ШтстВо
«вестник ид българската нлрплнпгт

, 17 СЕПТЕМВРИ 1976

★

БРОЙ 774

<»

с У» “ Президент» на Социалиста
*<•««• федеративна републина Югоот 14 февруари 1»75 г. Иада1810,10 „Братстио" е удостоено с
Орден братство и единство сс сре
бърен венец за особени заслуги в
областта на информативната и гра
фическа дейност и приноса за развитието на братството и единството
нвшду нашите народи и народности.
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ЦЕНА 1,20 ДИНАРА

СЛЕД РАЗГОВОРИТЕ ТИТО — ЧАУШЕСКУ
БЛИЦ-ИНТЕРВЮ

ЮГОСЛАВИЯ И РУМЪНИЯ РАЗШИРЯВАТ
ВЗАИМНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Президентите Тито и Чауше
ску подписаха споразумение за пол
зуване на хидроенергийния потен
циал на Дунав.

Президентите Тито и Чаушеску на аерогарата Бърник
край Любляна
Разговорите, водени между
президентите на СФР Югосла
вия и СР Румъния, другарите

Йосип Броз Тито и Нинолае
Чаушеску и сътрудниците им
от 8 до 11 септември в Блед

и Белград в съвместното номю
нине са окачествени като диа
лог, който е „показал висока
степен на доверие, разбирател
ство и взаимно уважение, ко
ето инак характеризира срещи
те между президента Иооист
Броз Тито и президента Николае Чаушеску и отношенията
между двете съседни социали
етически страни”.
Двамата президента със за
доволство са констатирали, че
сегашните -им разговори „пред
ставляват нов значителен п,ри
нос .към развитието и задъл
бочаването на приятелството и
братското сътрудничество меж
ду двете страни и партии, в
интерес на румънския народ
. и на югославските народи, за
делото на мира, социализма
и международното сът-рудниче
ство.
По време на посещението
президентите Тито и Чаушеску
са подписали съвместно изя
вление и споразумение за раз
сътрудничест во
ширяване на
то за използване на хидрое
нергийните потенциали на ре
ка Дунав.
Председателите на правител
ствата Джемал Биедич и Манеа Мънеску са подписали до
нумент За изменението и до
кумент за (изменението и до
пълнението на споразумението
за изграждане и експлоатация
на хидроенергийната и плава
телна система '.на Дунав.
про
Сща така е подписан
токол за стопанско сътрудни
чество между двете страни.
Двете делегации са подписа
ли още четири споразумения
за работата на гердапеното
речно управление.
Президентът Тито е приел
поканата на президента Чау
шеску да посети СР Румъния.

АКТУАЛНО

Висонопатриотична задача
ЗАПИСВАНЕТО на народен заем за из
граждане на автомагистралата Белград —
Ниш и регулиране на поречията на Дунав,
Сава и Морава върви с голям успех.
Трудещите се и гражданите в цялата
републина, мнозина работници на времен
на работа в чужбина, на зова за записване
на заем — веднага се отзоваха.
В първите дни на записването на мно
го записвателни пуннтове имаше опашни.
Хората просто се състезаваха ной повече
и ной по-напред ще запише заем.
И есени ден от телевизията, радиото,
пресата и др. средстеа за масова инфор
мация узнаваме приятни новини: коя об
щина нолио заем записала,
работниците
на еди иоя-си
трудова
организация са
записали по един едномесечен личен до
ход и т.н.
Пристигна и една много хубава нови
на от Димитровград. АЛЕКСАНДЪР ГОЛЕМЕЕВ, 66-годишен селсностопансни производител от малкото село Планиница —
записал 100 хиляди динара!

ЩЕ ВНЕСЕМ
И ПОВЕЧЕ...
АКЦИЯТА по записване на народния заем в Дими
тровградска община върви с голям успех. До нрая на ми
налата седмица заем записаха 2450 души, между ноито 320
селсностопансни производители. Стойността на записалата
сума възлиза на 6 милиона динара или 80% от предви
дената сума. Между записалите се има и лица, които за
писват много повече,
от предвидената сума. Към нянолно
от тях се обърнахме с въпрос:
Защо записахте по-голям заем от предвидената сума?
ИВАН ЗАРКОВ, работник в
митницата, записал 48 хиляди
динара:

(

— Преди всичко дотегнаха
ми лошите пътища, предизви
кали редица катастрофи, в но
ито много невинни хора загуби
ха животите ои. И аз съм се
намирал в подобни ситуации,
когато по случайност съм из
бягвал. най-страшното. Навод
ненията пън всяка година от
насят милиарди. Акцията заслу
жава пълното ни внимание и
отзив. По мое мнение дори
трябваше да се предприеме
много по-рано. Да кажа и то
ва: ано обществото
можеше
да ме нредитира години на
ред, когато ми е било
найнеобходимо, смятам че е намясто и аз по някакъв начин
да изпълня гражданския си

В първата седмица от записването на
народен заем — Големеов е и републи
кански рекордьор.
Приемерът на Големеов наистина вълнува.
Той радва всеки югославянин.
Още повече, че той записа заема в
навечерието на празнина на освобождение
то на Димитровград от фашистно иго.
Големеов сигурно не ще бъде един
ствения заемодател с 100 хиляди дина
ра. Ще има още.
Но неговият пример възхищава, защото идва в момент ногато празнуваме сво
бодата, ногато отчитаме досега постигна
тите трудови победи в социалистическото
строителство и набелязваме нови задачи,
с изпълнението на ноито да си създадем
още по-добър и по-хубав живот.
Като строим нови пътища, нато унротим буйните води на Дунав, Сава и Морава — ще празнуваме още една велика
трудова победа,
М. Андонов

чакаме друг да ни строи пъ
тища, които ползваме ние. Съ
що и регулирането
басей- .
ните- на реките е пряна не
обходимост. От наводненията
най-голяма вреда
имаме нме
самите, а най-голяма полза от
регулирането им ще имаме
пак ние. Бих добавил, че ка
то председател на делегация
та на- частните занаятчии и
гостилничари съм доволен от
досегашния ход на акцията и
очанвам, че същата в нашата
община не само, че ще успее,
но ще бъде събрана и поголяма сума от предвидената.

ГРОЗДИН ДИМИТРОВ, работ
постилничарското пред
приятие „Балкан" записал за
ем два и половина пъти поголям от месечния си личен
доход:
— Вече 16 години живея и
работя в Димитровград. Но
'нянан — си нещо село Иснровнъм родното ми село Искровци. А винаги, ногато отивам
нататък гледам няма път, ня
ма рейс. Па си казвам, дай
да запиша по-голям заем. То
като се изгради главния път,
ще започне изпраждане и на

другите.

СТАНКО

АЛЕНСИЧ,

занаят

чия:
—• Длъжност на всени граж
данин е да ов отзове в тази
анция, понеже не можем да

А ако се организирахме да
строим път до Петачинцм —
аз сам ще събера пари от хо
рата. Те са
навсякъде, но
родителите са им т&м, а и ви
наги нещо ги „влече" към род
ния им край. Заемът е и един
вид спестяване.
Аа Д.

В света през седмицата

ПОЧИНА МАО
АЗЕ-АУН
Цяла седмица много милион
на НР Китай живее
в знак
на скръб за великия вожд на
китайския народ и председа
тел на Китайската комунисти
ческа партия Мао Дзе-дун.
Председателят Мао Дзе-дун
почина на 9 септември т.г. на
83-годишна възраст.
Вестта за смъртта на предсе
дателя Мао предзвика неопи
суема скърб в страната. Хора
та са занемели, печални, съси
паки от жал за великия лидер
на китайската революция и дър
жавник от международен ма
щаб. Но в стил на китайски
те обстоятелства навред из
900-мил йонната република са
издигнати лозунгите — скърба
та да се претвори в енергия,
да се продължи линията на ве
тикана по всички линии.
Националните траурни дни в
Китай ще продължат до 18 сеп
тември т.г. Тогава в следобед
ните часове тце бъде извърше
но погребението. На кой на
чин ще стане това не е опо
вестено.
От 11 до 17 септември тле
нните останки на Мао Дзе-дун
са изложени на поклонение в
сградата на Националния пар
ламент в Пекин. Там са му от
давали почест най-висшите ки
тайски ръководители, и пред
ставители на различни органи
зации,
армията,
фабриките,
училищата, народните комуни
и другите ведомствата.
Сложната личност на пред
седателя Мао е единствена в
китайската история. Неговият
гений и ролята на Китай
в
света го представиха като ед
на от най-изтъкнатите политиче
ски личности в 20-ия век.
В съболезнователната теле
грама на президента Тито до
председателя на Постоянния ко
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Мао Дзе-дун по време на
нултурната революция
митет на Националния народен
конгрес на НР Китай Ву Те
между другото се казва:
„Председателят
Мао Дзедун,
виден
революционер
на
китайския
народ,
ос
новател на Китайската кому
нистичесна партия, на китай
ската народоосвободителна ар
мия и на Народна 'република
Китай, лосвети целия си жи
вот на борбата за
свобода,
независимост, създаване и из
граждане на съвременен Ки
тай и с десетилетия стоеше
начело
на
Вашата
велика
страна и народ...
Неговата смърт представял
ва незаместима загуба не са
мо за народа в Китай и НР Ки
тай, но и за цялото прогресив
но човечество..
Съгласно китайските обичаи
на прогребението на Мао Дзедун
няма да
присъствуват
чуждестранни делегации.

Вълнения в
Испания
Почти всички области в Се
верна Испания са обхванати От
генералска стачка в знак на
протест поради убийството на
един баскайски младеж, извър
шено от полицията
миналата

сряда.

В Сан Себастиян, главния
прад на Биская, животъгг напъл
•но е замрял. Затворени са вси
чки фабрики, градски магазини,
ресторанти. Градското движе
ние е в застой.
Подобно е положението и в
градовете Ирун, Пуентеребия,
Витория, Билбао и други. Подси
лени полицейски сили са в пъл
на боева готовност с цел да
осуетят уличните безредия.

НАСКОРО

ЩЕ

ЗАПОЧНЕ

ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕЦ „ГЕРДАПII"
На Дунава, 80 километра по
гонението му от вече поетро
енага от Югославия й 1-'умънил .ВЩ „Гердап I" наскоро
ще започне изграждането на
нова ВЬЦ — „Гердап II
По
строяването на водоцентралата
ще продължи седем година, а
първите киловати електричес
ка енергия ще потекат слод
пет години.
Новото съвместно дело на
югославските и румънски стро
ители на най-голямата в Евро
па река ще допринесе годиш
но да се получават два' мили
арда и 500 милиона риловатчаса елентричесна енергия.
На югославска и рум ънска
страна край бента на ^.Гердап
две" ще бъдат построени по
една водоцентрала и по един
шлюз. Над бента ще се по
строи мост по който ще -мина
ва железопътна линия. За свър
зване на железопътният тран
спорт между двете страни в
Югославия ще се построи ж.
п. — линия на дължина от 4
км, а в Румъния на около 30.
С построяването на тези обем
ти ще се създаде най-къса
железопътна връзка за стра
ните северно от Дунав с бар
окото и солунско пристанище.
Езерото между двата бента
дълго 30 км, ще допринесе да
се уеднакви нивото, на река
Дунав, да се построи -приста
нище на югославска страна и
да се обезпечи по-бърз тран
спорт. Това особено ще бъде
полезно за железолеярната в
Смедерево и петрохимическата промишленост в Южен Ба
нат. Към бъдещето пристани
ще гравитират голяма част от
промишлените центрове и Из
САВО КЪРЖАВАЦ

ДРАГАН

точна Сърбия. Косово и Маме
ни и.
Ще со разшири и модерни
зира пътят Кладово — Него-

ти и, тана че през моста на
новия бент ще се
създаде
най-късата
шосейна
връзна
между Белград и Букурещ.

„ГЕРДАП II”: изглед на Дунав след построяването
та водоцентрала

на нова

РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИЧЕСКА
ШКОЛА
През октомври в Ниш
ще
започне да работ-и регионална
политическа школа, която ще
посещават 74 партийни дейци.
Освен нея
нъм общинските

конференции на СКС в регио
на ще работят повече полити
чески школи. По тоЗи начин
с идейно-политичесно издигане ще бъдат обхванати нянол
ко хиляди комунисти в региона.

МАРКОВИЧ

ИНФ0РМБЮР0 - КАКВО Е ТОВА?

т

СРЕЩИТЕ СЪС СТАЛИН
Тито за първ път видял Ста
лин, макар че тогава лично не
се е срещнал с него, през
1935 година — на Седмия кон
грес на Коммнтерна в Москва.
За пръв път те се срещат
лично по време на войната,
есента на 1344 година. Тито
тогава, строго тайно, през но
щта на 21 септември от лети
щето на о-в Вие, където бил
Върховния щаб тръгнал със
съветски транспортен самолет
.дакота" за Москва. Първона
чално
самолетът се насочил
към Румъния, летейки и над
територии намиращи се още
под окупация на германците
или
куислинги.
По
пътя
се отбил
в румънския град
Крайова, където се задържал
в щаба на маршал Толбухин,
номендан;Т на
4-и украински
фронт.

тънмо образуваната им войска
да вземе участие 8 окончател
ните действия на наша тери
тория съвместно с Югослав
ската и Червената армия.
В този /смисъл било подпи
сано известното споразумение
в Крайова.
От Румъния пътят продължа
ва за Москва.
тогава
Тито
за пръв път
след 1939 година пристига в
Москва. Не вече като нелегален, но като
представител
на съюзническа армия и ка
то славен партизански комен
дант във
Втората световна
война.

„Тогава за пръв път в своя
живот
се срещнах със Ста
лин. Дотогава бях го виждал
само от далече...” По вре
ме на това посещение в .Мо
сква те се срещнали повече
пъгги — в Кремъл и в С тани
Тито в Крайова, в качество
новата вила край Москва. Раз
то на председател на Нацио
говорите
преди всичко са во
налния комитет на освобожде
дени за съдействието на ча
нието на Югославия подписва
стите
на
Югославската и Чер
едно от първите междудържа- /
вената армия в заключителните
вни споразумения, въпреки че
операции за освобождението
войната все още не е била
«а нашата страна. Съставено е
завършена. Приема тогава бъл
■и
споразумение, чисто съдър
гарска делегация (Терпешев,
жание бива оповестено в съБлагоев, Тодоров), която е по
вместното
комюнике ,на
28
молила Огг името на Национал
септември 1944 т. в Москва.
ния комитет на Югославия да
„Преди 'Няколко дни — ка
подпише споразумение за оре
зва се между другото в това
комюнике
нратяване на войната с \ Бъл
съветското ко•мандуване,
имайки
предвид
гария, което до голяма степен
интереоите
от
развитието на
щяло да им помогне да заличат
'Военните действия срещу гер
срама от държанието на Бори
маковите и унгарските войски
сова България като германски
в Унгария, се отнесе до
Накуислинг
в миналата война.
ционалния комитет на освобо
Помолили също да позволи на
ждението на Югославия и до

Върховния щаб на НОВ и ПО
на Югославия с молба да дадат съгласие за временно на
влизане на съветски войски на
югославска
територия, която
се граничи с Унгария. Съвет
ското командуване при това е
съобщило, че съветските вой
ски след като изпълнят свои
те оперативни задачи ще бъ
дат изтеглени от Югославия”.
Според Титовото впечатле
ние, което по-късно изнася в
своите спомени, първата му
среща със Сталин „била твър
де хладна”. Това той обясня
ва с телеграфен ата ,,кореспон
денция”, която по време на
войната водел с Москва. Ти
то, впрочем си спомня между
другото и за една своя теле
грама до Москва от 1943 го
дина, ноято започвала: „Ако
не можете да ни окажете по
мощ, ^тогава поне недейте ни
пречи”. Касаело се за Сталиновите опити да отсрочи из
вестните решения от Второто
заседание на АВНОЮ, които
са били о,т историческо значе
ние за бъдещето на Югосла
вия.
Тито бива 'изненаден от Ста
ли новото държание към найблизките му сътрудници. „То
гава забелязах, че Сталин не
търпи някой да му противоре
чи. В разговора с хората око
ло себе си той постъпваше
грубо, остро...”
Не свикнал на такова дър
жание, не подготвен да му се

СТРАНИЦА 2
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ОТКРИТ ЗАГРЕБСПТ
ПАНАИР
Покровител на панаира е президентът Тито
Тазгодишният
120 пореден
Загребсни панаир,
който се
провежда под покровителството
на президента на Републиката
Тито бе тържествено
открит
«а 10 септември от предсе
дателят на Съюзния изпълни
телен съвет Джемал Биедич.
На този
важен стопански
показ участвуват стопански ор
ганизации от 56
страни
и
Югославия, които на простран
ство от около 285 хиляди кв
метра излагат повече От 300
хиляди различни експонати.

присггособява, защото това би
било против неговата природа
и принципи, Тито води диспут
със Сталин, изнасяйки своето
несъгласие с
някои
негови
гледища. Това прави открито,
без стеснение, и някои Стали
нови сътрудници опулено го
гледали. Поради това се сти
гало до неприятни „мълчаливи
сцени.”
Наскоро след това започват
борбите за освобождение на
Белград, в които покрай Юго
славската армия след споразу
мението в Москва участвуват
и части на Червената армия.
Втори път е същото каче
ство Тито пребивава в Москва
и се среща със Сталин през
април 1945 година, когато под
писват споразумението за при
ятелство и взаимопомощ.
Най-сърдечната среща в Мо
сква, според спомените и за
бележките на някои участници
в нея, е била третата — в
май 1946 година, когато Тито
предвожда югославската деле
гация на погребението на Ка
линин, председател на Прези
диума на' Върховния съвет на
СССР.
Същия ден, след пристига
нето им /в Москва, на 27 май
от Кремъл вечерта ги занарават
с автомобили
в Сталинската
вила, нъдето били 1Понанени на
гости. Вечерята почва в трапе
зарията. Сталин седял в сре
дата, деоно от него Тито, от
среща му Молотов, а наред
останалите — шефът на идео
логията Жданов, шефът на
НКВД Бери и маршал Булганин — министър на отбраната
— тих и скромен човек.
Пред край на вечерята, в
дълбоката нощ Сталин отива
до старинния грамофон с голя
мо „ухо” и пуснал една пло
ча с руски народни
песни.
Настроен, започва и сам да
тананика и тази интимност се
пренесла и на останалите.
„Сталин беше твърде настро
Тито,
ен към мен — казва
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32 ГОДИНИ СВОБОДА
На 8 септември в Димитровград по тържествен начин
бе ознаменувана 32-годишнината от освобождението. По този
повод, в голямата зала на Центъра за култура, се състоя
Общ събор, на който говори председателят на Общинската
скупщина — инженер Борис Борисов.
Бригадирката Невена Петрович чете приветственото
пи
смо до Републиката и предсе
дателя на СЮК

За следвоенното,
и бъдеще развитие
тровградска община
несе председателят
Борис Борисов.

настояще
на Дими
доклад из
на ОС —

След събора беше изпълнена подбрана програма, в която
взе участие Народният театър

Пито.

На панаира се дава закръ
глен преглед на стопанските
възможности на СФРЮ, която
лредотавляват около 1300 орга
низации на сдружения труд.
Участвуват и стопански организации от най-развитите стра
ни, а също така и от 34 раз
виващи се страни.
Загребският
панаир
пред
ставлява значителна световна
изложба на стопанството в раз
екващите се страни.

спомняйки си за тази вечеря.
— Той искаше, така да се ка
же, по /някой начин да ме
привлече ... Сталин се бе тол
кова унесъл, че в един мо
мент ме сграбчи през кръста
и ме вдигна ..
Вечерята завършила в 5 ча
са сутринта.
По време на това посеще
ние Сталин и Тито се срещат
повече пъти. На една вечеря
в същата вила присъствували
■и другарите от България —
Димитров, Коларов и Трайчо
Костов. И те били понанени на
погребението >на Калинин.
Виждало се още тогава, че
Сталин иска да омаловажи ръ
ководителите на комунистиче
ските партии, които след вой
ната „дошли на власт”, да ги
подчини и им наложи своето
„комендантско отношение”.

Разговорът се водел главно
• върху идеята за формиране на
Информационно бюро на кому
нистическите и работнически
партии (Информбюро — ИБ).
Говорейки на тази тема Ста
лин, както забележили присъ
стващите, излива цяла лавина
обидни думи по адрес на Ко
ми нтерна. Георги
Димитров,
който през последните годи
ни, все до разтурянето на та
зи международна номунистиче
ска организация през 1943 го
дина, бил неин генерален сек
ретар се чувствува неудобно
от това Сталиново поведение.
И тази вечеря, като и пре
дишните, била интимна и про
дължила до зори. Сетне ще се
понаже, че все пак това била
горчива трапеза.
(Следва)

ИЗБОРИТЕ В 'СЪЮЗА НА СО ЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ

Приключиха предизбор
ните събрания в Дими
тровградска община
Тези дни в Димитровградска
община
завършиха предзиборни събрания в първични
те организации на Съюза на
младеж.
социалистическата
Обсъждани са
докладите за
работа на първичните органи
зации за изтеклите две годи
ни и са разгледани програми
за работа в предстоящия пе
риод. Предложени са и кан
дидати За членове на но/вите
ръководства в първичните организации и кандидати за чло

В ЮЖНОМОРАВСКАТА

РЕГИОНАЛНА ОБЩНОСТ

Ще се създават повече 1
инспекции
Изпълнителният съвет на Об
щинската скупщина в Босиле
град даде пълна подкрепа на
инициативата в Южноморавска
та регионална общност да се
създадат повече междуобщинсни инспекционни служби.
Засега е сигурно, че на равнището на региона ще се съз
дадат няколко такива инспек
ционни служби, които да об
служват повече общини. В об
щините и занапред ще дей
ствуват самостоятелно инспен
циите в онези области, в ко
ито трябва да се върши пряк
контрол, за който са заинте
ресовани общинските скупщини и останалите обществени и
самоуправителни структури в
комуните.^ Това е преди всич
ко случай с инспенцията по
пазара, строително-комуналната,
санитарната и др.
Изпълнителният съвет «а ОС
в Босилеград се застъпва на
равнището на региона да бъДат образувани: инспекции по

водостопанство, пътна, тран
спортно-съобщителна,
п росветно-учебна, а според въз
можностите и някои други.
Трябва да се отбележи, че
Босилеградсна община няма
всички инспекционни служби.
Тази длъжност щатно изпълня
ват само трима души. За да
се постигне по-голям ефект и
икономия на средства реше
ние трябва да се търси в
съвместното им формиране и
организиране. Такава практика
вече съществува. Босилеградска и Сурдулишка община
имат общ санитарен инспек
тор, който успешно изпълнява
тази длъжност и в двете об
щини.
Създаването на регионални
те и междуобщински инспек
ционни
служби
наскоро об
стойно ще разгледа Скупщи
ната нь Южноморавсната ре
гионална общност и ще вземе
.окончателни решения.

в. в.

Съобщение

нове на Общинската
конфе
ренция на Съюза на социа
листическата младеж в Дими
тровград.
Според програмата предиз
борните събрания приключиха
във 'всички първични органи
зации на ССМ до 15 септем
ври, а до края на месеца ще
се проведат и изборни съб
рания.

Организационният комитет за открива
не на телевизионно предаване за българска
та народност в Югославия открива конкурс
за предлагане име и сигнала (шпица) на пре
даването.
.
Умоляват се гражданите да изпращат
предложения до редакцията на в. „Братство”
в гр. Ниш.
Срок за изращаие на предложения
е 1 октомври 1976 година.

А.
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ПЪТНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ В НИШКИ РЕГИОН ДО

★ В ПЛАН Е И ПЪТЯТ СУНОВО —- звонци
ЩЕ СЕ СТРОИ СПОРЕД РЕАЛНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ, А НЕ СПОРЕД ЖЕЛАНИЯТА
— ИЗТЪКНА ЗОРАН НАСТИЧ, СЕКРЕТАР ЗА ПЪТНИ СЪОБЩЕНИЯ И ВРЪЗКИ
В ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ В СР СЪРБИЯ

Поради на все по-развитите от ден на ден съобщения
— и автомагистралите, и ме
ждуградските шосета в повече
то случаи станаха негодни, те
сни.

Отговаряйки на зададените
въпроси Зоран 'Настич изтък
на, че в оредносрочния план
по строеж на шосета в СР
Сърбия предимство ще имат
вече започнатите обекти. От

„Задушване“ на пътищата

делянето на оредстоа от ре
публикански източници за из
граждане на пътища в изоста
налите общини ще бъде въве
дено като временна меропри
ятие, за да се разрешат някои
местни въшроои.
Предимство в изграждането
на шосета До 1980 година що
има изместването на междуна
родното шосе при Бела палан
ка и Пирот, както и строежа
на разклонението при Ниш за
Димитровград и Скопие.
Той подчерта, че през идни
те 2—3 години ще бъде по
строен и пътя Суково — Звон
ци. За него от републикански
източници ще бъдат обезпече
ни 1 милиард плюс 1 милиард
динара кредити, така че този
с години висящ проблем ще
се разреши.
М. Андонов

В Нишки регион, който пред
"ИщГп^езЪ°коетоТинавСтСва:
жни пътища, водещи от За
падна Европа за Близкия и
Далечния изток, шосейните съ
общения са много затрудне
ни. Изградената преди десети
на години автомагистрала Бел
град Ниш е тясна, а не помалки са проблемите със дви
жението и по шосето Ниш —
Димитровград.
Край Пирот и Бела паланка
ще трябва да се строи ново
трасе на шосето извън тези
населени места, а съвмеотно
със средствата на другите за
интересовани фактори — мит
ницата, Общинската скупщина
Димитровград и др. — ще се
търси решение и за изгражда
не на модерен граничен пункт
при
Градини,
защото
от
година на година минаването
на моторизирани туристи през
него става по-голямо.
Председателите от 15-те об
щини в Нишки регион и сек
ретаря на
Междуобщинската
конференция на Съюза на ко
мунистите в
Нишки
регион
Драган Милоевич, запознаха
на срещата в Ниш
републи
канския секретар за пътни съ
общения Зоран Настич с тези
проблеми.
Председателят на Димитров
градска бощина инж. Борис
Борисов
изнесе, че в плана
за изграждане на шосейни съ
общения е Нишки регион до
1980 година Димитровградска
община ще трябва Да има из
вестно предимство, защото тя
е община с най-малко киломе
три асфалтови пътища в ре
гиона, а граничният пункт
при Градини, задушава един
ствената същинска съобщител
на артерия по време на се
зона, Станимир Илич, предсе
дател на Бабушнишка община
изтъкна, че лужнишкия край,
който се числи към най-изостаналите в републиката, очак
ва много от изграждането на
шосейната мрежа. И новостро
ящия се цех за Iпроизводство
■на автогуми „Тигър
’
в Бабушница не ще може да рабо
ти доходно ако в наи-скоро
не се построи пътя Бабушница
— Пирот.

ЗАПИСВАНЕТО НА ЗАЕМ
ВЪРВИ ДОБРЕ

1980 ГОДИНА

ЩЕ СЕ РЕШАВАТ «ТЕСНИТЕ МЕСТА«
★

БОСИЛЕГРАД

★ Повече от две трети от работниците
записаха досега по един месечен личен до
ход за изграждане на автомагистралата и ре
гулация на реките_______ ____ ___
Работниците от основните и
трудови организации в Ьосиобщина
записаха
леградсна
над 1,6 милиона динара наро
ден заем за изграждане на
автопътя и регулация на ре
пите. По такъв начин повече
от две трети от работниците
седминалата
до края на
мица изпълниха своя дълг в
тази важна обществена акция.
Според
програмата на Об
щинския
координационен ко
митет за записване на заема,
досегашната
записана
сума
възлиза па 70 на сто. Имен-

но работниците От основните
и трудова организации трябва
да запишат общо 2 милиона
и 250 хиляда динара.
за
записване на
Анцията
заема върви успешно и в мест
ните общности.
Въпреки работния сезон в
няколно местни общности по
вече от 30 на сто от селско
стопанските производители за
писаха заем в зависимост от
кадастралния
големината
на
им доход.
В. В.

СУРДУЛИЦА

голям отзив

Във всички трудови организа
ции в Сурдулишка община засването на заема за автомагистралата Белград—Ниш и уреждаието на речните басейни
на Морава, Сава и Дунав при
ключва. Всички настанени на
записаха
работа в общината
заем най-мално в размер на ед
доход,
номесечния си личен
Но голям брой работници запи
сваха и значително повече. Гези суми ведно с останалите,

записани по друга основа, ще
надминат 50 на сто от плани
рания заем.
Във ВЕЦ „Власина" най-вече
записаха директорът й Петър
Потич и секретарят
Бранно
Никчевич — по 24 хиляди динара. Тази сума засега е найголямата в цялата община. В
същата трудова организация по
12 хиляди динара записаха Ьра
нислав Момчилович и
Бацко
Стоилкович.

■11М11111Ш1Ш

ПРОВЕЖДАНЕ

В

ЗАКОНОПРОЕКТА
ЖЕНИЛ ТРУД

ДЕЛО
ЗА

НА
СДРУ

В »ТИГЪР« (Димитровград)
ЗАСЕГА НАЙ-ДОБРЕ

ПЪРВАТА ФАЗА — запозвапа през този
месец трябва
нето с разпоредбите на Зако
пред събранията на трудещите
нопроекта за сдружения труд
се да
излезе с
конкретно
успешно приключи във всички
предложение по въпроса. През
трудови, самоуправителни и об
октомври предстои съгласува
щности на интересите в Дими
не и приемане на нормативни
тровградска община.
Втората
те актове. На събранията на
изготвяне на аналифаза
трудещите се е също изтък
зи и критическа оценка на по
нато, че работата на обществе
ложението; съгласуване с раз
н о-п ол и ти ч еск и те 0 рга н из а ци и,
поредбите на
Законопроекта
в рамките на една основна
е в ход. Подходът към този
организация
на
сдружения
въпрос .е различен. Причини
труд, не е била напълно ус
те са много, а основните са
пешна, така че и в това от
тези, че в болшинството тру
ношение ще бъдат предложе
дови и останали организации
ни нови решения.
В комуналното предприятие
липсват хора, на които мате
риала е напълно ясен и които
„Услуга”, конфекция „Свобоса в състояние да
изготвят
бода”, гостилничарското пред
анализи във връзка със соб
приятие „Балкан“, „Услуга“,
ствената самоуправителна пра
Здравния дом, изготвянето на
ктика и да дадат предложения
анализи все още е в ход. За
за допълнения и изменения на
сега има различни мнения, но
предложените в Законопроек
всичко е все още във фаза на
та решения.
разисквания. Подобно е полоТази констатация беше изне
жението и в земеделската ко
сена на състоялото се неот
операция „Сточар”.
давна заседание на Общин
В някои от тези организа
ския координационен комитет
ции смятат, че всичко е в ред
за осъществяване на публично
и достатъчно е само да се съ
то разискване по Законопроек
гласуват нормативните
акто
та, на което се направи оцен
ве със Законопроекта. Така
ка за досегашната дейност.
например
представителят на
Засега най-добре се работи
„Сточар", на заседанието изДимитровград.
тъкна, че
в „Тигър”
с неотдавнашното
След запознаването, в тази
реорганизиране са съгласувани
трудова организация са провеи нормативните актове. Във
дени събрания на трудещите
връзка със сдружаването не
се, на които са повдигнати ня- ' беше обаче казано нищо, а
кои въпроси. Въз основа на
точно на този план в бъдеще
тях и Законопроекта е изгот
предстои най-голяма работа.
вен анализ. Мненията на ра
Извънстопанските
организа
ботната група са, че същестау
ции обаче закъсняват. В основ
ващата организация на сдруже
ното училище, освен запозна
ния труд е голяма и би тряб
ването, нищо не е предприето.
вало да се формират четири
Оправдание е реорганизация
основни
организации с една
на училищната мрежа и съз
обща служба,
Разискванията
даване
на Център за
пред
по този въпрос все още не
училищно и основно образо
са приключили. Работната гру
вание. Предстои изготвяне на

анализ, но за целта се търси
и помощ от страни.
В Центъра за култура се ра
боти върху съгласуването на
нормативните актове, а в ор
гана на управлението трябва
в течение на този месец да
се изготви анализ.
Най-лошо е
състоянието в
самоуправителните
общности
на интересите. Какво е поло
жението във връзка със свърз
ването и размяната на
тРУД
със стопанството, както и дру
ги въпроси трябва да се от
говори.

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Изглежда, че най-добре се
е работило в „Тигър”, чийто
опит трябва да се ползва. А
за целта е необходимо и ан
гажирането на
всички обществено-политически
организации в дадените среди. Основ
но е да се изготвят анализи
на собствената самоуправител
на практика, предложат и при
емат нови решения и съгласу
ват нормативните актове. 1ака
че с влизане в сила на За
конопроекта да могат веднага
да се приемат и те.
А. Д.

В УЧИЛИЩАТА

ПЪЛЕН ОБЩЕСТВЕН КОНТРОЛ
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ
съвет
на Общинската скупщина в Бо
силеград, в присъствие на ди
ректорите на петте
основни
училища в комуната, обсъди
и прие самоуправителен дого
вор, регулиращ броя и съста
ва на представителите на об
ществе н о-п ол и ти ч е ок и те
орга
низа ции и другите структури в
самоуправителните
органи на
училищата.
Имайки предвид изисквания
та на Закона За основно об
разование и възпитание, в самоуправителния договор е вне
сено, че .занапред в самоуп
равителните органи на учили
щата трябва да бъдат влкючени най-малко по 9 члена
представители на общественополитичеоните организации и

другите структури в комуната.
!ака например
всяка местна
общност занапред ще
има
свой представител в самоуп
равителните органи на учили
щата. По един
делегат
ще
имат, Общинската
конферен
ция на ССРН, Общинския синдикапен съвет, Съвета на сдру
жения труд ,на
Общинската
скупщина и родителите на уче
нищите.
С прилагането на този само
управителен
договор ще се
издигне ролята на обществен о-п ол ити ч еоките
организации
и на останалите структури в
,развитието и изявата на самоуправителните отношения в ос- нов ните училища в н ом у н ата.
В. В.
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НИЯЕТТРУД НАЧАЛ0 НА РЕГИОНАЛНИЯ

съд

НА СДРУЖЕ-

За защита на правата
на работника
Регионалният основен съд
във Враня преди няколко дни
решава в Босилеград върху
повечето спора на работници
те от организациите на сдру
жения труд.
Съдебният съвет съчиняват:
председателя СВЕТИСЛАВ СТО
ЯНОВИЧ и съдии — заседате
ли БОРА СТАНКОВИЧ, високо
квалифициран
работник
от
враноното предприятие „Алфа’’
и
СТАНИША
ТРАЙНОВИЧ,
юрист От ОСТ „Делишес” —
Влгдичин хан. В решаването
на споровете твърде дейно

сет месеца и обслужва 13 об
щини в Южноморавски реги
он, все повече се афирмира
и става важна обществена ин
ституция в расЕптнсто на сдру
жения труд.
Според изказването на Светислав Стоянович (един от
тримата съдии, изпълняващ
щатно тази длъжност), дей
ността на Съда изцяло е при
ета от работниците и от об
ществено-политическите струн
тури в региона. Тази самоуправителна институция твърде
ефикасно на практика съдей,У“р

%

ДИМИТРОВГРАД

ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ УЛИЦИ
Изпълнителните отбори на местната
общност в Димитровград и самоуправителната общност за комунално, пътно и електростопанство обсъдиха въпросите за из
граждане на улиците „АВНОЮ”, „Момчил
войвода“, доизграждане на улицата „Геор
ги Димитров” и продължаване строежа на

градската канализация. Бе взето решение
изграждането на тези обекти, за ноето са
обезпечени средства от местно самообла
гане, да започне нъм нрая на този или в
началото на идния месец.
А.

ЗВОНЦИ

М. КОСТАДИНОВ
ПОЛУЧИ ГРАМОТА

Съдебният съвет в Босилеград
осъществяването на
участвуваше заместникът на об ствува
ществения правозащитнин на правата на работниците от вза
имните
отношения
в сдруже
МИЛАНКА
самоуправлението
ния труд.
ПЕТРОВИЧ.
В първия спор съдебният
съвет имаше за задача да ут РАБОТНИЦИ — СЪДИИ
върди дали група от деветина
В работата на Съда уча
работници от ОСТ „Автотран
спорт” в Босилеград през по ствува т без възнаграждение
50
съдии, от които над 30 ду
следните няколко години неопши са квалифицирани и висо
равдателно са били лишени от
коквалифицирани работници от
онази част на личния доход,
материалното производство. С
отнасяще се до миналия им
трудов стаж. В разглеждането голяма отговорност те изпъл
на спора се констатира, че ня няват своята длъжност.
Стоянович ни осведоми, че
ма достатъчно доказателства,
за да се удовлетвори иска на досегашната работа на Съда
на
сдружения труд се отли
работниците. Съдебният съвет
заключи делото да се разгледа чава с голяма ефикасност в
решаването
на всички опороз предприятието, като за целта
ве, от които 80 на сто успе
се съберат всички самоупрашно
се
решават
още при пър
вителни документи, регулира
вото им разглеждане. Също
щи този въпрос.
така всички съдебни решения
НЕЗАКОННО УВОЛНЕНИЕ
се изготвят в срок от 15 дни
след свършването на съдебна
Станиша Иванов, 20-годишен
та процедура.
младеж от с. Ярешник търси
Трябва да се изтъкне, че
от Съда на сдружения труд
воични спорове този съд ре
да утвърди дали е законно
шава с отиване на съдебните
уволнен в бившата земеделска
кооперация в Долно
Тлъ- съвети в общините, а много
мино. Разбира се предлага от често и непосредствено в ос
новните и трудови организа
ново да бъде приет на също
или някое друго работно мя ции.
Досегашният твърде сполуч
сто.
Драголюб
Николов, строи лив опит на Съда на сдруже
ния
труд във Враня показва
тел-зидар от ООСТ „Изградня”
обаче, че някои основни орга
търси парично
обезщетение,
низации на сдружения труд
защото по време на отпуск
все още безотговорно се от
по болест бил уволнен. Сетне
намерил работа в друго пред насят, ногато от тях се поисна
необходимата документа
приятие, н° сега търси от Съ
да да издаде присъда за на ция за разрешаване на няной
спор. Това е последица на до
ваксване на загубеното.
сегашните схващания, че сам
След проверка на всични до
работникът пред съда в един
назателства, Съдбения съвет
установи, че Николов е още спор е дължен да доназва
всички факти. В своята прак
тен незаконно.
тика този съд се лишава от
От съдията — председател
узнахме, че досега Съдът на всяка формалност в решава
нето на споровете.
сдружения труд успешно е раз
решил над десетина опора в
С приемането на Закона за
Босилеградсна община,
сдружения труд, неговата об
ществена
и самоуправителна
ОТГОВОРНА ДЛЪЖНОСТ
роля още повече ще закрепРегионалният основен съд
не.
на сдружения труд във Враня,
В. Велинов
който е оформен преди деБРАТСТВО ★ 17 СЕПТЕМВРИ 1976

Председателят на Из
пълнителния съвет на
ОС в Босилеград Симе
он Захариев, на прове
деното през миналата
седмица заседание на
Съвета на тържествен
начин връчи Грамота на
председателя на Общин
ската организация на Съ
юза на бойците в Боси
леград Милачно Костади
нов.
Костадинов е награден
с Грамота от Съюзния
отбор на Съюза на сдру
жението
на
бойците
от
Народоосвободителната война на Югосла
вия за приноса му в раз
витието на Съюза на
бойците в Босилеградска община.
В.

„Е

Р

М

Преподавателите от
основното училище - по
един личен доход
В първата седмица от започ
ването на акцията по записва
не на заем за изграждане на
а втома пи страл ата Белград
Ниш ^ регулацията на поре
чията на Дунав, Сава и Мора
ва в Звонски район кипи ожи
вена дейност. Между пързите
преподава
заемодатели бяха
телите от основното училище
„Братство" в Звонци. Те запис

А“

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ — ЗВОНЦИ
Въз основа на решение на нооперативния
съвет, ноннурсната номисия обнародва ноннурс за избор и наименование на

саха по един
доход.

месечен личен

Заем записаха и пенсионери
те, селскостапанските произво
дители и др.
По всичко личи, че записва
нето на заема в Звонсни ра
йон ще приключи още през се
птември.
Й Миланов

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ „ЕРМА“
ЗВОНЦИ

Въз основа на решение на събранието
на трудещите се на трудовата общност, ноннурсната комисия обнародва нонкурс за
избор и наименование на работници на
ръководни работни места
1. ШЕФ НА СЧЕТОВОДСТВО

ДИРЕКТОР

Условия:
Условия:
— Да има полувисша учебна подготов
ка (икономическа, селскостопанска или юри
дическа специалност).
— Да има трудов опит, 10 години от
който на ръководни работни места.

— Да притежава морално-политичесни
качества и да е афирмирана личност.
— Да има организаторски способности.
— Освен посочените условия, канди
датът трябва да изпълнява и общите условия
от чл. 134 на Занона учредяване и записва
не в съдебен регистър на организациите на
сдружения труд.
Заявки с цялата необходима докумен
тация да се изпраща на горния адрес с
обозначение „За ноннурсната номисия". Не
своевременни и непълни заявления без
необходимите документи няма да се взимат
за разглеждане.
Конкурсът остава отнрит 15 дни от деня
на публинуването му.

— Полувисша инономичесна шнола с
трудов опит 6 години
— Средно инономичесно училище и
гимназия с трудов опит 8 години
— Нисша училищна подготовка с тру
дов опит 10 години
— Да притежава морално-политически
качества и да е афирмирана личност
— Да има организаторсни способности.
2. НОМЕРЦИАЛИСТ

— Полувисша инономичесна шнола с 3
години трудов опит
— ВНВ работнин в търговията и средна
специална подготвна с 5 години трудов опит
— ВК работнин в търговията с 8 годи
ни трудов опит.
— Да притежава морално-политичесни
качества и да е афирмирана личност.
— Да има организаторсни способности.
Заявленията с необходимата донументация да се изпраща на горния адрес с обо
значение „За нонкурсната комисия“. Нес
воевременни и непълни заявления без необ
ходимите донументи няма да се взимат за
разглеждане.
Конкурсът остава открит 15 дни от
деня на публинуването му.
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МЖЗКОДОТВО •
БОСИЛЕГРАДСНИ

В

СТОПАН СПИ ИНИЦИАТИВИ

ХЛЕБОПЕКАРНИЦА
ДО АПРИЛ 1977 ГОДИНА
ствени източници на стопансна
та организация.
И за реконструкция н® кла
ницата проектът е към края
на изработването, а необходи
мите средства от три и поло
вина милиона динара ще се
осигурят по същия начин, кан
Проектът за изграждане на
то и за хлебопекарницата. Нла
хлебопекарницата готви дървницата ще бъде обзаведена с
но-промишления комбинат „Бла
уреди за дълбоко замразяване
гое Нинолич" от Лесковац и
на месо, което е главно усло
е вече готов. Според него за
вие да се занимава и с износ
строежа на този крайно необ
на този артикул.
ходим обект са нужни 2 мили
— Според програмата на иаона динара, а за обордуване
организация
ша1а стопанска
с необходимите съоръжения
тези обенти трябва да бъдат
750 хиляди динара. Тези сред
готови до края на април 1977
ства ще се осигурят от Ре
година — заяви гларният ди
публиканския фонд за разви
ректор на ОСТ „Босилеград"
краища,. Иван Стойнев.
тие на изостаналите
В. в.
от банкови кредити и от соб-

Производствената оборотноуслужна организация на сдру
жения тРУА ..Босилеград” вър
о*и уснорена подготовка за из
граждане на парна хлебопе
карница и за
преустройство
на кланицата в Босилеград.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ООСТ — „СЛОГА" В БОСИЛЕГРАД

МАГАЗИНИТЕ-САМО В
ОБЩЕСТВЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ
ЧРЕЗ НАМАЛЯВАНЕ НА НАЕМИТЕ

ЗАПАСИ

ГОДИШНО

ЩЕ

НрМаГиЛзЯаДцИия ДнаАРАстоковите
\

ТРУДОВИЯТ колектив на Ос
новната организация на сдру
жения труд „Слога" в Босиле
град предприе енергични мер
ки да рационализира търгов
ската мрежа в комуната и да
подобри снабдяването и обслу
жването. Решенията на самоуправителните органи на тази
ООСТ вече се претворяват в
дело.
Една от главните
цели на
търговската рационализация, е
да се намали ненужния брой
на магазините в селата и в
Босилеград, нъдето се прода
ват едни и същи стоки. Съ
що така там, където е въз
можно търговските
магазини
да се пренесат от частните в
обществени помещения и да
се извърши специализация на
стоки.
С това мероприятие
няма да се стигне до закри
ване на работни места, но за
сметка на това голям брой ма
гази ни ще работят в две сме
ни. Така непосредствено ще
се подобри обслужването.
В Горна Лмсина от досега
шните четири търговски мага
зина, два от които работеха е
частни локали, ще се сформи
ра един. Той ще работи в две
смени и ще има специализи
рани шандове. Ще бъде поме
стен в кооперативния дом, кой
то за целта е адаптиран.
В Долна Лисина ще бъде
закрит магазина в частния ло
нал
и занапред ще
бъде
оформен нов магазин в ко
оперативния дом. Също тана
и тук ще се работи в две
смени.

В Гложие магазина ще бъде
пренесен от частния локал в
сградата на бившата земедел
ска кооперация от Босилеград.
В Долна Любата
занапред
само един магазин ще рабо
ти в частен локал, а остана
лите в нооперативния дом.
В Горна Любата от 6 ще
останат три
магазина и ще
бъдат
поместени в коопера
тивния дом, който има голям
брой неизползвани
помеще
ния, чиято поправка вече за
почна.
В Долно Тлъмино и Бистър
ще се закрият магазините ра
ботещи досега в частни лонали и ще бъдат преместени
в обществени сгради.
В Църнощица ще се открие
още един магазин, който ще
работи в едно от помещения
та на първоначалното учили
ще в махала „Голема река".
Този магазин ще снабдява и
една част от населението в
Дукат.
В Босилеград ще бъдат за
крити 4 магазина, които досе
га ползваха частни локали. За
сметка на това ще бъде от
крит нов магазин със само
обслужване за стоки от ши
роко потребление.
Тези и други мероприятия,
които в областта на търговия
та в Босилеградсна
община
ще се осъществят до края на
годината,
трябва да донесат
пълен
финансов
ефект
на
ООСТ „Слога”, но същевреме
нно и по-добро снабдяване, ко
ето досега почти винаги беше
незадоволяващо.
В. В.

Гимназия „ЙОСИП БРОЗ ТИТО“ — Димитровград
о б я в я в а
КОНКУРС
ЗА ПОПЪЛВАНЕ на ВАКАНТНО работно място
1. РЪКОВОДИТЕЛ на ученическия хор и орнестър
с половин работно време.
Кандидатите трябва да изпълняват следните усло-

вия:

да има завършено виеше музинапно образование,
инструментален отдел.
Възнаграждаването става според Самоуправителното споразумение на училището.
Срон за подаване на молби е 15 дни след публи
куването на коннурса.
От ноннурсната номисия при
гимназията „Й. Б. Тито“ в Димитровград

СТРАНИЦА 6
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ОРГАНИЗАЦИИ „АВТОТРАНСПОРТ" В БОСИЛЕГРАД

ИШШШО М ДЕФИЦИТА
ГМШ ЗАДАЧА
КАНТО ВЕЧЕ СЪОБЩИХМЕ,
по решение на Общинската
окупщина, от преди един ме
сец в Организацията на сдру
жения тРУД
„Автотранспорт"
в Босилеград е въведено вре
менно управление, което да
санира кризисното положение
в тази стопанска организация.
— Според полугодишния ба
ланс „Автотранспорт" имашо
дефицитът е много по-голям.
ра. Сега обаче узнаваме, че
дефицита е много
по-голям.
По съдебни решения „Авто
транспорт" дължи още 600 хи
ляди динара и този дълг не
е е в иден тиран финансово. То
ва говори, че финансовото по
ложение е твърдо сериозно.
Една от първите ни задачи е
възможно за най-кратък срок
и на най-ефикасен начин чроз
погасване на дефицита да се
заздрави финансовото положе
ние в тази организация — за
яви председателят на времен
ното управление СИМЕОН ЗА
ХАРИЕВ, и председател на Из
пълнителния съвет на ОС.
За период от един
месец
вече са заплатени част от дъл
говете и
регулирани
мени
телниците. Също тана за запла
тени и личните доходи на всич
ки работници
включително с
юни, но с намаление от 20 на
сто. Временното управление е
на мнение,
занапред всички
работници в колектива да по
лучават минимални лични дохо
ди, за да може финансовата
криза да се преодолее в найкратък срок.
За преодоляване на финан
совите трудности временното
управление предприема и. дру
ги конкретни мерки. Една огг
тях е пестенето на средства
и материали. Правят се усилия
да се
премахнат
разходите
при всички моторни возила, а
максимално да
се
ползват

Временното упра
вление определило
задачи
конкретни
за всеки работник
и предприело реди
ца мерки за песте
но и икономия на
средства
мощностите им. Отменени са
безплатни пътни билети за чле
новото на семействата на ра
ботниците от „Автотранспорт",
ограничени са телефоненитв
разходи и др. Предприети са
твърдо сериозни мерки да се

Основната цел е рационално
да се ползва всяко работно
място. С работниците от три- (
те основни организации
на
сдружения труд и от общата
слежба поотделно и колективно
е разговаряно и
определено
накви задачи имат и нан тря
бва Да ги изпълняват.
— Въпреки
това все още
има работници, които безотго
ворно се отнасят към задачи
те си. Също тана 15 работника
все още не са подписали садоговор за
моуправителния
Това е нов
сдружения труд.
проблем, защоппо трябва пра
вилно да се разпределят на
работа, за да осъществяват
собственият си личен доход и
да дадат трудов ефект в сто
заяпанската организация
ви Захариев.
Досегашната практика пока
зва, че най-болезнени са били
неразрешените
организацион
ни и други въпроси в ООСТ
„Авторемонт",
която
има и
най-гол ям дефицит.

Твърде

сериозен

е и въ-

просът, че счетоводствената
служба все още не успява на
време да отчита финансовото
положение
всични
ООСТ.

Симеон Захариев
премаънат различните досега
шни спекули и кражби, а но
сителите на тези явления да
бъдат наказани.
Временното управление е до
ставило на всеки работник пи
смен анализ (на 13 страници)
за сегашното положение на
стопанската организация. Същевременно конкретно са оп
ределени задачите, които тряб
ва да поеме всеки работник.

Една От важните задачи на
управление е да
временното
се изготвят нови и допълнят
самоулрависъществуващите
телни документи, които да ре
гулират поотделно всички въ
проси от областта на сдоуже
ния тРУД, а особено в област
та за създаване и разпреде
ление на дохода и На лични
те доходи.
— Първите ефекти от усили
ята на временното управление
ще се установят, когато бъде
готов деветомесечния баланс
през октомври
наза Захариев.

В. Велинов

СТАБИЛИЗАЦИЯ НА СТОПАНСТВОТО В НИШКИ РЕГИОН

Конкретни мероприятия
СЪСТОЯНИЕТО на степанството в Нишки
регион е
сравнително добро. По реди
ца показатели за шестм есечието
платежоспособност.
сумата парични средства на
текущите сметки, дължимите
суми,
залежалите стоки
и
външнотърговския
оборот —
се отчитат благориятни тен
денции. От друга страна — об
щият доход,
чистият доход,
договорните задължения, загу
бите и друпи
показатели за
състояние,
икономическото
сочат все още недостатъчна
съгласуваност с реалните въз
можности на стопанството.
Изхождайки от такива кон
статации, Кординационното тя
ло за осъществяване на ста
билизационната
политика
и
Стопанския отбор към Скуп
щината на междуобщин,ската
регионална общност
в
Ниш
приеха програма на непосред
ствени задачи и акции по осъ
ществяване на стабилизацион
ната политика.

* ОБЩИНСКИТЕ
КООРДИНА
ЦИОННИ ТЕЛА ТРЯБВА ДА
ИЗГОТВЯТ СВОИ ПРОГРАМИ
НА ДЕЙСТВИЕ
На заседанието, състояло се
тези дни в Ниш, на което
присъствуваха и представители
на общинските координацион
ни тела, се констатира,
че
основната насока за интензи
виране На стопанството в ре
гиона занапред трябва да бъде
сдружаването и обединяването
на тРУДа и средствата. Освен
това общинските координаци
онни тела следва да изготвят
свои програми на действие, в
които да се внесат конкрет
ни мерки по решаване на на
болелите въпроси на основни
те организации на сдружения
труд, стопанисвали през полу
годието със загуби или са би
ли на ръба на рентабилността.
Важно
нето на
лежи на
мента

място в интензивира
стопанството принад
действуващите в мо
финансово-аналитични

фантори — Стопанска намара,
Банните, СДК и пр.
Но главния фронт за пови
шаване и
интензивиране на
стопансната дейност ои оста
ват основните организации на
сдружения труд, нъдето чрез
самоуправителни споразумения
и обществени договори, възна
граждение според резултатите
на труда и решителни прело
ми в структурното изменение
на продукцията, икономията на
материали,
суровини и
пр.
трябва да се подобри рента
билността. Чрез програмиране
(средносрочно и дългосрочно)
следва да се заоили инвести
ционната активност и подоб
рят другите икономически по
казатели.
Изтъкна се, че предложе
ната програма е изгодна плат
форма за задълбочено и все
странното й прилагане на местна почва и съобразяване с
конкретните условия на всяна
Дадена основна организация
на сдружения труд.
Ст. Н.
БРАТСТВО -А- 17 СЕПТЕМВРИ 1976
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В ДОМА НА РЕКОРДЬОРА ГОЛОМЕЕВ
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МЕЖДУ ПЪРВИТЕ В
РЕПУБЛИКАТА
Недалеч от
Дими
тровград, на пътя Желюша —
Поганово, се намира малкото
селце Планиница. Намира се
южната част на общината, в
подножието на Кукла, Планиница е типично село за този
край. С разпръснати къщи кои
то разделени с ливади, ниви
и неуредени овощни градини.
Село с 20 домакинства и око
ло 50 жители. Ооновен поми
нък и отрасъл на хората тук
е овцевъдството. Но те са ста
ри, младите ги няма вече...
В Пламин-ица живее и Алек
сандър Голомеев, 66-годишен
селскостлоански производител.
Човек, чието име публикува
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не смееше да сс изпусне”. На
утре ден започнаха „разпит
ванията“. Хората „задължени“
за провеждане на анцията се
съмняваха. Една привечер, за
едно с внука и сина на Голомеев и с Георги Алексов, пред
седател на Съвета на местни
те общности в ОС и Георги
Колев, се намерихме в къща
та на Голомеев. Къща стара,
обкръжена с плевници и ни
ви, с ливади и овнощни гра
дини... А пред къщата сто
панина и стопанката му...
— Да, ще запиша заем, ка
за Александър Голомеев, и то
сам, колкото три села... Ще
запиша, само път да се на-

,V

А. Голомеев записва заема
прави. А ако се прави и за
Планиница ще запиша и пове
че от десет милиона ... Стига
страдаха хората по тези пъти
ща. Стига вече трудът ни от
насяха водите... То внука ис
ка кола. Ще му взема, но не
ка се направят пътища...
В дома на Голомееви беше
нянък тържествено.
Въпреки
скромната обстановка. Обста
новка като във всяна нъща. Но
шишето ракия, киселото мля
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Все още работят Петрия и
Александър
ко, сиреното... и преди /всич
ко тържествения вид на хора
та, наподобаваха на нещо неслучващо се всеки ден. В та
зи обстановка беше неумест
но да зададем един въпрос,
който „висеше" във въздуха.
Но положението спаси стопан Щ
ката, 68-годишната Петрия Го- щ
ломеева...

— Четири пъти давах заем.
Винаги, когато трябваше. Пра
во каза бабата. Има акции.
канто тази сега, нъдето парите
имат по-гол ямо значение. А
ние сме свикнали да работим.
И тана ще караме... А зае
ма ще го внесем само в две
вноски. Едната в декември, а
втората да се изграждат. Ще
дам още повече... Нека се
строи и расте родината ни.. .
А. Д.

*Т' .

т

т

я

■

■

-,шг I .

,,

\]

мШШт

>

С машините зърното се прибира по-бързо и по-начествено

ш

11 рез последните дни във Висон не само ясното синъо
*
небе, но и бумтенето на номбаините дава нартина на
същинсно лято. Жътвата е в пълен разгар. Много стари хора
от този нрам не помнят, че тун ренолтата е прибрана през
средата на септември. Дъждовните дни попречиха за навре
менното прибиране на реколтата и сега всични и стари и мла
ди се дадоха на упорит труд за да навансат онова, ноето е из
губено. Най-голямата надежда за това са шестте комбайна на
кооперацията „Сточар“, които след прибиране на житото в до
лината на Нишава и Забърдието минаха тези дни Видлич и
започнаха работа тун. Комбайнерите Симеон Васов, Петър Кос
тов, Бране Велков и други не знаят за почивна.
На „Сапатово“ един от
нам-големите
нооперативни
блонове във Висон се води сметна за минутите. Комбайнерът
Бране Велков няма време нито за едноминутен разговор. Кач
ваме се при него на номбайна и слушаме неговия рапорт от
тазгодишната му работа:
— От първи август постоянно сам на номбайна. Само
дъждовните облаци ни пречиха, но ние и тогава не стояхме
със скръстени ръце — поправяхме машината.
И така, когато времето беше хубаво комбайните при
бираха житото на 5 до 6 хектара площ на ден. Най-голяма
радост е за тях ногато работят на големи площи нанвото е
„Сапатово“, блок който има оноло 50 ха. Тая година тун при
носите са до 4000 нг на хентар.

Велнов е комбайнер, специалист. От 1970 година е
непренъснато с комбайна. Тази година получи нова машина
„Змай“.
— Отначало имах неприятности. Оказаха се мални фа
брични дефенти. Фабриката ги отстрани и сега номбайнът ра
боти без застой.

Б. Николов

Търговсното снабдяване в Бо
силеградска община сигурно
още има
редица
обентивни
трудности, ноито Производство
но оборотно услужната организация на сдружения труд „Босилеград“ не а в състояние наведнъж да разреши. Обаче, нан
то в случая, трябва на много
по-бърз и организиран начин да
се действува, за да са подобря-

тралния магазин в Босилеград
за магазина в Зли дол.

!/■

..

върщат в Зли дол, нъдето вече
работя осем години — оплаква
се Тасев.

на селения потребител. Почти
редовно няма захар, сол и други стоии от първа необходимост
— започна да ни разказва магазинерът Михаил Тасев.
В продължение на разговора
той наза, че вече една седми
ца чана да му се разреши да
вземе трактор, в който да зана
ра необходими стоии от цен-
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... И този ден не валя. Септември е, но тун е като през
юли. Хората следят прогнозата, гледат и мъглата във Видлич,
която много поназва. Дано слънцето грее тана още десетина
дена. Надпреварата с времето във Висон продължава...

Магазинът в Зли дол е празен!
в
__ В търговсиия магазин
Зли дол вече цяла година липсват много стоии, иеобходими
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ПО СЛЕДИТЕ НА НЕРЕДНОТО

— Вече изгубих търпение, зашото всеки деи ми казват, че
тракторът бил в дефект. Пан
без стоии няма за иаиво да се

НАДПРЕВАРА С
ВРЕМЕТО
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— Деца, тези пари са спе
челени честно, и с голям труд.
И нена затова бъдат вложени
за една хубава цел. Старецът
всеки ден е овчар. Имаме пет
десет овце. На нивите сеем
изкуствена трева. В сливнина
освен сливи и круши имаме и
100 млади вишни. А всяка сед
мица, по два пъти, аз съм в
Пирот. На пазар. Нося сирене,
кисело мляко, яйца, вишни...
Така 20 години. Работим с дя
дото, от утрин до вечер. Виж
дате ли че и тон нямаме. Но
свикваме на нещо ново
вече късно...

ха тези дни много вестници
в страната, който се „намери
и на телевизията.
Всичко започна една вечер,
в едно заведение, а Димитров
град. С внука на
Голомеев,
също Александър случайно при
казвахме за народния заем.
Чухме за желанието на дядо
му да запише заем от 100 хиля
ди динара. Сума, до този момент не записана а Релубликата. Това беше вест, която
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„Сапатово“: Добивите над очанванията
В. В.
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СТО ХИЛЯДИ УЧЕНИЦИ В АКЦИЯТА НА СЪЮЗНАТА КОН
ФЕРЕНЦИЯ НА ССЮМ И НА ВЕСТНИК „КЕНЕЦ“

»Тито, революция, мир«
★ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНА АКЦИЯ ПО МАРСКИСТКО
ОБРАЗОВАНИЕ ЩЕ ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ НА НАЙМЛАДИТЕ
ПО-ДОБРЕ ДА ЗАПОЗНАЯТ
ИСТОРИЯТА
НА РАБОТНИЧЕСКОТО ДВИЖЕНИЕ И ЮНП И НАЙВАЖНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ СЪБИТИЯ
Около 200 основни училища
в Нишки й- Южноморавски ре
гиони, в които живеят и работдт над 100 хиляди ученици,
единодушно приеха инициата
вата на Съюзната конференция
на ССЮМ и вестник „Кекец"
да се включат в забележител
ната акция по марксистко обра
зование на най-младите, която
този вестник за младите, под
название Шапмионат по зна
ние „Тито, революция,
мир"
ще организира през настояща
та учебна година.
Акцията е нагодена към учеб
ната програма и ще даде въз
можност на учениците от основ
ните училища в цялата страна

чрез личността на другаря Ти
то по-добре да запознаят исто
рията на работническото дви
жение, ЮКП и по-важните об
ществени събития.
Ученици от Ниш, Алексинац,
Лесковац, Враня,
Сурдулица,
Гаджин хан, Босилеград, Дол е
вац, Медвегя и другите места
в тези два региона през тече
ние на цялата учебна година
в рамките на своите редовни
задължения на подходящ и по
пулярен начин ще получат но
ви знания за стойността на
нашето социалистическо и самоуправително обществено ра
звитие.

РАДИЧЕВЦИ

сг‘

ТЕЛЕВИЗОР
НА
ВОЙНИЦИТЕ
- СТРОИТЕЛИ
ПО СЛУЧАЙ ИЗГРАЖДАНЕНЕТО на пътя Радичевци _—
Ресен, в дължина от 5 кило
метра, който през това лято
бе пробит от специализирана
строително-инженерна част на
ЮНА, в Радичевци се състоя
тържество. Представители на
Общинската скупщина от.Боси
леград връчиха на войниците
— строители подарък (телеви
зор) и изказаха пълна благо
дарност за успешното им уча
стие в изграждането на този
важен комунално-битов обект.
В. В.

Седемнадесети панаир на книгата в Ниш
★ ПРЕДСТАВЯТ СЕ 31 ДОМАШНИ КНИГОИЗДА
ТЕЛИ ★ ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЛИТЕРАТУРНИ ВЕЧЕРИ С
УЧАСТИЕ НА ИЗВЕСТНИ ПИСАТ6ЛИ * УЧАСТВУВА
И ИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО“
От 14 А° 18 септември в за
ла „Чаир“ в Ниш се провежда
седмнаедесетият
югославски
панаир на книгата. На панаира
се представят 32 домашни кни
гоиздатели.
Между другите,
освен генералния
покровител
на панаира
издателство „Вук
Караджич“, най-нови
издания
представят „Нолит“,
„Просве
та”, Сръбска книжевна задру
га, Матица сръбска, Матица
хърватска, „Знание“,
„Парти
занска книга“ и т.н.

Нишкият панаир тази година
за пръв път се провежда пре
ди Белградския панаир на кни
гата. До изменение се дойде
по иск на издателите, които
поискаха пред обществеността
да се представят в септември,
по време когато у нас най-много
се купуват книги. Освен това,
по тоя начин започва утвърж
даване концепцията на панаи
ра в Ниш, която от междуна
родния в Беглрад трябва да се
отличава по това, че представ-

лява възможност отделно да се
представи едногодишната юго
славска издателска дейност.
Съпътствуващи
манифеста
ции панаира на книгата в Ниш
са три литературни вечери. С
участие на известни писатели.
Яра Рибникар, Стеван Раичкович Любивое Ръшумович и др.
На панаира ще бъде органи
зирана продажба на книги, ка
то отделни издания могат да се
купят от 20 до 40 на сто нама
ление.
На тазгодишния панаир на
ннигата участвува и издателст
во „Братство“ със свои изда
ния.

РАЗВИТИЕ НА РЕВОЛЮЦИОННИТЕ ТРАДИЦИИ

Нови форми и съдържания
Разисквайки неотдавна по актуалните задачи на СУБНОР в
Сърбия в развитието на рево
люционните традиции на народоосвободителната борба, Ре
публиканският отбор на Съюза
на сдруженията на борците от
НОВ оцени, между другото, че
този вид дейност все повече
става трайно задължение не
само на Съюза на бойците, но
и на всички останали общест
вени и трудови
организации
сдружения и образоователнонаучни и културни дружества,
средствата на информация и
други
институции.
Започна,
както бе констатирано на засе
данието, мощен процес на бобществяване на тази област.
През последните години все
по-богата е дейността на Съю
за на бойците и други общест
вени фактори, особено на Со
циалистическия съюз и младеж
та, в развитието и таченето
на
революционните
традиции на
нашите
народи и
народности. Тази активност все
повече става съставна част на
борбата за ускорено развитие
на самоуправителните отноше
ния, за нашата независима
и
необвързана политика, за укреп
ване на всенародната отбрана
и обществена самозащита.

Очевиден е напредъкът и ь
по-качествено ознаменуване на
празниците, юбилеите на исто
рически
събития и личности.
Тържествени академии,
пред
ставления и беседи обаче не
са единствения и главен облик
на манифестация.
Като нови
форми се явяват рецитали, ора
ториуми, маршове, походи, сре
щи на бойци, младежта и тру
дещите се, побратимяване, ми
тинги и народни
увеселения,
посещения на исторически мес
та, „влакове“ на братството и
единството, екскурзии, трудови
акции, изложби, състезания, пи
сане на училищни темати, про
жектиране на филми, театрални
представления, издаване на кни
ги и подобно. Оценено е, че
досегашните резултати, въпре
ки благоприятни, все пак изос
тават зад реалните възможнос
ти и обществените потребнос
ти. Между другото все още и
има рутина и традиционни фор
ми на работа, докато новите
форми и съдържания са в зачатъна си.
Критическият подход към то
зи въпрос има безспорно идейно и
политическо значение.
Преди всично става дума, че
борческата организация не е
осамотена в тази дейност
и

единствено „задължена“ за раз
витие на революционните тра
диции, въпреки че това е една
от нейните основни дейности.
Второ, всички са съгласни, че
е необходимо да се обхванат
всички периоди на нашато рево
люционно минало, за да се от
рази по-адекватно в новите ус
ловия тяхната последовател
ност. От друга страна, разви
тието на традиициите не е са
мо мемориален акт, нито пък
дълг към миналото, ноето „тряб
ва да се спасява от забрава
та“. Революцията продължава
и тя е съставна част на
не
прекъсната революционна дей
ност у нас. Традициите са втъ
кани, така да се каже, в нашия
живот, те са тук, с нас и у нас,
неразривни, неделими.
Затуй
е и разбираемо, че съдържанията им постоянно се обогатя
ват и че революционните тра
диции не включват само
поважните битки и дата или юби
леите, свързани за историчес
ки личности при цялото уваже
ние на техния принос. Всъщ
ност, революцията носи целият
народ. Партията го организира
и поведе в борба. Какво напри
мер това означава за всички
ни, за младите поколения, кои
то израстват? Най-добрите си-

Босилсградсна народна носия
ЗАПОЧВАТ НОВИ ЮГОСЛАВСКИ ПИОНЕРСКИ ИГРИ

«Природи - здраве - красота»
С новата учебна година за
Югославски
почват и новите
пионерски игри на тема „При
рода — здраве — нрасота". С
тази най-масова обща
акция
югославските пионери трябва
да се приобщят в акцията за
СУРДУЛИЦА

Горанска дейност
За четири години гораните в
Сурдулишка община ще създа
дат пасища и изкуствени лива
ди на 18 хиляди дикара.
Средства за целта обезпеча
ват Общинската скупщина
в
Сурдулица и селскостопански
те производители.
Тази акция допринесе за раз
вити^- на животновъдството в
обществения сектор и частна
собственост, а същевременно
ще представлява принос за по
добряване на жизнената сре
да на човека.
М. В.
нове на тази страна загиваха
съзнателно,
понеже обичаха
да живеят.
Борците се застъпват разви
тието на революционните тра
диции да стане
система във
всички сфери на обществения
живот. Социалистическият сюз,
Синдикатите и младежта в то
ва имат изключително
важна
роля.
„Комунист“

опазване и развитие на жиз
нената среда на човека.
Програмата на Игрите, коя
то наскоро ще пристигне във
всички пионерски отряди, съв
местно приеха Съветът за въз
питание и защита ца югослав
ските деца, относно Съветът
на Съюза на югославските пи
онери, Югославският съюз за
опазване и развитие на жизне
ната среда на човека и Пред
седателството на Съюза
на
югославската социалистическа
младеж.
По повод започването на но
вите игри д-р Алеш
Беблер,
председател на Югославския
комитет, отправи до пионери
те призвание за акция, в кое
то се изтъква, че се надява
пионерите, ползвайки опита от
предишните игри, да вложат
всички свои сили за развитие
на жизнената среда: училище
то, училищния двор, парковете,
игрищата. Със засаждане
и
поддържане на тревните пло
щи ще се помогне по-лесно
да се предотврати
замърся
ването на средата, в която жизеем.

Млади иоеши
Пожелах нещо да ти нажа,
но ти далече отиде,
пожелах една сълза да пусна,
но ти в жарта я загаси,
пожелах още веднъж да те видя,
но ти в мечтата изчезна,
изчезна от погледа завинаги...
Но все пан в дълбочината
на моята душа
остави следа.
Емилия ПЕЙЧЕВА
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РЕФОРМА НА УЧЕБНО ДЕЛО |

ПРЕМИНАВАНЕ НА ПЕТДНЕВНА
РАБОТНА СЕДМИЦА?
Трудещите се в основните
училища на територията
на
Димитро в градска община
и
детската градина „8 септември“
в града-, както и преките самоуправителни органи и Съве
та на центъра за предучили
щно и основно образование,
се съгласиха да отправят иск
до Общинската скупщина за
въвеждане на петдневна ра
ботна седмица.
Изгледите да се мине на
петдевна работна седмица и в
основното образование (гимна
зията работи вече според про
грамата за петдневна работна
седмица) са налице: училища
та могат да обезпечат поме
щения и средства за органи
зиране на редовно обучение,
допълнително обучение и дру
ги възпитателно-образователни
дейности.
При това училищата трябва
да организират обучение наймного в две смени, да имат
свободни помещения за физи
чески активности и да обезпе
чат, необходимата прехрана на
учениците.

★ ОСНОВНОТО ОБРАЗО
ВАНИЕ ИЗПЪЛНЯВА УСЛО
ВИЯТА
Оценявайки тези изисквания,
Съветът на центъра констати
ра, че всички подведомствени
училища, включително и дими
тровградските,
работят
в
една смяна. През свободното
време могат да се организират
различни видове учебно-образо
вателни активности. Училища
та също разполагат (макар до
ста ограничено) с учебни, дидактически и други учебни по
собия и материали за провеж
дане на допълнително обуче
ние. Също така с разполагае
мите ученически столове
се
изпълнява условието във връз
ка с прехраната на учениците.
Следва да се отбележи, че
и димитровградското
основно
училище „Моша Пияде“ изпълня
ва условията, предвидени От
закона, за преминаване на пет
дневна работна седмица, въ
преки че работи в две смени,
преподавателският колектив е
комплектуван със съответните
специалисти, това училище е
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най-добре обзаведено с учеб
ни пособия и помагала, има
физкултурна зала, ученичеоки
стол и останали условия
за
провеждане на учебно-възпита
телния процес през петдневна
работна седмица.
Следователно, при сегашни
те разполагаеми учебни поме
щения условието: да се осъ
ществят 190 учебни дни и 10
работни съботи, посветени накултурно-образователна и спор
работа,
тно-производствена
както и прилагане на допълни
телно обучение,
може да се
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осъществи.
Съветът на центъра е на мне
ние, че
може да се въведе
петдневна работна седмица и в
основните училища на Димит
ровградска община.
Същото
важи и за детска градина „8
септември“, намираща се в със
тава на Центъра за предучилищ
но и основно образование.
Разбира се, по този въпрос
трябва да се проведе допит
ване с родителите, а мнение
то си трябва да изкажат про
светно-педагогическите
инсти
туции, след което ще може
Общинската скупщина да при
еме съответно решение.
Ст. Н.
В НОВОСЪЗДАДЕНИЯ
„ИВ.
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Наградата „ЦАРИЦА ТЕОДОРА” за най-високо
постижение в изпълнение на женена роля на фестива
ла „Филмови срещи Ниш” представлява антична скул
птурна творба, намерена в Медиана нрай Ниш. По
настоящем се съхранява в Белградския народен му
зей.
Присъжда се всяка година (копия) на най-добра
та филмова актриса.
Снимна: Д. Яннович

ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР

КАРАИВАНОВ” В БОСИЛЕГРАД

ЗА ДА НЕ БЕ ПОВТОРИ МИНАЛОГОДИШНОТО...

Основното уч-ще „М. Пияде“

ТВОРЧЕСКИ НАГРАДЕН КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРА, НАУЧНИ
И ПУБЛИЦИСТИЧНИ ТВОРБИ
- ЗА ДА насърчи творците от българската -народност в
литературното творчество, научната работа и публицистика
към; по-плодовита творческа дейност, списание „Мост" обявява творчесни награден конкурс в следните области и жан-

ОТ НАЧАЛОТО на тази учеб
на година в Босилеград започ
на да р аботи „Образователен
център за гимназиално и про
фесионално образование „Иван
Караиванов“, с чието формиране се целеше разрешаване на
обременяващите с години оред
ното образование проблеми в
комуната.
Разбира се, че голям брой
въпроси са снети от дневен
ред. Сега всички ученици из
ползват набинетите по химия,
физика, биология, география и
история, които досега се пол
зваха само от гимназистите,
донато 'пън от своя страна те

ствения и нултурен живот,
учебното дело и пр.

рове:

ЛИТЕРАТУРНИ

ЖАНРОВЕ
първата награда — 2.200 дин.
— 1.800 „
втора награда
— 1.500 „
трета награда

1. ЗА СТИХОТВОРЕНИЕ
първа награда
втора награда
трета награда
2.

ЗА

3.

2.200 дин.
1.700 „
1.400 „

ЕСЕ

първа награда
втора награда
трета награда
И

- 2.000 дин.
— 1.600 „
— 1.300 „

НОВЕЛА

първа награда
втора награда
трета награда
4.

1
— 800 дин.
— 600 „
— 500 „

първа награда
втора награда
трета награда

— 1600
— 1.300
— 1.000

„
„

РАЗКАЗ

първа награда
втора награда
трета награда

НАУЧНИ

ще могат да използват срав
нително добре обзаведената
работилница по техническо об
разование, която ползваха изключително учащите се в досегашното отделение за професионално образование. Докато по-рано на учениците от
отделение
подведомственото
на Вранския център за профе
сионално образование за найудостоверение
обикновено
трябваше да отиват чак във
Враня, което значи безвъзврат
но загубен поне един учебен
ден, или пък с тази работа
трябваше Да се занимават са
мите преподаватели, сега това

ПУБЛИЦИСТИЧНИ

- 2.000 дин.
— 1.600 „
— 1.300 „
СТАТИИ

1. Научни статии от всични об
ласти на (науката
2. Публицистични статии на те
ми от стопанството, обще-

1. В тематично отношение ианто за литературните твор
би, така и за научните и публицистични статии няма никакви
ограничения. Изборът на темата е свободен.
притежават
худо2. Литературните творби трябва да
I
жествена стойност, статиите съответна научна ценност, а в
идейно отношение да бъдат на позициите на марксичеоната

наука.

3. Обемът на статиите може_ да бъде до 15 страници
пишеща машина, раздел тройна.
4. Всични трудове — литературни, научни и публицитрябва да са написани на български език, по 'въз
етични
можност на пишеща машина или четливо на ръка в четири
екземпляра,' означени с шифър. Авторите трябва да запазят
по един екземпляр при себе ои, за да докажат своето ав
торство. Право на участие имат всички граждани на СФРЮ.
5. Последен срок за доставяне на творбите за наград..........
......
ния конкурс
на „Мост" е 30 октомври 1976 год. на адрес
Издателство „Братство" — за наградния коннурс на „Мост".
Подписани текстове с пълно име и презиме няма да
се взимат предвид за (награждаване.
Предложените творби на творчески конкурс що бъдат
прогледаш о,т жури. За резултатите от конкурса < участници
що бъдат осведомени чрез вестник „Братство .
РЕДАНЦИЯТА НА СП. „МОСТ“
на

се прави от съвместната обща
административна служба тук,
в Босилеград, и за това е до
статъчно само едно междучасие.
За съжаление обаче, основ
ният проблем,
който години
наред обременяваше средното
образование в Босилеград —
кадровият
все още не
е разрешен. Наистина, сега в
Центъра има двама инжене
ри по машинство, «о така на
речените предмети на „уме
нията" или не са включени в
програмата, или пък ще ги
преподава-,- хора, които нямат
съответната подготовка, опреде
лена от Закона за средно об
разование. Засега са обявени
конкурси за такива кадри, но
вероятността някой да се яви
е твърде малка, почти никак
ва, понеже такива специалис
ти в момента са общоюгославсна болка. Редица учебни заве
дения в страната също търсят
такива кадри и за да ги получат предлагат най-различни
изгоди на явилите се нандидати.
Основното, което би тряб
вало да се осигури на танива
дефицитни кадри е подходящо
жилище. Но, как може да се
предложи нещо, което не се
притежава? Ето защо, сега е
момент, когато средствата и
усилията са обединени да се
поиска помощ от останалите
обществено-политичесни струк
всич
тури в комуната, преди
■но Общинската самоуправител
на общност по квартируване
която съществува няколко ме
сеци, за да не се повтори ми
палата година, когато бяха да
дени значителни средства, са
мо учениците да получат как
вато и да е бележка тю хи
мия, френски език, изобрази
телно и музикално изкуство,
физическо и здравно възпита
ние ... и да могат да им бъ
дат издадени свидетелства.
Ванче Богове
СТРАНИЦА 9
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ИНФОРМАТОР

II» т амоуправптстодта общност; не интересите по
здравно осигуряване - - Пирот
'
СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ

1

ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

Дали всички сдружени производители
отговарят на условията?
СЛЕД ЕДИН месец, колкото
ще продължи публичното об
съждане на Законопроекта в
селскостопанските
организа
ции на село — в Нишки ре
гион положително ще се знае
кои предложения и забележки
във връзка с този важен доку
мент ще влезнат в окончател
ния му текст — бе изтъкнато
на междуобщинското съвеща
ние по социално и здравно
осигуряване в Ниш.
Голямо внимание предизви
ка уводната реч на Милое
Ракич, секретар на Кооператив
ния съюз в Социалистическа
република Сърбия. Ракич под
черта, че онази част от За
конопроекта
за
сдружения
труд, която се отнася до обе
диняването на труда и средст
вата на селскостопанските про
изводители е само продълже
ние на Законопроекта за обе
диняването на селсностопан
ските
производители, приет
преди две години.

Според него, основните самоуправителни права, които се
регулират със Закона за обе
диняването на селскостопанските производители
Занонопроектът само допълва с
права от областта по социал
но и здравно осигуряване. Ра
кич изнесе, че в Законопро
екта е оставено достатъчно
простор за полезни мнения и
предложения с цел по-пълно
и по-добре да се разграничат
правата и задълженията на
селскостопанските производи
тели. От предстоящите разис
квания
изтъкна той
се
очаква да дадат солидна база
за по-бързо обединяване на
селскостопанските производи
тели, защото социалното и
здравното осигуряване са ос
новен предмет на разискване
на село.
От голямо значение, есте
ствено, ще бъде и това каква
ще бъде максималната сума
на осъществения личен доход
в сдружения труд, която ще

АКЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ОЗДРАВЯВАНЕ”
ЗВАНЕТО В НИШКИ РЕГИОН

НА

ЗДРАВЕО-

ДА СЕ ПЕСТИ НА ВСЯКА КРАЧКА
С приемането на акционна
програма, без която. е немис
лимо „оздравяването на здра
веопазването в Нишки регион
— делегатите на Скупщината
на самоуправителната общност
по здравеопазване фактически
призваха всички осигурени лица, лекари и др. здравни раоот
ници активно да се включат
в акцията по спестяване на
всеки динар, предназначен за
здравеопазването. При макси
мално спестяване и при пъл
но ангажиране в събирането на
своите искове — ще може да
се погаси сумата от 55 милио
на динара, колкото възлиза
„пасивата” по шестмесечните
финансови показатели.

=
=

Организациите на сдружения
труд, здравните организации и
всички др. ведно с фондовете
при самоуправителната общ
ност ще направят всичко въз
можно съществуващото поло
жение да се поправи.

Ц
с

№1.)

От началото на следващия
месец, гражданите, които жи
зеят □ един град или селище
изобщо, а -са осигурени в друг
град, ще могат да се излену
ват без трудности. Касае се за
изменение на съюзния закон
по прилагане на предписания
та и за разрешавано на „не
доразумението" между репуб
ликаноните, областните закони
във връзка с данъчното обла
гане и таксите, които ще вли
зат в сила от 1 октомври. Про
сто казано, занапред трудови
то организации що внасят су
ми за своите работници в ме
стожителството им. Следова
телно, гражданите ще могат Да
осъществяват своите
права,
там, нъдето живеят и където
са настанени на работа.
Досега наистина ммаше мно
го проблеми във връзка с ока
зването на здравна защита на
хора, живеещи в един град,
а са .ползвали помощ в друг
град. За поправката >и вадене
то на зъби, или други видове
здравни услуги — хората тряб
ваше да заверяват здравна

I
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ОБИКНОВЕНО се мисли, че заболяванията на сърцето са привилегия на зрялата и напреднала възраст. Всъщност де
цата страдат от сърдечни заболявания тол
нова често, колкото и възрастните. У тях
обаче преобладават ревматичната болест
на сърцето, вродените сърдечни пороци и
пораженията, свързани с инфекциозни и
други заболявания. Ревматизмът винаги за
сяга всички органи и системи, но най-че
сто сърцето, ставите и нервната система.
Причините на заболяването не са изяснени,
напълно, но се знае, че за възникването
му играе роля променената реактивност на
организма и инфекцията с хемолитичния
стрептокок. Вдве трети от случаите то се
предшествува от стрептококови ангини.
Съвременното лечение е в състояние
да предотврати формирането на сърдечни
пороци в повече от 90 на сто от заболе
лите за първи път от ревматизъм деца.
Тъй като болестта има склонност да се
повтаря или пък коварно, в извънпристъпните периоди, да порязава сърцето, необ
ходимо е пеницилинът да се дава с профилантична цел в продължение на пет години (в нянои случаи и по-дълго). Не на
последно място стои въпросът за норма
лизиране на реантивността на детения ор
ганизъм чрез повишаване на неговите за
щитни сили и закаляване. Това се осъще
ствява на прантика с помощта на мето
дите на физиотерапията и рехабилитацията
в специално създадените за целта санатариуми и училища за ревматично болни
деца. В резултат на подобрения бит, хранене и лечение на ангините и инфенциите
на горните дихателни пътища честотата на
ревматизма значително намалява.
У ДЕЦАТА все по-често се срещат и
различни вродени дефекти на сърцето. Те
са резултат на увреждания на плода през
първите месеци на бременността, причи
нени от вируси (особено от вируса на

3 рубеолата) и бантериални инфекции, хими§ чесни, радиационни и други агенти. Вроде-

книжка и да тъ-рсят медицин
сно от яенар обща практика
там, нъдето живеят пл работят.
Дори и при спешни случаи,
при сърдечни и под. усложне
ния» нянои здравни заведения
отказваха да приемат такива
лица под изговор, че не са си
гурни, че общностите по оси
гуряване що им наваксат раз
ходите за лекуването им.
I

За да избегнат администра
ти вяите процедури болниците
се опасяваха да приемат бол
ни от други общини. И затова
иеведнаж животът на някой
болен е зависел от добрата
воля ,на лекарите в съответ
ните медицински заведения.
За да започнат новите зано
нолредписания да се прилагат
от 1 октомври — самоупраеи
телните общности на интере
сите по здравно осигуряване
ще трябва да съгласуват свои
те решения — изтъкна неотда
вна Владо Мещрович, зам-пред
седател на Съюзния комитет
по трудоустрояване.
(Е. Н. М.)

ПИРОТ

Зя 8 септември—помещения
за най-малките
В чест на 32-годишнината от
освобождението на град Пирот
от фашизма по тържествен на
чин бе предадена на употреба

Сърдечните заболявания у децата

До нрая на годината няма
още много, време но при съ
четано действуване на всички
заинтересовани фактори, оигурно ще се преодолее неза
видното финансово положение.

Според набелязаните в акци
онната програма задачи
От
лекарите се очаква да подо
брят организацията на работа,
занапред да дават само оправ
дани отпуски по болест, да на
малят докрай ненужните рецеп
ти за лекарства, да преразгле
дат положението със своите
лични доходи в светлината на
най-новите стабилизационни ме
ролриятия.

се взима като основа за пла
щано на социално и здравно
осигуряване. Съществува мне
ние тази сума да бъде на рав
нището на минималния личен
доход в републиката, но съще
ствува и боязън, чо много сел
скоотопансии
производители
не ще могат да изпълнят то
ва .важно условие. Затова се
счита, че трябва да мине из
вестно време, докато селскосностопанските производители
се изявят като стокови произ
водители, способни да натруп
ват по-значителни средства, а
след това и за тях да се въве
де задължително здравно оси
гуряване.
Въпросът със старческите се
мейства изпъква все по-остро,
както и положението на работ
ници, които освен че работят
в заводите — се занимават и
със селско стопанство. Но все
още няма предложения как те
зи въпроси да се разрешат.
В работата на съвещанието
участвуваха и Джафер Джафе
ри и Никола Стефанович, чле
нове на Изпълнителния съвет
на СР Сърбия, д-р Милан Шеварлич, секретар на комисията
за икономическо развитие на
село и други обществено-поли
тически дейци от региона.
М. А.

* От 1 октомври гражданите, КОИТО
живеят и работят в едно, а са осигурени в
друго място —• без трудности ще могат да
ползват здравна защита.
___________________

ните сърдечни аномалии са много различни
по форма и тежест. Все повече от тях
стават обект на оперативно лечение — ча
стично или пълно коригиране на дефентите. По този начин много обречени деца
се спасяват за живота. Някои от пороците се оперират още в ранния нърмачески
период.
Почти няма съвременно лечение на
вродените сърдечни аномалии, което да не
може да се проведе и у нас, канто това
става и хирургичесни най-напредналите цен
трове в света.
В ДЕТСКАТА възраст често се срещат
различни нарушения на сърдечния ритъм
Въпросът дали те са новинни или налагат
режим и лечение се решава от детения
нардиолог след съответни изследвания.
Ритъмните нарушения, свързани със силно
ускоряване или забавяне на сърдечната
дейност се нуждаят от лечение, често
спешно. Медицинсната наука разполага с
достатъчен брой медикаменти и случаите,
които остават неподатливи на лечение, са
почти изключения.
Тун намират приложение и апарати,
които нормализират сърдечния ритъм или
го заменят с изнуствен. Редица научни
изследвания през последните години поназват, че атероенлерозата на венечните и
други кръвоносни съдове започва да се
развива още в детсната възраст. Въпрени
че точните причини не се знаят — играят
роля храненето, живота и труда. Очевидно
е, че не може да се мисли за успешна
профилактика на атероенлерозата и —
за
предотвратяване на ранното й развитие,
без да се вземат съответни мерни още
в детската възраст.
Многозаболявания
нителната^тънаи,ИХобмяната
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нова сграда за дневен пансион
за деца при основното учили
ще „Осми септември”, Този
обект е построен със средства
от местно самооблагане и Са
моуправителяата общност по
детска защита. В състава на
обекта влизат: шест учебни
помещения, физкултурна зала,
работилница и помещения за
дневна работа.
На тържеството по повод
предаването на този обект на
употреба присъствува и Душан
Миялкович, председател на Об
тцинската конференция на Со
циалистичесния съюз.
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Четете и
разпро
страня

вайте
„БРАТСТВО“

ЙГ^а™ 5=^ =е 1
жнения.

от сърдечни

усло- 1
Д-р С. М. §
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СЪСТЕЗАНИЯ НА ИНВАЛИДИ НО
СПОРТНА СТРЕЛБА

МвВ^МвГ**»&.

::1ИЙ:3,.

По повод _ Деня на освобож
дението на 8-ми септември в
Спортния център „Парк“ в Ди
митровград, се проведе релио
мално състезание по опортна
стрелба, в което взеха участие

инвалиди от Ниш,
Прокупйе.
Алексинац, Пирот и Димитров
град. Като най-добър в състе
занията се показа отборът на
инвалидите от Димитровград,
който се класира на първо мя

сто. Второ място заеха състе
зателите от Ниш, а трето ален
синчани.
Организатор на това твърде
успешно състезание по спорт
на стрелба беше дружеството
за спорт и ренреация на инва
лидни лица в
Димитровград,
създадено в началото на тази
година.
За отбелеязване е, че дими
тровградското дружество за
спорт и рекреация след съз
даването си взима
редовни
участия на всички регионални
спортни състезания за инвали
дни лица, на които се пред
В
ставлява твърде успешно,
неделя, 19 т.м., отборът по ат
летика на инвалидните лица в
Димитровград ще вземе уча
стие в регионалните състеза
ния в Ниш.
А. Д.

Състезание по спортна стрелба
ЛЮБОПИТНИ ФАКТИ ОТ НАШИТЕ

КРАИЩА

ФУТБОЛ

Първа победа спец
три загуба
„МЛАДОСТ" — „МИНЕРАЛАЦ" (ВР. БАНЯ) 1:0 (0:0)
Босилеград, 12 септември. Игрище на „Младост”
с твърде лош терен за игра. Времето слънчево и прия
тно за игра. Зрители 500. Съдия Д. Стошич (Враня).
Голмайстор:
„Младост”:
Иванов (5), (И.
(7)* Д. Андонов
димиров (5), В.

В.

Цветнович

в 74 минута.

А. Захариев (7), Ж. Евтимов (5), В.
Кирилов 6), А. Богоев (6), Г. Георгиев
(6), В. Тасев (5), М. Арсов (5), Д. Вла
Цветнович (8), В. Захариев (7).

Най-после едно голямо обленчение за футболния
отбор „Младост” и за верните му привърженици в Бо
силеград. След три загуби в началото на футболните
състезанията в Южноморавсната фудболна дивизия, в
етвъртия нръг на състезанията „младост“ спечели първа
победа. Босилеградските футболисти се наложиха на
на
свой терен срещу доста солидните футболисти
„Минералац“ от Вранска баня.
но важен
Победата бе извоювана с минимален,
резултат току-що оформеното, но и недовършено фут
болно игрище в Босилеград. Неравният терен доста
много попречи играта да бъде по-начествена.
За гол се чакаше повече от 70 минути. Първото
полувреме мина в равноправна игра, но с мално изгод
ни възможности за отбелязване на голове и от двата
отбора. Едва нъм нрал на второто полувреме домашни
те футболисти успяха по-често да атануват вратата на
съперника, ноето се и оказа резултатно. Заслугата
за единствения гол е на младия и талантлив футбо
лист. В Захариев, нойто успя да изпревари цялата отбрана на „Минералац", а след това добре подадената
топна В. Цветнович майсторски вкара в мрежата.
Тази важна победа сигурно ще бъде голям стимул
за босилеградските футболисти, чието главно желание
е да отстоят в Южноморавсна-футболна дивизия.
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Поради дъждов
ното лято цареви
ците <в много кра
ища избуяха. Се
га узряването им
зависи от време
то през
септем
ври. Тъй като метереолозите пред
виждат студено и
време
дъждовно
2, не се очаква добреколта.
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На 28 август 1975 година
Висон падна най-голяма
градушка, ноято не се помни
и от най-старите хора. Както
предвиждаха специалистите и
тази година овощните дърве
та не дадоха .нинанъв род осо
бено в селата Болевдол и Ка
меница. Тая година почти по
същото време пан валя силен
град, нойто през август Каме
ница даваше зимна картина.

във

На снимната:
след градушна

В

Каменица
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Бранковсната църква в Бооилеградсна
Община построена през 1812 година е бо
гато живопиоана. В предверието на Цър
квата се намират твърде интересни «йо
ни. Тяхната стойност не се състои в бо
гатството на баграта и рисунката, но в
оригиналността на изражението.
представено твърде картинно във форма
на съвременни стрип доброто и злото.
На
снимната: фреона на която
представени грешните

Събирането на мляното във Висок е
решено по твърде оригинален начин.
То се пренася на двуколки и магарета
и организацията така тече по определено
разписание, за да стигне млякото до съби
рателните пунктове и на края в Сенонос
да се преработи в нашнавал.
На снимната: Нинифор Цветнов от
Брайновци събира мляното в Наменица
и Брайновци

ИЗВЛЕЧЕНИ! ОТ РАЗПИСАНИЕТО ЗА АВТОБУСИТЕ
Трьгмт м Пират в чааа
в часа
10.00 и 14.11
6,45 и 14,40 Белград
630, 1030. 13.60. 11.10.
530 6.00. 6,45, 1030 Ниш
Ниш
14,00, 1730. 1130 и 2130
1430. 1630 н 1630
Нрагуаввц
14,10
5.ОС
Нрагу ааац
Смопмв
1130
730
/.00. 1430. 1135
630. 730 и 12,00 Ласиоаац
Ласмоаац
Зайчар
40*
11.30
Зайчар
4,00, МО и 1200
400, 1300 и 15.40 Кнлиммц
Инамавац
400 и ЮОО
400 и 1500 Заон. баиа
Звоиома баня
700. 1100.
5,45 Вааимо Бонинца
Валмиа Бонинца
1300.
Ю00
и
15,30
7,00 9 ДО, ЮДО, 13.00 и 11,00
-------Бабушниц*
4.30, 5.00 5,45 Б»0ушнмц«
5,00. 5,45. МО
700. М0, 10.45, 12,00 1300
0,15. ЮОО, 12,10, 14,10, 110*
1500, ЮОО, 10,00 20,00
ЮОО. 1700. 1700. ЮОО
400
Д. 1фи«ОАОЛ
1400
400
ДоАиинци
юоо
Дойчинци
10000 14О0 Т Одороаци
ООО и ЮОО
Т. ОдоровУИ
уманнж
5,00 11,15 В. Лукнад
0,00 а ЮОО
500, 12.00. 15,15, 10.10 Нншор
000. 12,40, 1700 ЮОО
Нншор
Б. надамна на «сени чаа
от 500 до 2200
от 1,00 до 22,00
Димитровград на воани чаа
Димитровград на аеаии час
от 5.00 до 22.00
от 0,00 до 22.00
400. 0,05, 0,00 12,00 Тамсма
5,10, 7,00, ООО, ЮОО
14.10. 10.00. 20,10 , 22,10 130*. ЮОО. 1700, 110». *М
Ваа ааао
400. 000. 7,15 Ваа. оаао 5,10, 0.40. 700. 0.40
•О0, 1100, 12,10, 14,10
11,40. 13,00. 14,40, ЮОО, 170*.
юоо. 17.00, ЮОО, 21.10. 22,10
14.40 21,00, 22.»
„
4,40, 0.00. 1200 Държмня
0.10, 000. 1МВ
14.3». ЮЛ0 22Л
14,10. ЮОО. 22.10
7 ДО, 1М0
Нояооиц»
1Д0. ЮДО <1 «лочиш
1.Ю. 7,00, 11.11. 1М0
Суиооо 4ДО. 00В. ЮДО. 14,40, Суиоеп
0.Ю, юдо
4 ДО. 14.Ю
По тровоц
Потроооц
0.Ю «40
4ДО. М1 и Йооа»
М Яоооа
<1 ю им мм
Завишават ат Пират

Ьалград

юда. ««.«а. юдо
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В Долно Тяъмино
'«Ч

Разговарят двама
в Оксфорд:

„

студенти

лм

„Какво ти беше най-трудно
да научиш по време на след
ването"?

Тъмннсна приказка
А

са да ви разкажем йедну прнказку
кою съм чул тия дънове у Долно Тлъмино:
Бай Владе од Долно Тлъмиио преди године имал голему вол>у да се у пъпното село
напрайн амбуланта. И тека бай Владе ишъл
по селото и све си говорил:
— Да видим напрайену амбуланту у Тлъ
мино па и да умрем нема да ми йс жал! . . :
Минуле годнне почела работа. Дошли
майсторке докарали вар и песак и почели да
прайе абулантуту. Бай Владе се уплашил и
почел да моли бога йега от Белград не даду паре амбулантата да се допрайи. Паре се
отпущиле и амбулантата била готова.
Йедну ноч у сън дошъл свети Петар у
бай Владеви и му казал: „Ти рече дека очеш
одма да мреш, ако се амбулантата напрайн.
Она йе готова и я дойдо да ти узнем душуту .. .
Бай Владе погледал по собуту изокал
сви роднине и блисВи да се опрости и после
се сетил:
— Верно йе това, свети Петре, ама я
реко очу да умрем ка видим да се напрайи
амбуланта, да се унесе инвентар и да дойде
доктор да ни прегледуйе ... Ка се това на
прайи одма дойди да ми узнеш душуту . ..
Свети Петар си узел партушинкуту и си
отишъл...
Године наред у амбулантуту не уносе
инвентар нити пак дооди доктор. Зградата
си стои насред Тлъмино, а бай Владе си йе
йоще жив и здрав. Искара над сто године
и оче човек да умре да се не мучи, ама ли
амбулантата йоще нема инвентар и доктор
не дооди у селото, свети Петар нече да му
узне душичкуту ...
Приказката се завърши тука. И на мене
ми изгледа че бай Владе има йоще млого
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Приятел пита професор:
— Професоре, научих, че ва
шата шепа има близначета. До
ли са мъжки или женски.
Професорът: „В същност ед
но дете беше мъжко, а едно
женено или обратно.
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-ю#д«ш г. пря зъоелокар.а детето ащс кяма
зъби?
- Дакат» лекаря дайде - зъбят- ще му и:лсарат...
ИНТЕРЕСНИ НОВИНИ
ХОРОСКОП ПО ТЕЛЕФОНА
Канто съобщава английският
вестник „Дейли мирър“, 40 000
телефонни абонати от един от
районите а Бирмингам вече мо
гат за няколко минути да уз
наят какво ги чака в бъдеще.
За това не е необходимо ман
то преди да чакат излизането
на новия брой на списание с
хороснопи. Просто трябва да
се набере номерът на извест
ния архелог Морис Удруф —
БОРБА

(„Щерн“ — Хамбург)

и той веднага съобщава пред
сказанието на звездите.
Съдейки по унилата ииономическа нонюннтура на Ьританските острови, за Удруф
не е необходимо да си пренапряга фантазията. Както обя
снява вестникът, той спокойно
може да казва едно и също:
„Нищо хубаво не ви очаква,
нищо хубаво ...”

ЗА НОВА ТЕРИТОРИЯ

В ЯПОНСКИЯ ПЕЧАТ напо
следък живо се разисква проенът за разрушаване на пла
нинските масиви в някои ча
сти на страната и саоипване
със земната маса крайбрежна
та морска ивица за разширя
ване на територията на остро
вите. Предлага се само пла
символ
нината Фуджияма
на Япония, да бъде пощадена.
Авторите на този грандио
зен проект смятат, че по то-

зи начин страната ще може
да удвои своята площ и да
осигури необходимата земя за
развитието на селското стопан
ство. Осъществяването на про
цеса — ако планът бъде при
ет, ще продължи 200 години.
Япония има опит в това от
райони
на
ношение. Някои
Токио и Осака са израснали
върху земя, отвоювана от мо-

рето.
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★ Известно е, че ни
тайците още през 2800
година
преди
нашата
ера са ' познавали пше
ницата, но също така е
известно,
че
първия
хляб са направили егип
тяните. Славния писател
на Гърция Хомер хляба
е наричал „божествена
храна".
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— Нак да отворя бутална
бира с метален франн.

да покара, оти не може да се научим од ни
кога ка че се опрайи тая амбуланта. Това и
свети Петар не знае.

-А- Днес производство
то на картофи достига
цифрата от 312 милио
на тона годишно. Карто
фите станаха разпростра
нено растение с повече
от 1200 видове, от кои
то само шесдесет са за
прехрана. Останалите ви
дове принадлежат за ин
дустриална категория.
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ЗАПАЛЯНКОВЦИ

УЧИЛИЩНИЛЯ двор ехтеше гласът
на спортния коментатор. Момчета, събрани
на куп, слушаха репортажа за футболния
мач: чуваше се шум, викове, свирнане и
освиркване.
Учителят заедно с методиста влезе в
класа. Методистът седна назад. Учителят
първо затвори прозореца, а после лено го
отвори, за да чува радиономентара. Заня
тието започна.
— Сафаров! — вдигна той един ученин. — Какво минахме миналия път?
Ученикът започна да отговаря нещо,
но вниманието на преподавателя беше на
сочено към футболния репортаж.
— Добре, седни си. Хасанов, излез ти
на дъсната!
Ученикът излезе и започна да отговаря. Учителят се прилепи още по-плътно
до стънлото и сърцето му заигра от радиорепортажа. Едвам забеляза, че мето
дистът му дава знак Да отиде при него.

— Един и същ ученик отговаря втори
път, а вие не му правите никакви забележни?!
— Защо ти два пъти излизаш на
дъсната? — скара се учителят на ученина.
— Защото ... моят другар е голям за
палянно по футбол. Отиде на стадиона и
ме помоли: „Ако ме вдигнат на урок, отговарай заради мен!" Затова станах два
пъти ...
— Седни! — наза сърдито преподава
телят. — Добре, че колегата ми е голям
запалянновец и също отиде на мача. Сега аз го замествам на урока. А иначе бих
ти дал да разбереш! ...
— Моят другар също е запалянновец
— наза методистът след занятието. —
Отиде да гледа мача и ми се примоли да
го заместя на вашия урон. Ано не беше
тана, щях да ви покажа кан се води
занятие.
У. Кухзод
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