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Започна провеждането стопанската реформана

НОВИТЕ СТОПАНСКИ МЕРКИ СА ПРИЕТИ ЕДИНОДУШНО
Съюзният изпълнителен съвет прие решение за новите цепи. Паритетът-1250 динара за 1 долар. От 1 

ри 1966-нови пари: 1 нов динар 100 сегашни. Увеличение на пенсиите, детските добавки, инвалиднвиите
ииуа- 

и пр.
В петък и събота миналата седмица Съюзната и Стопаи- 
камари 'па Съюзтшта скупщина приеха към 30 актове, 

отнасящи се до стопанската реформа. Експозе за новите дто- 
пански мЬркк изнесе подпредседателят на Съюзния изпълни
телен с-ъвет Борис! Крайгер. С новите постановления се разре- 

отношенията в цените, данъците и различните плаща
ния, митото, наемът и др-уги въпроси в жилищното стопанство. 
предвижда се нов курс на динара, 
банкноти с нови, определят промени във валутния оборот, как то 
и социалните осигуровки и другите видове потпеблеиие, 
таловлвжеонията и личните доходи.

стопанска реформа, която в кичени размери. Нашата нас- 
реалния курс на динара има юяща реформа трябва преди 
само основна точка. Макар че всичко в това отношение да 
така бяхме замислили и рефо бъде поставена много 
рмата през 1961 година, в при 
лагането тя прие белезите на 
девизна реформа и то в огра

написване, за (рационализира
не и модернизиране ма нашето 
стопанство, което иначе в ог
раничения югославски пазар 
не би могло да се развива ус 
пешно. Именно това е главна 
та основа и причина, поради 
което ние днес предпримаме. 
реформата, защото дойдохме 
до оная степен, която за поа 
нататъшното развитие на сто 
панството налага разширяване 
на пазара като един от осно
вните регулатори на стопан
ските процеси.

Това е твърде крупна зада
ча. За да можем да я осъще
ствим необходими са ни, по-1 
широки и по-дълбоки проме
ни в системата на разтгределе 
нието на дохода. Затова счи
там, че покрай променените 
отношения в немите, по-ната- 
тъшна съществена крачка е 
решението, което днес приема 
ме, премахвайки облаганията 
на данъка върху оборота пре 
ХВъПЛЯЙКИ го от производство в 
треблениетц/, и ввимайки реди- 
па друзи мероприятия » област 
та на второстепенното разпреде 
лешкр.С тези Промени създава
ме такива отношения в раз
пределението, които ще насо 
чат трудовите организации и 
техните самоутгравителни ор
гани да се обърнат към своите 
вътрешни проблеми което е и 
предусловие да се ориентират 
към модернизиране, коопера
ция и интеграция, за да се 
предолее проблема на ,.произ
водството на все и вся’’, иес> 
птималиите мощности, недос
татъчното им използване, про 
блема на малосерийното про
изводство и ти.

ската

по-ши
роко и същевременно да обезпе 
чи условия за стабилизиране 
па нашите стопански процеси.

шават

сменяване на сегашните

Потреблепието-в реални границикапи-

ИЗ ЕКСПОЗЕТО ИА БОРИС КРАЙГЕР Стабилизацията на стопан
ските процеси налага и приве 
ждане на всички видове пот
ребление в реални граници. Ве 
че няколко години установява 
ме във връзка с това,, че тря 
бва да съласуваме капиталов 
ложенията с нашите реални 
възможности и че трябва да 
променим структурата на ка
питаловложенията.. За да мо
жем да постигнем това необ
ходими ни са комплектни ме 
роприятия в основните стопан 
ски отношения. Също така о- 
бемът на общото потребление 
в нашата страна е сравннтел 
но по-висок в сравнение с 
останалите видове потребле
ние, отколкото в развитите 
страни, което налага и то да 
се съгласува с националния 
доход, (който осъществяваме. 
Но в областта на общото пот
ребление пред нас стои да раз 
решим проблемите в ония об
ласти, които изостават в раз
витието си. Твърде вредно ще 
е ако се направи линейно на
маление ма всички видове об 
що потребление, защото с то 
ва ще нанесем вреда тъкмо 
на ония области, в които ни 
предстоят сериозни задачи — 
като в учебното дело, здраве
опазването и пр.

ществено-развитие и какво оп 
ределя спешността в приема
нето им....

Настоящата степен в обще
ствено-икономическото разви
тие и съотвената политическо 
стопанска готовност, както и 
подготвените анализи 
ху които съюзните органи и 
научни инстититути итензив- 
но работиха в течение на из
миналите две и половина годи 

дадоха възможност на 
Съюзния изпълнителен съвет 
в началото на тази година да 
мине към непосредствени под 
готовки за провеждане на ре 
формата.

През първите месеци в нас 
тоящата година бяха направе 
изчисления, които бяха пред
ставени в Съюзната скупщина 
към края на май. Това ведно 
озачаваше и началото на ши
рока публична дискусия за 
новите мерки, която е може 
би единствена в света. Главна 
та тема на Втория пленум на 
ЦК на СюК беше тази рефор 
ма, и след това, дискусиите 
които се водиха в Социалисти 
ческпя съюз, профсъюзите, ка 
марите, републиканските скуп 
щнни комуните, в Конференшг 
ята на градовете и тн. създа
де такова положение, че при 
емането на предложените ре
шения за нашата обществе
ност не ще представлява нзне 
пада. Досегашните резултати 
потвърждават ползата от та 
кива дискусии, преди всичко 
в стопанството, защото изця
ло приема необходимостта от 
така широк похват. за който 
и другарят Тпто говори като 
необходим „хирургически рез" 
в нашето стопанство.

Ясно е, че една така штгро-

Говорейки за целите на сто 
папската реформа др. Борис 
Крайгер каза: —

дрят повече стабилизиращи 
фактори в целия стопански 
механизъм. Ватова тръгваме 
от ония елементи, които обуслав 
ят сегашните несъответствия 
на. цените. Става въпрос за (раз>- 

диките в цените между осиов 
ките и финалните продукти 
от една страна, и между дома 
шите цени и цените във вън
шнотърговския обмен. Тези не 
съответствия доведоха до не
рационално използване на ос
новните продукти н до несъо 
твествия в системата на раз
пределение, която обуславяше 
голямо административно пре
ливане на средствата.

Тези отношения до голяма 
степен струдняваха създава
нето на условия в които ггро 
дуктивният труд да стане ос
нова за развитието на стопан
ските и обществени дейности, 
както и за личните доходи на 
тРидещите си.

Основна дел на тези акции 
е да се открие по-ускорен про 
цес на интезивно стопанисва
не. което е условие за по-широ 
ко включване на нашето сто
панство в световния пазар и ста 
ва условие за откриване на 
процеса на по-интензивно сто

вър

ни

Др. Борис Крайгер

„Изходната основа на пред 
стоящата реформа е да се вие Значи цялата ориентировка 

нашите 
приемаме

Следователно настоящата 
реформа, която в своите цели 
е много по-комплектна, нала
га много )по-голяма решител
ност и безкомпромисност в 
провеждането й, а нашата об
щественост това и очаква от

и начална основа на 
мерки, които днес 
е насочена към по-енергичио 
откриване на процеса, за кой 
то говорим на всички равни
ща, па всички конгреси, във 
всички разисквания, за наши 
те текущи стопански пробле
ми, както и за основните про 
блемтг на нашето 'стопанство.

Значи нс се касае 
промяна па парнтета па дима 
ра, по за по-широко замислена

С ДВЕСТОТеЯЯ БРОЙ НА „БРАТСТВО“
се към българската народност 
е цялата страна и извън грани 
ците й.

В пастояиците условия обще
ствената функция па „Брат
ство" става все по-голяма и все 
по-значителна. Цо-пълпото осъ
ществяване на тази функция е 
възможно само при условие. 
ако а предстоят,ия период вест
никът още повече стане трибу
на на становищата на грудеш,и 
те се хора, място за полемика, 
обсъждане, за публично форму 
лиране политиката па комуните 
е краищата с българска на
родност.

Понеже нашият обществено- 
политически живот, специално

Изминаха шест години от де
ня, когато „Братство” започна 
да излиза като вестник за об- 
щественоаголитически и култур 
но-просветни въпроси па българ 

народност в Югдславия.

нея.
Поставя се въпрос, защо по 

рамо ие сме могли да предло 
жим приемането ма такива 
значителни решения за нашето 
по-нататъшно стопанско и об

само за
ската

Макар че „Братство” е про
дължение на по-раншните вест- 

българскага народност.ници на
по „Глас на българите" и „Сво
бода”, то започна да излиза ка
то необходима потреба в разви 
тието на нашата самоуправител
па система.

В изтеклия период вестникът 
изпълни значителна роля в ос
ведомяването на нашето населе 
пие за пай-актуалните външно
политически и вътрешни проб-

нашите в комуната и в органите па не
посредственото обществено са
моуправление, е твърде богат и 
оживен, „Братство” не може да 
изостава и да върви след него.

В предстоящия период ,.Брат
ство” следва подмело и по- 
откровепо да навлиза в пробле 
мите, да бъде в курса па разви
тието па пашата действителност, 
да изнамира и подпомага изна- 
мирапето па иай-прогресивии 
решения, всестранно да ги под- 
по маг а \и популяризира. Н ео бхо 
димо е и неш,о повече. Необхо
дим е по-тесен и ежедневен кон 
такт на. вестника с обш,естоено- 
политическите фактори и тру
дещите се хора, повече съвме- 

разискаапия и договори, 
сътрудничество па

леми и за процесите в 
краища. Като важен фактор в 
изграждането па сон,иалгсстичес 

съзнание па трудещите
л-:.чч^Ч-ЩризV А Ч\ЧЦ

СКОТО
се хора и обществените отноше 
пия „Братство” стана своеобраз 
на обществена трибуна, влияте
лен фактор във формирането 
•>ш общественото мнение и могц- 
■но средство на. трудещите се хо 
ра и па, обш,ествепо-политичес- 
ките организации в борбата за 
развитие па самоуправителпите

3$

ЯК
$

•> -
отношения.

За шест години и с двесте 
броя „Братство" оказваше пъл
на подкрепа на трудещите се 
хора. в борбата им за всичко но 
ео, прогресивно и сои,иалисти- 
ческо, борейки се против онова, 
което е. вредно, отрицателно и 
чуждо на пас и пашите схваща, 
пия. Затова то спечели голям 
брой читатели ие самр в краища 
та, къде го живее българско, па-

С ч
ЛОТ'*

>

стпи
постоянно 
отговорните трактори . и труде
щите се хора във вестника, за- 
ш.ого топа е иай-добъР път, 
.„Братство" да намери същинс
кото си място.

Белград: Съюзната скупщинаТодор С.71А В И ИСК И
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ЗА НОВИТЕ СТОПАНСКИ МЕРКИ
март тази година — и покрай 
отрицателните си страни съз
даде предусловия за предприе 
майе на предвидените похвати 
в стопанските процеси.

Често се поставя въпрос да 
ли разполагаме с достатъчно 
материални и девизни резер
ви, за да можем да навлезем 
в така обемиста реформа? Въ 
преки че нашите девизни ре
зерви са малки, иие преди 
всички при тази ресрорма се о- 
блягамс върху собствените въ 
змож1 гости. Именно пашите 
резерви са в стопанството и 
те са такива, че дават възмо
жност да се навлезе в тази ре 
форма и търсят това навлиза 
пе, а реформата като една от 
главните задачи поставя фор
мирането на девизни резерви.

като се има пред вид и вече 
изложената дискусия — Съ1оз 
пият изпълнителен съвет да 
предложи мерките, които са 
на дневен .ред иа тази сесия, 
веднага да се приемат.

Друг момент, който налага 
неотложното приемане, е необ 
ходпмостта за по-нататъшио 
стабилизиране на стопанските 
процеси. Но трябва сигурно 
да спомнем, че мерките за ста 
бнлизиране, които предприех
ме в течение на миналата и 
настояща голина вече дават 
съответни резултати. Така иа 
пример дойде до известно на
маление на капнталовложенн 
ята, до по-стабнлни процеси п 
износа. Също така и общото 
оамразяване на цените през

ка дискусия открива и някои 
проблеми. Така например през 
последните месец и половина 
се стигна до известни явле
ния на голямо запасяваме с 
някои продукти и до натиск 
на потребителните кредити и 
изтегляне иа спестовните вло
гове, до прибързано купуване 
на девизи н ти.

Досегашните подготовки и 
разискванията създадоха опре 
делена атмосфера на всеобщо 
изчакване в обществеността и 
стопанството, така че всяко 
отсрочване на очакваните мс 
рки би създало несигурност и 
неизвесност, което би могло 
вредно да повлияе Върху хода 
на стопанството. Това е една 
от причините — разбира се

Трайни решения за селското стопанство
За положението на селско

то стопанство в новите условия 
другаря Крайхер между дру
гото пзтъкна-

„Като последица от дпепари 
тетните отношения в цешгге 
преработвателната промишле
ност бързо се разви, макар и 
без собствена суровинна база. 
Поради тесния домашен па
зар и неадекватната политика 
на ценггте, както и неадекват
ния вносен курс повечето от 
тези мощности са неогггимал- 
ни и обремениш с производ
ство на ,,все и вся” и низка 
продуктивност, а голямо чис
ло мощности са технически и 
икономически застариш. Пове 
чето предприятия, разоплагай 
ки с висока акумулация и по 
дтикнати и от високите изно
сни субсидии, получаваха пред 
става, че могат без други. В 
такива условия исканията за 
интеграция — макар че иконо 
мически оправдани се приема 
ха без' истинско икономичес
ко съдържание-...

Развитието на енергетиката 
и суровинната промишленост, 
което сега трябва да се осъ
ществи тъкмо с промените в 
отношението на цените е пре 
ди всичко в интерес на прера 
ботвателната 
Това ще я направи 
на, ще й даде съответни пре
димства там, къДето действи
телно може да се развива, 
там където за това има естест 
вени и друти условия, в-ьз ос 
нова на съществуващата суро 
винна и енергийна основа.

Новопоставе! ш гте парнтстин 
отношения в цените на селско

зширяванс на всички опия де 
йиости, които служат па пот- 

стопанските 'продукти, както реблепнсто и конто дават въ- 
н предложените други мерки 
на линията за подобрение по
ложението на селското стопап 
ство представляват логична 
последица от досега предприе бързо заемане иа работна ръ 
тите мерки, Решенията, даде
ни за селското стопанство

зможиост на определена сте
пен на стопанското развитие 
да се мине към повече и гго-

ка, което от своя страна ще 
п допринесе за по-бързото сто

панско развитие на тези обла 
стн, ------

принцип, а по конкретни въ
проси са оптимални и от тра
ен характер, защото по този 
начин за пр-ьв път селското 
стопанство се поставя в пари 
тет с цялото второстепенно 
пронводство, което дава пъл
ни условия, па и задължение 
в тази област трудовите колек 
тивн в най-голяма степен да 
се обърнат към своите вътре
шни проблеми.

В средносрочния план ще 
бъдем принудени отделно да 
съгледаме обема на средства
та на Фонда за по-ускорено 
развитие на неразвитите обла 
сли. Сигурно е, че и политика 
та на Фонда ще следг обща
та ориентировка към по-бър 
зо модернизиране и по-пълно
използване ша съществуващи
те мощости, а увеличеният ин 
терес към кооперация и шгтег

Машините не се използват напълня
Съвкупното потребление, ко 

ето имаше много по-голяма е 
кспанзия от нашите реалшг въ 
зможности, е наша друга сла
бост, която подтикваше инфла 
ционнн процеси в нашето сто 
панство. И тук реалният курс 
на динара е неразривно свър
зан с утвърждаването на мер 
ките и задачата разполагането 
с националния доход и потреб 
лението във всички области 
да се доведат в границите на 
разполагаемите средства. До
ри и нещо повече — с това 
трябва да се създаде простор 
за формиране на необходими
те материални и други резер
ви. Това пък от своя страна 
изисква Юпределянето на по- 
ситурни мерила.

ки на средства от Фонда — 
да вземат участие в развива
нето на коовер ан-гски мощно
сти.

рация в стопанството ще на
сочват стопанските организа
ции от по-развитите области 
със свои средства — с добав

За полптпката н контрола на ценнте
Въпреки че отделни предло

жения за промени на цените 
още съдържат много субекти 
визъм и тенденции; към нере
ално представяне на отдел
ни отрасли и црупации. Съюз 
пият изпълнителен съвет прие 
с известни корекции, тези пре 
дложення като елементарна о 
снова за промени в първично 
то разпределение и като ори 
ентация за понататъшната по
литика в тази обласат. Новите 
отношения в цените представ

ности това значи, че в проце 
са на раздвижване на цените' 
ще се извърши преразпределе 
ние на една част от стойност 
та на брутопроизводството в 
полза на , селското стопанство 
за около 200 милиарда, в съоб 
щенията за около 20 милиар
да, в горското стопанство за 
около 9 милиарда и тн. Въз 
основа на това преразпределе 
ние може да се очаква, че 
отношенията между стопан
ските области по новите цени 

ляват начална основа за про- ще се развиват по линията на 
веждане на останалите мерки общите цели на реформата... 
а това значи, че ще трябва и 
занапред интензивно да следим 

збира се, не значи, че в тече- процесите в тази област и да 
ние на провеждането на сто
панската реформа всеки на 
своя пост трябва да получи 
пълна компенсация за нарас
налите жизени разходи и тря 
бва да запази същото жизнено 
равнище, което е имал и досе 
га. Ако беше така, тогава една 
на от основните цели на наша

р и коректор, ако се покаже, 
че няк-ьде тези отношения не 
са най-добре поставени.

„Специално бих искал да пре 
дупредя, че в настоящия мо
мент е необходима здрава по
литическа решителност и че 
не смеем да позволим недадей 
ни и неоправдателни повише
ния на цените. Така и в облзе 
тта на услугите, където цени 
те преди всичко зависят от ко 
л;уните, е необходима пълна 
отговорност на всички факто
ри в комуната. Всяко прекаля 
ване в равнището на цените 
в обслужването, всеки стре
меж проблема за разширява
не на мощностите и за капи
таловложенията веднага да се 
разреши чрез цените ще прел 
ставлява сериозен натисак вь 
рху жизненото равнище на тр 
удещите се. Затова трябва да 
бъдем внимателни и с най-го 
ляма отговорност да пристъ
пим към тези проблеми. След
ва сериозно, да разчитаме с г» 
ва, че стопанската реформа 
през първите месеци, дори я 
първата година ще изисква 
нови «мерки, сериозно иконо
ми сване във всички видове по 
требление, та затова трябва 
да се отложи разрешаването 
на някои проблеми.

промишлеост. 
по-стабил

Реформата не може да се провежда 
за сметка на жизненото равнище

Говорейки за цените на сед
скостогггнските продукти Ар, 
Крайгер каза, че за индустрй 
алните култури и по-нататък 
се задържа аитемВта на га
рантирани цени, както и за ос 
новните селскостопански ,Шро 
дукти. Освен това за селско
то стопанство се предвиждат 
умалени лихви върху собстве 
ните средства и по-нататъшно 
задържане на регреса за мине 
рални торове, Въпреки този 
специален третман на селско
то стопанство по принцип це, 
ните на селскостопанските про
дукти ще се (формирай сво
бодно «а

В това съглеждане на слабо 
стите в нашето стопанство от 
делно място получава и проб
лема на личното потребление 
и неговото отношение към ос 
таналите видове потребление, 
както и неговото участие в 
общите отношения на произво 
дството и потреблението. Тря 
бва съвсем открито и ясно да 
кажем, че стопанската рефор
ма не смее да се провежда за 
сметка на жизненото равни
ще, защото за това няма ни- 

икономическо,
Политическо оправдание. О 
сновният смисъл на стопан
ската реформа е тъкмо да съ 
здале условия за по-бързо уве 
личение на личното потребле 
ние в разпределението на на
ционалния доход. Но оьщо та в личното потребление, и в ли 
ка недвусмислено трябва да 
се изтъкне, че личните дохо
ди за по-дълъг период в ника 
къв случай не могат да рас
тат по-бързо от производител 
ността на труда. Резервите в 
нашето стопанство, а с тях са 
свързани основните концеп
ции на стопанската реформа, вите върху деловия фонд

че не оправдават средствата за общи резерви— 
се създават напълно нови от 
ношния в стопанството, в ко 

т. ито най-ярко се отразява сми 
съла и задълбочавтнето на ре 

личното потребление. Това. ра формата в която навлизаме...

вършим изменения в отноше 
нията на цените в унисон с 
утвърдените критерии и по- 
литка на развитие. Като ос
новни критерии за формиране 
на цените са приети: влияние 
ТО на вътрешния и световния 
пазар в условията на работно 
'производство и самоуправле- 

та стопанска реформа — да нието със своята логика на 
се подтикне много по-ускорен 
процес на производителността 
на труда, не би могъл да се о 
съществи. Именно липсата на 
адекватни мерила за мерене 
производителността на труда 
и резултатите в работата, кое 
то е последица от диспарите- 
та в материалните отношения

икономичеки закономерности, 
новият паритет на динара 
при съответна митническа за 
щита и необходимост от обще
ствено следене и евиденция 
на цените, а при някои произ

нитотр

пазара. Свободното
веления и по-здрав режим на формиране ще бъде регулато- 
цените.

В .рамките на съвкупното у- 
1вел1иченне (равнището на це 
ните — в сравнение със сред 
ните цени през 1964 година — 
от 24 на сто се увеличават це 
ните в промишлеността и мин
ното. дело за 14 на сто, в сел-

нията на цените - така в във
вторичното разпределение — строителството за 22 на ’

у 45 на сто. Наиголямо увеличе-
и ние на цените, в сравнение 

със средните цени през 1964 
година, се предвижда при въг 
лишата .а веднага след това 
идва електроенергията. Също 
така значително е и увеличе
нието на цените и в черната 
металургия. Накратко, всички 
суровинни промишлени 
ли се редят между отраслите 
с най-висок процент на увели 
чение на цените възлиза на 8 
на сто. А увеличението на Це
ните на суровините, в сравне- ни 
ние с цените в праработва 

в СъюЗ- телните отрасли, е около три 
Пъти по-голямо, което отгова
ря на общите интенции на .ре 
формата. В абсолютни

Новият паритет — 1,250 динара за един 
долар а от Нова година — сменяване на

парите

създава несъгласуваност и
чните доходи....

С предстоящите промени ка 
кто в първичното разпределе
ние — в областта на отноше-

При утвърждавне 
паритет на динара 

сто, Борис Крайгер —
на новия най-малко позволява във в но 

аните 
с пратил на намеса.

нелооредствена( връзка с 
избора на новия курс е и ре 
шението за деноминацията на 
динара, чиято същност е пре
да вачко от психол о гическ о- 
политически характер, защо
то трябва Да подпкрепи ориен 
тировката на цялото наше стопа 
нство и Цялата наша обществе 
ност към създаване на стабн 
лен динар, а стабилният ди
нар е израз за решителна ори 
ентаровка за- заздравяване на 
стопанството ни.

Говорейки (за' деноминация
та на динара, Крайгер каза, 
че Съюзният изпълнителен съ 
вет предлага тя да бъде 1:100. 
Това значи за 100 сегашни А1*

каза 
се тръгна от , инструменти админи-

прокали- 
зат от него, преди всичко от 
влиянието му Върху равнище 
то на цените в страната, вър
ху диспаритета върху платеж 
ния баланс, имайки предвид 
и целесъобразността на износ 
ните инструмети, как-го и ня
кои други фактори, които об 
уедавят износа. Тръгвайки от 
това. Съюзният

В
са такива, 
страха от това реформата вре 
менно Да се провежда за смет 
ка на жизненото равнище 
е. за сметка на намаление на

Помощ па неразвитите краища отрас- изпълнителен 
съвет реши да предложи курс 
от 1,250 динара За 1 долар, за 
щото според всички досегаш- 

прецензш той 
на й-бл атоприятно

ка с това политиката на данъ 
ка върху рборота се поставя 
въпрос за по-бързо Въвеждане 
на диференцирано участие на 
неразвитите области 
ния данък върху оборота, То
ва ще бъДе подтик за ориен
тация на тези области към ра

Специално искам да подчер
тая, че положението на нераз 
витите области в условията 
на реформата изисква отдел-

всичко
обезпечава

отношение и 
влияние Върху равнището на 
цешгге в

но съглеждане преди 
от становището на допълните 

ще трябвални мерки, които 
да се предприемат. Въ® връз-

страната, върху дис
паритета на цените, и защотостой-
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ЗА НОВИТЕ СТОПАНСКИ МЕРКИ
КРАЯТ ОТ ЕКСПОЗЕТО 

НА БОРИС КРАЙГЕР
НОВИ ЗА КОНО ПРЕДИ И СА НИЯ

Гарантирани изкупвателни цени на 

зърнените храни и добитъкакара — 1 нов динар. При това 
считаме, че не е необходимо бно. Цялата операция 

деноминацията няма да пред
ставлява никакъв проблем ни 
За потребителите, нито за сто 
панството. Нейното повеждане 
ще започне от 1 
година, когато ще се направ- 
,ят всички необходими 
ления, а през следващите че- 
тири-години ще се 
и сменяване на паричните зна 
цн. След този период парични 
зиаци ст настоящата 
ция ще се изключат от обра- 
щение.

около
на паричните знаци да се вна
ся названието ,.нов динар”..

Освен това не е нужно освен 
деноминацията да се внася:г и 
някакви нови съществени из 
менения в паричните

В провеждането на
стопанска реформа, с решение 
на Съюзния изпълнителен съ 
вет на стопанските организа
ции и учрежденията, 
се занимават )с ^производство 
или изкупуват от яндивидуал 
ните производители 
се (обрзпйчават

занимават с преработването 
на угоени свине, трябва на 
стопанските организации, ко
ито угояват свине или ги от
глеждат в кооперация с гшди 
вндуални производители, да 
заплатят на производителите 
1-га-ймалко: за първа група ле
ко тегло от 80—95 кг по 365

ботени и нови ковани монети— 
като например 50, 20, 10 и 5 пари, 
докато другите видове нови бан
кноти ще бъдат—100, 50, 10, 5 и 1
динар-

Банкнотите от 50, 10 и 5 ди 
нара и кованите от 1 динар и 
5 пари ще бъдат пуснати в 
сб.ращение най-късно до 31 
декември 1965 година. На де 
ня, ксгато . бъдат пуснати в об 
ращение новите парични зна
ци, цените на всички продук 
ти в продажба на дребно и за 
обслужванията трябва да бъ
дат означени в нови и стари 
динари.

По външния си изглед нови 
те 50, 10 и 5 динарки ще бъ
дат тъждествени на настоящи 
те 5.000,1.000 и 500 динарки, и 
тО както по отношение на ха
ртията. димензиите, цвета, 
чертежа, текста и пр.

новата
януари 1966

знаци.
Обаче пресметванията в отно 

• щението 1:100 в цените, лични 
те доходи и всички финансо- 
во-монетарнй операции и по
добно изискват 
на. нови парични единици^ ка 
то например 5,10 пари п подо

изчис-
КОИТО

ИЗВЪРШИ

пшеница 
‘.гарантиранивъвеждането но мина-

у -V|_

Да не се върви към всеобщо линейно 

компенсиране на жизнените разходи 
и валорпзащщ аа личните доходи МШ-- ‘ЙЖ , ■ 

V.: * <
шВ условията на реформата 

политиката на личните доходи 
©ьщо така е един от твърде 
чувствителните въпроси, [към 
които трябва да- се пристъп
ва с пълно внимание, каза 
Крайгер. „Преди всичко тря
бва да подчертая, че не смеем 
Аа вървим към всеобща ли
нейна компенсация на жизне 
ните разходи и валорнзация 
на личните доходи. Вместо то 
ва, трябва да се открие проце 
сът, който ще даде възможно 
ст на всяка стопанска оргайп 
запия сама да взима решения 
но Въпроса за валоризацията 
в съгласие с резултатите на

стопанисване и в границите на 
производителността на
на постигнатото1 равнище на пр 
оизводителността на труда. Пр 
епоръката за общественото на 
сочване при 
на дохода и личните доходи в 
трудовите 
свое значение като помощен 
документ на Скупщината, кой 
то в процеса на насочване н 
договоряне по проблемите за 
разпределението на дохода на 
акумулацията и личното пот
ребление ще има определена 
роля, а която ще изпълнят 
профсъюзите и камарите.”

труда
Ь.,

11 З ч V КЖ:^
НОВИ ЦЕНИ НА НЯКОИ 
ПРОДУКТИ ОТ ШИРОКО 

ПОТРЕБЛЕНИЕ

разпределението

организации има Нова банкнота от 50 динара
Въз основа Постановлението 

Съюзния
съвет за начина на 
зуване на цените и за 
ляване .разликите 
Съюзният завод за цени е из 
лал наредба, с която 
деля равнището, до което про 
нзводителните 
могат да увеличават своите про 
изводителни цени.

В съгласие :с товг\ постановле
ние производителните организа 
щш могат да увеличат цената 

на .сшшякамък с 13 на сто, на 
сапунц с 30 на сто, детергена 
20 на Ото, вълница за 
работа с 14\на сто, памучни 
тъкани, на които се заплаща 
данък върху оборота, 16°/о. с 5 
на сто, памучни тъкани за ка 
учуковата и обувна промиш
леност и синтетични тъкани 
фротирн н подобно с 11 на 
сто, тъканите от изкуствена 
коприна с 4 на сто, вълнени 
тъкани и одеала с 4 на сто. 
кожни обувки — детски с 12 
на сто, а другите с 6 на сто.

изпълнителен 
обра- 

изчис- 
в цените.

на

ИИИиВВЙЬь
се опр.е-

организаиии

Предложените мерки — начало на 
преобразованието на нашето стопанство
„Считам, че е твърде важно 

днес да констатираме, че с 
приемането на предлжените 
мерки и предписания нашата 
работа не е свършена. Тези 
мерки представляват само на 
чалото в преобразуването на 
нашето стопанство, защот-о те 
само откриват нови процеси 
в нашето стопанско и общес
твено развитие. Това нещо по 
ставя пред нас твърде крупни 
задачи и търси максимални 
гасилия. Трябва веднага, без ог 
лед на годишните почивки, да 
минем към изнамирането на 
най-добри решения.”

Говорейки за задачите на 
трудовите организации в про
веждането на реформата, ка
кто и за задачите на територи 
алните общности, Крайгер ка 
за. че ръководните органи в 
трудовите организации трябва 
да се ориентират към интен
зивно стопанисване, интегра
ция, рационално изразходване 
ва средства, че при провежда

нето на тези задачи е необхо 
димо постоянно договоряие 
между трудовите организации 
профсъюзите и камарите, до- 
като териториално-админист
ративните общности трябва 
да преизгштват своята ори.н 
тировка в общото и бюджет
ното потребление.

„Във връзка с провеждане
то на новата реформй, каза на 
края Борис Крайгер, нашите 
трудещи се полагат големи на 
дежди, а те ще се осъществ
ят само ако всеки се обърне 
към себе си, към своята тру
дова организация и нейните 
възможности в изнамирането 
на най-добри решения за про 
блемите, които ще ни донесе 
процесът на стопанската ре
форма. Само такава ориенти- 
ровка дава пълна гаранция, 
че диес можем да имаме пъл 
но доверие в ефикасността на 
мерките, които ггредриемаме и 
в успеха на самата рефома.”

ръчна
.-,ЛЖ *Й2Й

Нови ковани пари от 1 динар и 50 пари
цени за пшеница и ръж и то динара килограм, за втора гру 
за сортни пшеници качество па —■ средно тегло от 95—110 
а и б 100 динара за килогра- кг по 375 динара и трета гру 
ма за пшеница от качетвема па — тежка — от 110—125 кг, 
та група ц 90 динара и за ръж или по-тежки, а да не са по- 
100 динара килограм. Също стари от 12 месеца, по 385 ди 
така и за царевицата се гараи нара. Споменатите цени се от 
тира цена от 63 динара килог насят за 1 килограм живо тег 
гам, докато за ечемика и ове- до. 
са се определя гарантирана 
цена от 65 динара 1 килограм 

С това Дирекцията за пре
храна е длъжна да изкупи всн 
чки количества, конто й пред 
ложат производителните орга 
иизации по определените гара 
птирани цени, както и онези 
които се занимават с изкупва
не на споменатите житни рас 
тения. Със споменатите реше
ния се определят и условията, 
които трябва да изпълняват 
горните продукти, за да могат 
да се продават по гарантира
ните цени-

НОВИТЕ ЦЕНИ НА ТЮТЮ
НЕВИТЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

И КИБРИТА

Със специално решение на 
Съюзния изпълнителен о^вет 
се определят гарантираните не 
пи за изкупуване на добитък 
от стопанските организации и 
институции, които (произвеж
дат и угояват добитък или то 
ва правят в коопертция с ни 
дивидуалните 
Минималните гарантирани це 
ни при изкупването на угое- 
1П1 телета са 740 до 450 дина-

Въз основа на ОИВ. дирек
торът на Съюзния завод по де 
ните е издал Наредба, с коя
то се определят цените на ци 
гарите и кибрита в продажба 
та на дребно, които могат да 
вървят до следното равнище:

производители.

ра килограм, в зависимост от 
теглото, породата , и възрастта е 
за агнета и овце от 480 до 330 
динара килограм; различни 
породи свине от 465 до 420 ди 
пара килограм, докато най-ш*

НА ЦИГАРИТЕ

I качест. гр. 200 динара за 
20 къса

1/П качест. гр. 170 динара 
за 20 къса —

П качест. гр. 150 динара за 
20 къса

П/а качест. гр. 140 динара 
споменатите за 20 къса

Димитровград
С друго решение на СИВ се 

определя, че 
цена на1 кравето мляко не може 
ла бъде по-низка от 28 дина
ра.

Решение за повишение на цените изкупвателната
зката гарантирана цена за у- 
гоепи пилета, се движи от 570 
до 540 динара.

Решението за 
гарантирани цепи е в сила от 
26 юли 1965 година.

ливо (бук) — по 8.800 динара 
един кубически метър. Другите 
видове въглица ще се продават 
по набавяйте цени с надценка 
за разходите около превоза.

С решението на Скупщината 
се предвижда нито един арти
кул да не се продава над опре
делените цени, продажните це
ни на всички артикули ще се 
определят според набавяйте це
ни и действителните разходи. 
Ония магазини, които са отда
лечил с повече от 10 км от Ди
митровград ще покачат цените 
с 2 динара за всеки килограм 
или литър от най-високата 'ут
върдена цена.

Общинската скутцина в Ди
митровград ка своята сесия от 
26 юли взе решение за най-ви
соките цени на дребно за след
ните артикули: брашно — тип 
1000 — занапред ще се продава 
по 128 дин; тип 600 —• 172, тип 
400 — 230 динара. Черният хляб 
ще се продава по 136 динара, а 
полубелият — по 180; захар — 
255 дин, захар на бучки — 285 
динара. Растителното масло 
„Рефуз” — 455 динара 1 кг. в 
бутилки от по 1 л. — 480. а в 
бутилки от по половин литър 

- 270 динара.
В сравнение с цените на ме

сото в Ниш и някои други гра
дове в (уграната месото в Димит 
ров град е значително по-ефти- 
но. Най-висока продажна цена 
на месото първо и второ каче
ство е' 1.200 динара, юнгешкото 
оъщо толкова, говеждото 1.100, 
овчето 840, свинското 950. а аг
нешкото 900 динара 1 килограм.

Според решението на Общин
ската скупщина ло-слабокачест 
веното месо ще се продава по 
20 динара по-ефтипо от най- 
ниските цени, според калкула
циите.

Кравето мляко ще се продава 
по 130 динара литърът. Общин
ската скупщина определи и це
ните «а въглищата. Най-скъпо 
ще се продава „Костолац” — по 
11.000 динара, а дървата за топ-

Решеиието за минималните 
изкупвателни цепи на угоени 
свине предвижда, че онези сто 
панскн организации, които се

Ш/а качест. гр. 130 динара 
за 20 къса

Ш/б качест. гр. 110 динара 
за 20 къса

IV качест. гр. 100 динара за 
20 къса

Увеличение па пенсиите и детските добавки
Също така от 1 августчи де 

темите добивът т щс се уве
личат с 1.200 динара, разбира 
се, ма онези лица, конто досе 
га са получавали пълен износ.

Слей направените изменения 
в Закона за борчески добав 
ъчии осиовата за борчески до 
бавъчни се увеличава с 23 на 
сто т. е. от 40.000 па 49.200 ди 
пара. И тази распоредба от спо 
меиатия закон ще <се прилага 
от 1 август.

Вследствие нарастването на 
жизнените разходи, като нос 
ледица рт новите стопаоки ме
рки, всички ридове пенсии, де 
тсюи добавъчни и други сочи 
алии давания се увелича 
ват средно с 23 на сто. Увели 
чението на пенсиите ще нап
равят републиканските общ
ности за социални осигуров
ки по начин определен от тя, 
хиата скупщина, а увеличени 
с-то ша пенсиите ще важи от 
1 август 1965 година.

КИБРИТ
I

Формат 5е с 50 клечки запа 
пред ще струва 15 динара, до 
като прегъващ се картонен кн 
брнт — 10 динара.

ПРОДАЖЦЛ ЦЕНА НА 
ВЪЛНАТА ---------

М. Б.
Босилеград

До СТ.ООТЯ — 

стари цени
Директорът па Съюзния за

вод по немите също така е 
постановил продажната цепа 
па стари цветни метали, ста
ро желязо, сурова кожа и въл 
па. Така па пример продажна 
та цепа па вълната може ла 
се формира до следното ран- 
иище: I мерило _3.500 динара 
Килограм,' 1а. полумершга — 
3.200 динара, 1б — полумернпо 
3./000 динара. Па цпгця—2.850 
динара, Пб питая — 2680, Ша

Иа територията па Босиле- 
градска комуна още не са опре
делени повито цени за всички 
артикули за широко потребле-' 
ние ■— които определя Общин
ската скупщина. Значи потреби 
телите в тази комуна ще се сягаб 
тяват по старите цени все до' съ
бота когато Общинската скуп
щина що донесе решение за по
пито цепи.

Попият динар -100 сегашни динара
лутн ще определя Югославска 
та народна банка, въз оспова 
на ма «гоящия шир мтет на ди
нара.

Ведно е това Съюзиата скуп руда прйменка — 2.630 динара 
щииа прие и Закон за изработ 1116 руда праменка — 2.550 дн 
пане на пови парични знаци пара; 1Уа груба праменка — 
(банкноти. Покрай новнге на- 2.480 дина па, 1У6 груба прпмен 
ричшг знаци, ще бъдат нзра-

Новият паритет на 
се утвърждава въз основа на 
0,7109368 милиграма чисто зла
то за един динар, респектив
но 1,406594,78 динара за един 
килограм чисто злато. На. това 
съотпествува курсът от 
динара за един долар.

Курсът на чуждестранни

динара

1,250
ка — 2.400 динара.ва-



ВРАТСТВО'

ДНЕВЕН РЕД НА ДИМИТРОВГРАДСКОТО СИЛСКО СТОПАНСТВО

ИДЕИТЕ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ
СЛЕДВА ДА СЕ РЕАЛИЗИРАТ

II11111 

1

Също така една по-здрава ко 
перация ще с в състояние да обез 
печи и по-високи лични доходи 
което ще привлече хората и 
по този напиел ще има достатъч
но работиш ръка за всички опе 
ерации при производството на 
тютюн. Кооперацията ще трябва 
да бъде в състояние да обезпе
чи работна ръка за тютюна за 
бране, низане, сушене и гер.

Тези проблеми много по-успе
шно ще разрешава единствени
ят комбинат, който по мое мне
ние по-смело трябва да пристъ
пи към организирането на спе
циализирано производство, от 
Което ще заЕиси по-нататъшно- 
то развитие на селското стопан
ство на нашата територия.

Теша П. Томов

довеждане на вода. необвашата рубри- рво за
ходим а за култура. Макар че 
за набавянето на черво не бяха 

повече огг 200.000 дииа- 
със

Редовно следя
обединяване на коопераци 
еелскюстопаи гок и проми ш - 

комбинат. Тя третира един 
актуален проблем на общината, 
който търсят незабавно решение. 

Със създаването на комбината 
. комуналната «общоост ще напра 

пи солидна организация със здра
база

ка са 
и го п 
лой нужни

Ч:Ла [кооперацията не беше в 
тоямие да го набави. А освен то 
да — провеждането 
дг пивата ма Янйчков оспорява 
и Кирил Дапков. Благодарение 

честите валежи напояването 
тютюнище се улеоии и

на водата

|.1 а
на това
опитът на кооперацията ще ус

па матс|р иа лсю-те хн и ч сока 
добра организация, достатъчно 
кадри, способна та уско.ри разви 

селскотоОт съвещанието в Димитровград

Лровеждане в дело тезиенте по печата, радиото
и телевизията

пее.стопанствотисто тю
в общината. Затова считам, че 

д0. известна степен
Искам да кажа, че ако коопе 

рацияга разполагаше със здра
ви фондове щеше да бъде в съ 
стояние да отпусне повече сред 
ства за сътрудничество с 
тате производители, 
трудиичеството с коперацияга 
и'<з имат полза и частните про- 
т I з водител т т коопераци ята.

ситен тези, 
обобщени разисквания, предстои 
конкретна работа върху реали
зирането на предложенията 
доите. Преди да се мимо към ко 
пк|реттга акция необходимо е да 
сс направят солидни подготоп- 
ки—анализи, изчрелечптя 
които ще покажат предимствата 
от обединяването иа коопераци- 

■раздребнените и слаби

час- 
А от съ-И 11-

И ДР.

ОКОЛИЙСКО СЪВЕЩАНИЕ В НИШ• т ттс над 
кооперации, конто призтзеждат 
всичко каквито са сега. КЪДЕ СА ВЪТРЕШ

НИТЕ РЕЗЕРВИ?
спзо ‘ все повече става не .са
мо основно информативно сре 
дство, но н трибуна за обсъж 
дай е иа обществени, стопан'» 
,скп, просветни, култУрнИ и 
други проблеми в живота па 
българската народност, 
гарче", любпм|о четиво на малки 
те от основните училища. Но, 
п покрай тези успехи, не са из
ЧерПЗрШ ВСИЧКИ възможности
за по-толямо разпространение 
на „Братство” и „Другарче” 
На страниците на „Братство“ 
рядко се появяват обществе

ни и стопански ръководители, 
непосредствени производите
ли (от предприятията, нередов 
по се доставят материали За 
заседанията на ехупщнните 
н съветите и тн.

На съвещанията се обсъди

Проблемите по печата, радн 
ото и телевизията бяха преди 
известно време на общо обсъ 
ждане в' Ъбтествело1 полигцче 
ските организации, професмо-’ 
нрлнпте дружества и трудови 
те колективи на съответните 
учреждешпФ 8а (широката де
бата но печата, радиото и тс- 
левипзята (5яхр повод тезнен- 
те на Съюзния отбор на ССРН 
който неотдавна бяха приети 
като траен 'документ по тези 
проблеми.

Макар че от приемането им 
не измина много време първи 
те (положителни резултати от 
провеждането в дело на тез1и 
сите са налице. Това потвър
диха и съвместните съвеща
ния в Босилеград и Димитров 
град по проблемите за печата 
на българската народност, ор
ганизирани от изпълнителите 
отбори на ССРН, а в които У- 
частвуваха; представители на 
всички юбществено-полнтичес 
кН оргДнпрацчи в общините 
Босилеград, Власна 
лица и Димитровград, както и 
представители на Редакцията 
„Братство",

Обща констатация на \лвете 
съвещания е, че в развитие*» 
на печата да българската на- 
.роднет р Югославия в рамки
те иа ,,Братство” са достигна 
ти Завидни ^резултати!- ,,Брат-

Мнолл. че в колективите и в 
съществувакооперациите не 

съпротива среш.у тези стремежи 
още повече като им се поедста- 

1докуме«т|-щияви убедителни 
за .ползата която ще имат от о- 
бедимявапето. Следва после да 
се изготви проектосметната доку 
ментапия на новия промишлен 
комбинат, която да определи не 
го-вата физиономия и начин иа 
работа-занатгред.

Подготовките изиакват

Друя >.
положение

положение,
мери в незавидно 
т. е. в по-трудно 
отколкото някои други околии 
в Републиката. Направения,- 
анализ в 30 предприятия за по 
жението им на 30 юни т. г.ус

Тези дни в трудовите орга
низации и общините в Нишка 
околия твърде внимателно се 
обсъждат ноЕите 
мерки за последиците, които 
ще се появят в практиката. В 
т ая насока значителен принос 
даде и неотдавна състоялото 
се съвещание в Околийския 
комитет на Съюза на комунис 
тите в Ниш със секретарите 
на Общинските комитети. Гла 
вна тема на съвещанието бе 
какво конкретно е направено 
за провеждане за новата сто
панска реформа.

За предстоящите задачи, за 
трудностите, за различните 
прояви, които успоряват пра
вилното схващане на нови-ге 
мерки на съвещанието говори 
другарят Тодор Славянски, 
подпредседател на Околийски 
я отбор на ССРН. В изложени 
ето си той се спря специално 
върху реалните възможности 
на стопанството в Нишка око 
лия да се включи в новите ус 
довия Обаче при това той из
тъкна, че регионът на Нишка 
околия, поради предимно ек
стензивния начин на стопа
нисване, изостаналите произ
водителни мощности ще се на

стопански
най-

пълно ангажиране ка специ
алистите. а новите стопански 
мерки вече подтикват към ак
тивизиране «а всички сили, за
интересовани за по-рационална 
и по-рентабилна работа и разви 
тие на специализирано тхроизвод 
ство в селското стопанство.

До каква степен една слаба

танови, че, в сравнение с ми 
налогодишният баланс се пред 
вижда по-малък съвокупен до 
ход за около 3 .милиарда дина 
ра. Обаче за същото време 
при някои стопански органи
зации се очакват добри прои 
зводствени успехи („Синиша 
Николич-Арагош”, комбинат 
„Димитровград“ и др.).

Тодор Славянски изтъкна, 
че материалните разходи през 
следващия период ще нарас
нат за около 17 милиарда ди 
нара.

Трудовите организации ще 
бъдат принудени занапред до 
максимум да залегнат за „из
карването" на още много неи 
зползвани резерви. На събра
нието на Околийския комитет 
на СКС се прие като задача 
всички трудещи се. преди вси 
чко членовете на СК, на сво
ите работни места да се анга 
жират за още по-пълното и» 
ползване на вътрешните резер 
ви в предприятията.

В този смисъл занапред ще 
се Върви към освобождаване
от непро изводи тел
н и т е работници. Значи като 
последна мряка се предвижда 

' увеличването на работна Ръ
ка.

и въпроса за книгоиздателска кооперация не е в състояние да 
дейност >в рамките на ,,Брат- разрешава проблемите говори 
ство”. Тръгвайки от резултати- примерът на кооперацията в 
те в досегашното развитие на Трънско Одсровци. Тази година 
българската народност на вси тази к-оо-перация за пръв път 
чки полета, от нуждите за ли започна да засажда тютюн в съ 
тература ,на бъхйарски език, трудничество с частните произ- 
сгг факта, че от средата на бъл- водители. На 2 и половина хек- 
гареката народност постепе- тара Никола Яначков засадил 
ино израстват млади поети и 
(писатели — на) съвещанията 
се Язе решение в рамките на 
;,|Зратство" да ое> пристъци 
към щфобемна •книгоиздател- 

ска дейност.

Округ-

към половия ‘милион корена от 
това индустриално растение. На 
това землище вече 6 години той 
с успех отглеждаше тютюн. Спа 
ред договора кооперацията 
задължила да набави тумено че

се

РАЗВИТИЕТО НА ВЪСТАНИЕТО В БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Някои предприятия напри

мер не следят този път.
Още веднага се опълчиха 
срещу (някакъв си излишек от 

работна ръка в колективите. 
И разбира се — тук се стигна 
до големи грешки. Като при
мер в това отношение може 
да послужи химическата про
мишленост „Аужница" в Бабу 
шница, Където са уволнени 
към 30 работници, между ко 
ито и химици, правници и и- 
кономисти.

Ощреле и Гламоч. Всички те
зи и други места бяха оовобоце 
ни. Народът се вдигна на въс
тание в цяла Крайна. На 29 
юли в Подгърмеч, а на 30 в Ко 
зара, дойде до общо въстание. 
Хиляди хора тръгнаха в борба 
с пушки, брадви, вили и коси 
Въстаниците разбиха по-малки
те усташко-дамобранеки части 
и насочиха „фронтове” към не
големите градове. Понеже въс- 
Уаническите сили тогова още не 
бяха достатъчно бойно органи
зирани,' усташко-уюмобранските 
части на Павелич успяха да 
разбият въстаническите фронто 
ве около свободните територии. 
Обаче тяхната офанвива бе спр 
яна и разбита от партизанските 
отреди в сраженията при Аър 
вар, Босански петровац и Ощ
реле. По този начин .държава
та на Павелич се показа неспо 
собна да потуши въстанието, за 
щрто хърватските селяни и ра 
ботнииите, по насилствен начин 
мобилизирани в домобраните, 
не искаха да се борят. Напро
тив, стотица демобрани минава
ха на страната «а партизаните 
предаваха връжието и отиваха 
по домовете си или оставаха па 
ртизаоите.

В Херцеговина, къдетр уста
тите. потпамогнати от каталиче 
ския клер, страхотно предслед- 
ваха най-прогресивниге хора и 
сръбското население, въстание
то към края на юли получи ьщло 
ви и широки размери. Устащи-

НародноссвободителнаТа борба 
в Босна и Херцеговина още от 
самото
сложни и извънредно изостре

те не бяха в състояние да се 
противопоставят на въстаници
те. Затова към края на юли в 
Херцеговина дойдоха многочис- 
лени италиански окупаторски 
части. Тогава въстанините бяха 
принудени, заедно с народа, да 
се оттеглят в планините, а по- 
късно нанесоха тежки удари на 
врага (саглр при Невесиня бяха 
заробени 340 войници) и във 
всички по-големи меспга практи 
чески бяха обкържили вражес
ките гарнизони...

■прие призива на Комунистичес 
ката партия във всички краи
ща започна Народоосвободител 
ката борба, дю все пак въоръже 
ното въстание в чисто хърватс
ките краища се развиваше по- 
бавно, докато в краищата, къде 
то живееше прогонено сръбско 
население — още в началото по 
лучи масови размери. Но също 
така трябва да се к-онстатипа, 
че въстанието в Хърватско, как 
то цялостно, така и в отделни 
крагпца, се развиваше иостепен 
но, обхващайки все по-широки 
народни слоеве, без каквито и да 
било по-сериозни кризи 
ви, благодарение на организира 
ната крепкост и правилната по 
литичеака дейност на партийни 
те организации.

начало се развива при

ни условия на нациоални и ре
лигиозни
Масови кланета на 
население от страна иа усташи 
те, и кланетата на хърватско и 
мюсюлманско население, които

получи-

лротивоположности.
сръбското

вършеха четниците 
ха страхотии размери на черна 
религиозна война. Затова в цен 
търа на дейността на Комунис
тическата партия в организира 

него и насочването на въстание 
то, там където народът спонта- 
но грабваше оръжие за самоот
брана от усташкия терор се на 
мираше развитието на братство 
то и единство на нашите наро
ди. Само победата на тези идеи 
можеше да създаде условия за 
успешно развитие на ръстание 
защото и германско-италиански 
те окупатори й предателоката 
домашна буржоазия — колкото 
хърватската, толкова и сърбска 
та и м(юсюлманоката — всички 
свои злодейски планове пра- 
деше върху продълбочаването 
на Народоосвободителката бор- 
осуети въстанието и развитието 
на На родноо свободилката бор-

И в някои други общини яЦ 
аше подобни прояви, коА'0 
представлява очебиещ пример, 
че рефермата не е разбрана 
Напълно.

За линията на „по-малко на 
прежение" има безброй приме 
ри. А новите стопански мерки 
налагат — най-добри решения 
без създаване на ненужни съ 
тресения в колективите, за
щото се знае, че за всичкЦ, 
или за повечето заети има ме 
ста.

Развитие па въстанието 
в Хърват&но

Хърватската комунистическа 
партия работеше върху органи 
зцрането на въстание при извъ 
нредно трудни усровия. Само в 
Хърватско буржоазията 
да предаде хърватските комуни 
еги, намиращи се в концлагери
те на бивша ЮтЬ^лавня,'аръЦе 

те на германския окупатор и ус 
ташите. Усташките злодеи зало 
чнаха още от първия ден пре
следването на комунисти и доу 
ги прогресивни хора — атггифа 
шисти, а сетне продължиха със 
свирепото преследване и клане 
на сръбското население 
ите.

и отли

Като дек на въстанието в Хъ, 
рватско е взет 27 юли 1941 тоди 
на, когато партизани нападнаха 
МЯСТОТО 'Оръб, в околия Долни 
Лапад, след което въстанието 
бързо пламна и обхвана 
Лика, особено

успя

цяла
южната и средна 

част4 На ^ авГусф вече бе освобо 
ден Долни Лапад — първият 
осободен околийски център в 
Хърватско — където бяха зап
ленени 350 пушки, а сетне прек 
ъсната жп линията Загреб — 
Оплит и

Момчиле Милачич

и евре-Ла

ба. осуетен опитът на: у стга 
да проникнат на освободе 

пата територия. С въстани ето в 
Лика ръководеше членът на ЦК 

ХКП Маркю Орешкович-Къ- 
рития.

Тези: общи уаловия нелремен 
но се отразиха и върху разви
тието на въстанието и Народо- 
оавободителната борба в Хърваг 
скр. Макар че най-еьанателна- 
та част от

Босанска КрайВъстанието в 
на още в началото получи масо 
ви размери. На 27 юли парти
занските отряди нападнаха ус- 
Ташко-домобрансжите гарнизони 
в Дървар, Босаноко Грахово, хърватския народ (Следна)3



5,ВРАТСТВО’

Кръглата маса на „БратствоЛ в Димитровград
До каква степен политическите органи и органите на 

самоуправлението в Димитрвград се ангажираха в разяс- 
няванет0 общността на реформата на нашата стопанска си 
стема и до коя степен трудовите колективи насочиха уси
лия в разоткривапето на своите вътрешни резерви и как 
навестените мерки се отразяват па пазара па произведе- 
пия за широко потебление и тибяха тема па кпъгллта 
маса на „Братство” от 22 юли в Димитровград Съ^7пи. 
■ците на е. „Братство" не чуха мнението на представите- 

па самоуправителните органи в предприятие Услуга" 
по простата причина, че те не присъствуваха 
тс маса.

I ботна ръка. Откъм тази ртра 
-на навестената стопанска ре
форма благотворно се отрази 
в,ърху увеличението произво
дителността на труда. През; 
юли една смяна в един цех от 
80 — 90 души произведе за е- 
дин месец' толковги колкото 
произведоха два цеха през май 
и юни. През голи нямаше Ни 
то едш! ден отсъствия и отпу 
ски по болест. Все още ни ли 
псва добра организация на 
труда, и ‘зарад това не нз|полг 
оваме добре работното време., 

органи Трябва да изтъкнем; че в на 
шето Предприятие личните до 
ходи не съответствуват на 
вложения труд.

Иначе, предприятието се бо 
‘ри (с .редица трудности. Няма 
ме достатъчно оборотни сред
ства — дължим към 70 мил по 
на дтшара, а на нас дължат

шиите суровини са твърде сте 
•ши.; ,3а. отпуски по болест 
през цялото полугодие сме 
платили 100.000 динара. И По 
край тези трудности през' пър 
вото полугодие през тази годи 
на успяхме да заделим във фо 
ядовете 14.500.000 динара. Но 
вите мерки ще покажат в как 
во положение ще .се (намерим 
по-нататък. Разговорите за ин 
теграцията със земеделска пге 
кооперации, които се водиха 
през пролетта не дадоха очак 
ваните (резултати. Това бяха 
караници -а не разговори..;

' ГЕОРГИ КОСТОВ председ
ател на работи, съвет в „7 
голи":

— В нашето предприятие от 
значение е намалението на ра 
зходите, а те са по-големи от 
лаиП. Затова не сме в състоя 
ние да покрием личните си до-

1

1
ли

на кръгла-=
Добре подготвените диску- 

сии на председателите иа про
фсъюзните организации, секре РАНКО СТАВРОВ прелеела 
тарите на първичните органи ' тел да профсъюзната 
зации на Съюза на комунисти зация в Механик”- 
те и председателите на работ. __ ,в 'йашето предприятие 
лнчесгоите съвети в осемте реформата някои схванаха ка 
трудови организации красно- то мярка, с която да се откри 

речиво илюстрират специфич ва из.шшек от работна Ръка 
постите -на вътрешния живот от която час по-скоро трябва 
и раоота на всяка организа- да се свободим.' Затова доста 
пия и достатъчно уоедиТелно допринесе н постъпката иа цп 
говорят до коя степен колек-

чука се доставя от чуждия па 
зар. _

Свободан Панайотов

стина е, че някои произведе
ния не се намират. От нова 
годила насам нямаме лим.

Липсват и .някои електриче 
ски уреди, 'които все повече 
се търсят..

ДИМИТЪР СТАМЕНОВ, пред., 
на профсъюзната организация 

светлината 
стопански мер 

събранията 
и а първичната организация и 
на събранията ма синдиката 
имахме много за какво да го
ворим, В коперацията личните 
доходи ‘са най-ниски и затова 
никой не иска да се заема на 
работа тук. Освен това наша

та! Организация големи сред
ства дава за поправката на 
вече дотраяли '.машини, аг не 
разполагаме с кредити да на
бавим нов<... Паради честите 
дефекти и липсата! на някои 
резервни части за трактори и 
някои други селскостопански 
машини 
ни машини. И покрай това но 
вите стопански мерки ще до
ведат 'селското стопанство в 
По-благоприятно положение. 

Обаче Нашата (кооперация тру 
дно ще се снамери ако не се 
промени нещо в кредитната 
политика. .

ТАСКО МИКОВ, Председа
тел на работническия съвет в 
..Балкан”:

— Още миналата година за
почнахме да; се освобождава
ме от 'излишната /работна р-ь- 
ка. Сега с 8 работнтщи 
ко — обезпечихме 2,500.000 ли 
нара доход, а миналата само 
— 2.000.000 динара. Таз!и Годи 
иа увеличихме и личните до
ходи. ___

тивите са схванали, че от все 
ки работник, организация про 
изводителност Н др. зависи 
развитието на трудовата орга 
нпзация и жизненото равни
ще на всеки отделен работ
ник и на колектива. Ето как 
во казват за това участниците 
на кръглата маса

СВОБОДАН ПАНАЙОТОВ, 
прелседателната профсъюзна

та организация в ,-Ди.мигров- 
РаД”:

РЕФОРМАТА РАЗКРИВА ДУШАТА 

МА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ „Нишава":в
новитеи а

наки и
равителния отбор преди 
вестяването на новите мерки.
Шестима добри работници той 
провъзгласи ва непроизводпте 
лпи само зарад това, че месеч 
но получаваха по 18.000 дцна-: 
ра когато работеха в режнята 
Ако работеха от норма лични 
ге егм доходи сигурно щяха 
да бъдат много по-високи. Взц 
майки личните
мярка за производителност у- 
правителният отбор дойде до 
лоши заключения — и уволни 
добри работници. .'Профсъюз
ната организация и работнице 
скИят съвет се противслоста- 
вкхЛ ,на това и работниците 
са върнати по местата си. О- 
баче те вярват; че първият 
случай е само отлагане на ре
шението, и че сега сигурно ще 
бъдат уволнени.

Нашите работници не раз- ____ .
бират какво нещо са вътреш 
ни резерви. Затова един казва 
,.До кога с тия -въгреииш ре
зерви. Ние нищо иямаме в ма 
тазина’?-., Ина)че й производ
ството има 35 работници, а по 
чти също толкова и вън от 
производството и пропорция
та гласи 1:1,5 в полза на непо 
средствените Производител н.

Колкото и пол ож ителн и да 
са новите стопански мерки на 
шето предприятие ще изпадне 
в затруднено положение пора 
ди липсата на оборотни сред
ства <и ангажирането иа зна- има инвестиции ^ 
чителни средства в недовъР- л,е Ра°ота. От ооема па капи 
шена производство; | Нямаме талоаложенията в строителст- 
винкли за да довършим крева . вот<Узависи и числото на заети 
тите. Зарад липсата на сурови те- Затова нашата работна ръ

г ка е предимно сезонна и Всред 
нашите работници съществу
ва огромен интерес за стопан 
ската реформа и за излишека 
от работа Ръка. Отсъствия 
от работа има съвсем малко.

СТЕФАН МИЛАДИНОВ, нре 
дедател па профсъюзната ср 
гтГ.нйзация 1в „Свобода":

към 60 милиона. Настояваме 
колкото се може |повече суро 
вините да набавим на наша 
територия зарад увеличените 
разходи .на превоза. За тази 
цел ще обезпечим и собствен 
гатер. . —

МИЛУТИН АЛЕКСОВ, пред
седател на профсъюзната орга 
низания „Градня":

— В нашето предприятие и- 
ма специфични проблеми. Ако

на ходи. Младежкият актив се 
зае със задачата да товари и 
разтоварва стоките, за да не 
даваме средства за допълните 
дни работни лица. Не същест 
вува излишен от работна ръ
ка.

— Освен разясняването на 
нойите стопански .мерки в ко 

. мбината бяхме принудени -да 
разобличаваме и Разни иепра 
вилни схващания във връзка, 
със стопанската рефОр,\га1 Та'1 
ка например при мас се гово
реше, че от комбината ще бъ 
дат уволнени към 200 (работ
ници като излишен от работ 
иа Ръка. А гше и покрай тези 
неоснователни слухове — при 
ехме 6 нови работнишг. 

Навестената

Иначе се /лцпса 
ци-

чувствува
от строителни материали: 
мент, дъски, керемиди и 
Още ие сме набавили и в ъгли 
ща. Търсихме 3.000 т, а ще по

ДР.доходи като

■ ------------------------------- ------------------------------------------------->

имаме неизползва-

реформа ни 
Подтикна по-внимателно да се 
отнесем към своята работа. О 
крза сй.че заемното;неща. са пра 
вени забележки на ония, кои
то се разхождат през работно 
то време или пушат- И май 
сторите не предпр!иемаха по- 
серио-ни мерки срещу тези 
явления. Също така не допус
кахме някои работниии да
да произвеждат (свръх плана, 
маквф “че можеха да правят 
това. Положително е това, че 
чувствително ;се 'намалиха от 
.съствията от работа. ' Преди 
на работа не идваха и по 20 
души дневно и имахме доста 
несгоди как да им обезпечим 
замяна. Сега дневно най-мно 
го ако отсъствуват 7 работни 
пи и то в сезона иа селско-сто 
ланските работи.

Но и покрай това електро- 
работникът Божидар Унгар, 
секретзф на профсъюзната ор 
гаиизаиия, не искал да попави 
тока на трансформатора ецмо 
зарад това, че му било мина 
ло работното време. И затова 
цяла една смяна не работила.

В производството слагат за
бележки върху Работата на 
комерчеекта служба при наба 
Еката на суровини и на тех 
ническата служба, която е 
подведена1 под отговорност за 
рал връщането на стоки.

С всички тези проблеми ще

по-мал

Част от учасниците в каялата маса на „Братство”

лучим само 2.000 тона,
Настоявахме да сиречим не 

оправданата глад За стоки. И

и пие има

М. Бакич — М. Прнсопск*

Босилеградни са виновни ко.мерческата 
служба и ръководството на 
предприятието. Интересно е; 
че когато отиват па път прел 
ставители на комерческата 
служба — няма суровини а 
когато отиде техникът — има.
Има доста незавършено произ 
водствс/. Казва се че нямаме 
оборотни средства. Както и 
да е „Механик" е в трудно по 
ложе ние. (Машииита не се (из по болест. Повече от тези, ко 
ползват ни 50 на стр. Преди ито работят в канцеларията, 
работехме в две смени, а сега 1ова е и разбираемо защото

в настоящите условия рабо- 
тпирите са изложени па тече

Земеделските коопера
ции-в един комбинат?

— Говори се, че нашите т-ра 
ботници отиват много в отпуск — Счита се, че само по този 

засили селското стопанство
начин можа да се

I
Проблемите в селското и то 

рско стопанство и комуната 
бяха тема па неотдавна състо 
ялата ре Сесия па Съвета по 
стопанство при Общинската 
скупщина в Босилеград.

От поднесения анализ за съ 
стоягшето на торите в Боспле 
градско се вижда, че ,в тоз1 г 
край безмилостната сеч взема 
все по-големн размери. Комета 
тара се също така, чс плана 
за възобновяването на горите 
не се изпълнява. Покрай обек 
тивиитс причини за това — 
съществуват и редица проиус 
Ми, Има все !още недоразуме
ния между иякои земеделски 
кооперации и секцията по гор 
ското стоприство в Босилеград 
Само зарад това някои голини 
около Горна Любата аг по-на- 
татък си стоят незалепени.

Движението 1иа )Ио(раиите е 
изпълнило тазгодишния си 
план гго залесяване с 44 иа сро 
Останалата част ще се нагъл 
ни през есента. Очаква се в те 
чение иа годилата да бъдат за
лесени общо 100 ха голини. г

На сесията па съвета со из 
хъкна, че запщгрел ще е нсоб 
ходимо да се спре зимното ивси 
чапе па стълбата за храна

само в една.
Иггж. МОМЧИЛ МАНЧЕБ 

•председател ага работническия 
съвет в. „Механик":
— С реконструкцията па пре
дприятието поляците закъня- 

ха два месеца. Ако тя беше из 
вършена без трудности рабо-- 
тите шяха да вървят поимаче 
Така, принудени сме разни ра 
ботни места да преместваме 
от помещение в помещеггие. 
Това значително влияе върху 
незаетостта иа заетите работ 
цици. Само оня, който знае ка 
во Риа(чи да реконструираш 
предприятие без фондове мо
же да разбере нашите трудно 
сти. Разходите Около рекогр- 
струкцията в „Механик" юбре 
мепяват производството. /Гна 
че в администрацията има 
много служащи. В настоящия 
момент работниците се намал 
яват — а служащите — уоели

иа добитъка, За тази мярка и_ 
условия тъй като тазгоди

шният сенодобив е добър.
Разгледано бе и положение

то в животновъдството. И "То
зи път се констатира, че земе 
делските кооперации ие пола 
гат нужните грижи за интензиви 
райе на този селскос готггцгски 
отрасъл, макар че за него нма 

условия в Босгъл оград
ено. Кооперацгщте не предпри 
смат мерки за подобрение по
родите иа ед.рня н дребен до
битък), 7ме увеличават фураж
ните площи. 'Иргъкна се оба>- 
че, че в новите стопански ус
ловия й*нмсделскпте 
шш що се намерят 
натива: Плн да ре 
лтще към селското стопа! готво 
или да се намерят пред фалит

Има предложения да се об
съди! въпроса оа обелдшяване 
то на някои от 
кооперации в едни комбинат» 
който да рвРделн селското 
стопанство от търговията/;

ОщжЛът рзе {решение тцрн 
въпрос най-щателно да се об
съди от страна на земеделски 
те коперацин н да бъдат изгб 
таени Аг Поднесени конк^хчн*

В. В,

мание, а в канцеларията — тече 
ние ие става. Когато се пресе 
лим в новите хали — и отпус 
ките по болест сигурно щс сс 
намалят.

От досегашната активност и 
разясняването па. повито сто
пански мерки ‘и изчи(слс1Шя Н 
в нашето х/редприятие са ша^ 
правени [някои изводи. ЗапаШ 
ред още <п|оибля.мо шпимание 
щс: се обърне па пестенето на 
материали и по-доброто изпол 
зване па работното време. Спо 
ред сегашните анализи — ефе 
ктавпото работно време при 
нас е 6 часа а това е малко.

добри

коопера- 
прел алтер 
обърнат сСОТИР СОТИРОВ, председа

тел па профсъюзната органи
зация в „Братство":

— Производствените мощно 
сти в кожара ,/Братство" ие 
се използват повече от 40 на 
сто Цо Цростата 'причина, че 
се работи в тп-ьрлс лоши про 
изводствени {помещения. Рабо

Райко Стааров

се позапимае и работиичес 
кия съвет <и съветите ла тру 
ловите единиЦи когато [геолек 
тивът се върне от годшина по 
чивка. Иначе в ирелприятието 
с формирана комисия за иапа 
мйране на пьгрехшяите |резер 
ви. Във всеки случай целокуп 
пата ни работа трябва) да се 
приспособява , към произкод 
егвото за износ, защото (каУ,

земеделските
ча.ват-

ДИМИТЪР СИМОВ, секре
тар иа първичната организа
ция иа Съюза иа комунистите тим в две смени така че ония 
в „Биле”: които работят, прели пладне

— Хората с вицаиие следят _ техните машини „спят" 
РолИрго. печата и телевизия^. след обед. Освен това често
та. Тяхното внимание привлю ■ 1 _ ___
чат въпроси, (които предимно изпадаме в затруднения ора-
се отнасят до иалишека ог ра ди липсата на суровини. Дома предложения.
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И з трудовите колективи

„СВОБОДА“: ПОЛОЖИТЕЛНА 

ПОЛУГОДИШНА РАВНОСМЕТКА
на домашния пазар. Замразя
ването на цените още повече 
подтикна хората в предприя
тието да намерят нови паза
ри за стоките сн, допи н в Сл 
овения. Като кредитно спосо
бно предприятие 
ползва всички изгоди. Годиш
но „Свобода" пропзцжда сто
ки па стойност от около 67.0 
милиона динара.

Следва да се изтъкне, че пр

„Свобода” произвежда палта, 
мъжки панталони дамски май 
та и др. Само детска конфек
ция произведе в 6,123 броя. За 
това обаче по-малко произве
де летни костюми, шушкашш

Димитровградска „Свобода” 
не издържа изпита пред нан- 
снизходителната комисия за 
хнгнено-техническа дащнта,
но по финансовите н пронзвод 
ственн ефекти — тя се реди 
между по-добрите производи
тели на конфекция в страна-
_ |

Но, нека фактите говорят.
На един работник в отделе

нието не се пада пито по 1

„Свобода” и др. стоки.
С деловоспа. умслостта п I1 

добрата си организация това !/'■ 
предприятие става още по-аку

та

Ща "^а‘.''"Ъмулатннпо.
II не е чудно, че личните А» 

ходи са най-високи в комуна
та. От миналата година те на 
растнаха с 63 на сто. 'Гази ю 
липа при начална основа 35. 
360 динара — висококвалнфи- 
цпрашггс работници, получават 
средно по -10.090, а квалпфици 
раците — по 33.816 динара, по 
луквалифнцнрапите — 30 00!) и 
пек па лпф.и;ц раните работници 

•— но 25.365 динара.
При това трябва да се има 

предвид, /че производителност 
та на труда в конфекция „Сво 
бода” ще се увеличи чувст
вително с преминането в нови 
те (производствени помещения 
и с вклгочваето в движение 
па новите машини. Ако строи 
телнбто предприятие „Градил" 
на време завърши строежите, 
и ако на време се въведе сле 
ктрнческата мрежа — коифек 
цчш „Свобода" напълно ще ос 
ъществи запланираните прои
зводствени задачи.

Комисията за откриване 
на вътрешни ресурси от своя 
страни ще насочи силите на 
този димитровградски колек
тив към още по-голяма акуму 
лативност!, производителност 
и рентабилност в производст
вото.

1' '
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Панорамата на Звоици
Строят се новите хали иа ,,Своуода"

ез първото полугодие димит
ровградската конфекция се 
приспособи към пазара, но не 
намери всичките суровини. За 
рад това се стигна до отстъп 
ване от производствения план

Има средства за пътя из 

долината еа Ерма.
квадратен метър пространст
во. Работниците ушиват кос
тюми и през тези годнищшг. 
Производството върви добре, 
а може и още по-добре. Все 
още има неизползвано работ
но време. Това е констатация 
на самите работници. Към 
по-голямо производство ги ти 
ка и това, че личните им До
ходи зависят от производите
лността на труда. Това нещо 
оказа решително влияние и 
върху изпълнението на полу
годишния план.

Не ще останат напразни у- 
■силията ианаселегшето от Тръ 

нско Одоровщ1 
около построяването на пътя 
да долината на река Ерма. Ра 
зговорнте, които станаха по 
този повод в Изпъ/м гителния 
съвет на република Сърбия 
задължават Околийската ску 

пщкна в Ниш и Общинските 
Бкупщшш в Димитровград, Ба- 

бушница и Пирот да обезпечат 
125 милиона динара, а републн 
ката ще обезпечи останалата 
половина.

Представители на Околий
ската скуНщшта н трите заин 
тересовани общгши се догово
риха вече по кой начин да се 
обезпечат средствата за постро 
яването на тази ваната съоб
щително — туристическа арте

рия и единствена връзка на 
поречието на Ерлга с останали 
те краища в страната.

Според първите преметванця 
стойността на строителните 
работи, извършени рт страна 
на населението от Търнско О- 
доровци и Поганово възлиза 
на около 50 милиона динара,

М, Б,

М. Бакич
и Поганово

Новини от Босилеградско

Опасни болести по тютюна
Полугодишната равносмет

ка показва, че „Свобода”, че 
финансовия план е осъщест
вила с 49, а производствения 
— 51 на сто от годишното про 
изводство. От запланираните 
740 милиона динара през изте 
клите 6 месеца „Свобода” е 
реализирала къле 360 милиона 

1Него-производство

През последната седмица в 
някои села в Босилеград общи 
на по тютюна се появи болест 
та '„пламеняла”,! която сериоз 
но застрашава с намаление до 
хода от тазгодишната реколта. 
Засега най-много са захванати 
селата Райчиловци, Ресен и 
Буцалево, но ако не се предп
риемат организирани съответ-/ 
ни мерки съществува опасноУ 
ст болестта ла се разпростра
ни по тютюните и в другите

да, в която ще бъде поместена 
гимназията са в течение. Засе 
га се! (подготвя строителен ма 
териал, 'необходим за зааЛърш 
ването й уреждането на 8 уче
бни стаи. Споменатите поме
щения ще бъдат готови до 
края! на, месец октомври).

Жъшваша в Забьрдие

Розличнй добиви
Миналата неделя в смилове- 

ко поле на стопанството на 
кооперация „Победа” в Смило- 
вщг под комбайните и жътвар 
кнте паднаха първите снопи 
от йисокоАобивната пшеница. 
Жътвата на ра/,дребнените И 
разхвъляни кооперативни имо 
ти върви е доста трудности. 
На няколко нивици от по - 
ори на жътварката трябва да 
помогне косачка, която да от 
коси класовете, За да не ги гази 
жътварката'.. 
на жътварктта от една (нива 
«а друга също предизвиква 
големи застои в работата.

Тазгодишните добиви от без 
остаята и етоалката на 
ожънатите 70 хектара площ са 
райлични. На 15 (хектара доб
ре обработена земя при пълна 
агротехника те достигат и до 
40 цент-цера от хектар. На по- 
слабо обработените (ниви— се 
очакват добиви от 25 — 35 пе 
нтнера.

Това разнообразие в добиви 
те има свои причини.

Смиловско Пол© е 'богато с 
киселини и в тая почва най-до 
бре (виреят овеса и някои фу 
ражни треви. Освен това пше 
ппцатд »и някои друпн житйи 
растения били засяти без до
статъчно подготовки и в АъЖ 
довио време. Поради закъсня 
ването с прибирането на царе 
випата изобщо не е Iвършена 
подготовка за сеитбата на ес 
енншгнте, Пскролямата' част от 
площите са изорани по примн 
тивен начин, не юа хвърлени 
и необходимите количества да 
куствени торове, а засяването 
е (извършено ръчно.

Всичко това повлия и 'въР- 
ху развитието 
Към 'Ю хектара бяха преора
ни и засяти с ечемик, защото 
пшеницата беше рядка.

Това Щ'е се отрази въърхУ 
добивите.

динара.,
то за един работник за бмесе 
ца възлиза на 816.441 динар. В 

1964
В.

годинаклона пък през 
«средното
възлизаше на 1,593.000 динара, села. 
а по същото време в „Свобо- Инструкторите от изкупвате 
да” — 2,494.000. За шест месе лната станция във Владичнн 
ца през тази година предпри- хан вече работят върху лока- 
ятието е осъществило доход лнйирането )на болестта. При 
«от почти 120.000.000 динара, от това се тпрйлага -механическо 
акойто във фондовете са се остраняване на заболелите ли 
прелили 66 милиона. ’ ста, а сетне пръскане с хими

ческо средство и то се дава на
тютюнс|прот13водител|ите безп
латно Акцията за ограничава 
не и премахване на болестта 
може да бъде успешна >са1мо 
п)ри иацтолямо участие И на 
тютюнопроизводителите» й на 
специалиститите.

нето - производство
БОЖИЦА

КООПЕРАЦИЯТА ИМА ПРОБЛЕ- 

МИ С НЕКВАЛИФИЦИРАНАТА 
РАБОТНА РЪКА

30

Властта Округлица ще въведе 
данък върху оборота на дреб- 
но. Въз основа на това 
да се случи кооперацията да за 
губи на някои артикули.

Единствен изход от това по
ложение ще бъде кооперация
та да се обърне с лице към сел 
окото стопанство. Следва да се 
намерят нови и по-подходящи 
форми на сътрудничество с час 
тш-гя производител, които да са 
от взаимна изгода и за произ
водителя и за кооперацията.

Време е кооперацията да се 
Ориентира към някои доходни 
с>злс1К!остопанеди култури ка[го 
овеса, картофа и др. за които 
има добри условия 
йси. Има условия и за отглеж 
да«е на нови треви.

Колективът на кооперацията 
няколко пъти е обсъждал поло 
жемието. Засега гтрблем предс
тавлява неквалифицираната ра 
ботна ръка. Кооперацията има 
31 постоянни и 11 сезони работ 
ници. Според първите прецен
ки, в новите условия коопера
ция та ще има затруднения как 
да извърши преквалифициране 
и до квалифициране на заетите 
работници.
В кнлимарата в Божица от 14 
работнички тщто една нямасъо 

тветнмте квалификации, Кооде 
р-ацията вече предприема мер
ки за доквалификация на съ
щите.

Земеделската кооперация оба 
че има трудности и с търгови
ята. Повишават се цените на 
превоза «а индустриални стоки 
и Общинската скупщина във

ПреместванетоЕдни вложен динар е осъщ 
ествил доход от 73 пари, мал 
ко пониско отГ миналата годи
на зарад поскъпването на су
ровините.

И покрай слабата техничес
ка оборуденост и несъответни 
работни помещения,', труднос
ти около доставката на суро- 
вина — конфекцията произве 

качествени костюми и 
си обезпечи пълна афирмация

може

вече

©
Нова училищна сграда
Работите около доизгражда) 

пето на новата училищна сгра
акда

И това се случва...
в този ра-„Новоднение" в впиете В. Велинов

На 31 юли димитровградска ва са унищожени и неупотре 
.та аптека -осъмна под вода. бнми.
Този път — водата „дойде”
от квартцратата на управни- 

аптеката Михаил Фран
Това е второ „наводнение” 

на димитровградската аптека 
(през последните 5 -години.

В Димитровград често пъти 
стават такива ,>х,воднешгя.”

аса на
гов, който е на годишна почив
ка.

А ето как стана това.
Чедомнр Васов заоравпл да Досега втикай йт причините 

затвори; чешмата в своята ква лите на тези „дчаводнеггия” ке 
фгира. Оттайг водата нахлула е заплатил обезщетение. 1 А 
в квартирата на Франгов а знае се, че да тях се стига 
олед това — от тавана в следствие немарливостта на

кваргирантнте.

•щ /посевите.

аптеката.
Причинени са големи 

риалпи щеш. Много лекарст»
мате

Цв. Боятшч Изглед от Божца М. Б.
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Пред АодишноШо събрание ма сШуденшгшеДо въпроса за педагогическа паралелка в Босилеград

Зо м-гоаямо сближение между рпбот- 

ническбта и селското младежНяма причини за про 

такане на работите то ще бт>де участието им С ес
традна програма в студентски 
те срещи в Княжевац.

Обаче различните акции, ко 
ито щв се предприемат до за
минаването на студентите, би 
трябвало да имат известна на 
сока към по-голямо сближава 
не между студентската, от ед 
на -страна, и '• работническата 
и селска младеж, от друга. За 
да изтъкнем това яи наведоха 
известни прояви в младежка
та среда в Димитровград. Не 
става ]въпрос само ра раздвои 
;еността между студентите ре 
младите — работници вън ве 
черните разходки до главната 
улица, а за раздвоеност-га в за 
Равния живот.

Студентите и средношколска 
та младеж са вече по родните 
си места почти цял месец. За 
връщайки се от образовател^ 
нита (институции,. оз*-> големи 
културни центри, учащите се 
могат много да допринесат за 
по-съАържателната и по-разно 
образна работа в Съюза на 
младежта, за организиране на 
по-оживен културен и забавен 
живот в родното си място. 
Наистина това някъде вече 
се "чувствува. Така например 
група студенти и ученици уча 
стауваха в програмата, с коя 
то Димитровград гостува неот 
давна в Сливница.

След редовния конкурс се о 
каза, че на бос иле градските 
основни училища са необходи 
ми още 18 квалифицирани пре 
(подаватели. След Извънредния 
конкурс това числс* може би 
ще се увеличи, защото не вси 
нки Чучители окончателно са 
решили остават ли иди опни 
ват на друго място.

И без да се увеличи, този 
брой все пак означава; че 18 под 
ведомствени училища по села 
та, или около 400—500 децаот 
малките класове в босилеграл 
ската комуна и в следващата 
учебна година ще |бъдат |дове 
дени на) Педагогически непод- 
готонни) хора. Колко ще нау- 
Пат, колко ще се 
за -по-нататъшно образование 
— не е трудно да се заключи. 
На тЗях във всеки случай 
им липсва това, което биха по 
лучили под сигурната Ръка на 
(педагогически образования у- 
чител.

Изглежда, че това, положе-* 
ние бе повод представителят 
Асен Лазаров да постави на 

■ сесията на Околийтската скуп 
хщдага в Лесковац въпроса, ка 
кво е направено досега по от 
криването на педагогическа па 
ралелка с обучението на бъл 
Гарски раик.

На сесията не бе дадено за 
доволяващо обяснение, но пр 
едставител на; просветно-педа 
готическата служба от хжоли 

-ята и представител от Босиле 
град и Прешево (защото н пр 
ещевци -имат подобни пробле- 
ми) отидоха (в Белград, за да 
видят какво 'става с изпрате
ния иск до Съвета за учебно 
дело в СРС. И се върнаха с из 
вестието; че искът се яами» 
рал в архива, без да е реша
вано по него.

ОТДАВНАШНА
НЕОБХОДИМОСТ

Необходимостта от /открива 
не на педагогическа паралел
ка с обучение на български 
език не е скорошна. Няколко 
години назад се чувствува зна 
чителна нужда от просветни 
Кадри не само В Босилеград- 
ска (комуна, 'но и в ^другите 
(краища, където живее българ 
/ската народност. Учителите, 
които още през' 1950—53 годи 
йа завършиха Педагогическо 
Училище в Димитровград по
лека напускат териториите на 
народността, а притокът на 
нови или завръщащи се е зна 
чително по-слаб. При това по 
ложение вакантните -места се 
заемат /от педагогически (не
подготвени хора, което .се от
разява върху обучението.

Всъщност откриването На 
педагогическата паралелка ни 
кой не отрича. Всички са съ
гласни че няма никакви спъ 
нки.

Но тук се вплита един друг 
въпрос, който изглежда пречи 
на действието: (къде да бъде 
паралелката?

Съветът за ^просвета в Боси 
Леград, (анализирайки кадро
вите въпроси на училищата, 
предложи лрдеди повече от еА 
«а Година на Оьвета за учеб 
иото дело чри околия Леско
вац да бъде открита педагога 
ческа паралелка (при босиле- 
т/ралската (гимназия). Съветът 
на околията по начало бе съ 
гласен <3 предложението). Оба
че просветно-педагогическата 
служба !ръв Враня бе на дру! 
го мнение — (паралелката да 
бъде открита при педагогичес 
кого училище във Враня.

По-наттатък (пътят води до 
Съвета за учебно дело при Ре 
публиката, където въпросът е 
трябвало да бъде разгледан и 
проучен.

Една годигга е изтекла, а ре 
пгенис няма,

• ВСЕ ЕДИО КЪДЕ/ НО ДА 
БЪДЕ ОТКРИТА ПАРАЛЕЛКА

Ако вече няколко години по 
ред в началото и края па У- 
чебната година се констатира, 
че кадрите намаляват и че за 
мюгага с неподготвени хора 
не 'обзпечава нужното равни-, 
тце на обучението, тогава да
ли изобщо с (важно к-ьЛС що

бъде тази паралелка. Така ка 
зват хората в Босилеград, но 
и добавят веднага, че в Боси
леград е по-удобно и цо-изгод

В това изказване има много 
правота;. Изглежда (като се 

пред вид не само района но 
Бо<3илеградско и Вл. Округли 
па), че мястото на паралелка 
та е именно в Босилеград.

Всъщност и много неща Г° 
ворят в ползва на такова оп
ределяне:

— Говоримият език и възмо 
жността от (комплектно обу
чение на езика на българска 
та народност, с което се обез 
печава Зя качествена езикова 
Подготовка на бъдещия пада 
гог за работа в малцинствено 
то училище.

— Помещения и кадри: в 
новото здание на училището в 
Босилеград /ще бъдат довър
шени 8 класни стаи за идната 
учебна голина. Гимназията ра 
зполага със специалисти по об 
щообразователните предмета 
и има трима педагози.

— С откриването на педаго
гическа паралелка още 35 де
ца с основно училище биха 
моЛ\и да продължат образо
ванието си, защото гимназия
та е гтриела само 150 дена, а 
стотина още остават без мяс 
то в скамейките.

Икономически доводи: мно

го по-евтино ще коства уче
нето в Босилеград и семейст 
вата няма да бъдат затруднени 
с фолеми разноски. /Много по- 
леко е да се намерят кварти
ри в Босилеград, отколкото 
във Враня Интернатът във Вр 
аня би бил скъп Ва семей 
сивата на учениците и това 
ще наложи на общината нови 
•задължения;, ршпендиите кок 
ито, би дала общината в Боси
леград е по-изгодно да бъдат 
изразходвани на място,, Ващо 
то рстават Пак в комуната и 
пр. и пр...

До започването на учебната 
година ооаче. остават по-мал 
ко от два месеца. Това време 
е много кратко за извършва 
не на сериозни приготовления 
за откриване на педагогичес
ка паралелка. Това значи, ако 
се желае да се пристъпи към 
решаването на въпроси за ка 
дрите, трябва да бъдат окон 
чфш разискванията и Пазарл
ъците и да се (пристъпи |към 
откриване на паралелката — 
където и да било. Обаче след 
едно зряло обмисляне на усло 
вията, които предлагат в свет 
лината на посочените доводи 
Босилеград и Враня. Защото 
касае се до педагочически ка 
дри, (Които /редом с /педагоги
ческата трябва да имат и со, 
лилна езикова подготовка.

Мики Нейков

но.

има

В тая насока в Общинския 
комитет на Съюза на младеж 
та е имало разговор за съвме 
стии акции през лятото за по 

Комитета

Досега са устроени няколко 
танцови забави в града. На 
тях много повече или почти 
са студенти и някои средно 
школци докато рабтниотничес 
ката младеж, която в Димитров 
град е лочислена от иигелекту 
алната липсва Причината за: то 

в а е програмата на танцовите 
забави. Те се устройват изклю 
чително а грамофонни плочи 
;и се пускат само модерни !♦- 
ли супермодерни танци, недо
стъпни за работническата и 
по-голяма част средношколска 
младеж. Ако се пускаха плочи 
(И с други танци, народни хо
ра, или ако бе предложено на 
съществуващия младежки орь 
кестър, в който има и студен 
ти, да свири тогава танцовите 
забави биха били посетени и 
от младежите — работници.

Раутира се, ,танцовите заба 
ви са една от най-подходящи 
те форми за сближение между 
/интелектуалната и работниче 
ска младеж.

Но танцовите не са единст
вена форма за сближение и 
съ трудиче ство. В Димитров
град съществуват пет а/стиви 

работническа младеж. Голяма 
част и от судентите са шш от 
Дилштровфад или ;от близки/- 
те околни села. На.шде са от 
(лични условия за съвместни 
акции на студентите и младе 
жите — работницгг от тези ак 
тиви — (взаимни разговори по 
различни теми, устройване на 
естрални програми спортни 
състезания и пр.

Това са само няколко при
мери, които откриват добри 
условия за псг-толямото сбли-. 
жаване между студентската 
и рабтшгческата младеж. А ня 
ма съмнение, че покрай друго 
то, клубът жа студентите ■ би 
трябвало да се грижи и за ор 
ганизирането на акции, които 
ще доведат до по-голяма и по 
стоянца сплотеност между сту 
дентската и работническа мла

М. П.

подготовят

мощ от страна ма 
при организирането и устрой
ването на годишното събра- 
ние па студентския клуб и пр. 
Колкото това да изглежда и 
Невероятно, 'миналата година 
не можа да се устрои годиш
но събрание. Затова тази годи 
на са предприети по-сериозни 
организационни мерки всички 
студенти на време да бъдат о 
уведомени,! за да участвуват 
на събранието.

ще

Една |от най-сериазгпгте ак- 
И1Ш на студентите през/ лято-’

За по-разнообразен репертоар на киното в Димитровград

Какви филми искат зрителите?
Има достатъчно домашни фи 
лми, които добре са посетени, 
както и филми от останалите 
стоциалистически страни.

—- Но понякога и добри фпл 
ми остават слабо посетени. По 
мое мнение повечето от хора
та тук гледат филми за разв
лечение, без някакво задълбо 
чаване. От друга страна в Ди 
мнтровград публиката е пре
димно младежка и затова ков 
бойските са повече посетени, 
отколкото съдържателните т. 
е. идейни филми... При състав 
янето на репертоара мисля че 
трябва да участвуват повече 
хора — културни дейци н па 
сионирани зрители.

Младият работник 
СТАВРОВ също така е един 
от редовните посетители на 
кинопредставленията. Той не 
е доволен от настоящия реп
ертоар, защото често се про
жектират ковбойски филми.

Както мнението па спомена 
тнте любителят па филма, така 
м разговорите с друга гражда 
ни поканват, че репертоара тр
ябва Да се изработва от пове
че граждани било като съвет 
или комисия, че при това не 
би могло да се тръгва изклю
чително от коморческн осно- 

М. Присонски

В дим1гтров(гра,\ското 
месечно се прожектират по де 
Еет филма, а годишно повече

на’й-пасионираните посетители 
на киното в Димитровград:

— Обичамо филми със сери

кино
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Детайл от филма „Влакът пътува па Изток"
овно, съдържание. Посещаваме 

и кавбоските потене са гштсу 
ресни, защото при тях оьщсс 
твува един /паблоп и затова 
подобават един на друг. Кога 
то с кавбойски трудно е Аасе 
следи текста и съдържанието, 
защото тогава зрителите са 
повече деца и викат, свирят... 
Става непоносимо. И ако уп
равата при създаването па ре 
пертоара тръгне изключително 
ог комечерска основа, а па’й- 
посетените са. клвбойските фи 
лми, ние ще бъдем принудени 
да не посещаваме киното, ма 
кар че обичаме да гледаме съ 
държателгш филми и че това 
е почти единственото ни раз- 

„ Алжирката влечение.
„ГТла(-

В"Ь-

от сто. За Димитровград това 
число не е малко, Обаче бро
ят на зрителите през годината 
или през месеца ие зависи са 
мо Ьт. числото па филмите, 
но повече от разнообразието 
на (репертоара. Известни ста
тистически (данни говорят, че 
димитровградските 1 зрители 
най-много обичат нашите фи
лми на борчески теми и ков
бойски филмцд. Тг(зи (година 
най-посетени филми са ,.Ко- 
зара”, ,/Саша", „На място гра 
ждагпшо Покорен” и „Тарзаи”. 
докато най-слабо посетени би 
ли домашният ,/Опасен пъТ”, 
румънският „Улиците си спо
мнят" полският „Шарени чо- 
рщгги*’ египетския 
Джа{.мила", съветските 
менш години'’, ,,/Човекът 
рви след слънцето" И ,/Мойте 
приятели".

Интересното е не толкова в 
това, Че има и слабо посете
ни кшIопрсдставлсI шя, ио то(- 
ва се случва понякога и с дъ 
лбокосъДържателии филми, ко 
ито отправят известна поръ
ка до зрителя, които носят я 
сно проличаваща идея. Затова 
се обърнахме към няколко 
пасио»ира;пг любители на фил 
ма или по-редовии посетители 
да изкажат мнението 
репертоара на киното.

Другарките ВЕРА 
И ИЛКА ПАНОВА, служащи 
в „7 голи" се числят между

ВИ.

Александър Дънкоо

ВОЙВОДИНА ПЕЕ
Раопипа голяма като море бурно 
вълнуват се буйни, узрели жита, 
трактористът пее с мотора челичен 
а безкрайната шир, райска красота,

Войоодйпа пее от тъмно до тъмно 
от сутрин до вечер хората вървят 
с коне и волове, със мощни мхпиини — 
над златните ниви денонощно бдят.

Зрителите на1 съдържателни 
те филми са по-малочислсни, 
защото на кииопредставлеиия 
та няма деца. В тазгодишния 

много слабирепертоар има 
филми. И по павге мнение ре 
пертоарът ие би могло да изра 
ботва едно лице, а напротив 

работа трябва да учас- 
Тогава

Катс чели песен четеш като гледаш 
пшеничното зърно как расте и зрее, 
чуваш как нещо те зове и капи — 
сърцето от радост иска да запее ...

в тази
твуват повече души. 
той ще бъде и по-разнообра- 
зеи и гю-съдържателен.

Гивщнизиалмият преподавател 
ЧЕДА НИКОЛОВ е един от по- 
редовните посетителя-! иа ки
ното, ио
много по-ииакво от 
другарките Илиева и Панова. 
Според него репертоарът тази 
годдпа е сравнително добьР-

\И ти, пътнико, започваш да пееш 
за златните ниви гцо са плод родили,

' душата потрепва, сърцето играе — 
кръвта изпълнява мъжките ти жили.

Войоодйпа пее и къпе се а златю, 
във утринна песен, в майско слънце — 
Родипо паша, бъди най-щаСтлиоа — 
тупти югославското сърце!

неговото мпепне е 
това иа

си по

ИЛИЕВА



то неизползван резерв те наме 
рили, че. са .'правният рефе
рент, един икономист и някои 
работници и двама инвалиди.

За секретар* на предприятие 
то останал, човек с основно о- 
бразование, 'за ''завеждащ {пер
соналната служба —' също 
(правникът ие можй).

По тяхно мнение — ресурси
са — квалифицираните,..,

Почивка по »желание«
Секретарката в „Текстилно- 

лор" в Бабушница е една мило 
сърдна сестра, 
работнички дала по два-три 
дни повече гдишна почивка.

Дали и тя се загрижи каК 
ще с-$ прибере реколтата?.,.

Развод
на боснлеградски 

начин

който сетърси р аботии к. Вусло 
вията е подчертано, че предим 
ство иматI неквалифицирани

Народни поговорки•ч лица.
Някой обаче е {сложИл мал 

ка изправка и излезло, че се 
1квалифицира>г работ-I търси

кил. Изправката сигурно е на 
правил квалифициран..,с притуркищ1 1 »Работа« за Бай-Онзир вНито яде костта — пито я дава «а друг —• 

— трудов девиз па пашите гостилничари.4 = »Днрижирано«
ръководене

== мнозина °тИ тази година 
Заб/.рдието поканват Бай-Опзи 
да ги посети:

— Дойди да видиш как въР 
кооперативните работи,

иг
= ★★★=
1 Вече .по-Дълго време управ- 

земелелската )гсооп>3 
Каменица| тисът на 

рация „Сточар“ в 
„.Ръководи" от Димитровград, 

Резултатите в селското сто- 
наиство на дали ще могат да 
се диримффат/ Те растат па

Ти му навираш коляч на ръка, а то рита —
— или как някои управители гледат на интеграци

ята па кооперациите в единен комринат. ..

вят
електрификацията (тази дума 
вече !ни е странна), студенти-1 На Няколко1= те...

— Не зная к-ьле първо да и 
да. Летно време ме 
бурелци. Тдм правят

Все /ще има нещо и да се 
похашщ

§ ★ ★★ викат и 
събори.1 МЯСТО...I Пази боже сляпо да прогледа — 

а дваж пази ако има вуйчо владика...

1§П1111ПШ111111Ш1ШШШ1111Ш||1111111Ш11111ШИ111ШНШ111Ш1Ш1111Ш1Ш11П111т11111111Ш1Ш1Н11111Н11Н1Ш11Н1111^

Неуспешен »брак« •. •
1

Г рижаПреди известно време 
ждУ кожара „Братство" и пре 
дставнтслитс на г.с мелел ски д е 
кооперации се водиха прегово 
ри> за обединяване в единен 
комбинат. „Общ език не се 
намери...

Сега отново се водят разт 
вори за сключването из* сто
пански брак между коопераци 
^те н „Братство”. Някои коо
перации имат отрицателни по 
луГодишни сметки а изпапкали 

са и повечко от фондовете...

ме-

КОНФЕКЦИЯ »С В О Б О Д А«
Димитровград

В тези горещи юлски дни 
много босилеградчани предла

гат на проектантите на „Кре— 
миково" да не идат на Власин 
ско езеро и на морето ами годи 
шната си почивка да 
рат на ддебела 'сянка” -в орел 
ховата йлантация... Засадена 
още преди 5 години,

Засега там почиват само ня 
кои влечуги Ц -— няколко де
сетки милиона 
средства!

Напоследък Общинската ску 
пщина в Босилеград.
често посещават някои упра
вители на земеделските коопе 
рации-

Какво търсят 
жега? - Както сме осведомени- 
ТЕЗИ УПРАВИТЕЛИ СЕГА Тъ 
РСЯТ БРАКОРАЗВОД МЕЖДУ 
търговията и селското Огопан 
ство, зятттото не били могли да 
живеят заедно...

— Колко вре.ме само тряб
ваше да мине, за да се види 
това!

все по-ОБЯВЯВА

ВТОРИ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ прека-
За продажбата на следните основи средства:
1. Пътнически автомобил „Шевролет” в изправно съ-

2. Велосипед „ПРЕТИС" — развален.
Наведените основни средства са изложени всеки ден 

в предприятието от 7—14 ч.
Търгът ще стане на 20. 8 1965 година. Начало в 9 ча-

Могаг да участвуват всички правнофизически лица ка 
то обезателно заплатят 10°/о от началната стойност.

Начална цена на автомобила е 600.000 дин. а на вело
сипеда — 6.000.

Заявления се поднасят на горния адрес.

там по та“
тоязше.

обществени

Шансса.
Решение

Гостилиичарското предприя 
тие „Балкан” в Димитровград 
тези дни окачило на прозоре
ца на един локал конкурс,

И Ъ химическата фабрика 
„Лужница’ в 'Бабушница се 

с готвят за новата реформа. Ка-

I


