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ЧЕСТВУВАН ДЕНЯ НА ЮНА В ДИМИТРОВГРАД

МНОГОБРОЙНК
МАНИФЕСТАЦИИ

Денят на Югославската на 
родна армия — 22 декември 
беше ознаменуван с бройни 
манифестации 
градска община. В навечерие 
то на празника, в Димитров 
град, се състоя тържествено 
събрание. За значението на 
22 декември говори Радомир 
Гордич, капитан от ЮНА. Бе 

култур

общината също бяха 
щения на

в посе 
фаничните застави.

Група войници и командири 
посети стопанските орган и за 
ции в Димитровград.

Най-весело беше на 22 де 
нември, когато на всички за'

Димитров-в

ше изпълнена богата 
но-забавна програма.

На тържественото заседание 
на Съвета за народна отбра 
на за успешна работа във все 
народната отбрана бяха връ
чени отличия и признания.

Общинският отбор 
ни те командири от 
получи похвала от Републикан 
ски отбор.

От страна на Общинския 
отбор бяха връчени фамоти, 
на командирите от записа — 
Новак Гъргов, Борис Борисов 
и Иван Петров. Похвали за ус 
пешна работа получиха още 
12 и публични признания 11 
командири от запаса. Преход 
но знаме получи най-доброто 
поделение на териториалната 
отбрана.

Около 60 души получиха 
и по-висок военен чин.

За резултатите постигнати 
на военните учения в Центъ 
ра в Неготин бяха нафадени 
със значка „Примерен мла
деж" трима другари от Дими

на воен 
запаса

етайЯзовирът при Г. Лисина ще бъде готов в 1977

С НОВИ ТВОРЧЕСКИ 

УСИЛИЯ
Преходно знаме за най-доб
рото поделение в общината

стави в общината бяха ус
троени тържества. Представи 
тели на трудовите организа 
ции, Общинската скупщина, 
обществено-политическите орга 
низации и ученици проведахо 
празника заедно.

Извидническият отряд „Мом 
чил Войвода" организира и 
партизански поход.

окото участие на всеки работник, селско
стопански производител, гражданин.

Настъпващата 1977 година, ще бъде 
година на нови творчеоки усилия в це
локупното материално и обществено пре
образование на страната ни. Това ще бъ
де година на уоилен труд да се стабили
зира стопанството, още по-смело да тече 
процесът на сдружаване на труд и оред- 

сзмоуправителните отношения да се 
Закона за 'сдружения

тровградсна община. 
Войниците от фаничните за

ЕСТЕСТВЕНО, в края на старата и на- 
новата година, всеки трудещчалото на

се и гражданин и прави равносметка на 
постигнатото в личния живот и обществе
ното преобразование и какво може и 
трябва да направи в годината, която по
среща. Танъв ,димен" отчет, реален и 
критически, непременно ще покаже кол- 

кол ко можем да допри- 
всеобщите усилия за социа-

стави посетиха основното у- 
чилище „М. Пияде", а учени 
ците от основните училища в А. Д.

но сме дали и ства,
съгласуват
труд да се усъвършенств.ува възнагражда 

Реализацията на

НА СВОИТЕ ЧИТАТЕЛИ И СЪТРУДНИЦИнесем във 
листическото изграждане на страната.

Няма съмнение, гражданите и труде- 
българската народност в со- 

Югоолавия, заедно с оста- 
и народности и

със

ването опоред труда, 
приетите профами за средноорочното ра

на обществено-политическите об
щности, организациите на сдружения труд, 
самоуоравителните общности на интереси
те и пр. изисква творчески подход, фадив 
ни уоилия, пълна мобилизация на всички 
обществени сили — сплотени около СЮК 
за последователно провеждане на реше- 

X конфес на СЮК, Конститу- 
поръките на другаря Тито.

В годината, ноято настъпва нашите 
народности достойно ще отбе- 

юбилей на наша- 
40-годишнина- 
Тито начело

щите се от
циалиспгическа 
налите братски народи 
през 1976 годинз бяха дейни участници 
във воички общи, малки и големи акции 
за по-уокорено социалистическо изгражда- 

преобразование на родината върху 
основи. Те 

в по-

ЧЕСТИТИМ НОВАТА 1977 ГОДИНАзвитие

не исамоулравителни делегатски

Гй на успехите -в материалното и обще
ствено укрепване на самоуправлението 
на заздравяване «а придобивките от НОР 
на 7/,/Фт-ичрпката революция, на афир- 
мадаяго иа' «езависимагга и необвързана 
мацията « _ ова Югославия,
политика н М и работници от бъл-

Хилггди гражд йио се включиха в 
гарската наР°лн°^ за събиране на наро- 

ГР Сърбия, за помощ на по- 
от наводнения и земе- 

ОР Словения.

РЕДАКЦИЯТА НА В. „БРАТСТВО" __
СЛЕДВАЩИЯТ БРОЙ НА ВЕСТНИКА ИЗЛИЗА НА 14 
ЯНУАРИ 1977 ГОДИНА

нията на
цията и

народи и
лежат и истюричеокия 
та (революционна история: 
тя от идването на другаря 
на Партията и 85-ия му рожден ден. В 
общите уоилия това ще бъде изгоден мо
мент за по-добро опознаване на нашата 
борба за социализъм, на историчесната 
раля на ЮНП и СЮК и нашата работни
ческа класа. Този юбилей най-добре ще 
се ознаменува ако още повече се орга
низираме в борбата за по-нататъшното ук 

,на социалистическото самоуправ- 
един-

солидарната
ден заем в

съждане «а Проектозакона 30 4^»®' „ 
труд. Сега „работничеената н тя
трябва да ое прилага последовател но

воички самоупр0вителни Н№0ГГ|*И'

репване 
ление,
ството и за

необвързана политика в свето.

равноправието, братството и
още по-силна изява ма на

шата

Честита 'Нова «година, с нови творче- 
в бъдещето!ски уоилия и бодър погледс твори о-



СЛЕД АРЕСТУВАНЕТО НА САНТЯГО НАРИЛЬОРазмисли върху тазесенното преми-
югославско-българеката Целият прогресивен 

свят протестиранаване на 

граница ти. Сигурно о, че но що се 
намери човек в Югославия, 
нойто ще вземе в -защита оня, 
който носи стоки за спекула, 
а такива има. Много от тях и 
сега преминават границата 
без проблеми! Става дума за 

1. Хляб и хлебни изделия майка, която отива да посе- 
до 1 кгр, 2. Кекс разни ви- ти син, дъщеря, внук, внучка, 

0,5 кгр, 3. Консерви за оин или дъщеря, които ид 
ват да видят близките си и

ме на пътуването, съглаоно 
приложението под II, което е 
неразделна част от Споразуме 
нието."

Приложение II гласи:

си. Арестувани са и /няколко 
членове на ЦК на ИКП.

На 22 декември 1976 г. ис
панската пол/иция арестува в 
Мадрид генералния секретар 
на Испанската комунистичес
ка партия Сантяго Нарильо. 
Чуждестранните агенции съоб 
щиха, че Нарильо от февруа
ри 1976 година нелегално жи 
вял и действувал в родината

Е обще-Цялата прогресивна 
ственост в света отправя ос
три протести до ' испанското 
правителство, с които търси 
Сантяго Нарильо да бъде ос
вободен.

—дин месец вече, юго 
ела в ски граждани завръщащи 
се от България чрез пропус- 
нвателния пункт Калотино — 
минали границата с паспорт 
или пропускателна бележка 
— подложени са «а третира
не, ноето кара да се раз
мисля нанто за същността, 
така и за последствията от 
такова действие.

Не ое позволява да се из
несе нищо от България. Наши
те граждани минават, през 
най-щателен митничесни кон
трол, стока и вещи които се 
носят се, конфискуват, за тях 
се дава разписка, на която се 
нещо напише, но не може да 
се разбере какво.

Между СФРЮ и НРБ е в 
сила „Споразумение за уреж 
дане движението на лица в 
крайграничния район”.

Според разпоредбите му, 
Споразумението има за цел 
и „желание” да се облекчи 
п резгран ичното движение на 
начин който отговаря на нуж
дите и интересите на крайгра
ничното население.

В член 9 на това Споразуме
ние се казва:

„Ползватели на облекченията 
според настоящето Споразуме
ние”, могат да внасят в съсед 
ният крайграничен район и да 
изнасят от него без позволе
ние за внос и износ, без ми
то, такси и друго облагане:

а) Вещи които служат за лич 
ни нужди, нови или употре
бявани (дрехи и обуща в уме 
рени количества, фотоапарат, 
портативен музикален инстру
мент, портативен грамофон, 
портативен радиоапарат, дет
ски колички и пр.) необходи
ми на пътнмна през време на 
пътуването и престоя на те
риторията на другата догова
ряща се страна, с задълже
ние тези вещи да бъдат вър
нати;

б) Подаръци и купени вещи 
на стойност до 200 дин. от
носно 20 лева, с изключение 
на хранителни стоки;

в) Хранителни готови произ 
ведения необходими през вре

дове А» 
рибни до 0,5 кгр, 4. Колбас- 
ни изделия (салам, шунка и 
•др.) до 0,4 кгр, 5. Млечни 
произведения (сирене кашка
вал, масло и др.) до 0,3 кгр,

т.н.

Според най-новата процеду 
ра те не смеят и подаръци 
да получат от най-близките 
си. Не смеят нищо да купят 
и за четирите лева обменени 
срещу 100 динара.

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЮК ЙОСИП БРОЗ 
ТИТО ВЪВ ВРЪЗКА С АРЕСТУВАНЕТО НА САНТЯГО НА- 
РИЛЬО

6. Пресни овощия и зеленчук 
до 2 кгр, 7. Сухи овощия до 
0,5 нгр, 8. Шоколад и бонбо
ни (разни видове) до 0,5 кгр, 
9. Кафе до 0,2 кгр, 10. Вино 
до 2 литра, 11. Ракия до 2 
литра, 12. Цигари до 100 къса 
или други тютюневи изделия 
до 100 гр.

Поставени са под въпрос надеждите 

в демократизация на Испания
Размисляйки, човек идва до 

следните асоциации:

В поздравителната телегра
ма до президента на СФРЮ 
др. Тито, по случай тазгодиш 
ния национален празник на 
СФРЮ, 29 ноември, първият 
секретар па ЦК па БКП и 
председател на Държавния съ 
вет на НРБ Тодор Живков, из 
рази увереност, „че развитие
то на приятелските връзки ме 
жду нашите две социалисти
чески страни, между българ
ския и ююславските народи, 
ще отбележат нов, по-висок 
етап.”

Съюзът на комунистите и целокупната 
общественост считат за необхо- 

на КП на Испа-
югославска 
димо генералният секретар 

да бъде освободен

Ясно е, че по-горе описано
то третиране на югославските 
граждани при завръщане от 
България, представлява едно
странно нарушаване и незачи 
тане на член 9, алинея б) и 
в) на Споразумението.

Преди всичко нарушена е 
декларираната, основна цел 
на Споразумението. Вместо 
облекчение на презгракичното 
движение, за наши граждани 
то се затруднява.

Трябва да Се каже, че ця
лата процедура около митни
ческия контрол е унизителна 
за нашите граждани, па пъту
ването в България от ден на 
ден е все по-малко.

Как може да се таксува 
напр. няколноминутното пре
търсване на един младеж с 
,,Фичо” минал границата с 
пропускателна бележка, за да 
му се нанрая конфискуват 
малкото, вещи нойто носи, 
или вземане на един чифт ри 
танки които баба изпраща на 
своя /внук, две фанелки — мо 
же би пък изпратени като 
дарък на близък, роднина и 
тем подобни?

Не става дума за спенулан-

ния
„Изненадан и с голяма загриженост уз

нах за арестуването на генералния секретар 
на Комунистическата партия на Испания 
другаря Сантяго Крильо. С арестуването на 
този, в нашата страна и в целия свят, изве- 

борец срещу фашизма, за демократич
ни и човешки права и свобода, са поставе
ни под въпрос надеждите, които демокра
тичните сили в целия свят полагаха в про
цеса на демократизация в Испания. В аре
стуването на Сантяго Карильо и непризна- 
ването на гражданските права на председа
теля на КП на Испания Долорес Ибарури 
и на генералния секретар Сантяго Карильо, 
ние преди всичко виждаме отпоро срещу 
действителната демократизация на полити
ческата обстановка в Испания.

Вдъхновен от идеала за създаване на 
демократична Испания, Сантяго Кари

льо даваше и дава своя голям личен принос 
в борбата за правата 
класа, свободно и независимо

стен

Сигурно е, че зад тая уве
реност се крие желание за ук 
релване на дружеони отноше
ния между нашите два наро
да, тясно сътрудничество и по 
стоянно развиващи се добро 
съседски отношения.

Това поздравяваме всички.

Постъпките с нашите граж
дани на границата обаче не 
са <в съзвучие с горните же
лания, те са в несъгласие със 
Споразумението, сигурно е, че 
не представляват принос към

нова

на работническата
развитие на 

всички народи в Испания. Поради това Съ
юзът на югославските комунисти и целокуп 
ната югославска общественост считат за не
обходимо Сантяго Карильо да бъде пуснат 
от затвора и да му се даде възможност да 
продължи активното си участие, в започна
лото демократично преобразование на Ис-

укрепване на дружески отно
шения, най-малко са 
ставна за

предгто-
разширяване и за

дълбочаване на сътрудничес
твото, не са проява на раз
виващи се добросъседски от
ношения.

по-

пания.
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между стопанските 
предприятия. При това сътруд 
ничеството във всички обла-

Твнуща сметна 
«2500-803-9529 
СДК — Ниш 

Печатница „Вун Карад- 
жич", Ст. Пауновия 

.ЛФ 72 — Ниш 
Адрво на издателството: 
1иш, 29 дояем ври Л& 8

трябва да се сложи 
взаимоизгодното 
чество

След нато разгледаха 
формацията за 
то накрайгранично 
нмчество

ин-МЛАДЕЖ
осъществено 

сътруд- 
между Димитров

градска община VI общан!ите 
Драгоман, Сливница и Годеч

сти все повече трябва да по
лучава делови характер.

«♦♦♦♦МФ»».....................«и
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ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА МОК НА ССРН В ЛЕСКОВАЦ в ДЕНЯ НА ЮНА

Побратимяване на границатаЩЕ СЕ ПРЕВЪЗМОГНЕ 

СТОПАНСКАТА ИЗОСТА 

НАЛПСТ НА РЕГИОНА
Граничните застави и стопански органи

зации от Аесковац, Враня и Владичин Хан 
подписаха грамоти за побратимяване. На ми
тинга

ЮНА — УЧИЛИЩЕ 
ЗА СПЕЦИАЛИСТИ

8 присъствие дна представи
тели от обществено-жмитичес 
ките организации от Южномо 
равския регион, пионери, мла
дежи и граждани от Босиле- 
градска община, централното 
тръжество се проведе в за
ставата „Рибарци".

Пред многолюдния митинг 
говори генерал-майор Милован 
Мишевич.

в заставата „Рибарци”, ,\оято получи 
името на народния герой Симо Погачаре- 
вич, говори генерал-майор Милован Мише
вич. В Босилеград бе открит 
ният хотел

новопострое

на 23 декември, ма заседа 
ниетр на МОК на ССРН на 
Южмоморавски 
сковац, бе разгледам 
на обществения 
гиона

ЗА СУРДУЛИШКА ОБЩИ 
НА проекто-планът предвиж 
да разширение на електрое 
нерсийн-ите мощности; модер 
низиране, разширяване и ре
конструкция на капацитетите 

одина. и зав0зоваНе ,на нови произве
встъпително слово за про- та, текстилната и електроинду
“ана изнесе СВЕТИСЛАВ дения в металната, химическа
ансич, председател на коми стрията и в м-ндустрилата на
сията за общественОчикок-оми строителни материали; изпраж

отношения при МОК на дам е на капацитети и дърво-
^ в Лесковац. обработват елката промишле-

^ь.оектопланът насърчава ност; интенз-и-ви-ргне на геоло
г~-оързото развитие на соци жките изследвания; в агроном
п- -.етическите самоуправител- плекеа — развитие на живот

обществено-икономически новъдството, а особено на о-в 
отношения, стабилизиране на цевъдството, овощарството .и
стопанството и по-бързото и комуналните обекти. В храни
съгласувано обществено-иноно телната промишленост
мическо развитие >на целия нататъшно развитие на строи-
регион. Предвижда се да се телкото стопанство; изгражда
създадат по-добри условия за не и модернизация на турис-
настаняване на работа, да се тическите и постилничарски
увеличи износа, а намали вно- капацитети, а особено на пла-
са на стоки, а общините Ле- нинския туризъм. ЗА БОСИ-
сковац и Враня да подпомог- ЛЕГРАДОКА ОБЩИНА — по-
нат развитието на останалите интензивно развитие на жи-
общини в региона, като да вотновъдството (едър и дре-
обърнат голямо внимание към бен добитък) и овощаротвото
икономически най-изостана- с необходимите складове и
лите общини и към крайгра- обекти за преработка; по-мн-
ничните и общините с много тензивни геоложки изследва-
национален състав. Укрепване ния, особено в областта ма
то на всенародната отбрана, фосфатите и оловно-цинкови-
обществената самозащита и те руди и екелоатирането на
сигурността. производството фосфатите; развитие на дър-
на хранителни продукти, суро вообработвателната пром-иш-
вини и електроенергия, осъ- леност; пътните съобщения;
ществянето на задачите в об туризма и гостилкичарството.
ластта на инфраструктурата, Особено внимание ще се от-
също така заемат видно мяс- дели на международния и
то в посочения донумент. ловния туризъм, камгго и раз
на политика ма СР Сърбия от витието ма граничния стоко- 

Според договорената развой оборот, 
особено значение за по-на- Проектопланът ма Южномо

равски региом за периода 
1976—1980 година в цялост бе 
приет от МОК на ССРН, с 
допълнение да се обърне по- 

и модерниза- голямо внимание на занятчий

22 декември Деня на 
ЮНА и 35чрдишни1ната от съз 
даването на машата Армия до 
стойню бе ознаменуван в Бо- 
силепрадска община.

В навечерието ма празника 
в Босилеград, пред около хи
ляди посетители, се проведе 
тържествено събрание. За съг 
здаването ма 10НА, за май
ната роля и оледвоенно раз
витие позори комендантът на 
граничния гарнизон ДУШАН 
ВОРКАПИЪ. Олед това бе мз- 
|пълI зна културно-художествена 
прогр зма, изготвен а 
н о о,-

бяха -подписани грамоти за по 
братимяване ма няколко 
-пакски организации с гранич- 
ните застави в Босилеградска 
община. Побратимяването оз
начава разгръщане на сътруд 
ничество между граничарите

сто- Между другото
той изтъкна, че нашата Армия 
— Ариия на работническата 
класа и народа, е създадена 
в момент, когато фашистката 
военна сила е била на вър-

репион в Ле- 
проекта 

план на ре- 
за периода 1976—1980

Ж 1
съвмест- 

граничари, ученици иI- 1
пионери.

ТЪРЖЕСТВО ПРЕД НОВИЯ 
ХОТЕЛ

На 22 декември чествуване 
то започна с откриване на 
новопостроения хотел „Б” ка
тегория в Босилеград. Обек
тът бе открит от генерал-ма
йор МИЛОВАН МИШЕВИЧ, се
кретар ма Конференцията на 
СК в Нишка армейска област.

За значението на този го- 
стилничароки обект, с койт,о 
са положени ооновите за раз 
вит-ие на туризма в Босиле- 
градския край, говори ВАСИЛ 
ТАКЕВ, директор на ООСТ за 
търговия и гостилничарство —

Пред многобройните посети 
тели -произнесе реч и ГОНЕ 
ГРИГОРОВ, еенретар на ОК на 
СКС. Той изтъкна, че изграж
дането на 
още една трудова победа на 
трудещите се в Босилеград
ска община 'в момента, кога
то чествуваме -големият юби
лей — 35-годишкината от съ
здаването на ЮНА.

по-

ит тържеството пред новия хотел

и колективите ма стопанските 
организации.

Промишлено - селсностопан 
окия комбинат „Делишес” от 
Владичин Хан се обратими с 
граничната застава „Пионир”,
Дедицинския център от Леско 
вац със — „Славче", Текстил 
ната фабрика „Зеле Велно- 
вич" от Лесковац с — „Гру- 
инци”, Мебелната фабрика 
„Симпо" от Враня с ,.Рибар
ци”, Електроразпределител
ното предприятие от Лесковац

ха на своята мощ. От първи
те партизански отряди тя е 
израстнала в Армия на всички 
народи и народности на Юго
славия.

— ЮНА е масово училище 
на специалисти от различни 
професии От нейните редове 
в следвоенния период са из- 
ници, машинисти, болногледа- 
лезнали десетки, и стотица хи
ляди техници, шофьори, меха- 
чи и

хотела означава

други нвалифици-рани ра
ботници. По същото време 
ЮНА е школа на братството 
и единството на югославския 
социалистически

татъшното развитие на регио
на ще бъдат: апропромишле- 
ния комплекс, копаене и пре
работка на руди, построяване, 
реконструкция 
пия на регионалните пътища, 
ПТТ мрежа, електро-мрежа, во 
доакумулацията и развитието 
на горското стопанство. Ше 
се посвети внимание на туриз 
ма, химическата, хранителна
та, металната и електроиндус 
трията, по-мататъшното разви 
тие и укрепване на занаятчии 
ството и пр.

Общественият продукт и на 
ционалкият доход где растат 
с 9.7 на сто годишно, настаня
на сто, а производителността
ването на работа — с 6,55 
на труда — с 5 на ©то.

патриотизъм. 
Успоредно с военното • обуче 
ние, тук непрекъснато се от
деля внимание за -изгражда
не на социалистическото съз-ството в целия регион .и по- 

добре да се съгласуват обще 
ствените планове на местните 
общности с тези ма общ-ини- 
те, организациите ма сдруже
ния труд и самоуправителни- 
те общности на 'интересите. 
С това той бе разгледан -и 
окончателно приет от Снупщи 
ната на междуобщимената ре
гионална общност в Лесно-

нание, за правилно другарско 
отношение и създаваме на съ
знателна войнишка дисципли
на — присъща на Армията на 
нашата самоуправителна соци 
алистичесна общност — изтък 
на Мишевич.

За извънредни постижения 
в областта на всенародната 
отбрана, генерал Мишевич 
връчи „Планета на ЮНА" на 
Сдружението на запасните но 
мандири на Бооилвградена об 
щина.

В продължение^ на търже
ството Културно-художествено 
то дружество на Мебелната 
Фабрика „Симпо" от Враня 
предаде културно-забавна про 
грама.

вац.

Милан ВЕЛИЧКОВ

От митинга в „Рибарци"
СКУПЩИНАТА НА МЕЖДУОБЩИНСНАТА РЕГИОНАЛ
НА ОБЩНОСТ
МЕЖДУОБЩИНСНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА 
НА КОМУНИСТИТЕ
МЕЖДУОБЩИНСНАТА КОНФЕРБНЦИя НА СОЦИАЛИ
СТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ
МЕЖДУОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ НА 'ПРОФСЪЮЗИТЕ 
МЕЖДУОБЩИНСНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪЮЗА 
НА БОЙЦИТЕ и
МЕЖДУОБЩИНСНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА 
НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ 
В ЮЖНОМОРАВСНИ РЕГИОН

— Като неразривна част на 
нашето общество, (инструмент 
на работническата класа има 
всички -наши народи «и марод- 
нооти, ЮНА непрекъснато уча 
ству-ва в изграждането мостра 
ната. Концепцията -на всена
родната отбрана, създадена в 
НОБ, /непрекъснато укрепва с 
участието ма всички трудещи 
се, го-тави най-решително да 

придобивките о; 
революция

с „Джево" и Памуковият ном 
бинат от Враня със застава
та „Кадиняча".

Представители от тези сто 
пакски организации посетиха 
сбратимените гранични колен 
ти ви, честитиха им празника и 
-им връчиха /подаръци.

От митинга бе изпратено 
поздравително писмо до Вър
ховния комендант на въоръ- 

СФРЮ Йо-жените сили на 
сип Броз Тито.

Вене ВЕЛИНОВ

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА КО
МУНИСТИТЕ
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕС
КИЯ СЪЮЗ
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ

защищават 
въоръжената 
стойностите на социал-истичес 

самоуправление. Днес 
всенародната отбрана е със
тавна част на -нашето са-мо- 

соци-ал-истичесно

и

мотоЛЕСКОВАЦ
В БАБУШНИЦА
ч е с Си и Ш и 

НОВАТА 1977 ГОДИНА

ЧЕСТИТЯТ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ ■ управително 
общество и неотчужд-имо пра 
во и дъЛ|0 ма /всен-и гражда
нин ‘И работник — каза Гри-Новата 1977 година торов.

ГРАМОТИ ЗА БРАТСТВО, 
ЕДИНСТВО И СЪТРУДНИЧЕ
СТВО

Тържеството продължи в 
-гарнизон, иъдето

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОЩЕ ПО-ВИСОКИ ТРУДОВИ ЗА
ВОЕВАНИЯ И НАПРЕДЪН НА САМОУЛРАВИТЕЛНИЯ 
СОЦИАЛИЗЪМ

НА ГРАЖДАНИТЕ И ТРУДЕЩИТЕ СЕ В СТРАНАТА 
С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ УСПЕХИ И БЛАГОДЕНСТВИЕ

граничния

СТРАНИЦА 3
БРАТСТВО * 1 ЯНУАРИ 1977



\

БАБУШНИШНА ОБЩИНА ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ ПЕТ ГОДИНИ

М МП и
КУЛТУРНО РАЗВИТИЕ

В годината, която си отива, 
в Бабушнишна община ои да
ват равносметка за маправе 
ното през изтеклите пет годи 
ни и чертаят перспективи за 
следващите пет години, 
щинският събор, който се съ
стоя на 25 декември, сумира 
досегашните разисквания тю 
предстоящия петгодишен план.

Председателят на Общинска 
та скупщина в Бабушница Ста 
нимир ИЛИЧ направи щателен 
обзор ма стопанските перспек 
ти ви и възможности през ид 
ните пет години.

мо увеличение се очаква в но
востроящия се цех за автогу 
ми на „Тигър", е производство 
то на металообработващото 
предприятие „Балкан" във в. 
Бенинци и на разширението 
и реконструкцията на химиче 
ската промишленост „Лумни- 
ца".

Производството в новия цех 
на „Тигър" трябва да достигне 
6 000 автогуми годишно, като 
при това се осъществяват 200 
милиона общ доход и доход 
от 50 милиона динара. Цех'(>т 
ще приеме на работа 645 ра 
боггника.

Химическата

к

Об-

промишленост 
„ Лужница" ще претърпи ос 
новнь ренонструкция и модер 
низация. В първата година от 
новия петгодишен план „Луж 
ница" ще инвестира в развити 
ето си 4 милиарда динара. Мо 
дернизация и производствено 
преустройство ще претърпи и 
м еталообработ ващото

НЕДОСТИГАТ КАДРИ Един цех в „|екстилкмлор

В следващите пет години ще 
се положат големи усилия за 
подобрение на търговията и 
снабдяването, които засега Не 
са на завидно равнище. 
Предимство при това ще има 
построяването на нови продам 
ни помещения както и модер 
низпраното на търговията.

Носител на развитието на 
туризма и гостилничарството 
ще бъде „Црни връх", който 
ще организира изграждане на 
нов хотел с 200 легла в Звон

Бабушнишка община. като
една от по-изостаналите в Со 
циал-истичесна република Сър 
бия и досега, и в идните пет 
години, ще трябва да направи 
много, за да разреши кадровия 
въпрос. Причини за това съ
стояние, както изтъкна Илич, 
има и обективни, и субектив 
ни. В някои организации

ска баня.
В областта на образованието 

и културата ще бъдат вложени 
12 милиона динара (предвиж 
да се строеж на основно учи 
лище и културен дом в Звон 
ци), за други културни потре 
би ще се инвестират 7,5 .мили 
она, за физическа култура 1,5, 
за строеж на жилища, водо 
проводи и улици 48 милиона; 
за детска защита 4 милиона и 
за здравеопазване 11 милиона 
динара.

но с търговия. Производството 
слагат на второ място. Като 
се им а предвид, че една от 
главните задачи е предстоя- 
шиящия период е сдружване 
то на селскостопанските произ
водители (което е още в на 
чалан стадий), ще се наложи 
съществуващите кооперации 
взаимно да се договорят и по- 
тясно да сътрудничат.

Инак, в предстоящия петго 
дишен период, ще се направи 
опит за изграждане на кланица 
с мощност 20 000 глави дребен 
добитък за чието изграждане 
ще трябва да се вложат 
3 500 00 динара. Предвижда се 
да се построи млекопреработ
вателен пункт на стойност от 
10 000 000 динара, да се съз 
даде овцеферма в „Бачов дол" 
и да се построи кланица за 
птици, за която да се изразход 
ват 25 милиона динара. Пред 
видените 
главно се отнасят за коопера 
циите в Бабушница и Звонци, 
докато тези в Любе-раджа и 
В. Бенинци нямат уточнени ра 
звойни планове.

пред

на
сдружения труд все още има 
безотговорно отношение към 
кадрите. В известно число са 
моуправителни организации на 
сдружения труд, трудови и 
други организации, на самоу- 
правителното планиране все 
още Не се посвещава дължи 
мото внимание.

Матея АНДОНОВ

КОМУНАЛНО-УСЛУЖНА ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ
В бъдещия петгодишен план, 

както подчерта Илич, ще се 
внесат само 
предвиждания, докато конкрет 
ни решения ще потърси вся 
ка организация за себе си.

ШШМЦТнай-основните

В БАБУШНИЦА

ВЪРШИ ВСИЧКИ ВИДОВЕ ВИСОКИ И НИСКИ СТРОЕ

ЖИ, ПРОИЗВЕЖДА КАЧЕСТВЕН СТРОИТЕЛЕН МАТЕ

РИАЛ ПО ТВЪРДЕ ДОСТЪПНИ ЦЕНИ

НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ и

■капиталовложения
Станимир Илич

приятие „Балкан" във Велико 
Бонинци, което вече е 
в интеграция с фабриката на 
помпи „Яотребац" в Ниш. Раз 
отдаване и модернизиране на 
производствените мощности се 
предвиждат и в „Текстиколор", 
за което ще бъдат изразход 
вани 17 000 хиляди динара.

.„БУДУЧНОСТ” ИМА БЪДЕЩЕ

МИНАЛО И БЪДЕЩЕ

Кои са основните характер 
ни черти на досегашното ,раз 
витие на Бабушнишка община? 
Преди всичко, презизтеклия пет
годишен период Бабушнишка 
община имаше сравнително 
слаб темп на стопанско разви 
тие. Общият доход растеше 
средно годишно от 28,2%, 
доходът с 27,5%, а настанява 
нато на работата имаше ръст 
от 52% годишно което е както 
и средното >в СР Сърбия. През 
изтеклите пет години се чув 
отеуваше по-засилен ръст на 
инфраструктурите отрасли: 
електрификация на селища, 
строеж на пътни съобщения, 
водоснабдяване и под. Осъще 
отвени са и добри резултати 
в - образователно-възпитател 
ната работа, детската защита и 
здравеопазването '(значително 
Се повиши броя на лица, пол 
зващм пълна здравна защита).

Какво предстои да се напра

влязло

РАЗВИТИЕ НА ПЪТНИТЕ СЪОБ 
ЩЕНИЯ

ТРУДЕЩИ СЕ
В предстоящия петгодишен 

период ще продължи провежда 
нето на седемгодишното 
стно самооблагане за пътища. 
По-конкретно, в план е да се 
построят пътищата: Пирот-Ба 
бушница, участъкът Блато — 
Кърпино, — Стрижевац и Ба 
бушница — Своге, както и у- 
частъкът Равна дубрава — Сво 
ге. Ще се посвети голямо вни 
мание на телеграфопощенени 
те съобщения. Централата в 
Бабушница ще получи още 200 
телефонни поста, а нови теле 
фонни постове ще получат и 
районните центрове Звонци, 
Любераджа и Велико Бонинци.

ЧЕСТИТИ НОВАТА 1977 ГОДИНАме-

Имайки нревид, че Бабуш 
нишка община разполага с 53 
хиляди хектара площ, от които 
30 хиляди хектара в чаотния 
сектор, а от тази площ — 26 
хиляди хектара е обработвае 
ма земд, и към 6 000 пасища 
— трябва да се констатира, 
че съществуват уоловия 
по-развито селскостопанско про 
изводство. Засега селскосто.пан 
ското производство в община 
та е екстензивно. Три от чети

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ЩАСТИЕ И УСПЕХИ В ПО-НАТА

ТЪШНАТА РАБОТА

за
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СКС 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССРН 
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ

рите замеделски кооперации в 
общината се занимават предим

ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СУБНОР и

ОК НА СЪЮЗА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА
ТА МЛАДЕЖ

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНАВИ?
БОСИЛЕГРАДв

Преди всичко по-динамично 
стопанско развитие нато ведно 
с разширяването на производ 
свените мощности се повиша 
ва и лроизводителноста >на тру 
да. икономичността и спестява 
нето.

В БАБУШНИЦА
натГиЧ™ТРУАЕЩИ СЕ и гражДдни

АГА И СТРАНАТА
В ОБЩИ

НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ

ЧЕСТИТЯТ
НОВАТА 1977 ГОДИНА

И ТРУДЕЩИ СЕ
РАЗВИТИЕ НА ПРОМИШЛЕНО
СТТА

ЧЕСТИТИ НОВАТА 1977 ГОДИНАОсновна насока на бъдеще
то развитие ма Бабушнишна 
община през 'идния период е 
— промишлеността. Най-голя- яйвд, .ж,™>

СТРАНИЦА 4 \
БРАТСТВО * 1 ЯНУАРИ 1977
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СУРДУЛИЦА ВЧЕРА, ДНЕС И УТРЕ

ИНТЕГРАЦИЯТА-НЕ Е ФРАЗА, А ЖИВА
ПРАКТИКА

В ЦЯЛАТА ОБЩИНА Е РАЗГЪРНАТО СТРОИТЕЛСТВО * НЕЗАВИДНО МИНАЛО
Само допреди т^рт-шест го- 

ДИ1Н1И Сурдулшка община бе мз 
паднат а в твърде 
поло-жение. Либерали змът на
мери тук благоприятна почва 
и последиците 'му се оказаха 
катастрофални. Не само стопан 
ството, но и целокупния об 
ществен живот бе разклатен 

основи. Сурдулица 
отрицателен пример почти не 
слизаше от страниците на цен 
тралния печат.

Твърде показателна

ношения с „ВОЧАР" — Бел
град. Също 
пълноценен стопански 
Благодарение на нея 

ремонтиран 
построен мотел край 'Власин- 
око езеро.

на утрешния ден. За това имат 
реална основа: съществуващи 
те 'мощности стопанисват без 
загуби, мощностите се раз
ширяват, а на населението ще 
се предадат на употреба сто 
пански, нултурно-битови и дру 
ги обекти.

С изключение на конфекция 
„Ниш", която наскоро трдбва 
да приеме програма за стро 
ителство на втория етап, раз 
ширяват се производствените 
капацитети на .Дървена засга 
в а” (капиталовложения от 170 
милиона динара, на „Галеника” 
(за 100 милиона) 
проиут" ще поотрои две ов- 
цеферми по пет хиляди овце 
(за около 130 милиона) и пр.

така заживяват 
живот, 

основно 
хотела и е

незавидно

е

из като

Един цех на „Тигър”

В ДИМИТРОВГРАД ЧЕСТВУВАНЮБИЛЕЯТ НА „ТИГЪР”е оцен
ката, дадена от специална ко 
мисия, разследвала състояние 
то в общината по това време:

— незавидно състояние на 
стопанството, нисък национа
лен доход, малък брой заети 
лица в обществения сектор, ни 
ски лични доходи, «едостг.тъч 
но средства за решаване про 
светата културата и здравеопа 
зването, за комуналните и дру 
ги области, недостатъчно разви 
ти самоуправителни отношения.

Това е горчивата истина, за 
която сега в Сурд улица гово
рят с неохота. Но винаги 
я взимат за .мзходна основа”, 
за фон върху който по-ярко 
личи постигнатото за последни 
те шест години. _

В 1977 ГОДИНА ОЩЕ ПО-ДОБРИ 

РЕЗУЛТАТИ
„Власина-

В средносрочния период 
промишлените пред

приятия, строитетството и за
наятчийството ще се приемат 
на работа над хилядите души, 
значително ще се подобри тех 
нологията на
общият брой на заетите 
3460 през 1960 година ще на
расне на 4560 души, природ 
ните богатства що се 
много повече, което в крайна 
сметка трябва да повиши бла 
госъстоянието на населението, 
а Сурдулишка община да из 
мъкне от изостаналостта и да 
я нареди между развитите об 
щини в републиката — заяви 
накрая председателят на ОС 
— др. Йован Летрович.

само в С тържествено заседание 
на работническия съвет в Ос 
новната организация на 
жения труд 
беше ознаменувана 41-та годи 
шнина от основаването на 
Индустрията на каучукови из 
делия „Тигър”. На тържестве 
ното заседание, покрай чле 
новете на работническия съ
вет, присъствуваха и 
ставители на 
скупщина и обществено-поли
тическите организации от Ди 
митровград.

На заседанието беше про 
четено приветствено слово на 
генералния директор на заво 
дите „Тигър” — Радмило Ма- 
ринкович, а след това говори

директорът на основната орга 
низация на сдружения труд 
„Димитровград” — инженер 
Миомир Дабетич. В речта си 
той каза, че за единадесет 
месеца на 1976 година са про 
наведени над 2600 тона разли 
чни стоки, чиято стойност въ 
злиза «ад 120 милиона дина
ра. В предстоящата, 1977 го
дина, се очакват още по-до
бри резултати. Запланувано е 
обемът на производството да 
бъде 3700 тона, се стойно
стта му условията на домаш 
ния пазар се стабилизарт. Съ 
що се очаква увеличение на 
износа.

сдру 
„Димитровград”Йован Петрович

— Такава широка интеграция 
бе възможна понеже ние схва 
нахме, че тя е единственият 
и най-правилният изход. Тук 
бих посочил, че един цех като 
„Варденин” само с тридесети 
на работници експлоатира «вар 
цовите залежи за сметка на 
„ЕлеКТРОБОСНА" в Яйце. Ко 
гато се намери стопанока из 
года границите на общините, 
регионите или републиките не 
бива да бъдат пречки — поя 
ски председателят Й. Петро
вич.

СТРОИТЕЛСТВОТО, 
цията насърчи и 
строителство. Между по-круп
ните обекти, които са предаде 
ни 1976 година или ще бъдат 
пуснати в действие 1977 годи 
на са: автосервиз за техниче 
ски контрол на леки коли, про 
изводство, «а .Дървена заета 
ва". Същевременно тук ще се 
продават авточасти и ловджий 
ски оръжия. Стойността 
обекта е няколко милиона ди
нара. Понастоящем се строи 
модерен хотел ,,Б” категория 
в града. Той ще има 500 ме
ста и градина и 60 легла за 
нощуване. През новата 1977 
година ще бъде предадена на 
употреба и автобусна гаоа, за 
която са отделени капитало
вложения от 5 милиона динара 
За същата стойност се инста 
лират пречиствателни уреди за 
отпадъчните води._____

н рои з з о д с твото,
от

пол зз ат
пред- 

Общинсната

УВЕРЕНИЕ в НАСТОЯЩЕТО

— За да се измъкнем от тое 
савишето на бездействие бя 
ха ни необходими планове и 
програми. За късо време прие 
хме пространствен план, про
грама за саниране загубите в 
стопанството, развойна орогра 
ма. А през последните месеци 
на изтеклата (1976) година об 
съдихме средносрочната про
грама за обществено и иконо
мическо развитие на община- \ 
та. След приемането на пла ' 
нове и програмите запретнах 
ме ръкави (забележете: воич 
ки задружно!) и успехите не 

заяви председа

Стефан НИКОЛОВИнтегра
(интезивно

А. Д.

БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ПРЕЗ ИЗТЕНЛАТА ГОДИНА

УСПЕШЕН СТОПАНСКИ ХОД
сетогодишен застой. От Об
щинския фонд за комунално 
строителство се финансира 
нов телевизиокнен ретрансла
тор, който ще даде възмож
ност почти всички села в об 
щината да гледат първа и вто 
ра ТВ програма.

От средствата на Общин- 
общност за физическа 

култура е построено ново фут 
болно игрище. За изграждане 
на парно отопление а Основ
ното училище и Дома на кул 
турата в Босилеград са израз 
ходвани 2,9 милиона динара, 
за дограждане «а Дома на кул 
турата — 3 милиона динара.

За канализиране «а добро- 
долската долина през изтекла
та година са изразходвани по
вече от 2 милиона динара.

Гераните залесиха 130 хек
тара ерозивни площи.

стопанска организация за про 
изводство, търговия и битови 
услупи, в която работи една 
четвърта от трудещите се е 
общината, с успех преодоля 
редица трудности и определи 
своя развоен път. Не слу
чайно компетентните изтъкват, 
че от нейното по-нататъшно 
развитие много ще зависи об
щия стопански подем на Бо
сия еградока община.

За отбелязване е, че още 
през 'първата си година на 
работа тази стопанска органи 
зация осъществи положителни 
делови резултати. Същевремен 
но тя успя да поотрои хо
тел, а през 'първите месеци 
в новата година ще започне 
изграждане на парна хлебопе 
варница и преустройство на 
кланицата щ Босилеград. Това 
ще бъдат още два важни обек 
ти, а които ще се изразход
ват повече от 7 милиона ди
нара.

През изтеклата година в Бо 
оилелрадока община са израз 
ходвани за капиталовложения 
около 15 милиона динара. По
строени са редица важни обен 
ти, повече от които са кому
нално-битови. През този пери- 
ки столове при основните учи 
од оа построени ученмчес- 
лжца в 'Босилеград и Горна 
Лиоина. Местните общнооти в 
селата Горна и Долна Люба- 
та построиха здравни амбула
тории, за които са изразход
вани 450 хиляда динара. В 
центъра на Долна Любата 45 
домакинства получиха електри 
чески тон.

Само управителната общност 
за нвартируване финансира из 
граждането -на четири кварти 
(ри — първи, които са в Бо
силеград построени след де-

ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА 
СТОПАНСКИ И КОМУ
НАЛНО-БИТОВИ ОБЕК
ТИ ИЗРАЗХОДВАНИ 
НАД 15 МИЛИОНА ДИ
НАРА

на
изостанаха 
телят на Общинската скупщи 
на ЙОВАН ПЕТРОВИЧ.

Повелята за интеграция 
Сурдулица се приема не ка
то фраза на деня. Тя става 
тяхната жива практика. С кри 

„От Враня до 
към ин

в

ПРЕЗ ИЗТЕКЛАТА година
Бооилеградска община осъще 
стви забележителни 
ти в обществено-икономичес
кото си развитие. Наистина 
тези резултати са 
но от голямо значение за 
цялата община.

латия лозунг:
Краня” се пристъпва 
те грация 
промишлени, търговски, гостил 

и селскостопански

ската
резулта-на същес пч' вашите

ничарсни 
мощности с по-големи. високо 
продуктивни интеграционни ця

скромни,

НОВИТЕ МОЩНОСТИ. През 
модната 

тук откриЛ°ИНТЕГРАЦИИТЕ. „АЕОС" — 
промишлено предприятие за 
производство на автоелектро* 
части — се интегрира са вто 
мобилните заводи „ЦЪРВЬНА 
ЗАСТАВА”. До интеграцията — 
три години работниците полу- 

минимални лични дохо 
е под при 

След

споменатия период 
конфекция „НИШ” 
свой цех. В него ое настани 
ха на работа 140 работнички. 
От нреди няколно месеца запо 

□ да работи „ФАБРИНАТА 
ПОД ХИЛЯДА ПОКРИВА" — 
цех за производство на домаш 

ръкоделие. Перспектива 
та на тоя цех е да обхване вой 
чни домакини, произвеждащи 
различни предмети на домаш 
ното ръкоделие.

ОБНАДЕЖДВАЩО УТРЕ. 
Сурдулица с оптимизъм гледат

Стопанската дейност е до- 
сгга стабилизирана. Дефицити
те от 1975 година са сведе
ни до минимум.

От отделно значение е, че 
през изтеклата година уопеш 
но „издържа изпит", новата 
стопанска организация, създа 
дена от три земеделски ко
операции, търговско, гостил ни 
чарско и комунално-услужно 
предприятие. За 'период от ед 
на година тази новообединена

чна

чават
ди, а предприятието 
нудител но у пра вл е ние.

загубата от около 7 милио 
на динара е погасена, 
„АЕОС” се нарежда 
най-добрите «оопериращи пред 
приятия в интеграцията „Цър 
вена застава".

Подобно е положението и с 
останалите промишлени мощно 
сти. Цехът за производство 
на водно стъкло се интегрира 
с „ГАЛЕНИКА” в Белград. На 

това преустановява гиро

ното
Трябва да се изтъкне, че в 

повечето местни общности
през изтеклата година е по
строен по някой обект. Отдел 
но значение има 
Радичевци до с. Ресен в дъл 
жина от 6 километра, който 

ЮНА. Също та

нея а
между пътя от с.В

е построен от 
на в редица села са построе
ни водопроводи със средства 
от местното самооблагане и 
чрез доброволен труд. В гра
да и в селата е построен 
голям брой чаотни жилищни

Извинение на рецанцията
В Братство № 787 от 17 декември т. г. на 

сто 5 е публикувана статията „Образователният цен-

център еиСИСНараиланоВа'"ей' СБVи0л0е0^дадI!аI, формирам 
след обединението на гимназията и училището за ква
лифицирани работници, не е регистриран от Стопан. 
г-мин с7*д в Лесновац.

Истината обаче е друга. Центърът е ригстдира» 
г. и този наболел вт^прос

ред с
изводотвото '(произвежда мине 

вълна), което осигурява
сгради.

рал на _
оабота за общо 130 работника. 
Власиноките вод°централи _ 
зат в състав ш ЕЛБКТРОСЪР- 
БИЯ новто откри перспектива 

няколкократно у велим е- 
ел ектропро-и зводст во 

тм. „Велша

Всичко това има решително 
върху подобряваневли влияние

жизненото равнище на жите
лите. Разбира се, редица за
дачи остава, да се реализи
рат през настъпващата годи-

та за 
ние «а
то. създаване на 
Влашна”.

С интеграция бяха обхванати
и селокостопаноно-търговсния
иомбинат „Власинепродунт , ио 
йто влиза

нт.м средата на деиември т. 
е снет от дневен ред.

Зе неточните информация дължим извенание 
„„ед трудовия колектив на Учебния център „Иван Ка
раиванов" а Босилеград и читателите.

Редакцията на в. „Братство

на.

В. В.

в иоопративни <тт
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I

в ТЪКАЧНАТА РАБОТИЛНИЦА НА „УСЛУГА" г-щщж ТЖШШ

В НОВА ГОДИНА С НОВИ СИЛИ
мога да свинна Нои самостоятелно да работят...

РОСА ДИМИТРОВА е от но
воприетите работници. Завър 

е оредрно търговско у-

но ще
излъгах се. а е това ми помо 
снеха и по-оп итните работници. 
Това е „причина", че изобщо 
не съжалявам, че «е намерих 
работа в търговията, каза Ди 
мигрова.

ов пипали. Ашум, мо ние сме 
за новите работници нанво да 

. Помагаме да заобичат 
Показва

В производствената хала уси 
лено се работи. Между 
ботниците е и ЗОРИЦА ХРИ 
СТОВА,, от Лукавица, която в 
работилница е от ооноваването

От основаването на тъна 
чната работилница при кому
нално-битовото 
„Услуга” изминаха седем и 
половина години. Започна се с 
един тъкачен стан и четири 
ма работници. Днес работят 

50 работници, които на

ра-
кажа
работата, да научат, 
ме им всичко, нанвото знаем 
и нанвото трябва. Но и те 

„разберат’ работа- 
нянои от тях вече могат

предприятие шила 
чилище.

— Мога да кажа, че съм мно 
го доволна. Мислих, че рабо 
та е

й. А. Д.желаят на 
та, и

много по-трудна и труд
окло
десет тъкачни станове са изтъ 
нали за девет месеца на тази 
година 40 хиляди метра раз 
лични килими. А осъществе 
ната печалба е над 200 хиляди 
динара. В нова година .се вли 
за с нови сили...

— Към края на януари лолу 
чаваме още 10 тъначни стано 
ве, а от началото на февруа 
ои започват работа още 40 
нови работници — назва МЛА 
ДЕН РАНГЕЛОВ. .Новите поме 
щения са готови. Получихме 
още 200 кв. м. помещения за 
новите ’ станове. В 
запознаваме с работата и ново 
приетите работници.

По този начин тази работил 
ница ще увеличи лроизводстве 
ните си мощнооти с 200 
сто, а производството ще бъ
де почти три пъти по-голямо.

— Досега работихме с пет 
нови и лет стари отанове, се 
га получаваме десет нови. А 
това значи, че през 1977 тряб 
ва да осъществим общ доход 
от 12 милиона динара и печал 
ба от близо два милиона ди 

Това

ХОРА ОТ НАШЕТО ВРЕМЕ

ъ/

С перо и туш за родния край
може да се отплати.

Събитията, които вълнуват 
Геров, той ги предава в сти
ховете и ресунките си.

Това са преди всичко бор
бата за мир в света и —- пре 
лестите на родния край.

— Няма нищо по-хубаво от 
нашият роден край — казва 
Геров.

— Нито пейзажите на Швей 
цария, нито прелестите на 
Париж, нито шумния Истан
бул могат да се сравняват с 
красавицата Стара планина, с 
живописната котловина на Ви 
сока. казва той.

— Какво планирате в Нова 
тата година — питаме Геров?

— Под гот ям една стихосбир 
ка за деца, която ще лредло 
жа за печат на „Братство". То 
ва е на литературното поле. 
Също така водя преговори за 
организиране на изложба на 
графика и акварели в Ковачи

Всени свободен момент, ко 
гато йена да си отпочине от- 
шумните европейски столици 
навестява старите ои родители 
Манол и Елена в Волев дол. 
Да им донесе лекарства, да 
им обезпечи дърва, да ги ра-

Докато ние се готвим Нова 
та 1977 година да посрещним 
или в домашна обстановка, или 
в някое заведете, Милорад 
Геров, споарг в спални вагони 
към Югославските железници, 
ще пътува някъде из Европа.

Може би точно когато дойде 
Новата године ще бъде във 
Виена, Париж, Будапеща... Но 
това не е повод да ви предста 
вим този нашенец.

Милорад Геров от село Бо 
лев дол, преди 15 години е 
напуснал родния край. След 
като завършил гимназия и след 
вал езици, удало му се по- 
отблизо да запознае света ка 
то пътува.

момента

на

Младен Рангелов

— Трудно беше през първи 
те години. Стари машини, нео 
питни работници, лоши поме
щения. Но от година на годи 
на вървеше все по-добре. А 
от нова година ще можем да 

сме вече „сил-

наисти-нара.
на е само план, но ние вяр 
вам е в изпълнението му. От 
новоприетите работници 25 ду 
ши са със оредно образова
ние, а 15 квалифицирани рабо 
тници. От тях 
се очаква качествено производ 
ство. Освен това ние нямаме

Но пътуванията използва за 
завръзване на нови лознаства, 
покрай изпълнението

кажем,
но предприятие". Към сто ра
ботника, това не е малко. Бих 
изтъкнала че и взаимните .ни 
отношения са твърде добри. 
За всичко решаваме заедно. 
Значи, че всички управляваме 
в тази работилница, тоест са
моуправлението е добре застъ 
пено.

На съседния тъкачен стан 
работи ГЕОРГИ ПЕТРОВ. Пома

че

своя
та постоянна задача: да бъде 
винаги от полза на пътниците,може да

ца.пътуватда им помогне, да 
приятно и удобно.

Един известен 
казал: „Хората са хора, 
то са на път”.

За предачна 7-годмшна рабо 
та, като стюарт Геров нянол 
ко пъти бил похваляван и от
личен.

писател е 
кога

проблем с продажба на кили 
мите, понеже 
по поръчка. А имаме толкова 
поръчки, че не можем да у- 
довлетворим търсенето. А 
новата година ще започнем да 
работим и за пазара, защото 
нашите килими много се тър

Милорад Геровпроизвеждаме
— Обичам своята работа. 

Считам, че ако една работа се 
изпълнява с любов — ще има 

Приятно ми е.

— Те са не извели на път и на 
тях дължим много. А докато 
да изучим — много труд и пот 
са пролели нашите родители. 
Колко ли пъти са превалили 
Видлич по дъжд и сняг, за да 
ни донесат храна в Димитров 
град... Този труд с нищо не

И има много истина в тия 
думи. Ако не беше така — 
да ли Геров щеше да успее 
да запознае толкова известни 
хора на изснуството, музика 
та, филма.

Дори и сам проявява инте 
рее към тях. Играл е с изве 
стния фоенски сеньоо Ален Де 
лон в „Марко Поло”, също в 
нашият сЬилм „Проверено, мин 
нет” на Здравко Велимирович.

Пътувайки е запознал и Ба 
та Живоинович, Мия Алексич. 
Любиша Самарджич, Оливеоа 
Маркович. Лично познава бив 
шия френски министър на нул 
турата Андре Малро \и мнози 
на други !известни хора.

Пише стихове и се занимава 
с живопис.

новоприетитев га на една от 
работнички...

— Работат не е лоша, макар
и успех, 
когато мога да помогна на хо
рата. — казва Геров.че първите впечатления са та-

М. Андонов

МИЛОРАД ГЕРОВ

— Още като ученик пишех
(Химн на югославската земя)стихове и участвувах на лите 

ратурни четения, които устрой 
ваше гимназиалната секция на 

писатели — Гордея се с теб, земя свободна 
на бързоструйни пролетни води — лъчи! 
създавани с трудодни и волята народна 
и пазени от хиляди стремителни очи!

Горделя се с храбрия ти свят чудесен: 
с хората изправящи се кат’ стени 
пред бурите, когато свири песен 
на разбунтувани и неспокойни дни!

Гордея се с твоите пренрасни — 
с поколението младо, 
ноето бъдещето свое гледа ясно 
и твоя лин създава изумително!

Гордея се с твоята душа велика 
създаваща ни мир и земна красота; 
че с нея: мислите, сърцето и езика 
разбираш майчинени на всични по света! ..

начинагащите 
спомня си Геров.

Литературата както жи
вописта са пеговото „царство".

Досега е публикувал редица 
стихотворения в „Белградски 
гласник", „Глаоник па югослав 
ските 'Железници”, а от някол 
ко години наоам активно съ
трудничи в .Братство" и описа 
ние „Мост". Бил е редантор 
на детона страница в „Желе 
зничке новине”.- 

Участвувал е па изложбите 
н,а I и II Октомврийски салон

в Белград. Взе учаотие и на из
ложбата па художниците от бъл 
гарската пародпост през лягго 
то 1976 в Димитровград.

И макар че отдавна е папу- 
снал родния край — Милорад 
Геров не го забравя.

строително,

—а

3. Христова
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НОВОГОДИШНИ ЖЕЛАНИЯ НА БОСИЛЕ ГРАДЧАНИ

Да бъде мир, разбирателство...
Р азговарахме с обикновени 

хора от Босилеградска община за 
мечтите и личните

шата социалистическа страна, ръ
ководена от Съюза на комунис
тите на чело с другаря Тито. Но 
тук са и обикновените лични же
лания: да се постигне успех в учи
лището, да се реши хлебоснабдя- 
ването, да се подобрят изкупните 
цени на добитъка...

им желания 
година.

желаят през настъпваща
та година да укрепват мирът и 
разоирателството между народите 
в света и мощно да се развива

през настъпващата 1977 
Всичките

на-

ТОШЕ МИТРОВ, ученик огг четвърти «лае в Образо
вателния център в Бооилеград: — Първото ми Ново
годишно желание е с одличен уопех да взема 
са и абитуриентския -изпит, а след тов§ да се запи- 
ща на Иконом1ичесн1и факултет. Също така в Новата 
година желая да бъде по-гол дом,о разбирателство меж
ду народите м да се осигури траен мир е света, за 
който непрекъснато се 'бори нашата страна 
с другаря Тито.

кла-

ДА БЪДА ОДЛИ- 
ЧЕН УЧЕНИК

начело-

МАРГАРИТА ОПАСИОВА, служеща а Общинската онуп 
щина:
телно ще се разреши въпросът с хлебоонадбяването 
в града. Този дългогодишен проблем досега най-много 
чувствувахме заетите жени. Желая да се подобри и 
онабдяването на стоки за широка потребление. Също 
така очаквам, че ще се подобри организацията на ра
бота в службите на Общинската управа, включително 
и тази, в която и аз работя. Това е нужно, та по- 
успешно да обслужваме гражданите.____________ ___

Очаквам, че през идната година ононча-

ДА СЕ ПОДОБРИ
ХЛЕБОСНАД-
БЯВАНЕТО

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА КОМУНИС
ТИТЕ
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕС
КИЯ СЪЮЗ
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ НА ПРОФСЪЮЗИТЕ 
ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪЮЗА НА БОЙ
ЦИТЕ и
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА СО
ЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ

СТОЙНЕ СТАНЧЕВ, селскостопански производител от 
с. Горна Лисина: — Очаквам, че през (идната година 
ще се повишат изкупните цени «а добитъка, който 
е главен източник на дохода на моето домакинство. 
Й не само да се повишат, «о и да бъдат стабилни 
и гарантирани. Също така очаквам, че през настояща
та година ще се направи решителна крачка в сдру
жаването на частните селскостопански производители. 
Защото, съвсем е сигурно, че това е бъдещето «а 
всички, които живеем от селскостопанското 
водство.

СТАБИЛНИ ЦЕНИ

В СУРДШЦАпроиз-

ЧЕСТИТЯТ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ

Желая да имаДРАГАН ТОДОРОВ, милиционер: 
още по-малко нарушения от страна на гражданите. 
Също така желая в Босилеград по-бързо да се ре
шават градоустройствените въпроси. Един от тях 
новопостроените квартали да се прокарат кови улици, 
построят водопроводи и обезпечи качествен елентри-

Новата 1977 годинаДА СЕ РАЗРЕ
ШАТ ГРАДОУС
ТРОЙСТВЕНИТЕ 
ПРОБЛЕМИ

е в С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ УСПЕХИ В СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКОТО ПРЕОБРАЗОВАНИЕ

чески тон.
В. В.

,,Текотилколор“ - Бабушница
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ „ЕРМА" В ЗВОНЦИ

НА СДРУЖЕНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ГРАЖДАНИТЕ И 
ТРУДЕЩИТЕ СЕ

— РАБОТНИ МОМБИНЕ 
ЗОНИ

ИЗРАБОТВА ПЕЧАТНИ 
ТЪКАНИ И ТЕКСТИЛНА 
ГАЛАНТЕРИЯ ПРОИЗВЕ
ЖДА ОЩЕ:

—н ХАЛТЕРИ,

— СУТИЕНИ,

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРА 
ЦИЯ „БУДУЧНОСТ”

БАБУШНИЦА

— КЪРПИЧКИ,I Честити Новата 1977 година I НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ 
СЕ И ГРАЖДАНИ

СЕЛСКОСТОПАН

СКИТЕ ТРУЖЕНИЦИ, 
ф НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ 
1 СЕ ГРАЖДАНИ НАВРЕД 
I ПО СВЕТА

Честити новата 19?! годинаНА
С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОЩЕ ЛО-ГОЛЕМИ УСПЕХИ ЗАНА
ПРЕД ::

.......................................................................... и
„СЕНКИ И ЩАСТИЕ" — не е се обадил.

Редакция „Мост" умолява авторите 
на получилото втора награда стихотворе
ние „Жени в полето”, трета награда раз- 

вената, борът, младостта" и откупе
ното стихотворение „Сенки и 
да се обадят незабавно с писмо и че
твъртия енземпляр от творбата, за да мо
гат да получат наградите.

Автори на награ
дените творбиЧестити

Новата
каз щастие

!
Също така трябва да се обадят и 

следните творби: на творба- 
шифър1977 ВЪПРЕКИ че всички автори на награ- 3. Автор на разназа „ОТ СЪРЦЕ РОЖ- 

дени Творби на неотдавна * Кн»сш » кадър

Радио-Ниш Ж^УМЕННаС^Ж'^ я 
тмние сме да съоШцим първите резул- ВАНЧ^БОГОЕВ,# ндФ— ^ „ ,,Смях

ТЕЛЯ" — шифър „Ново време".

5
♦ година тати. известно поради взискателшя Югославия.

пито
— шифър „Ново време , на раз-Както е

критерий «а журито «е е аддена 
една първа награда.

4 Авторът «а получилият трета награ-. 
„РЕКАТА, БОРЪТ, МЛАДОСТ-да разказ

«утая*" ■■ • "** ” «.С” ьггги-я- ав дажгяж
Гор на стихотворението „ЕЛЕТИд са: на „ПОТОЧЕТО Г." - МОМИТОДО- 

ЗА 1еБЬТ,Получило трета награда и ш РОВ, журналист «а .^ПУБЛИ
Ж^Н°ДЪ°?И№ЖвИеггое;ЖЕЛАНИЕ в 52д. донато^авторът на стих^орекГето

за ощес пожелания

ло-големи успехи
то им за печат.

РЕДАНЦИЯ „МОСТ"
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Трудовият нолентие на Организацията 
на сдружения труд за производство, обо

рот и битови услуги
„КОМПАС“ - ЛЮБЛЯНА 

ООСТ ГРАНИЧЕН ТУРИСТИЧЕСКИ 

СЕРВИЗ ДИМИТРОВГРАД „БОСИЛЕГРАД“
в БосилеградНА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ

ЧЕСТИТИ
си организации на сдружения труд:

..НАПРЕДЪК” — за селсностопансно про-изводство 
„СЛОГА" — за оборот и гостилничарство 
„УСЛУГА" — за номунални услуги и транспорт 
„ИЗГРАДНЯ” — за строителство и общата служба

с основнитеНовото 1977 година
С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОЩЕ ПО-ВИСОКИ РЕ
ЗУЛТАТИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО ИЗ
ГРАЖДАНЕ НА СТРАНАТА.

С „КОМПАС” СЕ ПЪТУВА НАВРЕД ИЗ 
СТРАНАТА И СВЕТА. В ЗАВЕДЕНИЯТА НА 
„КОМПАС" ОБСЛУЖВАНЕТО Е КУЛТУРНО 
И НА ВИСОКО РАВНИЩЕ

ЧЕСТИТИ НА ГРАЖДАНИТЕ И ТРУДЕЩИТЕ СЕ

НОВАТА 977 ГОДИНА

КОМУНАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕКОЛЕКТИВЪТ НА „УСЛУГА“
в ДимитровградЛШМИ шмвлмг

В СУРДУЛИЦА
НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ТРУДЕЩИ СЕ. ПОТРЕБИТЕ
ЛИ И ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИЧЕСТИТИ

Новата 1977 година ЧЕСТИТИ

Новата 1977 годинаНА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ, КАК- 
ТО И НА СВОИТЕ ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ, С ПО
ЖЕЛАНИЯ ЗА ОЩЕ ПО-ВИСОКИ ТРУДОВИ УС
ПЕХИ И НАПРЕДЪК НА САМОУПРАВИТЕЛНИЯ 
СОЦИАЛИЗЪМ

б&т:.;,''
УСЛУГИТЕ НА „УСЛУГА" — ТЪКАЧНИ, СТРОИТЕЛНИ,
! • ч1«1

ЕЛЕНТРОПРОМИШЛЕНИ И ДРУГИ — СА ВИСОКОКА

ЧЕСТВЕНИ И ЕВТИНИ

ООСТ КОНФЕКЦИЯ

„СВОБОДА“ Хемическа промишленост
„АУЖНИЦА"ДИМИТРОВГРАД

Бабушиица
СЪС СВОИТЕ ОСНОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД

„Будучност“ и „Младост“
ЧЕСТИТИ НА СВОИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ М 
ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ, КАКТО И НА ВСИЧКИ ТРУ
ДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ

ЧЕСТИТИ

Новата 1977 година Новата 1977 година
НА ВСИЧКИ СВОИ ПОТРЕБИТЕЛИ, НА ГРАЖДАНИТЕ И ТРУ
ДЕЩИТЕ СЕ —С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ ТРУДОВИ ПОБЕДИ

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ УСПЕХИ И ЩАСТИЕ 
В ЖИВОТА.

КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА” ПРОИЗВЕЖДА МОДЕРНО 
МЪЖКО И ДАМСКО ОБЛЕКЛО. ПОТРЕБИТЕЛИ, СНАБДЯ
ВАЙТЕ СЕ В МАГАЗИНИТЕ НА „СВОБОДА"

СТРАНИЦА й
БРАТСТВО * 1 ЯНУАРИ 1977
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Трудещите се в селскостопанско-търговския комбинат

„ВЛЛСИНА-ПРОДУКГ ХОТЕЛО-МОТЕЛСКО ПРЕДПРИЯТИЕ

УНИЯ" - БЕЛГРАДв Сурдулица }}

Мотел Димитровград
със своите основни организации
— „ЗВЕЗДА” —
— „МАСУРИЦА

на сдружения труд: 
- търговия на едро и дребно,

— селскостопанско 
преработка и домашно ръкоделие и 

— ТРАНСПОРТ —
НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИпроизводство,

ПОЖЕЛАВА

ЧЕСТИТЯТ
" Ц

ЩАСТЛИВА НОВА 1977 ГОДИНАНа трудещите се и гражданите, нанто и на своите 
уважаеми потребители, делови, приятели и сътрудници

Новата 1977 година
МОТЕЛЪТ В ДИМИТРОВГРАД ПРЕДЛАГА УЮТНА 
ОБСТАНОВКА И КАЧЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЙЕ

Граждани, в магазините на „Власипа-продунт” можете 
да се снабдите с всични 
цени и културна услуга.

видове стоки по евтини

ФАБРИКАТА ЗА ПОМПИ „ЯСТРЕБАЦ” В НИШ 
ООСТ ЗА ПРЕЦИЗНИ МАШИНИ И ПРОЦЕСИИ 
СЪОРЪЖЕНИЯ

ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ 
НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД ОСТ „ГРАДНЯ“

ГОРСКА СЕКЦИЯ 

Босилеград
„БАЛКАН" ДИМИТРОВГРАД

във Велико Бонинци НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ, ГРАЖДАНИТЕ И СТРОИТЕЛИТЕ 
В ОБЩНАТА И СТРАНАТА

НА СВОИТЕ ДЕЛОВИ ПРИЯТЕ
ЛИ И ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕЧЕСТИТИ НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ 

И ГРАЖДАНИ честити
НОВАТА 1977 ГОДИНАЧЕСТИТИНовата 1977 година Новата 

1977 година
„БАЛКАН” произвежда:
— машини и уреди за промишлеността,
— цветни метали
— изработва резервни части за машини в текстилната

промишленост

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ ЗАВОЕВАНИЯ В СО-' 
ЦИАЛИСТИЧЕСКОТО СТРОИТЕЛСТВО И УКРЕПВАНЕ 
НА САМОУПРАВЛЕНИЕТО

„ГРАДНЯ" СТРОИ МОДЕРНИ ЖИЛИЩА ЗА ПА
ЗАРА И ОКАЗВА ВСИЧКИ ВИДОВЕ КОМУНАЛНИ УС
ЛУГИ

ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД
ЗЕМЕДЕЛСКО-ПРОМИШЛЕНИЯТ КОМБИНАТ

СТОЧАР“ - ДИМИТРОВГРАД„ТОМА КОСТИЧ“
ООСТ „УМН-ПЕК“ - АЕСКОВАЦ

99

И ОСНОВНИТЕ Й ОРГАНИЗАЦИИ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД

„ТЪРГОКООП“ И „НИШАВА“
НА ВСИЧНИ СЕЛКОСТОПАНСКИ ТРУЖЕНИЦИ, ДЕЛОВИ ПРИ
ЯТЕЛИ И ПОТРЕБИТЕЛИ

НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ, НАКТО И НА 
СВОИТЕ УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ, ДЕЛОВИ ПРИЯТЕ

ЛИ И СЪТРУДНИЦИ ЧЕСТИТИ НОВА 1977 ГОДИНА
С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОЩЕ ПО-ГОЛЕМИ УСПЕХИ В СОЦИ
АЛИСТИЧЕСКОТО ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НА СЕЛОТО

честити
ТЪРГОВСНО ПРЕДПРИЯТИЕ „АНГРОПРОМЕТ" — НИШНОВАТА 1977 ГОДИНА ООСТ „ТАААМБАС“

ЧРЕЗ ОВОИТЕ 50 МАГАЗИНИ 
В БАБУШНИШКА ОБЩИНА, 
'ВЛАСОТИНЦИ И 
ГАДЖИН ХАН

СНАБДЯВА НАСЕЛЕНИЕТО 
СЪС СТОКИ ЗА ШИРОКО 
ПОТРЕБЛЕНИЕ

ГРАЖДАНИ, В МАГАЗИНИТЕ НА ЗПК „ТОМА КО
СТИЧ" — ООСТ „УМИЛЕН" МОЖЕТЕ ДА СЕ СНАБ- 
ДИТЕ С КАЧЕСТВЕНИ СТОКИ ПО ЕВТИНИ ЦЕНИ И 
ПРИ НУЛТУРНА УСЛУГА.

На своите клиенти „ТалмВас"честити

Новата 1977 година
ГРАЖДАНИ, СНАБДЯВАЙТЕ СЕ В МАГАЗИНИТЕ НА „ТАЛАМБАС’1

СТРАНИЦА 9БРАТСТВО * 1 ЯНУАРИ 1977



ДяпШЦШ?1
— Каква е разликата меш 

ду глупавия и умния? — 
тал един.

— Умният но пита за това 
— отговорил другит.

— Ти къде влезе?

поли

С^- а—
са
8.&
<— В медицинския.

— Много хубаво. А аз съм 
във ветеринарсния.

— Като завършим, ще се 
лекуваме един друг.

2

оЧЕСТИТО! я
&
X

— Господин съдия, преди да 
- кормилото, аз из 

половин литър, нанто 
само

8
седна зад 
пих не
твърди следователят, а 
шест чаши!

НОВА ГОДИНА йе и ред йе да се не
самокритикуйемо, аи-

за Новото дето 1977-мо.
ония койи ору

критикуйемо и да се 
де да си наздравимо :

Нека йе честита на сви 
земдуту и збираю рекодтуту, на опия що 
паботе V вабриЬе и заводи, и ония що ка- 
райу автобуси и жедезнице, и °ния ЩО ле- 
тч над облаци, и ония що копаю подземи. 
Ония що траже работу да Ьу наиду, а ония 
що имаю работу да си Ьу гледаю. Да не 
боледуйемо ка смо здрави, да не узимамо 
незаработене паре. Да пощуиемо новият За- 

работуту що га гласамо и се заклемо

— О, това е твърде съще 
ствено за делото. Тогава аз 
ще ви
година, а на шест месеца.

— Защо се движите по сде 
на уличното платно?

— Страх ме е да со движа ■ 
по тротоара, преди малко ед м 
на лека нола удари един мъж.

— Видя ли, мила, не съм [] й 
те забравил, за рождения ти к “ 
дснден ти купих изнуствено ь и 
ножно палто.

— Но нали ми обеща лена И “ 
кола?

— Още не съм срещнал ху
бава изкуствена кола.

— Какво ще правиш, като | ” 
завършиш образованието си?

— Ще се пенсионирам.

Председателят на съда нъм 
обвиняемия:

— Никак не ви разбирам. | “ 
Признавате, че сте убили този в 
нащастен старин за нянанви си 
десет франна.

— Е, господин съдия. Десет 
франка оттук, десет франна а 
оттам и те се събират.

осъдя не на половин

а лишиш мгдата

и
н Фабрика за производство на 

йива и безалкохолни напитки
кон за
да работимо по н>ега.

На свете общине желайемо да напраие 
нови путшца, да отворе нове вабрипе, да 
запале нове сийалище у села и маале куде 
за са немаю струю. Димитровград да дове
де водуту, Босилеград напрайи Културнят 
дом, при Лнсину да се напълни йезерото 
с воду, на даскалйете да се напълне школе 

без работу да не остаяю ...

Г:
П

ЧЕСТИТИ НА СВОИТЕ УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ 
НОВАТА 1977 ГОДИНА
КАКТО ИМ ПОЖЕЛАВА НА Я ПРЕНАРАТ ПРИ ДОБРО 
НАСТРОЕНИЕ С

Уа
У
У - „Медиана ,
- „Наивус“
- -Нишко черно пиво и
- „Диана“—плодови сокове

яс деца та
е?1

ЧЕСТИТО! □
■

Само на Домат за старци у Димитров
град нищо не предлагам. На н>и Деда мраз, 
че доведе и тека млого старци!

Честито !

П

П

и ВСИЧКИ ВИДОВЕ НИШКА БИРА МОЖЕТЕ ДА НАМЕ- 
РИТЕ В МАГАЗИНИТЕ В ДИМИТРОВГРАД, БОСИЛЕ
ГРАД СУРДУЛИЦА И БАБУШНИЦА 

чии

МАНЧА □

ипишпиш


