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Проектозаконът за сдружения труд е плод на опита в досега
шното развитие на социалистическите самоуправителни отношения<

<
етап — изтънна по-нататък Ал 

■отно брехт Роман. Това е етапът на
осъще- непосредствената обществена

на X проверка на предложените
Проентозакона решения в само 
управителната практика. Рази
скванията ще носят в себе си 
две съществени димензии. Ед 
ната е проверка на предложе 
/ните решения в практика и 
това от обществен аспект, то
ест от аопект на осъществява 
не на обществената позиция 
на работника в сдружения труд. 
Втората димензия на разисква 
нията е творческият принос на 
самите работници и на самоу 
правителната прантика в из
готвянето на закона. За да 
могат работниците успешно да 
проверят предложените реше

политическата система'и в об- 
ществено^политическите 
шения в резултат на 
ствяване на решенията 
конгрес на СЮК и конститу
ционните разпределения — под 
черта др. Роман. При това от 
оообено значение е издигната
та дееспособността на СЮК.

Същата се засили и разви осо 
бено V пряката активност върху 
преобразованието на отношени 
ята в сдружения труд и в об
ществото. Със своята актив
ност СЮК обезпечи здрава й 
непосредствена опора за анга 
жирано и градивно действува 
не на работниците в сдруже 
ния труд и за действуване на 
организираните обществени си 
ли м политически фактори. Това 
даде възможност за относител 
но. кратно време да се разра

На 17 април т. г. в Белград 
> се състоя III заседание .на ЦК 
' на СЮК. По пълномощие на 
‘ председателя «а СЮК другаря 
* Тито, който поради заетост не 
у можа да участвува в работата 

на заседанието, същото бе от 
кри го от секретаря на Изпъл
нителния комитет .на ЦК на 
СЮК Стане Доланц.

’ Централният комитет на
♦ СЮК прие отчет за работата 

на Председателството от вто-
1 ► рото до третото заседание. 
1 ► Централно място в работата на
♦ заседанието бе отделено на 
1 ► идейно-политическите въпроси
< ► на самоуправителното сдружа-
< ► ване на труда и средствата и 
1 * задачите на СЮК в предстоя- 
1 > щото общоюгославско обсъж- 
1 ► дане на проектозакона за сдру 
1 ► жения труд.

в

<>
РАЗРАБОТКА И РАЗВИТИЕ 
НА КОНСТИТУЦИОННИТЕ ' 
НАЧАЛА

— Проектозаконът за сдру-
► жения труд е плод на спечеле
► ния в досегашното развитие на 

социалистическите самоуправи 
тел ни отношен ия опит м на не

► говото потвърждаване е наше-
► то общество, накто и на дълго
► годишната работа върху усъ-
► вършенствуването и развитието

на обществено-икономическата
оонова на► и институционална

► социалистическите самоуправи-
► тел ни отношения и на система
► та «а сдружения труд — заяви в
► уводното си изложение Роман 

< > Албрехт, председател на коми- 
1 > сията на Съюзния съвет <на

Пне празник и за населението от българоката «аро- 4 , 0иупщИ1ната на СФРЮ за из- 
■^Нтогог-лааия През Сурнулишна, Босилеградсна, Бабу , , готвяне на законите от област-

дност в Юг?™а™яа'Рдс„аУ община минава Щафетата на , , та на сдружения труд.

«Пявял «■
ЖГ
оръбоната и бъл™р“®1?ря Тшо и революционното му дело, 
мерна обич към другаря пълполетие ,и още много
ще му пожелае за разцвет на нашата родина ^ _ За изготвянето на проекто
успехи в неуморимата ^ р°рбан^Рите, т < > занона твърде благоприятно и
и мир и приятелство между нарюд^^ щафетата и този път X влияеха общите тата върху

Посрещането и *зпржц ' братството и единството на ж условуш, създадени с лреобра №На за сдружения труд навлм
ще бъде ярна манифестация а Р налите народи и на- 4, ааванието на отношенията е следващия твърде важен,
българоката «ар^0цеТнна пробивна на народоосвободител- ,, сдружения труд, ■ обществено- »
родности, нато най-ценна прид развитие на социално 0 -

“ЙНаса;о%ГГел«и^ошГияРвъв всяка клетва на X-------------------------

ДО ДРУГАРЯ 1ИТ0
Стане Доланц, Джемал Биедич, Едвард Нар- 

Роман АлбрехтКиро Глигоров,
дел и

ния, необходимо е организира 
ното обсъждане да бъде на
сочено и водено така, че ра
ботникът същевременно да бъ 
де юбърнат към положението 
в средата си и към предложе 
ните в проентозакона решения. 
Тези решения той трябва да 

от становището на

ботят и развият съществени 
те компоненти на обществено 
икономическите отношения 
сдружения труд
на самоуправително

Пътеводител в работата е би
ла стратегията за развитието 

1 ' на социалистическите самоуп-
< I равителни отношения, определе
< ' ,на и приета на X конгрес на
< ' СЮК.

В
и систематаликата

сдруже 
които вече са опрения труд, 

делени в Конституцията...
С излизането с Проектозано 

на публично обсъждане пред- 
работниците в сдружения труд 

оотаналите трудещи се рабо 
изготвянето на за

разглежда 
развитието и унрепването на 

отноше-
положението на работ

самоуправителните
ния и

в тях в светлината на.ниците
развойната стратегия, утвърде 
на от Десетия конгрес на

ната
тичеоките
нашето общество решенията нав провеждането на Р, в прет1Воряването
СЮК и Седмия конгрес ацитеЛ|Н|И резултати
Конституцията са 1П0стигна 3 поздравителните
" на цялото н^ов1Н"ТВОотчВетем Гттиженията а <,

“ X
номни области в пламенното
ЛО НАПРЕД1

ОЮН...
НА 29 АПРИЛДесетия конгрес на , ► 

в дело на 4,
ВЪВ 1ВОИЧ- 4 у

След обстойни разисквания 
членове Централ

на СЮК приеУтвърждаване на проентозакона за 

сдружения труд
на повече

ло- ният комитет 
Заключения във връзка с дей 

на Съюза на номуни-«остта
стите в предстоящото няколко 

обсъждане на Проек 
за сдружения труд.

Текстът на Проектозакона за Очаква се на същата сесия 
елоужения труд официално ще да бъде прието решение за на- 
бзде потвърден от Съюзния чина и процедурата за водене 
съвет на Скупщината на СФРЮ на широно разискване по този 

сесията. ,насрочена за 29 аакон.

месечно 
тозанона

(Изводи от Заключенията по 
2-ра страница)меотваме на4> на 

Ст. Ст. * април тл-.



РАЗГОВОРИ НА БРИОНИ ИЗВОДИ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯТА НА ЦК ИЛ СЮК ЗА ЗАДАЧИТЕ НА КОМУНИСТИТЕ ЗА ПО-НА
ТАТЪШНОТО РАЗВИТИЕ ИЛ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИТЕ СЛМОУПРАВИТЕЛИИ ОТНОШЕНИЯ 
В СДРУЖЕНИЯ ТРУДЙ.Б.ТИТО МОЩТА НА РАБОТНИЦИТЕ - ОСНОВА НА ОБЩЕСТВОТОИДИ АМИН подготовка за прилагане на За 

йона след неговото приемане.
ДА СЕ СЛОМЯТ ОТПОРИТЕ
Комунистите трябва да се 

изборят свободното творчесно 
разискване на Проектозакона 
за сдружения труд да бъде 

. конструктивно и проникнато от 
критически дух от становище
то на програмните цели на Съ
юза на комунистите, вградени 
в Конституцията и в решения
та на Десетия конгрес на 
СЮК- От това становище тряб 
ва да се подкрепят всички пред 
ложения и мнения, които най- 
много отговарят на нашите ре 
волюционни стремежи и реал
ните условия и възможности.

Организациите и ръковод
ствата на СК трябва енергично 
да се противопоставят на всич 
и и опити на оспорване на от
делни решения от идейни по
зиции, чужди на Съюза на ко
мунистите и опитите под булъо 
то на уж отбраната на самоуп 
равителните права на работни
ците да запазят старите отно
шения, обосновани на техно- 
бюронраггични, либералистиче 
сни и групно-собственически и 
други антисамоуправителни кон 
цепции. Такива опити трябва 
ясно да се различват от застъп 
ванията, които поради незна
ние, несхващане или идеализи 
ране на положението, довеж
дат до нереални предложения.

Необходимо е също да се 
противопоставим на всични опи 
ти, които под лозунга „има вре 
ме", „няма нужда от бързане", 
„да причакаме опита на други" 
и подобно, фактически водят в 
пасивност и оттегляне от интен 
зивна и задълбочена работа 
върху преобразованието на са 
моуправителните обществено- 
икономически отношения.

С организирана акция на Съ
юза на комунистите работници 
те трябва идейно-политически 
да се оспособяват и в рамките 
на Социалистическия съюз, 
профсъюзите и останалите об
ществено-политически органи
зации и непосредствената бор 
ба за промяна на отношенията 
да бъдат носители на иденти
фициране, противопоставяне и 
разобличаване на антисамоуп- 
равителните становища и тен
денции.

и корекция на предложените 
рошения и тяхното творческо 
приложение в практиката.

Членството и организациите 
на Съюза на комунистите са 
отговорни разискванията по 
подготвения Проектозакон да 
се водят върху най-широка ос
нова, в тях да вземат участие 
всички трудови хора, оргакиза 
ции и общности, обществено- 
политичесий и обществени ор
ганизации, делегации и делега 
ти на скупщинито на общество 
но-полигическите общности, на 
учии, професионални и други 
сдружения.

Централният комитет изтъква, 
чо творческото ангажиране на 
трудовите хора трябва да се на 
сочи към организирано лрера 
вглеждаме на съществуващите 
самоуправителни обществено- 

сдружен икономически отношения във 
всяка основна, трудова .и сло
жена организация на сдруже
ния труд, манто и в други об
лици на сдружавано и свързва 
не, на техните доходовни връз
ки с други субекти на сдруже
ния труд, накто и самоуправи 
7елки актове, с които тези от
ношения се уреждат, от стано 
вищото на основните определе 
нил. дадени в Проектозакона.
С това трябва да се обезпечи 
още при приемането на зако
на отношенията да започнат да 
се развиват в духа на опреде 
ленията, от които се изхожда 
□ Проентозанона.

Тези значителни задачи, за 
да се осъществят, е необходи 
мо ьоички организации и ръко
водства на СК и други обще
ствено-политически организа
ции преди всичко ССРНЮ и 
профсъюзите, които в това 
имат особено място и роля, 
канто V обществените органи
зации, професионални и други 
сдружения, да разработят и ут 
върдяг програми на разисква
не — от запознаване и приоб 
щаване на работниците и тру
довите хора в общественото 
разискване, па все до начина 
на организиране проверката на 
предложените решения, суми
ране на опитите за даване на 
нови предложения, развитие 
на нови отношения в духа на 
основните определения, съдър
жащи се в Проектозакона и
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С решителна ориентация към конкретно н 
творческо приложение па Конституцията влязох
ме във фаза, която означава ново качество в бор
бата на субективните сили за нейното провежда

на приятелско и официално 
посещение в Югославия на 20 
т. м. пристигна президентът на 
Република Уганда и председа
тел на Организацията на афри 
канското единство Иди Амин 
Дада.

Госта от приятелска и необ 
вързана Уганда на Бриони по
срещна президентът на Репуб 
ликата Йосип Броз Тито с по
вече политически и обществе
ни дейци.

В разговорите президентите 
Тито и Иди Амин обмениха 
мнения за билатералните отно
шения между Югославия и 
Уганда, за обстановката в Аф
рика и света. Отделно бе об
съдена подготовката за пред
стоящата конференция на не
обвързаните в Коломбо.

не.

ЦЕНТРАЛНИЯТ КОМИТЕТ на 
Съюза на югославските кому
нисти призовава всички ра
ботници и трудови хора във 
фабриките, на селскостопански 
те имения и в кооперациите, 
училищата, болниците, на фа
култетите, и в научните и кул
турните институции, в местни
те и самоуправителните об
щности на интересите при 
пълно идейно и политическо 
ангажиране на Съюза на кому 
пистите и организирани в Со
циалистическия съюз, профсъао 
зите и останалите обществено- 
политически организации, да 
разгръщат пълна инициатива и 
ангажираност в обществено-по 
литическата акция върху по-на
татъшното развитие на социа
листическото самоуправление 
и да дават свой пълен принос 
в разискванията, приемането и 
прилагането на закона за сдру
жения труд.

Касае се за революционно, 
дълбоко преобразование на об 
ществото, в което решаващо 
положение на работническата 
класа, и трудовите хора става 
действителност до онази сте
пен, до която те самите върху 
програмните определения на 
СК, утвърдени и вградени в 
Конституцията се активират, 
организират и изграждат здра
ва и ефикасна система на со
циалистически самоуправител
ни обществено-икономически 

се казва в За-

в Проектозакона на сдружв: 
нил труд, Централният коми
те г на СЮН изтъква, че тряб
ва да се обезпечи по-нататъш
но укрепване ролята и положе 
нирто на трудовия човек в сдру 
жения труд и неговот-о реши
телно влияние върху хода на 
целокупното обществено въз
производство и процеса на ре
шаване в сдружения труд и об 
ществото.

Изграждането и развитието 
на доходовни то отношения в 
домоуправител ния 
труд трябва да _бъде в центъра 
на постоянна идейна и общес
твено-политическа акция на Съ 
доза на комунистите. От това, 
както и по кой начин ще се 
осъществява процесът на съз
даване, разпределение и разде
ление на дохода върху принци
пите на разпределение според 
резултатите на текущия труд 
и приноса за стопанисване с 
обществените средства и со
циалистическа солидарност, как 
ще се осъществява самоуправ 
лението в сдружения труд и 
кан ще функционират остана
лите самоуправителни институ
ти и механизми, най-непосред- 
ствено зависи обществено-ино 
номичесното положение на ра
ботниците .и съвкупните обще
ствено-икономически и полити
чески отношения между хора
та. по-нататъшното успешно ра 
звитие на нашето социалисти
ческо самоуправително обще
ство и укрепване властта на ра
ботническата класа и трудови
те хора.

ДЕМОКРАТИЧНО
РАЗИСКВАНЕ
Централният комитет изтък

ва, че разискванията по Проек 
тозанона е необходимо да се 
организира като комплексна 
обществено-политическа акция 
за най-широко запознаване и 
изясняване на работниците и 
трудовите хора в сдружения 
труд, за проверка, допълнения

Минич 

в Кувейт
В рамките на многодневно 

то посещение на Азия под
председателят на Съюзния из
пълнителен съвет и съюзен се
кретар на външни работи 
Милош Минич «а 20 април 
пристигна в Кувейт.

. И в тази страна Минич води 
успешни разговори за взаимоот 
ношенията между двете прия
телски необвързани страни и 
за подготовката за срещата на 
необвързните в Коломбо през 
август тази година.

До 24 април Милош Минич 
ще посети и Ирак.

Кувейт и Ирак са две наши 
приятелски страни, с които 
имаме твърде развито икономи 
ческо сътрудничество.

По време на пребиваването 
ои в Кувейт Милош Минич се 
срещна, с представители на Па 
лестимската освободителна ор 

' танизация. В разговора бяха 
обсъдени въпроси във връзка 
с близкоизточната криза.

С разговорите в Кувейт и 
Ирак приключи успешното 13- 
дне.вно посещение на Минич 
е шест азиатски държави.

отношения 
ключенията на ЦК на СЮК за 
задачите на СЮК в борба за 
по-нататъшно развитие на со
циалистическите 
телни отношения в сдружения 
труд, приети, на Третото засе
дание на Централния комитет.

самоуправи-

ДОХОДЪТ — СИЛАТА НА 
КЛАСАТА
Потвърждавайки основните 

идейни и обществено-политиче 
ски определения, върху ко
ито се обосновава и на ко
ито по-нататък се развива

ДОКУМЕНТИТЕ И ЕЗИКЪТ
ВТОРО ПРЕБРОЯВАНЕ НА 
НАСЕЛЕНИЕТО В ПИРИНСКА 

МАКЕДОНИЯ

или 63,7 на сто се декларира
ли, че са македонци.

„Курсът на отричане" на ма- 
македонската самобитност, как
то пише В. Чашуле, за това 
свидетелствуват документите в 
тази книги, започва през 1958 
година: в това отношение осо
бено са дейни историческите 
институции и публикации, не 
само че се отрича македонска
та национална самобитност, но 
така да се каже присвоява ця
лата македонска Народоосво- 
бодителна борба и нейните 
първи ръноводители (Гоце Дел
чев, Яне Сандански, Никола 
Карев, Гьорче Петров, Даме 
Груев, Димо хаджи Димов идр.

Нещо повече, тю това вре
ме се съживяват духовете на 
санстефанските териториални 
апетити и аспирации — специ
ално към СР Сърбия и СР Ма
кедония, а в подтекста на това 
се порицават националните пра
ва на пиринските 
при което особено се изтъква 
Българската академия на нау
ките.

За илюстрация

ва дума, 
отношението на 
партийни, държавни и научни 
институции в България към ма
кедонския 'народ, неговата ис
тория и нултура.

когато се говори за 
най-висшите

своята съдба,разполага със 
говори и учи на свой роден 
език, своя култура. Той вече 
има всички ония обществени, 
политически и културни усло
вия, за които са копнеели и 
са се борили Гоце Делчев, Яне 
Сандански, Димо хаджи Димов 
и мнозина други синове на Ма
кедония".

),
СЛЕД СМЪРТТА на Сталин 

обаче и на Двадесетия, относ
но на Двадесет и първия кон
грес на ИП на Съветсния съюз, 
се стигна до постепенно, но 
все по-сигурно намаляване на 
напрежението в отношенията 
както между СФРЮ и други
те социалистически страни, та- 
на и между Югославия и Бъл
гария. Що се касае до маке
донския въпрос, в самата Бъл
гария, този период между дру
гото се характеризира със сле
дното: „Съществуването на ма
кедонската нация, езин, литера
тура и нултура не се отричаше, 
нито публично се напуснаха до 
тогавашните становица, осо
бено становищата от димитров
ския период, но само се зао
бикаляха и отбягваха”, пише 
В. Чашуле, а „най-значително 
събитие в този период обаче 
е второто преброяване на на
селението, ноето стана в Пи
ринска Македония" и което 
„имаше както и при първото 
преброяване, плебисцитарен ха
рактер": от 281 015 жители ка 
Пиринска Македония, 178 862
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КАКВО ПИСАХА БЪЛГАРСКИ
ТЕ ВЕСТНИЦИ

Софийският вестник „Работ
ническо дело" от 31. 11. 1945 
година под заглавие „Оставете 
македонците сами да изграж
дат своята съдба”, между друго 
то пише: „Във Вардарска Ма
кедония е осъществен принци
па, завещан от великаните на 
македонсната оовободителна 
борба — Гоце Делчев, Даме 
Груев, Перо Тошев, Гьорче 
Петров, Сандански, Хаджи Ди
мов и др. „.-Македония за ма
кедонците!"

Вестник „Отечествен фронт 
°т 3. 7. 1946 година публику
ва преглед на Георги Цанев 
под заглавие „Първото пред
ставление на Македонския 
роден театър", в който се каз
ва, че „Днес отечеството на 
братя Миладиновци е свободен 
и равноправен член на феде
рална Титова Югославия. Ма
кедонският народ суверенно

Във вестник „Работническо 
дело" от 31. 10. 1946 година Ге
орги Мадолев — Южнорилов 
пише следното: "Като литера
турен македонски език е прие
то и сега в процес на създава
не централното наречие — от 
Битоля до Скопие. Неоспоримо 
е, че пиринският и егейският 
край ще окажат своето влияние 
върху езина, обаче основата 
на македонския литературен 
езин ще остане централното 
наречие. За сега в Македония 
съществува съвсем оформен 
поетичен език, език поетите, с 
който може да се предадат и 
най-нежни вътрешни преживя
вания и най-сложенй настрое
ния, както по ритъм, така 
богатството от думи”. .

Пишейки за създаването .на 
българската нация Йоне Митев 
в писание „Исторически прег
лед" (1948) казва: Създаването

македонци,

,на-
и сще приве

дем и няколко примера от са
мите документи, въз основа на 
които. може да се заключи за 
каква изобщо ЕВОЛЮЦИЯ ста-
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В ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН

СТОПАНСКИТЕ ПРОБЛЕМИ 

ГЛАВНА ГРИЖА
I ВЕЗДЕИНИ

РАБОТНИЧЕСКИ
КОНТРОЛИ

*

?

За две години от създаването на първия самоуп- 1 
равителен работнически нонтрол в Димитровградска 1
община може да се констатира, че първите крачки все ( 
още не са направени. Тези органи са създадени само в ' 
организациите на сдружения труд, в някои дори и не , 
са създадени и още не действуват. Не действуват ло про- ( 
ста причина, че хората от комиоиите не знаят какво' мо- \ 
гат и какво трябва да работят. Не знаят какви са пра- < 

задълженията им. Не са проявили достатъчно I 
самсинициативност в работата. Но вината не е само I 
до тях. Трудовите организации не са 'им оказали «уж- 1 
ната помощ. Общеотвено-политическите организации, '
Синдиката преди всичко, също. Изводът е,, че нещо' '
трябва да се мени. Да се мени та самоуправителните 
работнически контроли да: започнат да действуват. ' '

Разглеждайки отчета за'работата на общинската •! 
прокуратура Общинската скупщина в Димитровград , 
беше запозната, че >в Димитровградска община са при- ( 
чинени големи щети на общественото имущество.- Има- \ 
ло е стопански престъпления,,, незаконно .присвояване \ 
ка обществено имущество, злоупротреба -на службен I 
пост, несъвестна работа. Имало е над 170 олу^ая^ от - 1 
които 63 не са разглеждани поради , недостига. дока- .' 
зателства. И тук възниква въпроса: къде ;е.бил само- . 
управителния работнически контрол?

Ако тръпнем по .следите му” ще. еид^м къде. е г.; ‘( ^ 
бил. В конфекция „Свобода" 'самоуправителния работ-' 
нически контрол се е занимавал с второстепенни работи 
[отпуски по болест). А провеждането в дело на цор- I 
мативните актове, 'Интереса за работата на организаци- (' 
ята и т. н. са водили 
ческия контрол. В „Циле

вата и

В цеха наконфекция „Ниш" — Сурдулица

стопански организации. 'Най-го-' 
леми дефицити имат стопански 
те организации ,в областта на 
тесктилната и метална промиш 
леност в общините Враня и Ле 
сковац. В сравнение с предиш 
ните години сега са постигна
ти сравнително 'високи резулта 
ти в селскостопанската дей
ност, строителството, търговия 
та и гостилничарството.

Според анализа на Службата 
на общественото счетоводство 
досега погасените дефицити 
възлизат на 120 милиона дина
ра, а непогасените 178 милио 
на динара. Средствата от соб
ствените фондове са били гла 
вен източник за анулиране на 
дефицитите.

Стопанските организации, ко 
ито имат непогасени дефицити 
са длъжни до 30 юни тази го
дина да изготвят програми, в 
които да определят мерки за 
отстраняване на 'Причините, ко 
ито са довели до това състоя
ние. Във Враня такива програ
ми трябва да изготвят промиш
леното предприятие „Алфа" и

;През миналата седмица Пред 
седателството на Скупщината 
на Южноморавската междуоб- 
щинска регионална общност, 
Председателството на Между- 
общинския съвет на Съюза на 
синдикатите и Изпълнителния 
съвет на Регионалната стопан
ска камара подробно обсъди
ха миналогодишните стопански 
резултати в общините в регио
на. Те обстойно разгледаха съз 
дадените дефицити, начина >на 
погаоването им, накто и поло
жението ,на организациите на 
сдружения труд в рамките на 
прилагане на новата финансо
ва система за заплащане на 
дълговете.

мина „Благодат”. В Лесковаш- 
ка община съответни мерки за 
пога-сьане на досегашните де
фицити трябва да предприемат 
девет организации на сдружния 
.труд.

На проведеното -заседание в 
Лесковац бе констатирано, че 
стопанските организации в 
Южноморавския регион нямат 
достатъчно оборотни средства. 
Една от причините е, че запа
сите на промишлените, а непро 
дадени стоки са сравнително 
високи.

В приетите на заседанието 
заключения се изтъква че в ре 
шаването на стопанските проб
леми в общините да се анга
жират всички обществ'ено-поли 
тически структури. Трудовите 
колективи и самоуправителни
те органи имат главна задача 
последователно да реализират 
собствените стабилизационни 
програми, програмите за песте
не и да се борят за по-висока 
производителност на труда на 
всяко работно място.

други органи, но не и работни- 
е избрана комисия, която 

нищо не е работила, нито пък е заседавала от избира
нето й. Преди един месец е сменена. Ножообрабо- 
твателното предприятие .^Братство" има комисия, но 
тя няма правилник за работа!? Занимавали се с ртпус- • 
ки по болест. „Балкан" има един правилник, който е 
в архивата, но комисия нищо не е работила^ „Търго- ;; 
кооп", където има най-много работа още няма-ни ко- | 
мисия. И така почти във всички организации. |

Но вината не е до . хората в самоуправителния 
работнически контрол. Те просто не знаят.какво да ра
ботят. Никой не им е оказал помощ. И още нещо: две 
години след създаването на самоуправителния работ
нически контрол се намираме в началото/

А какво е всъщност работнически контрол? Кои . 
са правата и задълженията му? Самоуправителният кон
трол в организациите на сдружения труд, е онази ин- | 
стутуция, която се грижи за зачитане законността в ра- 
ботата. Те са орган на обществената самозащита даде- , 
но предприятие. ,

Въпреки многобройните обе 
ктивни трудности, миналогоди
шните стопански резултати в 
общините в Южноморавския 
регион са задоволителни. Об
щият доход е увеличен с 27, а 
дохода с 16 на сто в сравнение 
с 1974 година. Обаче, общите 
резултати и ефикасното сто
панисване е намалено с дефи
цитите, които

(ПП111ППШ11пш11Ш1ШИ11НШШ1Л1П1ЯШН11Л1Н11111П !!И11ИМ1111Ш111111111Ш111И1Ш11ИП1Н1111П1Ии11Н111111111111111Ш1Н11Ш11ИШ1111Ш1111Ш11Ш1П1!11!1И11111Ни

Затова е необходимо, там където няма правил- .! 
ници да се изготвят. Да се обясни на хората какво • <
трябва да правят. А техните права и задължения са да ./ 
следят провеждането е дело на нормативните актове, { 
на самоуправителните споразумения, както премахането • *
на различни незаконни деяния: Незаконно присвоява- 
не на общественото имущество, несъвестна работа, зло-. , 
употреба на служебен пост и прочие и прочие. Те тряб- , 
ва да поднасят отчет на управителните органи и-да съ
трудничат с тях. Тяхно е право да търсят помощ от . , 
■всички, да сътрудничат с прокуратурата, със съдебните 
и със следствени органи.

Самоуправителният работнически контрол трябва 
да започне и да действува. Налага се да започнат с 
работа. Така повеляват партийните документи. Това бе 
посочено в интервюто на другаря Тито в загребскил 
„Вйесник".

В. В.имат отделни

НА ИСТИНАТА
се представят за 'видни лич
ности на „българокото възра
ждане" и като борци за „опа
зване на българската нация" 
и „българокото национално съ
знание", величае се „Сан-сте- 
фанския договор за създаване 
на Велика България, която да 
се простира” на север — от 
долното течение на река Ти
мок до вливането му в Дунава 
Сот Видин до Тулча), на изтон 
— черно море, на юг— до ли
нията Лозенград-Банско-Петрич- 
Струмица-Костур, на запад — 
по линията Охрид-Тетово-Враня- 
Лесковац-Ниш, включавайки три 
това и посочените градове в 
състава на България”. По-раню

СЪЖАЛЯВАТ, че в тази анто
логия не се намерил ,и Григор 
Пърличев- и че в нея не мог
ло да се намери място нито за 

стихотворение на Венко

на българската нация още към 
средата на 19 века и на маке
донската нация тю-нъено, е ва 
жен фантор, които не може 
да се пренебрегне. От това се 

не само че имаме 
българ

ко и то

IА. Д.
едно 
Марковоки!

вижда,
две различни нации 
ската и македонската, 
ва, че тяхното създаване е ста 

различно време. Оно
келикошовинистичес-

буржоазия не 
за нищо

„НАУЧНА И ПОЛИТИЧЕСКА 
ЯСНОТА” НАКРАТКО

И така, да не привеждаме 
повече, все 
политическата 
македонския въпрос 
гароката академия на пауните, 

най-аисше 1научно 
в съседна България 

да внесе научна и то- 
яонота пред нашия 

македонския въпрос , 
НАУЧНА И ПОЛИТИ-

до „Историчесно- 
ииформация по 

” на Бъл- УНИВЕРСИТЕТ В ИРАГУЕВАЦнало в 
ва, което 
ката българска

признае
е историческа 

имаме отдел- 
нация, със свои 

авое

искаше да 
на света,действителност:
на македонска
национални
бъдеще.”

това с която това 
заведение 
желае” г.‘ 
дитическа 
народ по 
а тази
ЧЕСНА ЯСНОТА главно се съ- 

следното: сега вече

Снупщината на Бел . адски университет прйеч иска 
на трите крагуевашки факултети (Икономически, Прав 
Машинен), с конто те стават самостоятелни учебни заведе
ния. От май тези факултети ще станат членове на новоот
крития университет в Крагуевац.

ен и
черти, със

2 '•|<953Чгодина помества статия 
К. Паров за та- 
„сърбизация” и 

,на манедон-

манедонените революционери 
(според български документи), 
сега са Делчев, Сандански,вдържа

без оглед на становището на 
БКП Ок) и ОФ България от по- 

период, 
не е била

от Г. Рилски и
Хаджи Димов и други — „бъл- 

революционери”, а в
канаречената 
.рскверняване” 
ския език, което в

НА 25. МАЙ ЩЕ БЪДЕ ПУСНАТА ЛИНИЯТАгарсни
Македония не съществуват 'Ни
какви македонци, но българи,

и по-късенраншния
„Македония . никога 
държавно-етническа

самостоятелна общност.
географска об-

този пери-
политичесни и лите-

стил на
БЕЛГРАД - БАРод е един

ратурно-критичесни
обиждане и

или каци- които са. подложени на денаци- 
онализация от страна на бел
градския режим.”

онално 
Македония е
ласт.......Йердан Джинот, Братя
Миладиновци, Райно Жинзифов, 
Григор Пърличев и други сега

извращаване на 
„Антологи- 

лирина”

На 29 май тази година на тържествен начин ще бъде 
предадена употреба железопътната линия Белград — Бар. 
За целта Сенретариата на РК на ССРН на Черна гора обра
зува комитет с председател Ненад Бучин.

фактите, то повод 
ята на македонската 
на Димитър Митрев и Блаже 

ПРОСТО

(Статията е заимствувана от в. 
„Борба" от 8. 4. 1976 год.)

авторитеКонесни;
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БОСИЛЕГРАД~ рр
НОВИ РЕШЕНИЯ - 

ЗА ИНСПЕКЦИОННИТЕ СЛУЖБИ
*ш

В БОСИЛЕГРАДСНА ОБЩИНА
шност изпълнява санитарния 
инспектор, инспектора по тру
да, инспектора за селскосто
панска дейност и други. Има 
обаче области, в които изобщо 
не действуват инспекционни 
служби. Така например за учеб 
ното дело няма дори 'И упълно
мощен
многоброините проблеми, съ- 

в тази област.

Органите на управлението в 
Общинската ску-пщина е Боси
леград имат 
служби, които 
последователно реализиране на 
законопродписанията и на до
говорената политика. Също та
ка от взаимното им сътрудни
чество до голям степен завиои 

ефикасно ще работят то.
Сега, когато е направена рав 

носметка за работата им през 
миналата година се стига до 

воички не са били 
и не са

В ОБЩИНСКИТЕ ФОНДОВЕ 

ИМА СРЕДСТВА
10 инспекционни 

се грижат за

инспектор, въпреки

колко ществуващи
За да се решат по-ефинасно, 

проблемите на инспекционните 
служби Изпълнителният съвет 
ще предложи на Общинската 
скупщина на някои от инспек
торските места да се приемат 
лица на постоянна работа. На
пример санитарната инспекция 
ще бъде решена по такъв на
чин. Също така ще предложи 
създаване на съвместни ин
спекционни служби, които да 
работят за две или повече 
съседни общини. Такива пред 
ложения вече са дадени в 
Скупщината на Междуобщин- 
ската регионална общност в 
Лесковац.

Горна и Долна Лиобата ще се 
окаже материална помощ от 
общо 130 хиляди динара.

САМОУПРАВИТЕЛНОТО РАЗПОЛАГАНЕ И РЕШАВАНЕ 
ВЪРХУ СРЕДСТВАТА ИЗИСНВА ПРЕУСТРОЙСТВО НА НЯКОИ 
ОТ ФОНДОВЕТЕ

извода, че 
добре организирани 
действували най-успешно. При 
чините за това са _
Една от най-важните е, че Бо 
силеградона община, с оглед 
на материално-финансовите си 
възможности не е в състояние 
да има всички инспекционни 
служби и щатно платени лица 
само за тази длъжност.

В случая само инспектортите 
по пазара, по градоустройство 
и по обществени приходи се 
намират на постоянна работа в 
органите на общината. Според 
отчетите им за работа и по 
оценна на Изпълнителния съвет 
на Общинската скупщина, тех
ните резултати са и най-добри. 
Останалите седем инспектори 
тази длъжност изпълняват не
щатно, упълномощени от Об
щинската скупщина. По такъв 
начин, например, тази длъ-

различни.
От средствата на комунал

ния фонд ще се финансира 
изработването на проект за из
граждане на водопровод и ма 
нализация в Босилеград, за из-

Общинската скупщина в Бо
силеград разполага с няколко 
фонда, в които редовно се аку 
мулират средства и изразход
ват за решаване на проблеми 
в повечето области. Фактите 
говорят, че занапред с фондо- не на някои проблеми.

През тази година със сред
ствата от тези два фонда ще 
се решат няколко значителни 
въпроса. Например със сред
ства от -пътния фонд ще се 
участвува в изграждането на 
пътища от четвърти разряд и 
на няколко мостове. На мест
ните общности в Босилеград,

средства за прокарване на еле 
ктропровода в района Лисина 
и Любата. Също така на пове
че местни общности е оказана 
материална помощ за решава

купуване на национализираните 
парцели от частните собствени 
ци и др. Но местната общност 
в Долно Тлъмино ще се отде 
лят средства за довеждане на 
вода в центъра на селото, а 
на местната общност в Гложие 
за поправка на сграда, предна 
значена за работа на обще
ствено-политическите

вете трябва да се разполага по 
воички принципи на самоупра- 
вителните отношения, за да мо 
гат средствата най-рационално 
и по най-правилен начин да се 
изразходват. Има и условия, и 
нужди за сметка на някои от 
тези фондове да се образуват 
съответни самоуправителни об
щности на интересите. По та
къв начин самоуправителното 
решаване м тук ще се устрои 
на необходимото равнище.

Занапред ще се положат по- 
големи грижи и за материал
но-техническото обордуване на 
общинските инспекционни слу 
жби, без което те не са в със
тояние успешно да изпълняват 
своите отговорни задачи.

органи
зации в селото.

В. В. В. в.

КАКВО СЕ ПРЕДВИЖДА С НОВИЯ ЗАКОН ЗА СДРУЖЕНИЯТРУД?Засега съществуват следни
те фондове: за пътища, за ко 
мунална дейност, за развитие 
ма животновъдството, за защи
та на добитъка, за сигурност 
• областта на съобщенията и 
за противпожарна охрана, 
р. дач-?:

През миналата година посо
чените шест общински фондо
ве са разполагали с 4 милиона 
и 300 хиляди динара, а и през 
тази ще имат 
ства.

да осъществяват своите за
дължения от споразуменията 
и основите на самоуправител 
ния план и задачите, ноито 
произтичат от него. В известен 
смисъл този принцип се при 
обитава към един друг член 
[191). с който се предвижда, 
че повече работници не мо 
гат да бъдат уволнени наве 
днаж ако се установи, че са 
били безотговорни към труда 
и поради това всички остана 
ли работници, или повечето 
от тях, а може би и основната 

на сдружения

ЗА ЛЕНТЯИТЕ НЯМА ЗАЩИТА
ботата на основните организа 
ции на сдружения труд.

— непредприемане на мер
ки по охрана на труда,

— отказване да се изпълни 
трудово задължение ако за 
това не съществуват причини 
и т. н.

В ПРОЕКТОЗАКОНА ЗА СДРУЖЕНИЯ ТРУД — ДЪЛГ 
НА ВСЕКИ РАБОТНИК Е ДА РАБОТИ ДОБРЕ. ЗА 
КОЯТО РАБОТНИКЪТ МОЖЕ ДА БЪДЕ УВОЛНЕН СЕ 
СЧИТА И НЕСЪВЕСНОТО ИЗПЪЛНЯВАНЕ НА ТРУДО
ВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

толкова сред-

За местните обстоятелотва организация 
труд са дошли в затруднено 
положение. На основната ор

ОСНОВНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ 
ДОБРА РАБОТАтова са значителни средства, с 

които успешно могат да се ре 
редица належащи проб

ния труд, който наскоро ще 
бъде пуснат на публично об 
съждане за тежки повреди на 
трудовите задължения между 
другото се считат и:

— неизпълняване или несъ 
вестно, ненавременно и лошо 
изпълняване на трудовите и 
другите повинности.

Нерядко се чуват забележ 
ки, че днешното трудово за
конодателство до такава 
пен защищава работника, че 
„дори и лентяят не може да 
бъде уволнен от работа” И 
въпреки че с това преди вси 
чко се откриват слабости на 
системата по награждаването, 
в проектозакона за сдруже
ния труд са внесени някои из 
менения във връзка с настаня 
ването и уволняването от ра 
бота.

В член 192 се казва, „че на 
работника престава трудово от 
•ношение в ооновната органи 
зация и ако не изпълнява сво 
ите задължения и като по то 
зи начин нарушава и общите 
интереси на другите работни 
ци или основната организация. 
„Според един друг член в съ 
щия проектозакон ма сдруже

Воички разпоредби, от кои
то ясно се вижда, че лентяи 
те вече нямат защита, са ос 
новани върху принципите, спо 
ред които работниците управ
ляват с организацията на сдру 
жения труд, че имат решава 
ща роля в деловата политика 
и че носят и отговорност за 
всичките свои трудови задъл 
жения. В член 158 дори кате 
горично се казва:

— Работниците в основната 
сдружения

ганизация се дава възмож
ност да приеме правилник, с 
който се утвърждава отговор 
ността на работника в този 
смисъл. Просто казано, в ня 
коя част производството по
стоянно не върви и трябва да 
се установи защо е така. Ако 
се каже, че се касае за ло 
ша работа — може да се за 
почне постъпка за 
на трудовия договор с тази 
група работници.

(В следващия брой: Дейно 
стта на дисциплинарната коми 
оия)

стешават
леми в Босилеградсна община. 
С тях управляват и взимат съот
ветни решения изпълнителните 
им съвети, които избира Об
щинската скупщина.

— незаконно разполагане с 
обществено имущество,'

— даване на неверни сведе 
ния от отговорни органи, с ко 
ито се дезинформира работни 
кът,

— злоупотреба на пост,
— лишаване на работника 

от право да извърши преглед 
на документи отнасящи се ра

През миналата година с най- 
големи средства са разполага
ли фондовете за пътища и за 
комунална дейност — с общо 
4 милиона динара. Със сред
ствата от фонда за пътища са 
построени няколко моста и са 
отделни средства за работа на 
общинския булдозер, с който 
в много села са трасирани но
ви пътища. От фонда за кому
нална дейност са отделени

скъсване
организация на 
труд са длъжни свои задачи
и повинности да организират и 
извършват по такъв начин, че 
с общата работа по-успешно

ЕДИН ДЕЛЕГАТ ПРЕДЛАГА:
признава, че и в своето пред 
приятие, в конфекция „Свобо 
да” не се прави всичко въз 
можно да се помогне в рабо 
тата на делегацията на сдру 
жения труд.

МАТЕРИАЛИТЕ ДА СЕ 

ДАВАТ ПО-РАЗБРАНИ...
— ,.Свобода" не разполага с 

сп еци ал исти-юр.и-доотатъчно 
сти, които да ни помогнат в 
разработване и обсъждане на 
материалите, и за изготвяне 
и формиране на нашите пред 
ложения и забележки.

Драган Соколов, председа
тел на делегацията на сдруже 
ния
бода’ има 
във връзка с работата на деле 
гацията в своето предприятие.

— Искам да кажа, че не ра 
ботим още както трябва. На 
шата работа засега се свеж 
Да на разработка и обсъжда 
не на материали за сесии на 
Общиноката скупщина. Съща 
та вършим все още повръхно 
стно, без нужното задълбоча
ване.

Кои са причините за това? 
— На първо място — изтък 

на Соколов —труд в конференция „Сво 
много забележки

материалите по 
лучаваме само на няколко дни 
преди сесиите. Второ, същите 
са писани на малко неразбран 
за нас език. Затова предлагам 
занапред да се преустанови та 
зи практика и в Общиноката 
скупщина да се погрижат та 
материалите, които ни 
Щат да бъдат предадени 
по-съкратен, но по-ясен 
достъпен за нас вид.

Драган Соколов

Считам каза накрая 
Соколов — че дейността на 
делегациите основно трябва 
да обсъдим и на събранията 
на Съюза на комунистите и 
да набележим необходимите 
мероприятия, за да станат те 
гкндейни и по-ефикаони.

изп.ра
в

и тто-

отнровено М. А.
./п
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КРАЧКА НЖ1 I 

САМОУПРАВИТЕЛНОТО ДОГОВАРЯНЕ
ЕФИКАСНА ДЕЙНОСТ НА СЪДИЯТА ЗА 

В БОСИЛЕГРАД
НАРУШЕНИЯ

Съобщенията 

голямо главоболиеПо оценка на Общинсния 
комитет на ОКС това е 
жително, .но не 1и достатъчно, 
защото ролята на 'Партийните 
организации .в селските среди 
не може да се изчерпва само 
с тези задачи. От тях 
всично се очаква пълно 
жиране за организирано 
жаване )на 
'производители с обществения 
сектор, разрешаването на про
блемите на миграцията, 'непре
къснато действуване в облас
тта на обществената самоза
щита и сигурност и др.

С 'цел тези задачи да се осъ
ществяват, Общинският коми
тет на ОКС юе застъпва идео
логическо-политическото обра
зование на членовете на СН 
да бъде постоянна грижа на 1пар 
тийните организации. Това ще 
се осъществи чрез 
форми на образование, 
ду които е и цикъл от сказки. 
Също така отделно внимание 
ще се обърне на 'приемането 
на нови членове от редовете 
на примерните млади селско
стопански производители. То
ва е необходимо, защото ре
дица партийни организации в 
местните общности наброяват 
5 до 6 членове. Активността в 
тези организации непрекъсна
то ще бъде подпомагана от 
членовете на общинсния пар
тиен актив. Също така след 
всеки три месеца, Общински 
ят комитет на ОКС ще орга
низира съвещания с ръково
дствата на партийните органи
зации, на 1ко:ито ще се анали
зират постигнатите резултати 
и 'пропуоките в работата им.

Занапред ще се положат 
големи усилия да се 'подобри 
информирането по воички въ
проси между партийните орга
низации и Общинския комитет 
на ОКС.

'ПОЛО-
През миналата 

та за нарушения в Босилеград 
е разгледал 1635 иокове, от
насящи се до нарушения в раз
лични области. Според броя на 
исковете, обема на работата — 
тя стига за двама съдии. Ето 
защо с решените 1117 искове, 
може да се каже, че съдията 
за нарушения в Босилеград ус
пешно и ефинасно е изпълнил 
своята задача.

През миналата година най- 
много нарушения гражданите в 
Босилеградска община 
правили в областта на съобще
нията — 452. Това се дължи 
на многократното увеличаване 
броя на моторните возила 
муната и на изострените зано 
нопредлисания, 
съобщенията.

За нарушаване на граждан
ския ред и мир до съдията са 
били съставени 218 (искове, за 
незачитане на занонопредписа- 
нията за опазване на горите 
— 177, за полевъдни щети — 
123 и за различни нарушения 
от други области 147 искове.

В отчетния 'период глобени 
са 624 лица, от които 'петима 
намиращи се на ръководни ме
ста в трудовите и стопански 
организации, три трудови орга 
низации и три чуждестранни 
жители. Със затвор са наказа 
ни 7 лица, от които трима чуж 
дестранни жители.

година съдия Най-голям брой граждани са 
глобени поради нарушаване на 
законопредписанията в съобще 
нията — общо 250. Те са за
плати/пи глоби от общо 26 хи
ляди динара.

За нарушаване на обществе 
ния ред 1и мир съдията е нака
зал 128 лица, от които чети
рима със затвор. Останалите 
са заплатили глоба от 15 хиля
ди динара. Също така .голям 
брой лица (224] са глобени по 
ради незачитане на различни 
заканопредписания 'И решения 
на Общинсната скупщина, от
насящи се до стопанската дей 
нает.

Наказателната гтолитина, коя
то е прилагал съдията за 'нару
шения е била 'на равнището на 
обективните условия.

По мнението на съдията за 
нарушения Борис Георгиев, ус
ловията за работа не са най- 
добри, а слабата организира
ност на доставната служба е 
било голяма пречна в работата. 
По тази причина решаването, 
на голям брой искове е отсроч 
вано по няколко пъти.

преди
анга-
сдру- 

с ел окостоп а н с ки те

За досегашното 
ване на взетите
Т0ЛН'И

осъществя- 
самоуправи- 

деговори и споразуме 
ния в трудовите 
организации е Босилеградска 
община се каза, че е напра
вена крачна напред, но пред
стои още много да се 'напра
ви за пълното мм активмзира-

В разионванията бе 
то, че от изтънна- 

правилното разпре
деление на доходите, което 
наи-уопешно 'мотивира работ
ниците, до големи степен за
виси производителността на 
труда в стопанските м трудо
вите организации.

и стопански

са на

не.
В приетите решения е ноое каз

ва, че всички партийни орга
низации са длъжни да прояв
яват непрекъсната 
чрез която да се 
провеждането на договорите и 
споразуменията 
стопански и трудови организа
ции^

Iоворейни подробно 
гешното състояние е тази об
ласт, ДИМИТЪР ЯНЕВ, 
дател- на комисията на ОК на 
СКС за

за се
ре гулиращи

предсе- антивност, различни
меж-анализирапровеждане на кон

ституционните решения заяви, 
че централен въпрос е как да 
се провеждат .в дело цялостно 
и последователно приетите до
говори и споразумения. Спо
ред него, тук най-голяма отго
ворност носят

във всички

ВЪВ ВСЯКА МЕСТНА 
ОБЩНОСТ — ПАРТИЙНА 

ОРГАНИЗАЦИЯсамоуправител
ните органи и партийните ор
ганизации. — Общинският комитет на 

СКС и занапред ще предпри
ема редица мерки да ое по- 
добри работата на първични
те партийни организации в 'мес 
тнмте общности, които в еже
дневната ои работа успешно 
да решават всички практичес
ки въпроои. За сега в 28 
местни общности действуват 
първични организации, акаско- 
ро такива ще бъдат създаде
ни още е девет. Ло танъв на
чин във всяко бас ил вградено 
село ще има първична партий
на организация, която с оста
налите обществено-политичес
ки организации ще поеме ре
шаването на редица жизнени 
въпроси в местните общности 
— каза ГОНЕ ГРИГОРОВ, се
кретар на ОК СКС по въпроса 
За предстоящото организиране 
на първичните организации 
е местните общности.

Данните сочат, че и дооега 
тези партийни организации са 
били дейни и твърде активно 
са участвували в решаването 
на номуналнонбитовите пробле
ми е своите среди.

През тази година съдията за 
нарушения между другото ще 
положи усилия да се решат не 
разрешените искове, За 'да не 
застареят.

Докладчикът .изтъкна, че в 
Автотранспортно предприятие 
са приети всички самоуправи- 
телни договори и споразуме
ния, но есе още не се прет
ворят в живота. В новообеди- 
нената стопанска организация 
повече от тези юамоуправител- 
н-и документи са есе още във 
фаза на изготвяне и приема
не. В Здравния до.м се правят 
отстъпки при провеждането на 
договорите и споразуменията. 
Това има" за последица бавно 
укрепване на 
циплина и 1 
здравните 
сенция самоуправителните до
кументи се реализират успеш
но. В останалите трудови ор
ганизации положението главно 
задоволява.

В. В.

^♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ФМ>МНМФ«»»НМН»»Ф««МФФФФФ>»«МФ«»«Ф»«««НН

АКЦЕНТИ

„Избраха ме за 

за председател"...трудовата дис- 
оначествяване на 

услуги. В горската

На нрая на заседанието се 
обсъди досегашната активност 
и дисциплината на членовете 
на Общинския кюм'итет на СКС 
в реализиране на договорени
те задачи. Ло мнението на 
членовете на този партиен фо
рум, РАДЕ 'КОНСТАНТИНОВ, 
член на Комитета е нарушил 
демократическия централизъм 
по определени въпроси и за 
това се взе решение да се 
предложи на Общинската кон
ференция на СКС той да бъде 
освободен от длъжност.

В. В.

В Димитровград се проведе 
разговор с председателите на 
самоуправителния работникес 
ни контрол, в който присъству 
ваха и представители на Син
диката, прокуратурата и съда.

И какво сме работили ние ои 
знаем. Никого не уведомява
ме.

Председател ка работничес
кия контрол в Здравния дом:

— Такъв разговор е трябва
ло да организирате много по- 
рано. Да се дадат напътствия 
на хората ...

Л нанрая част от дискусията 
на Тихомир Джорджевич, за
местник 
рор:

изложение, Я-В писменото 
-нев по-обстойно се спря вър
ху начина, на който трудовите 
и стопански организации уре
ждат създаването и разпреде
лението -на 
от тях не са прилагани консти
туционните принципи резулта
тите на труда да бъдат главен

Председателят на работни
ческия контрол в „Градня":

дохода. В някои
„Лесно ще контролирам един 

работник дали ще 
на работа пет' ми нули илм не.

Това не е важно, понеже той 
остане и по няколко часа, след 
работното време ако се нало
жи. А и каква е загубата ако 
е закъснял пет минути? Но 
вижте четири камиона стоят.

Питам техническия директор за 
що не работят, той ми казва 
завеждащият транспорта е на 
път. Това е загуба, това е за 
нонтрол. И как ще работим?

Избрани сме преди един ме
сец. Заранта <ни вика секре
таря и назва: ще има някакво 
заседание в синдиката, във 
връзка с (работническите нон- 
троли, хайде да изберем .пред 
седател. И ме избраха ...

'Представител на „Свобода":

— Нито работихме, «иго тър 
сихме помощ, нито някой «и 
оназа помощ...

'Председател на работничес
кия контрол в „Тигър":

— Не оме разбрали ролята 
ои. Имахме четири заседания.

закъснее

общински прону-кр и те рий за разпределение на 
личните доходи.

— В един магазин на „Търго 
нооп", като заместник завеж 
дащ магазина, е работила жб 
на с четвърто отделение. Естес 
твено, . направила голяма загу
ба. А приета е на работа, поне 
же помещенията са нейни. .И 
какво сега, кой е виновник? А 
има още такива случаи. В две 
села, също Ь магазини на „Тър 
гокооп", завеждащ ка магази
на е жена, която често има за
губа. И никой не предприема 
канвито и да е мерни. Не ви
наги ни и (уведомяват за поло
жението. Случва се да се на
прави загуба к от 25 хиляди 
динара и организацията да му 
я „прости”. Нарушителият са
мо върне парите. Значи — 
един вид безлихвен кредит?!

ч*

НОВООБЕДИНЕНАТА СТОПАНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ В БОСИЛЕГРАДВ

Комунистите - в поетоянна акция
ганизация търси изцяло да се 
ангажират върху изготвянето и 
реализирането на самоуправи
телните договори и споразуме 
ния и стабилизационната про
грама. Отделна отговорност 
имат комунистите в самоупра
вителните органи. Тук те са 
длъжни да се борят за правил 
но и рационално действуване.

Партийната организация не
прекъснато се застъпва да се 
подобри търговското обслужва 
не не само в Босилеград, но 
и във всични села в комуната.

Много от задачите, набеляза 
програмата на партийнатаПървичната партийна органи 

зация в промишлено-търговско 
услужното предприятие е Боси 
леград търси от своите члено- 

бъдат постоянно в дей
ствие и най-непосредствено да 
участвуват в (решаването по 
всични въпроси. Тук (изтъкват, 
че Титовите думи казани в Ин 

силен подтин

ни в
организация вече се реализи
рат. Обаче, някои от тях не са 
проведени в .определения орок 
и затова есени член ка партии 
ната организация е длъжен са 
мокритичеони да преразгледа 
своята активност.

ве да

С оглед на задачите, които 
тази партийна организа- 
се отделят големи грижи 

се подобри идейно-полити
ческото образование на всеки 
нейн член.

От ръководителите 
ните организации на сдруже
ния труд и от председателите 
на самоуправителните органи в 
предприятието, партийната ор-

тервюто, дават 
бързо и успешно да се реша
ват наболелите проблеми

има
цияв
да

светлината на констит.у.ционни-
За-те и нонгреоните решения, 

това никой -не може да бъде 
бездеен и вън от решаването 

тази най-

В .тази насона вече са пред
приети редица конкретни меро 
приятия кякои, от които е пред 
ложила първичната партийна 
организация.

А това е недопустимо. Ето 
част от дейността за самоул- 
равителните работнически кон 
троли...

на ос нов

на всички въпроси в
стопанена организация А. Д.В. В.голяма 

в Босилеградска община.
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СТОПАНСТВО ПРЕЗ 1975 ГОДИНАДИМИТРОВГРАДСКОТОКРОЯШНАТА ЗАНАНТЧИЙСНА РАБОТИЛНИЦА „ПРОГРЕС"

НУЖНО Е ПО-ГОЛЯМО ПРОИЗВОДСТВО 

И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТОКИТЕ
С НЕИЗВЕСТНА СЪДБА

* ПРЕЗ МИНАЛАТА ГОДИНА ЗА ДЕЛОВИ СРЕДСТВА НЕ Е 
ОТДЕЛЕН НИТО ДИНАР

ти проз първото тримесечно 
«на 1976 гадила са по-добри с

законопредписания 
платежните

Новите оборотни средства са от други 
«източници.

В по-нататъшната активност 
стопанството трябва да изнами 
ра начини за увеличение про 
изводството, за но е то има 
обезпечен пазар. По този на 
чии могат да се подсигурят 
разходите и обезпечават- сред 
ства за суровини. Затова оба 
че е необходима борба за пови 
шение на качеството, както и 
повече спестявания и иконо
мии; разпределение на дохо
да и личните доходи според 
осъществените резултати на 
труда и / прочие.

Особено трябва да се води 
сметка за увеличение реализа 
цията на готовите стоки и на 
маляване склада имайки пред 
вид новите условия на запла 
щане. 
печават 
чни средства.

Условията, а които о рабо предвид, че жизнените разхо 
стопанството в течение ди са увеличени за 23,.о/о

били гвва е естествено, че реално 
то увеличение на личните до 
ходи е 8,3%. Въпреки откоси 
телно голямото увеличение на 

доходи в общината, 
все още много по-ниски 

доходи от равни

за уреждане на 
баланси бе повод представите 39% в сравнение със същия 

фонда общи резерви период от миналата падина, 
стопанските организации поставя се въпрос ще има ли 

и Отдела за стопанство и фи- „Прогрес" през годината 
нанси при ОС в Димитровград во да работи? Защото

запознаят по-обстойно показател е осъществен въз
изостанали (а до

тило
на миналата година са 
много по-трудни в сравнение 
с миналите години. Тази кон 
статация на Службата по об 
ществено счетоводство е ха 
рактерна и за Димитровград 

понеже

ли на
. 11 кан

този
личните 
те са I 
от лични 
щето На републиката.

За отбелязване е, че зна-

да се
с работата и състоянието на основа на 
нрояшката занаятчийска рабо говорени) работи за желозопъ 
шлница „Прогрес". Произвол- тното предприятие в миналата 
отвените показатели сочат: ми шдина. В настоящата година 

тази занаятчий това предприятие „Прогрес 
стопани- няма да оказва услуги. Следо

въпрос:

ското стопанство,
1975 година представляваше 
преходна година, в 
правена подготовка за работа 
върху новите принципи. Тези 
принципи, в сила от тази го 
дина, св оказали значително 
влияние. От една страна до 
ходът и общия баланс со ус 
тановяват по-реално, а от дру 
га те са оказали отрицателно 
въздействие върху осъщество 
пия доход и акумулативността 
на стопанството, ноито по то 
зи начин значително са нама

която е
намалени и средчително са 

ствата за 
пия и

палата година 
ска работилница е

на ръба на рентабилно вателно, поставя се 
чце има ли работа?

нови капиталовложе 
то с 21,5%. Това е имаовала

стта. пряко влияние върху прие 
мането на нова работна ръка. 
Въпреки големия брой търсе
щи работа в общината — ди 

стопанство

ло
ПОКАЗАТЕЛИТЕ В момента сключени дого

ри за работа няма. Преговори 
обаче се водят с „Делипрад 
и „Чегьр" от Ниш. Дори и да 
бъдат сключени такива дого 

работа ще бъде обезтю 
най-много 2 месеца.

1975 годинаПрез деловата
„Прогрес" е осъществил общ 
доход от над два милиона ди 
нари. Средният нето-личен до 
ход на заетите е над 1350 ди 
нара. А основните производ
ствени средства след ревало 
ризацията им възлизат 
36%.

Състоянието на задължения 
та след мултилатерлната ком тилатералната
пенсация възлиза около 150 „Прогрес е в п _ нг.ито г
хиляди динара, а новите дъл 150 хиляди динара,
гове през деловата 1976 годи трябвало да погаси заалгочи
•на достигат над 320 хиляди телно с 31 март т.г. според 
линава Това означава, че дъп най-новите законопредписания 
динара. Товап°^“Г'вгйпиАзат мма възмотности да се пред

470' хиляди динара. ложи предприемане на сана- 
положение на „Про ции.

митров град окото 
през миналата година не 
приело лови работнити.

Върху работата 
ството е
влияние и недостигът 
ротни средства. От собствени 
източници

26,1%, докато 73,9°/о на

евори, 
чена за 
А след това?

Както се вижда, положение 
- сложно. Още пове 

усложнява, че след Мул 
номпенсациия

лени.
В такива условия, стопанство 

то в общината, е показало сра 
внително добри 
Общия доход е увеличен с 
18,3%. В това отношение най- 
слаби резултати са показали 
организациите от областта на 
индустрията, «където общият до 
ход е бил увеличен 12,3%. 
Търговията е на средно равни 
ще, а останалите дейности бе 
лежат по-голям ръст. Това по 
казва, че трудните условия на 
стопанисване са имали «най- 
голямо отрицателно влияние 
върху работата на предприятия 
та от областта на индустрия

на стопан
едва оказало значително 

на обо По този начин се обезто е доста 
че се резултати. и необходимите пари

са обезпечени са
А. Д.е

мо

говете на 
•на над 

При това 
грес” дължат през 1976 г. над 
500 хиляди динара, при което 

от 50 на сто им дъл 
Железопътното предприя- 
Частмчно тези

са заплатени в началото на го 
дината, частично са 
(около 170 хиляди динара) с 
менителница. Сумата от над 
240 хиляди динара ще бъдат 
,в състояние да заплатят едва 
през второто полугодие на де 
ловата година. Останалите дъл 
говете над 114 хиляди динара 
с „Тигър” се уреждат чрез ном

.
ИЗХОДЪТ — в СОБСТВЕНИ 
РЪЦЕ

Ако приемем за достоверно 
изявлението, че трудовата ди 
сциплина е сведена на мини 
мум и че трудовите задълже
ния работниците с неохота из
пълняват — тогава е ясно за
що „Прогрес” се озова 
труднено положение, 
че производствените средства 
са износени, но с по-добра ор
ганизация, всестранно ангажи
ране и изостряне >на трудовата на 
дисциплина, положението мо
же да се подобри.

повече
жи дълговети е.

та.
покрити

В течение на миналата го 
дина увеличението на чистия 
доход е 13,5%. Същият е раз 
пределен за лични доходи и 
във фондовете. За отбеля
зване е, че през 1975 година 
по-голямо увеличение бележат 
личните доходи, а за сметка 

това във фондовете са от 
по-малки

в за- 
Фант е,

пенсация. средства.делени
Всъщност личните доходи 
миналата година са увеличе
ни с 33,8%. Ако обаче имаме

НЯМА РАБОТА? вИМА
Въпреки хубавият показател, 

че производствените резулта-
Да се произвежда висококачествена продунцияСт. Н.

необходима и непосредствена 
та връзка с техническите, ико 
номическТие и другите центро 
ве за образование на възраст
ните, работническите универси 
тети и останалите институции 
при широкото ползване на до- 
писвателни и подобни облици 
на образование в процеса на 
труда. Особено би било необ
ходимо да се разработи систе 
ма на икономическо образова
ние на работниците и образо
вание за самоуправлението, чи 
ито носители би били работни

ограмотяване на неграмотното 
население (чиито процент все 

висон), издигане на
БУДИМИР ВЕЛИЧКОВИЧ

още е
здравната култура на населе
нието, елементи на култура на 
живеене и прехрана и под.

Евентуални 
изпълняване на тези работи са 
съществуващите основни учи
лища, народните или работни 
чеоки университети в общин
ските центрове и здравните 
станции, които в тази дейност 
главно не се ангажират, пора
ди материални причини. Об
щинските скупщини биха били 
от овоя страна задължени на 

институции да обезпечат

Образованието на възрастните 

част от икономическата политика
институции за

II.
станали общини през послед
ните години о помощ на Фон
да за насърчаване на разви
тието на изостаналите райони, 
са построени значителни про
мишлени обекти, които пред
ставляват скелета на бъдещо
то стопанско развитие на об
щините и извличането им от 
изостаналост (в Димитровград 
— гумарска промишленост, 1в 
Бабушница — химичеона, Бела 
паланка — машинна). Съще
ствуването на тези обекти е 
от' особено значение за уста
новяване на образователните 
потребности в тези общини, в 
смисъл на задоволяване по
требностите от технически ка 
дър, квалифицирана работна 
сила (водеща потекло от се
ло), с доквалифинация и (пре
квалификация, за получаване 
•на икономичеоно образование 
и ооновни знания, необходими 
за включване в самоуправление 
то.

Изхождайки от посочените 
елементи и общото равнище 
на развитост на общините, 
образованието на възрастните 
би могло да има следните със 
тавни:

1) Елементи на общо обра
зование, което да се състои в

се занимава със селскостопан 
ско производство и животно
въдство, а само незначителна 

на типологията на кому- част със занаятчийство, строи- 
която дава д-р Б. Само- телство и друпи дейности. За 

идваме до занлюче- отделни общини (Бабушница, 
ния, че изостаналите общини Гаджин хан и още някои) от 

Нишки регион се числят към становището на установяване- 
селскостопансни комуни с пла то на образователните потреб 
нинока дислокация, които ха- ности е значителен фено- 

разпокъснатост менът на нечалбарството, а за 
всички останали и (подчертани

Изхождайки от методология 
та за утвърждаване на образо 
вателните потребности в кон- 
текса 
ната, 
ловчев,

чесните университети.
4) С цел да се издигне об

щата култура на населението 
в неразвитите общини необхо
димо е развитие на културно- 
художествената самодейност, 
която през последните години 
е в значителен упадък. Необхо 
димо е формиране и реафир- 
мация на селските нултурно-ху 
дожествени дружества и тяхно 
то активиране в общите акции, 
имащи състезателен характер, 
наквито са например „Срещи 
между селата", „В посещение 
на селата" и друпи значителни 
манифестации.

Посочихме само някои ^ от 
съставките, конто по-обстойно 
могат да се разработват, без 
претенции да се даде номплен 
сен модел на образованието 
на възрастните в изостаналите 
общини. Не сме убедени нол- 

е -най-

тези
съответни средства за тази до 
пъл нители а дейност.

2) С оглед на конфигурация
та и състава на почвата, сел
скостопанското образование в 
тези общини би било насоче
но главно 
ството и овощарството от ста 
иовшцето на тяхното осъвре-

в

към животновъд-рантеризира
на пространството, разхвърле
ни селища е отделени махали миграционни движения на на- 

няколко къщи, които селението нъм Ниш и други 
по-големи градове в Сърбия. 
Печалбарството е значително 
като явление, насърчаващо 

ограмотяване 
на -населението, предизвикано 
от практическата необходи
мост от далечените краища да 
се поддържа връзка със се
мейството, а 'миграционните 

деца, което обуслови ниско процеси непосредствено са 
оавнище на грамотност и нрос свързани с необходимостта от 
«ветност на населението изоб- получаване на основни зна- 

които в момента трябва ния или висша степен на об-

(меняване.
Носители на тези дейности 

биха били земеделските коопе 
рации и ветеринарните стан
ции, ползвайки вече утвърде
ните облици на курсове и се
минари по селата, редовни оби 
колни и непосредствена «по
мощ на селскостопанските 
производители. В организира
нето на тези облици от изклю
чително значение би била по
мощта на обществено-п ол ити- 
чесните организации на село, 
а на първо място на Социали
стическия съюз.

3) Професионалното образо
вание на работника главно би 
било наоочено нъм онази сто 
ланска дейност, която «пред
ставлява ядрото «на бъдещото 
развитие на общината. Тун е

от по
значително затруднява задо
воляването на образователни
те потребности, както на де
цата, така и на възрастните. - стремежа към 
При такива географски и дру- 

някои от изостанаги условия, 
лите общини не са успели да 
обезпечат задължително осем- 
класово образование за всич
ки

ко посочената насока 
приемлива за всяка ореда, но 
сигурно е нужно и обществе
но оправдано да се приеме 
необходимостта нъм образова
нието на възрастните да се 
пристъпи цялостно и аргумен 
тирано.

иго, с
я се разчита. разование за по-успешно «вклю
Аадоуг елемент ст значение чване в стопанството на раз- 
ч обоазованието на «възраст- витите центрове, към които 
им-гя е структурата на населе населението от тези общини 
нието е изостаналите райони, гравитира.
к това отношение условията С цел да се преодолее съ. 
В най-благоприятни, 80% щеотвуващата икономическа

тези общини изостаналост 'във всички извие са
от населението в
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НУРСОВРАНЧКАНИ СА УПОРИТИ:

Всестранни задачи но ССРН в»Т03И ПЬТ ЩЕ 

ПОБЕДИМ ПРИРОДАТА» селскостопанското
производство

Чуват се гласовете сега успеем. Няма вече да го 
отнесе водата. Първият 
изразходвахме 150 хиляди ди
нара. Сега ще вложим

на хората Миналата седмица Общин
ската конференция на ССРН

окостопанско производство.и ударите на кирките... •път Правилно е заключението на 
ОК на ССРН в Димитровград, 
да насочи своето внимание

Бяхме едно от първите се 
ла в общината което

в Димитровград -проведе засе
ти но годоведе

ток. Това беше през 1968 годи 
на — започна разговора Борис 
Гещамов, председател 
ната общност. След това започ 
нахме ..агитация” за строеж на 
пътя. Сили имахме. Около 140 
домакинства, -над 700 жители. 
Тук миграцията не е -много из
разена. Събирахме пари, дого
варяхме се. И през 1973 годи
на започнахме с изграждането

дани е шо въпроса за провеж
дане на Закона за сдружаванеповече. Дават хората — общи 

ната, преселниците; нещо по- 
събрахме от самооблагане. По
лучихме сега, като беше напъл 
но развален пътя, и 500 хиляди 
динара от фонда за води в 
Белград. Сега пробихме трасе
то. От Първи май ще слагаме 
камъните. Ще го правиме здра 
вата ...

Работят

към въвеждане на селскосто
панска техника. В това отно
шение положението е тревож
но. В общината има само 40 
трактора, от които едвам 20 са 
в обществения сектор. Докато 
в СР Сърбия на 62 ха земя се 
пада един трактор в Димитров 
градока община на 780 ха се 
•пада един трантор!

Само тези данни говорят, че 
в предстоящия -период трябва 
да се превземат сериозни мер 
ни за подобрение на положе
нието в селскостопанското 
производство в общината. Съ
ществуват възможности, както 
се изтъкна на заседанието, 
въпреки намаление чна работна
та ръка чрез въвеждане на ме 
ханизация и научни методи в 
производството, да се увеличи 
производството.

•на селскостопанските произво
дители. След кат-о се изтъкна 
ха някои отрицателни явления 
в тази област бяха набелязани

на местБ. Гешамов

В ЮГОЗАПАДНАТА ЧАСТ на 
Димитровградска община, на 
разстояние от около 30 кило
метра, се намира едно от най- 
големите села в комуната — 
Куса врана. Път дълъг —

конкретни задачи стоящи пред 
Общинската конференция на 
ССРН и всички граждани за 
осъществяването на тези ва
жни мероприятия.

В информацията бяха посо
чени цифри и фанти, които го 
ворягг, че Социалистическият 
съюз в -общината чрез разясни 
телна работа трябва да посочи 
конкретните акции за подобря
ване на селскостопанското про 
изводот-во. Понастоящем 90 на 
сто от обработваемите площи 
притежават частните . стопани. 
Затова нат-о важна задача се 
поставя организирано да се ра 
боти за уедряване на площите.

кусовранчани 
1ВОИЧКИ сили. Знаят, че този път 
за тях ,,значи” живот. Катерят 
се по брега, -разбиват

— Всеки от нас ще 
по десет трудодни,
Арса Манов 
'производител. Всичко -ще даде 
ме за този път. Без него нищ-о 
не правим. Нито магазина ни е 
снабден, нито -можеме 
раме нещо в града да прода- 
дем. П-рез зимата сме откъсна 
ти „ст овета". Децата ни вър
вят пеша ежедневно по 14 ки
лометра до Трънони Одоровци 
на училище ...

'Същото казва и Иван Андо
нов, 26-годишен селскостопан
ски производител.

-— Аз съм от младите -в село 
то и зная че без път не сме 
за никъде. Не мога да живея 
от селскостопанство ако не 
съм стоков производител. А 
стоков производител без път 
не мога да бъда. Кой ще -взе
ме стоната ми в Куса -врана? 
То наистина (вложихме много. 
С години наред вече работим. 
С години въвеждаме местно 
самооблагане. Но изходът за 
нас е само път. А ако аз не 
мисля какво ще наже оня ста
рец до мене ...

— Право казва Иван, потвър 
ди думите му 60-годишният Ми 
та Станнов. То наистина ние 
сме на преклонна възраст. На 
нас път не ни много трябва. Но 
като зная кан сме се мъчили 
без него,

тру- с

камъни, 
вложи 

каза ниШИрГу: селскостопански

ШЩк да отна

тм
■

Л
М. СтанковМ. Андонов

ден. До Трънсни Одоровци мо 
же нянан ои да се стигне, но 
остават още 7 километра. Стро 
ят кусоврачани път, ето вече 
четвърта година, а нато в ста
рите приназки „някой го ру
ши”.

И те — отново строят.
Упорито и с вяра, че ще ус

пеят. И тези дни ехти булдо
зер край Кусоврансна река.

А. Манов

на пътя. Строихме го 2 години. 
Изградихме го. Започна да ид
ва рейс. Оживя селото. А уа 
15 май-, 1975 година — порой
ни дъждове го отнесоха. Вода
та отнесе нашите пари, нашият 
труд. И през юни 1975 година 
отново 
ме опит.
Пронарахме ново трасе. Втора 
годи-на откак работим. Дано

започнахме. Но имах- 
Бягахме от реката.

Инжентиране на добитна Сн. Б. Марков

Трябва да се изтъкне Благоприятству-ват и данъчни 
те облекчения, които дава 
Общинската скупщина. Тези 
данъчни обленчения могат да 
насърчават земеделските про
изводители за увеличение на л 
производството. С тях трябва 
да се запознаят всични граж
дани в комуната.

През последните години на
малява земеделското произ
водство в общината. Но всич
ни факти говорят, че произ
водството може да се увели
чи. Мерните, които сега се 
предприемат са реални и га
рантират успех. Нужно © само 
задачите и срочно да се изпъл 
•идват. В това отношение дей
ността на Социалистическия

нато
важен факт, че в този момент 
в Димитровградска община око 
ло 2300 ха плодородни площи 
остават необработен-и. Селско
стопанските производители 
имат висона възрастова струк
тура и са негодни за работа в 
стопанството. От 11 000 селско 
стопански производители само 
около 6 000 са активни. В след 
валците години ще се намали 
броят на 
производители, годни за сел-

казвам си: „дай да 
помогнеме на децата". Поне 
те да видят свят. А че ще 
успеем — ще успеем! Ще по
бедим природата. Няма да по 
зволим и този път нашият труд 
водата да отнесе... селскостопанските

А. ДБулдозерът помага

домакинството,относно 300 000 годишно, ано угояване
то на добитъна и птиците върши в кооперация със 
селскостопанска организация на сдружения труд.

Настоящата статия за данъчните обленчения има 
главно информативен характер, за да могат данъко
платците навременно да търсят осъществяване на сво
ите права по тази основа. Може би е необходимо са
мо да подчертаем, че и с данъчните обленчения може 
да се действува насочващо върху развитието на от
делни дейности, въпреки че те могат да имат и фис- 
нално-социален харантер. Танъве случаят ускоряване ра
звитието на „зеления план”, развитието на занаятчии-

Данъчни обленчения за занаятчии
III. съюз е от първостепенно зна

чение.общинските данъци на граждани- Б. Н.г»—ггг.г.те и
двидените

0бЛеНТНДан"н^ев”рхИуЯ:личен доход от самостоятел- 
но упражняване на занаятчийсни и други стопансни 
дейности, на данъкоплатец, за пръв път откриващ за
наятчийска работилница, се намалява с 50/0 през пър
вата с 20% през втората година на работа. 

Данъкоплатец,
данън през първа- 

най- 
осво-

БОЖИЦА

Водопровод за Марино
ва и Макина махалиството и т. н.

Трябва да се има предвид, че всички тези об- 
отнасят само за ОБЩИНСКИЯТ ДАНЪН С прокарването на тунел под 

Маричева и Макина махала (в 
село Божица, за довеждане на 
водите от Лиоинсна рена във 
Влаоинсно езеро, пресъхнаха 
изворите и няма вода в споме 
патите ;махали. Влзсинсните во 
доцентрали обезпечиха сред
ства за довеждане на вода в 
тези махали. Строежът на во
допровода трябваше да завър
ши в 1975 година, но поради 
раното идване на зимата тази 
акция се отсрочи.

Местната общност в село Бо 
жица и ВЕЦ „Власина" вършат 
подготовка и изграждането на 
водопроводи за тези две маха
ли аце бъде завършено е на
стоящата година.

ленчения се
а не и за облаганията и други данъци. Правят се уси- 

разширяване на обленченията и върху остана-тилница след завръщане от 
на се освобождава от плащане на 
та’ година на работа при условие, че е преиарал та година и втората година се

лия за 
лите облагания.

Считаме за необходимо да осведомим гражда- 
че Общинската снупщина в Димитровград, ут-мално една година.

Опшлява 50% от възложения данън.
А лЦ, които са променили мястото на работа, не

могат да ползврт
2. Не се плаща 

мости, ногато се продават 
ди или помещения от страна на
жени* труд !на са““тоя сгради и помещения за 
“^Пн°вГаб=тГйГа деОст данъкът са на-

малява с 50%. данъи върху занаятчийсна деи-
3‘ Нв приходи на данъноплатци, на ноито сол- 

и/-гпп е основно препитание, а същият 
стопанство на добитък и отглеждане

от 150 000 годишно в

ните,
върждавайни данъчната политина за 1976 година, пре
двидя невъзложената с данън част на кадастралния 
приход да се повиши от 40 на 600 динара, ноето озна
чава, че данъноплатци могат да бъдат само онези гра
ждани, чийто кадастрален приход надминава 600 дина
ра. Те ще заплащат само паушален износ за здравно 
облагане по осигурено лице, донолното в семейството 
имат такива осигурени лица. Обаче това няма да важи 
за данъноплатци, на ноито селсното стопанство не е 
основно препитание, практически за онези данъкоплат
ци, които са в трудово отношение. Този вид данъно
платци се облагат с данън върху доходите от селсно- 
стопансна дейност от 50 динара.

Младен Димов, инономист

обленчения и улеснения
ПМОд\Т«с"дНелГВсИфа 

организации на сДРУ 
занаятчии, а при нупу

ност също за

на ^■^е^Т°Я<'ВанадТвиУшаващ сума
М. В.
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вя ЛЛЦСЖКЛ ЦЦМИМЦЛ
ЕДНА ГОДИНА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА МЛАДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ В ЮНА

ПРИНОС КЪМ ВОЕГОТОПНОСт
млади хора. Затова е и разби 
раемо защо Съюзът на мла
дежта се калява в армията, 
подготвя се да може да ка
же „последна дума" при прие 

младите в Съюзамането на 
на комунистите, а думата на 
младите се цени в партийните
организации.

Очевидно е, че Съюзът на 
младеж,социалистическата 

без оглед <на относително нъ-
период от време от създасия

ването ои, днес може до по
несе още по-големи задълже 
ния и още по-успешно до раз
вив^ овоята дейност всред 

голямамрейците като дава 
принос към всеобщата идей- 
жмюлитичеока подготовка иОбучение на млади воиници
възпитание на младите хора 
в нашата народна армия. До 
сегашният опит и резултати 
дават пълно оонование с_ оп

чесната младеж активно се е 
включил в акцията за подмла 
дяване на партийните кадри, 
и в някои поделения е удвоен 
броят на новоприетите члено 
ве на СК. Благодарение рабо 
тата на младежките организа 
ции множество казарми са се 
превърнали в младежки цен
трове, а свободните войнишни ПРЕд ПРАЗНИКА НА МЛАДОСТТА 
часове са изпълнени с разни 
активности. С една дума, поч 
ти не съществува област от 
войнишкия живот, в ноято 
младите да не са осъществи 
ли своето влияние. Няма ан- 
ция на ЮНА, в която те да 
-не са дали овой принос.

От голямо значение, е и то 
ва, че Съюза на социалистиче
оката младеж в ЮНА играе на нултурно-спортни 
огромна роля >в укрепването Централиото тьржеотво ще се
на боеготовността на армейци състои на 22 и 23 май, като 
те, в идейно-политическото им обхване: 
издигане, дори и за още по- 
голямата активност на старей 
шините. Войнишкият колектив 
е активен всестранно благода 
рение на младежките органи 
зации, осъществено е по-голя 
мо идейно
въздействие всред младите, 
канто и по-пълна изява на вой 
ниците в най-различни видове 
и съдържание на работа.

Освен това - младежките ор 
ганизации са се афирмирали 
като отговорни фактори 
укрепването на идейната и по 
литичеока кохезия в коленти 
вите и решаващ фактор в раз 
витието на основните човешки 
и обществени качества не са 
мо при членовете на Съюза 
на социалистическата младеж, 
но и в-сред воични

Първата годишнина от съз
даването на организации ма 
социалистическата младеж в 
Югославската народна армия 
без съмнение, е момент, кога 
то трябва да направим преглед 
на нейния принос към унреп 
ването на общата боеготов
ност и заздравяването на мо
рално-политическото състояние 
в ЮНА, което беше и главна 
задача младежките организа
ции. В Югославската народна 
армия от по-дълго време се 
води широка политическа ак
ция, насочена към повишаване 
на приноса на младежките ор 
ганизации, както и същите по 
стоянно да се подобряват и 
усъвършенствува. Краят на та 
зи акция съвпада с годишни 
мата от създаването на органи 
зации на Съюза на младеж 
та в ЮНА, бе изнесено на 
последното заседание на Кон 
ференцията на Съюза на ко 
мунистите в Югославската на 
родна армия.

тимизъм да се гледа на този 
въпрос.

Ранно Бабич
От II фестивал в Димитровград (1952)

НАВРЕМЕННА ПОДГОТОВКА
ности в СР Сърбия; и

— Майски срещи на младе 
жите на народа и народности 
те — изпълнения «а мационал 
ни песни и танци.

Осъществяването на програма 
та на фестивала е доверено 
на 4 комисии: за културната, 
музикалната, спортната част 
и срещата на младежта на на 
рода и народностите.

културно-забавни програми на 
най-добрите самодейни групи 
и ансамбли от територията на 
общината;

— Спортни орещи на най- 
добрите отбори и отделни ли 
ца от районните прегледи;

— Гимнастически упражне
ния на пионерите и младежите 
от Димитровград;

— Среща на младите лите 
ратурни творци, представите
ли на всички народи и народ

Двадесет и шестият традици 
онен фестивал на българската 
народност в Димитровградска 
община — „Майоки 
76”, обхваща широк диапазон 

изяви.

срещи

творчество 
на младежи и пионери, паеве 
тано на Деня на младостта:

— „Да играем — да пеем!”,

литературно

Ст. Н.

Свободно може да се каже, 
че младежната организация е 

здраво на пранатастанала
си и се е превърнала във ва 
жен фактор във възпитанието 
ядро на военните колективи, 
извор от който се ренрутират 
комунисти и насители на сътру 
дничеството със своите връ
стници извън назармите.

СРЕЩИ СЪС СТАРИ БРИГАДИРИвъзпитателно

»НА РАБОТА - С ОРЪЖИЕ*
нашето обществено устрой
ство...

—Беше трудно защото стра
ната ни беше разрушена. Край 
нашите лагери все още вър
луваха неприятелски елементи. 
Отивахме с оръжие на работа. 
Но всичко това беше нищо... 
Но нак да го нажа сега, това 
чувство... Всичко изживяно те
зи дни остава като един све
тъл, незабравим спомен. Спо
мен мил и скъп който трудно 
може да се предаде с думи...

гато се наложеше работехме 
и ноще1\л.

— Но всичко успявахме да 
надделем. И лошата храна и 
спането върху слама бяха дре
бни неща в сравнение с онзи 
ентусиазъм, о онова другар
ство между бригадирите. Бях
ме оплетени като братя. „Един 
за всички, всички за един".

Състезавахме се. Бригадир 
с бригадир, чета с чета, бри
гада с 'бригада.

Гледаш другарите влагат вси
чки сили. Обновяват страната.

Започват нов живот. И кан 
тогава да не работиш. .Как да 
не се жертвуващ. Ще дадеш 
всичко от себе си.- И ние да
вахме, понеже знаехме че

Малцина са в Димитровград, 
които не .познават Стефан ОГ
НЯНОВ, БЗ-тодишният куриер 

в в органа на управлението 
при Общинската скупщина. 
Ежедневно обикаля града със 
своя вел.иоопед разнасяйки 
материали, произовки, понани 
за събрания, решения и про
чие. Но малцина знаят, че Ог
нянов е участнин в първата 
смяна, в първата следвоенна 
трудова акция ...

— Бяхме тогава около три
десетина от 'Общината, които 
през април и май, в състава 
на Първа пиротска бригада, 
съвместно с всички младежи 
от страната започнахме да из
граждаме нашата родина. Пър
вата ни акция беше строежът 
на линията Бръчко-Бановичи. 
Нашият лагер беше на седем 
километра от Бръчно, край се
ло Липовац. Помня, че всич
ко работехме с ръце или по 
право ръчно. Нямаше машини. 
Кирка, лопата, количка ... Това 
беше нашият алат първия ме
сец правихме трасето за лини
ята, а през втория пробивах
ме тунел.

Работата беше трудна, усло
вията също. Трудно беше и 
със спането, с храната... Още 
не беше минало ,военното вре
ме”. През деня работехме, 
нощем пазехме страж. А «о-

(Безброй примери потвържда 
ват тази оценка. Първичните 

на Съюза на со 
младеж в по

организации 
циалистйчеоката 
деленията ' на ЮНА най-често 
са инициатори да се помогне 
на по-младите другари в овла 
дяването на знания, в марнои 
сткото им издигане. Марксист
нита курсове посещават пове 
че от половината младежи-ар 
мейци. Съюзът на социалисти останали

А. Д.МЛАДИ ПОЕТИ

строим нашата родина, строим 
по-добро утре. Строим бъде
щето си и на нашите деца...

Не казах трудно беше зато
ва, че бях в първата Смяна. 
Но тя, първата смяна, брига
дирите в нея бяха онези пио
нери, които .пробиха пътя" на 
младежките трудови акции.. А 
втората вече имаше 
опит, а третата смяна

Младежи и 
девойки! 
Участвувайте 
в наградната 
карикатура, 
която поме
стваме на 12 
страница.

Слушах песента на птичките 
— струваше ми се, че съм най-щастлива. 
Чувах ромола на поточето

— това ли е извора на живота?

Гледах кан вятърът пилее листата 
долавях тъгата на сърцето си 
— те ли са най-нещастните? нашият 

дори
Два... И вижте, в три смени, 
За шест меоеца, югославската

Чувах песента на загиналите герои 
и душата ми се развълнува:

— те ли са вечно най-младите?
младеж изгради железопътната 
линия Бръчно — Бановичи. Из
гради със овоята силна воля, 
с ентуоиазъм

Деница ИЛИЕВА

си, с вярата в
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ГОДИШНА ПРОГРАМА
НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ОБЩНОСТ В БОСИЛЕГРАД

_ ТОПЛА 

ЗАКУСКА ЗА 

ВСЕКИ УЧЕНИК
зултати, което ще е основен 
критерий за разпределение на
средствата между училищата.

НЕОВХОДИМИ СА 13,6 МИ
ЛИОНИ ДИНАРАВ

С изпълнението на тези и
други задачи значително ще 
се подобрят резултатите на 
близу 2 хиляди

Една от основните задачи е 
всички деца, подлежащи ма 
редовно обучение да тюсеща- 
ват училище. За 
първоначалните класове 
новните

частично да се подобри обзя- 
ведностга на училищата.

Засега е
ученика в 91

паралелки в основните учили
ща, обучавани от 173

организиран превоз 
само за известен брой учени
ци от районите Тлъмино и Ли- 
сина. С оглед на проблемите 
тази област, ще се настои 
се осигурят квартири за учени
ците-пътници. Тези проблеми 
ще се решават и с помощта 
на ученичеоните интернати. За 
това тези в Долна Любата и 
Бистър ще бъдат финансирани 
от образователната общност.

Според предложената програ 
ма до края на тази година ще 
се осигури по едно топла за
куска за всички ученици и за 
всеки четвърти ученик — без
платни учебници.

разлика от 
на ос-

училища, в които учат 
всички деца, във висшите
сове 3,40 на сто от ,------
те на обучение ученици 
твуват. Миналата година броят 
на тези ученици е бил 32.

просвет
ни работника. Необходимо 
обаче сътрудничество и

е
пълно

съдействие на другите общно
вкла Даподлежащи 

отсъс
сти на интересите, на Общин
ската скупщина и обществено-
политическите организации. 

Според предложената за фи
нансиране програма на оонов-

Чрез създаване на съответ
ни паралелни, новата учебна 
година ще се отделят по-толе- 
ми и за образование на възрас 
тните неграмотни лица. В Бо
силеград с помощта на общно
стта за детска защита ще се 
открие детска градина за уче 
ници от предучилищна възраст.

През тази учебна година се 
планира изграждане на една 
училищна сграда в някое от 
бооилеградските подведомстве
ни училища. Основното учили
ще в Босилеград ще .получи 
парно отопление, за което Ре
публиканската общност за об
разование още миналата годи
на е дала 900 хиляди динара.

нага дейност на училищата
през новата учебна година са 
необходими 11 милиона дина
ра. За изпълняване на законни
те задължения като обезпечава
нето на топли закуски, учебни
ци, квартири, превоз и др. тряб 
ват още 800 хиляди динара. 
Средствата за учебното дело
и през тази година ще бъдат 
ограничени — общо 1,8 мили 
сна динара.

А в новата учебна година за 
нуждите на ооновното образо
вание и възпитание в Босиле- 
градска община са необходи
ми общо 13,6 милиона динара. 
Очаква се Републиканската об 
щ.юст за основно образование 
да даде 7,3 милиона динара, а 
от собствените източници да 
се обезпечат 4.65 милиона ди 
нара.

8 случая липсват източници 
за обезпечаване на 500 хиляди 
динара, което може да има от
рицателно влияние върху успе 
шното финансиране на основно 
то образование в комуната, тъй 
като тук всеки динар е точно 
изпланиран.

Фантите говорят, че основ
ното образование в Босилеград 
ска община е твърде скъпо. 
Сегашната училищна мрежа е 
нерационална (има подведом
ствени училища и с по 4 уче
ника). Също така във .всични 
училища не е добре организи 
рано обучението. Тези пробле
ми търсят изучаване, а решение 
трябва да се потърси в обеди
няването на ооновните учили
ща.

ПРЕЗ ИДНАТА ГОДИНА

Телевизионно предаване на 

български език?
Донолното всичко върви опо 

ред плана и ако всички отго 
ворни фактори изпълнят задъл 
женията ои, българската народ 
ност в СФР Югославия идната 
година ще получи овое преда 
ване по Телевизия Белград. За 
целта е създадена делова и 
работна група, която има за 
задача да направи концепция 
на предаването и да проведе 
останалите видове подготовка.

Освен това, с допълнителни 
работи на 
както и с изграждането на но 
ви телевизионни препредава- 
тели в Босилеград, Клисура и 
Божица ще имат по-начествен 
прием на телевизионната про 
грама. Именно, Сурдулишка об 
щина вече е сключила договор 
с Телевизия Белград тази го
дина да се построят препре- 
даватели на „Букова глава”, 
Божица и Клисура. В плана на 
Телевизия Белград е да пост 
рои препредавател в местност
та „Кръстато дърво” край Бо

силеград както и доизгражда
не и модернизация на препре- 
давателя на Беона кобила.

Ако се обезпечат съответни 
те материални и надрови ре 
шения,
предпоставки по Радио 
да започне още едно предава 
не за българската народност. 
Това е също така задача на 
една работна група. Тя тряб 
ва да направи до нрая на май 
съответната подготовка и да 
предложи мероприятия за из 
и за албанската народност от 
пълнението й.

Подобни решения ^са взети 
общините Прешево, Буяновац 
и Медведжа на неотдавна съ
стоялия се договор в Лесно 
вац. В работата на това съве 
щание-договор взеха участие 
представители на регион Ле 
сковац, Радиотелевизия Бел
град, Сурдулица, Буяновац, 
Прешево и Медвежда, канто 
и представители на Радио Ниш.

А. Л.

ОБОРУДЕНОСТТА Е ИЗПЪЛ
НЕНА С 10 НА СТО

С цел по-успешно да се ор
ганизира образователно-възпита 
телиия процес, ще се предприе 
мат мерки за профеоионално 
усъвършенотвуване на просвет 
ните работници. Ще се оценя
ва осъществяването на учебни 
те програми и поотигнатите ре

Нагледните помагала и оста
налите пособия, с които разпо 
лагат ооновните училища, задо 
воляват само 10 на сто от оп
ределените нормативи. Ето за
що и през новата учебна годи 
на ще се положат усилия поне

съществуват всички 
Ниш

В. В.

съществуващите,
ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА САМОДЕЙНОСТТА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ДА ЗАПАЗИМ ФОЛКЛОРНОТО БОГАТСТВО
к танцови състави и певчески групи.

Според програмата, Общинската само- 
управителна културна общност за тази го
дина е отделила 7000 динара за самодей
ност. Това е твърде скромна сума, ноято 
едва ли ще задоволи .минималните нужди 
на бооилеградчани. В програмата обаче не 
е казано на копо ще бъдат дадени 
средства и кой ще бъде носител на само
дейността в комуната. Естествено е, че голя 
ма помощ за запазване на фолклорното бо
гатство на Бооилеградокия край ще могат 
да онажат средните и основни училища в 
общината, но те не могат да бъдат един
ствените носители на тази дейност, както 
се казва е проектопрограмата за работа на 
Общинската културна общност за тази го
дина.

ултурно-художествената самодей
ност в Босилеград е в упадън. Причини за 
това има много. Но найчголямата е, струва 
ни се, в неправилното отношение на Само- 
управителната културна общност към този 
вид дейност • и недостига на ентусиазъм. 
Известно е, че липсват подходящи помеще 
•ния, това обаче не е достатъчно оправда
ние за слабото й ангажиране на това поле.

Върнем ли се нянолко години назад ще 
забележим, че по-рано условията са били 
може би по-неблагоприятни, но въпреки то
ва самодейността се развиваше и неведнаж 
печели награди на междуобщински съревно 
вания.

тези

БОСИЛЕГРАД I

В средношколския център -В периода от 1957 до 1962, па и по- 
късно, когато въобще не ставаше дума за 
изграждане на нултурен дом, танцовият със 
тав от Босилеград няколкократно спечелва 
първо мяото на Събора на Влаоина в чест 
Деня на боеца от Народоосвободителната 
борба и Празника на гераните — 4 юли. 
Също така неведнаж босилеградоните тан- 

и на състезанията

Ето защо решаването на този твърде 
важен културен проблем в комуната тряб
ва да се ускори. Тук сигурно е най-важно 
Общинската еамоуправителна културна об
щност в Босилеград да обърне пОвече вни
мание на самодейността. Именно, да раз
движи инициатива за създаване на само
дейно културно-художествено дружество, 
тана че довършването на културния дом, 
който ще създаде мнопо по-благоприятни 
•условия за такава дейност, да се посрещне 
с пълна готовност за .още по-голямо интен- 
зивиране и разгъване на самодейността в 
Босилеградсна община. В. Богосв

В новата учебна година в но
восъздаденият средношколски 
център за гимназиално и про
фесионално образование „Йо- 
оип Броз Тито" в Босилеград 
ще приеме общо 170 нови уче 
ни на, завършили основно обра
зование.

В паралелните на първи клас 
за гимназиално образование

ще бъдат записани 105, а в 
паралелките за професионално 
работничеоно образование 65 
ученика.

Съгласие за броя на новоза 
писващите се ученици трябва 
да даде Общинсната енупщи- 
на предстоящата си сесия.

цьори спечелиха награди 
в бившата Бранена околия.

Всичко това говори, че Босилвграденият 
край .има хубави народни хора и пеони, ко
ито прябва да бъдат запазени за бъдещите 
поколения. Освен това, те са богата осно- 

художествена разработка. А това ще 
се осъществи само чрез организиране на
ва за

8. В.
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СРЕЩИ С НЧ.РВОДАРИТЕЛИ

»в НЕГОВИТЕ ГНИЛИ ТЕЧЕ МОЯ КРЪВ«ИНФО РМА Т0 Р Трожина Петрова Трошиа познава 
Ревни димитровградчйнин. С години рабо- 

„Стеван Сремац и ети в книжарницата
по вежливото си и приятелско от-на самоуправнтелната общност на интересите по 

здравно осигуряване - Пирот
известна 
ношение нъм клиентите си.

Петрова е многократен кръводарител...
— Не помня нога за пръв път дадох 

кръв, Предполагам, че беше някъде през 
1950 година. По това време не се водещо, 
нанто сега, евидрнция. Така първите ми кър 

I останали незабелязани. Офи 
съм дала 17 пъти. Това е ре-Приети финансовите планове на 

фондовете за осигуряване на 

работниците и селскостопанските 

произведели

водарявания са 
циално, кръв
гист.риранй... ,

Мнозина ме пите»т за какво давам 
•га ои. Ами за канво? Кръ’в се дава за спеш 
ни случаиЗа моите роднини, близки, 
приятели, за селото, за общината — за хо
рата Това е една хуманна акция ...

Ето и миналата и тази година взех уча 
в доброволната акция по събиране на 
Но дадох още веднаж. Идва преди

кръв-

стие
кръв,
няколко месеца човек и ми назва, че негов 
близък трябва да бъде опериран от язва. 
А тази кръвна група — А-негативен — ня
ма никой. Човекът трябва да се спаси, как 

Качих се на рейса — и пра-няма да дам.
во в Пирот. Дадох кръв, оперираха човека 
и той оздравя. Днес сме близки. Като 
братя. В него тече моята кръв. А това са 
неповторими чувства. Нещо, което свързва 

1 хората. Нещо, ксето ги прави по-близни от 
каквото и да е . ..

Но вижте, нещо
ео са тези доброволни акции по събиране 
ма кръв, когато няма за 
случаи. Винаги се приказва, че този въпрос 
ще се регулира и винаги, в такива спешни 
случаи, търсят кръв да дадат роднини, близ 

Троянна Петрова т ки> приятели. Така не върви. Това обезку
ражава хората...

Давах — и ще давам кръв. Но този 
въпрос трябва да се разреши.

да се съдействува и двата фои- 
платежоспособни, 

изразходването на 
здравния динар да стано по-ра- 

се използват 
вътрешни ре-

В разискванията, които ста
наха след приемането на реше
ние за фондовете, делегатите 

Снупщината на Самоупра- 
вителната общност на интере
сите по здравна защита бе из
тъкнато, че ще е необходимо

На отделни сеоии на Съвети
те при Скупщината на самоуп- 
равителната общност на инте
ресите на работници и селско- на 
стопански производители от 6 
април са приети плановете на 
фондовете на работниците и 
селскостопанските производи
тели. Според разпоредбите на ДИМИТРОВГРАД 
приетите решения — тези пла- 
нове ще действуват само до 
влизането в сила на Статута, а 
средствата ще се преведат на 
основните общности по осигу- 

Бабушница, Димитров

да да станат 
както и

ме и безпокои. За как
ционално като 
всички налични 
сурои.

такива спешни

Тринадесет пенсионери и инвалиди на 

труда на безплатно летуване
А. Д.

ряване в 
град и Пирот. Занапред те ще 
разполагат с тези средства и 
ще се грижат за осъществява
нето на здравната защита 
на осигурените лица. ьамо ю 
на сто от общата сума на съб
раните средства основните об
щности по здравно осигурява
не ще внесат във фонда за со
лидарност към Самоуправител- 

общност по здравно оси- 
основни об-

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СКУПЩИНАТА НА СР СЪРБИЯ 
ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ И НА 
СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

13 лица. Комисията е имала 
предвид материалното положе 
ние, накто и мнението на ле 
карската комисия, така че на 
безплатно летуване отиват оне 
зи пенсионери и инвалиди на 
материално положение и на 
труда, 
които

Тринадесет пенсионери и 
инвалиди на труда, са отправи 
тровградска общ>ина ще 
зват през тази година 15-днев 
на безплатна почивка в раз
лични бани в СР Сърбия. Ис 
кове за безплатно летуване, 
до съвместната комисия на 
дружеотвото на пенсионери и 
инвалди на труда, са отправи 
ли 30 пенсионери. Средства 
обаче били одобрени само за

пол-

До пълно осигуряване - 

в етапикоито са в най-трудно
ната
гуряване за трите 
щности.

И двата финансови плана из- 
от факта, че със съще- 

- размери на облага- 
здравно осигуряване 

осъществят до-

почивка е най-необходи
ма.

А. ПЪЛНО* ПОРАДИ НЕДОИМЪК НА СРЕДСТВА
ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ И ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ
ТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЩЕ СЕ ВЪВЕЖДА В ЕТАПИ

хождат 
ствуващите 
нията за : 
не могат да се 
ходи, които да гарантират по 
ускорено развитие на здравна
та служба и здравната защита.

тази година се пла- 
бъдат по-ниски от ми- 

проценти. Така

ЯЗВЕН КОЛИТ
Когато се поведе разговор 

за въвеждането на.пълно здра 
вно осигуряване за селскосто
панските производители — вси 
чки са съгласни, че това е неот 
ложна 'задача, която трябва да 
се разреши в предстоящите 
пет- години. Но когато се из
числи колко струва то и кой 
да го финансира — тогава от
говор все още не може да се 
намери.

Тези дни Председателството 
лн& Скупщината на Социалисти
ческа република Сърбия обсъ
ди този въпрос." VI наЩредсе- 
дателството не беше изнесено 
.ясно. и конкретно откъде ще 
се намерят средства за въвеж
дане на пълно здравно оси- , 
гуряване на селскостопанското 
население.

но), прясна, нетлъста риба. Добре се 
ят храни като ориз, нартофи, моркови, ху
бави узрели домати, печени чушки, отвара 

сокове от яго

понас

Разходите
от шипки, чай от боровинки, 
ди, ябълки, череши, I. 
ябълки, ягоди, банани, печен и

компоти е изключение на ком 
пот от круши, праскови, кайсии и

ХРАНАТА да бъде варена, печена на 
скара или на пара. Диетичният режим се 
спазва продължително време, до пълното 
оздравяване. Медикаментозното лечение 
трябва да се провежда под лекарсни кон-< 

- От многото лечебни средства се под
бират най-добрите и подходящи за състоя- 

болн-ия, преценява се нео.бходи-х 
мсстта от антибиотици,'еулфонамиди и др. 
Погрешно би било болни, които вече са 

заболяването си,- при ново
то изостряне сами да си определят лече
нието. 'В такива случай могат да се развият 
различни усложения, които налагат да се-' 

лекарствата в други дози и комби

мира да 
налогодишните 
също се е имало предвид, че 
и двата фонда миналата годи
на са направили преразходи, 
които в настоящата година тря
бва Да бъдат погасени, та и 
двата фонда да станат плате
жоспособни. Имало се е пред- 

закон-

печени или настъргани 
дюли, неЗАБОЛЯВАНЕТО е известно и под

колит”, „те-
наз-

вакието „улцерохеморалгичен 
жък колит” др. Протича с редуване на пе
риоди на изостряне и периоди на затишие 
с различна продължителност. Установено е, 
че е по-разпространено в САЩ, Канада, 
Швеция и страните от Западна Европа. 
Счита се, че за това има значение влия
нието на напрегнатия живот, преумората и 
конфликтните ситуации. Напоследък се 
блюдава честотата му почти във всички 
страни в Европа. Боледуват предимно хора 
в млада и средна възраст, но се среща и 
при деца и старци. Освен отпадналост и 

много болни се оплакват 
понякога

много сладки
сливи.

вид и това че новите 
предписания, които изискват 
по-рационално изразходване и 
плащане на дълговете, ще тър- 

по-домакинска работа. За
това в приетите финансови до
кументи като 
протягат: 
мисването със средствата.

Според решението за прие
мането на финансовия план 

1976 година фондът на работ
ниците ще трябва да разпола
га с общ доход от 96 249 000

на- трол.

ни ето насят
основни нишки 

пестенето и иноно- запознати съслипса на апетит, 
от болки в корема, температура,

болки. В периодите.на затишие юъс- Представители на осемте ре 
гиона в Републиката и на Бел- ! 
град потвърдиха единното си 
становище, че са съгласни да 
се въведе такова осигуряване, 
но още не се" дават конкретни 

. предложения кой с колко сред 
, ства да го финансира.

Селскостопанските произво тяхното

ставни
тоянието им се подобрява, апетитът се въз 
становява, телесното тегло нараства. .взематв

В острия стадий правилно е 'лечението 
да се провежда в болнична обстановка с 
необходимия режим, диета и лекарства. Са
мо малка част от случаите с леко протича
не на болестта могат да се лекуват в до
машна обстановка. Късното обръщане на 
болните към лекаря и неспазването на ре
жима могат да бъдат причина за влошава
не на състоянието и за развитие на различ- 

които изискват

нации.
Добри резултати се получават от лече- 

със салазопирин. Денонощната мунието
дозировка и продължителността на лечеб
ния курс зависят от формата, проявите на 
заболяването и състоянието на болния.

СЛЕД настъпилото подобрение лече- 
може да продължи в санаториална

представлявакоетодинара,
увеличение от 14% в сравне
ние с миналата година. Тази су-

предвижда с оглед нама се
това, че във фондовете трябва

дители изтъкват, че 
участие от 63 на- сто е нере
ално, докато Републиката твър 
Ди, че не може: да отдели ни- 
то динар повече над 37 процен 
та за здравно, и инвалидно оси
гуряване на. селскостопанските
производители.'

Явно е, че пълна здравна 
щита и за. селското население 
не ще може да се въведе на 
веднъж, а ще става по етапи. 
В период от пет-шбст години, 

мероприятие ще бъде 
осъществено изцяло.

нието
обстановка. Болните се изпращат в специа
лизирани здравни заведения, къдетю под 
контрол на опитен медицинони персонал 
продължава лечението с диета, подходящи 
медикаменти, питейна минерална вода и др.

състоянието на болния.

да се внесат средства от око
ло 3 милиона динара.

Очаква се фондт/г на сел
скостопанските производители

ни усложнения, някои от 
опешна операция. При храненето трябва да 
ое изключат храни, нъм крито болните имат 
непоносимост. Най-често тя е изразена към 
прясното мляко, някои меса, яйца и др. Из? 
бягват се грубо целулозните плодове и зе
ленчуци (боб, зеле, сини домати и др.). Из
ключва се алкохолът, силните подправки 
(чесън, лук, чер пипер, лютив червен пи
пер). Избягва се преяждането, употребата 
на газирани, студени напитки, консерви. 
Храната трябва да бъде богата на белтъци, 
нато нетлъсто месо, (пилешко, телешко), 
сирене най-добре е обезоолено саламуре-

С това се укрепва 
И в периодите на стихване на болестните 
прояви, независимо че липсват оплаквания 
и самочувствието е добро, болните трябва 
да избягват тежка физическа работа, про
дължително ходене пеша, излагане на 
струд, влага, нервно-пиоихчески преживя
вания, а да спазват препоръчания им хигие
нно-диетичен .режим.

настоящата година да осъ- 
от 21 181 000

в
ществи доход 
динара, но също се 
толкова и да изразходва, а и 
тун трябва да се отделят сред- 

задъл жител ните фон- 
накто и за погасване на 

миналата и по-ран-

заочаква

ства за 
дове, 
загубите от 
шните години.

товаДр с. м.
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ПОЗНАВАТЕ ЛИ СВОЯ РЕГИОН?

БОСИЛЕГРАДМинимално поражение 

след равностойна игра
Р. Гайчин Р(Ниш1 Гп Д .бър' 3рИтели ок°ло 300. Съдия
з. ценИ; в(н5ио1 п~р: *• ГИТ“ 8 3 И
за „Асен Балкански'’ ' ПеТР°В В 71 мин*та
„Асен

(МИНАЛО)
Историческото

оилеградско, дори и това 
окорашно време е скрито под 
оульото на дълбока 
ност. За

минало на Бо 
в по-

мер), но Босилеград 
белязан. Професор Киперт из
дал през 1881 година /нов нар 
та, но пак непълна, що се от
нася

Тракийците
със скотовъдство и рударство. 
Рудното богатство в тоя край 
вероятно е привлянло и тях. 

до днешната Босилеград- Полузатрупаните 
ска община.. Едва през 1884 
година (не една руска генерал
щабна карта е дадена подроб-

не е от- се занимавали

неизвест- 
старото население, 

което е живеяло някога 
край, няма запазени 
метници, при все че такива са 
били намирани. Пък 
нително 'неотдавна 
жители 'В Босилеград, 
твърде малко и 1несигурно, и 
то преди всичко въз оонова на 
традиции, на предания и смът
ни спомени на стари

галерии и 
ями, намерени 4 км североза
падно от Босилеград, и остан
ки от други рударски работи 

на картина на цялата тази об- (вигни и Самокови) три Извор 
ласт- (Сушичка махала), Божица, Пор

.на Любата (Яворсна махала), 
Долна Ръжена, Ресен и други 
села, овидетелствуват за 
дарената дейност за някогаш
ното население. Има и следи 
от стар път, който е започнал 
от околността на Босилеград и 
го е съединявал с македон- 
стите рудни области при Крато 
во. А голям брой крепости 
(,,градища"), чиито останки на
мираме и днес, можем да об- 
#оним с обстоятелството, че 
тяхната роля е била да пазят 
мините и миньорите от нападе ■ 
ния, защото са строени нав
сякъде, без особен ред, за да 
бъдат гранични крепости. На 
територията на Босилеградско 
такива „градища” имаме в Бо
силеград и следните села: Ре-- 
сен,. Горна Лисина, Топли дол,’ 
Мусул, Паралово, Гложйе, Ми: 
левци, Долна Любата, Църноо- 
щица, Извор, Бранновци, Рика- 
чево, Бистър, Долно Тлъмино, 
Зли дол, Брестница, Рибарци.

Намерените в Босилепрадска 
община паметници са писани 

,на гръцки език.
През 1879 г. в босилеград- 

ската черква е била намерена 
мраморна плоча с четлив над
пис, но още не е изучена, —— 
Друга плоча е намерена в:.Цър 
нощица.

в тоя 
писани паху-

и за срав- 
заселените 

знаем
Въз основа на. археологичес-А. Пе.'чаеЛвТКА : Пет^овТ П д Д' В~В'

ГГ г™ , ''етров 6, П. Димитров 8, С Мирно-
шев 6, 6 в м ’ ■ Д ИаМеНОВ 6 Й- Д"»»- Сй. Го-
шев 6) 6, В. Михайлов 7, М. Петров 5.

В добра игра 
бора наложи се 
ливия — „Прогрес 
нимален 
тите от

ки и историчеокй ©ведейия за 
Краището и съседните му об
ласти

РУ-
вич

хора. И може да считаме, че

И на двата от- 
днес по-щаст- 

” — и с ми- 
резултат победи гос- 

,,.п, П Димитровград с 2:1 
п .о.). Домашният отбор вече в 
3 минута водеше с 1:0. Дясно
то крило Д. Велков, нахвърля 
топката в

вкара, отколкото да се в гола.
В началото

вкара
на второто полу

време централният нападател 
на домашния отбор излъга за
щитата на гостите и след ела- 
ба интервенция на Г. Ставров 
покачи резултата 2:0. Това бе- 
ше в 50 минута.

В 72 минута М. Петров 
на 2:1. Този резултат ос- 
непроменен до края на

~ 1-;. •: . ^

/ ? . .

наказателното поле, 
където я приема лявото крило 
на „Прогрес” и бие в мрежа- 
Та 5 тези моменти домашни
те футболисти са по-добрия 
отбор. Те дори, в 9 минута, не 
вкараха гол от дузпа, която 
Г. Ставров извънредно отбра
ни. От този момент до края 
на първото полувреме 
Балкански”

на
мали 
та на

ГЖгсрещата,
„Асен Балкански” днешната 

среща загуби тор ад и недоста 
тъчна ангажираност и погреш 
на игра на някои футболисти 
В това
ваше М. Петров, който в тече 
ние на целия мач пасивно на 
блюдаваше развитието на по 
ложението.

Изглед Бослвгра/
Асен отношение се .изтън

имаше абсол 
превес, но не успява да 
ползува нито един шанс. Оне
зи в 35 и 43 
Деннов, бяха 
трудно беше топката да не се

ютен Босилеград — 1924 г.ис-
старините не са ни дали, поне 
досега, повече данни за исто
рическото минало и жителите 
на Босилеград и близките му 
околности. Сведения по този 
въпрос може да получим т.е. 
предполагаме с известна си
гурност, че така е било и в Бо
силеградско, въз основа на по
ложението в Краище, и съсед
ните български, сръбски и ма
кедонски . области. Даже и 
след 1878 година, след осво
бождението на тоя край от 
турците, светът не е знаел поч 
ти нищо за него, нито пък той 
е отбелязан и на най-добрите 
географски карти. Това е „тера 
инкогнита” — непозната земя. 
За пръв път я открива на кул
турния свят през 1880 ход. из
вестният. историк на южносла
вянските народи д-р Констан
тин Иречек и я описва нанрат 
ко в книгата си „Пътувания по 
България”. На картата на про
фесор Киперт на Балканския 
полусуров (1870 г.) цялата
площ между Враня, Кюстен
дил, Радомир и Трън е само 
бяло петно. През 1876 г. ав
стрийският генералщаб издава 
голяма нарта на Балканите, а 
в Краище са отбелязани само 
някои села (Божица напри-

тук поред са живеели тракий
ци, славяни (турците само са 
минавали през нраището) и 
днес българи. За неговата ис
тория трябва да съдим от све
дения, който имаме за Кюстен 
дил (римската Пауталия, слав
янския Велбъжд), който е от
далечен само 40 км от — Бо-

минута на Й. 
такива, че по-

А. Д.

ЗАПОЧНАХА БАСКЕТБОЛНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ

Трудно извоювана победа Сега Босилеград е център на 
община. В годините след осво- 
общината. В годините спед осво 
резултати в икономическото и 
културното си развитие.

Б. а

силеград, и за съседните сръб 
ски и македонски области.

К а то най-старо насел ен ие в 
тези области се смята тракий
ското племе поенци.

„СВОБОДА” — „МЛАДОСТ’' (ЗАЙЧАР) 80 : 78 (35 : 35)

Димитровград, 17 април. Игрище на Свобода”. Време 
хубаво за игра. Теренът добър. Зрители оноло 300. Съдии Д. 
Виданович и М. Кръстим (Ниш).

„Свобода”: П Николов, И. Симов, 3. Геров, П. Дими- 
А. Йосифов, М. Шенуларац, А. Петров, 3. Петров и Д.тров, 

Петрович.

гостите бяха равноправен про 
тивник.

Благодарение обаче на пъл 
ната ангажираност на всички 
играчи беше извоювана труд 
на, но заслужена /победа.

В отбора на „Свобода” по
хвала заслужават всички бас
кетболисти, а най-добри бяха 
И. Симов и П. Димитров.

В първата среща на тазгоди 
шните състезания, в Републи
канската Б дивизия, баскетбо
листите на „Свобода” се нало
жиха срещу отбора на „Мла
дост” с минимален резултат — 
80 : 78 (35 : 35). Домашните бас 
нетболисти през целия мач во 
деха с по-няколно 
никак не успяваха да осъщес
твят по-голяма разлина, понеже

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РАЗПИСАНИЕТО ЗА АВТОБУСИТЕ

Заминават ат Пи рог ■ чаоа Тръгват аа Пирот в часа 
Белград 
Ниш

6,45 и 14,40 Белград 
5,00 0,00, 6/46. 10,30 Ниш 

14,40, 10,30 и 18,30

10.00 и 14.10 
6,30, 10,50, 13,00, 13,30, 

14,00, 17,20, 10,20 и 21,00

точни, но

А. Д.
Крегуеаац

.См опна 
0,45, 7,00 и 12,00 Ласиоаац

Зайчар

Нрагуевац
Скопие
Ласиоаац
Зайчар
Кнажеаац
Звонсиа баня

1.00 14,10
1140

Л00. 1440, 1545 
440

740
ПРЕДАНИЯ ОТ НАШИТЕ КРАИЩА

ЛЮБОПИТНИ ФАКТИ 13,30
4,30, 1340 и 15,45 Княжевац 

4,30 и 15,30 Звои. баняТУРСКИ ГРОБ 4,00. > 44 и 11,00 
*Х И 16.44

5,45 Велино Бонинца 7ДО, 11,00,
13.00. 15,30 н 15,90

4,30, 5,00 5,45 Бабушница 5,00, 5,45, 9.00 
9,15, 10,00, 12,10, 14,10, 15,00

19.00, 17,00, 17,25, 15,45 
Д. Криводол 
ДоАнинци

Хляб от 256 

килограма
Волика Бонинце

7,00 9.00, 12.00, 13,00 и 15,00 
Бабушница

7.00, 9,00, 10,45, 12,00 13,00 
15,30, 15,00, 18,00 20,00

14 ДО
15.00

100.00 14,30 Т. Одороаци 
5.00 15,15 В. Луннал

Нишор 5,00, 12,00, 15,15, 15,10 Кишор 5.30. 12,45, 17,00 15,41 
Б. паланнл на асаии час Б. тленна на лоени час

ОТ 5,00 ДО 22,00 ОТ 5,00 до 22ДО
Димитровград на асаии час Димитроаград на аоани час 

ОТ 5,00 ДО 22,00 от 5,00 до 22ДО
4,30, в,05, 5,00 12,00 Темсма 5,10, 7,00, 9Д0. 13Д0 

14,10, 15,00, 20,10, 22,10 13,56, 15Д0, 17Д0, 21Л0, 22.50
Вал оало 4ДО, 5Д5, 7,15 Вал. сало 5,10, 5,40, 750, 1.40

9.00, 11 ДО, 12,10, 14,10 11,40, 13,05, 14,46, 15Д0, 17/40.
15ДО, 17,00, 19Д0, 21,10, 22,10 19,40 21Д0, 22,50 =

4ДО, 5,06, 12,20 Държина 5,10, 1Д0, 11,00= 
14,10, 10.30, 22.10 

Йалооица 5ДО, 12,00 Йалоаица 7ДО, 10ДОЙ
Суноао 4Д0. 005,'«2Д0. НДО.Суиоао 5,10, 7,00, 13.1», 15Д0= 

4 ДО, 14,10 Патроаац 5,15; 1»Д4|
4ДО, 0Д5 М. Йоааномц 1.10. М4.

Бил хубав летен ден. По 
нипела трескава рабо-От дясната страна на шосе- 

Стрезимиров- полето
та. Косачите размахали косите, 

жените и девойките събира- 
сеното на нупи. Отнякъде 

на нон пристигнал омразният 
Той започнал

то КДи°УРа 
ци край една хубава полянка 

паметникът на Люо 
племенник на Ге-

асе намира 
чо Баръмов,
орги Димитров. Тун той загина 
на 13 май 1944 година, «ато
партизанин Местността се_на стрвзимировсн,Ите
рича -тУРр|™егр°®а една ,ин. могли да поднесат понижава- 

съществува ед ,нето на своите сестри и дъще
■ри и върхлетяли на

С косите ой отрязали 
хвърлили в Ер-

Д. Криводол 
Дойминци 
Т. Одороаци 
Велина Лунання

4Двли
4^0

Нов „световен ренорд” е бил 
установен от една хлебопекар
ница в западногерманения град 
Бамберг. Там бил изпечен хляб, 
дълъг 8,5 метра с тело от 256 

шсилни- килограма. Това „чудовище” е 
престояло в пещта три и поло
вина часа.

Собственинът на хлебопенар- 
ето ницата преди известно време
Тайната не отдали минаму. прочел в един „списън за ор- 

Местността то-къбно била на- гинални рекорди , че наи-голя- 
сечена „Турени гроб':: мото постижение в хлебопекар

на следващия ден се разне снето дело било достигнато 
различни мълви за изчез- пре 1972 година в Белгия. Там 

Мулаим паша. Едни бил изпечен хляб, с тегло от 
се е удавил в Ер- 135 килограма. Сега честолю- 

избягал в Тур- бието на жителя на Бамберг е 
удовлетворно — той надхвър
лил почти два пъти този „ре
норд”.

6 ДО и 11 ДО 
0.00 и 10ДО

паша Мулаим. 
да се гаври с някои моми. 

«осачи не

то име 
тереона легенда.

■

ка... - • 
главата му и я 
ма. Тел ©то му погребали в

Според преданието през вто 
рата половина на XVIII вен за 
паша а нлисурския «раи бил на 
значен някой ои турчин Мула
им. Къщата му се намирала 
„Самани луг”, местност в стре 
зимировено поле. Пашата У 
лаим бил висок, черен, винаги 
-навъсен и прен. С х°Ратаир“ 
говарял само ™У*вбнн°ай.а0ш0 говорели, че 
гал им пови данъци, найл ппуги че е
то било, че стрезимировският ^}уИзчезиал )Пашата, а пре

бил дължен^за всяна^нощ ^

Темсма
по-

14Д5, 10ДО 22Д4
сли
1ванет10 »на

ПА М.Ю. 104» 11,10, 1450 2050
кмет 
да му довежда 
мома. .... .
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ТЕЛЕВИЗОРАТ 

ЙЕ ВИНОВЪН
п.-Нцц:.

0«а ме Сота от Горну малу «а разговор. Наше: 
— Йела Манчо, дома съм сам да ти прекажем

никае муЪе имам.
Стану я, та при шега. Улезо, свдо, Оога ко човек 

задругу пивце и седомо та си говоримо и пи-
ХУМОР

_ Татко, какво е цивилиза-

Ц —’ Цивилизация? Това е на
пример, ногато включваме те

за да погледаме за- 
слънцето, вместо да 

го видим през прозореца.

Боян Нииолов от Звои- 
ци спечели иаграда — 
абонамент на „Братство 
за една година.

*цупил от 
йемо по чашу.

Чекам я да почне он беговете
ГОВОРИ 1НИЩО.

,Соте, а ти ме она за нещо...
Он обърну йещо йедно шише « поче да ми ра-

В парна един младеж пита 
девойка:
_ Какво бихте казали, ако

въздушна целувка? левизора, 
леза на

муТ>е, ама не

ви изпратя 
— |Бих назала, 

ужасен мързеливец...
че вие сте

Срещат се двама души.
_Хайде, питай ме как съм.
— Как си?
_О, «е ме питай!

НАГРАДИЛ НАРИКАТУРА № 1 РЕШЕНИЕспрая:
по свойега.— Манчо, каже он, немам другога 

♦ Били смо зайедно у войску, зайедно се женимо, за- 
Твоят се ожени, има дете, ти! йедно деца изродимо. 

стану деда, имаш унуче. Моят син се ожени, доведе 
' певеоту и... «езгодно ми е да ти разпраям... ама мину- 
) ше две године и нищо...

*
_ Пий нафето си по-бързо.
— Защо. Ще истина ли? 
_ Не Ще поснъпне.— Кикво нищо? — питам га я.

нема, дете нема, а нема ли у 
радост. А видиш ли у дом смо 

- млеко. Искарамо -нади 
остаили йоще 20 ягнища за

— Манчо, род
йедън дом дете нема 
добре. Имамо четри краве на 
сто брави овце. Са смо 
домазлък. Паре имамо, по дом но видиш имаме све.

намещай, телевизор. Са детето оче да купуие 
остане и ,,фича’ и све на

_Аз съм богат човек. Нак
во ще ме

— Наказателния закон.

сначени съдове!
(Боян Нинолов, Звонци) | посъветвате да че.— Учат закона за

Све нов
и „фичу”. Ама пуот да му 
дете нема. Па сам дошъл при тебе Да се 
гручку од труди да атурим...

Интересно н забавно от нашите 

Краища
*

оплачем, Затворник нъм пазача: 
— Моля, занесете 

смо на адвоката ми — 
в съседната килия.

това пи
тон е

мене ме нещо степнуСлушам Соту ко говори и 
у гърло. Чужди ядове ми тежу и мислим си кикво 
може да буде. Я мислим най-лоше йе това дена «иие , 

телевизор, не мислимо да купуйемо фичу, и

** Но когато става дума за 
хайдутите от турсного робство 
трябва да кажем, че и в Кли
сура се подвизавал и прочул 
със своето геройство ДИМИ
ТЪР СТРЕЗИН.

* СЕЛО КЛИСУРА, център на 
нлисурския район, покрай Дер- 
вента, (центъра на селото, кое 
то през последните години все 

има

Между приятелки:
— Ана ми каза, че ти си и 

казала тайната, която ти ка
зах, да не й казваш.

— Как е могла! Нали й -на
казва, че съм йI«емамо 

това йе мислимо зло, а оно гледе имало и по-зло.
повече се градоустроява 
35 махали.

че ти кажем,__Соте, кажем му я, другарски
виновен. Ама я да ти кажем. Узни та 

телевизорът. Додена дойду
зах да не ти 
казала?

— Може би не си, защото 
ми каза това. Аз й ка-

* Ако Клисура може да се 
много махали, мап-

телевизорът © 
одТтини йедну жичку од 
майсторейе че мине йедън месец.

* Брайновци, най-малкото се- 
общинаДимитровградска 

най-голям мост на Височи-
похвали с 
кото село Паля, пан има чер- 
нва, сигурно най-старата в Юго
източна Сърбия. Тя е построе
на през 818 година.

* Каменица в Димитровград
ска община е дала виден хай
дутин — Ига. Той дълго вре
ме воювал в тези нраища, но 
бил заловен и заедно с дъщеря 
си Злата, която също била в 
хайдушката чета, били обесени 

на Нишава в Ниш

ло в 
има тя не

зах, че «яма да ти казвам, че 
тя ми е казала. Надявам се, 
че няма да й кажеш че съм 
ти казала!

ца.Мину месец, мину два «Сота тека и напраил. 
майсторйе «е дсюде. Гледам вечером нема телевизия, 
децата си рано легато и онядан ока ме Оота у задру-

I л И още една интересна но
село Горна Лисина в Бо- 

градска община сигурно 
най-много извори схубава

вина. 
силе 
има
планинсна вода. По — известни 
са кладенците: Цинцарсни нла- 
денец, Ерменсни, Селишки дол, 
Ясиновсни нладенец, Влашни 
нладенец, Венчански нладенец 
и други.

гуту: *
— Да черпим, че буде нещо ...

МАНЧА

— Докторе, защото ме на
карахте да си покажа език, а 
още не сте го_ погледнали.

— Извинете, просто исках в 
тишина да напиша рецепта.

!
на моста 
пред нрепостта.


