
ШшстВо С уваз на Президента на Социалисти 
чаена федеративна република Юго 
олавил от 14 февруари 1975 г. Из да 
телство „Братство” е удостоено с 

Орден братство и единство със сре
бърен венец за особени заслуги в 
областта на информативната и 
фичесна дейност и приноса за раз
витието на братството и единството 
между нашита народи и народности.

гра-
н> бългдреката нарооност е сфр Югославия •

18 ЮНИ 1976 ★ БРОЙ 764 ★ ГОДИНА XVIII * ЦЕНА 1,2в ДИНАРА

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СЮКп л,„м Провеждане на тазгоди
Отношения и сътрудничество на СЮК щцитв гранични събори 

със социалистическите и социалде 

мократическите партии
СЪБОРЯНСКАТА КОМИСИЯ 

три Общинската скупщина в 
Димитровград и съборянената' 
комисия при Окръжния наро 
ден съвет в София, с предста 
витали на граничните общини 
Драгоман и Сливница, прове 
доха съвместно заседание в 
Драгоман, на което въз осно 
ва договорите на държавните 
комисии на СФР Югославия и 
НР България уточниха терми 
ните на тазгодишните събори.

Първият събор на югослав 
ските и български граждани 
ще се проведе на 11 юли в 
Долни Криводол, относно Смол 
ча. Границата ще бъде отворе 
на от 6 до 18 часа. Югосла 
славски граждани ще могат 
да отиват на събора само с 
личен паспорт. На събора ще 
се продават всични видове ин 
дустриални и хранителни сто 
ки, а също ще работят и го
стил ничарски обекти. Ще бъде 
изпълнена тричасова съвме
стна културно-забавна програ
ма. Банките от двете страни 
ще обменят валута, а курса 
ще се определи допълнително. 
Също е договорено да се на
лагат по-сериозни мерки към 
онези лица, които на събора 
се занимават с контрабанда.

На 29 август, от 5 до 18 
часа, ще се проведе събор 
в Димитровград. И тук е пред 
видена продажба на всични ви 
дове стоки, както и културно- 
забавна програма, която ще 
подготвят самодейците от Ди
митровград, а съществува въз 
можност да гостуват и някои 
известни естрадни певци. На 
събора в Димитровград е пред 
видено да се състои мач меж 
ду отборите на „Раднички" от 
Пирот и „Сливнишки герой" от 
Сливница.

На 3 онтомври е договорено 
да се проведе събор в Драго 
ман. Югославски граждани, 
отиващи на събора трябва да 
имат личен паспорт и специа
лен пропуск от Секретариата 
на вътрешните работи. Отива
щите на събора със собствени 
коли получават специални про 
пуски за колата. И на този 
събор ще бъде изпълнена кул 
турно-забавна програма, а съ
ществува възможност да се 
играе и реванш — среща меж 
ду „Раднички" и „Сливнишки 
герой". *

Под председател
ството на Петър 
Стамболич на 10 
юни в Белград се 
състоя двадесетото 
заседание на Пред
седателството 
Централния коми
тет на СЮК.

на

Председателството разгле
да отношенията и сътрудниче 
ството на Съюза на югослав
ските комунисти със социапи 
етическите и социалдемокра
тическите партии на Западна 
Европа накто и актуалните 
въпроси в международното 
работническо 
Членът на Изпълнителния ко
митет на Председателството 
на ЦК на СЮК Добривое Ви
дин изнесе встъпително сло-

ческо-публицистичесната и из 
дателска дейност на „Кому
нист". Встъпително слово из 

Изпълнител-

концепцията и взето решение 
за излизането на публикация 
за обществена критика, коя
то ще издава издателство 
„Комунист”. За характера и 
значението на същата говори 
секретарят на Изпълнителния 
комитет на Председателство 
то на ЦК на СЮК Тодор Кур 
тович.

несе членът на 
ния комитет на Председател
ството на ЦК на СЮК Душан 
Попович. А. Д.

движение.
РЕДАКЦИОННА МАСА НА В. „БРАТСТВО” В „ТИГЪР” — ООСТ „ДИМИТРОВГРАД”

ПРЕДСТОИ ОРГАНИЗАЦИОННО ПРЕУСТРОЙ
СТВО И ТВОРЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ 

НА ПРОЕКТОЗАКОНА

Председателството също та 
ка прие отчета за редакцион
ната политика в журналисти-

(ВО.
На заседанието бе приета

БОСИЛЕГРАД — ЦЪРНА ТРА ВА

Формирано младежка бригада 

нМклентие Попович«
Босилеградскихе и църнотравски бри- 

гадисти ще участвуват на младежката трудо
ва акция „Ниш — 76

ан-В младежката трудова 
ция „Ниш — 76" бригадирите 
ще участвуват от 8 август до 
4 септември. До тогава ще се 
извършат всички необходими 
подготовки: бригадирите ще 
бъдат вансинисани, ще подго 

знамена, спортни реквизи

конференцииОбщинските 
на Съюза на социалистическа 

Бооилеград и Цръ 
тези дни създадоха 

младежка бригада, 
ше участвува на младеж 

„Ниш —

та младеж в 
на трава 
съвместна
която 
ката трудова акция 
76". ТВЯт

ти и ще изберат ръководители 
които ще се форБригадата има овой амблем 

и е получила името: Братска 
младежка бригада „Милентие 
Попович”. Тя е съставена от 
50 младежи и девойки от две 
те общини, Босил вградените 
бригадири са главно Ученици 
от гимназията „Иван Караива
нов" и 0т Отделението на учи 
лището за квалифицирани ра
ботници.

Според взаимния договор на 
:: младежки конференции, 
комендант на бР^™лата е 

СТАВРЕ СПАСНОВ, 
Общиноната 

в Бо

на секциите, 
мират при бригадата.

Трябва да се отбележи, че 
след дългогодишна пауза, бо- 
силеградските младежи и де
войки сега отново взимат уча 
стие в една важна трудова ак
ция. Инан в следвоенните го
дини те са редовно участвува 

на всични важни съюзни 
трудови акции, за 
получили лични и колективни 
признания. Едно от тлх е и 
Ордена «а труда, присъден от 
другаря Тито на Първата Бо- 
оилепрадена младежка трудо- 

бригада през 1951 година.
В. В.

ШВГ Л
Участниците в разговорите по Проентозанона

ли бличното разиенване по Проентозанона — 
досегашният ход и предстоящите задачи.

След запознаването с основните раз
поредби на Проентозанона — трудещите 
се в „Димитровград" безрезервно под
крепят „работническата конституция" нато

ПРИОБЩАВАЙНИ се нъм разисквани- 
ята по Проентозанона за сдружения труд 
в. „Братство" организира на 11 юни т. г. 
в най-голимата димитровградена стопанска 
организация — ООСТ (основна организация 
На сдружения труд) „Димитровград" — 
редакционна маса. На дневен род бе: пу-

което са

двете
за
именуван 
председател на 
младежна конференция 
силегред.

(На стр. 3)ва



ПО ПОКАНА НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО СЛЕД ПОСЕЩЕНИЕТО НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО В ТУРЦИЯ

Принц Акихито посети 

Огославия НОВ ПОДТИП ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВОI

си на ' сурчиноката 
президентът Тито заяви, че 
се завръща твърде доволен, 
с убеждението,неоткритите и 
твърде съдържателни разгово 
ри с турските р7>ководители ще 
представляват значителен при 
нос към подобрението на от-

аерогарато си успешно официално и 
приятелско посещение в Ре 
публина Турция. В изявлението

Миналия потън президентът 
на Републиката Йооип Броз Ти- 
то се завърна от тридневно-^ По локана на президента на 

СФРЮ Йосип Броз Тито япон 
ският принц Акихито със съ
пругата си Мичико бе на офи 
циапно посещение в страната 
нн от 12 до 15 юни т. г. По 
време на пребиваването си 
японският престолонаследник 
и съпругата му освен Белград, 
посетиха Дубровник, Нотор, 
Свети Стефан, Скопие и Лю
бляна.

В понеделнин, на 14 
японските 
от президента на Републиката 
Тито и съпругата му Йованка 
в Белия дворец на Дединя. Те 
се задържаха с гостите в по- 
дълъг приятелски и сърдечен 
разговор. В един от салоните 
на Белия дворец президентът 
Тито в присъствие на най-вис 
ши представители на обще
ствено-политическия живот на 
двете страни връчи на япон
ския престолонаследник 
хито Орден на

звезда с лента. Същевреме
нно японският принц отличи 
подпредседатели на Предсе
дателството на СФРЮ Видов 
Жаркович с високото японско 
отличие Орден първа степен 
на изгряващото слънце.

По време на състоялия се 
същия ден обед, президентът 
Тито и принц Акихито вдигна
ха V наздравици.

Да припомним, че Югосла
вия е първата социалистиче
ска страна, с която Япония въз 
станови дипломатически отно
шения след Втората световна 
война 1952 година.

Президентът Тито посети 
Япония през април 1968 годи

■V

унрепването наношенията и 
приятелството между Югосла1 вия и Турция.

■V

— В разговорите кокстати-\т. м. 
гости бяха приети рахме, че отношенията между 

двете страни са добри — за 
Тито. Обаче

у?'"
яви президентът 
бе посочено, че не са изпол-Г.1

звани съществуващите възмо 
жности за развитие на сътруд 
ничеството и на отговорните 
органи и на неотдавна създа 
дената смесена 
дохме най-конкретно да раз
работят програми договорено
то да се проведе в дело.

на.
Принцът Акихито посети 

страната ни в името на своя 
баща, японския цар Хирохито, 
който според конституцията 
на страната е символ на дър 
жавата и единството на наро-

•1'ТО*
; I комиоия да-|

Ани 
Югославска Президентът Тито дава изявле ние на аерогара „Белград"да.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮ

ще посети ЮгославияРазгледано стопанското положение
П0 покана на президента на СФРЮ Йосип Броз 

Тито и другарката Йованка Броз, президентът на Си
рийската арабска републина Хафез ел Асад със съп
ругата си ще направи официално и приятелско посе
щение в Югославия на 19 и 20 (юни т. г.

Под ръководството на под
председателя Видое Жарко
вич на 15 т. м. в Белград се 
състоя заседание на Предсе 
дателството на СФРЮ.

Обсъдени са актуалните въ 
проси на текущото стопанско 
положение, въз основа на ин
формацията на Съюзния из

пълнителен 
подкрепа на основните насо
ки на бъдещите акции върху 
осъществяването на политина

съвет и дадена та на икономическото и соци 
ално развитие на страната, 
утвърдени в резолюцията за 
тази година.

САВО КЪРЖАВАЦ И ДРАГАН МАРКОВИЧ

ИНФ0РМБЮР0 КАКВО Е ТОВА?Замбия цени юго
славската помощ

... Може да се постави въ 
прос защо днес, 27 години 
след Резолюцията на Информ 
бюро и 20 години след изве
стния XX конгрес на КПСС, 
който осъди нул,та на Стали 
новата личност, отново пишем 
за събитията, които за някои 
са още и само нещо принад
лежащо на миналото и прахли 
вите исторически архиви. Ни 
ма със Сталин не умря и ста 
линизмът? Нима преследвания 
та на невинните, инсценирани 
те процеси не са минало — 
неславна страница от история 
та и тежка деформация на со
циалистическите принципи — 
която трябва да се забрави...

Този въпрос още повече се 
налага, защото сталинизмът 
не е случайно явление или ня 
какво изконструирано откри
тие на поихологическо-субекти 
вните фактори. Сталинизмът е 
продукт на порядъка, опиращ 
се върху държавните и партии 
ни върхове вместо върху дви 
гателната сила и съзнанието 
на работническата класа, кой 
т0 фаворизира ролята на дър 
жавата, а пренебрегва опасно 
стта от собствената бюрокра
ция, за ноято говореха Маркс 
и Енгелс, за самата власт на 
работническата класа. И все 
докато съществува такава опа 
оност, ще съществува и латен 
тната възможност за егзисти- 
ране, по дори и за задълбоча 
ване на бюрократично-догма
тичното извращение ,на социа
лизма. Опаоностите от такава 
латентна деформация, могат да 
се премахнат само с конкрет 
на и решителна борба за ре
волюционно съдържание и де 
мократична насона в развитие 
то на социализма, с борба за 
същинска афирмация на соци
алистическите принципи...

... Може да се постави въ
прос: нанво е тава, което даде 
възможност на една относи
телно малка югославска пар
тия, по това време осамотена

траем по пътя, за който се оп
ределихме много по-рано, ко- 
гато още вярвахме, че разли 
ките заеновани на марксистка 
та теория, не могат и 
смеят да пречат на 
който действително желае со
циализъм. Тогава вероятно не 
сме и помисляли, че с това 
сме открили нова ера в разви 
тието на отношенията не само 

международното рафотниче 
ско движение, но и в отноше
нията

ЮГОСЛАВИЯ КАЗА НЕ
В началото на тази година в белградското Изда

телство „Слобода” излезе историчесно-политическата 
хронина ИНФОРМЮРО — КАКВО Е ТОВА? Авторите 
на книгата, Саво Кържавац и Драган Маркович на из
вънредно популярен начин и с много донументи си
стематически ни запознават с рещаващите събития от 
1948 година, когато ЮНП и .нашите народи 
противопоставиха на Сталиновия догматизъм и на Ин- 
формбюро. В тези драматични и съдбоносни дни на
шата Партия начело с другаря Тито изцяло снъса с 
бюрократичния нонцепт за изграждането 
зма, остана верна на нашата революция и отнри нова 
страница в историята на международното работничесно 
движение.

Министърът на финансите 
на Замбия Мвананатва твърде 
високо е оценил югославска
та помощ на Замбия. „Юго
славската помощ е единстве- 

заявил министърът-ка- 
сае се За пътища, училища и 
водоцентрали, конто са види 
ми и осезаеми за масите".

Мванакатва е заявил това 
на приема в чест на съюзния 
секретар на финансите Мом
чил о
министър е 
Югославия е 
ност за школуване на много 
младежи от Замбия.

не
никого,

смело сена

в

на социали- света изобщо.в
В този смисъл и 
самоуправление и 
политика на необвързване 
е ценен опит за между
народното работническо движе 
ние, защото посочва пътя, по 
който е възможно успешно да 
се преодоляват и постепенно 
премахват центровете на от
чуждената икономичесна и по 
литичесна мощ. Опростеното 
копиране не е възможно кито 
е желателно, но за света на 
първо място е съществен на
шият път на революционно ра
звитие. Нашият конфликт със 
сталинизма безсъмнение под
тикна и борба за равноправни 
отношения между номунисти

нашето
нашата

Цемович. Замбийският 
подчертал, че 
дала възмож-

В следващите броеве на вестнина ще' дадем 
изводи от тази ннига.

Впредговора на 
другото пише:

книгата Франц Шетинц между

и изложена на нападки и от 
Изтока и от Запада, да вле
зне в схватна гигантска си 
ла. Югославската »КП се ре
ши на борба и я доведе до 
победа затова, защото рево
люцията, с ноято ръководеше 
беше автентична, автохтонна 
и независима. Затова защото 
нашата работническа нласа в 
най-критичния период имаше 
споообно м (в революцията 
калено ръководство, което на
чело с Тито се ползваше чс 
опромен авторитет оред тру
дещите се и беше свързано 
докрай с интереоите на работ 
ничеоката нласа. Защото Пар
тията беше здраво и дълбоко 
заела място в Народния фронт, 
че изграждането на ооциалиа 
ма от самото начало беше де 
ло на воични трудови хора. То 
ва е най-важното, което осуе 
ти създаването 1на самостоя
телни бюкратично-технократи- 
чни струнтури и тяхното пре
връщане в господари на съд 
бата на трудещите се. Тъкмо 
това е което осуети бюронра 
тизирзнето на самата Партия..

... Резолюцията на Информ 
бюро беше последицата, а не 
причината на нашите специфи

чности, ноито вървяха по по
сока на развитие 'на социали
стическото самоуправление, — 
чиито зачатъци настанаха още 
по време на подготовката 
особено в течението на самата 
(въоръжена революция 
ричане на ръководната роля 
на работническата нласа в нея, 
нападение срещу достойнство 
то на бойците и придобивките 
на Народооовободителната бор 
ба и социалисти че ска ре вол ю 
ция в Югославия.
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чесните партии, процеса за 
самостоятелност на отделни
партии в определянето на соб 
ствената тактина и стратегия 
на борбата за социализъм.

Нашият революционен път 
беше специфичен, Защото из 
растна от специфичните 
ричеоки обстоятелства и потре 
би. Поради това и имахме до
статъчно сили 1948 година да 
се противопоставим на стали 
нйсткия натиск и това в най- 
неблагоприятните и най-трудни 
вътрешни и външни обстоятел 
ства. Нападението дойде в ус 
ловията на студената война, 
по време когато и в нашата 
страна реакционните оили да
ваха много силен отпор на 
нашия революционен път.

.. .Резолюцията на Информ- 
бюро даде нов подши на на
шата твърда решимост да из-

исто
... Проблемът не е в съще

ствуването на различие в по
гледите върху въпросите по 
изграждане на социализма, но 
злото е там, че някои и днес 
се опитват своите гледища да 
натрапят на други «ато един 
отвено изправни и общовалид 
(ни; че отново се съживяват 
различни теории за ограничен 
суверенитет, кат.о единствен 
задължителен за воични модел 
на социализма и т- н.

В следващия броя: НаЧАЛО- 
ТО НА КОНФЛИКТА

ш
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РЕДАНЦИОННА МАСА НА В. „БРАТСТВО"

Предстои организационно преустройство и творческо 

приложение на Проектозакона
(От 1 стр.) Досега в стопансните единици се оп

ределяше цената на определено произве
дение в среден размер, без оглед дали 
една смена работи по-добре или по-лошо. 
По тоя начин лошият работнин бе защи
тен, а добрият ощетен. С това се нанася
ше двойни вреда. Проектозаконът в тази 
насона мени нещата, а менят се и у нас, 
в трудовата организация: все повече ра
ботници виждат, че от самата работа, от 
резултатите на труда — зависи и личния 
му доход.

Сега ано се установи една грешна в 
процеса на производството 
заинтересовани тя да се отстрани час 
по-сноро. Не се изчислява вече среден 
процент, а всени зависи от начеството на 
своята продукция ...

Мен по-специално ме интересува давали 
възможност Проентозанона за по-големи 
улеснения на жената-производственична?...

КРУМ ВЕЛИЧКОВ: — Дава. В нашата 
организация чрез самоуправително спора
зумение се предвижда възможност дори 
2—3 години един работнин да не идва на 
работа, а да получава личен доход, ано той 
е загубил работоспособността си ...

Според мен същественото е, че ра- 
ботнинът-непосредствен производител, бла. 
годарение на Проентозанона, все повече 
схваща същността на дохода, относно не
говия обществен характер. Досега не се 
схващаше, че хората извънматериалното 
производство 
здравеопазване и пр. — също допринасят 
за увеличението на дохода. Все по-голя- 
ма е готовността заедно да влияят до
хода да се увеличава. А това е вече 
ново начество в схващанията.

ИНЖ. ЦВЕТАН ДИМИТРОВ, председа
тел на работническия съвет в ООСТ: — 
От Проентозанона се очаква много: да 
внесе прелом в стопанисването — начина 
на създаване и разпределение на дохо
да. Самата стопанска дейност бе заглъхна 
ла доста
се засили. Предстои сдружаване на тру
да като основа за по-широно обединява
не, т. е. за създаване на занръгл.ени те- 
хническо-производствено-продажбени ком
плекси.

МИЛУТИН КИРОВ, работнин-антивист: 
— Между работниците производители 
владее особен интерес за Проентозанона. 
Считат, че далеч по-добре вече се очер
тават правата и задълженията и че все
ни може да намери себе си... Аз счи
там, че Проектозаконът още повече ще 
допринесе за по-голямо производство и 
по-добра организация на процеса на про
изводството.

Досега главно се запознахме с по-голя- 
ма част от разпоредбите на Проектоза
кона — на два пъти. Очанвам след ця
лостната разработна да пристъпим 
ноннретно съгласуване на самоуправител- 
ната прантина, нашия опит с Проентоза
нона. А тогава вече ще се види нов тряб
ва да се мени, ное да се усъвършен- 
ствува или пън изостави.

управлението и увеличение на дохода, 
темно оръжие за задълбочаване на само- 
идейно, икономическо, политичесно и сис-

Понеже в момента на разговора все 
още синдикатите не бяха обезпечили за 
всеки работнин екземпляр на Проентоза
нона, втората фаза — прантичесната про
верка в самоуправителната практика — не 
е взела широн размах. Благодарение на 
печата и останалите средства на масова 
комуникация, работниците от тази дими
тровградска организация са готови да раз
гърнат творчесно приложение на Проекто
закона в собствената практика.

Тун предаваме изназвания на участни
ци в разговора.

КРУМ ВЕЛИЧКОВ, инономист: 
„Тигър", съответно и в ООСТ „Димитров
град", дейно работим върху разработната 
на Проентозанона за сдружения труд. 
Всични обществено-политичесни организа
ции създадоха Координационно тяло, което 
има грижата да провежда антивностите и 
да следи разиснванията. А съществува и 
програма на антивностите. В нея ноннрет
но се назва нанво трябва да работи Съ
юзът на номунистите, ССРН, Синдикатът, 
Съюзът на младежта....

В СК целия Проентозанон разработва
ме в 7 области — досега 4 са обработе
ни, остава до нрая на юни и останалите 
3 да разработим. Синдинатът трябва да 
осигури за асени работнин по един ен- 
земпляр от Проентозанона. Целта е — 
всички работници да бъдат в състояние 
да се запознаят с разпоредбите му и 
сетне дейно да участвуват в проверката 
му в собствената прантина. Прието е ра
зискванията да бъдат в малки групи, за 
да вземат участие почти всични трудещи 
се. Това е тана да се каже 
мата.

Лична нарта 

на »Тигър« 

-ООСТ »Ди- 
митровград«всични са тъп

За Димитров граденото 
стопанство „Тигър” — 
ООСТ „Димитровград'' 
представлява онова, но 
ето 1нзпример за Ниш 
представлява Елентон- 
ната промишленост.

В състава 
„Димитровград” работят 
четири трудови (произ
водствени) единици:

— за обувни, платна 
и фолии,

— за гумени нишни,

— метален цех

— за технически сто-

В

Според мен, главното е сега, че ре* 
ботниците вече разиенват по Проентоза
нона. Понякога това е във формата на 
„получастна” размяна на мнения, в най- 
обинновенООСТ другарски разговор, понякога 
придобива харантер на групово разисква
не .. . Всични са мално или повече заин
тересовани и готови да преустановяват 
собствената прантина.

на

Ето защото трябва да се уснори раъ- 
даването на Проентозанона, а разисквания 
да се поведат в производствените едини
ци, организирано, с ноннретни решения.

ГЕОРГИ ПЕТРОВ, работнин: — Освен 
Нонституцията, нито един друг документ 
струва ми се, не е предизвикал танъв 
интерес сред работниците. Хората сами 
търсят начини да се запознаят цялостно 
с Проентозанона. Работниците очанват са
моуправлението Да получи много по-широн 
размах след прилагането му, относно про- 
верната му в досегашната самоуправител- 
на прантина. А това, манто често се наз
ва, значи и творческо приложение на 
Проентозанона в практиката.

Според мен Проектозаконът дава пра
ва, но изостря и отговорностите. Струва 
ми се, че много работници едва- сега 
схващат същността на производството и 
разпределението на дохода. Производител
ността пак е в центъра, но повече внима
ние търси и начеството.

Мисля, че средствата на информация 
— пресата, телевизията, радиото — съз
дадоха добра атмосфера оноло разисква
нето по Проентозанона. Сега трябва - само 
да се издигне индивидуалната разработна 
на по-висоно равнище: да се търсят'нон
нретни решения по конкретни производ
ствени въпроси.

ИВАН ИСТАТНОВ, работнин — кур
сант ма политичесната шнола на в. „Бо** 
ба". — Мнозина работници търсеха от 
мен Проентозанона, па оттун мога да 
твърдя, че интересът е огромен. Дори си 
позволявам да твърдя, че има и конкрет
ни ефенти в самото производство — ре
зултатите са по-добри, отговорността е 
засилена. Работниците далеч повече, на- 
стояват да дадат и количествена, м- каче
ствена продунция. А струва ми се — това 
е и основната цел на самия Проентоза
нон за сдруженият труд.

образование, култура,

ни

Има още обща служ 
ба, нанто и част от 
ООСТ гостилвинарство с 
двадесетина души — 
работници.

Балансът е общ. но 
всяка трудова единици 
стопанисва самостоятел
но (водят се самостоя 
телни евиденции) и на
граждаването е според 
резултатите в трудова
та единица.

програ-

В хода на разиснванията се прераз
глеждат и съгласуват нормативните анто- 
ве. С други думи — проверяваме 
прантина. А следва на всени три месеца 
да се дава обстоен отчет. Може да се 
каже, че нашите работници са достатъчно 
осведомени, но занапред следва още по
вече да бъдат запознати.

ЦАНКО КОСТОВ, младежни деец и 
секретар на СК в трудовата единица обув
ни, платна и фолии: — Младежната орга
низация все още не е започнала разра
ботката на Проентозанона. Очанва се Об
щинската конференция да представи съот
ветните материали. Частично получихме 
Проентозанона от Политичесната шнола на 
в. „Борба”. Но не всични.

В Проентозанона младите ще срещ
на свои въпроси.

нашата сега тя има възможност да

С правилник е пред
виден принципа на со
лидарност, но досега не 
е имало нужда от взаи 
мопомощ.

Занапред далеч по-подчертано ще бъ 
де изразено самоуправителното решава
не, но и поемането на рисна. А това ще 
резултира върху масовост при решава
нето.

В ООСТ „Димитров
град” работят над 1000 
души, след реконструк
цията до 1980 година 
ще работят около 1300 
работника, 
ция ще се върши в це 
ха на техническите сто 
ни и цеха на гумените 
нишни (въз основа на 
латекс).

Работническият съвет и досега бе пра 
вилно организиран: застъпени бяха всич
ни социални струнтури, всични производ
ствени единици. В бъдеще чрез делега
тите, като предварително осигурят мне
нието на базата, ще се приемат решения. 
Досега по съществените въпроси се ре
шаваше на събрания ...

КРУМ ВЕЛИЧКОВ: — В организацион
но отношение предстои разискване и 
мнение, че сегашните трудови единици 
трябва да прераснат в основни организа
ции на сдружения труд. Трудовите еди
ници и досега стопанисваха върху прин
ципа на доход, поето ще улесни органи
зационното преустройство. А овчо идната 
година ще се започне с капиталовложе
ния, което много повече ще отговаря на 
ООСТ...

Реконструк-нат редица отговори 
Например за стажуването: нанви са задъл- 

стажантът. Щеженията и иои права има стажуванетосе преустанови практиката 
да трае от 3—4 до 11 месеца. Стажан
тите няма повече сами да се оправят, в 
предишните години имаше таиква явле
ния. При нас сега има повече внимание 
— стажантът е в постоянно сътрудниче- 

по-възрастен, оказващ му помощ. 
От друга страна — интерес за нас 

представлява и свободната размяна на 
труда: желаем да отделяме средства от 
дохода за културни дейности, защото в 
момента няма пълноценен културен живот 
в нашия град.

Сегашната брутопроду 
кция възлиза на оноло 
155 милиона динара, а 
след реконструкция (при 
незначително 
ние
ще достигне нъм 
милиона динара.

ство с
увеличе

на работната оила)
300

„Младият работнин — са- 
може да бъдем довол- 

въвлича повече души
начеството

От акцията 
моуправител" не 
ни. Вместо да
ТЯ Обедснамо въпЛроЧсиСТн0аТОпронзводството,

сега" оценна^^^ботет^^авашеИнепосре^ 
стаения ръководител. Младите вместосъс 
стимулация, да се награждават с грамоти, 
дипломи и парично. Мнозина не знаят да
ли са получили стимулацията или не са. 
Ано ияиой се посочи като добър работ- 
нии-самоуправител, съответно трябва да 
се оповести това. Тогава афентът от тази 
анция ще бъде по-голям.

СТАННА АЛЕНСОВА, анивистнаработ- 
ничка: - След оповестяването на Проек
тозакона почувствувахме, че а самоупр“' 
влението, а обществото, трудовият човен 
действително заема челно място Според 

същественото досега е, че трудещи- 
по-задълбочено схващат поия-

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Състоялият се разговор отмри едно 
разискване по Проентозанонане са по-широно

за сдружения труд в димитровградската 
промишленост и обществени дейности. Са
мите участници в нрая на разговора- изра
зиха желание занапред всични 
предложения, решения да станат пувямч* 
но достояние. От своя страна издраха го
товност да пишат за своята самоуправн- 
телна прантина в прилагането на Проенто
занона в ежедневния живот и процеса на 
производството. Съгласихме се, че това е 
начало на разговора м че занапред Щ* 
поддържаме по*теони нонтанти.

мнения,

мен
те много 
тието доход.

Ст. Николов — А. ДимитровПроентозанонтзт насърчава висононачвствено производс тво
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ШИРОКО РАЗИСКВАНЕ ПО 

ПРОЕКТОЗАКОНА

у?.

итШ Чан действува делегатската системемеш
Димитровград разговори 
действува не т,о на делегатската 
система се провеждат във вой 

общини в Нишки регион. 
Въз основа на тях ще се на- 

анализ, даде оце-нка за 
осъществяване

задействуванеДвегодишното 
1на делегатската система в Ди 
миггров градена община бе те 
ма на разговор с преседете 

на делегатите, членове

:&Ул

В СУРДУЛИШНА ОБЩИНА
чки

лите
те на същите, делегатите в 
скут ципите на самоулравител 
ките общности на интересите 

към Общинската

прави
досегашното 
на делегатската система, за 
начина и степена на информи 

на делегатите, подгох-ов 
изпълняване функция

и съветите 
скупщина. райе 

ната за
и т. н.та им ..

Този анализ ще обсъди Меж 
дуобщинската конференция на 
Социалистическия съюз в Ниш 
към

Разговорът бе 
по инициатива на Междуоб- 

' щиковата конференция на Со 
циалиетическия съюз в Ниш, 
чиято работна група, присъству 
ва и води същия. Освен в

организиран

ЧЛЕНОВЕТЕ, организациите
и ръководствата на Съюза на напътствува от ноордииацмо- 
комунистите съвместно с ос- нен комитет в общината. Пър
таналите обществено-полмтиче вата фаза — запознаваното
ски организации в Сурдулиш- на комунистите и всички тру
ка рбщина организираха широ дещи се и граждани с текста
но разискване по Проектоза- на Проектозакона за сдруже-

,л>нона за сдружения труд. Па- . ния труд е към края си. В 
ралелно с тази важна полити повечето организации на сдру

..месна, анция се действува и жения труд в ход е втората
ч,..^за^асъщертвяването на..Реше фаза. В течение на същата

нията на Третото и Ормб .за- —: във трудова или друга ор
седание на Централния коми ганизация на' сдружения труд

V тет на-. Съюза на югославски — ще се издигат и конкретни
- те--; комунисти във връзка със предложения ' за изменения и

. *:*» самоуправителното сдружава допълнения на текста на Про
. не на труда и средствата. , ектозакона. Тази фаза, конто

е предвидено, ще продължи 
до 20 септември настоящата 
година.

Публичното обсъждане се групи от обществено-лолити- 
чеоки дейци от редовете на 
обществено-политическите ор 
га низ а ци и, с а м о у пр ави т е л н и т е 
общности . на интересите, са- 
моуправителните органи и де 
легациите, които са главен 
носител и пряк организатор 
на публичното обсъждано на 
Проектозанона за сдружения 
труд.

Въпросите, мненията и пред 
ложениита, които се издигат 
на събранията на трудещите 
с© и гражданите, в основни
те организации на сдружения 
труд, трудовите и местните 
общности — ще се предста
вят в Общинския комитет на 
Съюза на комунистите и Об
щинската конференция на 
Социалистическия съюз, нъ- 
дето ще бъдат систематизира 
ни и дообработени.

края на този месец.
А. Д.

В БОСИЛЕГРАДСНА ОБЩИНА

Обсъждане на Проектозакона е в ход
През тази седмица са на- 

всичПубличното обсъждане на 
Проектозакона за сдружения 
труд в Бооилеградска община 
върви според утвърдената про 
грама на Съюза на комунисти 
те и на останалите обществе
но-политически 
През изтеклите дни във всич 
ни партийни първични органи 
зации в местните общности се * 
проведоха по две заседания, 
на които с помощта на члено 
оете на Общинския политиче 
ски антив се обсъдиха предло 
жените в Проектозакона ре

срочени заседания във
местни общности, на които 

жителите от селата, чле 
Общинския политиче

ки
пред 
нове от 
ски актив, ще изнесат сказка 
върху най-съществените вълро 
си от Проектозакона за сдру 
жения труд.

организации.
.г . Покрай всестранното запоз- 

. наване, на трудещите се й гра 
жданцте-с идейно-политическо 
то съдържание на, предложе
ните в Проектозакона реше- 
ния — във всички трудови ор 

-• ганизации и местни общности 
• трудещите се и гражданите 

■ * се мобилизират към прераз
глеждане на собствената са- 

... моуправителна практика като 
същата се съгласува с реше 
нията, които предлага Проек 
тозаконът за сдружения труд.

В ход са и заседанията на 
колективите в основните и тру 
дови организации, на които се 
с'ьщо тана обсъждат въпроси 
от Проектозакона.

Политическият актив и 40-е 
инструктори към Общинския 
комитет на Съюза на . кому
нистите в Сурдулица по вся
ко време е готов да онаже по 
мощ и съдействие в изяснява 
нето на неясни въпроси. Във 
всяка основна организация на 
сдружения труд, 
щност са създадени работни

Акцията по обсъждането на 
Проектозакона за сдружения 
труд в Сурдулишка община 
върви според набелязаната 
програма, а участитето на на
селението е масово.

шения.

местна об-
Милан Величков

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА САМОУПРАВИТЕЛНИТЕ ОБЩНОСТИ НА ИНТЕРЕСИТЕ

N№11Ю-А0БРИ АНИ ЗА СТАЖАНТИТЕ?
Скупщината на Регионалната 

самоуправителна общност по- 
настаняване на работна ръка 

\ . -във Враня тези дни обсъди по 
ложението във връзка с при
емане на стажанти в основни 
т.е и трудови организации в об 
щинит© в този регион.

Делегатите на скупщината 
констатираха, че от нова го
дина до днес са 
завидни резултати във връзка 

- о приемането на нови стажан 
ти. Въпреки постигнатото се 
каза, че все още има неизпол 
зувани възможности за приема 
не на още по-голямо брой ста 
жантй. Според евиденцията на 
съответните общински служби,

~ числото на незаетите млади 
хора с виеше, полувисше, а
особено със средно образова щинените профсъюзни 
ние е ,все още голямо.

Имайки предвид все още ло 
шата; квалификационна струк регион някои основни и тру- 
тура в голям брой трудови дови организации 

'колективи и нуждите от нови нето на лица без трудов стаж
на редовна работа го пред- 

за настанява ставят като приемане на ста
жанти. Това ярко говори за на-

зно внимание върху приема 
нето на стажанти и посред- - 
ством инспекционните служби 
да се борят срещу онези, кои 
то нарушават посочения дого
вор. — заключиха делегатите 
на Скупщината на регаонал- 
ната самоуправителна общност 
за настаяване на работна ръка 
във Враня.

В основните и тру 
дови организации 
в общините от Вран 
ски регион не са из 
ползвани 
възможности за при 
емане на по-голям 
брой стажанти

ВСИЧКИ

в. в.постигнати:: -•

НА ПРЕДЕН ПЛАНСАМОЗАЩИТАТАганизации с малки колективи, 
вършат приемане на стажан
ти, но сетне нямат възмож
ност да ги разпределят на 
съответни работни места. На 

Скупщината 
проблем

елегатската оистема и делегат 
ската скупщина непрекъснато се ме
нят и усъвършенствуват в ежедневната 
практика. Доизграждат се и допълват с 
нови форми. По този начин се създава въз 
можност гражданите в местната общност, 
трудещите се в организацията на сдруже
ния труд, гражданите в обществено-поли
тическите организации не само да рази
скват по дадени въпроои, но и да участву
ват в подготовката, утвърждаването и ре
шаването по най-важните въпроси, между 
които се числи и обществената самозащи
та. Като се изхожда от огромното значение 
на обществената самозащита >в нашето 
самоуправително социалистическо обще
ство,, делегатската оистема предлага нови 
и разностранни възможности за създаване 
на още по-мощна самозащита. Новите фор 
ми на решаване по окупщюнени въпроси 
•във всички области на обществената дей
ност и по развитието на нашата страна, 
•на трудещите се и гражданите ре удава 
•възможност чрез делегатската система и 
на сектора на обществената самозащита 
да 'постигат забележителна резултати с цел 
да ое защитят придобивките от нашето 
со циа листи ческо развитие.

Делегациите и делегатите като твор
чески фактор в решаването — имат въз
можност да предлагат редица мероприя
тия за подобрение и укрепване на само
защитата, канто и за изнамирането на но
ви форми на нейното осъществяване и 
развитие.

С дейността си те борят за най-пълно

осъществяване правата и задълженията на 
обществените субекти в обществена само-заседанието на 

се предложи този 
обстойно да се изучи от об- 

орга-

защита, трудещите се и гражданите в ор
ганизациите на сдружения труд в местни
те общности и обществено-политическите 
организации.

Обществената самозащита е от огром
но значение за опазването на придобив
ките от нашата четиригодишна 
епопея — Народоосвободителната борба; 
братството и единството, изковано в нея 
и платено с животите на стотици хиляди 
жертви. Обществената самозащита 
опора на самоуправлението. Тя служи за 
опазване на средствата за производство, 
дело на нашите трудещи се хора.

От ден на ден обществената самозащита 
ое утвърждава като нещо неделимо от тру
дещите се. Става тяхна собственост 
но оръжие в борбата срещу отрицателни
те явления и извращения от всеки вид и 
всеки род.

Дейността на делегатите- в нея стават 
ежедневна насъщна потреба в защитата 
на интересите на трудещите се, в защита
та на нашата обществено-политическа си
стема изцяло.

Ролята на обществената самозащита 
може да се разширява и да обхване най 
голям

низации.
В общините във Бранения

кързазаприема

кадри, Скупщината на репио 
налната общност

‘ ' не изцяло се застъпи приема
нето на стажанти да се върши рушаване на приетото обще- 
редовно. Затова се заключи; 
всички основни и трудови ор 
ганизации в региона в своите 
нормативни актове да опреде
лят организирано приемане на 
стажанти, а сетне да пи оспр 

. со.бяЕ(ат .за приемане на редо 
вна работа. Тази длъжност 
произхожда и от Обществе- 
ния договор за настаняване на 

- работна ръка, който е в сила включване на млади специа-
, от преди няколко месеци. листи и стажанти. Всички ос

Съгласно този договор, ос но в ни и трудови организации
новните и трудовите организа 

'Ции са длъжни • общинските

е и

ст,вено задължение, което за
напред няма повече да се до
пуска.

По преценка на делегатите 
на Скупщината, хонорарната и 
допълнителна работа и продъл 
жаване трудовите отношения 
на онези лица, които имат ус
ловия за пеноия, ограничава 
възможностите за по-бързо

и сил-

трябва да извършат анализ 
върху тези проблеми и пред 
приемат съответни мерни.

За зачитане на Обществе
ния договор за настаяване, на 

стажанти. Тази длъжност досе работна ръка,, нойто регулира 
га-не е изцяло зачитана, по- и. въпроса със стажантите,.от- 
ради което ос: случвало някои говорността, която имат об- 
конкурси за приемане на ста 
жанти да. останат непопълнени.

Дребните извънстопански ор

брой трудещи се и граждани, кои 
то до най-тънки подробнооти да ое запюз 
нават с всичките елеченти на самозащи 
тата; за опезпечаването на най-пълна бди 
телност във всички среди в премахването 
на всички елементи, чужни на нашата со
циалистическа само-управителна система.

М. Андонов

-едужби по- настаняване на работ
ща ръка редовно ч да осведо
мяват за свободните места за

- ' лтчшштм То от п.т-шилпт плло

V

щинените скупщйнй и общин 
ските синдикални съвети. Де 
са длъжни да отделят серио-

•м
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ПОДГОТОВКА ЗА ЧЕСТВУВАНЕ НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРАЗНИЦИ

Тържества в цялата комуна
КООРДИНАЦИОННИЯТ *

митет за чествуване 
жавните празници г 
дължаване традициите от Йа- 
родоосвободителната война 
при Общинската конференция 
на ССРН в Босилеград, 
лата седмица прие програма 
за чествуване на 27 юни —
Деня на 
юли

Деня на боеца и Деня на 
въстанието, съвпадащи се с 
35-годишмината от въоръжена 
та борба на народите й на
родностите на Югославия сре 
щу фашистите, ще бъдат съ
що тържествено ознаменува
ни в цялата комуна.

На 4 юли — Деня на бое
ца, на историческата местност 
БУКОВ РИД ще

ко-
местносттатържество 

„Кин-Стан” на планина Църно 
ок. Тук ще бъде открита въз
поменателна чешма и ще бъ- 
дау положени венци и цветя 
на паметника

нана дър- 
и за про-

•на загиналитемина- партизани.

Според програмата търже
ствено ще бъде ознаменуван 
и 15 август — Деня на гра
ничаря. Оовен редица спортни 
срещи 
граничарите, 
уреждане на изложба за жи 
вота и дейността на грани
чарите. Също така ще се ор
ганизира посещение на две 
гранични застави от предста 
вителите на обществено-поли 
тическите организации в Боси 
леградска община и Южномо 
равския регион.

самоуправителя, 4 
— Деня на боеца, 7 юли 

— Деня на въстанието и 15 
август — Деня на 

Според приетата 
на 27 юни

се устрои 
тържествена среща на бойци
те, младежите и гражданите 
от Босил вградена и Търговищ 
ка община. Тук ще бъдат из
несени спомени от славните 
боеве на партизаните срещу 
българските фашистки войски. 
Същият' ден гораните от Бо- 
силеградска община, с подбра 
на културно-художествена про 
грама ще вземат участие на 
традиционния събор на гора 
ните на Власина.

На 7 юли — Деня на въс
танието ще се устрои голямо

граничаря.
програма, между младежите и 

предвижда секолективите 
всички основни и трудови ор
ганизации в Босилепрадска 
община ще устроят търже
ствени заседания, на ноито ще 
бъдат връчени награди и при
знания на най-добрите работ- 
ници-самоуправители. Тази да 
та ще бъде чествувана в свет 
липата на обсъждането и прие 
к; снето на Закона за

на

сдруже
ния труд.

НОВИНИ ОТ КЛИСУРА

Строи се ТВ - препредавател
Местните общности в Клису 

ра, Кострошевци и Драинци 
финансират построяването на 

сградата и основата за 
ТВ — стълба над Савина ма
хала. Строителната 
обекта
препредавател до 15 юли т. 
г. ще построи частният заная 
тчия Гавраил Иванов от Ка- 
сийна махала. Електричен дал е 
нопровод ще обезпечи Общин 
ската скупщина в Сурдулица, 

стълба
на”, а ТВ-уредите и монтира
нето Радиотелевизия Бел
град. Уредите са двойни и 
за първа, и втора програма и 
когато едните се развалят,

до Кебапова, Савина, Дебели 
дел и Пеина махали. В момен 
та върши поправка на 
Клисура-център — Глрубин ра 
йон, а ще се регулира и нори 
тото на р. Ерма до драинения 
мост, тъй като същото е мно 
го издигнато и когато реката 
надойде нанася големи щети.

въпроса за разширяване пло 
щада в Дервен за сметка на 
черковния двор в центъра на 
селището. За да отстъпи една 
чаот от двора ои, черквата тър 
си местната общност да й по 
строи железо-бетонна ограда 
на останалата част на двора. 
Разноските за този обект въз 
лизат на 35' хиляди динара и 
общността ще се натовари с 
тази задача с цел да разреши 
отдавна наболелия въпрос, от 
чието решение много зависи 
изгледа на Дервен..

пътя
ТВ

На снимката: Власи — привлича любителите на природата
част на 

спомагателен ТВ — СЕЛО ВЛАСИ ЩЕ СТРОИ МОСТ 
НА ЕРМА

ЩЕ СЕ ЕЛЕКТРИФИЦИРА ЛИ 
СМУДИИН РАЙОНА МЕСТНАТА общност в село 

Власи взе решение за постро
яване на мост на р. Ерма. Из 
граждането на моста ще се 
ускори защото при последни 
те наводнения той е отнесен 
напълно и сега е затруднено 
пътуването в селото. Жители
те на Власи вече са събрали 
30,000 динара на доброволни 
начала, а сега ще се обърнат 
нъм общината в Пирот за по
мощ. Старият дървен мост 
почти всяка година отнасяха 
бързите води на Ерма и по 
този начин селото имаше го
леми затруднения.

Бъдещият мост на Ерма 
при Власи ще бъде дългьг 42 
метра, висон няколко метра 
и поставен на бетонни стълбо 
ве. Предприети са мерки за 
купуване на железни конструн 
ции от стари вагони от ЖТП

в Ниш. П0 този начин щ© бъ
де решен проблемът с преми
наването на р. Ерма при Вла-тв ВЕЦ „Власи Местната общност в Клису 

ра е готова да о.тпочне с 
електрификацията на един от 
най-големите си райони — 
Смудиин район. За целта е 
обезпечила 500 хиляди дина-

си.
Жители от село Власи, наета 

нени в Пирот и Ниш предлагат 
своя помощ за построяване 
на моста. Засега има предло 
жение те да дадат по 1000 
динара домакинство. Те при 
емат това предложение с ра 
дост и накто ни наза Новко 
Савов, живущ в Ниш влаша 
ни са твърде солидарни. Те 
обичат родното си село пора 
ди природнкте му хубости. А 
след изграждането на пътя Су 
ково-Ракита пътуването им в 
родното село ще бъде много 
по-бързо и улеснено.

ПОПРАВКА НА ПЪТИЩАТА

Местната общност в Клисура 
е сключила договор с училищ 
ния образователен център „Йо

ра.другите автоматично започват 
да действуват. Пускането на 
обекта в действие се предвиж ' сип Броз Ти-то” в Сурдулица ,за 
да от 1 до 10 август т. г. То 
гава ще бъде пуснат в дей 
ствие и споматаления ТВ пре

За да започне построяване 
то на далекопровода и мрежа 
та с ниско напрежение за ра 
йона е необходимо още 500 
хиляди динара да отпусне и 
ОС в Сурдулица, съглаоно ре
шението на същата, отнася 
що се до анцията от този вид.

Воред населението 
голям интерес за електрифи
цирането на района и Елентро 
разпределителното 
тие от Леоковац е готово да 
започне да строи далекопро
вода и селската мрежа.

поправка на махленски и меж 
дуселски пътища, свързващи 
ги с Клисура. За поправката е 
обезпечен и булдозер.предавател от същия вид в 

Божица. И той е построен по 
същия начин и главния ТВ 
препредавател на Букова гла- 
на на Радио — ТВ Белград стро 
ително предприятие' „Зидар’ 
от Сурдулица.

Наем за трудов едн на бул 
дозера е 300 динара, ноито 
плащат: 70 на сто местната 
общност и 30 на сто ОС в 
Сурдулица, съглаоно едно от 
предишните решения на ОС. 
За целта местната общност 
ще изразходва около 20 хиля 
ди динара. Досега са поправе 
ни пътищата от Клисура-център

владее

нредприя-
В ЗНАК НА ПРИЗНАТЕЛНОСТ

Сътрудничеството между ме 
стните общности в Клисура, 
Кострошевци и Драинци и От
дела на милицията в Клисура 

нужното равнище. Затова

Б. Н.

НАШИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ ГРАНИЧНАТА ЗОНА В ДИМИТРОВГРАДСКА, ПИРОТСКА И БАБУШНИШКА ОБЩИНА
е на
в знак на признателност мес 
тната общност в Кострошевци 
подари на Милицията в Клису 
ра еден телевизор, а местна 
та общност в Клисура — ме 
бели за канцелария. Телевизо- 

и мебелите струват над

ДИСЦИПЛИНИРАНИ И БДИТЕЛНИ да мине границата; или ловд
жии правят това, унесени в 
гоненето на дивеч, нато гто то
зи начйн повреждат граница
та. На трима ловджии по та
зи причина са отнети позволи
телни на движение в крайгра • 
ничния пояс.

По-често границата повреж
дат български гражданани нато 
осветляват нашата територия: 
с изстрелването на сингални 
ракети или рефлектори и т.«. 
Имало е и проведи на нашето 
въздушно пространство от стра 
на на българсната военна авм 
ация, преминаване на българ 
ски войници на наша терито
рия предивизикването на пожа 
ри в крайграничната зона и по 
добни.

На наша територия са 
появявали и непознати лица 
— нелегални. Т© са били раз
кривани, накто от страна на 
нашите граничари, така и от
страна на гражданите, което 
ясно говори, че от гледна то
чка обществената самозащита 
и предписанията, регулиращи 
режима в граничния пояс — 
бдителността на нашите граж 
дани е на много високо равни-

ПРЕЗ 1972 нъгг се придържа към предпи
санията и разпоредбите на 
страгI ата-дом амин. Ре гул и р а н о 
е също и какво могат да вна 
сят и изнасят безобмитване 
и под.

От началото на прилагането 
на споразумението до 31 март 
на 1976 година Междуобщин- 
снилт СУП в Пирот е издал 
7 779 пропуснвателници за: Ди
митровградска община — 4 326, 
в Пиротска 3 433 и Бабушниш 
на — 20). Една от причините 
за слабия интерес на пражда 
нит© в Бабушнишна община 
за „преминаване" на границата 
е отдалечеността на селищата 
от граничнит© прелези. Създа. 
ването на условия за открива 
не ма граничен прелаз при с. 
Петачници броят на ползващи
те пропуснвателници в мало- 
праничния оборот на лица съ
що ще се увеличи и в тази 
община. Броят на лицата нои- 
1о ползват тези прюпуснвател 
птици в Пиротска община по- 
отянно расте, донато броят на 
идващите от НР България с 
подобни пропуснвателници — 
почти 50 на стю е по-малък от

година , между 
СФРЮ и НРБ бе регулирано 
малограничния оборот на лица 
в 'Крайграничната зона на разс 
тояние от 20 километра от две 
те страни на югославско-бъл
гарската граница. През декем
ври на 1974 година с промл 
на на споразумението от на
шата страна бе в

обхваната и Пиротска об

нашите граждани. Тук трябва 
да добавим, че почти воични
наши граждани имат паспорти, 
с ноито могат, когато си пои
скат, да пътуват по цяла Бъл 
гария. И ако не беше задъл
жителния обмен на валута на 
граничния прелез (100 динара 
за 4,85 лв) — не биха се пол
звали тези пропуснвателници.

Драстични случаи на злоу 
потреба със пропуснвателници 
не е имало.

Граничните събори в Дими 
тровград (СФРЮ), Драгоман 
(НРБ) и при Криводол на прани 
чната линия — макар че загу 
биха истинското с*и съдържа
ние, все още имат свое оправ 
дание, защото има интерес 
за тях.

За движението и пребивава 
нето в 100-метровия пояс край 
границата за нашите граждани 
съществуват отделни позволи 
телни. През 1975 година са из 
дадени 320 такива позволитлни 
е валидност от две години. 
Нашито граждани са твърде 
дисциплинирани. Има обачо и 
ишсъствеотни граждани, които 
позволяват понякога добитъкът

рът
10 хиляди динара.

Признанието на местните об 
щности в Клисура и Костро
шевци нъм Милицията ще ук 
репи още повече взаимно съ
трудничество с граничатанея.

ЩЕ СЕ АСФАЛТИРА ДЕРВЕН

Шосето от втори разряд Сур
дулица-Стрезимировци е почти
асфалтирано. Останал е още 
един километър разстояние да' 
се асфалтира. Тези дни 
предприемат мерки от пътното 
предприятие във Враня Да се 
продължи с асфалтирането на 
този участък.

Местната общност в клису 
ра е готова да вложи и свои 
средства
ците на Дервен, но не о 
състояние сама да изведе до
край тази важна 
битова акция. Очаква со и по 
мощ от
носно от пътния 
та е свързана и с регулиране

зона
щипа, а от българска — тери
торията на Сливница. По то
зи начин с малогравичн1Ия обо 
рог от нашата страна са обхва 

105 селища (в Пиротска 
община 45, в Димитровград 
42 и в Бабушнишна — 28 се
лища).

За преминаване на лица на 
югославско-българската грани 
ца в споразумението са пред 
видени отделни препуснателни 
ци. Пропусквателмиците имат 
валидност от две години 
ползващите ги лица имат пра
во на 12 пътувания годишно 
нато на територията на съсе 
дната страна могат да преби
вават до четири дни.

По време на пребиваваме 
на чужда територия граждани

иати

се
се

пза асфалтиране ули
в

комунално-

ОС в Сурдулица, от- 
фонА- Акция ще.

М. А.
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ДИМИТРОВГРАД
В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА СЕ СПАЗВАТ

СТАБИЛИЗАЦИОННИ
МЕРОПРИЯТИЯ МЕРКИТЕ ЗА ОРГАНИЧАВАНЕ НА ОБЩОТО 

И СЪВМЕСТНО ПОТРЕБЛЕНИЕ 1 1976 Г.Общинският комитет на Съю 
за на комунистите и Изпълни 
телния съвет при Общинска 
та скупщина в Димитровград, 
на съвместно разширено засе 
дание, обсъдиха икономическо 
то положение в общината и 
набелязаха мероприятия за 
подобрение на същото.

Директорите на почти всич 
ки трудови организации инфор 
мираха за постигнатите резуд 
тати от началото на годината 
досега. Така на пример кожоо 
бработвателното предприятие 
„братство" е увеличило произ 
водството си с повече от 40

оборотни средства. Затова не
редовно е било снабдяването 
със суровини. Отделни цехове 
не са работили и по 15 дни 
и т. н. Проблемът с отпуските 
по болест все още остава от
крит понеже ежедневно 10% 
от работниците са в отпуск по 
болест.

Подобно е и положението

общност по физическа нулту 
ра — със 107 хиляди динара.

Общите приходи на фондо 
вете и останалите средства 
с отделно предназначение в 
рамките на „останалото” съв- 

потребление, ведно 
със завареното състояние от 
1975 година и допълнителните 
средства — възлизат на 7 ми
лиона 493 хиляди динара. При 
равнени към същия период 
на изтеклата година 
увеличени почти 3 пъти.

Изворните приходи, предста 
влящи обременяване на сто
панството в анализирания пе 
риод (първите три месеца на 
годината) са по-малки с 11 на 
сто. Тези средства, които глав 
но са получени от Републинан 
ския фонд общи резерви са 
дадени на трудовите организа
ции за по-успешно разрешава
не на проблема с оборотните 
средства. На „Сточар” са да
дени 3 милиона, на „Тигър” 
(ОУР „Димитровград”) 3 мили
она на „Циле" „Свобода” и

ОБЩАТА СУМА на разпола
гаемите средства за общо пот
ребление в Димитровградска 
община (бюджета, народната 
отбрана и противпожарния 
фонд) е повишена от 2 982 000 
динара в 1975 .година —
3 539 000 динара, или повише
ние с 19 на сто в 1976 в сра
внение с 1975 година. Общият 
приход в бюджета в първото 
тримесечие на настоящата го
дина е повишен с 13 процона- 
та. Най-гол ям източник на бюд 
жетни приходи 
ротът върху произведения и 
услуги. Осъществен е в износ 
от 1 милион 69 хиляди динара 
с повишение от 292 хиляди ди
нара или с 38 процента.

Повишени са и приходите 
от данъка върху лични дохо
ди и от трудово отношение с
4 на сто, а намалени са данъ
ците върху лични доходи от 
самостоятелни дейности 
38 на сто и данъка върху сел
скостопанска дейност — 33 на 
ото в сравнение с 1975 година

Разходите на бюджета в 
1976 година са 2 милиона 812 
хиляди динара с повишение 
от 14 процента в сравнение с 
предишната година. Непосред
ствените „взимания” от бюд
жета за първото тримесечие 
в настоящата година са нама
лени с 5 процента а преведе
ните средства .на крайните пол 
зващи на същите са повишени 
с 14 процента.

Бюджетното потребление се 
движи в границите на баланса

на общото потребление и не 
са направени прекомерни раз 
ходи за първото тримесечие 
на 1976 година.

В общото потребление само 
при бюджетното потребление 
планираното равнище на при
ходите, които се ограничават 
— е 1 744 000 динара, а осъ/це 
отвени са 1 735 000 динара.

В областта на съвместното 
потребление своите приходи 
и разходи са заявили Общин
ската снугицина в Димитров
град четири самоуправителни 
общности на интересите (за 
основно образование, детска 
защита, култура и физическа 
култура), докато една от тях 
(за социална защита) не е 
направила това.

Приходите от четирите лоса 
чени самоуправителни общно
сти на интересите в 1976 годи 
на са повишени с 40 на сто 
в сравнение с 1975 година пре 
димно при самоуправителната 
общноот на интересите по дет 
ска защита (4 488 00 към 
3 036 00). В първото тримесе
чие на настоящата година при 
самоуправителната общност по 
основно образование и детска 
защита изворните приходи са 
осъществени под очакваното 
равнище, а допълнителните — 
изнад равнището на 1975 годи
на, докато при самоуправител- 
ните общности на интересите 
за култура изворните прихо 
ди са повишени с 68 000 ди
нара, а при самоуправителната

в останалите трудови организа 
ции.

Въз обнова на изложенията 
на директорите, нанто и на ма 
териалите на службата по об 
щеотвено счетоводство за 
осъществените 
тати

местно

досега резул 
на заседанието бяха 

предложени мероприятия и ак 
ции, които да се провеждат 
в предстоящия период.

Решено е всички организа
ции на сдружения труд да из
готвят програми за икономии. 
Тези програми трябва да обу 
хванат воички организационни 
мерки, които ще окажат по
ложително влияние върху уве 
личение икономичността, про 
дуктивността
отта на работа. С оглед, 
недостатъчно се използва ра
ботното време е необходимо 
да се премахнат причините за 
това явление.

Всички организации на сдру 
жения труд ще изготвят и пла 
нове за обезпечаване на по
стоянни оборотни средства и 
за освобождоване от залежа 
ли стоки.

В изводите на Общинския 
голямо

на сто, в сравнение със съ
щия период миналата година. 
Производственият план обаче 
е осъществен само с 90 на 
сто. На това са оказали влия 
ние ред причини. Първата е, 
че се загубени 19 дни, през 
които

те са

данъм-обое

не се е работило по 
ради недостиг на суровини. В 
течение на април и май, пък 
са набавени големи количества 
кожа, така че работната ръ- 
на е била ангажирана върху 
изстоварването, 
соленето на същата, което е 
оказало влияние върху произ 
водството. Счита се, че про 
пуснатото ще бъде наваксано.

Положението в

и рентабилно-
чистенето и че

с

конфекция 
„Свобода” в момента е добро 
Трудностите са обаче налице. 
А те са: големи количества 
залежали стоки и трудности 
те с набавната на суровини. 
Освен това бавно се продава 
и произведената стока за се
зона есен-зима. 
оборотни средства остават съ
що все още неразрешен про
блем.

И в „Градня” планът не е 
изпълнен. Това се е и очак-

„Градня" — по 500 хиляди ди
нара а на кожарообработващо 
то предприятие .Братство” — 
420 хиляди динара. По-големи 
средства са отделени във 
фондовете общи резерви за 
стабилизация на стопанството 
и за изграждане на жилища за 
бойци от Народоосвободител- 
ната борба. В останалите фон 
дове средства са минимални.

М. Андонов

комитет е обърнато 
внимание и на кадровия 
прос, както и на настаняване
то на нова работна ръка: ще 
се изнамери начин за обез
печаване на нужните кадри, 
отнооно същите да не напу
скат трудовите организации.

Постоянните въ-

вало, понеже през януари и 
февруари не се .е работило, 
поради студовете. За разли
ка от другите организации — 
„Градня" няма проблеми с 
оборотните средства и с на- 
бавката на материали.

„Циле” измъчват старите 
проблеми. А това са: недостиг 
на оборотни средства, заета 
рели производствени мощно
сти, кадрите и прочие. Планът 
не е изпълнен, а това е и 
очаквано, понеже е планирано 
въз основа на разполагаемата 
работна ръка, а не въз основа 

• мощностите. Факт е, че в тази 
организация има повече работ 
ници, отколкото това търсят, 
производствените

А. Д.

В „АВТОТРАНСПОРТА” — БО СИЛЕГРАД

Бездействието умножава проблемите
ЗАЩО Е НЕРЕГУЛЯРНО СЪБРАНИЕТО НА ТРУДОВИЯ КОЛЕКТИВ, НА КОЕТО СА ВЗЕТИ НЯКОЛКО РЕШЕНИЯ

КРИЗИСНОТО финансово по 
ложение в автотранспортно 
предприятие в Босилеград, ка 
то последица на нарешени ка
дрови и други, въпроси, все още 
продължава. Предприятието, в 
което работят над 170 работ 
ника, все още «яма генерален 
директор, ръководител на ос 
иовната организация за сдру
жения труд за ремонт а цен
тралният работнически съвет, 
поради слабости при изборите 
още не е учреден. Завеждаш 
счетоводотвото още преди 
два месеци е поискал да бъде 
разрешен от тази, длъжност. В 
момента, когато трябва бързо 
да се решават редица финан
сови трудности, той ползва 
годишна почивка!

Финансовото положение не- 
задоволява не по причина, че 
предприятието не работи, но че 
има лоша организация и че по
следствията на слабостите в 
работата от миналата година 
сега се явяват в пълен израз. 
Над един милион динара то 
има неизплатени дългове, ко
ито се отсрочат поради неор 
ганизираност на счетоводстве 
ната служба. За сметка на 
това на предприятието в мо
мента са необходими за нор
мална работа оборотни сред
ства от около 1,5 милиона ди-

казва КИРИЛ ГЕОР- Поводът за провеждане на 
това събрание бил начина, на 
който изпълняващ длъжността 
директор на предприятието 
ВИНКО НИКОЛОВ получил от 
предприятието квартира.

Управителният съвет на пред 
приятието, от пет души решил 
на Нинолов да даде квартира, 
получена 
телната общност за квартиру 
ване в Босилеград.

Работниците твърдят, че но- 
гато се решавало кому да се 
даде квартирата, присъству 
вали само заместниците на 
членовете на управителния съ 
вет, между които й Николов, 
който е в това предприятие от 
преди половин година. Нико
лов казва, че има подписан 
договор от бившият директор, 
според нойто щом се обезпе
чи квартира той да я получи.

На проведеното заседание 
на трудовия колектив, в една 
необикновена атмосфера, взе 
то е решение квартирата да 
се даде на Милан Лазаров, 
дългогодишен шофьор в пред
приятието. Също така по иска 
не на Николов взето е реше 
ние той да бъде разрешен от 
изпълняващ длъжността

на предприятието. Взето е и 
едно твърде 
решение: предприятието да се 
пререгистрира в организация 
на сдружен труд, като се ану
лира решението за съществу 
ване на три основни организа 
ции на сдружения труд.

Сега именно настават недо
разумения. Според думите на 
Кирил Георгиев, това събра
ние на трудещите се е нере
гулярно, защото в самоуправи- 
телните документи на 
приятието не е

нара
ГИЕВ, секретар на предприя
тието.

Покрай воичко това продъл 
жава и кризиса на междулич 
постните отношения в този тру 
дов колектив, в който самоу 
правителните органи не. дей 
ствуват добре. Работниците ка 
зват, че не са информирани 
по всички въпроси, от съще
ствено значение за предприя
тието. В управлението въпре
ки че, не е комплетувано, не 
показват по-голяма

проблематично
мощности. 

И в „Тигър” планът не е 
осъществен. Обективните при 
чини са също в недостиг.га на

Шест домакинства 
строят водопровод

от самоуправи-

В Грознатовци съществува
ше идея да се строи един во- 
провод за цялото село. Изми 
наха две-три години от този 
договор, но той остана само 
на думи, а в акцията никой 
не се включваше.

Шест домакинства, имайки 
предвид, че .се отстъпва от 
заплануваната обща акция, със 
собствени оили решиха да си 
построят водопровод, като кап 
тират водата и изградят резер 
воар в местността „Долина”, 
отнъдето и сега точат вода, 
но която е твърде лоша за пие

пред- 
предвиденорешител

ност спешно да се разреша
ват наболелите проблеми, как 
то са съдържани в програмата 
на Из пълнител ения съвет на 
Общинската скупщина за за
здравяване положението в та 
зи стопанска организация. До 
ри на целия трудов колектив

като самоуправителна 
туция, която да взима реше
ния. По такъв г 
Георгиев взетите 
са законни и не могат да бъ
дат

инсти-

начин— счита
решения не

проведени в дело.
Съществуващата в предприя 

тиет,0 криза е дълбока и не 
може така бръзо да 
делее, ако не се предприемат 
решителни мерки. Тук обаче 
бързо и енергично трябва да 
действуват обществено-полити
ческите организации в общи
ната, включително и г ; 
та партийна организация 
предприятието. Защото 
транспортното предприятие в 
Бооилеград има особено обще
ствено-икономическо значение
'за цялата комуна.

е известно какво съдържа по
сочената програма.

Показателно е проведеното 
през
събрание на трудовия колек-

се над

миналата седмица

ти в в предприятието, на кое 
то участвуваха почти полови 
ната работници и повече от 
половината членове на първи 
чната партийна 
Събранието сами овикали ня
кои от работниците.

•не.
Доброволната работа, самоо 

благането в пари и работата 
в животинска

първична
в

авто-тяга, _според 
първите изчисления ще ст,ру 
ват всяко домакинство по око 
ло 7 хиляди динара.

организация. Ди
ректор на предприятието и да 
се уволни бившияМ. Величков директор В. В.
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ЧОВЕКЪТ, КОЙТО 

„ХРАНИ“ ВИСОК
СНАБДЯВАНЕТО НА НАШЕТО СЕЛО

ВИСОК БЕЗ АРТИКУЛИ ОТ 

ПЪРВА НЕОБХОДИМОСТШ за хляб. Някои остават разоча 
ровени, че хляба не стигнал и 
за тях.

Тогава от вратата се показва 
хлебопекаря ДЖОРДЖЕ МЛА- 
ДЕНОВИЧ и другарски ги мо
ли:»

ест часа е сутри
нта и вече пред „фуроната” в 
Каменица е блъсканица. Хора 
от Сенокос, Брайновци, Изатов 
ци, или от Славния са дошли

Миналата седмица три дни 
Каменица беше без сол. Това 
сигурно нямаше да бъде при 
чина за писане в печата. Но 
в магазина на „Търгонооп" в 
Каменица няма и други арти
кули от първа необходимост. 
Такова е положението и в дру 
гите магазини на „Търгокооп" 
височни села. Се
принудени да се снабдяват в 
Пирот и Димитровград, да 
молят шофьорите да им пра
вят услуги и да им донасят 
оттам трици за добитъка, мая 
за сирене, хляб.

Продавача в магазина в Ка 
меница РАНГЕЛ ГЕОРГИЕВ по
молихме да ни отговори: кои 
са причините за лошото снаб
дяване:

Георгиев каза:
— Аз навреме съобщавам 

в нашето предприятие кои сто 
ки липсват или са на привър 
шване, но изпращането на съ
щите много закъснява. По- 
рано когато на това място ра 
ботеше Георги Костов снабдя 
ването вървеше по-добре. Мо 
га да кажа, че стоните, които 
липсват във Висок ги има в 
Димитровград. Лошото снабдя
ване идва от небрежното от
ношение на хората в трудова
та организация. А за това най- 
много имам неприятности аз 
като продавач и потребителите 
които без оправдание се лиша 
ват от някои артикули.

Р. Георгиев заяви, че мага
зина в Каменица добре рабо
ти и месечно прави оборот от 
около 4 милиона динара. През 
летните месеци оборота дости 
га и до 7-8 милиона ст. ди
нара. Това е времето, когато 
много нашенци прекарват го
дишната си почивка във Ви
сок.

На въпроса защо магазини 
млечни

приемат сериозни мерни то да 
се подобри. Най-лошото, е че 
във Висок не могат да се ну- 
пят и продунти, -които тун се 
произвеждат. За сирене или 
кашкавал трябва да се отива 
в Изатовци. Години наред ве 
че се поставя този въпрос 
и никой от „Търпонооп” не ис 
ка да го реши. А то е съвсем 
просто. Знае се колко хората 
търсят тези продукти и мага 
зините могат да се 
ват. Търговията същеотвува да 
услужва хората.

те във Висок нямат 
произведения, месо и колбаси, 
той отговори, че магазините 
нямат хигиено-технически въз 
можности. Нямат

— Останете още малко и 
ще вземете от втората фурна.

И пак започва същата про 
цедура кат0 и в три часа су
тринта. В двора на кооперация 
та се готвят дърва, подпалва 
се фурната, хлябът се меси, 
приготовява и ето хората оти 
ват доволни по домовете ои 
— с топъл хляб.

Хлебопекарят Джока научи 
този занаят във войската през 
1963 година. След това беше 
настанен като фурнаджия в 
Борово (Хърватско), а после 
дойде във Висок От 1970 го
дина работи в Каменица. Отна 
чало консумирането на хляба 
беше малко. Някои дори с при 
смех приемаха, че на село мо 
же да работи хлебопекарница 
потребителите от ден на ден 
се увеличаваха. Днес хлебо
пекарницата дава около 100-150 
килограма хляб на ден.

помещения 
за пазене на тези артикули и 
хладилници.

Попитахме и някои потре 
бители за положението в тър 
говията. МИТКО АЛЕКСОВ от 
Каменица ни каза:

— Снабдяването е лошо. То 
ва у хората създава несигур 
ност и когато дойде 
стока те правят запас. Ето от 
заран мнозина идваха при мен 
за сол. Аз винаги купувам по- 
голямо количество сол защото 
зная, че след известно време 
в магазина няма да има та
кава.

ляните са

снабдя-
няноя

Проблемът за хляб също та
ка се поставя на преден план. 
Въпреки че беше решено хле
бопекарницата в Каменица да 
работи с пълен напацитет, за
щото много хора след бед- 

годинаствието от миналата 
нямат брашно, тя не задоволя 
ва населението с необходимо
то количество хляб.

АСЕН ГЕОРГИЕВ:
— За снабдяването във Ви 

сок трябва не само да се при
казва и пише, но да се пред

Джока Младенович

Б. Н.
СЛЕД НАВОДНЕНИЯТА ОТ 7 ЮНИ Т. Г.

Големи щети и в 

Димитровградска община
Долна Невля, на който е от 
несен и моста край село Лу 
кавица, пътят Димитровград 
— Поганово и Погановски ма
настир — Трънсни Одсровци. 
Общата щета на тези обенти 
възлиза над 1 милион и 500 
хиляди динара.

Големи загуби е претърпяло 
и селскосто стопанство. Само 
в обществения сектор щетите 
надминават 580 хиляди дина
ра, а в частния достигат 2 ми 
лиона и 500 хиляди динара. 
Най-големи щети са претърпе 
ли зеленчуци и житните расте 

пшеницата и царевица 
та, както и фуражните и инду 
стриални растения 
гледа и тютюна.

Според първите преценки 
на общинската комисия за при 
родни бедствия проливните 
дъждове и наводненията на 
7 юни са предизвикали голе 
ми щети на селскостопанските 
култури и комунални обекти 
в Димитровградска община.

Между комуналните обекти 
най-големи щети са напразени 
на пътя Трънски Одоровци — 
Куса врана, Димитровград —

Каменица: блъсканица за хляб

В БОСЕЛИГРАДСКА ОБЩИНА

СРЕЩА С ДИМИТРИЕ ДОНИЧПоследствията от 

наведения 

— премахнати

ния

в „Стонар“Най-добрият работникслънчо-

От природните бедствия най- 
много са засегнати нивите в

пишете само за Димитрие До
нич".

долината на рекито Нишава и 
Лукавачка,' относно Димитров 

околните села Лукави 
ца, Желюша, Гои-н дол, Гра 

нанто и Долна Невля и

Продължителните изобилни
дъждове в Босилеградсна об 
щина първоначално не преди 
звикаха по-значителни щети. 
Последствията настъпиха в мо 
мента, когато валежите спря- 

са вече изцяло лре

— Работата, която изпълня 
вам сега не ми хареса, но в 
момента съм длъжен да остана 
тук. Моята грижа са овцете 
— казва Донич. — Обичам ги 

любов изпълнявам зада-

град и

дини, 
Поганово.

и с 
чите си...А. Д.ха, но те 

махнати. Така например голе
мите порои в село Извор пре 
къснаха водопровода, така че 
Босилеград няколко дни оста 
на без вода.

Няколко дни след валежите, 
поради размекване на земли 
щето дойде до свличане на 

количество намъни и 
на пътя Босилеград

Донич е носител на тазго
дишна Първомайска 
на Димитровградска община. 
В колектива е много обичан 
и на неговото усърдие и рабо 
та се дължат много успехи 
на овцефермата във Висон.

Сега ще остане още изве
стно време на мандрата в Иза 
товци, а след това пан ще 
бъде с овцете в „Крънчин Са
рай".

награда

Местна общност 

Яссновдел 

тен. сметка 

62810-845-203 

СДН Бабушница

голямо
пръст
Тлъмино при село Бранновци. 
Тук бяха прекъснати съобще
нията два дни, но благодаре
ние на граничарите от юна 
пътят бе разчистен ; 
бен за съобщения. Също така 
граничарите поправиха I 
от Босилеград до с. Извор 

Надошлите води на Драго 
вищица повредиха мостовете 
при селата Рибарци и Млеко 
минци. В момента е спряла 
и регулацията на Добродолска 
долина.

Димитрие Донич: Пърсвомайсна награда за овцевъдство

и оспосо та на нооперация „Сточар” в 
Каменица. Единадесет години 
(вече той се занимава с овце
въдство.

Любица Петрова и Мил е Ста 
менов ощо при влизането в се 
лото ни казаха: „Ако искате да 
пишете за добър работник то

ДИМИТРИЕ ДОНИЧ срещ
нахме в мандрата на село Иза 
товци. Непово работно време 
тук не е постоянно. Той е из
вестен като любител на ов
цете. Още в родното си мя
сто Росомач започва да се 
занимава с овцевъдство, а след 
това продължава в овцеформа

— Елате, горе в планината 
да видите стадото — каза До 
нич на раздяла. И след това 
запретва рънавите ж над голе
мия казан започна де разбръ- 
ква млякото. Кашкавалът иска

и пътя

да се работи хубаво, чисто и 
бързо...

Б. Н.
в. в.
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ОБЗОР ВЪРХУ АКЦИЯТА „МЛАДИЯТ РАБОТНИН-САМОУПРА ВИТЕЛ"
БЕЛЕЖКА

ГОДИНИИ СОБСТВЕНИ УСИЛИЯ, и помощ КАТО МИНАЛИТЕн най-добрите млади работници- 
самоуправители от 
дишната акция още не е връ
чена

Всичко това трябва да бъде 
поука тазгодишната акция да 
бъде проведена по-успешно и 
изпълнена с активност на мла 

всички области на

Цанко Костов

В ОСНОВНАТА организация 
на сдружения тРУА „Тигър" в 
Димитровград приключи акция 
та „Младият работшк — са- 
моуправител". Цяла година, от 
25 май 1975 до 25 май 1976 
година, 220 девойки и младе
жи в каучуковата промишле
ност, чрез състезания, водиха ри. 
непренъоната борба за по-ви
соко качество и по-голимо ко
личество производство. Освен 
това те бяха между най-актив 
ните в работата в обеществе- 
но-политичеонито организации 
и самоуправителните органи. 
Болшинството от младите ра- 
ботници-самоуправители с ус
пех завърши и младежката по 
литическа школа на вестник 
„Борба", а бяха и доброволни 
кърводарители.

Най-добри млади работници, 
в тазгодишната акция, са МА
РИЯ СПАСОВА от цеха за из
работка на спортни обувки,
ИВАН ИСТАТКОВ, работещ в 
метал ния цех, ДРАЖА ГОЛ У 
БОВИЧ в лабораторията, ИВАН 
НИКОЛОВ работник в трудова
та единица-манипулация, СТАН 
КО ВЕЛИЧКОВ в конференция 
та и ПЕТЪР ДИМИТРОВ в тру 
до в ата единица за платна и 
фолии.

Въпреки че акцията бе про 
ведена успешно общо впечат 
ление, че тя все пак не се 
води тъй, накто се мислеше За 
и на равнище, на което беше и 
миналите години, вместно да 
расте, разширява се и да се 
задълбочава. Не бяха изчерпа 
ни ни ооновните възможности 
на същата. А това значи, че 
все още не се е минало на 
решаване обществено-икономи 
ческото положение на младия 
работник, увеличение на бито
вото му равнище, условията 
на живот, подобрение условия 
та в областта на културно-за
бавния живот и прочие.

А причините ар всичко това 
ее намират в самата първична 
организация на Съюза на со

циалистическата младеж, нак- 
то и в основната организация 
не сдружения труд. 
предвид, че акцията все още 
не е приета манто трябва, нито 
от изпълнителните органи в 
колектива, пито пък от об
ществено-политическите фанто

еотдавна Председателството на Общинската 
конференция на Съюза на социалистическата младеж 
в Димитровград организира анция по събиране на вто
рични суровини. Бяха събрани осем тона стара хар
тия. И акцията спря.

Инициативата за събиране на вторични сурови
ни, необходими на нашето стопанство, беше поздраве
на като твърде полезна. Председателството направи и 
програма за провеждане на същата. Бе създаден и 
щаб нъм ОК на ССМ. Щабът направи план за ра
бота, според който във всяка младежна организация 
в града трябваше да се организират трудови групи — 
носители на акцията. Но почти всичко остана само 
на хартия...

Да добавим и това, че средствата събрани от 
продадените вторични суровини бяха предназначени за 
изграждане, относно уреждане, на младежки помеще
ния. Значи за разрешаване на един дългогодишен 
проблем на димитровградската младеж.

Акцията обаче се провали. Първичните младеж
ки организации в основните организации на сдруже
ния труд не се отзоваха. Частично участие 
взеха само учениците от основното училище и гим
назията. Но и те участвуваха само с оноло 30 на сто.

Имаше и обективни причини за неуспеха.
Трудовата организация „Феронс” — Ниш, клон 

Пирот, не изкупуваше всично, което беше договорено 
предварително — стъкло, метали, стари кърпи — но 
само хартия. Освен това те не бяха достатъчно ефи
касни в пренарването на суровините. Тана и по ня- 
колно дни камионът се чанаше, да прекара същите 
от Димитровград д0 Пирот. Ясно е че, този път су
бективният фантор изигра главна роля за неуспеха на 
акцията.

миналаго-
Имаме

дите във 
дейността им.Като пример затова 

да послужи, че наградата на
може

БОСИЛЕГРАД

Формирам Пионерски съюз
ще се избератПредседателството на Об

щинската конференция 
Съюз »на социалистическата 
младеж в Бооилеградска об
щина създаде Съюз за соци
алистическо възпитание, опаз
ване и грижи за децата и пи
онерите, за чиято конферен

ция наскоро 
делегати.

Всички първични младежки 
организации и основни учили
ща ще изберат по един делегат 
за нонференцията 
Съюз, която наскоро ще бъде

на

акцията
на този

В.учредена.

ВЛАСИНА

Парк-паметникът - в центъра иа
вяиманиато

построяването на Парка-памет 
ник край Власинско езеро.

На 12 юни т. г. на Власин
ско езеро се състоя заседа 
ние на инициативния комитет 

организиране срещите 
„Братство и единство” на Съ 
юза на запасните командири
те от Македония, Косово и 
Сърбия. На заседанието при- 
съствуваха и представители 
на обществено-политическите 
организации от СР Сърбия, 
СР Македония и Социалисти
ческата автономна област Ко 
сово.

Да кажем и това, че миналата година един жи
тел в Ниш от стара хартия е взел 200 хиляди 
динара. С това не искаме и да кажем, че само по 
този начин младежта в Димитровград ще реши про
блемите си във връзка с помещенията. Иснаме да на- 
жем, че е важно да се започне с разрешаването му, 
за което инициатива ще даде и начални средства 
събере самата младеж. А нато се види, че тя по
лага усилия за разрешаване на проблема си, вярваме 
че няма да изостане и помощта на всички, ноито са

М. В.

МЛАДЕЖКА ТРУДОВА БРИГА
ДА

По 15 младежи и девойки 
от Сурдулишка, Буяновашка, 
и Влад. -ханска община съз
дадоха обща трудова бригада, 
която 20 дни ще работи за 
премахване на последствията 
от катастрофалното наводне
ние в Лебане, Южноморавски 
регион.

По такъв начин и младите 
от региона ще помогнат на 
наотрадалото от наводнение
то население.

в състояние да онажат танава.
Акцията обаче трябва да продължи . ..

Председателството на ОК на ССМ е решило 
през септември т. г. отново да организира акция по 
събиране на вторични суровини. Това е удобен момент 
младежта масов0 да се отзове, и по-ефикасно и 
по-организирано да работи.

А това е възможност да се прояви и помогне 
на себе си, за да й помогне и друг.

Бе извършен анализ на 
срещата „Братство и един
ство", проведена през май т. 
г. и се водиха разговори за бъ
дещите задачи във връзка с

А. Д.

Лъчезар СТАНЧЕВУрд-тстНо МОРСКА РАЗХОДКА
Младежта и Тито Т В нея се заплетох цял!

— Мрежа ли ои тук видял? 
— рече Лиса. — Навай! Де я! 
Риба да ои хванем с нея!.-..

Метна мрежата Лисана, тлъ 
сти риби в нея хвана. После

ки вдигат си главите. И след 
малко ето пак стигат своя ро
ден бряг. В миг изписна там 
Лисана:

— Ами Ежко де остана?
— Ежко, Ежко, де си ти? 

Там, сред буйните води, във 
морето ти.потъна на дълбоко- 
кото му дъно. Вече няма те 
при нас. Ти за воичко бе при
чина, от главата си загина, че 
със своята глава ти измислил 
бе това.

Зайо плачеше със 
Бурята утихна. Ето неочаква 
но в морето, някъде в дале
чината, виждам лодката с плат 
ната. На кормило лежи Ежно- 
бежко и мижи.

Лодката се приближава. Те 
му викнаха тогава:

— Жив ли си или умрял?
— Брей, че съм дълбоко 

спал! — рече Ежко. — Я ка
жете, хубаво ли бе в морето?

— Мнопо хубаво! Да, да! 
Много оладичка вода! До 
да я преминем, воички щяхме 
да загинем! Най-добре 
гората сред тревите и листата, 
по пътеки теони, криви, край 
поточета пенливи. Той, прия
телят, си спал, нищо страш 
но не видял!

И дружината сърдита да го 
бие Се опита. Но на топна сви 
се тойиспаои се тъй от бой.

ръта Ежко на раз
ходка и намери празна лодка. 
И нали бе той юнак, викна:

— Ставам аз моряк! Ще оти 
да до гората да разпръсна но
вината!

'И при лодката се сбра ско
ро цялата гора: Ежко, Зайо и 
Лисана, Кумчо^вълчо и Меца
на:

— С тая лодка — рече Еж
ко — се пътува надалече.

Меца дума:
— За Мецана по-добре си 

е в балкана.
Вълчо викна:
— Ще пътувам! Мецо, аз 

не се страхувам!
Съглаои се и Лисана, после 

Зайо и Мецана. В лодката със 
шум и вик те наскачаха за 
миг. Бързо вдигнаха платната. 
Вълчо грабва и лопата и запо
чва да гребе.

— Карай по-полека, бе!
А пън умната Мецана на кор 

милото застана. И поеха. Те 
сега са далече от брега. И 
край тях блести морето тихо, 
светло до небето, гладко, ся
каш от отълко.

— Колко хубаво било!
В миг изписка Таралежа:
— Ах, йанва е тая мрежа!

втори, трети път каза след то
ва да опрат:

— Има риба колко 
започнете да ядете!

Всеки лапа, всеки

Тито и Младост — 
две скъпи думи, 
думи свързани 
неразривно помежду си. 
Тито — любим вожд,

щете,
хруска

и след сладката закуска лег
наха си и заопаха в тая къщи 
чка без стряха. Но след мал 
но изведнъж над морето пли 
она дъжд.

глас.
Младост —
бъдещето на Югославия 
А всички народи 
и народности, 
непоколебими, 
заедно с Тебе, 
драги Тито,

и буензадуха
вятър, страшно лодката размя
та и с пенливите вълни я за
блъска отстрани.

Вълчо рече:
— Що ли стана?
— Буря! — изрева Мецана. 

— Ти нали не се страхуваш 
и обичаш да пътуваш?

И дружанита навън се прех 
върли в полусън, зацамбурка 
из водата и заплува към гора-

вървим към победи.
С Тебе вървим 
към извора на слънцето, 
защото всичко създадено 
на Тебе дължим.

като
та.

Плува Меца с тежън ход, 
пъшка, сякаш параход. Вълчо 
Лиса отстрани цепят буйните 
вълни. А пък Зайо дългоух си 
седи над Меца сух:

— Тук добре съм! Лиоо, 
строй се! Плувай, Мецо, и не 
бой ои!

И високо над вълните всич

си е в

Горица Кирова,
Димитровград
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УСПЕХИ НА ДИМИТРОВГРАДСКАТА
КОМЕНТАР КРАЯТ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА \

ГИМНАЗИЯ ДОБЪРАМБИЦИОЗНА - НЕРЕАЛНА 

ПРОГРАМА В назия през учебната година 
работи без особени затрудне
ния — обучението е кабинет 
но, според изискванията за на 
гледност, редовно е организи
рано и провеждано задължи
телно допълнително обучение 
за по-слабите ученици.

Училището има собствена 
библиотека, която разполага 
с около 8 хиляди тома худо

димитровградската гимна 
зия „Й. Б. Тито" успехът на 
учениците в края на учебната 
1975/76 година е оравнмтелно 
добър. Въпреки това тук не 
са особено доволни.

— Успехът на гимназията 
като цяло щеше да бъде да
леч по-добър, ако не бе под
чертано слабият успех на вто
рокласниците от обществено- 
езиковата група — заяви 
ЮДИ ГЕОРГИЕВ, директор на 
гимназията. — Във втори клас 
е № най-слабият успех: само 
39 процента са без слаби бе
лежка.

От общо 301 ученика — 
50 души Са повтарящи. А три 
десетина от тях имат шест 
и повече слаби бележки.

Най-добър успех е показал 
трети клас — природно-матема 
тическия нлас. Там, им"ат само 
пет слаби бележки или 94 на 
сто от учениците са без ела 
би бележки.

Средният успех на ученици 
те в гимназията е 59%, кое

жествена и научно-популярна 
литература на сърбохърватски 
и на български език.

— Очакваме, че до известна 
степен успеха да се подобри 
след поправителните изпити. 
Само в първи клас 26°/о са на 
поправителни и се надяваме 
болшинството от тях да поло
жат с успех 
торът М. Георгиев.

от редовните финансови източ 
ници на общенената самоупра 
вителна културна общност.

За развитие на библиотечно
то дело чрез номплектиране 
на централната библиотена в 
Босилеград с нови книги и об
завеждането на районните чи
талища, се планират 500 хиля
ди динара. Тези оредства в 
никакъв случай не могат да 
бъдат достатъчни имайки пред 
вид, че броят на ннигще не 
задоволява ооновните нужди. 
Също толкова оредства се 
предвиждат за развитие на 
самодейността в комуната и 
250 хиляди динара за органи 
зиране на културни срещи на 
българската народност от Боси 
леградока община с дру^и на
родности.

За финансирането на библио 
течното дело и културната са
модейност ое разчита преди 
всичко на допълнителни сред 
ства от Републиканската само- 
управителна културна общност. 
Сигурно е. че тук няма да има 
трудности, с оглед на досега
шния начин, на който са по
лучавани тези оредства. Оба
че, въпрос е нан реално да 
се утвърдят финаноовите въз
можности за останалите пла
нирани потреби. Защото спо
ред проектопрограмата, не се 
виждат източниците за оси
гуряване на около 6 милиона 
динара, необходими за разви 
тие на културата в средносроч 
ния период.

Именно този въпрос сега е 
в центъра на вниманието не 
само на делегациите, но и на 
■новоизбраната скупщина на 
самоуправителната общност на 
културата в Бооилеградска об 
щина.

В МОМЕНТА делегациите на 
самоуправителната културна об 
щност в Бооилеградска общи
на разглежда проектопрограма 
та за развитие на културната 
дейност до 1980 година.

Трудно могат да се ооипурят 
планираните средства за раз 
витието на културата в сред 
носрочния период. Общо 
до 1980 година за капитоло- 
вложения и за развитие на 
нултурните дейности предвиж 
дат се 10,3 милиона динара, 
За местните обстоятелства то 
ва са големи суми. Не е посо 
чен начина, на който изцяло 
ще се осигурят.

Централно място в средно 
срочната проектопрограма е 
довършването на Дома на нул 
турата в Босилеград. В този 
обект досега се вложени 6 
милиона динара, а за тази го
дина Републиканската самоу- 
правителна културна общност 
осигури още 2 милиона дина
ра. За цялостното изгражда 
не и оборудване на Дома на 
нултурата са необходими още 
4 милиона динара, които да 
осигури Общинската скупщина. 
Имайки обаче предвид огра
ничените бюджетни възможно 
сти на общината и преките 
нужди в другите области, тру 
дно може да се повярва, че 
от този източник могат изця
ло да се обезпечат необходи
мите средства. Значи, още 
при планирането 
трябва да се потърси друга-

заяви дирен
Ст. Н.

МЕ

Три награди за една година
ЕРМА СОТИРОВА, • ....дъщеря

на нашия сътрудник д-р Спас 
Сотиров от Димитровград, на
последък срещаме два пъти 
в страниците на детския 
ежедневния печат. Преди из
вестно време вестник „Просве 
тен преглед” обнародва резул

и

кон-татите от литературния 
курс разписан от ООН „Нико
га вече да няма война”. Ерма 
Сотирова спечали на тоя кон
курс втора награда. Преди ня 
колко дни в „Народне нови 
не” беше обнародвано, че пред 
ставителите на Средното му 
зикално училище от Ниш на 
състезанието през месец март 
т. г. Белград са получили реди 
ца награди. Ученичката Ерма 
Сотирова, която беше в съста 
ва на училищния отбор спече 
ли втора награда на пиано.

Ерма Сотирова е ученичка

■ ■>

&V Ш ■••
то може да се отчете като 
добър.

— Във вторите класове са 
и най-г©лям брой отсъствия 
— средно на ученик се па
дат по 33 отсъствия — доба 
ви М. Георгиев. — Следова
телно, това красноречиво го
вори, че учениците не са проя 
вили необходимия интерес. До 
ри имаше явления на допъл 
нителното обучение тъкмо да 
не се отзовават учениците с 
най-много слаби бележки и с 
най-оскъдни знания по даден

35
Ерма Сотирова

от VIII клас в училището „Учи 
тел Таса" в Ниш. Тя посещава 
I нлас на средното музикално 
училище в Ниш. Родена е в 
Димитровград.

решение предмет.
Също и четвъртите класове 

не са показали добър успех, 
вместо без слаби бележки да 
бъдат 70% от тях, то този про 
цент възлиза само 57.

Инак димитровррадската гим

ТВОРЧЕСКИ НАГРАДЕН КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРНИ, 
НАУЧНИ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИ ТВОРБИде.

В проектопрограмата се пред 
вижда оспособяване на една 
част от помещенията в ноопе 
ративните домове в 
предназначени за културни це 
ли. Планират се 2 милиона ди 
нара, но точно не се казва от 
кои източници ще се осигур-

ЗА ДА насърчи творците от българската народност в 
литературното творчество, научната работа и публицистика
та към по-плодовита творческа дейност, списание „Мост" 
обявява творчески награден конкурс в следните области и 
жанрове:

В. В.селата,

УСПЕШНО КРАЙГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕРазменни посещения на училищаят тези средства.

В средносрочния период — 
за редовно финансиране 
Центъра за нултура в Бооиле 
град трябва да се обезпечат 
2 милиона динара. Тези сред 
ства вероятно ще се получат

2. ЗА РАЗКАЗ1. ЗА СТИХОТВОРЕНИЕ
първа награда — 800 дин. 
втора 
трета

първа награда — 2.000 дин. 
втора 
трета

на — 1.600 
— 1.300

600деч и Сливница (Н.Р. Бълга
рия) и основано училище ,*Мо 
ша Пияде" от Димитровград 
на 31 май 1976 г. група учени 
ци от оонозното училище „Мо 
ша Пияде” — Димитровград 
заедно със своите преподава 

град Слив-

В рамките на крайгранично 
то сътрудничество между учи 
лищата от гр. Драгоман, Го-

500
4. ЕСЕ3. НОВЕЛА

първа награда — 2.000 дин. 
втора 
трета

НАУЧНИ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИ СТАТИИ
2. Публицистически статии 

на теми от стопанство
то, обществения и нул- 
турниз живот, учебното 
дело и пр.

първа награда — 2.200 дин.
втора „ — 1.700
трета „ — 1.400

— 1.600 
— 1.300СЛЕД РЕКОНСТРУКЦИЯТА СУРДУЛИЦА ПОЛУЧИ

Модерен културен дом тели посетиха 
Ница (Н. Р. България). Ди- 
■митровпрадчани посетиха в ос 
новното училище „Димитър 
Благоев” — Сливница часове 
по български и руски език, 
математика, физика, химия, би 
ология, история география и 
общотехничесно образование. 
След това за гостите бе изйе 
сена сказката: „Индивидуали
зация в обучението”.

Учениците-гости се предста 
виха пред своите ученици 
домакини с успешна смесена 
програма, ю която участвува и 
училищния хор от Димитров
град ^под ръководството на Ми 
шо Киров. Бяха изпълнени ус 

няколко

1. Научни стати от всични 
области на науката

устройството е извършено спо 
ред акустичните

климатичните уреди автома
Тази пролет бе дадена на 

реконструираната изисквания,
употреба 
спрада на Народния универои а

първа награда — 1.600 дин.
— 1.300
— 1.000

първа напрада — 2.200 дин. 
втора 
трета

тт
— 1.800 
— 1.500

УСЛОВИЯТА НА ТВОРЧЕСКИЯ НАГРАДЕН КОНКРС СА 
СЛЕДНИТЕ:
1. В тематично отношение, канто за литературните 

творби, така за научните и публицистичните статии няма ни
какви ограничения. Изборът на темата е свободен.

2. Литературните творби тврябва да притежават худо- 
жеотвена стойност, статиите съответна научна ценност, а в 
идейно отношение да бъдат на позициите на марноическата

втора
трета

■ - Щр.

наука.
3. Обемът на статиите може да бъде до 15 страници 

на пишеща машина, раздел тройка.
4. Всични трудове — литературни, научни и публици

стичесни — трябва да са написани на български език, по 
възможност на пишеща машина или четливо на ръка в чети
ри екземпляра, означени с шифър. Авторите трябва да за
пазят по един екземпляр при себе си, за да докажат свое
то авторство. Право на участие имат всички граждани на 
СФРЮ.

рецитациипешмо
На-и музикални , точки,

края ученическият танцов съ
став под ръководството на 
Еленко Виданович, съпровож
дан от градския оркестър, се 
представи с китна сръбски и 
български хора. Програмата 
бе топло приветствувана от

„Културния дом”

•лично регулират топлината, вла 
жността и всички останали изи 
оквания във връзка с 
Светлината също е твърде ус 
пешно решена, а залата е оз 
вучена съвременно.

Предстои още да се разши 
ри сцената, за да могат да 
гостуват по-голоми ансамбли. 
Тази задача обаче ще се ре 
шева за един по-дълъг период.

Ст. Н.

Сградата на

тет, която често сурдуличани 
наричат и Нултурен дом. Сред 
отвата на стойност от 5 мили 
она динара обезпечиха съаме 
стно Републиканската културна 
общност, т-рудовите организа-

Ц Днес на тази сграда да по 
завидят и много по-големигра 
доао: а нея има У*мввРс8:™8 
зала с 390 седалища за нино
и театрални представления, кон 
церти, симпозиуми и пр. I 'Р0"

5. Последен срок за доставяне на творбите за наград- 
ния конкурс на „Мост” е 30 октомври 1976 год. Творбите Се 
изпращат на адрес Издателство „Братство” — за наградния 
конкурс на „Мост".

Подписани текстове с пълно име и презиме няма да 
ое взимат предвид за награждаване.

Предложените творби на творческия конкурс ще бъ
дат прегледани от жури. За резултатите от конкурса умаст- 

бъдат осведомени чрез в. „Братство".
РЕДАКЦИЯ НА СП. „МОСТ"

домакините.
Срещата премина в приятел 

ока и дружеска атмосфера.
Колективът от гр. Сливница 

ще върне гостуването на уче 
ниците и преподавателите от 
Димитровград през октомври 
следващата учебна година.

уюта.

ниците ще

Ел. Златанова
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СЕНЦИЯТА ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПО- 
ЛИТИНА ПРИ СЪЮЗНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССРН

Детските заведения да 

работят според потребите 

на родителите
смяна. Работното им време «е 

нагодено иъм работното в-ре 
майните-работнички, от 

Това нещо

В проектите на републики
те и областите в предстоя- 

петгодише-н -период
е

ДИМИТРОВГРАД: -ме на
носно родителите.
«е отговаря на основното пред 

на тези организа-

ещия
предвидено изграждане на мно 
го заведения за обществена 
защита на децата.МЕСТНОТО САМООБЛАГАНЕ-НАЧИН 

ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА КОМУНАЛНО- 

БИТОВИТЕ ПРОБЛЕМИ

-назначение
ции за детсна защита, 
връзка с това бе поставен и 
въпроса в каква степен тези 
трудови организации са влез
ли в служба на детсната за
щита, по-точно, 
доволяват потребите на труде 
щите се хора? Какви акции 
се предприемат в местните 
общности и самоуправителии 
те общности на интересите, 
за да е© съгласува работното 
време на заведенията за дет 
ска защита с работното време 
на родителите.

Във
Посочени са и бройки, при

ведени данни за мощностите 
на тези, обекти, но вероятно 
онова моето имаме днес и ко
ето ще строим в предстоя
щия петгодишен период — не 
ще може напълно да задово 
ли потребите. Възниква въпрос: 
какво да се прави с ония де
ца, който не могат да влезнат 

детските общежития? Как 
во да се прави с развитието 
на детската защита в дадени 
общини, за да се задоволят 
потребите? Този въпрос неот
давна бе предмет на обсъж 
даие в Секцията по здравео 
пазване и социална политика 
в Съюзната конференция на 
Социалистическия съюз.

— колно за-

общ-ност се обърна с възва- 
ние към димитровградчани да 
се отзоват и подпишат изяело 
ние за въвеждане на ново са
мооблагане.

Безспорно е, че възванието 
няма да остане без отзив и 
от 1 юли ще започне новото 
местно самооблагане в Дими

НАЙ^важните комунални ак
ции, намиращи се пред жи 
телите от Ди 
стоящия средносрочен период, 
са изграждането на регионал 
ния водопровод, приключване

самооблагане от 3% върху ли
чни и 5°/о върху кадастралните 
доходи. По този начин ще се 
обезпечат средства от около 
10 милиона динара. А това е 
значителна сума. Останалите

митровград в пред

тровград. Като казваме това 
. имам0 предвид факта, че по 

този начин се разрешават важ 
<ни комунално-битови 'проблеми 
е Димитровград.

общно-Самоуправителните 
сти на иятереоите по детска 
защита, е изнесено на съве 
щанието в Секцията по детска 

Съюзната нонфезащита при 
ренция на ССРН, свеждат ро
лята ои само на решаването за 
капиталовложения и за субвен 
ционирането на разносните тю 
детска защита, ноето говори, 
че свободната размяна на тру 
да все още не действува в 

степен. Самоуоравител 
ните общности на интереси
те най-много се ангажират в 
съгласуването на процентите 
за финансиране на детската 
защита. Липова договарянето 
на трудещите се от организа 
ции те на сдружения труд и 
местните общности.

Трудовите организации за 
А. Д. щита главно работят в една

★ ЮГОСЛАВСКАТА — ДЕЛЕГАЦИЯ ОГЛАВЯВА ИВО КУЩ- 
РАН, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗНИЯ НОМИТЕТ ЗА СЕЛСКО- 
СТОПАНСТВО

пълна

Световен конгрес зо храненето
повишенотопроизводство, 

производство на храна в раз 
-екващите се страни, политика
та и целите на помощта 
храна д света и др.

Югославска делегация, огла
вена от председателя на Съю

___^ ^ зния комитет за селсно сто-
ланство инж. Иво Кущран взе 
участие във второто заседание 
на Световния конпрес по хра 
пенете, която се проведе в 
Рим от 14 до 16 юни.

в

Положително е оценено обез 
печаването на влияние на об 
щността. та средствата пред 
назначени за детска защита да 
се използват строго за целта 
ои, въпреки че и това не га
рантира в най-пълна 
и рационално използване на 
същите.

Занапред ще се действува 
и за още по-рационално 
ползване на средствата за дет
ска защита.

Подобрението на производ 
ството на храна в развиващи 
те се страни, без съмнение, е 
«ай- важната задача в подо 
брението на положението с 
храненето в света.

Създаването на Междунаро 
ден фонд за развитие на сел 
ското стопанство, в който вне 
се свои средства и 
страна, осъществяването 
други препоръки на Световна 
та организация за храненето, 
нанто и други органи при ООН 
е първостепенна задача.

На тридневното заседание 
между другото бяха обсъдени 
«якои актуални въпроси, свърза 
ни с храненето в света и дей 
ността в провеждането на ре 
золюциите и препоръките на 
Световната нонференция 
храненето, Генералната снуп- 

ООН и Световния 
за храненето. Обсъден бе

сдружения труд, самоуправи 
средства би трябвало да обез 
печат обществено-политическа 
та общност, организациите на 
телните общности на интере 
оите и от други източници.

Освен че въпросът беше об
съден от събранието на граж 
даните необходимо е за местно 
самооблагане да се 
положително поне 51 на ст.о 
от жителите в общината. Ето 
защо Скупщината на местната

с изграждането на градската 
и асфалтиране 

на улиците в града. Еденстве 
ният начин за разрешаване на 
тези проблеми е местно са
мооблагане. Затова и Скупщи 
«ата на

канализация

степен

заместната общност в 
Димитровград, обсъждайки то 
зи въпрос, предложи въвежда 
не на'ново, с оглед че на 30 
юни завършва 
местно самооблагане.

Изходна основа на предложе 
«мето за въвеждане на ново 
местно самооблагане за деле 
-гатите в Скупщината на мес 
тната общност бяха резултати
те от досегашното самооблага 
,не. А те са безспорно налице. 
В период от пет години са съ 
брами 4 милиона и 166 хиля 
ди динара. С тези 
са поправени и асфалтирани 
редица улици, в дължина от 
около 3,5 километра. Освен 
това започна и изграждането 
-на градската нанализация.

Този въпрос обсъди и събра 
нието на гражданите на 15

нашата
насъщина на 

вет ;
-и въпроса с установяването 
-на Международен фонд за ра 
заптие на селскостопанското

изнажат из-
досегашното

Развитието и предзпазването от вирусен хепатит
шшнитшпшштшшшишишть1Н1ПН1ШШ1лоши шип

средства
(Продължение от миналия брой]

ЖЪЛТЕНИЧАВИЯТ период трае обикно- атрофия на черния дроб — състояние на следици — хроничен хепатит, цироза на 
вено две-три седмици и жълтеницата по- унищожение на чернодробната тънал й черния дроб- и жлъчно каменна болест, 
степенно се загубва. Заедно с това се по- изпадане на воични нейни функции. Уло- Тежките последици от вирусн-ия хепатит 
добрява и състоянието на болните. Апе- вимото и видимото протичане на средно се рааиват обикновено от 2 до 20 години 
титът им се възвръща, храносмилателните тежките форми от вирусен хепатит е око- след прекарване на заболяването, 
и общите прояви постепенно изчезват. Въ- ло 6-8 седмици; много често с изчезване 
зстановителният период трае две до че- на жълтеницата се счита, ч© болн-ият е 
тири седмици и по-голяма част от болните оздравял. (Подробното (проследяване обаче 
бавно и постепенно възстановяват напълно показва, че в повечето случаи изчезване- важна и отговорна задача. За прекъсване 
състоянието ои. Приема се, че инокула- то на жълтеницата не съвпада с действи пътя на заразата всеки болен от вирусен 
ционният хепатит протича по начало по- телното възстановяване «а увредената хепатит трябва задължително да бъде изо- 
тежко у възрастните болни, у болни от чернодробна тънан. Пълно възстановяване лиран в заразно отделс-низ. 
захарна болести, прекарали малария, у хро на черния дроб се постига средно 6-12 ме- За лично предпазване от обикновената 
ничии алкохолици, у болни с увреждания оеца след видимото оздравяване. форма на ви-руания хепатит трябва да се
на храносмилателните органи. В доста (При средно около 10% от преболеду- избягва контакт с болни. Да се спазва чм 

брой от случаите вируоният хепатит валите от вирусен хепатит се наблюдават стота на ръцете, бельото, приборите за 
-преминава нетипично — без жълтеница различни остатъчни прояви, така нарече- хранене; плодовете и зеленчуците да се 
или затегнато, със оменяващи се периоди -ни следхепатитни състояния. Такива съ- ядат след добро измиване. За предпазване 

подобрение и влошаване. Тези ати- стоян-ил са по-чести след тежки затегнати от ин окупационната форма на • вирусния 
лични форми при някои епидемии пред- форми на хепатита. От значение са също хепатит трябва да се избягват или намалят 
ставляват до половината от заболелите, неправилното лечение и хранене през вре- инжекциите и ненужните вземания и да- 

В 90 на сто. от болните вирусният хепа- -ме на боледуването, ранното ставане и -вания на кръв. Забранява се лишеното от 
за-аръщва с пълно оздравяване; в око- започване на работа, неспазването на ре- -всякакъв смисъл рязане ,под езика на 

ло 10% се наблюдават различни остатъч- жима на живот и хранене след преболе^ -болни от жълтеница Инструментите опрмн 
ни клинични прояви. Непосредствената дува-не, злоупотреба с дразнещи вещества цавките, иглите, бръоначите и други ин 
смъртност е Сравнително ниска — оред- и спиртн-и -напитки, допълнителните инфек- струменти преди употреба да се стерили 
-но 4%: наблюдавани са обаче и епидемии ции, опециал-но на горните дихателни пъ- змрат чрез оуха дестилация П-оради спа 
от вирусен хепатит със смъртност -над тища и храносмилателните органи, бреме- сност от предаване 
25%. По начало благоприятният изход е нността, оперативните намеси, 
по-чест у децата и у здрави млади хора.
Най-честа -причина за смърт (при вирусния ния у преболедувалите от вирусен, хепа- 
хепатит е така наречената остра жълта, тит могат да с© развият и по-сериозни по-

юни.
Според предложението на 

местната об-
П-РЕДЛАЗВАНЕ ОТ ВИРУСЕН ХЕПАТИТ

Предпазването от вирусен хепатит еСкупщината на 
щност, а въз основа на сред 
ноорочната програма — първо 
степенни задачи за подобрение 
на обществения стандарт 
гражданите е и разрешаването 
,на вече-посечените комунал но- 
битови проблеми.

Изграждането на регионален 
водопровод и довеждане 
-вода за пиене от „Пъртопопин 
сно врело” би ст-ру-вало в пър 
вата фаза — 11 милиона ди
нара и асфалтиране на оста 
-налите 29 неасфалтирани ули 
ци в града — 5 милиона ди

на

голямна

се на

тит
|нара.

Общата стойност на посоче 
ните обенти възлиза на 28 
милиона динара.

Скупщината на 
местната общност имаше пред 
вид нуждите и възможностите 
на гражданите и предлага на 
същите въвеждане на

Затова и на заразата с кръво 
преливания, кръводарителите биват прове 
рявани [грижливо за прекаран- в миналото 
хипатит или вируооносителство.

Прим. д-р Никола ЦВЕТКОВ

За различа 0т следхепатитните състоя-

ново
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■388—11Р1 ЦЩ Текстът на конкурса на Скупщината на Ти
товия фонд .на СР Сърбия за стилендиране на 
млади работници и работнически деца, публику
ван 1В „Политика” ют 25 май 1976 година.

По случай рождения ден на другаря Тито и Деня 
на младостта, а въз основа на Правилника за обяване 
на конкурса и Правилника за единствените и конкрет
ни критерии за избор на стипендианти

СКУПЩИНАТА НА ТИТОВИЯ ФОНД НА СР СЪР
БИЯ ЗА СТИПЕНДИРАНЕ НА МЛАДИ РАБОТНИЦИ И 
РАБОТНИЧЕСКИ ДЕЦА

III
•V.

БАСКЕТБАЛ

Изпусната победа за пет секунди
левац”. Топката обаче се на
мира в ръцете на най-добрия 
баскетболист в днешната оре 
Ща — Иван Симов. Той стре
ля, но несполучливо. По този 
начин последната среща в таз 
годишните баскетболни състе 
зания отборът на „Свобода” 
загуба със само една точка.

Баскетболистите на „Доле
вац” спечелиха първата част 
на играта с 36:29. През второ 
то полувреме гостите имаха 
постоянно превес в играта и 
в тази част те бяха и по-до
бри за девет точки. Въпреки 
че съдиите бяха слаби може 
да се каже, че победата на

ОБЯВяВА
КОНКУРС

за избор на 500 стипендианти на Титовия фонд 
на СР Сърбия, без социалистическите автономни об
ласти и това: а) за млади работници, които се намират 
на' школуване, специализация, доквалификация в сред
ните, полувисши и висши училища, факултетите и дру
ги възпитателно-образователни заведения;

б) за деца на работници — ученици в средните 
училища и студенти на факултетите, полувисшите и 
високи школи и академии.

Стипендиите се дават за учебната 1976/77 година 
за редовно шнолуващите се.

На конкурса имат право да участвуват:
— млади работници, които работят в непосред

ственото производство и в другите организации на 
сдружения труд на подобни работи, които нямат 30 
години и имат най-малко 2 години трудов стаж, пре
ди всичко в своите организации на сдружения труд;

— деца на работници, чиито родители работят 
в прякото производство или в други организации на 
сдружения труд, намиращи се на такава работа, накто 
и деца на пеноионери, които са работели .в прякото 
производство.

Младите работници, учениците и студентите 
трябва да изпълняват следните условия:

— да са показали извънреден успех и прилеж- 
ност в труда и учението (успехът в досегашното им 
школуване да бъде: за младите работници над 3, за 
кандидатите от полувисшите училища на факултетите 
над 7, за учениците над 3,60 за студентите 7,60);

— да нямат достатъчно материални възможно
сти за по-нататъшното се школуване;

— да имат съответни морално-политически ка
чества. Че изпълняват условията на конкурса младите 
работници и децата на работници — ученици и сту
денти изтъкват чрез попълване на специални форму
ляри.

домашния отбор е заслужена, 
Но факт е, че победа можеха 
да извюват и гостите, които 
не бяха по-слаб отбор. Всъщ
ност от два равни отбора — 
мачът спечели по-щастливият.

Освен И. Симов в отбора на 
„Свобода" с добра игра също 
се изтъкнаха и П. Димитров 
и М. Петров.

„ДОЛЕВАЦ"
66:65 (36:26)

ДОЛЕВАЦ, 13 юни. Игрище 
на „Долевац” Времето подходя 
що за игра. Теренът добър. 
Зрители около 200. Съдии В. 
Тричкович (Пирот) и А. Вука 
динович (Ниш).

Д. Каменов, И. Симов 30, 
С. Митов И. Леков, П. Дими
тров 3, А. Стоянов, М. Михай 
лович 10, Н, Минев 4, М. Пе 
тров 8, С. Рангелов 10, 3. Ге
ров.

До края на мача бяха оста 
.нали само пет секунди. Резул 
татът 66:65 за отбора на „До

„СВОБОДА"

По този начин в пролетната 
част на състезанията от девет 

„Свобода" спечелисрещи
шест, а в три беше победена, 
което може да се счита нато 
твърде добър успех.

А. Д.

Комисията за сключване и отменяване 
на трудови отношения на ООСТ за строи
телство „ИЗГРАДНЯ” — Босилеград, ул. 
Маршал Тито бр. 43 тел. 87-025

Под А/1 — висша или полувисша про
фесионална подготовка, строителна специ
алност ( дипл. инженер или инженер) с 
или без трудов опит;

А/2 — оредна професионална под
готовка строителна специалност (строите
лен техник);обявява: профеоионална подготовка 
за ВКВ или КВ работници 
работниците Да имат завършено осемкла- 
сово училище и да не са по-възрастни от 
40 години, а КВ работниците да имат за
вършено и осемкласово училище, и да не 
са по-възрастни от 35 години;

А/4 — НК работниците с напълне- 
- ни 17 години живот, със завършено основ- 

и но училище, но не по-възрастни от 30 го- ■

А/З
(ВКВ

Конкурс
за приемане в трудово отношение 

работа на терена, и то: дини;
Под Б/1 — професионална подготовка 

за ВКВ или КВ работници, но не по-възра
стни от 45 години;

Б/2 — НК работници с навършени 
17 години живот;

С формулярите кандидатите доставят и отделни 
удостроверения за материалното им състояние, които 
издава органът на управлението за приходи към общин
ската скупщина.

Молбите и формулярите с доказателствата необ
ходими за конкурса младите работници и децата на 
работници — ученици и студенти доотавят до Скуп
щината на Титовия фонд на СР Сърбия посредством 
съвета на Титовия фонд в общината. Там кандидатът 
може да получи необходимите формуляри и по-кон
кретни справки за коннурса. Конкурсът е открит до 
30 септември 1976 година.____________________________

А) На неопределено време:

1. ИНЖЕНЕР
2. СТАЖАНТ

. 3. РАБОТНИЦИ (строитело- 
дър водел ци)
4. РАБОТНИЦИ (НК)

Б) На определено време (от 3 месеца)

1 лице 
1 лице

Конкурсът — обява остава открит, и то:
15 души

— за работните места под А 1 и 2 — 
15 дни, а за останалите работни места 8 
дни от деня на публикуването.

Молбите се подават на горния адрес;
Към молбата се прилагат:
— доказателство за професионална и 

училищна подготовка;
— лекарско удостоверение (за работ- 
1 извън трудовите отношения);
— извод (кръщелно) от гражданската 

книга на родените;
— удостоверение, че не са осъждани 

и че не се намират под следствие подна-
работниците под А/1 и 2.

15 души

1. РАБОТНИЦИ (строитело- 
дърводелци)
2. РАБОТНИЦИ (НК)

12 души 
8 души иХнлници

Условия:

Освен общите условия, предписани със 
закона, кандидатите трябва да изпълняват 
и следните отделни условия, и то:

сят
ИЗ«Л1Ч1НИ€ ОТ РАЗПИСАНИ1ТО ЗА А1ТОЕУСИТ1Комисията

Тръгват м Пирот вЗаминават от Пирот в
10,00 и 14.11 

6,30. 10.30. 13,00, 11.30. 
14,00, 17,20, 18,20 м 21 ДО 

14,18 
11 ДО

Г.00. 14.30. 15Д5

6,45 и 14,40 Белград 
3.80 6.00 . 6,46, 10ДС Ниш 

14,40, 16,30 N 18,30

Бвлград
Ниш

В неделя на 20 юни 1976 година ще дадем Крвгувавц
Снопи*

1.00Нр*гуе*#ц
Скопи*
Л*сиов*ц
Зайчар
Нняжмац
Заонсна баня

7 ДОедногодишен помен 6/48. 7ДО н 12,00 Лесно*ац 
13,30

4ДО, 11 ДО и 15,45 Княжааац 
4,30 и 15,30 Звон. баня

5/48 Велико Бонинц*
13,00. 18Д0 и 15.50

Зайчар 4 ДО
никога непрежалима майна, свеит.р- 4,00, 5.40 и 12.00 

4,30 и 10.45
на нашата мила и 
ва и баба 7 ДО. 11,00.В*лика Бонинц*

7,00 9,00. 12.00. 13,00 м 16,00
4,30, 5,00 5,45 Бабушнмца 

7,00, 9.00. 10,45, 12,00 13,00
15,30, 16,00, 18,00 20,00

Д. Криводол 14,00
Дойнимци 15.00
Т. Одороаци 100,00 14.30 Т. Одороаци
Велика Лумання 5.00 15 15 В. Лунная
Нишор 5.00, 12,00, 15,15, 15,16 Нмиюр
Б. паланка на во*ми чек

от 5,00 до 22,00 
Димитровград на вс*ми час 

от 5,00 до 22,00

Днтица Колева 5.00. (.4*. ЯМ 
9,15, ЮЛО. 12,10, 14,10, 19.9С 

10,00, 17,00. 1ТД5. 10.49 
Д. Криводол 
ДоАиинци

Вобушницо

4 ДО
4 30И 0,00 и 11 де 

0,00 и 1430
0,30, 12,49, 17Р0 19.49 

Б. подемно но осони чос 
от 5,00 до 22.00 

Димитровград и* оооии чос 
от 5,00 до 22,00

4,30, в,05, 9,00 12,00 Томснс 5,10, 7.00, МО, 19.09 
14,10, 16,00. 20.10, 22.10 13Д5, 15,00. 17,00, 21,00, 22,30

4,30, 5Д5, 7,15 Вол. овло 5.10, в,40, 7Л0. 9.40 
9,00, 11 ДО, 11,10, 14,10 11.40, 13,05, 14.49, 19.90. 1ТДД,

15.00, 17,00, 19,00 . 21.10, 22,10 18,40 21.00, 22.50
_ 4,40. 9,05, 12Д0 Дъришнв
14.19, 19.30. 22.10

полугодишен помен
баща, свекъри нинога непрежалимна нашия мил 

и дядо

Младен Колев Вее ООЛО

Съобщаваме на роднини и приятели, че в този дои 
11 часа ще дадем помен на димитровградските

гробища

5,10, 1Л, 13.08
14Д5, 18,00 ИЛв 7 ДО, 18 ДО 

5,19, 7,90, 13,1», 19И
1.19. 11Я 
3.1». 9-40.

И яловица 5 ДО. 12,00 Явловицв
Суиово 4ДО, 005, 12Д0, 14,40, Суново

4 ДО, 14,10 Пвтроввц
4ДО, 9Д9 М Йоевмоеец 

««да. «4.«». «ада

Опечалените семейства Пе тровел
М. Нввеа

«».«• «4Дв ММ

I
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Малко викторина

ПОЗНАВАМЕ ЛИ РОДИНАТА СИ?
ВЪПРОСИ:

Все повече наши чи
татели участвуват в но 
вата ни занимателна иг 
ра „ПОЗНАВАМЕ ЛИ 
СВОЯТА РОДИНА?”. За 
това сме принудени да 
увеличим и наградите. 
Първите вече присъдихМЛЕКО ИМА И НЕМА, 

АМА КАШКАВАЛ ИЧ
ме.

Поставяме нови В7>п- 
роси и ви поднанваме 
масово да участвувате 
в малката викторина,но 
ято хце ви даде възмо
жност да спечелите ед 
на от нашите награди и 
да проверите своите 
знания.

НОЙ Е НА СНИМКАТА?• • •
Седимо с оай Вене ,у Кии-Стан и гледа- 

мо кнко новият хотел прилегато стои с но
вият покрив. Седимо и гледамо кико теме 
дъжд кико неОо да се е отворило, и щом 
нема кикво да праимо метимо „ьратство . 
Чуди се Оай Вене кико у Ьосилеград може 
да има и да нема млеко а сакаю да прайе 
кашкавал. изпращайте,Купончетата 

след нато ги залепите на по
щенска нартична на следният

— Две три године — каже бай Вене ф 
— се стезамо да праимо кашкавал. Кико, 
четим у вестниците, кажу од Димитровград
ска община кашкавал се продава чък у аме- 
рику, а ние не може да подсиримо и за ме-

адрес:

I*

„Братство" (За Малката 
викторина)
18000 НИШ
Кей 29 денември № 8зе...

Видим я дека бай Вене оче да прайи 
кашкавал и затова му каза да напуштимо 
„Кин-Стан” и да отидемо у дома му. Ка сти- 
гомо питам та я:

— Тува м ти йе млекото оди овчице-

— Тука йе, каже Вене.
Тегая я узо дисаците, извади шишето 

с маюту и седо да му обяснявам кико се то
ва праии. Слуша бай Вене и отворил очи ко 
мачък и ка я завърши грабну ми шишето 
с маюту и каже:

■— Бре Манчо, па това не било тешко.
Тегая окну женуту и децата и им ка-

Ху/Ц®Рте?
В Лувъра екскурзовод обя 

снява на групата:
— А тук е била спалнята 

на Людовин Дванадесети, Лш 
довик Тринадесети, Людовин 
Четиринадесети, Людовин Пет 
надесети...

Един от екскурзиантите за
белязва:

2) Демонстрации от 27 март 1941 година (на сним
ката). В ной наш град са се състояли?

3) Къде се намира Паметникът на незнайния воин?— В каква теснотия са жи
вели: толкова хора в една 
■отая!

за:
— Деца, да знайте од ютре че почнемо ф 

да праймо кашкавал. У горну голему собу ‘ 
че га редимо.

И тегая Вене напрайи план кой че си
ри сеенето, кой че та пари, кой че га соли, 
кой че чисти туртете. Я гледам и сърцето 

. ми играйе од радос дека нещо и од мойе 
знание че се пренесе на йедну ошцину, коя 
незнайе кикво да прайи с млекото.

На ютре дън отидо си я у село. Мину- 
ваше два-три дъна нема писмо. Айде реко 
че окнем Вене по телевонат да га питам кво 
су напрайлили с кашкавалят.

Од другуту страну на жичкуту Вене

★♦ НУПОНЧЕ № 4 
ОТГОВОРИ:

Пациент се обръща нъм ле-

{ наря:
— Двадесет хиляди франка 

за операцията? Но нали това 
е много скъпо!

— А, ето че идва нолегата 
ми Дюпон, който не ще он 
вземе ни франк.

— Как, той оперира без-

$ 1.

2.

3.
Име на читателя:

Улица (село) ........

Поща: ....................

платно?
— Да, нему обикновено пла

щат наследниците.

★ми одговара:
По рано имаше Манчо млеко, ама 

и не смо имали маю. Съга има-
Иснам да ои купя един

(папагал.
— Нямаме, обаче можем да 

ви предложим кълвач.
— Нима нълвачът знае да

беомо неуЬи 
мо и знайемо кико се прайи кашкавал, ама СЪОБЩЕНИЕненамо млеко...

Остайи слушалицуту и си мислим кико 
тия човеци у Босилеград и имаю и немаю 
млеко, ама кашкавал не може да заван и 
за немаю си среЬу ...

Са писуйем писмо на бай Вене да си 
върне маюту що му дадо у наще задруйе 

нема ни за лек* • •

1 говори?
— Не знае, но в замяна на 

това отлично владее морзова- 
та азбука. ... ........ ....

С жребий и този път редакцията определи три 
награди:I 1. БАСКЕТБОЛНА ТОПКА спечели Владимир Ана

стасов, Рибарци, Бооилег.радсна община
2. ПИСАЛКИ — комплет спечели Милорад Иванов, 

Партизански отряди № 99, Скопие
3. ГОДИШЕН АБОНАМЕНТ ЗА „БРАТСТВО" спече

ли М:иле Костов, Косовска 6 — Пирот

★
ми Заекът се връща в нъщи 

късно вечерта.
— Къде беше досега? — 

интересува се зайчицата.
— Ядоовах един браконирр.

МАНЧА


