
НА 7 ОКТОМВРИ

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА 
СКУПЩИНА 
В ДИМИТРОВГРАДЬРШТВо На 7 октомври ще се със

тои сесия на Общинската 
скупщина в Димитровград. 

На сесията делегатите на

контрол над цените, за со
циалната защита, за измене 
ние и допълнение на общест 
вения договор за разпределе 

трите съвети ще приемат ре ние на дохода и личните до 
тения за пряк обществен ходи и др.
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касното решаване на пробле 
мите в обществено-икономи 
ческата област и осъществя 
ваието на програмата по 
стабилизация в духа на Ре 
тенията на Десетия конг
рес на СюК. В това отно 
шепне — изтъкна Сързентич 
— той няма с кого да дели 
отговорността. Своите оцен 
ки и становища по икономи 
ческите въпроси Съюзът на 
комунистите трябва по яс
но и по-прецизно да форму

лира, конкретно и открове
но да говори по проблеми- 
ти да бъде готов да се стьл- 
кнови с онези схващания, 
поведения и частични ин
тереси, които не са в съгла 
сие с общите съвместни инте 
реси и с приетата политика. 
Поведения, противни на при
етата политика, занапред не 
могат да се толерират и за 
такива поведения ще се тър 
си отговорност.

(НА 2 СТР.)

Председателството на Централния комитет на Съю
за на югославските комунисти на третото си заседание, 
състояло се на 30 септември тази година обсъди актуал- 
ните обществено-икономически процеси и осъществява
нето на задачите по стопанската стабилизация. Встъпите
лен доклад изнесе секретарят в Изпълнителния колштет 
при Председателството на ЦК на СЮК Войо Сързентич.

яне го, пък и явления с натиск 
и преувеличаване 
чните интереси да се изост
рят, отношенията и предизви 
кват конфликти в сдружения 
труд между републиките и 
автономните области.

на части

към отстраняване на същес
твените й причинители чрез 
развитие на социалистически 
те самоуправителни отноше
ния върху основите на Кон
ституцията, чрез по-ускорено 
разрешаване на струхтурни- 
ните несъгласувания в стопан 
ството и по-ефикасна работа 
по изграждането на стопан
ската система и приемането 
на обща развойна политика.

Посочено е, че твърде из
разени са тенденците за въз 
становяване на уравниловка, 
което много неблагоприятно 
влияе върху по-продуктивния 
и творчески труд. Това нала 
га необходимостта политика 
та на разпределение на дохо 
да час по-скоро да се съгласу 
ва с конституционните прин
ципи.

Посветено е специално впи 
мание на договарянето и спо 
разу.мяването в сдружения 
труд и между републиките 
и автономиите области.

Изнесени са досегашните 
забележителни резултати, но 
бе посочено и известно изо 
ставане, бавност в договар-

НЕРЕШЕНИТЕ СТОПАН
СКИ ВЪПРОСИ — ПОТЕН 
ЦИАЛНИ ОГНИЩА ЗА ИЗО 
СТРЯНЕ НА ОТНОШЕНИЯ

В доклада и разискванията 
бе изтъкнато, че сегашното 
икономическо положение у 
нас е доста сложно и противо 
речиво. От една страна уве 
личава се материалното про 
извод ство, производително
стта на труда, дохода, зае
тостта, реалните лични дохо 
ди са увеличени след дълго 
годишно стагниране. От дру 
га страна, явяват се и сери 
риозни трудности, каквито 
са увеличението на цените, 
инфлацията, влошаване на по 
ложението на стопанството в 
международните икономичес 
ки отношения, прекаденото 
нарастване общото съвмест
но потребление.

Поради нерешените струк 
турни проблеми в стопанство 
то, високия ръст на проми
шленото производство се изо 
сгря платежобалансната си
туация в страната, а на въ
трешен план постоянно се из 
дигат искания за емисия на 
пари и решаване на въпроси 
те чрез намеса на държава 
та. Всичко това води към из 
вода — бе подчертано в раз 
искванията — че положител 
ните резултати в -стопанство 
то не са достатъчно укрепна 
ли и че съществува индиция 
за влошаване на положение 

то на някои сектори.

БОРБАТА СРЕЩУ ИНФЛА
ЦИЯТА 
ЗАДАЧА

Заседание на ИО на ССРН в Босилеград
ТА

СТОПАНСКИ! ПРОБЛЕМИ 

ГЛАВНА ГРИЖА
Политическата обстановка

и отношенията в страната — 
е изтъкнато в уводния док- 
клад — в предстоящия пери 
од до голяма степен ще за 
висят от процесите в областта 
на икономиката, защото нере. 
шените икономически въпро 
си представляват потенциа
лни огнища за по-нататъшно 
изостряне на отношенията, 
дори и на конфликти вътре 
в сдружения труд, между ре 
публиките и областите. До- 
колкото тези проблеми не 
бъдат по-ефикасно решавани 
те могат да станат източяппс 
за създаване на национали
зъм либерализъм, технобюро 
кратизъм, догматизъм и дру
ги антисоциалистичеоки и 
антисамоуправителни стреме 
жи.

НА ПРЕДСТОЯЩОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБ
ЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССРН ЩЕ СЕ 
РАЗГОВАРЯ ВЪРХУ ДЕЛЕГАТНАТА СИСТЕМА И 
ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ

Симеон Захариев, председа
тел на Изпълнителния съвет 
на Общинската скупщина.

Въпреки, че полугодишни
те равносметки са положител 
ни, някои прояви и тенден- 
1Д11Н сочат, че стопанските ор 
гаинзацин все още «е са из
ползвали всички възможнос
ти за постигане на по-добри 
делови резултати 
тира сс на заседанието.

В присъствието на дирек
торите на трудовите органи 
зации, н па обществено-поли
тическите ръководители. Из
пълнителният отбор ада Об
щинската конференция на 
ССРН в Босилеград обсъди 
няколко актуалин въпроса. 
Главно разговорите сс воде
ха върху деловите резултати 
ма стопанските оргашшации, 
постигнати през първото по
лугодие на годината. Инфор
мация но тоя въпрос изнесе

конста-
На заседашдсто специално 

бе посочено, че Съюзът 
комунистите трябва да бъде 

по-ефи

па (НА 4 СТР.)
пряко отговорен за

В ТОЗИ БРОЙ:■

Е
!Жилищно строителство ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИ

НСКИТЕ КОМИТЕТИ 
НА СК

з
Е НАЙ-ВАЖНАТА стр. 3

■ ОБЛИГАЦИИ НА 
ФЕДЕРАЦИЯТА

В оценяването на реално
то положение по отношение 

икономическо съ
■
■сегашното 

стояние прекаденият песими
зъм или опортюагизмът не во 

към нищо. Също така, но 
на заседанието, са 

вредни и неприемливи драма 
положението, 

всяко разхубавяване

стр. 6 !лят 
сочено е ИЗВОРЧАНИ НЕ 

ДАВАТ ИЗВОРА
:тизиране на 

както и 
и прикриване на истинското 
положение.

Оценено е, че растящата 
флация е един от пай-круп- 

икономичсски и поли ги 
проблеми. До голяма 

обезценява ткхггиг 
резултати, затрудня 

на работни 
класа и ограничава

I
■

стр. 7
ИН

:СЕДЕМ ГОДИНИ 
ПАРАЛИЗИРАН...мите 

чееки 
стенен тя 
патите

:Край пътя за болницата и край Нишава в Дими
тровград започна изграждането иа първата сграда от 19 
апартамеяпи, в които ще се настанят работници с ниски 
лични доходи.

■
стр. 10 :ва положението

:Основите вече са положени, а около тях са иатру 
паши тухли и други строителни материали.

От средствата па Фонда за солидарност за из
граждане на работнически квартири ще сс строи още ед
но здание.

ческата
що действува върху развити 
ето па социалистическото са 
моуправление. Затова борба 
та срещу инфлацията е най- 

главнага

ПОХОДЪТ НА XXII 
ДИВИЗИЯ

!стр. 11
важната задача и 
акция трябва Да се насочи



По-ефикасно решаване на икономическите проблеми в духа на 

решенията на X конгрес и принципите на новата конституция
влизамехода нс може да 

през следващата година, тук 
са необходими сериозни про 
мени.

Увеличаващият се дефицит 
на платежния баланс налага 
решителни крачки вън всич
ки сектори на пашите иконо 
мически отношения с чужби

още— През този период 
повече ще почувствуваме но 
слсднците от структурните 
диспропорции, отколкото се
га. а недостигът па електро
енергия сериозно може да 
глба-он промишленото произ- 
родство дори и целокупния 
игст па производството. ГТла 

бариера

чн е пад 70 на сто, ако вно
сът не участвуваше в обще
ствения брутопродукт с 13 па 
сто, ясно е, че тази година 
нямаше да се с*гигис до така 
па ескалация па инфлацията 
а твърде е вероятно, че раз
мерът па ръстта й щеше да 
бъде малко по-нисък от мина
логодишния. Ако не внасяме тежпобалайсната 
такива количества гориво, може вече през следващата 
стомана п други метали, пък. 
дори и части, храни и други 
произведения които бихме 
могли да произвеждаме за 
свои нужди, па дори и за из 
пое, п'Ко повече и по-ефикас
но произвеждаме и 

разходваме само опо-. 
па, което осъществимо 

м това много по-рационално 
отколкото сега, — имали би 
хме и по-голямо производст
во и по-малък дефицит, т.е„
Пихме били по-малко мзло-

ОТ I СТР. лпченне па личните доходи 
на работниците с ниски до 
ХОДИ (* еднократни мерки, 
ио е необходимо да се утвър 
ди и осъществява политика 
та па повишение на обще
ствения стандарт, с което 
ще се защити и жизненото 
равнище па тази категория 
работници.

ЖИЗНЕНОТО РАВНИЩЕ 
НЕ МОЖЕ ДЛ СЕ ЗАЩТИ- 
ТН С УВЕЛИЧЕНИЕ НА 
ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ

Като изтъкна, че е поло 
жително дето през тази го
лина
нането на реалните лични до 
ходи, което беше налице в 
предишните две години Сър 
зентнч подчерта, чс високи 
ят ръст на жизнените разхо 
ди сериозно застрашава ре 
алннтс лични доходи и жи 
зненото равнище на труде
щите се. особено на работ 
шицнте г ниски лични и се
мейни доходи, които живеят 
изключително от труда в 
обществения сектор.

Мероприятията за защита 
на жизненото равнище на 
•ези категории работници 
след поскъпването на някои 
хранителни стоки показаха 
резултати, . въпреки че съ- 

- ществува опасност да бъдат 
неутрализирани от по-ната 
тъшното увеличение на це
ните. Проблемите в тази 
област не можем да разре
шим само чрез линейно уве

ОТГОВОРНОСТ,ДОВЕРИЕ II ГОТОВНОСТ 
ЗА ДОГОВАРЯНЕ

е надминато изоста па.
При това трябва ясно да

година да станс спирачка на 
производството.

Съюзният изпълнителен съ
вет възнамерява да предло
жи приемане на специална 
програма за субституция на 
вноса. С’тази програма ще 
се ускори довършаването на 
онези обекти, с чисто пуска
не в действие ще можем да 
се освободим от вноса на 
стоки на стойност от най-ма 
лко няколко стотин милиона 
долара.

разграничим какво предста
влява разпределението спо
ред резултатите па труда, а 
в кои области и в какъв 
вид е необходимо да се осъ 
ществява принципът па соцп 

солидарност 
н взаимност. Тази година 

изразени и теидси 
възстановяване

В по-нататъшното си изло- 
ние Джемал Бисдич посочи:

— Доколкото ис бъдем по- 
малко, и преди всичко по-ра 
циопллио изразходвали, а по 
мече и по-ефикасно г/роизве-

из-алистнчеока

ярко са 
ците към 
на уравипловка, което небла 
гоприятио влияе върху про- 
изводителния и творчески 
труд и не с в интерес па ра 
ботиическата класа, 
ходимо е да се премахват и 
слабостите, конто се появи

ждали, през следващата го
дина пи чако по-нататъшна

инфлацията.пасокалация 
Ако пиной не иска от нищо 
да се откаже, пито да се от
каже от някои свои програ
ми па потребление, ако 
бъдем в състояние да промс

НОВО ЗАСЕДАНИЕ И ЗАК
ЛЮЧЕНИЯ НА 8 ОКТОМ
ВРИ

Необ

жени на външните удари. 
Една прогноза па председа- 

Б| 1сдмч дсйству ва 
като

ха в самоуправителннте спо 
разумения 
договори 
разпределението 
н да гп съгласуваме с кон

Председателството на ЦК 
па СЮК реши комисията за 
заключения да изготви текст 
и да го изпрати до всички 
членове на Председателство
то. На заседанието, което ще 
се състои на 8 октомври Пре 
дседателството ще приеме о- 
кончателния текст на Заклю 
ченията.

и обществените нетеля
същевременно 
голямо предупреждение: в 
предстоящия период за годи 
■иа-две, пас ни очакват мно
го ио-сложип проблеми от

по политиката па 
на дохода и

ппм поведението на всички 
фактори в обществото, труд 
ио ще можем сериозно да 

нещата. А

ституцнонннте интенции.

променим хода на 
ние трябма безусловно да ги

ПОВЕЧЕ
тези, пред които сега сме из 

се създадат обективни пред правени, 
поставки за по-ускорсното 
му осъществяване, да се бо
рим за по-голяма степен на 
отговорност, доверие и готов 
ност за договаряне по опре 
делени въпроси и енергич
но да се противопоставяме 
срещу непровеждането на 
съвместно договорената по
литика в обществените дого 
вори и самоуправителнн спо 
разумения, а такива явле
ния има, каквито са напри 
мер междурепубликанския 
договор за цените, за задъл 
женнята на стопанството, раз 
вието на агропромишления 
комплекс и т. н.

меним.Началните положителни
резултати в договорянето и 
споразумяването в сдруже 
пия труд и между републи 
ките и областите, които са 

Войо Сър-

НЛВЕСТЯВЛНЕ ИЛ НОВИ МЕРОПРИЯТИЯ На дневния ред на заседа
нието е обсъден у въпросът 
за идейната и прогргмна ос 
нова за оспособяване на мла 
дите за активното им ща
стие във всенародната отбра 
на и обществена самозащи-

саппята за пресметването и 
утвърждаването на целокуп
ния приход и доход, с което 
шс се обезпечи занапред да 
сс разделя н изразходва само 
осъществения доход.

Още през следващата годи 
па трябва да направим чув
ствително преразпределение 
на националния доход.

Имаме намерение да разд
вижим обществен договор 
за пестене, обосноваващ се 
върху една общоюгославска 
програма и акция.

С такива обществени дого 
вери и самоуправителни спо 
разумения в областта на до-

Застъпвайкн сс много по
рени пол по, отколкото досе
га да се заловим с някои ак- 
туални проблеми в стопанст
вото и обществото, Бисдич 
изтъкна няколко предстоящи 
насоки ма действуваме на 
Съюзния изпълнителен съвет.

Време е решително да се 
пресече пътя на антиципира 
мото потребление на фиктив 
пия доход. През настоящата 
година една пета част от реа 
лизацията на стопанство пра 
тстически не може да се нап- 
лати. Изготвят се измене
ния и допълнения на предни

налице, изтъкна 
зентнч, трябва да афирмира 
ме като важен опит и поето 
янно да укрепваме съзнание 
то за значението, необходи 
мостта н нуждата от спора 
зумяване и договаряне.

С по-нататъшното изграж 
дане на тази система и укре 
пването на отговорността на 
всички участници в споразу
мяването и договарянето тря 
бва по-ускорено да се над 
минава сегашното изостава 
не в постигането на догово 
ри по програмите на разви 
тие отделни важни компле 
кси
металургия, базната химия 
съобщенията, туризма и др., 
а и по други въпроси и да 
се борим против явления с 
натиск и преувеличаване на 
частичните интереси да се 
изострят отношенията и пре 
дизвикват конфликти в сдру 
жения труд и между репуб 
ликите и автономните обла
сти.

та.

На заседанието на Предсе
дателството на ЦК на СюК 
са присъствували и председа 
телите на комисиите, пред
ставителите на комисиите, 
представители на Съюзната 
конференция на ССРНЮ, 
Скупщината на СФРЮ, Съюз 
ния изпълнителен съвет. Съ
юза на синдикатите, Стопан
ската камара на Югославия.

ДЖЕМАЛ БИЕДИЧ: ЗА ПО
СЛЕДОВАТЕЛНО СПОРАЗУ 
МяВАНЕ И ДОГОВАРЯНЕчерната и цветната

В разискванията участву 
ваха другарите Джемал Би- 
едич, Махмут Бакали, Бран- 
ко Микулич, Роман Албрехт, 
Веселин Джуранович, Душан 
Алимпич, Милош Минич, Ти 
хемир Влашкалич, Киро Гли 
горов, Милугин Балтич, Илия 
Вакич, Берислав Шефер и 
Едвард Кардел.

ра на оборотните средства 
като фактор за използване 
на мощностите, набавка на 
материали и суровини, плас 
мент на готови изделия чрез 
кредитиране на потребители 
те 31 пр.

Освен това ще се уточнят 
и субективните фактори, дей 
ствуващи върху производи
телността «а труда. В този 
смисъл в плана ще бъдат на 
белязани мероприятия за пре 
одоляване 
увеличение на производство
то и подобрение 
то равнище.

За изработване на общест
вения план се събират данни 
и от областта на образовани 
ето, здравеопазването, 
алната защита, г~ 
то на работа, жилищната по 
Антика, инфраструктурата и

ДИМИТРОВГРАД

Подготвяне на обществен 

план по развитиеНеобходимо е постоянно 
да се анализират причините 
за бавност в договарянето, да

— Без съгласуван, единен 
подход към актуалните сто 
пански проблеми трудно мо 
же да се очаква единодей 
отвие и тяхното решаване 
— каза между другото пред 
селателят на Съюзния изпъл 
нителен съвет Джемал Бие- 
дич.

. -оадоиойлоевс! зь ‘з х>пвф — 
то в международните иконо 
чески отношения значител
но твърде неблагоприятно по 
влия върху нашата иконо 
мика. Обаче този удар отвън 
беше тежък по-точно поради 
слабостите в самата наша 
икономика, поради обществе 
но-икономическата и развой 
па политика, която с годи
ни пренебрегваше проблеми 
те на структурата в наше 
то стопанство.

Председателят Биедич под 
черта, че ударът на инфла
цията е могъл да се смекчи 
Две трети от нашите възпро 
изводствени материали не се 
внасяха, чиято цена се увели

В Общинската скупщина в 
Димитровград са в ход под 
готовките за изработваме .на 
обществен плам

ласти на стопанския, общест 
вей и политически живот в 
общината. Най-голямо 
пие

на трудностите ивнима
ще бъде обърнато върху 

действителното 
на кадрите, структурата 
работната ръка, състоянието 
и а основ ните 
производство, както и разме

по развитие 
ма общината. В момента се 
събират данни, въз основа 
които ще се изготвя планът.

В плама

на битовоВЕСТНИК НА БЪЛГАР 
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ 
Излиза всеки петък 

Урежда редакционна 
колегия

Директор, главен и 
отговорен редактор 

ТОДОР ВЕЛЧЕВ 
Технически редактор 

БОГДАН НИКОЛОВ 
Издава „Братство" — 

Ниш, Кей 29 декември 8 
Телефони: директор — 
46-454, Редакция 46-845 
Годишен абонамент 40. 

а полугодишен 20 
динара

Текуща сметка 
62300-603-9529 
СДК — Ниш 

Пе^спвдп „Вук Кара 
джяч", Ст Пауповнч 

Л* 72 — Н

положениена на
по развитие ще 

бъдат обхванати всички об- средства за

соци- 
(настаняване

Своевременното, 
ване и събиране 
цялостното съблюдаване 
всички области и пр. 
ри, че отношението към 
готвянето

изчисля
ла данни.

на
гово-

нз-
обществения 

план този път е твърде сери
озно. Воичко

на

това изисква 
подробно до се изучат същес 
твените проблеми, 
се среща стопанството

с които
_ и ос

таналите области и набеле
жата ш

пътищата 
премахване.

за тяхното

А. Д.
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Заседания на общинските комитети на 
СКС в Димитровград и в Босилеград

Димитровград:

ПРЕУСТРОЙСТВО НА СК В 
БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ПАРТИЙНИ КЛОНОВЕ 

ВЪВ ВСЯКА ТРУДОВА 

ОРГАНИЗАЦИЯ
ВСИЧКИ СИЛИ ЗА 

СТАБИЛИЗИРАНЕ НА СТОПАНСТВОТО Наскоро предстои парти- 
йно преустройство на осно
вните организации на Съюза 
на комунистите в Босиле- 
градска общизщ, в съгласие 
с резолюциите от Десетия и 
Седмия конгрес на Съюза на 
комунистите.

Комисията на Общинската 
конференция на СК за парти 
йна работа и преустройство 
е изготвила съответни проек 
торешеиия за тази цел. Вър 
ху тях вече се водят обстойни 
разисквания във всички пар 
тийни организации на общи 
пата.

Има предложения, в почти 
организа 

ции, в които има най-малко 
петима членове на СК, да се 
оформят партийни организа
ции с всички статутарни пра 
©а. Това е от голямо значе
ние, защото ъ такъв случай 
най-непосредствено ще се из 
дипне личната и колективна 
та отговорност на членовете 
на СК в работата в собстве 
пата си трудова организация.

Партийни организации ще

имат и всички местни об
щности в комуната, в които 
също така има най-малко по 
петима членове на СК. В про 
тивно в една партиийна орга 
низация ще бъдат включени 
и комунистите от съседна ме 
стна общност.

При изготвянето на проек 
топредложението за партий
но преустройство, комисията 
е констатирала, че в някои 
местни общности, което ще 
рече села има само по някол 
ко членове на СК, а в други 
дори нито един. Това сочи, 
че все още не е отделено ну 
жното внимание редовете на 
Съюза на комунистите в об
щината да се опреснят с но 
ви членове — преди всичко 
добри земеделски производи 
тели.

Окончателни решения за 
преустройството на партийни 
те орагинизации ще вземе 
Общинската конференция на 
СК, която ще заседава през 
октомври.

Разглеждайки анализа за работата на орга
низациите на сдружения труд от областта на сто- 
панствово, Общинският комитет на СКС в Дими
тровград заключи, че трудовите колективи в общи
ната не са

Комитетът, въз основа на 
заключенията на Общинска
та конференция на СК, ще 
има задача непрекъснато да 
следи положението. И пре 
ди всичко предприемат ли 
се мерки и как те се реализи 
рат. *

осъществили забележителни резултати 
през първото полугодие на текущата година.

А. Д.Тази констатация може би 
изглежда нелогична, ако се 
имат предвид данните в ана 
лиза. Според тях съвкупният 
доход на стопанството, през 
първите шест месеца на годи 
ната, е увеличен с 20 на сто в 
сравнение със същия период 
на миналата година, 
този процент резултира пре 
ди всичко от увеличение на 
цените, което ще каже, че 
реалното увеличение на до
хода е 17 на сто. Увеличена е 
значително и печалбата, как 
то и отделянето на средства
та във фондовете. Това са по 
ложителните резултати. Но 
димитровградското 
ство е също обременено със 
слабости, които търсят не са

всички трудови
Обаче

В. В.гтощш

Цените но месото намаленимо спешни мерки, но и нови 
отношения на вгички факто 
ри. Изпълнителният съвет на 

Общинската скупщина в Бо
силеград взе няколко важни 
решения, отнасящи се до за
щита на жизненото равнище 
на гражданите.

По решение на Съвета оп 
ределени са продажните це 
ни на месото, които са по- 
ниоки от досегашните от 2 до 
6,50 динара за един килог
рам. Така например телеш
кото месо ще се 
32, говеджото по 
то по 23, агнешкото по 32, 
овчото по 23 динара за кило

ти и частния производител, 
за да се не стигне до рязко 
намаляване на животновъд
ния фонд в комуната.

С решение на Съвета е уве 
личена и паричната помощ, 
която общината дава на бед 
ни лица. Еднократната по
мощ е увеличена на 500 ди
нара.

С цел по-редовно и цялст- 
ио да заплащат данъка част 
ните занаятчии. Съвета взе 
решение повече да се акти
визират съответните инспек
ции. Най-големи турдности 
изпъкват при събиране на 
данъка от строителните пред 
приемачи, за мнозина от ко 
нто се знае къде работят. 
Местните общности и мест
ните канцеларии ще бъдат 
дължни да доставят адреси
те на тези лица.

Преди всичко болшинство
то организации се нуждаят 
от гредства, както за обо
рот, така и за капиталовло
жения. Кадровият въпрос е 
отдавна наболел в някои ко 
лективи. Настаняването на 
нови работници е минимално 
Дисциплината и взаимните от 
ношения не са на желаното 
равнище. Суровините трудно 
се намират и когато ги има 
нужни са средства. От друга 
гледна точка и набелязаните 
положителни резултати са за 
сметка на личните 
увеличени гамо с 7 на сто.

Ако се има предвид и об
стоятелството, че „Братство ’ 
е работило със загуба от 120 
хиляди динара, че в ,,Циле 
работят с машини от 1948 го 
дина, както и 
средства на текущите сметки 
може да се каже, че в СУ°~ 
панството има доста трудно 
сти.

Босилеград: Зд нвОТГО
ворност - наказания

одава по21За следене на осъществява
нето на Конституцията във 
всички области. Комитета 
оформи седмочленна коми
сия.

Членовете на Общинкия 
комитет на СК в Босилеград, 
след няколко последовател
ни обсъждания за проявили
те се слабости в Автотранс 
портното предприятие, конста 
тираха, че между другите, 
партийно е отговорен и ди
ректорът на тази стопанска 
организация Цветан Борисов. 
По преценка на Комитета, 
Борисов не се е достатъчно 
и енергично застъпвал някои 
от слабостите в предприятие 
то бързо да се премахват. 
Това най-много се отнася, ко 
гаго се касае за вътрешната 
организация и дисциплинира 
мото изпълняване на задачи
те в колектива.

По решение на Комитета, 
Борисов е изключен от СК. 
За да сс превъзмогнат конста 

това

свинско

доходи, грам.
С цел да се зачитат изку

пните цени на добитъка, ко 
Съюз-

В работата на заседанието 
на Общинския комитет на 
СК взе участие Оима Йова- 
мович, секретар на Между- 
общииската конференция на 
СК във Враня и член на Цен 
тралния комитет на СКС.

нто са определени от 
пия изпълнителен съвет, пре 
дложено е общинсаката инс
пекция по пазара да упраж
нява постоянен контрол и 
превзима съответни мерки. 
По такъв начин ще сс защи

минималните

В. В.В. в.

Нужен е преди всичко нов 
подход. Нужни са ежемесеч 
ни, ежедневни и дългосрочни 
програми за работа и разви 
тие. А за тяхното

Работник-носител на Септемврийска награда

Четиринадесет години на трудов постосъщетвя
Не е 

заключи, че без 
няма подобре

не трябват средства.
трудно да се « ,тираните слабости в 

предприятие, ще се потърси 
цялостна ангажираност от 
Общинската окупщмна и об
ществен о^пол ити чеокитс ор га 
иизации.

Общинският комитет пар
тийно наказа, е изключване 
от СК и Пенко Найденов, за 
веждащ комерчеоката служ
ба в търговското предприя
тие „Слога'’. Найденов не е 
докрай
ма обществеиочюлити чсск/итс 
организации, във връзка с 
провеждането на стопанската 
интеграция в комуната.

На заседанието на Коми
тета се водеха разговори и 
за организирането па акции 
за защита на жизненото рав 
нище па работниците с нис
ки лични доходи. Взето е 
решение от Общинската <жуп 
щипа и Синдиката да се 
потърси информация за пров 
зетитс досега мерки по гоя 
въпрос. Въз основа на това 
ще сс изработи анализ и ще

застрашени места във фабри 
ката. Постоянно се работи 

<с различни химически веще
ства и една малка грешка мо 
же да коства предприятие 
то много. Но Николов вина
ги сериозно приемал за
дълженията си...

Николов не е познат само 
като примерен работник. Той 
е и активен деец в обществе 
но-политичеоките организа
ции и управителните органи 
в предприятието. Познато е 
и неговото другарство, поне
же винаги е готов да помог
не, за каквото и да се касае. 
Носител е и на златна знач 
ка, като многократен кръво
дарител. А получавал е и на 
гради за. досегашната си ра
бота.

Най-новото признание на 
Николов е дипломата, която 
получи на 8 септември, на 
тържествената сесия на об 
щнп събор. Това е обществе 
мо признатите за досегашната 
му работа. Признание 
един работник, който 
днте на „Тигър” е вградил и 
Дял от себе

Труден е бил пътят, извър 
вя и от Георги Николов от ро 
дмото му село Каменица до 
заводите на „Тигър" в Ди
митровград.

— Бях все още дете, кога 
то през 1949 поради семейни 
причини бях принуден да 
напусна Каменица и роди
телския дом и да замина в 
Дома за сирачета в Нови 
пазар. Тук завърших основ
ното училище, а след това 
ме преместиха в Пирот, къ- 
дсто обучението си продъл
жих в гимназията. Завърших 
втори клас, но науката някъде 
си не мс влечеше. Прекъснах 
обучението ом и отидох вой 
пик. След воймиклътса оти
дох на бригада. Като се завър 
мах бях приет на работа в 
каучуковата фабрика в Ди
митровград. През същата годи 
па станах и член на СК. И 

четиринадесет години ра 
ботя в заводите па „Тигър”. 
Това е целия ми живот...

Това беше всичко, което 
Георги Николов — носител 
ма тазгодишната Септември-

реконструкция 
ние' на производството.

Обсъжадайки тези въпроси 
Общинският комитет на Съю 

комунистите, съвместно

■- V
•V-

за на
г директорите на трудовите 
организации, представители 
те иа Общинската скупщина 

обществено-политически

- -т

и
за-дейци, прие определени 

ключения, чието изпълняване 
трябва да бъде в организации 
те па сдружения труд.

Основното е в по-нататъш 
работа да се намерят

зачитал решенията &А Ш
ната
сили в гамите колективи, а 

както досега да се чака 
страни. Трябва Да

йока награда ми каза за се
бе. Но това беше иодостатъ- 
чио понеже той всичко езлце 
ствеио от живота си атремъл 
ча. А име знаехме, че Ннясо 
лов е един от пионерите иа 
този колектив, който четири 
падесет години работи без 
отсъствие.

Четиринадесет година Ни 
кодов непрекъснато нрави 
омеси за .всички видове тох- 

отоки и обукви. То
ва с едно от най-трудните и

не
помощ от 
се изготвят и дългосрочни 
програми, въз основа на кои 
то единствено мога/г да се 

Интегра- етополучат гредства. 
цията за някои организации 
както в рамките на община 
та, така и в региона е също 
изход от сегашното положе

насе предл ож аг к раткосрош I и 
и дългосрочни решения.

в заво
ничеокиние.

СИ,
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В ОТДЕЛА ПО НАСТАНЯВАНЕ НА 

РАБОТА
Бесна кобилаРазговор с Васил Ранчев, председател па

Тигър“ в Ди- ПАМЕТНАТА ЧЕШМА 

ДО 5 ОКТОМВРИ
синдикалната организация „ 
митровград НЕ НАМАЛЯВА БРОЯТ НА 

ТЪРСЕЩИТЕ РАБОТАЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ТРЯБВА 

ДА БЪДАТ УВЕЛИЧЕНИ
13 ход с изграждане аш па 

чешма веело Барйс, 
където и ш 5 ок-

ад етм ата 
па мястото, 
томари 1969 годшт, а тежка 
автомобилна катастрофа, за 
губиха животите см 16 пътни

ПРИЕМАТТРУДОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
МАЛКО РАБОТНИЦИ. —

ПРОЕКТ 
ПУБЛИЧНО

— Искахме този въпрос да 
бъде решеш в рамките па об 
щипата и за това се обърна 
х.ме към Общинския синдика 
лен съвет да предприеме мор 

отношение. Обаче 
засега все още пе получих

Грижата за работника в 
основната организация „Ти
гър’* в Димитровград бе те
ма. върху която разисквахме 
е Васил Ранчев, председател 
на синдикалната организация 
в този колектив.

ИЛ ОБЩЕСТВЕН ДОГОВОР НА 
ОБСЪЖДАНЕ

ни.
Чешмата, за чисто нзраж 

дано ще бъдат изразходвани 
10 милиона стари дима-пад

ра строи пътното шредирпя 
във Врапъ. В изгражда 

му също така участву-

кп .в това гещи работа. Най-много са не 
квалифицираните (763), а ме
жду тях и занапред първо мя 

жените (462). С ви

В Отдела но настаняване 
ми работа в Димитровград 
се констатира, че организа
циите па сдружения труд па 
иослслък като че ли нямат 
нужда за увеличаване броя 
мя заетите работници. Отгук 
темпът па приемане на рабо 
та на пови работници е на
малей.

В Отдела към края на август 
1126 работници гър

чя ю 
пето
пат и учениците от основно 
го училище в Горна Аюбата. 
Досега те взехи участие в из 
коиаването на яюдошма.

сто заемат 
оша подготовка работа тър
сят шестима мъже и две же 
ни. Това са главно гимназиал 
ни учители и агрономи, кои 
то нямат възможност да на 
мерят работа на територия- 

Димитровградска общи 
свободни

Очаква се, че тоя обект ще 
бъде готов до 5 октомври та 
зи годшт, кога го ще бъде 
отбеложепа 11 его гол I ш» нит 
та па тля мата а втомобилна 
катастрофа.

та на
на, понеже няма 
места за такива специалис
ти. С полувисша подготовка 
» Отдела има 20 души (11 
жени).

е имало

Заседание на ИО на С ( РН в
Димитровград Има изгледи броят на без 

работните с висша, полувис
ша и средна професионална 
подготовка да се увеличи, по 
ради простата причина, че 
срокът за даване на заключи 
телии изпити е към края си. 
Л от тази територия все по
вече младежи и девойки се 
школуват и желаят да се за
върнат в родния си край, а 
димитровградските капаците 
ти не могат да ги поемат.

Звонска баня — курортно място за работниците

СТОПАНСКИТЕ ПРОБЛЕМИ 

ГЛАВНА ГРИЖА
ме отговор. По всичко личи, 
че с нужните хранителни про 
дуктн за зимата ще се онаб 
дим чрез синдикалната орга 
низания на „Тигър” в Пирот. 
Но желанието ни беше пол 
за от това да имат и остана 
лите трудови организации, 
както и търговското предпри 
ятие „Търгокооп“. Засега 

предприехме мерки да доста 
внм 15 тона кромид лук, от 
които 8 тона са зд нашите 
работници, а останалите ще 
предложим на останалите ко 
лективи.

Първият въпрос, беше във 
връзка с годишните почив
ки. ..

— Тази година от нашето 
предприятие на почивка бя
ха 62 работници. От този 
брой 33 отиваха за сметка на 
синдикалната 
в предприятието, по 15 дни. 
За 15 души средствата обез 
печиха съвместно 50 на сто 
Общинският синдикален съ
вет, и 50 на сто сами
те работници. Докахо пък 
17 души бяха на почив
ка 10 дни за сметка на Об- 
щниския синдикален съвет. 
Всички те са отивали по пред 
ложение на лекар и същите 
работят на тежки работни 
места.

Считаме че, според възмож 
ноетите на предприятието 
броят, който изпратихме на 
почивка е достатъчен, което 
обаче не може да се каже 
за средствата, от Общинския 
синдикален съвет. Тази годи 
на получихме 100 хиляди ди 
нара от Общността по здрав 
но осигуряване на работници 
те — Пирот и ние се питаме 
получили ли сме всички сред 
ства, които ни принадлежат.

— Предприемате ли мерки 
за защита на жезнено-бито 
вото равнище на работника?

— Получихме предложени 
ето от Общинската скупщина 
за увеличение на минимал 
ния личен доход на 1050 ди 
нара. При нас в момента ми 
нималния личен доход е 1200 
динара, и се изготвя анализ 
за увеличение на личните до 
ходи с 25 на сто. Също пред
приехме мерки за стипенди 
ране на 10 ученици деца на 
наши работници в средното 
техническо училище в Пирот.

— Съществуват ли инициа 
тиви за свевременно снабдя 
ване със зимнина?

детската защита да осигурят 
средства във всички училища 
в комуната да се дават топ
ли закуски па учениците.

В областта на опазването 
на жизненото равнище е 
предложено, чрез съответни 
мерки, да се подобри матери 
алното положение и на зе
меделския производител, а 
чрез определени критерии 
да се увеличи паричната по 
мощ на бедните лица.

Бе заключено до 20 октомв 
ри да се проведе заседание 
на Общинската конференция 
на ССРН, 
обсеъдят мерки за издигане 
ролята на делегатната систе 
ма и на дейността на органи 
зациите на ССРН в работата 
на .местните общности.

ОТ 1 СТР.
Доста сериозни проблеми 

има новообединената земе
делска кооперация в Босиле
град. Тук все още се запла
щат стари дългове, има тру
дности с изкупуването, кад
рите и др.

До май идната година, ко 
операцията трябва да се уч 
реди според основите на но
вия закон за сдружваието на 
земеделските производители. 
В момента обаче в райони
те центрове на комуната ня
ма организирани селскосто
пански служби, ръководени 
от агрономи. Разглеждайки 
тези проблеми, участниците 
в разискванията се застъпи
ха да се предприемат серио 
зни мерки, за да се окаже 
помощ на тази стопанска ор 
ганизация.

На заседанието се заклю
чи, че стопанските организа
ции трябва да се борят за 
увеличаване производител
ността на труда, която да 
бъде и главното условие за 
увеличаване на личните до
ходи. Също така трудовите 
колективи трябва да се борят 
за по-гол яма икономия на 
средства, доходът по-бързо да 
расте от разходите. Платежос 
пособността, като дългосро
чен проблем, ще може да се 
решава, ако по-ефикасно се 
заплащат дълговете и намаля 
ват запасите на търговски 
стоки.

Изпълнителният отбор пре 
поръчи стопанските органи
зации да отделят за фондове, 
много повече средства от до 
хода си, отколкото досега за 
да осигуряват условия за 
възпрвизводство.

Укрепването и афирмиране 
то на .вътрешния работни
чески контрол, както и подо 
бряването на осведомеността 
по всички въпроси е нуж- 
ност за всички стопански ор 
ганизации.

На заседанието се заклю
чи, че стопанските проблеми 
в комуната трябва да бъдат 
разгледани и на съвместно 
заседание на Общинската 
скупщина и обществено-поли 
тичеоките организации.

Изпълнителният отбор на 
ССРН предприе мерки да се 
организира акция по осигуря 
ване на безплатни учебници 
на бедни ученици. На обра
зователната и общността по

организация

В момента на публично 
разискване се намира проек 
тът на обществения договор 
по настаняване на работа. С 
него са предложени на оне
зи, занимавщи се с наста
няването на работа, като об 
ществено-политичеки, социа
лен, стопански, кадров и 
самоуправителен 
Единните регулативи за Ни
шки регион, които трябва да 
дефинира този обществен до 
говор обезпечава основи за 
по-п равдиво и по-обективно 
настаняване и премахване 
нередностите и проблемите 
в тази област.

А. Д.

проблем.30 ТОНАшипки на което ще се

И тази година към края на 
септември учениците от ос
новните училища и гимнази
ята „Иван Караивенов” в Бо 
силеградска община органи
зираха двудневна акция по 
събиране на шипков плод. 
Основните училища са набра 
ли 20, а гимназията към 10 
хиляди килограма и са го 
предали на коопераци
ята, която го изкупу

ва от 3,30 до 3,50 динара един 
килограм. По този начин ще 
бъдат получени към 100 хи
ляди динара.

Най-голяма част от тези

М. Б.В. В.

Въс Власотинци ще се чеешвува

ЮБИЛЕЯТ НА 12-а СРЪБСКА 

УДАРНА БРИГАДА
Власотинци откриване на 
бюст цд Драголюб Петкович 
— Столе, първия комендант 
на 12-а бригада. Бюстът ще 
открие народният герой и 
първоборец от този край 
Петар Станкович. На прегле 
да >на бойците рапорт ще 
приеме председателят на 
Съюза на бойците в Сърбия 
Момчило Дуталич, а след то 
ва на големия народен ми
тинг ще говори генерал-ма
йор в ЮНА и ггьрвоборец от 
тоз край Александър Янич.

В неделя на 6 октомври 
във Власотинци ще се срещ
нат бойците и ръководители 
те на 12-а сръбска ударна 
бригада, която е формирана 

22 май 1944 година на пла 
•нима Острозуб над Влаотин- 
ци от бойци на Бабишкия, 
Църнотравския и Пиротски 
отряд като регулярна част 
на НОВ. След формирането 
си бригадата влиза в състава 
на 22-а сръбска дивизия.

За големия принос в Наро 
досвободителната борба, спе 
циално в заключителните 
боеве за освобождение на

средства ще се използва 
набавка на нагледни средст
ва, учебни помагала и посо
бия, а известна част — за ор 
ганизиране на ученически ек 
скурзии.

Понеже тази година шипки 
те имаха

за

на

много плод — и
някои селскостопански про- 

шипков 
Рк. К.

изводители браха 
плод.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ГОДЕЧ В ДИМИТРОВГРАД
Днмитровград- 
скитв гимназисти 
на екскурзия

страната, президентът на ре
публиката по случай тридесе 
тгодишния си юбилей отличи 
бригадата с Ордена на брат 
ството и единството със зла
тен венец, който ще и бъде 
предаден в деня на чествува 
пето.

Покрай бойците от 12-а 
сръбска бригада в строя ще 
се намерят и бойците от Пър 
ва власотинашка бригада, ко 
ято .след освобождението на 
Власотинци на 8 октомври 
1944 година влезна в състава 
на 12-а бригада.

Чествуването 
със тържествено събрание на 
Общинската

В рамките на крайгранич
ното сътрудничество между 
Димитровград и съседните 
общини от НР България — 
Драгоман, Годеч и Сливница, 
миналата седмица в Димит
ровград пребивава в едно 
посещение делегация на Град 
окия народен съвет от Годеч.

На приема, който по този 
случай бе устроен председа
телят ма Общинската скупщи 

в Димитровград, Борис Бо 
рисов говори за функциони
рането на самоуправителна- 
та система в нашата страна, 
претворяването на новите

конституционни постановле
ния, както и за развитието и 
разширяването на по-нататьш 
ното сътрудничество между 
двете общини. Гостите бяха 
запознати и със следвоенното 
развитие на Димитровградс
ка община.

Делегацията от Годеч посе 
ти Здравния дом и болницата 
където се запозна с начина 
на работа и развитието 
здравната служба в община 
та, а бяха водени и разгово
ри за сътрудничеството в об 
ластта на здравеопазването.

Мналата седмица Димитров 
градските гимназисти бяха 
на екскурзия, която имаше 
запознавателно — научен ха
рактер. Учениците от I и
II клас посетиха Косово и 
Македония, а учениците от
III и IV Словения и Хърватс 
ко. По време на екскурзия
та те разгледаха някои заво
ди и много културно-исто
рически места.

на
на

ще започне
А. Д. скупщина във А. Д.
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СОЦИАЛНА И ЗДРАВНА ЗАЩИТА ОТЗИВИ
•V

Все още се пуши в V 

рейсоветеПомощ на безработните
Миналата година Отделът излизане «а закона по мате 

по настаняване <на работа в риалио осигуряване е дава- 
Анмитр.овдрад.; да де на петде но 500 динара в зависимост 

-9ТРДИ в стойност; от приетите критерии. 
от 500,.,динара. Те търсеха 'За 'да осъществява тези 
социщща ш>#ощ, порад1) то- права; работникът трябва да 

а, ч$ ;.не бях^,. материално има най-малко девет месеци 
осигурени,. Подобна 1хомощ трудов стаж без прекъсване 
С1 подготвя и тази година или петнадесет месеци ,п преяс 
т и като числото ще ъсвания през последните две 

бъде по-голямо и " стойността 
по-висока,, зависимо от нара 
стване на жизнените разхо-

от селското стопанство 
могат да бъдат почголеми от 
300 динара на член от семей 

или' 500 динара от

не

ството, 
други извори.

Следователно полага се ед
но интензивно усилие за за 
щита на жизненото равнище 
на трудещите се, имащи пра 
ва на такъв вид защита.

години. Годишните приходи М. Б.

В СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАН ИЗАЦИИДИ. • \

ЗАПОЧНА ПРЕДКОНГРЕСНА ДЕЙНОСТСъщевременно Отделът по 
настаняване на работа обез
печава средства за здравно 
осигуряване на работниците 
по два начина: за ония, кои 
то са завършили училище и 
търсят работа и за работни 
ци, «а които са прекъснати 
трудови х отношения не по 
тяхна вина. За ония, които 
не работят (а ^завършили учи 
лище), Отделът по настаня
ване на работа и тази годи
на заплаща на Комуналния 
завод по социално и здравно 
осигуряване за здравна за
щита 70 динара, а за работ
ници, които вече не са в 
трудово отношение 90 дина 
ра. Само през август тази го 
дина върху тази основа $дра 
внб осигурени-' 76 работни 
ци, са заплатени 6 198 дина
ра.. Според очакванията до 
края на годината броят на 
имащите право на здравна 
защита (а не са на работа) 
Това означава, че Отделът 
ще трябва да дава повече 
средства, понеже много' пове 
че ще'има сезонни работни 
ци, които имат право на 
здравна защита и след,-пре
късване на работата.

В синдикалните организа 
ции на трудовите и стопан
ските организации в Босиле 
градска община 
да се обсъждат материалите 
за Петия конргрес на Съю
за на синдикатите в Сърбия, 
който ще се проведе 
ноември и за Седмия 
грес на Съюза на синдикатите 
в Югоставия, който ще се 
проведе през декември.

На тези разговори се об
съждат материалите по осъ
ществяване ролята, задачи

те и организирането на син 
дикални орашнзации и на 
Съюза на синдикатите.
Също така се обсъжда и прое 
ктостатута на Съюза па 
синдикатите в Сърбия.

Главната цел на тези орга 
пизирами разисквазшя ще бъ 
де да се дадат най-добри пред 
ложения за окончателното 
дефиниране на новия статут.

В провеждането на разис
кванията участвуват. активи 
сти от обществепо-политиче 
ските организацш! в община 

В. В-

започнаха

през
кон

та.

Идеята да не се пуши. в рейсо 
ве те бе поздравена от всички 
граждани <в нашата страна. 
Дори и от най-страстните пу 
шачи. Но за съжаление ня
кои шофъори и кондуктори » 
не спазват реда. Сякаш над 
писа във всеки рейс „ГГУШЕ.. 
НЕТО Е .ЗАБРАНЕНО" не ва 
жи за тях. Щом рейсът тръ 
гне те първи запалят цигари, 
а след това примера им по
следват и някои пътници, пре 
димно млади хора, така че 
рейсовете се превръщат ов пу 
шални.

ДИМИТРОВГРАД ВЕЧЕ НЕ Е ЗАСТРАШЕН ОТ НАВОДНЕНИЯ

ПРИКЛЮЧВА РЕГУЛАЦИЯТА НА НИШАВА
град ,с основание се казва, че 
регулацията на Нишава е от 
неоценима стойност за града 
и за индивидуалните селс
костопански производители 
и за онези, които поради час 
тнособствеиически интереси 
не са в състояние да разбе
рат и видят значението на ре 
гулацията.

Всички тези работи не са 
завършени лесно. Най-труд
но беше да се заинтересоват 
всички организации, хората 
и осигурят средства и опециа 
листи. Особена трудност 
представляваше отпорът на 
някои собственици да отстъ
пят част от плютите си за ре 
гулацията па Нишава.

Въпреки всичко приключ
ват работите по регулацията. 
Но изгледът на хубавите на
сипи нарушават несъзнател
ните граждани, които из
хвърлят боклук в него. Знае 
се къде може да се изхвърля 
боклука, но предписанията 
пс се спазват. Време с сани
тарната и други ипекцпи да 
поведат повече сметка. Но ос 
иовното е към лицето на гра 
да с повече загриженост 
да се отасят и самите гражда 
пи. В тази насока по-разумно 
може да се отнася и „Гума 
рага”, понеже ог нейните це 
хове излизат купища огпадъ-

та’', „Свобода” и техните ск
ладове, както и частните жи 
лгаца.

Приключват работите по ре 
гуладия на Нишава от Д1 
тровград до „Съставъкът“ на 
дължина' от 2 200 м. Стойност 
та на регулацията въз,лиза 
над 2 лтлиона динара.

ЕМИ

С регулацията коритото е 
разширено на 14 м. Пропуск 
вателната мощ на реката пре 
махна всички опасности от 
наводнения на фабрики, съоб 
щителни връзки в града, жс 
лезопътната линия и около 
100 къщи иа левия и десети
на на деания бряг и около 
100 хектара обработваема 

Затова в Димитров-

Всъщност, трудно може да 
се изчисли ефектът от регу 
лацията, ако се вземе пред
вид какво тя представлява за 
града. Тясното корито от 6 до 
8 м. не можеше да поеме 

ви-
застр а шаваха „Гумара-

Заводът по . настаняване, 
съгласно закона, увеличи 
обезщетенията на работници 
те, на които не по тяхна ви
на се. ^прекъсват трудовите 
отношения и сега им се зап
лаща по 702 динара. Преди

придошлите води, които 
наги площ.

На забележките на пътници, 
-непушачи неподнасящи тк> 
тюна, шофьорите и кондук- 
торнте отговарят с протгя 
или ги „убеждават”, че во- 
заят на дълги разстояния и не

• '• 4‘ГЛ»ч , . . ...
могат да издържат без пуше
ПСк ■

РИБАРЦИ

Прелезът без подходяща сграда
ломстра. А то' все още е в 
окаяно състояние.

Узнаваме, че пътното пред 
приятие във Враня тази есен 
ще отаточме с подготовките по 
модернизиране иа това тра
се. След изграждането му, 
асфалтовата лента по цялата 
си дължина от прелеза до 
СурлуЛиЦа, ще минава през 
твърде Живописни места, как 
ва го ще/бъде и клисурата 
край бъдещото акумулаци- 
ошю езеро в Горна Аисипа. 
Без съмнение и това ще при 
влече аюви пътници.

• През това лято на гранич
ния прелез в Рибарци, иа юго 
славйсо-бъАтарската граница, , 
в- Босилещадско, са минали 
г^оло .седем хиляди пътници, 
осг които половината с ко-
™ и ДРУГИ -Превозни- средства Сигурно е чс ако се решат
\ За е аз лика от "предишните някои проблеми, броят иа път 

го№.Ш тоТнреле.зТ,е е йсче ..иците на тоя прелез ще се 
Местен’ както обикновено се увеличи поне два пъти. На 
казваше- Тук сега вее,првече пример, още миналата 10А 
се увеличава броя ма минава на тряоваше да се асфалтира 
КГ— « вътрешно- шосето от Босилеград до Ти 
&ГГ&Г а' преди всичко' от Вра барий, в дължима от 12 ки-

ня, Лесковац, Буяновац и от 
много места от Косово. Да 
добавим, че между Босиле 
град и Кюстендил, се полдър 

ежедневна автобусна лижа
пия. При едно такова схващане 

и поведение, трудно ще .се 
проведе акцията против пу
шенето в рейсовете и за по- 
удобно пътуване: Защото в 
случая реда нарушават най- 
прнзваните да го поддър
жат — шофьорите и кондук 
торите.

Електрически
мелници

М. Б.Сериозен проблем е, че на 
граничния прелез „Рибарци” 
няма никаква сграда — дори 
и обикновен подслон за пъ 
тиицитс, които чакат авто
бус и едно или друго напра 
влсиис. Тук също има нужда 
и за изграждане иа гостил- 
ничараки обект. Ето защо, 
вече по-дълго време се пред 
приемат мерки да се реши и 
тоя проблем. Извършени са 
известни оотготовки за стро

- у.!

Може би височани наскоро ще услеснят 
живота си с още една придобивка от тока. 
Именно досега, при маловодие па Височина, 
хората бяха принудени да закарват и да ме. 
лят житото си в Долни Висок в пиротежите 
села.

Сега обаче има начин този въпрос да се 
набавката на слектричсоки мелши-разреши с

Йи както вече е сторил един частен стопанин 
в село Изатовци. При него сега е пълно е 
мливари” от всички височки села.

еж на съответна сграда е вен 
необходими ПОМС1 цсяшя.чки

Доколкото се осигурят пеоб-Мнозина изчакват да видят дали щс бъде 
висок данъкът върху електрическата мелница 
и ако се има сметка — готови «а да си куп
ят и те за да улеснят положението си.

Ц. Димитров

ходимите орсдства може още 
в идвавщта година тук 
никне нова сграда.

В. В. Регулация па река Нишава
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ПАРТИЙНО ЗАСЕДАНИЕ В КООПЕРАЦИЯТА В 
ЕОСИЛЕГРАД

Проблемите бавно се решават
Комунистите сямдо 

констатираха, че съществува* 
щите (кадри на кооперацията 
те са най-добре разпределени 
на трудовите си места. Това 
налага -да -се преразгледа вся 
/ко работно 
предприемат мерки за радио 
нализания.

Партийният актив взе ре
шение, с което задължава са 
моуправителните органи на 
кооперацията, незабавно да 
изучат и изнамерят найгпод- 
ходящи решения за кадри
те. Касае се за приемане на 
нови кадри и за правилното 
разпределение на съществува 
щите.

такаВ продължение ша няколко 
часа, активът на Съюза на 
комунистите -в земеделската 
кооперация в Босилеград, оо 
стойно разгледа сегашните 
най-актуалии проблеми на та 
зи стоиагшка организация. В 
работата на заседанието взе
ха участие ръководителите 
па всички служби и па само 
управителните органи 
операцията.

Кадровият проблем е един 
от най-активните. Изтъкнато
то по тоя .въпрос сочи, чс ко 
операцията няма достатъчно 
кадри, които биха 
най-успешно да се наемат в 
решаването на бройните фи 
пан сови и други проблеми. 
Тук, преди всичко липсват 
икономисти, които да плани
рат подъл госрочно дейността 
на 7соопсрацията. Инак фи
нансовото положение на та-

място и да се

на ко-

могли

В. В.

ОБЗОР

»Сточар« и занапред угоява добитък зи стопанска организация не 
е добро. Все още има незап 
латени дългове, създадени 
от бившата тлъмписка хоопе 
рация. Сегашните делови ре
зултати са доста скромни и 
не са според очакванията.

Една от найчважните зада
чи, е прилагането в дело на 
новия закон за земеделските 
кооперации и за кооператив 
ните отношения. Той преди 
всичко търси ориентация към 
специализирано земеделско 
производство и сдружване 
на кооперацията с частните 
земеделски ~
Ако тези и друти 
условия не се изпълнят до 
май идната година, земеделс 
ката кооперация в Босиле
град, каквато е сега, не ще 
може занапред да съществу
ва — изтъкна се на партийно 
то заседание.

Кооперацията все още бав 
предприема мерки да раз 

В1гва основната си дейност: 
собствено производство и <я>- 
трудничество с частния земе 
делскн производител. В мо
мента кооперативните имоти 
не се ползват 
най-рационално.

Следобедни
закуски

Когато в „Сточар" разго
варяте с хора, които профе
сионално са осведомени по 
животновъдното производст
во, угояването на добитък и 
обстановката на пазара, то
гава ще се срещнете с мал
ко необикновени и на пръв 
поглед некомерческн 
ции. Вместо да ви кажат, че 
ще прекъснат угояването на 
юнци, затуй че 300 броя с тег 
ло над 450 килограма са про 
дали по цена от 16 и 16,20

наваксат всички загуби нас
тъпили по време на кризата 
на пазара за месо. Следова
телно тогава угояването на 
юнци ще бъде рентабилно. 
Поради тава ,Сточар" не мис 
ли да напуска това произвол 
ство и по тази логика има 
право.

Но наред с такова разсъж 
даване в „Сточар" предлагат 
при сегашните условия да не 
се внасят скъпи вносни хра
ни, -но всички в животновъд

ното производство да се обър 
пат към домашни храни, 
ято калорична стойност не 
отстъпва от вносната. А за 
производството на изкуство 
ни треви в димитровградско 
има добри условия. За 
най-крааноречиво евндетелет 
вува досегашният опит по 
производство на екапарзета, 
звездан и други треви, чисто 
производство напоследък не 
основателно се пренебрегва.

М. Б.

чи-

това
Един лош навик на 

работниците в 
на на управление в Об 
щинасата скупщината в 
Босилеград не може да 
се преустанови. Касае 
се именно за следното:

пози- орга

производители.
законни

динара килограм живо тегло, 
което не донася печалба —

ВЪРШИТБАТА ПРИКЛЮЧИте потвърждават, че 
ред ще угояват добитък. Дър 
жавният резерв все още не е 
(поне през тези двадесетина 
дни) заплатил парите за из
купения брой добитък. Зато
ва сега „Сточар“ е органи
зация, която търси 55 милио 
на динара, докато при нор
мални положения търси най- 
-много 3,5 милиона динара и 
затова подпада под ударите 
на неплатежоспособните Сле

занап- от десетина години на 
от 12сам е въведено 

до 12,30 минути да сеМакар и с известно закъснение поради 
липсата на достатъчно вършачки — тези дни 
приключи вършитбата в осемте села на Ви
сока. В някои села идваха на помощ вършач
ки на частни стопани от село Ръсовци в Пи- 
ротска община. Хубавото време обаче даде 
възможност зърното да се прибере в хамба
рите.

излиза на закуска.
но

И нерядко се слуЧва 
напусналите местата си 
в 12
изобщо и да не се връ
щат. Това най-често 
става в петък, когато 
в Босилеград е пазарен 
ден. Но именно тогава 
те са и най-много „тър
сени". В този ден в Бо 
енлеград пристигат хо 
ра и от най-отдалечени 
те места да си свър
шат някоя н друга ра
бота, и разбира се да 
се отбият до общината, 
за да си извадят удосго 
верение, или да напра 
вят някоя справка. А 
,служителите гя няма?

часа работници
Добивите са на миналогодишното 
— 2 — 3000 кг от един хектар.

равнище правилно идователно логическото 
лючение би било коопераци 
ята да се откаже от угояване 
и да пристъпи към по-рента 
билно производство.

зак-

ОБЛИГАЦИ НА ФЕДЕРАЦИЯ ТА
Обаче не е така. „Сточар" 

дори не помисля да напуска 
угояването на юнци, поради 
моменталното кризно състо
яние на европейския пазар. 
Професионално осведомени
те разсъждават, че такова 
състояние не може дълго и 
непрекъснато да продължа
ва. Пазарът в един момент 

ще стане „гладен за 
месо" и тогава ще се 
продават по цени, които ще

ХУБАВ ВИД НА СПЕСТЯВАНЕ
Федерацията е пуснала в 

оборот облигация от 100 до 
10 хиляди динара с цел да се 
оползотворяват 
на гражданите и трудовите 
организации средства в 
граждането на нови промиш 
лени мощности. Тези облига 
ции представляват най-хубав

вид спествяване. Купуващите 
облигации и лица 
10 на

Федерацията донасят I 
тежателя и 6 на сто от 
калната стойност намаление 
на данъка и то: върху данък 
на доход в трудновата орга 
низация, върху дохода от сел 
акостопзнска дейност и вър
ху данъка от общия доход на 
гражданина.

«а при 
номиполучават 

сто лихва, предварител 
но, така чс облигацията от 
100 динара, купена в септем
ври струва 92,30 динара, а
оа^ а 10 хиляАи динара — 9 230,00 динара.

Освен това облигациите на

свободните

из

законно изпълняване на дейности 
то в Димитровград има немалко 
заплащане на данъци.

Като се съблюдават потребите 
зи дейност нашата служба

Макар че облигациите тря 
бва да се изплащат от 3 де 
кемврц 1975 година — 
гат да се използват и.по- ра 
но вместо готови пари при 
теглене на потребителните 
кредити (за участие).

кое- 
и за не- Не трябва много 

труд, за да се докаже, 
че закуските обикнове
но стават към 9 часа 
преди обед. По това 
време надникнете ли в 
която и да било канце 
лария, ще видите сл-у 
жителите закусват.

ПО-ЕФИКАСНО УПРАВЛЕНИЕ 

ЛО ПРИХОДИТЕ
те мона та

решава до 
края на годината за воеки месец и за 
всяко десетдневие да изготви планове и 
в тях да внесе приоритетните
след което обезателно да се изпълняват! 
покрай организационни мерки решител- 
оц ще -прилагаме и дисциплинарни мер
ки срещу всички онези които не изпъл
няват задълженията в срок. При 
имаме предвид, че експедитивността на 
службата зависи понякога и от дейно- 
мер) На 'Л'^>^ТИ (кадастъра напри-

Щом годишните почивки завърши
ха, резултатите от такава организация 
станаха ио-осезаеми. Не само че плани
раните работи бяха завършени, но ня
кои референти, когато завършат своята 
работа предлагат да изпълняват и други 
работи само задачите пЪ плана да се из
пълнят навреме. м. Б.

Облигациите могат да ое ку 
пят до края на годината във 
всички баики и пощи навред 
из страната, където също 
гат да се получават подроб
ни сведения и справки.

Преди в Управлението по приходи
те винаги имаше немалко проблеми и 
трудности — и обективни, и субективни. 
Как в този сектор на дейност нещата 
са днес, ще запознае нашите читатели 
директорът на Службата на управлени
ето по приходите Младен Димов:

мотова

Защо тогава им се 
„отпуска" още половин 
час след обед? ' ••

— Оавен наплащане на приходи, ко
ето е и първостепенна задача и законно 
задължение — и законът, и неотдавният 
инструктаж, насочиха дейността на це
локупната служба възможно по-ефика
сно да премахваме отрицателните явле
ния в нашето общество и в областта на 
финансите. Касае

(М. А.)
се преди воичко за не-

: ; г.
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КОГА БОСИЛЕГРАД ЩЕ ПОЛУЧИ ВОДА?

ИЗВОРЧДНИ НЕ АШ1 ИЗВОРА? Кан 06 обработва земята?
вода, и построи електричар- 
ока мелница. В противен слу 
чай това, което босилеград- 
чани строят денем — ще го 
рушим нощем — казва Заха 
ри Стоянов, магазин ер в Из 
вор.

По всичко личи, че скоро 
няма да се постигне договор 
за водата. За това говори и 
последната инициатива на 
общинското ръководство. И- 
менно преди няколко дни в 
. Извор трябваше да се със
тои съвместно събрание с ме 
стното населите, на което 
договорно да се решават вси 
чки спорни въпроси.

В центъра на селото бяха 
дошли почти всички възра- 

’стни жители. Но малцина се 
озоваха организирано Да раз 
говарят с общинското ръко
водство. Всички останали бя 
ха категорични, че не позво 
ляват водата и не искат да 
разговарят.

Това отношение на извор 
чани довежда под въпрос 
възможността за договорно 
решаване на спора около во 
дата.

При такива обстоятелтва 
общината най-вероятно ще 
търси решение посредством 
словото на закона. А могло

вада * НЯКОГА ИЗЗЕТАТА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ЗЕ
МЯ КООПЕРАЦИЯТА ДНЕС РАЗДАВА НА ОБ
РАБОТВАНЕ — ЧРЕЗ НАДДАВАНЕ!

Все още е неизвестно дали 
и тази година Босилеград ще 
получи вода за пиене. Чешми 
те отдавна са пресъхнали, в 
Здравния дом 
се отсрочват спешни опера
ции, а в училащата страху
ват от избухване на 
епидемия.

Проблемът

СЪМНЕНИЯ И ЗАКАНИ

Сигурно е, че на изворча- 
ни водата е необходима, но 
на Босилеград още повече. 
Може би поради 
че един ден, 
нат нуждите на града, ще им 
се вземе целия извор — из- 
ворчани са категорични.

— Водата не даваме 
никакви условия. Ще я отбра 
няваме както умеем, но ня- 
да я позво лиме. Без нея ще 
ни опустеят водениците, в ко 
ито мелем жито и за други 
села, а също и градините. Вся 
ко домакинство тук има своя 
градина, в която успее да 
произведе зеленчук за соб
ствените си нужди. Готови 
сме да помогнем на община 
та да доведе вода от някой 
друг извор, а нас вече да не 
•ни тревожи — казват извор 
ските воденичари.

Но не само воденичарите, 
но и мнозина други не искат 
нито грам вода да им се от- 
земе.

— Това е единствения извор 
в селото. Ще го дадем ако 
на всички у дома се отведе

Новата обединена земедел
ска кооперация в Босиле
град продължава практиката 
на по-раншните три. И тя — 
вместо да се насочи към ор 
ганизиране на съвременна об 
работка на земята — я разда 
ва чрез търг. А ето за какво 
сУ касае. Чрез арондация и 
комасация в собственост на 
кооперацията са дошли 
12 443,06 хектара площ, от 
която 695,59 ха ниви, 6 191,56 
ха пасища, 4 657,98 хектара 
ливади, а останалото са го
ри.

зи приктика да се преуста
нови. Защото както вече ка 
захме
въздадени са големи блоко
ве за да могат да се обработ 
ват рационално.

Добрите ниви могат да се 
обработват и чрез производ 
•ствеяо съдружие с частни 
те производители като коопе 
рацията дава семена и мине 
рални торове, обезпечава 
.специалисти, а производите
лите — работна ръка. Но 
такъв начин биха се постига 
ли значително по-високи до
биви.

Нивите и ливадите, годни 
за засаждане с овощни гра
дини също могат да се отстъп 
ват на производителите на 
същите начала. Разбира се, 
при това трябва да се слуша 
думата на специалистите. Мо 
же би така би се възвърнало 
доверието на босилеградските 
производители в овощарство 
то, което през последните го 
дини е в упадък.

Най-добрите пък пасшца 
кооперацията би могла да . 
отстъпва на производители 
те за напасване на добитъка.

Днес босилеградската земе 
делака кооперация има чети 
рима агрономи и още трима 
селскостопански специали

сти. Те сигурно трябва да ка 
жат мнението си по въпроса 
за обработката на земята.

Да чуем и тяхното мнение.
Иван Андонов

имотите са иззети.все по-често
съмнения, 

когато нарас-някоя

е висящ, въпре 
ки че в околността на Боси
леград има достатъчно вода. 
Наистина в

под
началото за ре

шаването на проблема не е 
имало достатъчно средства. 
Поредством местното само
облагане на гражданите, 
то и със средствата получени 
от Републиката и от гранич 
ните части, финансирането 
на тази комунално-битова 
акция вече не се довежда 
под въпроса. Осигурени са 
над 1,2 милиона динара.

как
Истина е, че много от иззе 

тите имоти са слабокачестве 
ни, но голяма част са добри 
и изгодни за обработване.

Кооперацията обаче не на 
мира за сходно да прави та 
ка: тя си върви по стария 
терк. Всяка пролет организи
ра търг. И оня земеделски 
стопанин, който предложи 
най-висока цена — взима 
нивата?! В наддаване, съ
всем естествено, по-добре 
минават по-заможните. Но-бе

За да се премахнат дилеми 
те, преди три години са били 
повикани специалисти 
Скопие, да проучат околно
стта на Босилеград и да из
берат оня извор, който 
чеството и количеството на 
водата ще удовлетвори нуж 
Дите от вода за по-дълъг 
срок. Преди три години спе 
циалисти са предложили во
да да се доведе от село Извор. 
Въз основа на това предло- 
ложение изработен е проект 
за който са. заплатени над 
50 хиляди динара.

Според проекта средствата 
за водопровода. са осигуре
ни, но изграждането не за
почва. оащо.-' Атзворчани се 
противопоставаят и водата от 
извора започнали да „оран- 
ят" посредством съда.

от

с ка
дните нямат възможност да 
дадат висока цена.

Сега се поставя въпрос: да 
ползване

е и може всичко да се реши 
и без това.

В. Велинов
ли този начин на
на обществената земя е соци 
алистичеоки? Да ли по та
къв начин се извършва соци 
алистическо преобразование 
на селото?

Отговорът се налага 
така не бива да се постъпва 
с тези имоти. Крайно време 
е да се предприеме нещо та

сам:

Пътят Поганово — Погановски манастир

ДО НИКЪДЕ!ДРУГ ИЗХОД НЯМА
(

— Това лято отново пови
кахме специалисти, да изна
мерят. която и да било дру
га възможност за осигурява 
не на достатъчно количество 
вода за Ьосилеград — казва 
инж. АРаган Мицов, предсе
дател на Общинската скуп
щина. Бяха премерени всич- 
чки извори в полите на Ми- 
левска планина, Паралово и 
към Долна Ли сина. ба съжа 
ление дори и по няколко из
вора не осигуряваха нужно
то количество вода. Специа
листите пак повториха, че 
със средствата, с които раз
полагаме, друга възможност 
освен извора в село Извор 
— няма.

Спорел елабората, спорни
ят извор има 60 литра вода 
в секунда. На Босилеград са 
необходими 12 литра или са 
мо една пета част от цялата 
вода.

Няколко пъти се опитахме 
да намерим договор с извор 
чани. Ясно е, че те няма да 
останат без вода. Количе
ството, което се взима е съв 
сем беззначително. Предлага 
ме да бетонираме вадата, с 
която напояват градините. По 
такъв начин водата най-раци 
анално ще се ползва, защото 
землището, по която тя тече 
е песъчливо. Освен това пред 
лагаме, със средства на общи 
ката, до село Извор да отне 
дсм ток. Също така сме гото 
ви да подпишем договор, че 
повече вода занапред от тоя 
извор нямаме да взимаме. 
Извогрчаии обаче не приемат 
мито едно предложение — 
каза Мицов.

Ако питате някой поганов 
чанин днес: докъде стигнахте 
с пътя — ще ви отговори: до 
никъде. И навярно в момей 
та положението със строежа 
на пътя Поганово — Поганов 
юки манастоир е в безизход 
но положение. Опряло е де- 
то се казва на „твърдо" и не 
върви па никъде. Ще (изне
сем някои данни от история 
та на строежа на този път.

Преди две години в Пога 
ново бе раздвижена акция 
за събираме т средства. Ме 
стпата общност въведе и мес 
тно самооблагане за тази 
цел, изпратиха парични при 
ложення и погаповчапи жи
вущи и работещи извън По
га ново. Отгук-оттам набра
ха се 130 хиляди динара. И 
местната общоирст сключи 
договор съ^ строителното 
предприятие „Градня” от Ди 
митровград за прокарване на 
трасето. „Градня прокара 
трасето от селото до 150-мет 
ровата скала в ждрелото на 
Погаиовска река. И когато се 
стигна до скалите — беше 
нужен нов договор с ,,Гра
дня'’, а и нови средства.

И не щете ли, влезнал дя
вол у някои хора от местна 
та общност, че частно лице, 
за по-малко пари, ще отрока 
ра пътя... Така се дошло на 
идея да се окъса вече подли 
самия догвор с „Градня“ за 
прокарване на трасето И стро 
ежът бил доверен ат част- 
■шия предприемач Александър 
Митравич от Ниш,

предложил на погановчанн 
за по-евтино да прокара тгь-
тя.

Най-меко казано, чудно ре 
шенне!

Как никой не си постави 
въпрос, че ждрелото не е иг 
рачка, а частникът Митравич 
не разполага с почти никак
ва механизация. Погановча-
ни видяха, че горко са се из 
лъгали, едва преди едшг-два 
месеца, когато Митрович се 
„огласи” с първите експлозии 
в ждрелото на Погаиовска 
река.

Разбраха, че Митрович се 
оказва безсилен. За толкова 
време работа — той само е 
„ощштнал" скалите, а напра
вил е над стотина трудодни, 
тъй като на строежа работят 
трима младежи които взимат 
по 100 динара на ден.

Преди известно време на 
Митрович бе забранено да 
работи и поради това, 
съхранява взрива 
предписанията.

че ие 
според

Изворчани негодуват
От друга страна — поганов 

чани , конто през пролетта 
скъсаха договора с .„Градня1* 

села чукат па вратата на 
председателя на Общинската 
скупщина и на останалите об 
щннеки ръководители и тър 
сят помощ. Сега те молят да 

се помогне да се „осво
бодят” от Митрович, н да се 
сключи нов договор с Гра
дил*". '* 1

Все пак, дано 
време се надделеят 
палите трудности « 
не напред.

ИЗКУПУВАНЕТО УВЕЛИЧЕНО С 31 НА СТО
Изкупуването на сслскосто 

панаки произведения в »гор 
витс седем месеца на година 
та е е 4 090 милиона динара, 
или с 31 на сто поголямо в 
сравнение със същия период 
миналата година, 
най-нови сведения па Съю
зното статистическо управле
ние, стойността на изкупува 
пето в обществения сектор е

по-голяма за 1688 милиона, а 
в частния сектор — за 2 402 
милиона динара.

От голямо значение за уве 
личопието на 
с и покачването на цените 
па тсои произведения. От яиу 
ари до юли тази година те 
се увеличиха „ 16,1 на сто 
в обществения и с 10,3 1ш 
сто е частния сектор.

им
изкупуването

Според

за известно 
възник- 

се трьг-който
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С иска се представят и 
данни за инвеститора, ин
вестиционен и строителен 
проект с предварителна 
сметка.

След завършване на стро 
ежа преглед и окончател
на сметка извършва съв
местна комисия, съставена 
еднакъв брой представите
ли на общинските скупши 
ни, а в Белград Скупщина 
та па града и комисиите 
на Съвета па осигурените, 
лика. При отпускане на 
средства с отделен дого
вор се уреждат взаимните 
права и задължения, както 
и начина па приемане на 
ползуващите се от пенсия 
в домовете.

2. за разширяване на мо
щностите на съществуващи 
те ломове за настаняване 
па пенсионери и то само 
за увеличение на броя на 
леглата,

3. за набавка или изгра
ждане па апартаменти в: 
обществена собственост,

4. за даване па заем па 
ползуващи се от пенсия за 
купуване, довършване, до-

апартамси- 
лична собственост,

ИНФОРМАТОР
НА

ОБЩНОСТТА 00 ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ граждапс па 
ти в ___ПИРОН 5. за даване на заем на 
ползуващи се от пенсии за 
поправка и адаптация 
собствени семейни сгради 
н апартаменти, както и за 
поправка и адаптация 

на ползуващи 
от пенсия в обществена со 
бствепост.

па

ВЪЗ ОСНОВА НА ЧЛЕН 32 НА СТАТУТА НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ОБ
ЩНОСТ ПО ПЕНСИОННО И ИНВАЛИДНО ОСИГУРЯВАНЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 
— БЕЛГРАД, СКУПЩИНАТА НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ОБЩНОСТ ПО ПЕНСИ 
ОННО И ИНВАЛИДНО ОСИГУРЯВАНЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — БЕЛГРАД, ИЛ 
ЗАСЕДАНИЕТО СИ ОТ 17 ОКТОМВРИ 1972 ГОДИНА ПРИЕ

на Член 10
сежилища

Заеми за купуване и из
граждане на апартаменти 
в частна собственост или 
довършване, дог ражда

не, поправка и адаптация, 
могат да се дадат само сре 
щу лихва, утвърдена с, на
стоящия Правилник в сми
съл на член 8 на Правил
ника и при условия, под 
които на територията 
Общността се дават креди 
ти за тези цели от страна 
на банката.

Работите във връзка с о- 
добрявансто на заеми, как 
говори, издаване на удос
товерения за изплащане на 
заеми и други администра 
тивни и технически рабо
ти, които извършва банка-.

6. за работа на службата 
и комисиите, извършващи 
вито. са: сключване на до- 
раооти във връзка с 
вълнението па задачи

на жилищниПРАВИЛНИК пз-
по

разрешаване 
въпроси па пенсионери. на

Член 7

Средствата па Фонда мо 
гат да се сдружават със сре 
летвата на общината, 
гамизаците за стопанисва; 
не с жилищни сгради в оо 
щсствсна собственост, тру 
дивите организации и ДРУ- 

обществени фондове, 
както и за даване на уча- 

жилищна сграда или апар- стие 
тамент за квартируваие. . днти за жилищно строите 

оа поправка и адаптация' лство, докрлкото с това 
на съществуващи сгради и се ускоряват и разрешават 
апартаменти, се считат ра по-ефикасно жилищните 
боти, които се извършват проблеми на пеисионери- 
за подобрение на условия
та за квартируване и спа
сяване на сгради от разпа 
дане, а допринасят към у- 
велмчението на жилищна
та повърхност, освен ония 
работи, които според 
щението на инвестицион-

ЗА КРИТЕРИИТЕ ПО ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЖИЛИЩА И 
ЧАСТНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ЖИЛИЩА ЗА ПЕНСИОНЕРИ И ИНВАЛИДИ ПО 
ТРУДА, КАКТО И ИЗРАЗХОДВАНЕТО НА СРЕДСТВА ЗА ЖИЛИЩНО СТРО
ИТЕЛСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА ИЛ ОБЩНОСТТА

ор-

III
способяване па започнатаОсновни разпоредби 

Член 1

жението) сътрудничат вза
имно по всички въпроси и 
то на начин, предвиден с 
настоящия правилник.

та.за получаване на кре !
Взаимните права и за

дължения между банките и 
упълномощената служба 
се регулират с отделен до
говор.

С настоящия Правилник 
се уточняват критериите и 
условията, постъпката и на 
чина на използване на сре 
дствата от Фонда за жи
лищни потреби на пенсио
нерите и инвалидите по 
труда на територията на 
Общността по пенсионно и 
инвалидно осигуряване1 на 
работниците (в по-нататъш 
ния текст: Общността).

С Правилника се утвърж 
дава постъпката за изгра
ждане на апартаменти, до
мове и начина на даване 
на ползване на такива на 
пенсионери и инвалиди по 
труда (в по-нататъшния 
текст: ползващи се от пен
сии), както и постъпката 
при даване на заеми за ку
пуване, изграждане, попра
вка- или дограждане на со
бствени сгради, т.е. апарта 
менти.

Член 4
те.Средства за участие в из

граждане на домове за на 
станяване на ползуващите 
се бт пенсия лица могат 
да се отпуснат ако има до 
статъчно заинтересовани 
за настаняване в дома.

Даването на апартамен
ти на ползване или дава
нето на заем за купуване 
или изграждане на собст
вен апартамент, както и 
за дограждане, т.е., довър
шване, поправка и адапта
ция на съществуващи сгра 
ди и апартаменти може 
да се даде само на лично 
искане на ползуващите се 
от пенсия.

Изключително от разпо
редбите на предишната а- 
линея апартамент може да 
се даде на ползване на ли
це, което не получава пен
сия, ако това лице в каче
ството на съжител кварти 
рува и заема една част от 
апартамента на ползува
щите се от пенсия, които 
е подал искане за апарта
мент, ако с изселването на 
това лице би се разрешил 
жилищния въпрос на пол
зуващия се от пенсия, кой
то според Правилника из
пълнява условията за да
ване на апартамент и ако 
между тях такова спора
зумение се постигне.

Член 11Така също средствата на 
Фонда могат да 
жат за доплащане на раз
ликата за големината 
апартамента, когато се ка 
сае за преселване на пен
сионер от апартамент, кои

се сдру- По разпределението и 
ползването на средствата 
на Фонда Съветът на оси
гурените в Общността вър 
ши следните работи: / ^ '

1. приема в началото на 
всяка година Решение за

-■«

на
ге-

поддър-иото и текущото 
жане на сгради и апарта- то трябва да се събаря ако

предложеният му апарта
мент от страна на органи- разпределение на средства 
зацията, която ще

менти се числят към теку
що поддържане.

Под работи в смисъл на 
предишната алинея особе
но се считат: изграждане 
и поправка на покриви и

събаря та на Фонда в смисъл на 
член 6, точка от 1 до 6 на 
настоящия Правилник, - 
по предложение на второ
степенната комисия на 
Съвета на осигурените -ли
ца.

е достатъчен 
на семейст-

сградата не 
за членовете 
вото му.

решение, както и замест
ване на покривни констру 
кции, поправка, замества
не, боядисване и премазва 
не със защитни средства 
на външни части на ме- вилника. 
бели, еслингер, на ролет
ки, на капаци на прозор
ци, както и външни метал
ни части, поправка и под
мяна на вертикална и хо
ризонтална изолация сре
щу влага, както и на изо
лация на покриви, тераси 
и подобни поправки и под 
мяна на дотраяли подове, _ 
обновяване и белосване . Средствата по точка 4 на 
(пръскане) на фасади и член 6 могат да се отпус- 
други външни стени,, пре- кат най-много до 60 000 ди 
граждане и изместване на ! нара със срок на връщане 
вътрешни стени, замества- от 20 години, 
не и довеждане на ток, 
вода, канализация и вгра
ждане на санитарни уре
ди, поправка и въвеждане _л 
на инсталации за,'централ 30 000 динара със срок на

връщане от 15 години.

За нуждите от предиш
ната алинея може да се от 
пусне и заем до размера 
предвиден с член 8 на Пра 2. приема се доклада на 

комисията на Съвета 
сключването на’ -^договори 
с отделни органи й орга
низации за- ползване на- 
средства според член 6 и 
10 на настоящия Правил
ник.

3. образува ее комисия 
за разрешаване на жили
щни потреби на ползува
щите се от пенсии и то:
второстепенна 

към Съвета и първостепен 
на комисия към Общност
та на сдружението по пра 
вило за територията на 
всяка община.

по

Член 8
Член 2

Средствата от точка 1 и 
2 .на член 6 се дават без 
връщане, без лихва.

Средствата по точка 4 и 
5 се дават срещу лихва от 
1,5 на сто.

За разпределението и по
лзването на средствата на 
Фонда за жилищни потре
би на ползуващите се от 
пенсии (в по-нататъшния 
текст: Фонда), за даване
то на апартаменти на пол
зване и отпускане на зае
ми решава Съветът на оси
гурените за разрешаване 
на жилищни въпроси на 
ползуващите се от пенсии. 
Постъпките, предвидени с 
настоящия Правилник вър
ши Съветът на осигурени
те лица, комисиите за раз 
решаване на жилищни по
треби на ползуващите се 
от пенсии (в по-нататъш
ния текст: първостепенна 
комисия към Общността на 
сдружението) и комисиите 
при сдружението на пенси 
онерите, инвалидите по 
труда и Съюза на бойците 
в общината (в по-нататъш 
ния текст: комисии при 
общинските сдружения).

Член 2

Органите от предишния 
член, сдруженията на пен
сионерите и сдруженията 
на инвалидите по .труда (в 
по-нататъшния текст: сдру-

комисия

Средства по точка 5 на 
член 6 могат да се дават 
най-много до сума от 4. обсъжда се годишния 

отчет за израходване на 
средствата на Фонда, раз-
предеЛенйето на апартаме- Средства по точка 6 на .. _

член 6 могат да се израз- нти и одоорените заеми и
ходват до 1 на сто от об- с& пР^Аставя на комисия- 
щите разходи на Фонда в та в Скупщината, 
текущата година. Решение по точка 1 на

Член 9

Искане за даване на сре 
дства за участие в изграж 
дане или разширяване на 
домове за настаняване на 
ползващи пенсии лица 
^подават до Съвета на оси
гурените лица чрез коми
сиите в Съвета.

Член 5

Под апартамент в сми
съл на този Правилник се 
считат всички апартаменти 
изградени със средства на 
този Фонд, както и апар
таменти в обществена соб
ственост, от които ползу
ващите се от пенсия се пре 
насят в апартамент, полу
чен от средства на Фонда.

За доизграждане се ечи 
тат работи на сграда или 
апартамент, които се из
вършват с цел за разширя 
ване на жилищното прост
ранство.

За довършване се считат 
работи, които се извърш
ват за довършване и при-

но и етажно отопление.

П. Ползване на средства 
Член 6

Средствата на Фонда, о- 
съществени на територия
та, която обхваща настоя
щата Общност по здравно 
осигуряване се евиденти- 
рат за всяка община отде
лно и след приспадане на 
частта за субвенциониране 
на наемите могат да се у- 
потребят:

1. за участие в изграж
дане и уреждане на домо
ве и пълно настаняване на 
пенсионери,

този член издава Съветът 
на осигурените лица в Об 
щността при предварител
но получено мнение . на 
сдружението, а за Белград 
— градските съвети на пен 
сионерите и инвалидите 
по труда.

се

(Продължение в сле
дващия брой)
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културните проблеми в Димитровград

ИВКЯЯ^ИВ^ИПРОЕКТИРА СЕ СГРАДА 

ЗА БИБЛИОТЕКА
Димитровград, който та 

развива и
обстоятелства най-приемливо 
решение е под един покрив 
да се построи библиотека. 
Младежки дом и Дом на 
синдикатите.

Проектантът

ка интензивно се 
разраства, не може а да не 
се засрами, когато надникне 
в библиотеката. На обществе 
но-политическите дейци 
прилошава, когато стане ду 
ма за тази институция и ней 
ните перспективи. Всички с 
право тъсят благоприятни у 
еловия за културно живеене, 
държание и културно издига 
не на града, съобразно расте 
жа на икономическите му въз 
можности, стандарта, чиято 
съставна час е и библиотека, 
та. Следователно 
са възложили и 
решения.

Според проекта за сграда
та, който е изготвен през 
1972 година, по сегашни цени 
са необходими около 5 мили 
она динара. Все досега таки 
ва средства не можа никои 
да осигури, а 
културна общност най-малко 
Самооблагане

им намери реше 
ние и за тази концепция и в 
новия проект на 750м*. (кол 
кото и по-рано беше « 
делена за помещенията за 
книги, две зали за читални 
за възрастни и младежта, ху 
дожествена галерия, диско 
тека и други помещения,) по 
мести всичките три институ 
ции само да не строи зала за 
дискоклуб при библиотека 
та. Стойността на

опре

потребите 
търсене на всички ра 

боти според новия вариант ос 
тава на първоначалните из
числения.

Такава концепция на из
граждане на този твърде 
значителен културен център 
в Димитров град. има голямо 
предимство в осъществяване 
то му. Димитровградското 
стопанство е готово да помог 
не израждането, ако се строи 
и Дом на синдикатите. За из 
граждането на Дома на мла 
дежта проявяват голям инте 
рес и Общинската организа 
ция и Републиканската орга 
низания на социалистическа 
та младеж. Казано по-инак 
средства за една такава ин 
ституция, в която са обедине 
ни потребите и интересите и 
на младежта и на работници 
те и съвместни обществено- 
културни интереси на общи 
ната, ще осигуряват няколко 
заинтересовани общности и 
организации.

Това значи, че Димитров
град ще получи още една ин 
ституция, която ще прелета 
влява голям принос за кул
турния възход на общината.

ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБАТА
Общинската Изобразително изкуство

за изгражда
не и модернизиране на ули 
ците и канализацията е раз 
писано до 1976 година и дру 
го не може да се разписва. 
Републиканската 
общност е ангажирала значи 
телни средства за изгражда 
не на Културния дом в Бо
силеград. Тя не е могла да то 
дели тази година 30 хиляди

ХУДОЖЕСТВЕНА ИЗЛОЖБА 

АНТОВ И МОМЧИЛО митич
НА НИКОЛА
но изкуство в Ниш и Худо
жествена академия в Белград 
За пръв път е появява като 
художник през 1970 година. 
Изложбата му с Антов по
каза значителен напредък и 
според преценка на критика 
та той има голямо чувство 
за цвят и композиция и при
надлежи към ония худож
ници, които все по-мал
ко създават за критиката, а 
повече за народа.

културна

В салона на Галерията на 
съвременното изкуство в 
Ниш е открита изложба на 
скулптура НИКОЛА АНТОВ 
и младия живописец МОМ
ЧИЛО МИТИЧ. Изложбата

лува в Ниш и дълги години 
тук създава. Стана известен 
на любителите на изобрази
телното изкуство. Започва 
със самостоятелна изложба 
през 1968 година, редовно 
участвува на общохудожест- 
вените изложби в Ниш и в 
Октомврийския салон в Бел 
град. Неговите скулптури са 
известни в Хаг (1966) и в 
нашата страна и Прищина, 
Крагуевац, Крушевац, Нови 
Сад и други градове. На се
гашната изложба Антов се 
представи с 26 скулптури след 
дълги и сериозни подготовки. 
Критиката оцени неговите 
най-нови творби като изкуст 
во лишено от всеки „изъм”. 
Все пак някои творби клонят 
към експресионизъм.

МОМЧИЛО МИТИЧ завър
шва Школата за изобразител

динара за реконструкция на 
сградата на Центъра за кул 
тура и забава. Но всичко то 
ва е малко, за да може да се 
осъществи планът и про 
грамата за изграждане.

При такива обстоятелства 
освен на констатации вече 
никой в Димитровград няма 
ше воля за това. На посочено 
съвещание най-отговорните 
обществено-политически дей 
ци и стопански дейци се до
говориха че при

на двамата художници един 
с много признания (Никола 
Антов) и начеващия (Митич) 
предизвика интерес всред лю 
бителите на изобразителното 
изкуство, в Ниш. Въпреки 
различния начин на израз- 
изкуството на Антов и Ми
тич, по преценка на критика 
та, има доста допирни точки.

Тазгодишният сезон на са 
лона на Галерията в Нишката 
крепост започва © изложба, 
която трудно ще бъде на ами 
ната в близко време. Тъкмо 
затова може да се каже, че 
изборът е добър и ГалериятаНИКОЛА АНТОВ се шко-М.Б.сегашните
на съвременното изкуство в 
Ниш с това добре изпълнява 
своята функция като разпро 
отранител на изкуство, нуж 
но да възпитава и подтиква 
към творчество.

В основните училища в Босилеградска община

неразрешен проблемУчебниците Б. Н.

Наши книги на панаираБи трябвало киигоиздателски 
те предприятия занапред при 
издаването на учебници на 
български език да консулти
рат съответни специалисти. 
Трябва да посочим и това, 
че някои от съществуващите 
на български език учебници 
вече са застарели — не отго 
варят на най-новата учебна 
програма. Такъв е случая с 
христоматиите. Затова е необ 
ходимо да се разпише кон
курс за написване иа нови 
учебници и наръчници.

Р. Карамфилов

ници за останалите класове 
на основните училища.

Този проблем е голяма тру 
днос и за учениците и за пре 
подавателите. Но има и дру 
го нещо. И издадените досе 
га на български език учебни 
ци са негодни за упореба. В 
тях са допуснати груби пра 
вописни и езикови грешки. 
Много от тези учебници са 
превеждани от хора, 
не познават добре български 
език.

По този въпрос досега е 
разисквано Много. Но нищо 
конкретно

Макар че от началото на 
учебната година измина един 
месец — основните училища 

Босилеградска община не 
всички учебни-

Вв
разполагат с 
ци и наръчници. Известно чи 

уччебници на български 
не са преведени, други 

са под печат. Такъв е
учебници по общотех- 

възпитание, физика,

ха участие над 500 кшшгоиз 
дателски предприятия от 28 
страни в Европа, Азия, Афрн 
ка и Америка. Най-много из 
ложмтели има от Съветския 
съюз и останалите социали
стически страни.

От нашите книги над една 
трета са книги от Социално 
тичеека република Македо
ния.

Югославските кннгоизда 
телоки предприятия са пзло 
жили към 600 заглавия па по 
чпи всички жанрове литера 
тура па седмня междунаро
ден панаир на книгата, кой 
то бе открит в края на сеп
тември в София.

И а този преглед на книга
та, който откри подпредсе
дателят па българското прави 
тслство Живко Живков взе

сло
език слу
чая с 
ническо 
читанка и граматика по сър 

език, учебник 
музикално възпитание, из 

образително изкуство 
клас. Липсват и много учеб-

които

бохърватски
по

за осми
не е направено.

Договор на директорите на гимназиите 
в Нишки регион

От 18 до 23 ноември в Нишка баня

ПРИСПОСОБЯВАНЕ КЪМ 
ПРОМЕНИТЕ Опроснитопон курс по български език

Към 70 преподаватели по 
български и сърбохърватски 
език от Димитровградска, Ба 
бушиишка, Сурдулишка и 
Босилеградска община ще им 
ат възможност от 18 до 23 
'ноември тази година да (въ
зобновят знанията ей. Ишгги 
тутът по изучаване и разви
тие па образованието в Бел 
град, /съвместно с образова- 
телшите общности от четири 
те общини, в които живее 
българската народност, ще

Програмата на курса ще 
бъде съртавена според жела 
и мята иа самите ку рсисти. 
Именно миналата година е 
проведена анкета всред тях и 
те са се изказали, кои ези
кови въпроси най-много ги 
интересуват.

Разноските поемат образо
вателните общиортц в чети
рите общини.

се потърси и мнението на Ре 
публикашзшя секретариат 
но образование.

Прието е предложението 
да се създаде актив на дире 
торите на гимназите от 
Нишки регион.

Следващото поредно съве
щание ще се състои на 11 ок 
томври в Бела паланка. Тога 
ва ще бъде изнесен иа обсъж 
дане и текста на общия ст® 
тут на единадесетте гимна
зии.

организират този опрееннте 
леи (курс с цел да гс подоб
ри обучението по български 
и сърбохърватски език. С то 
па продължава вече устаиове 
«мата традиция всяка година 
да се организират подобни 
курсове.

Курсът по български език 
ще водят известни ези
кови специалисти от ИР Бъл 
гармя, а по сърбохърватски 
— паши кяециалист

В Алексинац тези дни ди
ректорите на единадесетте 
гимназии от Нишки регион 
проведоха с;,вместно съве
щание, на което обс7,диха ак 
туални въпроси във 
с прилагането на новия за
кон за средно образование в 
СР Сърбия. Изтъкнато бе, че 
все още не е ясно как тряб
ва да се провеждат поправи 
телюгге изпити, както и сро 
ковете за провеждането им. 
По тези въпроси наскоро ще

връзка

*

М. А.
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МЕЖДУ ПЪРВИЯ И ДЕВЕТИЯ КОНГРЕС НА СЪЮЗА БОСИЛЕГРАД 
НА МЛАДЕЖТА ИЛ ЮГОСЛАВИЯ 12 молби до Титовия фонд

ИСТОРИЧЕСКА РОЛЯ НА 

СЪЮЗА НА МЛАДЕЖТА
тсресовани имаше иай-миого. 
Критериите за 
и а стипендии изискват канди 
датите да бъдат отлични уче 
пици, относно студенти, а ма 
териалиите принадлежности 

семействата им да бъдат

До Общинския съвет на 'Ги 
товия фонд в Босилеградска 
община за стипсндиранс на 

с смей

получаване

деца от работнически 
егва и на млади работници, 
са отправили молби 12 кандикитите и младежта. При тия 

уловпн бе 
сия иа ЮК 
ръководител 
бар.

СЪЮЗЪТ НА КОМУНИС
ТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ НА 
ЮГОСЛАВИЯ, чиято борба 
предизвиква възхищение, се 
роди преди педесет и пет го 
дини, по-точно на 10 октомв 
ри 1919 година. По това вре
ме народите на Югославия 
бяха разделени в току-що 
създадената държава. В те
зи моменти на революцион
ни бунтове най-нрогреенвнн- 
те хора на нашата страна ви 
дяха, че истинския път на 
младото поколение е револю 
цпонната промяна на общест 
вените отношения е пътят 
на Югославската комунисти
ческа партия. Показа се, че 
покрай ЮКП е нужна н ор
ганизация на младите кому
нисти.

Така започва боевият път 
на СКОЮ, организация на 
младите, която следеше пътя

на Югославската комунисти
ческа партия. Тези млади хо 
ра израснаха в бойци за 
правата и свободата на тру
довите хора. Те бяха готови 
да дадат своите животи за 
идеите ша ЮКП. Под удари
те иа шсстоянуарската днкта 
тура 1927 година подпадна 
и СКОЮ. За непълни три го 
дини полицията разстреля се 
демте секретари иа СКОЮ. 
Моша Пи яде бе казал: „Бя
ха герои, когато малко има
ше такива“.

надати.
Скромното число заинтере 

на фак
та, чс ма# ципа изггьлняват 
условни да получат стипен
дии от Титовия фонд. Както 
е известно, стипендии от тоя 
фонд не могат да ползват У* 
ченици и студенти от земедел 
ски семейства, а такива заин

Комиформирана 
П за младежта с 

Иво Лола Ри-

ниеки.
совани се дължи Приемането иа нови молби 

и препоръки от трудовите и 
други организации приключи 

30 септември. След това 
избора на стипендиантите ще 
извърши Скупщината на Ти 

фонд в СР Сърбия.

Членовете па СКОЮ пър
ви приеха възванието за въо 
ръжена борба. Те бяхц огъня 
на социалистическата револ
юция.

на

товия

Младежта носеше труднос
тите па тоя борба и показва 
ше неповторими примери па 
героизъм. Младите съчинява
ха три четвърти от1 Народо 
освободителната войска. В 
огъня па освободителната и 
революционна борба бе съз
даден Обединеният съюз на 
антифашистката младеж па 
Югославия — УСАОЮ. Пър-

През втората половина иа 
тридесетте голини ЮКП п 
младежките организации пре 
живяват възраждане. Наче
ло иа ЮКП идва за секретар 
Йосип Броз Тито. Той търси 
Партията да черпи сили от 
работническата класа, синдп

вия учредителен конгрес на 
УСАОЮ сс състоя от 27 до 
29 декември 1942 година в 
освободения Бихач.

КАМЕНИЦА На първия конгрес прнсъст 
365 младежи и де войвуваха

ки. Болшинство от делегати
те с оръжие в ръка си проби 
ваше път за Бихач. Младите 
бързаха на своя конгрес, за 
щото за пръв път в иторията 
им бе дадена възможност да 
изкажат свободно своите 
мисли. С конгреса в Бихач 
бе завършен първия етап в 
обединението на младите в 
нашата страна. За пръв път 
младите почувствуваха, че 
съдбата им е в собствени

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ
на новата учебна година. 
Снабдила се е навреме с нео 
бходимите учебници и учеб
ни полагала. Това е от гол
ямо значение тук защото Ка
меница е отдалечена над 25 
километра от Димитровград, 
а друга книжарница по-бли
зо не съществува.

И тази учебна година за 
изоставащите в обучението 
ученици ще бъде организира 
но допълнително обучение.

Миналогодишното допълни 
телно обучение показа доб
ри резултати.

Ученическата кооперация 
при основното училище в 
Каменица подготвена посрещ Ц. А- ръще.

ЧОВЕШКИ СЪДБИ |||||||||||||!1|||||||||||||||||||||||||!111111!1111Ш

Седем годнни парализиран 

между четири стени
бутилка вода. Сам е. Майка 
му е някъде далече на нива 
та — прибира житото.

— Транзисторът ми е един 
ственият другар, който ми да 
ва надежда за живот. Няма 
радио-предаване, което през 
последните седем години да 
■не съм изслушал. Слушах за 
много човешки трагедии, но 
ето, че моята остана все още 
незаписана — разказва Сло- 
бодан и стяга ,с 
единствен верен 
Учудва колко много 
чил по радио-вълните за вси 
чко, което се случва у нас 
и в света. .

Но и с транзистора, който 
са му купили родителите с 
последния си динар — има 
трудности. Няма пари редов 
он да купува батерии. И вме 
сто две — слага една. Така 
•си прави икономия.

Не само, че няма средства 
за батерии, но и за хляб, об 
лекло и всичко онова, което 
е най-нужно.

ДЕТСТВО ПРЕКЪСНАТО НА 
ДЕСЕТ ГОДИНИ

До второ отделение Слобо 
дан било здраво дете. Редов 
но отивал в отдалеченото учи 
лище, радвал се на детство
то си и на планинските ри- 
дища, които кръстосвал с до 
битъка през лятото.

— Зимата, в която постра
дах бе много сурова. Пове-

Осемнадесетгодишният Слободан Сте- 
пов е парализиран с краката си. Седем годи
ни търси помощ и топла човешка дума. За
бравен от всички —-той е наша съвест.

Слободановата майка е болка
че пъти попадах в голелш 
преспи и ледени води. Едно 
утро, в училищната скамей
ка, краката като, че ли ми 
бяха прерязани. Не успях да 
се помърдна. Майка ми ме 
занесе на гьрб до 
След това ме водеха при ня
кои жени да ме лекуват, а 
сетне ме водиха при лекар 
— припомня си Слободан за 
началото на жестоката бо
лест, която го е лишила не 
само от детството му, но и 
от всички радости на живо-

разказва за детето си
по.мощно как се измъчва и 
не зная как да му помогна. 
Чувствувам, че със сърцето 
ми не е в ред — казва през 
плач майка му Олга, побър
зала от нивата за да наве
сти сина и.

|_
— Тук е опасно и за пеше 

ходците, когато вали дъжд 
или оняг — предупреди един 
случаен минувач.

ТРАНЗИСТОРЪТ — ЕДИН
СТВЕНИЯТ МУ ДРУГАР
В стара, вече рухнала къ

ща със сламен покрив и об 
лепена с кал, влизаме в един 
етвената стая. От дървения 
креват в единия ъгъл посре
щна ни топла усмивка и бла 
годарност за посещението. 
Тук бе парализираният (мла
деж Слободан. Попитото му 
и бяло лице, не виждало се
дем години слънце — бе в 
контраст е почернелите и из 
пукани стени на почти праз 
анта стая. През единственото 
прозорче влиза светлина и 
по някой слъчев лъч.

— Седем -години скучая 
между тези четири стени. Не 
виждам слънцето, хората. 
През лятото, освен измъчени 
те лица на родителите ми, не 
виждам никого. Тук никой 
не идва — унесено до болка 
започва да говори за съдбата 
си нещастният младеж.

Облечен в дрипи. Кр^й не 
го само парче корав хляб и

Преди известно време полу 
чих едно, а набързо и второ 
писмо о-т Слободан Степов, 
осемнадесетгодишен младеж 
от Г. Любата. В писмата си 
той търсеше да го посетим, 
защото е парализиран и жи 
вее при невъзможни усло
вия.

дома.
ръце своя 
„другар”. 
_• е нау-

ЗАБРАВЕН ОТ ВСИЧКИ
— Досега писах безброй 

писма, въпреки че нямам па 
ри за марки. Писах на всич 
ки ръководители в община
та. Изпратих писмо и до Сед 

конгрес на СКС. Полу
чих отговор, че за моя слу
чай е информиран Общин
ския комитет на СК в Боси
леград... За 
многобройните 
не получих отговори, 
пък някой ме посещава оп
лака се Слободан.

Слободан търси поне малко 
човещина, топла дума, скром 
'На помощ. А в неговата съд
ба личи нашата, 
съвест, която тоя път падна 
на изпита. Защото той 
хана забравен от всички. А 

случаи най-добре 
се проверява собствената си 
човечност и солидарност.

Крайно време е да се по
могне на нещастния Слобо- 
дан.

Не чаках повече покани 
В Г. Любата узнах, че мла
дежът живее високо в пла- 

близо до някои
мия

кината 
врански селища.

та.
Може би неуките родите

ли не са знаели как в тази, 
отсечена от света планина, 
да постъпят с детето си, за 
да го спасят. Сетне, когато 
го отвели на лекуване в Ниш 
било късно.

Родителите на Слободан 
са стари и изнемощели. Май 
ка му е на петдесетгодшпна 
възраст. По неволя 
ела всички грижи на семей 
ството си. Баща му, 
шеи миньор, след заболяване 
то на сина си се пропил. Ня 
ма пенсия.

— Не зная вече какво да 
правя. Силите ме напускат, 
грижите за сина ми все пове 
че ме убиват. Гледам го без

— Най-малко три часа ход.. 
Внимавайте дрез долищата, 
защото няма път 
предиха ме в основното учи 
лище и дадоха ученик да ми 
бъде водач.

съжаление на 
писма почти 

нито
преду-

„Чука” — така се казва ма 
халата, където. живее Слобо- 
дан. А тя е окрита зад „седем 
гори и долини’'. През камъна' 
ците козята пътека само на 
моменти се потулва. На де
сетки места трябва да се ми 
не пенливата вода на доли
щето към извора от който за 
почва Любатока река. А след 
това се изкачвам по скалист 
баир, в чието 
бездна.

човешкатасега е по
ос-някога-

в такива

аподножие е

Вене Велинов
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II и ИЕЕННИаИПВ

Димитровград Е СУ( ш^амс&с^шно %
Е *^С,Й^Г ^ У^зрогй

ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ п

5■

В областта на спорта-без ясни насоки!■ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РАЗПИСАНИЕТО НА РЕЙСОВЕТЕ 2
□■ Тръгва от Пирот

■ В ЧАСА 
5 БЕЛГРАД

Съгласни сме, че са важни ■НИШ 6,30, 10,15, 13,00 13,30 
н треньор, и терен, и кой в 5 14,00 17,20, 18,20 и 21,00
коя смяна работи. Но по 
такъв начин тези проблеми иК-1АГ /ЕВАЦ 
няма никога да решим. По- ■ СКОПИЕ 
неже: спортът не е само при йдргтсптедтт 
вилегия на определен брой ■ 
хора. Спортът има и образо- ■ ЗАЙЧАР 4,30 
вателно-възпителен характер. ЙТСНяЖРВАТТ 
Той е и здравеопазване и ■ 1200
общонародна отбрана и рек ■ 
реация за онези, които отдел ■ЗВОН. БАНЯ 
ят средства — а това са оне 
зн хора в трудовите органи
зации, за които на състояло
то се заседание никой нищо 
не каза.

Тръгва за Пирот 
В ЧАСА

10,00 и 14,15 БЕЛГРАД 
НИШ'

и
6,45 и 14,40 в 

5,00, 6,00, 6,45 10,30 ■ 
14,40, 16,30 и 18,30 

КРАГУЕВАЦ 5,00 
СКОПИЕ 7,00 
ЛЕСКОВАЦ 6,45, 7,00 и 12,00 

7,00, 14,30 15,25 ЗАЙЧАР 18,30 н
КНЯЖЕВАЦ 4,30, 13,30 и® 

15,45
ЗВОНСКА БАНЯ

Спортът в Димитровградс
ка община няма ясно опреде 
лени насоки. Това е неос
поримо. Достатъчно е човек 
Аа присъстзува поне на едно 
заседание, когато се разиск
ва по този въпрос. И 
ди докъде се е стигнало.

1аксва беше ------
ното заседание на управител 
ния съвет на футболния 
оор „Асен Балкански”, 
то прнсъствуваха и

еж на спортни терени и пло
щадки, на които ще намерят 
място техните работници и 
децата им. Нужно е на те
рените ежедневно да вижда 
ме стотици спортуващи, а не 
десетина състезатели ...

същността на спор
та, а същността е в акциома 
та „В здраво тяло, здрав дух" 
А за всичко това трябва да 
бъде ясно взаимоотношение
то между качествен спорт и 
масов спорт, понеже един без 
друг не вървят. От масовия 
спорт резултират качествени 
спортисти, конто дават под
тик на младите 
спортуване.

н
14,10

511,30
п

да ви-
Това е

яи неогдавнаш
4,00, 5,40 и ?4,30 и,от-

15,30на кое 4,30 и 10,45 2ВЕЛИКО БОНИНЦЕвлтели на обществено-полнти 
ческите и трудови 
цни. Точно

5,45 в■ВЕЛИКО БОНИНЦЕ 7,30
■ 11,00, 13,00, 15,30 и 15,50
■ БАБУШНИЦА 
Е 6,00 9,15, 10,00, 12,10, 14,10,

7,00, 9,00 12,00, ш 
13,00 и 16,00 ■органнза- 

на това заеданне 
“*еше Аа се види как по 
някога наблюдаваме 
бегло. Не

в5,00, 5,45, БАБУШНИЦА 4,30, 5,00,5 
5,45, 7,00 9,00 10,45 Е 

12,00, 13,00, 15,30 16,00, В 
18,00, 20,00 и 

Д. КРИВОДОЛ 
4,30 ДОЙКИНЦИ 

6,00 и 12,00 Т. ОДОРОВЦИ 10,00 и 14,30 
ВЕЛИКА ЛУКАНЯ 5,00 и

нещата 
с важно дори и то 

че_Ла заседаннето 
ше насрочен

за масово 15,00
А. Д. ■ва. 16,00 17,00, 17,25,18,45 

■А. КРИВОДОЛ 4,30 
ВДОЙКИНЦИ 
Вт, ОДОРОВЦИ 

В. ЛУКАНЯ

няма- 1дневен ред и 14,00ФУТБОЛ ине се знаеше дали трябва да 
се разисква по проблемите 
на спорта или

15,00
а

:проблемите Катастрофа на 

»Единство« (Г.Матеевац)
6,00 и 16,30 

НИШОР 6,30, 12,45, 17,00 и
■ка футбола. Важно 

разискваше за всичко 
ростепенно значение, докато 
същността оставаше

□ 15,15е, че се 
от вто

н
НИШОР 5,00, 12,10 15,15 ин

18.10 Е 
БЛАТО 4,40, 6,05, 11,30, 13,00, В

14.10 20,10 и 22,10 В 
Б. ПАЛАНКА на всеки час

од 5,00 до 22,00 в
4,00, 14,30 Е 

ПОНОР 4,40, 6,05, 7,00, 11,30, В 
14,10 16,00 20,10, 22,10 В 

ДИМИТРОВГРАД на всеки В 
час од 5,00 до 22,00 
ТЕМСКА 4,30, 6,05, 8,00, 12,00,;

14,10 16,00, 20,10, 22,10; 
ШУГРИН 12,00 
ВЕЛ. СЕЛО 4,30, 6,05, 7,15,; 

9,00 11,00, 12,10, 14,10,15, ■ 
17,00, 19,00, 20,10, 22,10 В 

РАСНИЦА 4,40, 6,05, 7,00,В 
а 13,00, 14,35, 15,40, 21,00, 22,30 )2,20, 14,10 15,15, 20,10 22,10.
СДРЖИНА 5,10, 6,30, 13,00, држИНА 4,40, 6,05, 12,20,8

„А- §41,35, 19,00, 22,35 14,10, 18 30 22,Ю “
поз «ОСМАКОВО 5,05, 6,50, 13,00, оСМАКОВО 4,20, 6,05, 12,003 

В 15,00 20,00 14,10, 19,00
че резултатът ще завърши ЕйЕЛОВИЦА 7,00, 16 00 ИЕЛОВИЦА 5,00, 12,00 «
3:0 Д. Каменов се избори за §СУКОВО 5,10, 7,00, 13,15, СУКОВО 4,30, 6,05, 12,30,■ 
една топка и стреля А. Ми- § 15#00
лев, който с красив удар с *ПЕТРОВАЦ 5,15, 15,00 
глава постигна гол. Пет мину

18,45п
м БЛАТО 5,10,6,30,12,00,13,30, 
“ 14,40, 21,00 и 22,40

Б. ПАЛАНКА на всеки час 
в од 5,00 до 22,00 
"КАМИК 5,00 16,00 

2:0 покачи К. Кръстев. С то- ■ ПОНОР 5,15, 6,30, 8,30, 12,10, 
зи резултат завърши първо- ■ 1330 15 30 16,30,21,00 22,55
то полувреме. . “ДИМИТРОВГРАД

СаМО слеА ТР“ игра ; 5 00 22 00
през второто полувреме ре- §ТР,,ГКд ч|п 7 пп а Пп ППО зултатът бе 3:0. След като А. 5ТЕМСКА 5,10, 7,00, ),00,15,00, 

■13,55, 15,00, 17,00 21,00 и 22,50

незасег
§ната.

Заседанието и
започна с док 

лад за успехите, проблемите 
и предстоящите 
отбора. Успехът беше

Е

а КАМИК„Асен Балкански” — „Един 
ство“ (Г. Матеевац) 5:0 (2:0) 

Димитровград, 29 септемв
ри. Игрище на „Асен Балканс 
ки”. Времето хубаво за игра. 
Теренът неравен. Зрители 
над 500. Голмайстори: А. Ми 
лев в 10, 84 и 89 и К. Кръс
тев в 39 и 48 минута.

„Асен Балкански”: И. Та
ков 7, Д. Велков 7, А. Пейчев
7, А. Петров 8, П. Димитров
8, С. Миркович 8, Д. Каме
нов 8, А. Милев 9 и М. Пет
ров 7.
В петия кръг на състезания 

та е Нишко-пиротска футбол 
на дивизия „Асен Балкански” 
нанесе катастрофално пора
жение на заемащия първо 
място във временното класи 
ране отбор „Единство" с ре
зултат 5:0 2:0).

Първият гол постигна А. 
Милев от няколко метра, 
след като топката, която 
стреля С. Миркович се отби 
от вратаря. Резултатът на

задачи на 
в мо

мента на първото място, на ко 
ето се намира отборът. 

Същността:

на всеки

дали имаме по 
литика и правилен подход 
към спорта, а 
взаимоотношение 
между състезателния и масов

Милев бе'неправилно спрян в 
наказателното поле на гости "ШУГРИН 13,00 
те бе присъдена дузпа, която 
К. Кръстев реализира. Очак
ваше се домашните футболи

търсим ли 
и връзка ■БЕЛ. СЕЛО 5,10, 6,40, 7,50 

5 9,40, 11,40, 13,05, 14,45, 16,00 
5 17,40, 19,40, 21,00, 22,50спорт, дали имаме дългосроч 

ка систематична работа, рабо 
тим ли организирано — бя
ха въпроси, върху които тряб 
ва да се разисква. Но не 
както в случая на неподгот 
вено заседание, а въз осно 
ва на обстойно подготвени 
материали.

Съществено е добрите ре
зултати на футболистите и 
не само на тях да бъдат под 
тик трудовите организации 
да проявят интерес за стро-

сти да продължат с атаките, 
но те доволни от резултата ■ РАСНИЦА 5,10, 6,30, 7,30, 
намалиха темпа. Това изпол
зваха гостите, които започна 
ха да атакуват. Обаче ситур 

защита
Балкански’'' не

никакви изнена-

наната и
сен
воляваше 
ди. Когато вече се очакваше. а

и14,40
ПЕТРОВАЦ 4,30, 14,10 5
М. ГЮВАНОВАЦ 4.30 6,05,5 

12,30, 14,10 19,00
8м ЙОВАНОВАЦ 5,10, 6,40, 

13,10, 14,50 20,00
ти след това, при също поло- ь 
жение, А. Милев вкара и пе- ■ 
тия гол.

г
А. Д. 1ШЕЗШ) нааазнЕ]С’ппкгсяпс!яз1КВЕПЕав*ншяа

ЖИВОИН НИКОЛИЧ - БЪРКА понеже го превземат албан
ски 'националисти. Същият 
ден албанските националисти 
с въоръжени т. н. „волунта- 
рн” (доброволци) упражня
ват силен натиск срещу бри 
гадата, Пчпнския отряд и ко 
мандуването от Буяновац.

Щабът на Двадесет и вто 
ра дивизия заповядва на 8 
септември да се прекъсне на 
падението срещу Бело поле 
н веднага де се дойде в райо 
на ма Буяновац и пропъдят 
албанските 
Първият батальон на тази 
бригада пристигна ,в района 
па Буяновац на 10 септември 
при съдействие на Прешев- 
ока бригада Лесковашки и 
Пчниокн отряд отново осво 
бождават града.

Дванадесета бригада на 9 
септември нанася тежко по 
ражение на четниците на Че 
галския корпус, пленшва над 
250 четници и пленява' 2.то
па и 3 миномета. Десета бри 
гада па широк фронт от Мач 
катпца до Своге повече слу 
жи като охрана на останали 
те части, а самият развой па 
събитията изисква по-голямо 
ангажиране на по-мощни си 
ли за освобождаване па гра 
ловете, от които се оттегля 
българската окупационна вой 
ска.

Тъй като българите на 6 
септември напускат Предеяне 
и Джеп в тези градове вли- 

частите на 10-а сръбска ПОХОДЪТ НА 

XXII ДИВИЗИЯ
бригада и командуването на 
Църна трава. В същия 
за късо време ги 
една германска моторизира- 

иробиваща се 
през Гърделишка клисура. 
Тази колона при изхода на 
Гърделишка клисура я

батаьон на 13-а 
големи

ден
отхвърля

на колона,

4.пре
среща един 
бригада и й нанася 
загуби.

Осма сръбска бригада, коя 
то получава заповед да дойде 
в района на Лебане, минава 

5 срещу 6 септември кому 
никациите точно, когато 
иава германска моторизира- 

колоиа. На другия ден — 
6 септември, когато бригада 

намира в село Белаио- 
вай, щабът на дивизията из 
лава нова заповед да не за 

в Лебане, Затова на 
6 срещу 7 се връща на десния 
бряг на Южна Морава и раз 
порежда батальоните на по 
чиниите Превалац — Върбо 
во и Грамадже със задача да 
осуети изтеглянето иа българ 
ските части за България през 
тези позиции. Бригадата не 
установява, че този ден 29-а 
пех. дивизия събира своите 
сили в района на Враня Ед

батальон па бригадата отхвъ 
рля това коптранападение, а 
бригадата продължава към 
Сурлулнца и напада Бело по 
ле, където води борба и на 
9. IX до 19 часа. Масуриш- 
кият партизански отряд и ба 
там,омът на командуването 
-в Масур! ща освобождават 
Сурдулица иа 7. IX. 1944 го
дина.

па група българи, която пра 
ви опит да се изтегли през 
Крива фея бива обезоръже

ните си, командуването па 
Враня и органите па властта 
влизат във Враня.

Същия дом щабът па 8-а 
сръбска бригада бива осиедо 
мен, че българските части сс 
изтеглят от Владичип хан, а 
че германски части от Сурду 
лица и Бело поле влизат в 
това място. Въз основа на та 
кова положение щабът ма 8-а 
сръбска бригада взима реше 
пие през нощта иа 7 септем 
ври ла нападне Владичип 
хай. Пред зори на 8 септем
ври IX бригада успява лаело 
ми съпротивата ма малки 
германски сили и освободи 
това място. В същия ден по-

националистп.

па.
В началото на септември, 

командуването на Врамския 
военен район от всички 
манлуваиия по местата фор
мира три батальона за вли
зане във Враня, Владичип 
хан и Сурдулица. Един бата 
льои бива в района иа Барде 
пик, втория в района иа Йс- 
лашпица и третия в района 
иа Луково с командуването 
на Врамския военен район.

Пчииският партизански от 
ряд тогава ср намира в райо 
на на Рйстойац, Сутринта на 7 
септември се открива, че ча _ силни окупатороки сили тръг 
стите на 29-а дивизия се из ват от Бело поле ма помощ 
теглят от Враня към Буяно- на Владичип хап и иа пътя 
авц. Комацдушшето на Вран 
окия военен район с. батальо

на
М 1 ко

па

та се
Българската 29-а пехотна ди 

визия се оттегля иа 8 септем 
ври от Буяновац към Кума 
ново. Осма прешевска брнга 
гада (понякога я наричат Буя 
ковашка) ,п Пчпнския отряд 
влизат в същия дои в Буяно 
пац. Същевременно към 
шево бива нзпретеш Зчт 
тальон иа Прешевска брнга 
да с командуването иа Пре- 
шево. Този батальон ие успя 
ва да освободи това място,

минава

Пре
ба-

упищожават охраната иа бри 
гадата (12 борци са убити) 1-и
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В часове на отдих и почивнаI
♦
■>

— Та казваш, че тази 
вратовръзка струва 75 

крони? С тия пари ти би 
мотал да си купиш чифт 
отлични обувки!
— Вярно, по би било до 

ста глупаво да тръгна с 
обувки на шията.

Жена на 
рпотяга ръка навън. Шоф 
ьорът па задната кода се 
провиква:

— От доста време дър
жите ръка отвън. Провер 
явате дали вали или...

— Чакам да изсъхне 
на ноктите ми.

кормилото— Господин докторе, 
ям всичко, спя много до
бре, но въпреки това ис
кам вашия съвет.

— Добре, добре. Ще ви 
дам едно лекарство, кое
то ще премахне всичко 
това и вие непременно ще 
се оправите!НВО № ТОВА♦ СЛАДЪК СЪН тI ОБЩИНСКО дшш Млада атриса се разхо 

жда с пантера, вързана 
като куче. Мъж се при
ближава и пита:

— Колко хубаво живот 
но! Позволява ли някой 

приближи до него?
— Разбира сс! Нади тря 

бва и той да яде ...

Я

5 \ V ,I\ гI
ЧУДО йедно да ви разправлям какво пидо 

тия у опщинуту у Босилеград. Бео прн бай 
Вене за ябълке. И бай Вене рече ай де понди 
с мене малко да се разодиш и да видиш об- 
щинуту има да вадил, йедно уверение.

Пойдояо. Най-после стигомо при йедно зда. 
нийе. Улезомо унутра. Тропнумо па йедиу 
канцеларию — нела. никой. Тропнумо па дру- 
гу канцеларию — нела никой.

— Бре, реко, бай Вене, да не йе дънъска 
неделя?!

Бай-Вене кути и върти с главу:
Бре, тая дечшца, че ле изложе.
Най-после сретоло реснлнатога у ходникат.
А бре, бае — рече Вене кг/де су чиновпи- 

ците, празне канцеларийе, треба да узнем 
Йедно уверение.

— Чета на вратата, са су сви на закуску од 
9 — 9,30 часа.

— Дай Манчо, рече бай Вене, малко да ти 
покажем Босилеград и че дойдело около 12 
часа.

Тека и напрайимо. Итидомо у чаршиюту, 
гледамо по продавниците и талън стигомо 
околе 12 часа у опщинуту.

Вене иде пред мене и право у йедну кан- 
целарийу. Чука — а оно никой се не абаца. 
Отварамо канцеларийуту — празна. Идело 
у другу, чукамо, улазимо —• празна. Бай Ве
не посрамен обърну се кълто мене:

— Бре, кикво е с тия чиновници, да несмо 
се забавили ...

Гледамо у часовникат 12,15... Талън навре, 
ме кико ни рекоше. Па отидомо у ходникат 
и гледамо да видимо служителятога:

— Бае, рече Вене, куде су чиновниците, не 
може да си извадим уверение, па изрезили 
се при човека оди другу опщину. Он засука 
рукават, погледа у часовникат па рече:

— Е, пай сте закъснели, па са йе одлор за 
чиновниците.

— Па кво е това йедеше дъп,ен>е — расър- 
ди се Вене, куде това има?

— Па има га, рече он, има га, ете при нас.
Я се зачуди и задзвери. Тия човеци незнам 

дали су искрали за йедно йедене, а оки йеду 
два пути до ручък. А кво че прайе ка си оти- 
ду дома? Това чудо не съм видел допладпе 
два пути да се дъне и йеде.

/

да се
У

1/л.
/
/ шшштшшя

{" 1 ть Vеда, IV' При откриване на Здравна 
в Изатовци на 

само 
Висок. 

Димитровград

/
та станция
банкета присъствували 
двама селяни от 
Запитали в 
компетентните как така да

т" /
% II!/1{I I I I //<

1 1 1 I |
I се дойде до това да се изви

кат само двама души. Отго
ворът гласил:

— Па колко искате? Доста 
са двама — да им кажат 
къде е амбулаторията ...

п‘\
— ВАСКО ОТ КООПЕАЦИЯТА СЛАДКО ЗАСПАЛ.. 
— СИГУРНО, КОГАТО НЯМА ПРОБЛЕМИ ЗА ПРО

ДАЖБА НА ЯБЪЛКИТЕ...

I I

ЗЛ0Б0ДНЕВКА

ЕКСКУРЗИЯ
Керванът след това спря в друго 

място. Малчуганите трябваше да се за
познаят с римските пътища в тоя край. 
Един от местните хора ги запита след 
като узна откъде са екскурзиантите:

— Деца — каза той — разкажете 
ми нещо за римския път, който лишава 
през вашето градче. Вестниците писаха 
и за някакви изкопни. Видяхте ли ги?

Децата отново се погледанаха с учу
дване и бяха изненадани, че хората 
толкова много знаят за техния град.

На край екскурзията спря в хубав и 
приветлив град. Тук трябваше да се 
запознаят с художествена изложба. Кус- 
тосът на изложбата им обърна внима
ние на една картина:

— Това е дело на вашия замлян 
Янко Якнов. Картината е купена от ед
на негова изложба в нашия град. Знае
те ли останалите негови творби, които 
се намират във вашия град?

Децата слушаха, гледаха и недоумя- 
ваха, че на няколко стотин километра 
хората толкова много знаят за Мала 
Варош. На края взеха решение заедно 
със своите преподаватели в началото на 
идущата година да организират една ек
скурзия за запознаване на своя роден 
край.

УЧИЛИЩЕТО в град Мала Варош 
организира екскурзия. Първо бе напра
вен план и насрочена родителска среща. 
На родителите бе казано, че екскурзия
та ще има голямо възпитателно и нау
чно значение. Те с лекота внесоха су
мата от 1200 динара, когато ставаше ду
ма за възпитанието на техните деца. 
Екскурзията по този начин обхвана три 
републики и десетина места.

Дойде денът за тръгване. На авто
бусната гара децата седнаха в червени
те мерцедесови автобуси и тръгнаха в 
света.

Керванът най-напред се спря 
едно малко място, не но-голямо от тях
ната Мала Варош. На учениците бе по
казан един манастир от 16 век. Куотосът 
на манастира хубаво им обясни, а след

в

това попита група ученици:
— Деца, вие сте от Мала Варош,

нали?
— Да, отговориха децата в хор, мно

го доволни, че и други знаят за тяхното 
градче.

Аа знаете ли за вашия манастир от 
14 век с хубавите фрески, който се нами
ра недалеч от вашия град.

Децата се погледнаха учудено. 
Знаеха, че има иякъкъв стар манастир 
сред хубава природа, но никои не зна- 
ше нищо за него.

МАНЧА

Б. ВОЛОКИН

ПРОГНОЗА ЗА
НАС • ■■

ПЕТРОВ


