Запланувано е да се засадят около 8 хи
ляди борови фиданки.
Акцията има състезателен характер «
най-добрите организации и младежи ще бъ
дат наградени с книги от областта на марте истката литература.
Също е решено младежта да вземе дейно участие |в акцията по събиране на кръв.
Редакционната група при
ОК на ССМ в Димитровград
I

СЕКЦИИ В ПО-ГОАЕМИТЕ СЕЛА
На проведеното тези дни за
седание на Конференцията за
обществена дейност на жена
та в Босилеград е заключено
през април тази година
при
всички тто-големи местни орга
низации на ССРН в комуната
да се съзаддат сенции за об
ществена дейност | на жената.
Такива найпнапред ще се създадат в Долна и Гфна Любата
Горна Лисина и Бистър.

На заседанието също бе за
ключено по повод Деня на
младостта и рождения ден на
другаря Тито, на традиционна
та изложба в Босилеград, с
експонати, ноито да предста
вят развитието и успехите на
домашното ръноделие в кому
ната Да участвува и Конферен
цията за обществена дейност
на жената.

В. В.

Възможно ли. е смесено отглеждане
на някои зеленчукови растения

Площта на малката зеленчуко
ва градина трябва да се използува
най-рационално. Това изискване
се удовлетворява от биологичната
възможност някои от зеленчукови
те растения да се отглеждат сме
сено.
Смесеното (съвмесното) отгле
ждане на зеленчуковите растения
са възможни в много комбинации.
Ще посочим някои от тях:
Моркови и репички или маг
даноз и репички. Семената се сме
сват в съотношение 5 части моркови и 3 части репички; 5 части
.магданоз и 2 части репички. Репич
ките се прибират, преди да се започнали да угнетяват морковите и
магданоза.
Моркови и маруля или магдаиоз и маруля, Това е възможно,
когато морковете и магданозът се
отглеждат на тирове. От двете
страни на тира се засажда мару
ля или салата.
Маруля и ранно зеле. От една
та страна на тира се засажда мару
лята, от друга страна — ранно зеле.

Маруля или салата, или ала
баш и зелен лук. Луковичните се
засаждат през две растения мару
ля, салата, алабаш.
Пипер и моркови или магда
ноз. Възможно е, когато пиперът
се отглежда на фитарии. По кава
лите се засеяват моркови или маг
даноз.
Пипер и чубрица или копър.
По кавалите на фитариите с пипер
се разсажда чубрица или се сее
копър:
Краставици и моркови или
магданоз. Краставците се отглеж
дат на фитарии, а морковите или
магданозът се сеят тю тировете на
фитариите.
Лук каба или краставици, или
пипер и кръмно цвекло или чубри
ца. Лукът каба или краставиците,
ргли пиперът се отглеждат на фита
рии, кръмното цвекло или чубри
цата — по тировете на фитариите
и ватите.
Ранно зеле и ран алабаш. От
едната страна на кавала се засаж
да ранно зеле, а от другата — ран
алабаш.

Тенст и си. Борис МАРКОВ
СТРАНИЦА Т
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Денят на трудовите акции тържествено ознаменуван
Първи април — Денят на
трудовите акции, съвпадащ с
30-годишнината от първите тРУ
дови акции, бе организирано
посрещнат от младите в Боси
леград. Тук той бе провъзгла
сен За Ден на ударни трудови
акции.
Учениците от основното учи
лище. ..Георги Димитров”, ги
мназията, училището за квали
■*-'* фицирани работници, градения
актив и граничарите от ЮЙА
се организираха в 4 трудови
бригади и участвуваха в някол
- ко значителни трудови акции.

ПОРЪЧЕНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО по ПОВОД ЮБИЛЕЯ НА
МЛАДЕЖКИТЕ ТРУДОВИ АКЦИИ

Първата бригада участвува
в почистването и уреждането
на улйците в града, втората 1В
уреждането на училищните
дворове, третата 1В поправката
1на футболното игрище и чет
въртата — в събирането на
вторични суровини.
Всички акции бяха оргамизи
рани добре и успешно приклю
чиха. Между другото младежи
те и пионерите успяха да събе
рат тю един камион стъкло -и
стара хартия и значително ко
личество старо желязо.
В. В.

ДИМИТРОВГРАД

Идейно-политичесно
образование на младежта
<Трима.от гимназията и един
младеж' от каучуковата проми
шленост' „Тигър" в Димитров
град взеха миналата седмица
участие в работата на младеж
ката политическа школа „Сима
ДЙнич" в Ниш.
Школата има
регионален характер и работи
в курсове. В първия курс, в
който също имаше представи
тели "на
димитровградската
младеж, бяха обработени 12
теми, а във втория 8. Темите
са от областта на делегатска-

та система, международните
отношеи междунационални
ния, както и теми във връзка
с работата на младежките ор
ганизации.
Според програмата на шко
лата запланувано е да се^работи още в три курса, два
през април и един през май.
Димитровградската младеж ще
вземе участие и в работата на
тези курсове.
Деница Илиева

ДИМИТРОВГРАД

Събрани 8 тона
отара хартия
Вече трета седмица откак
в Димитровград се провежда
акция по събиране на втори
суровини,
организирана
чни
от Председателството на ОК
на ССМ. Първата пратка от
около три тона стара хартия,
събрана от градската младеж,
е предадена на нишното пред
приятие „Феронс”, изкупуващо
вторични суровини.
седмица
През последната
бяха събрани още пет тона
стара хартия. От тях три тона
са събрали учениците от гимна
зията, а два младежите в кон
фекция „Свобода”. Най-добър
резултат от младежите е по
казал Апостол Иванов, от тре
ти нлас, който е събрал 400

килограма стара хартия.
Счита се, че акцията ще да
де добри резултати, понеже
отзивът на младежта е добър
Понеже за един килограм ста
ра хартия се заплаща по
0,80 динара, то могат да се
средполучат и значителни
ства, предназначени за изграж
дане и адаптиране на младе
дежки помещения. Възникват

обаче трудности с транспорта,
понеже има само един камион
за трите общини —
Пирот,
Димитровград
Бабушница и
— който не може да задово-

т нуждите на всички.
при
Редакционната група
ОК на ССМ в Димитровград

МЛАДЕЖИ И ДЕВОЙКИ,
СЪТРУДНИЧЕТЕ НА
ВАШ \ТА СТРАНИЦА!
............ ..
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Най-хубавото продължение
революционните традиции
Младежките трудови акции са единствената шкода в сведюбовта па
та, в която на дело се потвърждават предаииоспа и
младите към социалистическото отечество
Президентът па републиката
Йосип Броз Тито до Комитета
за чествуване тридесотгодишнината на младежките трудови
акции в Бръчио изпрати след
ното поръчение:
„Ползвам случая на -всички
участници в чествуването, как
то и на всички младежи и де
подготвиват
войки, които се
за отиване но тазгодишните
трудови акции, да 'изпратя най
сърдечни приветствия.
Когато днес чествуваме три
десетгодишнината от младеж
ките, трудови акции, ние всъщ
ност ознаменуваме юбилея на
една школа, която според мно
го неща е единствена в света,
юва е школа на социалистиче
ско възпитание на младежта,
школа на братството и единтвото, школа на другарството
и приятелството, Всички тези
стойности дълбоко проникват
нашата младеж, но е необходимо постоянно да се изяви
ват и по-нататък да се развививат, на дело да се потвържд
дава преданността и любовта на
младите към своето социалис

СРЕЩИ

тическо отечество. Аз обииалях трудовите акции, срещах
младите
со и разговарях с
беше
строители и зная какъв
I..
тона принос не само за изгра
ждаието на нашата страна, но
и за засилвано сплотеността
на югославската социалистиче
ска общност.
юбилей,
Чест-вувайии този
отдадем
ние сме длъжни да
признание на стотиците хиля
ди участници в досегашните
трудови акции, които своите
ударничества и себеотрицание,
а някои и своите животи, вгра
диха в железопътни линии,
пътища, хидроцентрали и много
други обекти навред по наша
та страна. Аз винаги изтъквах,
че тяхното усърдие бе достой
но за себеотрицанието и жер
твите, които поднесоха борците на нашата Народоосвободи
телна война и че представля
ваше най-хубавото продълже
ние на революционните тради
ции. Трудовите акции, на нои
то участвуваха и млади хора
на
от голям брой страни

които също в случая изказвам
благодарствие — бяха и голяма
манифестация на международ
мата солидарност на младеж
та и нейното приятелство.
Желая Съюзът на социали
етическата младеж и останали
те обществено-политически ор
ганизации да създават възмо
жност бъдещите трудови ак
ции да обхванат възможно по
голям брой младежи. Очевид
но е, че интересът на младите
хора за трудови акции е огромен и би била огромна вреда
възможност
ако не се даде
за участие на всички, ноито
желаят това. На младежките
трудови акции не бива да се
гледа изключително от становището на материалните ефе
кти, въпреки че и те са голе
ми, но трябва винаги да се
има предвид тяхното всестран
но и неоценимо значение за
младото поколение и нашата
страна като цяло.
Още веднаж изпращам найтопли привети и желая на на
шата младеж много щастие и
успехи в съзидателния труд”.

»НИЕ ИЗГРАЖДАХМЕ ЛИНИЯТА
ЛИНИЯТА ИЗГРАЖДАШЕ НАС«
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Онези, ноито се бореха за на
На 1 април, бе тържествено
шата свобода и паднаха улуче
ознаменувана една забележини от вражески куршуми. А
30-годишния
телна дата
ние бяхме новото поколение,
юбилей на младежките трудо
поето имаше дълг към падна
ви анции у нас. В първата сле
лите герои. Този дълг беше об
двоенна трудова акция, изграж
новата на страната ни. Това
дането на железопътната ли
беше нов ентусиазъм.
Това
ния Бръчко — Бановичи, е взе
беше новораждащ се морал,
ла участие и младежта от Ди
на социалистическата младеж
митровградска община. Меж
в Нова Югославия. Затова из
ду участниците е бил и Стаграждайки •.«. п. линията ние
нул Нацнов, днес завеждащ
изграждахме и себе си. В нулградоустройство и инспектор
турно-забавните срещи, в часо
по съобщенията в органа на
Станул Нацнов
вете по идеологическо-политиуправлението в Димитровград.
# чесното образование, в спортните състеза
— Бях на шестнадесет години, ногато с
ния,
в
ежедневната
работа.
още 40 младежи от Димитровградска обПазя и други приятни спомени — про
щина отидохме да строим железопътната
дължи Нацнов. — Такъв беше моментът,
линия Бръчко — Бановичи. Нашата бригада
когато неочаквано ни посети димитров
беше от ученици и младежи от село. При
градският духов оркестър. Това беше праз
общихме се нъм Втора пиротска младежка
ник, не само за нас, но и за всички бри
бригада. Споменям си нато че ли беше вче
гади, настанени близо до нашия лагер...
ра. Работихме два месеца — юни и юли.
Освен на акцията Бръчко — Бановичи
Бяхме големи горещини, а работеше се
Нацнов е участвувал и в изграждането на
със сърце. Машини бригадата имаше само
железопътната линия Белград — Панчеваедин булдозер. Работехме преди, а често и
шни рид и в изграждането на Нови Бел
след обед. Правехме и слагахме настилка
град. Тун, на тази трудова анция, през 1948
на трасето.
година, бил приет в редовете на Съюза на
Трудни бяха условията за работа. Но
югославската комунистическа младеж.
храната беше много добра. Всички тези
трудности не само, че преодолявахме с
Затова, когато говори за трудовите ак
лекота, но и с особен ентусиазъм. Тези
ции, говори някак си по друг начин. Като
чувства трудно се описват. От нашата смя
че ли се връща с години назад. Вълнува
се. Приятно е да го слушате тогава. А
на в Димитровград днес сме само двама:
днешната младеж трябва да чуе тези хора
Любен Наков и аз...
първите строители на нашето ново обще
Спомням си — продължи Станул Нац
ство. ..
нов — от Димитровград до нашия лагер
...Затова завършваме с въпрос: Защо
по повод 30-годишния юбилей на младеж
пътувахме много дълго. Край пътя се все
ките
трудови анции Общинската нонфеоще виждаше и чувствуваше военното
ренция на Съюза на
социалистическата
опустошаване. Разрушени железопътни ли
младеж в Димитровград не организира сре
нии, пътища, мостове, домове. .. Всично
ща и разговор с участниците на първата
това предизвинваше у нас нови, особени
анция. Това щеше да бъде неповторим час
по история и вдъхновение за по-голям тру
чувства. Чувства на една сплотеност, на
дов ентусиазъм сред младите.
един дълг. Дълг нъм онези, ноито ги ня
маше нрай пътищата, по ноито минавахме.
А. Д-
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НАСКОРО
НОБЕЛОВА НАГРААДЙДПГнАС ИЗДАНИЕ НА

ЛАУРЕАТА НА

Иво Андрич—в 16 тома
хЗтете

жавна заложба" в Словения
„Младост в Загреб и „Ми^л.в Скопие ще подготвят
до Международния панаир на
ккигат ав Белград ново, найпълно издание -на избрани про
изведения на Иво Андрич
В ДимитровградНкаТбщ^Гна

Тоза ще бъде досега найпълно издание на произведенията на световно известния
наш писател
лауреата на
Нобелова награда — Иво Андрич.
Към вече издадените десет
ще бъдат добазени
шест
нови тома.
М. А.

Започнаха срещите на младите
самодейци
Миналата седмица в ЖелюЦ-!а
започнаха
състезанията
между младите самодейци в
Димитровградска община, ор
ган.изирани по почин на Общин
ската конференция на Съюза
на социалистическата младеж
и Общността за култура. Пър
во се срещнаха младите само
дейци от Лукавица и Желюша.
Младежта от Лукавица се

представи с музикална програ
..
ма и театрални изпълнения, а
младите от Желюша с пиеса
та „Кир Яш”. Като по-добри
изпълнители се
представиха
самодейците от Лукавица.
Следващата среща на младите самодейци е насрочена
през тази седмица в Смиловци. В програмата ще вземат
участие представители ;на уча
щата се ,и селоката младеж'от
това село.
Освен посочените села, кул

турно-забавни и театрални про
прам и
т. п „ ПОДГОТВЯ И младежв селата Ьарйе, СкървениЦз. Трънски Одоровци- а съвместна програмата с граничаВисокП°СрещнтеИ МЛаДИТ6 °Т
на еамодейците от тези села ще се състоят през този месец.
______
Деница Илиева
ДИМИТРОВГРАД

КОНЦЕРТ НА СЕРИО
ЗНА МУЗИКА
В организация на Музикална
та младеж в Сърбия, в голямата зала на Центъра за кул
тура в Димитровград бе ИЗПЪЛ
нен концерт на сериозна музина. Произведенията на класиците на музиката — Брамс,
Хайдън, Бетховен, Дворжак,
Шостакович и Р.истич — изпъл
нява „Белградският трио”,
в
състав Александър
Павлович
цигулка, Андрея Прегер —
пиано и Виктор Яковчич — ви
олончело.
Този трио, съставен от про
фесори на Академията за музикално (изкуство в
Белград,
преди посещението ой в Ди
митровград, е бил на турне по
Съветския съюз, Шотландия и
Англия.
А.

Отговор на статията »Филмовият
репертоар незадоволява«
!

Ръв връзка със статията „Филмовият репертоар не задово
лява , отпечатана във вестник „Братство“ № 751 от 26 март
1976 гоа„ а за по-пълно и реално осведомяване на читателите,
ви умоляваме да отпечатате следния отговор:

1. Авторът на статията (вашият постоя
нен сътрудник от Босилеград) Вене Вели
нов, ползвайки се с произволни и измисле
ни сведения е имал намерение с констата
цията ...„вече с месеци ниното в Босиле
град, което работи в състава на Центъра
За културата, има оснъден репертоар... и
от седмица на седмица прожектира само
наречени,
онези
филми,
популярно
почти
„ковбойски”,
нойто
нямат художествена стойност” — да дис
кредитира Центъра и омаловажи и подце
ни хората, които работят в него и да съз
даде впечатление сред обществеността,
че в центъра не се работи накто трябва,
не се води правилна репертоарна политика
и т. н.
Считаме, че преди всично тези сведе
ния са били познати на автора на статия
та, и то: че в киното, което работи в със
тава на Центъра за култура, през изминалите три месеца са прожектирани 23 фил-^ми, от които само 6 „ковбойсни”, а остана
лите от друг жанр, между нойто и 3 драми, 4 комендии, два исторически ог между двете световни войни.
2. Още по-голяма неточност представля
ва констатацията, че „на репертоара съв
сем случайно се срещат филми от домаш
на кинематография” Изтъкваме, че на ре
пертоара за 1976 г. има 14 домашни фил
ма, за което бе писано и във вашия вест
ник от 13. II. 1976 год. През изминалите
три месеца са прожектирани 4 домашни
филма, между нойто и "^туване оноло
света”, „Щастие в торбата , „Десентът на
Дървар” и др.
Трябва да се зачита и фактът, ■че общо
взето има малък брой домашни филми на
репертоарите на дистрибутерите. Центърът
е настоявал даже и да повторионезндомашни филм, иоито зрителите са търсили
Той винаги е снлючвал и сключва договори
за възможно повече домашни филми.
3. Що се отнася до номерциалната стра
на зз ноято В Велинов назва, че преди
всично се преследва тя и че вестерн-филмито се получава? от филмовите предприятия по „по-евтини цени , не е В”РН0'
неже за всични домашни Ф“М11'С Р®ДНИ
изключения) плащаме наем "° 2Т5И°НД0Т Зад
а нито един вестерн не е по-евтин от зои
динара.

Също тана от домашните филми имаме
по-големи приходи, отколкото от вестернфилмите. Като пример може да ни послу
жи фантът, че от филма .ДЦастие в торба
та” осъществихме приход от 1600 дин.,
Пътуване около света” — 1700 дин., „Де
сантът на Дървар” повече от 3000 дин., а
от нито един вестерн не сме имали поголяма реализация от 1100 динара.
Обстоятелството, че няма достатъчно
домашни филми не репертоара, не е по
вина нито на Центъра, нито на хората, кои
то работят в него и избират филмите, а на
обективното положение, понеже в цялата
ната страна на репертоарите се намират
най-много вестерн и криминални филми, кое
то оказва влияние и върху нашия реперто
ар. На всички е известно, па вероятно и на
Велинов, че всички филми (наши или чуж
дестранни) одобрява съюзна номисия за
прожекция на филми, па според това не
трябва да се прави забележна на Центъра,
че „съдържанието на прожектираните фил
ми няма нищо общо с нашата социалисти
ческа действителност”. Ано в това отноше
ние има слабости и недостатъци, трябва
тогава да препоръчим автора на статията
за член на Комисията за избор на филми,
та да ги отклони и състоянието да се по
добри.
4. Центърът според възможностите си
и досега е настоявал и ще настоява за
зрителите по селата да прожектира дома
шни или вносни филми, но нойто по него
ва преценна и по-преценна на други номпетентни лица, отговарят на възрастните
и младежта и по съдържание, и по идей
ност. А оноло избора на филмите и утвър
ждаването на годишния репертоар досега
беше доста „антивен” и Вене Велинов и
щом нато сега не му харесва, не е зле
да бъде изнлючен от тази антивност.
5. Накрая прилагаме преглед не репер
тоара на филмите за 1976 година, за да се
запознае с него и реданцията, ноято умо
ляваме Да отпечата този наш отговор ця
лостно, а за всично, ноето не е вярно в
статията „Филмовият репертоар не задоволява” ще бъдем принудени да потърсим
защита пред съда за нанесените последи
ци на Центъра — и политически, и матери
ални.
Дирентор
Л. Богословов, ср..

АКТУАЛНО

Без кадри
Втпп^пРвКИ 46 изминаха Два месеца от началото на
КаоРаивано°аЛУ'^Ие' * босилегРад<жата гимназия „Иван
Караиванов все още има предмети, които не се
~аввт от преподаватели, чиято квалификация несъответствува на занонопредлисанията в тази област
отава дума за така наречените предмети на уменията, наквито са физическото и здравно образование
изобразително и музикално изкуство и другж
Докато часовете по изобразително изкуство
се
преподават от преподавател на щатна работа в основното училище, музиналното изкуство и физическо
то и здравко възпитание ке са застъпени даже от
хонорувани преподаватели.
Такова
много прич*1ниАННеТожТфизичес^ою^Образование
когето0^а^ада°образованиеас^авъвеж^аСвъАНвсичкиИунив. стРаната- Даже и в трудовите колективи
се правят физкултурни почивни за да се подържа
работоспособността и увеличи производителността на
труда. Недопустимо е, също така точно когато се
формира и физически тялото на младия човек, когато
наи-добре може да бъде подготвен физичесни, за да
даде пълноценен принос в отбраната на страната ни,
в течение на цялата учебна година да нямат нито
един добре организиран и проведен час по физкул
тура. За ролята и значението при образователно-въз
питателната работа на другите предмети и да не говорим.
Според занона, в края на учебната година учени
ците трябва да получат оценки по всички предмети,
За целта тогава гимназията ще бъде принудена да
ангажира съответни специалисти от вътрешността, ко
ито естествено срещу заплащане ще проведат ' кла
сен изпит. Но змислил ли се е някой как и до каква
степен учениците ще могат сами да ,се
подготвят
със солидни знания да се явят на изпита? Някак сам
по себе си се налага въпросът — няма ли тези изпи
ти да бъдат само една формалност?
Не може да се наже, че гимназията не е правила
опити за разрешаването на този проблем. Всично, ко
ето е по силите и тя е капарвила. Според закона,
длъжна е да обяви ноннурс и да чана някой да ноннурира. За съжаление досега нито един кандидат не
'Се е явил на ноннурса. Причините за това са много.
Преди всичко, личните доходи на просветнъите работ
ници все още не са на равнището на ноето би тряб
вало да бъдат. Второ, липсат квалифицирани препо
даватели по тези предмети. Малкият им брой позволя
ва да намерят работа и в по-големите градове, нъдето
между другото имат обезпечени нвартири, което босилеградсната гимназия не е в съЮтоякие да предло
жи.
Върху тези проблеми трябва сериозно да се за
мислят найнномпетеитните в Босилеград и да изна
мерят начини за по-дългосрочно решение. Предлагани
Са повече решения, но най-лриемливо е отпускането
ка стипендии за съответни надри.
Нима *не може да се намерят талантливи младе
жи и девойки от Босилеградсно, на нойто да се дадат
стипендии, за да завършат съответни фанултети. Пол
зата от едно танова решение е двустранна: на млади
те хора ще ое помогне даполучат виеше образование,
а бъдещия босилеградсни учебен център дългосроч
но ще разреши, този наболял проблем.
Ванче Богоев
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Голям отзив иа
кръводарителите

на самоуправвтелната общност на интересите по
здравно осигуряване — Пирот

ПРИЗНАНИЯ НА МНОГОКРАТНИТЕ КРЪВОДАРИТЕЛИ В ДИМИТРОВГРАД

„ЕДИН ЗА ВСИЧКИ,
ВСИЧКИ ЗА ЕДИН“
„Сточар”
Иван Найденов
В Димитровград се проведе
тържествено заседание на Об м Асен Минев, Георги Нико
щинсния отбор на Червения лов, Кръста Басов, Будимир
Гигов и Филип Рангелов, работ
кръст, на което бяха отдадени
заслужени признания на мно- -ници в „Тигър” — Димитров
град.
гократните кръводарители от
общината.
Златни значки получиха 10С приветствено слово нъм
кратните
кръводарители Пе
кръводарителите се обърна Лю
тър Андонов от Здравния дом,
бен Любенов, председател на
Общинския отбор на Черве Георги Аленсов Тошно Манов,
Асен Гогов, Сава Станков, ра
ния кръст. В речта си той изтънна, че в миналата година
ботници в конфекция „Свобо
в акцията по събиране на кръв
да”, както и Арсенийе Джо
са взели участие 331 кръвода
рич, Виктор Илиев, Момчило
рители от Димитровградска об
Велков, Боривойе Манич, Илия
щина. Голяма активност в то
Ва отношение са поназатели
Голубович, Крум Величков и
работниците от каучуковата
промишленост „Тигър”, конфе
кция
„Свобода”, „Услуга”,
младежта в гимназията и други.
Накрая Любенов каза:
— Като благодарност за ху
маността им и тази година от
даваме признание на многогократните кръводарители във
вид на сребърни, златни знач
ки и ръчни часовници. Това
обаче не трябва никак да се
счита като компенсация за да
Дружеството на пенсионе
дената кръв, понеже всични
рите в Пирот в сътрудничест
знаем, че същността на акция
во със Съюза на пенсионермта е пропита със социалистиче
те в СР- Сърбия организира
ски дух: „Един за всички, вой
аз
туристически
пътувания
чки за един”.
пенсионери и инвалиди в Пол
След това Любенов връчи
ръчни часовници на 15-нратни
ша, Австрия, и Унгария. Те ще
те кръводарители: Райко Зар
посетят Будапеща, Виена, Ауков — работник в Секретари
швиц, Краков, Варшава, Закоработи,
ата на вътрешните

Но 29 и 30 март 'в Бабушни
ца се 'проведе акция .по добро
волно събиране на кръв. В кея
участвуваха 296 души. Тази го
дина освен трудовите органи
зации — в акцията се включи
Ха и местните общности и сре
дношколската младеж.
Трябва да се изтъкне, че
между кръводарителите има и
хора като пенсионера СРЕТЕН
РИСТИЧ например от Бабушкица, който 21 шъти е дал кръв,
а следват МИЛОШ СТОЯНО>вич, който е дал 19, ДРАГУТИН ПЕЙЧИЧ 16 пъти и така
нататък. Голям беше и отзивът

Сребърни значки получиха
26 кръводарители от Димит
ровградска община.
След тържествено предава
не на признанията за кръвода
рителите бе организирана зануюна.
Многократните нръводарите
ли взеха дейно участие и
тазгодишната акция по съби
ране на кръв, която в Дими
тровградсна община се про
веде на 5 и 6 април.
А Д

нани, Похорйе и др. градове.
Пътуването ще се организира
от 5 до 12 юни, а ще струва
1 690 динара.
В Дружеството на пенсионе
рите изтъкват, че заинтересо
ваните пенсионери ще могат
да ползват за пътуването и
и тримесечен кредит.

КАК ДА ПОМОГНЕМ НА СТАРЧЕСКИТЕ
СКОСТОПАНСКИ СЕМЕЙСТВА

ДОКАТО НЕ СЕ РАЗРЕШИ ВЪПРОСА
С ПЕНСИОНИРАНЕТО НА СЕЛСКО
СТОПАНСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ,
СТАРЧЕСКИТЕ СЕМЕЙСТВА ЩЕ БЪ
ДАТ ОСВОБОДЕНИ ОТ ДАНЪК И
ДР, ОБЛАГАНИЯ____________
Старческите селскостопан
ски семейства ще може да се
освобождават от данъци и
други облагания — все докато
не се разреши въпроса с пен
сионирането на селскостопан
ските производители.
Право на танъв вид защита
на селскостопански производи
тели, чиито трудови способности са чувствително намалени
се предвижда с новия Проект
на втората част от обществения план на Югославия до
1980 година, съгласуването във

пинии

СТРАНИЦА Ю

на хигиената в детсните заве
дения, в магазините където
се продават хранителни проду
кти и прочие.
В скоро време се предвиж
да и провеждане на проверка
на водата в селските водопро
•води .Почти 80 на сто от тях
са правени без предварителен
бактериоложни /и химически
анализ на водата, а в много
случаи тя. е негодна за пиене.
Делегатите изнесоха, че за
напред и Здравният дом в Ба
бушница ще трябва да се до
веде в по-хигиенично състоя
ние, защото и в него има мно
го нередности.
На
санитарния инспектор
ще бъде наложено да . пред
приема по-строги мерни към
неспазващите хигиената в за
веденията, магазините и част
ните работилници, които в по
вечето случаи са поместени в
неподходящи помещения.
Занапред ще се води пове
че сметка й за спазването на
хи ги енно-технич воните изиск
вания при застрояването, на
нови частни и обществени
сгради.
М. А.

СЕЛ

До пенсия-без данък?

БАБУШНИЦА

На последната сесия на Об
щинската скупщина в Бабуш
ница делегатите не без осно
вание дигнаха глас срещу ела
бата хигиена в града и изоб
що в общината. Посочи се, че
центърът на града е нечист, а
минаващите рейсове разкар
ват прахта при всяко минава
не. Не се спазват и предписа
нията при построяването на
нови о’бекти и включването
на същите във водопроводна
та мрежа. Канализацията в
много части на града е слаба
и — нечистотията се излива
направо на улицагта.
Посочените във връзка с
хигиената проблеми лесно мо
гат да станат и източници на
.нянои, опаони заразни боле
сти.
•
За да не се стигне др не
желани явления с тежки по
следици, занапред е необхо
димо да се упражнява по-чест
контрол на работниците, вър
шещи хигиенни услуги, а на
комунално-услужното предпридения в магазините, където
,поВече сметка за хигиената,
ше набави защитно облекло
за работниците си. Ще се
обърне и тю-голямо внимание

М. А.

Саватия Иванов — работници
в „Тигър”.

Туристическо излети
за пенсионери

ХИГИЕНАТА НЕ
ЗАДОВОЛЯВА

в гимназията, където 53 души
дадоха кръв, а следват „Лужница" с 45, „Теистилколорл с
17 кръводарители и тн.
За отбелязване е, че 64 души за пръв път дават кръв.
Ръководителят на лекарския
енип към Републиканския за
вод за трансфузия на кръв в
Белград д-р МИЛОЕ АНДЖЕЛИЧ изтъкна, че е твърде до
волен от отзива на население
то 'В тази хуманна акция, както
и от организацията на същата
от страна на Червения кръст
в Бабушница.

ПРЕЗ последните години в научната и
популярната литература все по-често се
употребява терминът „анцелерация", кой
то подразбира не само усноряване на фи
зическото развитие на съвременните деца
и мланежи, но и по-рано умствено разви
тие и полово съзряване, по-рано стабилизи
ране на ръста и увеличаване на оконча
телните му размери. Често понятието „ акцелерация” се свързва също така и с понъсното остаряване на организма. Едновре
« менно с „акцелерацията" се установява по
голямо дълголетие, намаляване на заболяванията и смъртността.
Към
положителните
резултада
се
причислят
ти
могат
интелектуално
развитиепо-ранното
на децата и по-леното протичане на нянои
заболявания.
Неправилно би било твърдението, че
акцелерацията е само положително явле
ние. Тя има своите отрицателни страни и
противоречия. Във връзка с нея се наблю
дават повече заболявания и предразполо
жения нъм нервози, хипертония, зъбен ка
риес и др. По-често се появяват у децата
нъсогледство, у младежите дефекти в те
лосложението.
АКЦЕЛЕРАЦИЯТА не само оставя отпе
чатък върху периодите на физичесно и
психическо развитие, но и засилва тяхната
противоречивост, сблъснвайки по-рано учи
телите и родителите със затрудненията на
пубертетната възраст. В тази светлина изнинват редица проблеми пред лекарите,
педагозите и цялата общественост. Усно
реното телесно развитие налага усилено
физичесно трениране, ноето да стимулира
хармоничното израстване и оформяне на
организма. При недостатъчно гъвката орга
низация на възпитателния процес има ве-

връзка който ще започне на
15 април настоящата година в
Скупщината на Социалистиче
ска федеративна република
Югославия.
По всичко личи, че защитни
те мероприятия, ще бъдат се
лективни и разнообразни, защото на републиките и покрай
мините се оставя правото да
ги приемат в „съответствие
със своите потреби и възможности, в зависимост от трудо
вите способности и материал
ните възможности на старче
ските семейства.

Акцелерация

роятност да се стигне до разногласия меж
ду съзнание и поведение и до известен
вид уставена инфатилност у младите хора.
По-рано настъпващият пубертет създа
ва понякога у юношата и девойката чув
ство на физиологична и емоционална неу
вереност и неловкост. Децата стават мал
ко непохватни, с лошо координирани дви
жения. Изменят се походката, гласът, пси
хиката. Важно е възрастните — педагози,
лекари, родители — да знаят, че подраст
ващите се развиват по различен начин, че
всеки организъм се формира по „индивиду
ално разписание”. През този период е осо
бено необходимо в семейството да има
близки дружески отношения и детето да
не чувствува отчужденост.
НЯКОИ от родителите възприемат с
безпокойство уснореното физичесно и пси
хическо развитие на детето. Те никак не
могат да разберат, че техните деца са надраснали „късите панталони", че все по-мално се нуждаят от опека, имат собствен по
глед и собствено мнение за много неща.
Именно в този период родителите трябва
да проявяват необходимото разбиране. Бра
чните и семейни консултации е нужно да
работят в тясно сътрудничество с педаго
зи, психолози, лекари-специалисти и юри
сти. С децата трябва да е водят системни,
непрестанни, чести разговори в зависи
мост и в съответствие с тяхната възраст
и интелектуално развитие.
Пресилено е твърдението, че в бъдеще
средният ръст на хората Щял да достигне
гигантсни размери. Всъщност това няма
никакви реални основания и научни доказателства. Конструкцията на човешното
тяло е „изчислена" да противодействува
на центъра на тежестта, има биологични
граници за'човешния ръст.
Д-р С. Л.
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ПОЗНАВАТЕ

КРЪВОДАРЕНИЕТО Е
ЧЕСТ ЗА ВСЕКИГО
.

В-БГвГиДрГзХ°тбиЦГа А0СвГа на « постигна

биране на кръв. В това отношение»1® ”а добР°в°лно съ.
Рът на Димитровградска обшин» ® внушителен примена
кръводарителите е все по гол™ п НЪДето бРоят
ложение са повече, а една от т.>ПрИЧИНИТе за това п0‘
рено много тази анция в
е’ Че досвГа не е сто
съответен начин да « п™1РаДС"а община на найголям брой Привърже<гжци°ПУЛЯРЗИра’ 33 да получи постават все по-големи 3 зашотп°В°ЛН° съ6иране аа нРъв
се извърши нито Рпи аЩ°то сега 6 невъзможно да
зерви кръв. Освен това рургичесна операция без реважни лечебни ПрепаратиТкяивита Св получават много
„плазма” и до „пМтР ™ каквито 03 „гамаглобулин",
на стотици граждани в ежедневно спасяват животите
лутинович член на РепТлТ* ~ На3а ни Милан Ми'
съвет по събитие „а нръУв
аНСНИЯ "°°РДИНацИОИен
Милутипович СЪЩО тана изтнва, че нръв могат да
даванетоР наИ нъпв® °Т 18 Д° 65'годишна възраст. Преди
Р ’ ° лекаРсни преглед се утвърждаваздравословното състояние на кръводарителя Кръводарението е безболно и не вреди на организма, нито пък
съществено действува върху нръвното налягано
Според предварително определените критерии, в
Босилеградсна община трябва да се обезпечат 189 нръводарители. През миналата година не се осигури този
брой
За да се проведе успешно тази акция, сега са из
вършени известни подготовки. Отправено е писмо до
всички трудови и местни организации в комуната, в
ноето се апелира на тази акция. Този път обаче пример
на доброволност в тази високо хуманна анция трябва
да дадат трудещите се и гражданите в Босилеград.
В. В.

НА 11 АПРИЛ 1976 ГОДИНА НАВЪРШАВА
'“ПОЛОВИН ГОДИНА
от смъртта на нашия мил син и брат
МИЛЧА АЛЕКСАНДРОВ
строителен работник от Горна Любата, кой
то ненадейно почина на 22-годишна въз
раст и ни остави вечно да желеем за
него.
По повод половин година от смъртта
му поканваме всични роднини, близки и
приятели да присъствуват на помена на по
чиналия.
Вечно опечалени: майка Надна, баща
Ставре, брат Кръста, снаха Станна, чичо
Владимир, стрина Лиляна и многобройни
роднини.

ЛИ

СВОЯ

РЕГИ ОН?

СИЕРИНСКА БАНЯ
■ИЗОСТАНАЛА икономически
планинската община Медведжа полага големи надежди
за развитие на туризма в Сия
ринска баня. И не само за
развитие на туризма, но и ико
номическото развитие на об
щината.
Сияринска баня е известно
курортно място още
г
от времето на Юстиниян I, когато
тия краища били под владиче
ство на византийците. Банята
е и получила овоето название
■по името на Сиярина сестра
на Теодора, жената на визан
тийския цар Юстиниян I. Ан
тични селища има не само око
ло банята, но и в другите ча
сти на Медведжа.
'През последните години Си
яринска баня, по думите на
председателя на общината Си
ниша Пешич, се модернизира
и става съперник дори на Върнячка баня по броя на посети
телите. Полагат се
огромни
усилия банята да се градоустро<и. Покрай малките хотели
„Козара" и .^Белград” минала
та година започна да работи
хотела „Гейзер”, които
"
има
всички хигиенични условия за
пребиваване на гостите в това
■наше известно летовалище.
Банята има около 20 извори
минерална вода, които
имат
радиоактивно действие •/ тем
пература от 72, 42, 36 и 32 гра
дуса. Интересна атракция пре
дставлява гейзера, който слу
чайно се създал през 1954 го
дина, когато геолозите изслед
вали околността на банята. От
лявата страна на Ябланица бли
кнала вода на височина от 8
метра. Изворът дава 8 литра
вода в секунда с температура
от 70 гардуса. На около стоти
на метра от този извор се
намира един друг извор, наре
чен „Мали Гейзер”, който в
'интервали от 8 до 9 минути в
продължение на две минути
изхвърля около 200 литра во
да. Тази минерална вода се
събира от изворите в един ба
сейн който служи за къпане.
Правят се уоилия минералната
вода още по-добре да се из
ползва.
Сияринска баня с топлите
извори, хубавата околност и
съобщителни връзки обещава
много през следващите годи
ни. На няколко километра от
банята минава автомагистралта Лесковац—Прищина—Адриатика. А след приемането на
градоустройствения
план в
банята ще се строят още мно
го обществени и частни вили
за отдих и почивка. Много тру

яв
На 16 април, навършват 6 тъжни месеци
откак в автомобилна злополука трагично
загина нашата обичана дъщеря и сестра
СЛАВИЦА СТОЯНОВА МИКОВА — ЦАЦА
от Лукавица — Димитровград, ученична в

III клас.
Нейният бодър и засмян образ винаги
ще остане в сърцата ни. Гордеехме се
нашата мила Цаца, а сега сме най-нещастни без нея. Очанваме я всени час да се
завърне от училище, но тя не се върща
да зарадва татно и майна и сестричната
си Зона.
Благодарим на нашата Цена за послушност й добрината й.
Благодарим на всични ноито се притеноха на помощ и ни даваха утеха в най-труд
ните моменти. Благодарни сме на основното училище „Моша Пияде”, в ноето
тя
учеше, на учителната Вера
Мансимович,
на медицинския персонал, на Общинсния
съд, Общинсния номитет на СКС, на Об
щинската снупщина, „Градня" и на всични
хора, ноито ни указаха помо щи утешител
на дума.
На 11 април в 11 часа ще дадем 6-месечен помен на детето ни на гробищата в
Лунавица. Понванваме близни и роднини
да присъствуват на помена.
Вечно опечалени:
майна Вера, баща Стоян, сестра
Зорица, роднини и съседи

дови колективи от Лесковац и
Ниш вече имат свои
вилни
места, където покрай •ече

построените се предвижда да
се изградят нови вили за от
дих и почивка на работници.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РАЗПИСАНИЕТО ЗА А1ТОБУСИТЕ
Заминават от Пи рог в часа

Тръгват аа Пирот ■ часа
Белград
6,45 и 14,40 Белград
10,00 и 14,19
<Ниш
3.60 6,00, 6,45, 10,30 Ниш
6,30, 10.30, 13.00, 13,30,
14,40, 16,30 н 18,30
14,00, 17,20, 11,20 и 21 ДО
Нрагуавац
1,00
Нрагуавац
14,10
7 ДО
Снопиа
Снопиа
11 ДО
Лесковац
6,45, 7,00 и 12,00 Ласновац
Л00, 14,30, 15,25
Зайчар
13,30
Зайчар
АЛО
Княжевац
4ДО, 13 ДО и 15,45 Княжевац
4,00, 5,40 и 12.00
Звонсна баня
4,30 и 15,30 Звон. баня
4,30 и 10,45
Велина Бонинце
5,45 Велино Бонинце
7 ДО, 11.60.
7,00 9,00, 12,00, 13,00 и 16,00
13,00. 19,30 и 19,50
Бабушница
4,30, 5,00 5,45 Бабушница
5,00, 5,45, 0,00
7,00, 9,00, 10,45, 12,00 13,00
9,15, 10,00, 12,10, 14,10, 15,00
15Д0, 16,00, 18.00 20,00
16,00, 17,00, 17,25, 18,45
Д. Криводол
14.00
Д. Криводол
4 ДО
Дойнинци
15.00
Дойнинци
4.30
Т. Одоровци
100.00 14,30 Т. Одоровци
6.00 и 12,00
Велина Луиання
5,00 15Г15В. Лунная
в,30. 12,45,'^.ОО 10/41
Нишор
5,00, 12,00, 15,15, 16,10 Нишор
Б. паления на всеки час
Б. пъдсмна на всени час
от 5,00 до 22,00
ОТ 5,00 до 22.00
Димитровград на всени час
Димитровград на асани час
от 5,00 до 22,00
от 5,00 до 22,00
Тамсна
4,30, 0,05, 8,00 1 2,00 Тамска
5,10, Т,00, 0.00, 13,90
14,10, 18,00, 20,10 . 22.10 13,55, 15Д0, 17Д0, 21,00, 22.50
Вм овло
4,30, 8,05, 7,15 Вал. сало 5,10, 8,40, 7,50, 840
0,00, 11,00, 12,10, 14,10
11,40, 13,05, 14,45, 18,00, 1740.
15,00, 17,00, 19,00, 21,10 , 22,10
10,40 21,00, 22,50
_
Държим
—
440, 0,05, 1240 Държина
5,10, 840. 18001
14,10. 1040. 22,10
1
1445. 10,00 2245
Йвлоаица
500, 12,00 Йвлоаица
700. 1«Оо!
Суноао 440, 005, 1240. 14,40, Суноао
5,(0, 7,00, 13,15, 15 00=
Патроаац
440, 14,10
Патроаац
5,15, 1500=
М. йооаисаац
440. «Об М. Йомиоаац
5.(0. 040.1
1140. 14.10. 1040
12,10, 1440 2040
1
Е

I»
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НАШ ХУМОР
докато не е започнал да работи
новия бунар — предлага вторият.

о

МАЛКО МИ ЛЪКНУ
ТИЯ ДНИ беше ми млого лоше. Киква
е това болест незнам. Щом светну слънце
ад планинуту и върбете почеше да показуу зелено лисйе, а од землюту се пуши ко из
ургьу, мене ем вану некиква мука. Излез
ем ютром да обиколим шивете, а оно у груи ми си Би не. Знам туя болест по-рано леейо на друг начин. Узнем говедата и плуат, па браздим, браздим, па сейем, сейем.
са нема кво да браздим нема кво да сейем.
Яедна крава само у кошаруту, лежи и С
млекце ни лъже .. А шивете пустею .. .
И кико времето се опрая и пролет дооди
на мене ми све по-лоше и у кревет ме нака
за. Узо плавез и ретию и написа на синове
те писмо дека нема дълго време да покарам,
у груди ми се Бине ,пред очи ми тъмнее, не
ка дойду да ме виде нема да йе за дълго
време.
И минуше се два-три дъна почеше да
дооде синове и черКете. Тия що су у Цари
брод първи дойдоше, па после од Ниш и
Белград.
Събраше се децата около мене и щом
ме видоше сакаю да окну доктора од Цари
брод да ме прекара у болницу. Кажу млого
сам помъртавел и да не чекамо ни йедън
дън.
И са да видите децата дошла да ме виде и свак ми донел по нещо. Синат от Ниш
донел и йедну кутию лук арпаджик. Ко отвори кутиюту мене ми се одвърза йезик и
реко:
— Деца, де немой да варкарте с докто
ра. Щом сте дошли идете и под атълуту узне
те матиБете и малко Ьи натопете ...
Турише децата матиКете у баруту до
бунарат и чекаю, они мисле това су ми предсмъртне думе. На ютре дън ка се дигомо пак
събра децата около мене:
— Са деца узнете та прекопете градинуту . . .
Деца прекопаше градинуту.
На трейият дън вьим реко:
— А са насадете арпаджикат ...
Надвечер сви се върнуше од работу. На
садили арпаджикат, разорали Голему н,иву,
очистили ливадете, затърнили прелазйете,
навели воду у ливадете ...
И ко ми това казую на мене све по-дооре, све по-мило и одйеднуш ме попущи. Диго се од кревет и излезо по градинуту.
Мерак им стану ка видо убаве лейе насадене с арпаджик лук, очистене ливаде ...
Лъкну ми, и затова каза на децата:
— А са си идете та си гледете държавну
работу. Я че гледам лукат, че вардим лива
дете да расте трава. А у оран>е моруз пак
дойдете.
Немой да чекате чък уйесен да дойдете
МАНЧА
,. за венци лук ...

Двама приятели се срещат в
Димитровград:
— Къде да изпием по една ча
шка чиста ракийка? — пита един
ният.
— В Омиловци, ш кафенето на
Балкан.
— Дадено, само да побързаме,

НАЙ-НОВИ

о
Пред моста в Строшена чеш
ма в Димитровград, който вместо
на лък се строи равно се срещат
двама височани:
— Бре, тези хора изправиха
много работи ...
__ Да бе, дори и мостовете ...

СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО В СВЕТА

През 2010 година светът ще има
7780 милиарда жители
СЛЕД 36 ГОДИНИ ще бъде
нужна двойно повече храна
за населението на Земята.
През 2010 година ма земното
кълбо ще живеят около 2 милиарда и 780 милиона жители,
двойно повече от числото на
жителите през 1974 година.
Всяка година числото 'на жите
лите се увеличава с 72 милио
на <или 1,9 на сто. Тези и много други данни за население
то в света са пресметнали из
числителните машини на Обединените нации.
I.

Според най-новите статисти
чески данни в Азия, чиято по
върхнина е 43 475 000 кв. км
живеят повече от половината
жители на Земята. По-голяма
част от континента заемат не
населените и рядко населени
сибирски предели, които пра
вят десета част от сушата.

Ж*/'/Ифр
— Жена ми е сънувала че,
съм милионер,
— Това не е нищо, А моята
когато
смята, че съм такъв,
отива да пазарува.
о
Разговарят двама любители
на кучета.
— Моят Астор може да че
те вестници! — хвали се еди
ният.
________ _
— Знам — отговори дру
гият, — моят рус вече
ми
каза това.

КАКВО ОЩЕ ПОНАЗВАТ
СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДАН-

ни?
Статистическите данни
на
ООН показват, че в Азия живеят 2 милиарда и 206 милиона хора. В Европа живеят
470 милиона жители на повърхнина от 10 523 000 нв. км. Около 319 милиона жители живе
ят в Африка, ноято заема площ
от 30 132 000 нв. км., докато в
Латинска Америка живеят 315
милиона жители на 18 милиона
кв. километра.
СССР е най-голяма страна
по повърхнина с 22 420 200 кв.
километра, докато по брой на
1население е на трето място —
•след Китай и Индия. Съвет
ският съюз наброява 252 мили
она жители или 6,5 на сто от
населението в света.
Ако вземем другите поназатели от статистическите дан
ни на ООН ще видим, че броят на населението най-бързо

Лекар на пациента си:
— Знам, че сте достатъчно
смел, затова няма да
крия
нищо от вас. От утре ще тря
бва да отидете на работа.

расте в. Африка. В 12 африкан
оки страни той нараства с 3
на сто за една година. Докато
в европейските страни жителите нарастват приблизително
с един на сто за една година.
Твърде интересни са показа
лите за дължината на човеш
кия живот. От всички жители
на Земята най-дълго живеят
шведите — средно 77,66 годи
ни. Най-дълго живеят жените
в Норвегия, Холандия, Франция, Канзда, Исландия, Швейцария, Дания, Белорусия ССР,
Япония, САЩ, Англия и в
Хонг Конг. Средният веннаже
ните в тези страни е 75 години. Докато в африканските
страни хората живеят съвсем
кратко. В 19 страни хората ЖИ
веят средно по-малко от 40
години, а в 20 страни по-мално от 50 години. Във всички
европейски страни хората жи-

веят над 60 години.

— Младежо, очаквам,
че
ще ми обясните, защо довеж
дате дъщеря ми в къщи в
шест часа сутрина!
— За съжаление, в седем
започвам работа!

о
о
— Майко, днес не искам да
отивам в това проклето учили
ще.
— Там всички ме мразят
чиучилите, децата, даже и
стачките.
— Не се тревожи, мили, взе
ми сандвичите си и тръгвай.
— В края на краищата, ти ве
че тридесет години си дирен
тор 'на това училище.
о

— Стефчо, нанъв ще станеш
като пораснеш?
— Телевизионен зрител.
о
— Детето ми е само на ед
на година, а започва да вър
ви още когато бе на девет
месеци.
_____
_
—Така ли? Тогава трябва
да е много уш>рено, горкото.

