
Ерп-тстШ С указ на Президента на Социалисти
ческа Федеративна релублина Юго
славия от 14 февруари 1975 г Изда- 
телство „Братство” е удостоено с 
Оредей братство и единство със сре
бърен венец за особени 
областта на информативната 
фичесна дейност 
витието на братството и единството 
между нашите народи и народности.

заслуги в 
и гра-

* вестник НА БЪЛГАРСКАТА ИАРООИОСТ в Сфр ЮГОСЛАВИЯ • и за приноса в раз-

24 СЕПТЕМВРИ 1976 ★ БРОЙ 775 * ГОДИНА XVIII + ЦЕНА 1,20 ДИНАРА

Уравииловката спъва увеличаването 

производителността на труда
БЛИЦ-ИНТЕРВЮ

За народния заем 

единодушно
I

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦН НА СНС

Създадени са условия да вле 
зем в етапа на стабилизация 
та на стопанството «а пръв

Стигнало се е дотам, което 
действително се и очакваше. 

Кои са основните -задачи на

— самоуправително сдружа 
ване на труда и -средствата въз 
оонова на -съгласувани програ 
ми и планиране;

КАКТО и много предишни и сегашната дейност по 
записване на заем за изграждане на автомагистралата и 
регулацията на реките в Сърбия, между работниците и тру
дещите се в Бооилеградока община върви с голям отзив. 
За това говори и факта, че още през първата седмица 
повече от половината работници записаха заем. Мнозина от 
тях се озоваха преди официалното започване на анцията, 
а голям брой това направи през първия ден от записва
нето на заема.

Помолихме някои от работниците^ да 
ги е подтикнало да запишат заем.

— зачитане на сзмоуирави 
тел но утвърд ените основи и 
мерила на предназначеното раз 
пределение на дохода;

— развитие на обществене- 
икономичеоните отношения в 
организациите на обществени
те дейности и в самоуправител 
ните общности на интересите.

На заседанието бе изтъкнато, 
че някои стопански организа
ции, които работят със загуби 
или едвам са рентабилни, по 
стоянно и неоправдателно уве
личават личните доходи. Кому 
нистите в такива организации 
трябва да се застъпят за по
следователно прилагане на 
принципа за възнаграждаване 
според труда и резултатите от 
труда. При това не смее Да се 
пренебрегва -производитеността 
на труда, ноято е един от най- 
важните в стопанисването еле 
менти. Защото уравииловката 
в разпределението на личните 
доходи води към „твърди за
плати и спира борбата за -по- 
качествена продукция.

Тези въпроои наскоро ще бъ. 
дат обсъждани във всяка пър 
вична партийна организация, 
въ-в всяна съответна среда.

се изкажат канво

ИВАН ХРИСТОВ, работник 
ОСТ „Автотранспорт”:

— Записах заем още през 
първия ден. От средствата на 
масовата информация

скЪто стопанство в нашата ре
публика.

РАДА СТОИМЕНОВА, работ
ник в общата служба на ОСТ 
„Босилеград”: 
съм участвувала в подобни об 
ществени акции, накто в из
граждане на железопътната 
линия Белград — Бар, построя
ването на дома 
в Кумровец. Член съм и на 
Титови-я фонд. Затова и се
га още през първите дни 
записах едномесечен личен до 
ход.

в

И досегапред-

паметник

Мога де кажа, че с голямо 
удоволствие записах заем. То
ва за мен е дълг и чест, за
щото ми се дава възможност 
да помогна на обществото, ко
ето ме безплатно шнолува.

БОРИС НИКОЛОВ, началнин 
на пощата в Босилеград:

Председателството на ЦК на СКС заседава

Съюза на комунистите и на 
обществото в решаването на 
актуалните -и дългосрочни въ
проси на стопанската дейност?

посочи
три основни задачи, които пред 
стоящите месеци трябва да за 
легнат в основата на програми 
те на воични .първични органи 
зации и органи на Съюза на 
комунистите на Сърбия. Тези 
задачи са:

план чрез увеличение на про 
изводството икономичността 
на труда. Успешно е преодо 
лян периодът на висока, ин
флация, неплатежоспособно
стта се преодолява, цените се 
стабилизират, потреблението с 
възможностите, а инвестиции
те без покритие са сведени на 
минимум. Същевременно сто
панството в Републиката зна
чително увеличава износа, до 
като вносът чувствително на
малява. Това разбира се не зна 
чи, че са създадени идеални 
условия за стопанската дей
ност.

Това между другото бе изткъ 
нато на състоялото се минала 
та седмица заседание на 11ред 
седателството на ЦК на СКС, 
посветено ,на текущото стопан 
ско положение в СР Сърбия и 
осъществяването на стопанска 
та стабилизация.

Общо взето, в първите шест 
месеца иа текущата година 
стопанството е постигнало по- 
големи резултати, отколкото 
през същия период миналата 
година. Но физичесн-ият обем 
на промишленото производство 
през първото полугодие иа 
1976 година е значително по- 
малък от предвидения -в Резо 
люцията за общ ествено-ико- 
ном-ическото развитие на Репу 
бликата. От април — май уве 
лимението на тази продукция 
расте, но плановете едва ли 
ще бъдат изпълнени.

Причините за такова състоя 
нио се намират в сложната 
стопанска обстановка, в която 
още се чувствува влиянието 
на миналогодишните тенден
ции, накто и действуването на 
приетите или предприемащи
те се мероприятия.

Председателството оцени, че 
и покрай отрицателните -пока 
затели няма -място За тревога, 
драматизираме и безпокойство 
за осъществяване на дългосро 

^чните, а и кратиорочните цели 
на стопанската стабилизация.

Председателството
Иван Христов Г.-варително узнах за значение

то на тази акция и нито един 
момент не се колебаех дали 
да запиша заем. Сега в пред
приятието получаваме намале
ни лични доходи, а в семей
ството работя само аз и за
това съжалявам, че не успях 
да запиша повече. Все пак се 
радвам, че със своя скромен 
едномесечен личен доход ще 
помогна изграждането на ав- 
т.опътя и регулацията на реки
те, които всяка година причин
яват милионни щети на сел-

I*
Ст. Ст.

к

Ще се строи шосето 

Суново-Звонци Борис Николов

ОЩЕ ТАЗИ ЕСЕН ще започне да се 
строи пътя Суково — Звонци на мястото на 
някогашната геснолииейка по живописната 
клисура на река Ерма. Това ни съобщи 
ЖИВКО УГРЕНОВИЧ, председател на Съве
та на ползващите пътища в Нишки регион.

— Да, няма вече отлагане — каза Уг- 
ренович. Обезпечени са вече средства от око
ло 20 милиона динара за започване на този 
обект. Готов е и проекта на 6 километра от 
това шосе. Строежът ще започне наскоро от 
клона на международното шосе Ниш — Со
фия при Суково.

Както изтъкна Угренович — за изгра
ждането на това шосе, ще се необходими 
към 50 милиона динара, за 40 от които са 
намерени източници.

— Останалите 10 милиона ще трябва 
солидарно да обезпечат Димитроврадска, Ба 
бушнишка и Пиротска община — подчерта 
Угренович.

В семейството аз само 
работя, но записах 10 хиляди 
динара заем. Това са два и 
половина лични дохода.Това е 
пета по ред такава акция, в 
която участвувам. Сегашната 
най-много ме привлече поради 
значението й за стопанството 
в СР Сърбия. Това значи, че 
след нянолко години ще бъ
дем по-богати с един нов съ-*
временен път, а с регулация
та на реките, които с векове 
унищожаваха най-плодородни
те имоти в нашата Република 
— ще произвеждаме повече 

В. В.Рада Стоименова храна.

УСПЕХ ИА ЗАГРЕБСКИЯ ПАНАИР
Над 1,5 милиона посетители и 100 хиляди делови 

хора от 80 държави
Състоялият се от 10 до 20 публиката Йосип Броз Тито. 

септември 120-ти пореден Го- На тази най-голяма стопан- 
лям загребем панаир бе раз- ска изложба у нас се пред- 
гледан от над 1,5 милиона ду- ставиха общо 60 държави ог
ши и сто хиляди делови хо- които рекордно число развиеа-
ра От 80 страни от воични пра- щи се страни — 34. 
ища на света. Панаирът ое ,.
състоя под високото покрови- Подписани са много делови 
телство на президента иа Ре- договори.

Предвидено е шосето Суково—Звонци 
да бъде завършено до началото на 1980 го
дина.

М. А.



ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮ

ТРАЙНОСТ на целите и принципите на
НЕОБВЪРЗАНОСТТА

ежите отбори 
Скупщината на 
юзнмя изпълнителен съвет раз 
гледаха отчетите за дейността 
на нашата делегация в Колом- 
бо и приеха повече конкрет
ни решения за превъртане в 
живо дело на документите, 
приети от Петата конференция 
на необвръеаните.

към съветите на 
СФРЮ и С-|,-

Ноломбо произтичат .важни за
дачи и дейност на СФРЮ на 
международен 
смисъл съюзните, републикан
ските и областните органи и 
институции, трудовите и обще 
сто ено-лшити ч ески т е 
зации трябва, веднага да се за
емат с провеждане .на реше
нията ца Петата конференция.

Миналата седмица на 58-то си заседание Председа
телството на СФРЮ обсъди отчета на нашата делегация 
на Петата нонференция на необвързаните, състояла са от 
16 до 19 август т. г. в столицата на Шри Ланка Колом- 
бо. Председателството прие отчета, изнесен от члена на 
делегацията Цвийетин Милтович, одобри нейната дейност 
и оцени, че нашата делегация, оглавявана от президента 
Тито, със своята активност и нонкретни предложения много 
е допринесла за успеха на тази среща.

план. В тозиПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 
ПРИЕ ОТЧЕТА НА НА
ШАТА ДЕЛЕГАЦИЯ НА 
ПЕТАТА КОНФЕРЕНЦИЯ 
НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ В 
НОЛОМБО

органи-

В това отношение особено е 
голяма ролята на президента 
на СФРЮ Йооип Броз Тито. 
Тон с участието си и много- 
бройните срещи и консулта
ции с шефовете на делегаци
ите е дал ценен принос в 
работата и резултатите на 
Конференцията. В речта си 
президентът Тито е дал цяло
стен поглед на.Югославия вър
ху баланса на политиката на 
необвързването, нейната роля, 
резултатите и пътища за по
нататъшното развитие, главни
те насоки на действуваме на 
необвързаните страни както и 
на нашите становища по клю-

ма 'И интегрална програма на 
действие в решаване на глав
ните проблеми, които са от 
интерес за цялата международ 
на общност. Приносът им в 
гтроцесите на положителните 
промени в света и в осигуря
ването на световния мир през 
изтеклите 15 години на орга
низираното им действувай е е 
ооуетил пълната подялба на 
света на блокове, ускорил е 
процеса на еманципация и 
дал подкрепа на всички наро
ди в борбата им за освобо
ждение и укрепване на не
обвързаността. Необвързаните 
страни са дали инициатива за

ни а решаването на най-важни 
те международни въпроси, за 
които са готови да поемат 
своя дял на отговорност ..

Председателството счита, че 
един от най-големите резулта
ти на Конференцията пред
ставлява обстоятелството, че 
тя още по-дълбоко разработи 
концепцията на политиката на 
необвързаността по всички 
най-актуални въпроси от сто
панската област, че даде про
грама за решаване на сегаш
ната криза в икономическата 
оистема и за създаване на 
условия за международното 
сътрудничество, които се ос
новават върху зачитане инте
ресите на всички страни, че 
изрази готовност аа необвърза 
ните откритите въпроси в меж
дународните отношения да се 
решават със сътрудничество
то на всички страни, заинте
ресовани за премахване на съ
ществуващото неравноправие 
и изграждане на нова между
народна икономическа система 
и че потвърди решеността на 
необвръзаните страни да се из 
борят за нови отношения в 
света и по други начини и с 
други средства ако бъде не
обходимо ...

От решенията на Конферен
цията и заетите становища в

Тези дни и външноподитиче-

ТАЗГОДИШНАТА Ж7>ТВЕНА РЕКОЛТА

В милиона тона пшеница
Обществените стопанства и 

частните селскостопански про 
изводители са произвели око 
ло 5 милиона и 980 хиляди то 
на пшеница. Това представял 
□а 36 на сто повече от мина 
лата година. Тази година с лше 
ница бяха засети към 100 хиля 
ди хектара повече площи, от-

колното през 1975 година.
Това лято е пожъната лше 

ница о.т общо 1 740 000 хекта 
ра със среден добив ст хен 
тар 3470 килограма или 
кгр повече, отколкото миналата 
година. Това е 
среден добив по хектар пол у 
чен в нашата страна.

700

наи-високият

СУРДУЛИЦА

СТРОЕЖ НА АВТОБУСНА ГАРА
Новата автобусна гзра в Сур 

дулица, чий то основен камък 
на 5 септември — Деня на ос 
вобождението на Сурдулишка 
община положи Жина Тодоро 
вич, секретар на първичната 
организация на СК в автотран 
спортното предприятие ,Един
ство" във Враня, ресторант, 
помещения за гишета, санита

рен възел, сервизна работилни 
ца и осем лерона.

АТП „Единство“ за целта ще 
инвестира четири милиона ди 
нара.

Обекта изгражда строително 
то предприятие „Зидар” от 
Сурд улица.

м. В.
Президентът Тито следи работата на Конференция в Коломбо

САВО КЪРЖАВАЦ — ДРАГАН МАРКОВИЧ
отслабване на напрежението в 
света и са повели борба за 
нов международен икономиче
ски порядък и нови справед
ливи, равноправни 
родни отношения въобще. С 
това движението на необвърз
ването е отразило обективните 
интереси на всички 
които се стремя-р към незави
симост и мир.

Председателството на СФРЮ 
оцени, че Конференцията в 
Коломбо с решенията и стано
вищата ои е предложила кон
кретна и цялостна програма за 
действуване върху изменение 
на съществуващите неравно
правни отношения в света и 
платформата за бъдещото ук
репване на солидарността и 
взаимното сътрудничество ме
жду необвързаните страни. В 
този смисъл тя представлява 
значителна крачка напред е 
укрепването на единството и 
солидарността на необвързани
те страни и тяхната насоче
ност към конкретни мероприя
тия в провеждането на прие
тите решения.

Председателството счита, че 
е правилна оценката на Пе
тата нонференция, че между
народната обстановка тревожи 
както и общото убеждение на 
необвързаните страни, че само 
универсалното общо разведря
ване при най-широкото уча
стие на воични страни може 
да осигури процеса 
нъм оветовен мир върху ос
новите , на еднаква сигурност 
за воички народи.

новите международни въпроси. 
Той особено е подчертал не
обходимостта от запазване на 
мира и укрепване на единство
то и ч взаимната солидарност 
между необвързаните страни.

Конференцията е отразила 
възходящата .роля и влияние 
на движението на необвърза
ните като независим фактор 
в международните отношения 
и е потвърдила трайността на 
неговите цели и принципи. Не
обвързаните страни са пред
ложили всеобхватна платфор-

ИНФ0РМБЮР0 - КАКВО Е ТОВА?междуна-

народи, ЕДИННИ С ТИТО
Щт&Ео НАСКОРО след драматичния 

априлски пленум на ЦК на 
ЮКП (12 и 13 април 1948) се 
провеждат и заседания на 
централните и областни коми
тети в републиките. На всич
ки заседания е бил един и 
същ дневен ред: 1. Писмото на 
Сталин и Молотов до ЦК на 
ЮКП; 2. Отговорът на ЦК на 
ЮКП; 3. Решенията на ЦК на 
ЮКП за изключване на Сре- 
тен Жуйович от ЦК и др.

нието, но и от заканителния 
тон от Москва.

Заседанията в републиките 
са се състояли в едиа ден — 
на 17 април 1948 година.

Воички
дават безрезервна 
на ЦК на ЮКП. В 
но приетите резолюции между 
другото се казва:

ЦК на ЮКП на НР Слове-

любов към Съветския 
никак не може да 
любовта ни към собственото 
отечество ...”

съюз 
отслаби
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От Босна и Херцеговина: 
„Ние считаме,

1 нейното

централни комитети
че нашатаподкрепа

единодуш- Партия и ръковод
ство, начело с другаря Тито, 
от 1937 година до днес със 
своята геройска борба, със 
своята последователност и пре 
данност на науната на маркоиз 
ма-ленинизма, със своите ие- 
горичеони успехи и победи, ко 

потвърждават 
правилносттз на нейната линия 
и преданиост на социалистичес 
ката

ния:
„Воички присъствуващи из

разиха огорченост дето ЦК на 
ВКП (б) хвърля такива тежки 
обвинения, а предварително да 
искане за разяснение и провер 
ка на информациите, върху 
които са обосновани обвине 
нията. Воични изразиха учуд 
ване от практиката, ноято до 
сега не бе в обичай 
тенията между комунистичес 
кита партии. да се хвърлят 
обвинения а предварително да 

възможност на 
наи-отговорните представители 
на народите на Югославия — 

Централния комитет на 
ЮКП, начело с Маршал Тито 
— на тези обвинения да да- 
дат свой

Няколко основни белега ха
рактеризират тези заседания: 
сплотеността на редиците на 
ЮКП и пейките ръководители 
показва

ито конкретно

същинската си стой
ност. Потвърждава се вярата 
в собствените сили и този 
път, в новата тежка криза да 
издържим и останем последо
вателни по пътя на национал
на и обществена независи
мост, да не ое застрашат ос
новите на революцията. Ста- 
линовото писмо е преживяно 
нато нападение върху интегри

революция, не е могла 
Да даде повод за заемане 
становище 
съмнения...

на
мна недоверие и

в отно
водещ Заседанието на ЦК на ЮКП 

на НР Хърватсно завършва в 
един час през кощ.та. В при
етата резолюция, подписана от 
Яков Блажевич, между другото 
се казва:

не се даде
Според оценката на Предсе

дателството от особено значе- , 
ние е все по-силната ориенти- тета на с-рРаната- срещу чове-
ровка към укрепване на един- шкото и комунистическо досто 
стаолго и солидарността и за . йжетао. На воични 
още по-непосредствено

на необвързаните стра-

„ Пленумът на ЦК 
на КП на Хърватско едино
душно изразява своето пълно 
доверие и всеотдайност на 
Централния комитет на ЮКП 
и другаря Тито.

на

заседания
отговор и обясне

ние ... Разискванията същевре
менно показаха, че голямата

уча- се чувствува, че 
огорчени не само от съдържа-

хората са. стие
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ЗАСЕДАНИЕ НА МЕЖДУОБЩИНСНИЯ СЪВЕТ НА СИНДИКАТИТЕ В ЛЕСКОВАЦ I РЕГИОНАЛНО СЪВЕЩАНИЕ ЗА ОБЩНОСТИТЕ НА ИНТЕ 
РЕСИТЕ В ГР. НИШУСПЕШНО ОБСЪЖДАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА 

ЗА СДРУЖЕНИЯ ТРУД ЧРЕЗ ДОГОВОРИ-ДО 

РЕШЕНИЯНа проведеното миналата 
заседание Меж- 

на Съ-
,юза на оиндикатите в Южно- 
моравския регион обстойно 
разгледа съвкупната досегаш
на активност на първичните 
профсъюзни организации в 
публичното обсъждан© на За
конопроекта за сдружения 
труд. Съоцо така членовете на 
съвета дадоха мнение върху 
предложенията и забележките 
за допълняван© и изменения 
на окончателния текст на За
кона за сдружения труд.

Във встъпителното изложе
ние на председателя на Меж
ду общинския съвет на Съюза 
на синдинатите БОГДАН ТРИ 
ВУНИЧ

41, който регулира въпроса за 
създаването и разпределението 
на дохода. Казва се, че в За
конопроекта не е уточнено 
кои категории работници уча
ствуват в създаването на до
хода и какво е тяхното право 
в разпределението му. Такива 
забележки има и върху онази 
част от Законопроекта, която 
регулира трудовите отношения 
и говори за прилагането на 
самоуправителните договори и 
споразумения в тази област. 
Също така се търси уточнява
не и на въпроса при канви 
условия административно-фи
нансовите и обществени служ
би трябва да споделят съдба
та на основните организации 
на сдружения тРУД в сферата 
на материалното производство.

В забележките се изтъква, 
че в Законопроекта не е 
съответно третирано обществе 
ноикономическото положение 
на работниците при частните 
занаятчии и гостилничари.

Счита се, че не е достатъч
но разяснена ролята и отговор 
костта на ръководните органи 
в ооновните 
сдружения 
предложение 
контроли да съществуват и в 
общите служби, тоест да дей
ствуват на всяко място, където 
се осъществяват трудовите за 
дачи и самоуправителните от
ношения.
* Тези и още някои други за
бележки ще се имат предвид 
при окончателното изготвяне 
на Закона за сдружения труд. 
С това нещо и трудещите се 
от общините в Южноморав- 
ския регион са дали свой при 
нос в разискванията върху За
конопроекта за сдружения 
труд.

НАД 52 ХИЛЯДИ РА
БОТНИЦИ ОТ ООСТ В 
РЕГИОНА УЧАСТВУВА
ХА В ОБСЪЖДАНЕТО 
НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ 
КАТО МУ ДАДОХА ЕДИ 
НОДУШНА ПОДКРЕПА

седмица 
дуобщинският съвет

★ Н© трябва строго да се пазят републинансни, ре
гионални или общинсни граници, а да се търсят 
най-адекватни решения

★ В работата на заседанието участвува и Кръста Ав- 
рамович, подпредседател на Републинансния изпъл
нителен съвет

Първата фаза в обсъждане
то на Законопроекта е успе
шно проведена. Работниците 
са осведомени за обществено- 
политическите решения и оп
ределения в него. Тази актив
ност показва, че предложени
те в Законопроекта решения 
изцяло са приети като база 
за непосредствено провеждане 
на конституцията в дело.

Вторият етап на обсъждане, 
в които е трябвало критичес
ки да се анализира собстве
ната самоуправителка практи
ка в светлината на Законопро
екта, не е успешно проведе
на във всички организации. В 
голям брой трудови колективи 
има изчакване, като после
дица на бюрократическо отно
шение към самоулравителната 
практика. Ето защо създаване
то на нови обществено-иконо
мически отношения в органи
зациите на сдружения труд 
ще бъде в центъра на внима
нието на предстоящата актив
ност на първичните профсъюз
ни организации 
на заседанието.

ЗА КОНКРЕТНА ПРАКТИКА — 
КОНКРЕТНИ РЕШЕНИЯ

Членовете на Междуобщин- 
ския съвет подробно разгле
даха забележките, мненията и 
допълненията, изтъкнати в до
сегашните разисквания в ос
новните организации на сдру
жения труд.

Най-много забележки са на
правени по отношение на член

и в разискванията се 
подчерта, че в четиримесеч
ното обсъждане на Законопро
екта в основните организации 
на сдружения тРУД. в трудови
те общности и в общностите 
на интересите е дадена пъл
на подкрепа на този много ва
жен документ. Законопроектът 
е предизвикал голям интерес 
всред работниците. Чрез пуб
личното му обсъждане са из
тъкнати известни забележки, и 
дадени много предложения.

организации на 
труд. Бе дадено 

работнически От заседанието

В гр. Ниш тези дни се със
тоя разширено заседание на 
Председателството на Между- 
общинсната регионална скуп
щина, в което участвуваха и 
Кръста Аврамович, подпредсе
дател на Републиканския из
пълнителен съвет, Драган Ми- 
лоевич, секретар на междуоб- 
щинсн.ата конференция на Съ
юза на комунистите, Десимир 
Иович, председател на Меж- 
дуобщинската конференция на 
Социалистическия съюз и пред 
ставитвли на водостопански 
организации, шосейните съоб
щения, елетростопанството и 
научни институти е СР Сърбия 
и региона.

Уводно изложение за някои 
актуални въпроси от основа
ването на са моулр а вит елн и 
общности на интересите в об
ластта на материалното произ
водство изнесе Михаило Гоч- 
манац. Обсъждайки проблеми
те от организирането и дей- 
ствуването на тези общности 
като рсновно бе подчертано, 
че занапред ще бъде необхо
димо да се даде повече място 
на основните общности, така 
че трудещите ое да имат най- 
широно влияние в решаването.

Самоулравителната общност 
за пътища например не би 
трябвало да се организира та
ка че републиканската об
щност да се грижи само за 
магистралните шосета, регио
налната за регионални, а об
щинската общност — за об
щински .пътища, но Да се из
хожда от общинските, основ
ните общности, които да из
лъчват делегат в междуобщин 
ските и в републиканската об 
щност. Подобно мнение бе из
несено и по отношение съз
даването на общностите за 
ПТТ-сьобщения, водно стопан
ство електроенергия и др.

Миланка .Велноаич от Пирот 
изнесе, че все още е слаба 
връзката между отделни сто
пански отрасли, които са свър
зани взаимно. Тя каза, че гор 
ското стопанство не осъще
ствява почти никакви връзки 
с ловното и селското стопан
ство, а всекидневната практи
ка търси това отношение да 
се промени. И Десимир Иович 
изтъкна, че занапред, в основ
ните самоуправителни общно
сти на интересите е горското 
стопанство ще трябва да се 
осъществи по-голямо влияние 
на трудещите се и граждани
те, защото горското стопан-

ПЪРВАТА ФАЗА НА ОБСЪЖ 
ДАНЕТО — УСПЕШНА

Законопроектът за сдруже
ния труд получи всеобща под
крепа от всички работници и 
трудещи се. В голям брой ос
новни и трудови организации 
в разискванията бяха оценени 
резултатите на труда и соб
ствените самоуправителни от
ношения. На 900 събрания в ос 
новните организации на сдру
жения труд и общностите на 
интересите, в обсъждането на 
Законопроекта участвуваха над 
52 хиляди работници в региона 
— изтъкна Тривунович.

ство някан е малко занемарен 
отрасъл, а тъкмо той е от 
голямо значение, специално в 
изостаналите общини.

Любиша Игич 'подчерта, че 
в бъдещото организиране на 
самоуправителните оощности 
тряова да се води сметна за 
две основни неща: да се съз- 
дадават и изграждат нови об
ществено-икономически отно
шения като решително се на
пуска досегашната практика и 
начин на финансиране и второ 
— създаването на дохода да 
става чрез основлите органи
зации на сдружения тРУД. дей
ствуващи в тези стопански об
ласти. При това доходът да 
се създава чрез пазарна раз
мяна, а не само чрез свобод
на размяна на труда. Игич съ
що изнесе, че в създаването 
на новите общности на инте
ресите трябва да се намират 
най-адекватни решения, защо
то в някои области република
та е много широк, а оощини- 
те пък са много тесен кръг. 
Именно тук е мястото на ре
гионалните общности на инте
ресите, което е никакъв слу
чай не значи, че общинските 
общности ще имат подчинен 
характер.

Кръста Аврамович, подпред
седател на Републиканския из
пълнителен съвет изтъкна, че 
трябва да се борим в дей
ностите от оообен обществен 
интерес да създаваме такива 
отношения, които ще бъдат 
от най-голяма полза за труде
щите се и гражданите нато 
при това вое повече се напу
снат законните регулативи, а 
се дава предимство на дого
варянето и споразумяването. 
При това ще е необходимо 
докрай да се изучи обществе
но-икономическата същност и 
проблеми нато се изготвят и 
съответни програми, отразява
щи сдружените интереси на 
гражданите и трудещите ое.

На края бе създадена работ
на група, която да обработи 
изнесените в разискванията 
въпроси и предложения и да 
ги представи в Снушцината на 
Ч)Р Сърбия за разглеждане. 
Заключено бе също така в 
работата на групата да се 
включат по-широк кръг специ
алисти, ■които да помогнат да 
не се закъснява с изготвянето 
на дългосрочните развойни 
програми.

изтъкна се

В. Велинов

На всяко от заседанията на 
централните и областни комите 
ти е присъствувал и по един 
представител на ЦК на ЮКП. 
На заседанието на ЦК на Чер 
на гора присъствувал Свето
зар ьукманович Темпо. Пле
нумът приел резолюция, в ко
ято между другото четем:

отцелление и борейки се за 
негово осъществяване, нашето 
централно ръководство начело 
с другаря Гито, носи най-голя
ма заслуга за освобождението 
на македонския народ, който 
с това за пръв път в своята 
история има възможност да 
изгражда овоя държава и .на
ционална култура и съвместно 
с останалите югославски наро
ди да изгражда социализъм в 
своята страна. Не е чудно то
гава, че Пито и Партията влез 
наха в сърцето на македон
ския народ и завинаги стана
ха символи на неговата ово- 
бода и щастливо бъдеще”.

бюро на комунистическите пар 
тии бе дадена 
оценка за работата на .наша
та Партия. Никога на нашата 
Партия не е направена жи
то една забележка за линия
та й. Докладът на другаря Кар 
дел публикува „Правда”. В ня 
колко статии е съветския пе 
чат се говореше, че югослав
ската .партия е дала пример 
на нови облици на единство 
на работническата класа. Леон 
тиев в „Болшевик” публикува 
статия, в която на няколко ме 
ста цитира Тито. На всичко 
това сега противоречи това пи 
смо.

положителна

„Пленумът на ПК на ЮКП 
за Черна гора единодушно из 
тъква своята дълбока изнена
да, недоволство и огорчение и 
отхвърля всяка възможност 
да се съгласи с тона и съдър
жанието на писмото на ЦК на 
ВКП (б), което представлява 
голяма неправда и тежка оби 

само за нашата Кому- 
и нашия

Шане:Душан Петрович 
— Дълбоко съм убеден, че 
ако същите тези въпроси бъ
дат поставени пред всички 
членове ,на нашата Партия и 
не само пред членовете, но и 

пред всички

Заседанието на ЦК на ЮКП 
за Сърбия започва е 8 часа 
преди
следващия ден в 1 ч. След 

членовете

да не
нистичесна партия 
Централен комитет, но и за 
всички народи на Югославия, 
дори и за многобройните жер
тви, славно паднали под зна- 

на нашата Партия в бор 
социа-

обед и завършва на

запознаване на 
писмото на Сталин и отгово
ра на нашия ЦК започват ра-

с

по-широко 
фронтовци — и тогава ще про 
личи единственото становище

мето
бата за свобода, за зисквания.

Милентие Попоаич: 
съм на Партията от времето, 
когато беше очистена от вра
жески и фракционерски еле
менти. Обаче 
единството в нашата Партия 
допринесе нашата страна да 
осъществи досегашните си ус 
пехи. Ако ,не беше това един 
ство, «нямаше да имаме таки 
ва успехи. Партията създадо 
ха такава Централният коми 
тет и лично другарят Тито.

лизъм ...
Резолюцията е подписал Бла 

жо Йованович.
На заседанието на ЦК на 

МП на Маиедония от името н-а 
ЦК на ЮКП присъствува Ви
да Томшич.

Член и ще се дойде до същите ре
зултати, «както и на това за
седание ...

зная, че само „Пленумът на ЦК на ЮКП 
за Сърбия поздравява всички 
мероприятия на ЦК на ЮКП, 
насочени към укрепване «на 
единството на нашата Партия 
и за коренно унищожение на 
какъвто и да било опит на 
съмнение в правилността на 
линията на нашата партия из
цяло” — се назва между дру 
гото е резлоюцията на сръб
ското партийно .ръководство.

И ЦК на СКОЮ даде пълно 
доверие и подкрепа на ЦК на 
ЮКП.

В писмото на македонското 
партийно ръководство до ЦК 
на ЮКП между другото се 
казва:

„Ние се гордеем, че дру
гарят Тито заедно с членове
те на ЦК последователно .при
ложи принципите на марксиз
ма-ленинизма върху специфич 
ните условия а нашата страна 
през войната и по-къшо, в 
условията на обнова и изгра
ждане на социализма. После
дователно прилагайки принци
па на самоопределение до

Н.ино-Добривое Видим: 
га не съм могъл да помисля, 
че нашата Партия ще се на
мери .на подсъдимата скамей
ка пред Сталин. Зная обаче, 
че образът на нашата Партия 
и Тито ще останат чисти.

Милош Минич: — На засе
данието на Информационно М. А.(Следва)
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В 13 ОБЩИНИ В ЮЖНОМОРАВСКИЯ РЕГИОН:
ШйШ шшшта Записани 70 милиона

СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОК НА СКС И ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА ССРН 
В ДИМИТРОВГРАД

За по-успешна дейност на ССРН 13 общини в релиона трябва 
да внесат 87 милиона динара. 
Въз основа на този план, досе 
га записването на заема са 
преизпълнили работниците от 
ООСТ в общините: Бойнии, Бо 
силепрад и Сурдулица.

С оглед, че остава още до
ста време до мрая на акцията 
по записване на заем, очаква 
се и в другите общини пла 
нирана сума на заема ще бъде 
надхвърлена. Това е съвсем 
реално, защото интересът 
всред работниците за записва 
не на заема е твърде голям.

Очаква се до ирая на акция 
та за записване на заема опре
делената сума да бъде над
хвърлена в повечето общиниВ Димитровград бе проведе 

но съвместно заседание на Об 
щинсния комитет на Съюза на 
комунистите и Председател
ството на Общинската конфере 
ренция на Социалистическия 
съюз, посветено на дейността 
на Съюза на комунистите в 
осъществяването на конститу 
циокната роля на Социалисти 
ческия съюз.

Съюзът на комунистите 
ангажирал и върху развитието 
на класовата съзнание и па
триотичните чувства на труде 
щите се хора и граждани.

Но и покрай постигнатите за 
бележителни резултати се явя 
ват и редица слабости и нераз 
решени въпроси. Между друго 
то и членовете на Съюза на 
комунистите не оа били 
статъчно включени в работата 
на Социалистическия съюз, ко
ето трябва да бъде преодолл-

се е. но в предстоящия период. Ко
мунистите трябва да бъдат дей 
ни не само в работата в Съю 
за на комунистите, но и в Со
циалистическия съюз.

На заседанието бе прието, 
че Социалистическият съюз 
трябва и да ое реорганизира 
така да бъде по-близък до 
гражданите и да има влияние 

до- върху всички обществено-поли 
тичеоки процеои.

(Завидни' са досегашните ре
зултати по записване на народ 
ния заем за изграждане на ав 
томагистралата и за регулация 
на реките в Сърбия в общини 
те в Южноморавския регион.

Работниците от основните ор 
ганизации на сдружения гРУА- 
трудовите общности >и общно 
стито ща интересите са записа 
ли 70 милиона динара. Според 
определения на 
координационен комитет план,

Между другото бе констати 
рано, че за разлика от органи 
зациите на Социалистическия 
съюз по селата, Социалистиче 
ският съюз в града, поради не 
достатъчната си отговорност, 
не е успял изцяло да осъще 
стаи своята роля на единен, 
фронт на (всички организирани 
социалистически сили, както е 
записано в Конституцията, Ус 
тава на Социалистическия 
съюз и в общинските правила.

Оценявайки работата на чле 
новете на Съюза «а комунисти 
те в местните организации и 
в изпълнителните органи на 
Социалистическия съюз на за 
седанието се констатира, че 
Съюзът на комунистите редов 
но и винапи е обсъждал

Регионалния
В. В.А. Д.

В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

ЩЕ СЕ ПРЕЗПЪЛНИ ПЛАНЪТ
ВЪПРЕКИ ЧЕ от започване

то на записване на народен 
заем за изграждане на авто
магистралата Белград — Ниш 
и регулирането на басейните 
на реките Морава, Сава и Ду
нав изминаха само три седми
ци по всичко личи, че тази 
акция в Димитровградска об
щина ще остане забележена 
като твърде успешна.

Само през първите десет 
дена жителите от Димитров
градско записаха процентуал- 
но найчолям заем от всички 
общини в Нишки регион. Беше 
записана сума, възлизаща над 
70 на сто от предвидената. 
Една седмица по-късно тази 
сума достигна цифрата от бли

зо 7 милиона динара или по
вече от 90 на сто. А акция
та все още е в пълен ход ...

Обсъждайки досегашния ход 
на акцията координационното 
тяло за записване на заем в 
общината констатира, че граж
даните масово са се отзовали. 
В това отношение особено са 
се изтъкнали трудещите се от 
организациите на сдружения 
труд, които са записали дори 
2 милиона динара повече от- 
колкото е предвидено.

ната до края на миналата сед
мица все още нямаше сведе
ния.

това има и оправдани причи
ни. В мебелното предприятие 
.Диле” заем все още не е 
записван, поради досморашна- 
та почивна на работниците. 
Взето е обаче решение всич
ки и там трудещите се да за
пишат по един личен доход. 
Все още не е записван заем 
и от страна на работниците 
в ж. п. — гарата.

Поради прибиране на ре- 
колата акцията все още не е 
в пълен разгар в местните об 
щности по селата. Според дан- 
-ните до края на миналата сед 
мица в 21 местни общности 
заем са записали 146 селско
стопански производители. За 
останалите 20 села от общи-

Оъществува 
всички средства, записани над 
предвидената сума да се пол
зват за изграждане на пъти
ща в общината. А ако това 
предложение бъде и прието, 
не е необходимо да изтъкваме 
от какво значение ще бъде 
то за неразвитите пътни съоб
щения в Димитровградска об
щина.

възможност

всички явления в отдел
ни среди. А сетне бързо 
и енергично е предприемал и 
съответни мероприятия: за 
идейно-политическо издигане 
и възпитание на комунистите, 
а специално върху масовата 
идейно-политическа

Трябва обаче да изтъкнем, 
че от 3600 работника в об
щината (заедно с пенсионери
те и занаятчиите) заем са за
писали само 2485 души. За

Безспорно е, че на акция
та ще се отзове всички жител 
в общината.

работа. А. Д.

ПРЕД ЗАСЕДАНИЕТО НА ОК НА ССРН В БОСИЛЕГРАД БАБУШНИЦА: СУРДУЛИЦА

Към коннретни задачи ЕДИН МИЛИОН И 270 

ХИЛЯДИ ДИНАРА НАД
За 15 дни 

надЗмилио 

на динара

Общинската конференция на ССРН ще обсъди 
досегашната активност на организациите и органите 
си и ще приема програма за работа до нрая на 
1977 година

НАСКОРО Председателство 
то на Общинската конферен
ция на ССРН в Босилеград, 
в съдействие с ръководители 
от Републиканската конферен
ция на ССРН, ще анализира 
едногодишната работа на ор
ганизациите на ССРН в кому
ната и изготви проектопрогра
ма за предстоящата дейност. 
Всъщност това ще бъде под
готовка за заседание на Об- 

конференция

развитието на самоуправител- 
ните отношения в селата чрез 
изява на местните общности 
в решаването на всички жиз
нени въпроси на гражданите. 
Решаването на комунално-би
товите проблеми ще бъде осо
бена грижа за организациите 
на ССРН. Не по-малко анга
жиране ССРН ще положи чрез 
сдружване на земеделците да 
се използват възможностите 
за развитие «а селокото сто
панство, специално на животно 
въдството. Снабдяването, из
купуването, здравеопазването 
•и други въпроси също ще бъ
дат в центъра на вниманието 
на организациите на ССРН.

ССРН планомерно ще допри
нася за успешно дейст-вуване 
на делегатската оистема, под
готовка на гражданите за осъ
ществяване концепцията на 
всенародна отбрана, сигурност 
и самозащита и др.

Тези и други задачи ще бъ
дат обсъждани От съответни
те комисии, секции и коорди
национни комитети при ОК 
на ССРН, а решавани съвемст- 
но с останалите обществено- 
политически организации в ко
муната.

— Въз основа на тази дей
ност, която с програма ще 
утвърди Общинската конфе
ренция на ССРН, всички 
ни организации на ССРН ще 
бъдат длъжни да 1Изгот,вят нон- 
кретни програми за работа до 
нрая на 1977 година 
тъкна Костадинов.

ПЛАНА
ДО 15 СЕПТЕМВРИ 

3776 работници в трудовите 
организации на Сурдулишка об 
щина народен заем за изгра
ждане на автомагистралата 
Белград — Ниш и уреждане
то басейните на Морава, Са
ва и Дунав записаха 2408 ду
ши, в размер на едномесечния 
си личен доход. Записаната 
сума възлиза иа над 7,5 ми
лиона динара.

До тази дата в местните об
щности заем записаха 112 сел 
скостопански

т. г. От служащите в самоуправителни 
те общности на интересите и 
обществено-политическите ор 
ганизации в общината записа
ха заем 100 на сто, а най-мал
ко в размер на едномесечния 
си личен доход. Мнозина за
писаха и по-големи

През първите две седмици 
от записването на заем в Ба- 
бушница община са записани 
3 036 100 динара, което пред
ставлява 43 на сто от запла 
нираната сума от 7 000 000 ди
нара.

Най-много заемодатели засе
га има в организациите 
сдружения труд и общностите 
— 1107 души, които са записа 
ли 2 689 100 динара.

щинската 
ССРН, което ще се проведе 
в началото на октомври.

— В центъра «а вниманието 
на Председателството, а сетне 
и на Общинската конферен
ция на ССРН ще бъде уточ
няване на програмата за рабо
та на ССРН в комуната до 
края на идната година. Раз
бира се, при това ще се из
хожда от досегашните резул
тати, които организациите на 
ССРН са постигнали през из
теклия период 
седателя на ОК на ССРН БО
РИС КОСТАДИНОВ.

Организациите на ССРН 
Бооилеградсна община зана
пред ще се ангажират върху 
осъществяването на задачите, 
които са от пряно значение за 
развитие на самоуправителни- 

обществено-икономически 
отношения във всички среди 
в комуната. При това една от 
най-важните задачи ще бъде 
осъществяване на решаващо
то влияние на работниците от 
сдружения тРУД- в комуната.

Отделни задачи организаци
ите на ССРН ще имат върху

на

суми.
В цялата община най-голяма 

сума — 25 хиляди динара за
писа ДРАГАН ТОМИЧ, квали
фициран оксиженист в „Мач- 
натица" в Бело поле.

на

Планираната сума за наро
ден заем в Сурдулишка общи
на, ще бъде надвишена.

производители, 
занятчии, пенсионери и др., в 
на стойност от 269 хиляди ди
нара. От местната общност 
Клисура за пример изтъкваме 
ДРАГАН АНДРЕЕВ, касапин, 
който записа 20 хиляди дина
ра, СТАНКО ТОШЕВ, пенсио- 

л 15 хиляди динара, 
СЛАВЧО КОСТОВ,, шивач и 
МИОДРАГ МИТИЧ, ковач по 5 
хиляди динара.

Следователно в Сурдулишка 
община, само за 15 дни, са 
записани един милион и 270 
хиляди динара повече от 
н праните 6,5 милиона

Заем са записали и 137 
скостопански производители — 
136 хиляди динара, а 210 700 
динара са записали пенсионе
рите, занаятчиите и др.

Заслужава похвала и

оел
в

М. Величков
каза пред-

нер
в при

мерът на организацията на Со 
циалисгичесната младеж в с. 
Вава. Една трета от Септември 
меката награда, с която била 
удостоена тази организация, 
сума от 1 000 данара, ще бъде 
дадена за изграждане на авто 
магистралата Белград-Ниш и 
уреждането на поречията на 
Дунав, Сава и Морава.

те
пла-

дина-мест ра.
Тружениците от 

училища, земеделската ноопе- 
рация в Елашница, комунално
то предприятие, АЕОС, специ
алната болница за гръдоболни,

основните

— из-

В. В, (М)
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ТРОВГРАДИРЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ на ок НА СНС в дими БОСИЛЕГРАД "~'г. ^I

Местната общност ща решава 

най-наболелита въпроси
Укрепване на 

самоуправлението
АКТУАЛНИТЕ САМО ТОГАВА ЩЕ СЕ ВЪЗВЪРНЕ ДОВЕРИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ 

В НЕЯ, А ТЯ ЩЕ ИЗПЪЛНЯВА РОЛЯТА СИ ИЗЦЯЛО

ПАРТИЙНАТА ОРГАНИЗА
ЦИЯ при местната общност в 
Босилеград анализира тези дни 
дейността иа своите членове.

, Констатира се, че «местната об 
щност не е изпълнила изця
ло своята роля и задачи, 1на- 
то между другото вина за то
ва имат «и 'неактивните члено
ве на Съюза «на 'комунистите.

Добре е, че партийната ор
ганизация е повдигнала въпро
са за работата на местната 
общност. Явно е, че същата 
не е намерила своето място, 
което между другото личи и 
от това, че нейната работа се 
е свеждала предимно на ра
бота в съвета на общността.
Събрания не избирателите ряд 
но са свиквани, а и ногато са 
били свиквани — не са били 
масово посещавани. Значи — 
в решаването по въпроои от 
жизнено значение в местна
та общност — не са участву
вали повече граждани. Ано се 
има .предвид, че решенията, 
които се приемат в повечето 
случаи налагат да бъде застъ
пено болшинството от гражда
ните — тогава се поставя въ
прос: защо 'липсва масовост 
в работата на местната об
щност?

политически 
въпроои във връзка с осъщест 
вяването на задачите в по-на
татъшното развитие на само
управлението и самоуправител 
ната социалистическа демокра
ция, канто и готовността на 
Съюза на комунистите за бор
ба против всични видове ан- 
тисамоуправителни и вражески 
тенденции бе тема, върху коя
то се разисква на разширено
то заседание на Общинския 
комитет на Съюза на комунис 
тите в Димитровград.

Оценено бе, че са постиг
нати забележителни резултати 
в дейността, особено в прове
ждане в дело на Конституция
та и конгресните решения, съ
ответно и в изпраждането на 
съвкупния механизъм на са-

приеманв на съответни реше
ния. Има слабости и в раз
пределението на личните дохо. 
ди и в осъществяване правата 
от взаимните отношения в 
сдружения труд.

Разисква се и за други от
рицателни явления, които ло
шо влият върху мнението на 
трудещите се и гражданите. В 
този смисъл беше посочена 
не ефикасността в работата на 
органа на управлението и ад
министративните служби.

Бяха посочени и нянои сла
бости в метода на работа, 
отнасящи се до недостатъчна
та ангажираност на комунис
тите в останалите обществено- 
политичеоки организации и са
моуправител ни органи. А това 
значи всъщност стесняване 
фронта на прогресивните соци
алистически сили.

Общ извод от заседанието 
е обаче, че съвнупното попити 
ческо положение в Димитров
градска община е положител
но. С това и готовността на 
съз н ателн и т е со циали сти ч е с к и 
сили, начело със Съюза на но 
мунистите, с политическа дей 
ност да се борят против всич
ко, което е отрицателно и не
демократично.

На същото заседание поло
жително се оцени и предло
жението на решението за пла
щане на членски внос в Съ
юза на комунистите, според 
което членския внос се на
малява за всички категории 
членове на СК, чиито личен 
доход не надминава 4 хиля
ди динара. Приети бяха и кри 
териите, които предлага Цен
тралният номитет на СЮК за 
финансиране дейността в Съ
юза на комунистите.

в местната общност. Именно 
в нея, нато основна нлетна 
на нашето общество, трябва 
да се ангажират млади актив
ни кадри, там да се каляват, 
за да могат утре да поемат и 
по-отговорни длъжности.

ливане на полето, замръсява- 
нето на околната среда с не
чистотии от касапницата, за- 
мръсяеането на Изворищица 
и „Андако" със смет, пробле
ми по снабдяването и пр.

В съвета на местната об
щност са влезли хора, ко
ито са (на прекл она възраст — 
пенсионери и селяни, и често 
поради недостиг на оили и 
знания
трептящите проблеми си оста
ват незасегнати.

Без план и програма

Местната общност е Босиле
град няма своя програма и 
план на работа. А тъкмо де
ликатните въпроси, които тряб 
ва да разрешава — изискват 
ст нея повече плановост и 
системност.

Местната общност не може 
да разглежда само въпроси, 
които й се „наложат” за раз
глеждане, но трябва и само
стоятелно да работи, сама да 
издига въпроси за разрешава- 
ване.

Тези пропуони е забелязала 
и партийната организация. И 
оигурно е, че -много от тях в 
скоро време ще бъдат премах 
пати.

много от живото-

Но «не е само това. Неряд
ко много от поставените в ме 
стиите общности въпроси си 
остават без отговор. Това до
вежда до паоивизация на гра
жданите, защото губят вяра в 
местната общност.

моулравителни социалистичес
ки отношения. А с това са 
обезпечени реални условия ра
ботническата нласа и всички 
трудещи се и граждани да 
осъществяват правата си и 
имат решаващо влияние, от 
ооновните организации на 
сдружения труд и местните 
общности все до Федерация-

Местната общност не е ак
тивизирала своите органи и 
това също води до пасивиза- 
ция.

Как работи делегацията?

Делегацията при местната 
общност като чели не същес- 
вува. Материалите, които й до
ставя Общинската ск пущина 
не се обсъждат, не се дават 
мнения и предложения. С ед
на дума, слабо се ооведомя- 
ват гражданите за работата на 
делегатската снупщина и об
ратно.

та.
На заседанието също се кон 

статира, че в Съюза на но- 
мунистите е поотигната висо
ка степен на идейно и анцион 
но единство и значителни ре
зултати в идейното, кадрово
то и организационното му из
дигане.

Бяха посочени и някои от
рицателни явления и тенден
ции. В това отношение ударе
ние беше сложено на недоста
тъчната организираност в про
цеса на самоуправителното ре
шаване и върху непоследова
телността в информирането на 
работниците и гражданите в 
провеждане на процедурата за

Пред избирателите ще тряб 
ва да се излезне с програма 
за работа занапред, с програ
ма, която ще предвиди за раз
глеждане най-набол елите въ
проси.

Само по танъв начин ще се 
възвърне доверието в местна
та общност, а тя изцяло ще 
изпълнява своята задача.

Комунистите, на първо мя
сто, ще трябва да се анга
жират да се раздвижи дей
ността на делегацията и съве
та при местната общност. А 
ногато веднъж работата тръг
не — тогава по-лесно ще вър
ви напред. Щом местната об 
щност заработи канто трябва 
— и партийната организация 
значи е дейна.

Частично отговорът е там, 
че не са провеждани често 
общи събрания. Но и прове
дените, не са били посещава
ни. Защо? Защото на дневен 
ред са поставяни въпроси от 
второстепенно значение, а не 
са внасяни жизнено интересу- 
ватащите гражданите въпроои 
нато регулиране на вади, по-

Занапред, естествено, ще 
трябва да се поведе сметка 
нои хора се избират в орга
ните на местната общност. 
Освен пенсионерите и стари
те лица — ще трябва да се 
избират и по-м/1ади, но с по
литически опит, които могат

А. Д.

НА СЕПТЕМВРИЙСКАТА НАГРАДАСРЕЩИ С ТАЗГОДИШНИТЕ НОСИТЕЛИ

РАЗБИРАТЕЛСТВОТО МЕЖДУ ХОРАТА»«НАЙ-ВАЖНОТО Е да раздвижат ио-сериозна ак 
тивност, така че местната об- 

изпълняваПетрович е имал редица ус 
пехи в службата. Имал е и лич 
ни проблеми. Дълго време бил 
без нвартира. Сега и този въ 
прос ое уреди. На „личен план" 
той е напълно доволен. Рабо 
ти и съпругата му. Имат две 
деца. Син във втори нлас в 
гимназията, който играе бас 
кетбол в отбора на „Свобода" 
и ноето „изпълнява" душата 
на баща му, макар че той то 
ва не признава. Има и дъщеря, 
в четвърти нлас. Отличника и 
начинающа поетеса...

Петрович има още няколко 
години до пенсия. И досега е 
получавал признания за уопеш 
но изпълняване на службата. 
Нас ни интересуваше как се 
е чувствувал, ногато получи 
Септемврийска награда.

— Всяно признание, всяка 
напрада трогва. Ногато на гьр 
жестаената сесия на Общия 
събор прочетоха и моето име, 
ногато председателят на Об
щинската скупщина — инж. Бо 
рис Борисов ми връчваше на
градата, чувствувах, че ще по
летя. Понякога е достатъчно 
да кажете две хубави думи »а 
човека и той да бъде щастлив. 
Така е и с наградите. Винаги 
са приятни, защото са израз 
на признание. Признание на об
ществото за честно изпълнения 
дълг.

щност изцяло да 
ролята си. За младите хора в 
никакъв случай не трябва да 
бъде „понижение" да работят

на нас милиционерите биваше 
по-лесно.

И тази година, по случай 8 
септември — Денят на ос- 
бождението на Димитровград, 
бяха присъдени традиционни 
септемврийски награди. За осъ 
ществени от изключително зна 
чение резултати в областта 
на стопанството и останалите 
обществено-политически дейно
сти, бяха връчени пет ембле
ма, осем дипломи и 15 грамо 
ти на тазгодишната септем
врийска награда. Между награ 
дените е и Никола Петрович, 
милиционер в Димитровград.

Роден преди 46 години в се 
ло Налетинац, край Ниш, Летро 
вич вече тринадесет години ра 
боти в Димитровград. В мили 
цията е от 1953 година. Най- 
напред е работил в Ранита, 
две години, а сетне девет го 
дини във Височка Ръжана.

— Трудно беше в тези бур 
ни години. От нас се тър
сеше пълна ангажираност. Ра 
ботеше се денонощно. По сняг, 
дъжд, вятър... Задачите тряб 
ваше да се изпълняват. Тряб 
ваше да бъдем винаги бдител 
ни и да пазим оигурността ви, 
нанто от вътрешния, танаиот 
външния враг.

Всички тези трудности били 
преодоляни...

— С години — обикнах тази 
служба. Особено ногато минех 
в Димитровград. Трябва да из 
тъкне, че всяка година условия 
та за работа ое подобряваха,

— За да изпълнява длъжно
стта си един милиционер тря 
бва винаги да има предвид, че 
без сътрудничество и помощта 
на местното население не вър 
ви. Той ще работи, но успехът

И. Андонов

ДО ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА

ТРИ ТВ 

ПРЕПРЕДАВАТЕЛЯ
монтира железолвярната „Мач 
катица" за сметка на ВЕЦ 
„Влаоина", а уредите ще обез
печи и монтира ТВ Белград. 
ВЕЦ „Влаоина" със собствени 
средства ще изгради и елен- 
троповодите да обектите./

Канто вече съобщихме, на 
територията на Сурдулишна об 
щина се построяват три пре- 
предаватели
Клисура и Божица, с цел на
селението от тази част на 
общината да може да следи 
първа и втора ТВ-ирограма.

Строителната част на обек
тите и стълбовете вече са го
тови. Трябва да се построят 
още електропроводи и монти
рат ТВ-уреди. Строителната 
част на обектите плащат мест 
ните общности, на чиято те
ритория се построяват и Об
щинската снупщина в Сурду- 

А. Д. лица, Стълбовете — строи и

на Власина, в

По повод ДЕНЯ НА РЕПУБ
ЛИКАТА — 29 НОЕМВРИ три
те препредаватели ще бъдат 
пуснати в действие и нашите 

качествена

Никола Петрович 
получава наградата

му няма да бъде цялоотен. 
Твърде важно е да разбираш 
хората, дори и ногато грешат. 
Да разбереш причините и да 
имаш правилен подход. С една 
дума: да се обърнеш човешки 
нъм всекиго, а не „като 
власт".

села ще получат 
ТВ програма — заяви Митко 
Маринков, председател на ме
стната общност в Клисура.

М. Величков
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В „УСЛУГА" — ДИМИТРОВГРАД

&

ОБЩЕСТВЕНА ХРОНИКА

Проява на безстопанственост Разширяване мощностите 

на тъкачния цехНа нашия въпрос: има ли нянанва нередност 
в дейността на стопаисните организации, председател
ят на Общинснин синдикален съвет в Димитровград 
Ранно Ставров ни заяви: „За случилото се думата 
„нередност” е твърде мена... Касае се за ПРЕСТЪП
НОСТ ...” ★ НОВИ ПОМЕЩЕНИЯ, ТЪКАЧНИ СТАНОВЕ, РАБОТНИЦИИ по-нататън продължи: „Моля, кажете ми, на- 
нъв отговор мога да дам на интересуващия се за 
състоянието на вишневите насаждения в местността 
„Казармен район", край Димитровград?

А въпросът е подигнат на официално място: 
на заседание на Председателството на Общинския 
синдикален съвет. И търси конкретен отговор: защо 
засадените вишни плевели и храсталаци са унищо
жили почти напълно само За година-две? И защо от
говорните в земеделската кооперация не са проявили 
необходимата грижа, за да се предотврати това уни
щожаване?

Вишневите насаждения в местността „Казармен 
район” обхващат площ от около 60 дка. Засадените 
около 6000 дръвчета тъй да се каже „са изчезнали" 
сред храсталаци ... А засадени са по почин на Син
дикатите с доброволен труд на синдикалните органи
зации и в съдействие с останалите фактори. Вложени 
са стотици и стотици трудочасове с една-единствена 
цел: да се създаде образцова вишнова градина, която 
да послужи за пример и на частните селскостопански 
производители.

Още при засаждането на вишните е имало пред
ложение: до първия род цялата площ да бъде раз
делена на парцели, които Да се раздадат на труде
щите се. Преследвал се е двоен ефект: трудещите 
се ще имат възможност за активна почивка, а с 
производството на втори култури няма да допуснат 
обрасването на насажденията в плевели и храстала
ци, т. е. ще спестят на земеделската кооперация труд 
и средства за окопаването на вишните.

Тогава земеделската кооперация отхвърлила то
ва предложение, без особено основание. А сега ре
зултатът от такова късогледство е повече от печален: 
шестте хиляди млади вишнови дръвчета почти напъл
но са изсъхнали. Вложеният труд е отишел нахалос, 
а за две години от тези площи (инак считани от на
селението за доста плодородни) не са обезпечени 
никакви доходи!

Изводъ 
проява на I
каквато и да било отговорност за общественлто иму
щество, за труда на хората. А това наистина се равня
ва на престъпност, както в началото на нашия разго
вор го окачестви председателят на Общинския синди
кален съвет.

В комуналното предприятие 
„Услуга” в Димитровград уси 
лено се готвят за разширява
не на 'производствените мощ
ности в тъкачната работилни 
ца. Според изготвения проеит 
помещенията за работа, от се 
гашните 4502 1метра ще се раз 
ширят за още 200 нв. метра.

Тази приятна новина от „Ус 
луга” ни „задт.лжава” да си 
припомним и за историята на 
развитие на тъпанчета работил 
ница. Началото бе през 1968 го 
дина. Започна се с един тъ
качен стан и трима работни 
на. В успех изобщо не се 
вярваше, понеже това беше но 
во производство, а в предприя 

За доизграждане на поме тието нямаше нито едно ква
щенията на тъкачната работил лифицираио лице за такава ра
ница са необходими 930 хиля бота. Тази, първа година, то
ди динара, от които 300 хиля- зи. тъкачен стаи „донесе ‘ оба
ди са предвидени за парно че доход юг 50 хиляди дина-
отопление. Очаква се работите ра. Това беше причината след
да започнат .в най-къс орон и ващата година да се вземат
да приключат за 90 дена. още два стана. Помещенията

бяха неподходящи и през съ 
С разширяването на работ щата година, започна да се об

ните помещения се създава ' мисля за изграждането на не
възможност в тъкачната рабо ви производствени помещения,
тил ница да се -поместят още Така през 1970 година започ
10 тъкачни станове. За целта на изграждането на нова, съ
са необходими близо 2 мили времена работилница. Обенът
она динара. беше присопособен за произ

водство на съвременни -начала,

със съвременна технология и 
организация на работа. Сетне, 
в течение на тези години, бя 
ха набавени още 7 тъкачни ота 
нове.

Производството обаче (/ра- 
стеше”, а работа имаше все 
повече. Това потвърждават и 
някои показатели. Реализация 
та на тъкачната работилница 
през 1975 година възлизаше на 
3 850 000 динара, а бяха изтъка 
пи 34 835 метра килими. През 
първото полугодие на текуща 
та година реализацията възли 
за на 2 100 000 динара, а са 
изтъкани 18 400 метра. Това 
значи, че в тъкачната работил 
ница «а „Услуга” производство 
то постоянно увеличава, а по 
този начин и доходът.

Воично това ясно говори за 
разширяване на производстве 
ните мощности в тъкачната ра 
ботилница.

Станул Нацков
Обезпечени са средства за осъ 

ществяване на този проект. Из
вестна сума са собствени източ 
ници, а останалото — банкови 
кредити. Значителна сума обез 
печава и Заводът за настаня 
ване на работа — 528 хиляди 
динара. Тези средства са без
възвратни, понеже с разширя 
ването на производствените 
мощности се създава възмож 
ност за прием на нови 43 ра 
ботника. Очаква се, че работ 
ниците ще се приемат през 
януари 1977 година.

ДО 1980 ГОДИНА В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

Във всяко село — ток!
ч>т може да бъде само един: типична 
безстопанственост! Разбира се, отсъствува В Сурдулишка община само 

още 16 села и махали не са 
електрифицирани. В тях живе
ят около 1000 домакинства. Ка 
сае се за най-отдалечените от 
пътища и рядко населени се
лища.

В средносрочната програма 
за развитието на общината до 
1980 -година е предвидено 'вся
ко семейство да получи елек
трически ток. Освен това ще 
бъде модернизирана съществу 
ващата електрическа мрежа, 
която не отговаря на техни
ческите изисквания.

За -целта ще се построят 
48 км далекопроводи, 125 км 
селска мрежа и 17 трафопо- 
ста. Проектосметната, според 
сегашните цени, възлиза ка 27 
милиона динара.

Средствата ще бъдат обез
печени от местно самооблага
не, от фондовете ка Общин
ската снугпцина и от Републи
канския фонд за насърчаване 
развитието на изостаналите об 
щини и чрез банкови креди-

Ст. Н.

ПОЛУГОДИШНА РАВНОСМЕТКА НА ОСТ „БОСИЛЕГРАД”

УСЛОВИЯ ЗА ЛО-ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ
ТИ.

ДЕФИЦИТ ОТ 510 ХИЛЯДИ ДИНАРА ИМА САМО ООСТ „УСЛУГА”, 
КОЙТО Е ПОГАС ЕН. ДЕЛОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА ОСТАНАЛИТЕ ТРИ ООСТ —■ 
ЗАДОВОЛЯВАТ

ЦЕНТРАЛНИЯТ РАБОТНИЧЕ
СКИ съвет на производствено
то т-ръг-овското и предприятие 
за битови услуги „Босиле
град” обсъди резултатите на 
четирите основни организации 
на сдружения труд и на сто
панската организация като ця- • 
ло, постигнати през първите 
шест месеци на текущата го
дина. С изключение на ООСТ 
„Услуга”, останалите основни 
организации на сдружения 
труд са осъществили положи
телни делови резултати.

Това охрабрява, защото тази 
сега най-голяма стопанска ор
ганизация в комуната работи 
като обединена сравнително 
кратко време: от първи януа
ри тази година.

Реализацията на стопанската 
организация възлиза на 41,5 
милиона динара. При -наличие- 
.то на разходи от 36 милиона 
динара, постигнатият доход 
възлиза на 68 милиона дина
ра. От него за лични доходи 
са изразходвани 4,35 милио
на динара. На полугодието 
във фондовете са внесени 1,65 
милиона динара, което по 
преценка на централния работ
нически съвет, е добър успех.

М. В.

стигнатият доход е 1,45 ми
лиона динара, а чистата печал 
ба за фондовете 450 хиляди 
динара.

на сдружения труд не са ед
накви и изцяло задоволяващи. 
Това е последица на различни 
те условия на стопанисване, 
на все още нерешените кадро 
ви и други въпроои и на не
еднакво сполучливата органи
зация на работа.

ООСТ „Слога”, която се за
нимава с търговия -на едро и 
дребно, през първите шест ме 
сеца на годината е осъществи 
ла реализация от 22 милиона 
динара. Деловите разходи въз 
лизат на 19 милиона динара, 
а доходът на 3 милиона ди
нара. В този период са запла
тени за лични доходи от 1,76 
милиона динара, а във фондо
вете са внесен-и 900 хиляди 
д ик ара.

По броя на заетите работ
ници най-малката ООСТ — „На 
предък" 
производство и изкупване, има 
обща реализация От 14 милио
на динара, а 'изразходвани 
средства и материали от 12,7 
милиона динара. Тази ООСТ е 
осъществила доход от 1,42 ми
лиона динара, от който са за
платени лични доходи 
400 хиляди динара. Във фондо
вете са внесени 800 хиляди 
динара.

Реализацията на ООСТ „Из
градил” за строителство възли
за на 2,1 милиона динара. Ма
териалните разходи възлизат 
само 600 хиляди динара. По-

♦

ФОТОВИТРИНА
ООСТ „Услуга” за комунал

ни, занаятчийски и транспорт
ни услуги е постигнала реали
зация от 2,2 милиона динара, 
при което е създала разходи 
от 1,96 милиона динара. До
ходът възлиза на 230 хиляди 
динара, а сумата за лични до
ходи — на 740 хиляди динара. 
Създаден е дефицит от 510 
хиляди динара, ксйто е вече 
погасен.

I:I
ж:УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПРОИЗВО 

ГЛАВНА г 1
3 П/Т1ШЯ

ДИТЕЛНОСТТА
ЗАДАЧА !

Работническият съвет кон
статира, че стопанската орга
низация като цяло е постигна
ла задоволяващ общ доход, 
От който са заплатени израз
ходваните средства и матери
али, а от осъществения чист 
доход са отделни средства за 
възпроизводство. С максимал
но ангажиране на целия тру
дов колектив, с увеличаване 
на производителността на тру
да и с по-добро пестене ще 
се постигнат по-добри резул
тати, особено при ООСТ „Ус
луга”.

За селскостопанско и ш тшц
**»ПШПГ9<
- ? 1ТГГШЩ-- * и

от
Не, това не е многоетажно жилище. На 

снимката е производството на дървообработ 
ващия цех в Звонци, което през последните 
дни значително се

I
ПРИ РАЗЛИЧНИ УСЛОВИЯ — 
РАЗЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ увеличи.

Сн. Б. Н.Поотделно резултатите на 
четирите основни организации В. В.
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ПРИМЕР НА ХУМАННОСТ ФОТОХРОНИКА

69-ТЕ „ПАЦИЕНТА“ НА животИВАН КОЛЕВ Вслучаи. Тя едвам остана жива.
Преподавателят в звон- Ногат-о на 7 .ноември 1966 годи
ското училище „Врат на бях една вечер в кафенето 

на Любомир Яначнов идва мъ ПЛАНИНАТАстзо” ИВАН КОЛЕВ по
на 20-годишнотовреме жа й и орамежливо обажда,

си службуване тук пре 
нара със своя ,„фиат” 69 
болни лица в Бабушни

че жена му е тежко болна.
Той се извиняваше, но не каз
ваше цялата истина. Когатю при

ца и Пирот, а десетина опитахме в тяхната къща видя
спасил от сигурна смърт. хме, че положението с жената 

е тревожно. Тръгнахме на път. 
Беше студено и пътищата за-

Дунат: Конична махала

Неотселилите се стопани упорито се 
захващат и с обществените работи — по
правка и прокарване на пътища, построява 
не на водопроводи, електрификация, залее 
яване. Намери се време и за развлечение, 
за различни празненства...

ренрасни са планинските преде
ли в Босилеградска община. Упорити и 
трудолюбиви са техните жители. Но при
родата не е тана щедра да може да се 
живее и безгрижно. Трябва яки ръце и 
денонощен труд да се обработи земята, 
прибере сеното и житото, да се отглежда 
добитъна. Старата поговорка назва: „Хва
ли планината —дръж полето”.

Много села в планинските

*
предели

почти са обезлюдени. Младежта се учи 
— и напуска баирите и отива на работа 
в Босилеград, Враня, Скопие, Ниш, Белград 
и други градове. Броят на остарелите хора 
на село от година на година е по-голям. 
Остават на село и млади стопани, но ся
каш временно. При първия изгоден момент 
гледат да се хванат на работа в някое

Хората в полите на Църноон се сре
щат на конференции, родителски срещи, 
избори и под. Традиционните селски събо
ри привличат много народ. Особено 
времето е хубаво. На снимката: хоро на 
селския събор.

ако

* Това лято трябваше много труд да се 
прибере сеното, родило се в изобилие. 
Планинците и този път победиха приро
дата. Плевниците са пълни, а мнозина сто
пани направиха големи нули край гумната.

Зарадваха се тружениците на слънче
вите дни през септември. Дойде време на 
закъснялата жетва в Дукат, Назърица, Еле 
ница. Ръжта и овесът още зреят и чакат 
работливите стопани.

Тенст и снимни Стоян ЕВТИМОВ

предприятие.
В общината са проведени или се про

веждат много мероприятия да се улесни 
живота на планинците.

Н0 селата и махалите по склоновете 
на Църноон, Бесна кобила, Стрешер и 
Валози, дето се казва са „на бога за гър
ба”. Природата тук предлага най-изгодни 
условия за овцевъдство. Но последното от 
година на година е в упадък.

своя „фичо”Преподавателят Колев

веяни с преспи сняг. Когато 
стигнахме в Бабушница към 12 
часа дежурната акушерка вед 
нага прие болната и след един 
час родителите бяха щасливи, 
че им се роди дъщеря и жи
вотът на майката бе спасен.

— Значи нито един път не 
сте отназали да помогнете?

— Един път мислех да отка 
жа помощ на Гюрга от амбула 
торията. Тя ©и беше счупила 
ръка и ме помоли да я закарам 
в болница. Разчитах, че тя има 
условия да поиска бърза по'- 
мощ от Бабушница. Жената ми 
каза, че е търсила помощ ня 
колко пъти, но колата не идват.

Взех и откарах в Бабушница.
Случаят с Левна Асенова от 

Ясеновдел също е интересен. 
За това писа нашия вестник. 
Левка Асенова също била спа 
сена от сигурна смърт благо 
дарение на съдейството на Ко 
лев с д-р Новко Велков тогава 
лекар в Т. Одоровци. След ка 
то я приема от Колев веднага 
нарежда «а шофьора с пълен 
автобус заедно с пътниците да 
я захара в Пирот.
Жената била спасена.

Ето така учителят 
ва уроци” по хуманност в 
ски район, нъдето преподава 
Звонски район. Той 
тук ръководител на хора и 
фолклорната група и активен 
обществено-политически работ
ник.

Когато след това разговаря 
хме с хората по този случай 
един селянин ни каза:

— Някак сме по-овободни, 
когато Колев е тук между 
Инак тежко на оня, който се 
разбол и... Просто няма кой 
да го отнара до лекар.

Б. Николов

Бяхме свидетели, когато те 
зи дни директорът на училище 
то в Звонци негодуваше зарад 
отсъствието на Иван Колев от 
часове. Но малко по-късно в 
селото се разнесе, вест, че 
Колев е откарал в болница със 
,,фичо" Цене Стоянов, който си 
отсенъл с триона четири пръ 
ста. ' .* 4а * /У • цгНямах начин да кажа, че 
мога — оправдаваше се Колев 
пред директора 
касаеше за живота на един чо 1;когато се ввек.

След това узнахме, че Колев 
за втори път кара в болница 
този човек, а последния слу
чай му е шесдесет и девети 
по време на работата му в то 
зи район.

Намерихме Колев в квартира 
та му и поискахме да разго
варяме за този негов хуманен 
жест. Той обаче считаше, че 
това е съвсем излишно и че 
той това върши само като чо 
в@к, който е дължен да помог 
не на хората, изпаднали в «е-

ВО™' дто> викнаха ме хората 
, да им помогна и аз се отзова 

вах. След това започнах Да 
записвам случаите, защото дей 
ствително има интереони случ 
ни, когато се водеше борба за 
спасяването на един живот.

— Да, една роди 
„фичо” в село Валниш на път 
за Бабушница. Не си спомням 
името й...

__ Това е Гордана от Ракита
съпругата му Ко- 

след това била

Д

БОСИЛЕГРАД

По-добро и по-евтино снабдяване
За това нещоснабдяването, 

има условия и нужди.
Зеленият пазар в Босилеград 

ока община отава сравнително 
организиран благодарение на 
Основната организация на сдру 
жекия труд „Слогй”, която се 
занимава с търговия >на едро 
и дребно. През последно вре 
ме тя все по-редовно и по-ус
пешно онабдява зарзаватчиини 
цито в града и магазините в 
районните центрове със зелен 
чук и овощия. Да добавим, че 
и цените са сравнително по-низ 
ки от онези, които определят 
частните търговци на пазара 
в Босилеград.

и занапред да проължи това 
начиние нужно е още по-голя 
мо внимание да отдели на В.В.

Колев „да
Защо и как се сортират 

плодовее още
СЪС СОРТИРАНЕТО се цели да се разпределят 

плодовете в групи в зависимост от едрината и други 
показатели с оглед на окачествяването и заплащане- 
го им.

в моя

Желателно е да се заделят големи партиди от 
изравнени по големина и оцветяване едноначествени 
плодове от отделните сортове.

Сортирането може да се извърши през време 
на беритбата. Според размера, формата, оцветяване
то и пр. плодовете се делят на начества — енстра, 
първо, второ и трето качество. Най-простият начин * на 
калибриране е ръчният, като се използуват или спе
циални хални, или калибровъчни шаблони.

В обинновените плодохранилища трябва да се 
поддържа относителна влажност от 80 до 85%, ПРИ 
която плесените се развиват по-слабо. В плодохрани
лища с вентилация относителната влажност мож© да 
бъде и до 90%, без да има опасност от развитие 
на плесени. Въздушната влага може да се поддържа 
през поставяне на съдове с по-голяма повърхност, на
пълнени с вода, или чрез поддържано на монро зебло.

В нои райони може да се отглежда ябълната?
Ябълката заема главно поречията на непресъхва- 

щите рени. Най-високоначествена ябълкова продунция 
се получава в припланинените части на поречията. В 
тобителсните градини ябълната може да се отглежда 
навсякъде, ногато се налице почвени условия и въз
можности за напояване. Без напояване ябълната може 

отглежда само в райони, нъдето годишната сума 
на валежите о оноло 1100 л. на нв. м.__

— помага 
шута, която 
учителка на роденото в колата 
момиче.

— Да, точно така. Гордана и 
Еленкова, която карах 

пъти бяха „най-опасните^

нас.

Отава яоно, че общественият 
оектор става успешен регула
тор ка продажните цени, ноито 
настояват да определят и дик 

ат частните търговци, кога 
останат без конкуренция.

Нада
два

ака постепенно, но сигурно 
Босилеградска община за- 

на премахване на различни 
търговски спекуланти, които 
скоро бяха единствени

жители на зеления пазар, 
да успее ООСТ „Слога"

Долината на Ерма 
очаква новия път 
за да разкрие ху
бостите си. да се
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В0'я Л АЦОЖК. к ! к Н и I №
НАБИРАНЕ НА СТИПЕНДИАНТИ ЗА ТИТОВИЯ ФОНД

Първенци в плуване Н А У Н А

СЛАБ ОТЗВУК ЗАГАДКИТЕ 

НА ЛУНАТАПЛУВНАТА секция на мла- 
дежната организация в сало 
Звонци зае първо място на 
тазгодишната Олимпиада на 
селските игри в Сърбия на ре
гионалното съревнование, кое-

— Нашият отбор с тази по
беда са класира за републи
канското съревнование, което 
бе насрочено от 9 до 12 сеп 
тември т. г. в Светозарево, но 
поради лоша организация на 

к същото ние се отказахме от 
| по-нататъшното съревнование, 
I което след това не се про- 
“ веде.

Звонският отбор на плувци
те с това постигна най-голе- 
ми резултати в региона, кое
то е за всяка похвала. Тряб
ва да се отбележни, че този 
резултат идва след масовото 
спортуване в тази област, бла
годарение на открития басейн 
в Звонска баня. Засега в ра
йон Звонци н©съществува ни- 
то един младеж, който не 
знае да плува и затова се 
очаиват нови постижения в 
този спорт и условия заетото 
място да се запази и през след 
ващите години.

Една от целите при създа
ването на Титовия фонд бе да 
се даде възможност на мла
дите работници да издигнат 
образователното и професио
налното си равнище. А за да 
се подобри структурата на 
следващите студенти стипен
дии от Титовия фонд могат да 
получат и работнически деца.

За съжаление, откак е съз
даден Титовият фонд стипен
дии търсят работнически деца, 
докато младите работници са 
съвсем безучастни към тази 
благоприятна възможност да 
повишат образованието си.

В Димитровградска община 
броят на търсещите стипендии 
от Титовия фонд е съвсем 
скромен. Миналата година е 
имало само седем работничес
ки деца 
Титовия фонд. А тази година 
молба да станат стипендианти 
на Титовия фонд са подали 
още четирима души (срокът 
за подаване е до края на ме
сец септември).

Оттун изниква въпросът: за
що е толкова слаб интересът 
сред работническите деца и 
по-слециално сред младите ра
ботници за стипендии от Ти
товия фонд.

Наистина тук не може да

се говори за липсата на доб
ра осведоменост, нито пън за 
отсъствие на популяризация на 
Титовия фонд. Чрез синдикати
те воички основни организации 
са осведомени за условията и 
начина на конкуриран е, накто 
и за всички останали правила, 
за да се стане стипендиант 
на Титовия фонд.

Съветсните учени завърш
ват първия етап от изследва
нията на лунната почва, доне
сена от станцията „Луна-24”. 
Запознаването с тях става в 
една от лабораториите на ин 
ститута по геохимия и анали 
тична химия ..Вернадски” в Мо 
еква.

Донесената почва е голяма 
научна ценност. Изучавайни сло 
евете — ас помощта на раз 
лични методи са определени 
повече от десет слоя — може 
да се проследи последовател 
ността На събитията, ставали 
на Луната в продължение на 
милиарди години. Ето защо 
най-напред, без да нарушават 
структурата на почвата, учените 
грижливо я фотографираха, ос 
ветиха я с рентгенови лъчи, на 
правиха магнитометрични и 
други изследвания.

„Лунната почва, взета от Мо 
рето на кризите, по външен 
вид е по-светлата от донесена 
та От танцията „Луна-16”, ма
кар че и едната, и другата са 
получени от морските райони 
—каза един от ръководителите 
на института.

V 1
'■'4

По всичко личещо, накто 
считат в Синдиката, касае се 
за отбягване да се поеме4 за
дължение. С оглед на обстоя
телството, че едно от най- 
съществените условия е изпи
тите да се дават срочно — 
малцина се решават да пое
мат тази отговорна. задача. 
Според правилата на Титовия 
фонд не се допуска презапис
ване на даден курс, нито пък 
отстрочване на изпитите.

За да се промени съществе
но положението и да се прив
лекат повече стипедианти ще 
трябва занапред Да съдейству 
ва за смекчаване на критери
ите прие приемане на студен
тите, а сред младите да се 
популяризира тази благоприят-

V

стипендианти на

Б. Н.

В БОЖИЦА, БОСИЛЕГРАД, 
КЛИСУРА И СУРДУЛИЦА

на възможност за школуване 
на' младите работници и работ
нически деца.

П. Николов
то се състоя в Звонска баня. 
Отборът на Звонци се 
заваше следния 
тър Николов, Драган Миланов, 
Драган Танов, Риста Ташев и 
Десно Танов. По този повод 
ръководителят на отбора, дру
гарят Петър Николов, заяви:

КОНЦЕРТ НА 

НАРОДНИ 

ПЕСНИ

Ст. н. състе- 
състав: Пе- По следите 

на Анибал
МЛАДИ ПОЕТИ

„С песен на уста са мре!...
На 15 септември т. г. в Бо- 

жица и Босилеград, а следва
щия ден и в Клисура и Сур- 
дулица, чрез Народния универ
ситет в Сурдулица, гостуваха 
група известни певци: Силва- 
на Арменулич, Мики Сибино- 
вич, Биляна Пруич и Гордана 
Димитриевич, 
от орнестъра на Зоран Петро- 
вич те изпълниха концерти на 
народни песни.

Слушателите останаха твър
де доволни от. концертите. Те 
особено бяха въодушевени от 
изпълненията на Силвана Ар- 
менулич.

Откъснат цвят 
на бойното поле...
Усмивки от мъртви 
уста бледнеят...
Рой пчели на бойното поле — 
мъртвият лежи...
Изписани ноти 
на кървава тетрадка ...
И стихове нрай тях:
„Другари. В последните часове 
с песен на уста се мре!"...

ТАЗИ ЕСЕН от френското 
ще излязътградче Ливорон 

шест слона, които ще минат. 
по пътя на Анибал, преносил 
Алпите през 218 г. до н. е. 
Организатор на похода е Волф 
ганг Цойнер, инженер, понлон- 
ник на пълководеца. Цойнер е 
обмислял

съпровождани

пътешествието де
вет години. Опитът да се по
втори походът на Анибал 
еркомен по своите мащаби — 
шестте слона, докарани 
Тайланд, нъдето са 
тиково дърво от планинските 
сечища, ще бъдат съпровож
дани от 50 човека. Анибал е 
преминал трудния маршрут с 
37 слона и 26 хилядна войска 

По начертания път участни 
ците ще трябва да преодоля 
ват височини над 3500 метра 
Те ще имат

е

от
пренасяли

Деница ИЛИЕВА Плувната секция 
спечели купата М. В.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЛАДЕЖКИТЕ АКТИВИ

ДЕИНИТЕ ЛУКАВНАНИ редица изкачва 
ния и спускания, тъй като ги 
Анибал е устройвал 
Предполага се, че 
очаква панорама От хребети 
временни лагери. Сега тук ще 
чакат камиони с фураж, карто
фи и моркови — 
новете.

своите
в падините

/ Младежният актив в с. Лукавица не е особено
числен. В него членуваг към два-тринадесет младежи и де
войки. Но броят на младите в Лукавица е много по-гол ям: още 
над тридесетина души са ученици или студенти.

При наличието на такъв състав в Лукавица има въз
можност да се живее пълноценно, да се организират най- 
различни видове младежка дейност. И тъкмо по това мла
дите от Лукавица изпреварват много други младежки активи 
по селата.

чернете на всеки празник лунавичани подготвят програми 
,и °останалитеЛТСелаСаМ° СВ°ИТв оъселяни' ™ обикалят

От друга страна, младежкият актив в Лукавица 
създал наистина прекраони условия за пълноценен младе- 
1Н*„7В0Т- Наба4ени са Усилватели, стерео-прамофон и гра
мофонни плочи. За развитие на дейността антивът разполага 
с 4 хиляди динара.

‘Понастоящем активът е разгърнал инициатива за съз
даване на собствена библиотека. Самите младежи помежду 
“ Сра съ®Рал,и ^°-160 “«ИПИ, но това е все още недостаТ,- 

н|УлтУРната Общност и останалите институции 
1р,6,а да им помогнат в тази .‘наоока, та младите в Лукавица 
да получат още едно кътче за организиран, младежки н<и-

храна за сло-
си е

НАЙ-ГОЛЕМИЯТ 

КОРАБ В СВЕТАВ момента младите от Лукавица са се преселили в по
мещенията на кооперативния дом. Тук се намира и голяма 
зала, която на времето си бе предназначена за културни це
ли. Сетне залата стана собственост на кооперацията и отто
гава до днес не се ползва за предназначението си.

■Младите в Лукавица, накто ни осведоми председате
лят на младежкия актив ПЕТЪР МАНЧЕВ, са готови де при
способят помещението за самодейни изяви. Но засега им, 
е отстъпено само едно по-малко помещение, нъдето органи
зира-,- своя живот.

А за тяхната организираност свободно може да се 
каже, че е на високо равнище. Досегашните им изяви на- 
тегорично потвърждават това.

Така например лунавичани участвуваха на общинския 
преглед по оказване на първа помощ (в рамките на цивил
ната защита) и заеха първо място. Сетне на регионалния 
преглед в Ниш се класираха на четвърто място. И това мо
же да се отчете като твърде висок успех.

На общинокото състезание на самодейните групи мла
дите от Лукавица също бяха между най^цобрите. А това бе 
възможно поради обстоятелството, че постоянно в наве-

В новото френско 
пристанище недалеч от 
на 25 юни е бил 
големият кораб в овета. Това 
е 540 000 —

петролно 
Хавър 

кръстен най-

Досегашните резултати вдъхват доверие че набеляга 
ното ще се осъществи. Това .потвърждава и с|^к?ътч^ ми
налата година п,рез прериода на есенното и пролетно зале 
сявгие, младежите и девойките от Лукавица са засадили 
над 2000 борови дръвчета в местността „Стевани.н брег" 
Тази есен също план,и,рат да се приобщят в залесителните 
акции на територията на Димитровградска община

В заключение бихме изтъкнали, че младежта от т, 
кавица е избрала наинправилния път: ангажиране на собстве- 

сили. И резултатите наистина заслужават похваля Нп 
.именно това задължава всяка тяхна инициатива да 
подкрепена и да им ,се окаже съдействие и помощ, 
те п От предстоящите избори за ново ръководство млади
те в Лукавица оча«ват ново насърчение за работа

тонният супер пе 
тролоносач „Батипюс". Той е 
дълъг 414,2 метра, широк 66 
метра. Всяко едно от. витлата
му тежи 52 тона. Тридесет и 
седем души са достатъчни, за 
да го управляват.

Обемът на резервоарите на 
„Батмлюс е 677 300 кубичесни 
метра. За ограничаване на ри- 
оковете петролът се разпреде
ля в 40 цистерни със специал 
ни устройотва за сигурност. Це 
ната на огромния кораб напъл 
но отговаря на размерите му 

над сто милиона франка.

ните

бъде

Ст. Н.
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КОМЕНТАР Димитровградште* самодейците
СЪГЛАСУВА- гостуват в Ковачица
НЕ НА ДУМИ Самодейното културно-худо ра по повод Денят на осво

бождението на Ковачица и ос.жествено дружество „Георпи- 
пи Димитров" от Димитров-и ДЕЛА вещ димитровградското в него
град ще вземе участие и таз^ ще вземат участие м други мла

дежни самодейни културно-ху-година на традиционното мла
дежко хоро „Братство и един 
ство", което ще се проведе на

СРдожествени дружества в
ПОРАДИ Сърбия. Димитровградските са 

модейци ще се представят с
годишните почиб-

1,2 и 3 октомври в КовачицаНи, Нини Неоиоеля 1*пНс1
— Автономна област Войводи«мна твърде актуална тема, китка 1народни песни и хора от

|>чан1о н-ъм кран ьа юли оисъ- на. нашите краища.
ди секретариат *»г па 1междуоо Този фестивал се организи А.
цинсий1а конференция на 1#ъ-
юза на китумистите в г1иш.

СЛЕД ПРЕМИНАВАНЕ НА ПЕТДНЕВНА РАБОТНА СЕДМИЦАпа дневен ред чеше идейност
та във възнитателно-ооразова-
челния процес. Временните трудности не пречвтизнесени ояха много поучи
телни примери, ноито и зана
пред ще оъдат предмет ма
вниманието на Съюза на но-

* ПРЕДВИЖДА СЕ БОГАТА ИЗВЪНУЧИЛИЩНА ДЕЙ-мунистите. Подчертано бе, че
НОСТ, ИНТЕНЗИВНИ ТРУДОВИ АКЦИИ И РАЗЛИЧ
НИ КУЛТУРНО-СПОРТНИ ИЗЯВИ

оъюзът на комунистите ще
тряова да се оори за реа-
(рирмация на авторитета на

ВРЕМЕННИТЕ трудности, въ- структури и обществено-поли-просветния работник като при
зникнали с преминаването на тически организации в учили-юва постоянно се върши ди-
летдневна работна седмица, тцето.ференциация, в която да се
не нарушиха стройното прове
ждане на учебния процес в 
гимназията „Й. Б. Тито”. Лил-

отстраняват хора, които го на ПОПЪЛВАНЕ НА БИБЛИОТЕрушава с поведението си. КИТЕ
просветният работник тряб- Стана димитров-практикасата на опит се наваксва с 

огромно желание и упорит 
труд всеки учебен ден най-

ва да пази свом авторитет не градската гимназия всяка го-
само в училището, но и из- дина да обогатява книжния
вън него. фонд на учебническата библи-пълноценно да се оползотво-

Поводи за такива изводи на отека. За целта и тази годинари. За това благолриятствуват
са осигурени 70 хиляди дина-редица обстоятелства.истина има.
ра. Но за разлика от предиш-Преди всично създаденотоСлучва се в срединянои

този път ломите годинии внедрено преди години на-преподавателите едно да го-
ловината от средствата ще бъ
дат изразходвани за набавка 
на необходимата профеоионал

билетно обучение и едносменворят на час — а друго вър
ната работа с учениците дадо-шат след това. Относно
ха възможност за по-безболез-лълен разрез между думи и на литература за кабинетните 

библиотеки. Засега в тях кни
жният фонд е доста скромен 
— от 150 до 200 книги. Дру
гата половина от средствата 
пак ще бъде дадена за худо
жествена литература. Ст. Н.

мъжкаНай-високото признание за изпълнение 
роля на фестивала „Филмови срещи Ниш” е присъждане 
на скулпторната творба ЦАР КОНСТАТИН (копия). Ориги
налът се пази в Белградския народен музей, а е намерен 
в .локалитета на Медиана край Ниш.

нено преминаване на петднев
на работна седмица. За 10-те 
работни съботи (все още не 
е уточнено коя събота в ме
сеца ще бъде работна) е из
готвен специален план и про
грама. Нанто се предвижда, 
ще бъдат използвани главно 
за организиране на трудови ак
ции (чрез Съюза на социално 
тическата младеж), спортно-фи 
зически съотезания, обогатява
не дейността на клубовете и 
секциите и прочие.

дела!?
А малко ли случаи имаше и 

в нашите общини, ногато 
кои учителски колективи има
ше дори и съдебни процеси. 
Просветни работници си поз
воляваха да се занимават с 
недопустими работи (и пак си 
оставаха по местата!), а при 
това си запазваха и партийни
те билети.

Неблагоприятно е въздействи 
ето на оня просветен деец 
ано и на час си допусне да 
хленчи, че му е малък личния 
доход (а има кола, вила и тн.).

Преподавателят трябва да 
има марнсичесни подход нъм 
нещата и в училището и извън 
него.

Единодушна бе оценната, че 
в училищата все още не се 
вършат по-обстойни оценки на 
идейността по всени предмет, 
иа всеии преподавател.

Също таиа и много от учеб
ниците още ие са на равни
ще, иоето да обезпечава осно 
ва за възпитание в социалис
тически самоуправителен дух.

ня-

Снимна: Д. Яннович

ОСНОВНО УЧ-ЩЕ „М. ПИяДЕ” В ДИМИТРОВГРАД
предвидения спо-изготвен в 

ред закона срок, по същия 
взеха отношение всички ком
петентни и по тоя начин учеб
ното дело в Димитровградска 
община използва една ценна 
придобивка на нашето обще
ство — петдневна работна сед

НА ПЕТДНЕВНА РАБОТНА СЕДМИЦА
След гимназията ,.Й. Б. Ти- и учениците, 

то”, и основното училище „Мо С това бе дадена виза за 
ша Пияде” в Димитровград за- преминаване на петдневна ра- 
едно с подведомствените учи- ботна седмица на целия Цен- 
лища премина на петдневна тър за предучилищно и основ- 
работна седмица. Съгласие за но образование и възпитание, 

Изпълнителният в чийто състав работят всички 
основни училища в общината, 

и детската градина 
„8 септември" в града.

Проект за преминаване на 
петдневна работна седмица бе

АКТИВИТЕ НА ПРЕПОДАВАТЕ 
ЛИТЕ-СПЕЦИАЛИСТИ ЩЕ ЗА
СИЛЯТ ДЕЙНОСТТА СИ

Поради липса на програма 
за работа в средно училище с 
майчин — български езин, и 
въвеждане на предмет по от
брана и защита, фондът на 
часовете в отделни 
представлява известно затруд
нение. В някои паралелки сед
мичният фонд достига и до 37 
часа. Това налага отделни дни 
през седмицата учениците да 
имат и по 
пък да се организират специ
ални часове и след . обед, въ
преки че училището работи в 
една смяна.

Тъй като проблемът за кад
ри вече години наред почти 
не съществува в Димитровград 
ската гимназия 
активите на преподавателите- 
специалисти по отделни пред
мети да разширят обсега на 
своята дейност и да окажат 

тази фасона. От

мица.
Понастоящем детайлно се 

разработват пропрами за ця
лостно изпълнение на учебни 
те изисквания и учебния про
цес.

това додоха 
съвет на Общинската скупщи-

просветно-педагогическия 
институт, родителите и самият 
преподавателски актив на учи
телите в основното училище

в нактона,

Ст. Н.класове

ИЗ ЖИВОТА НА НАРОДНОСТИТЕ ВЪВ ВОЙВОДИНА

Равноправие на езицитеседем часа или

В средните училища над 10 хиляди мла
дежи и девойни се учат на езиците на 
народностите. Във висшите и полувисшите 
учебни заведения се въвежда обучение на 
роден език за числящите се нъм народ
ностите.

В САП ВОЙВОДИНА постоянно се ра
боти върху издигане 
равноправие и за афирмация на нацио
налната и културна самобитност. В тази 
многонационална общност е изградена и 
развита богата училищна 
обучението се провежда на езиците на 
народите и народностите на Югославия.

Само в основните училища! във Вой- 
водина от общо 218 хиляди ученици 44 
се учат на езиците на народностите — 
унгарсни, румънски, словашни и русински.

Борбата за идейност в це 
лонупното обучение върху мар 

нъм разви 
на самоуправителната со 

циалистичесиа идеология
всред подрастващото поиоле 
ние е постоянна задача на Съ 
юза иа комунистите. Постиг 

това отношение ре 
засега още не са на

на националното

нсичесии начала,
тие

очаква се мрежа, нъдето

Над 1200 студенти от унгарсната на
родност слушат ленции на роден езин. 
Във Войводина работи Областен завод за 
издаване на учебници за учащите се от 
народностите. В него се печатат нниги на

натите в 
зултати 
нужното равнище.

впомощ и 
друга страна, те ще взимат 
отношение по плана и програ- 

извънучилищната дей 
ност, ще определят обема на 
допълнителните обучения за 

и за изостава-

пет езина.Има място да се говори за 
изработване на Кодеис, с кои
то да се уточнят нормите на 
поведение иато по този начин
възпитателно - образователния

издигне на жела- 
равнище. Защото наисти 

на преподава- 
и извън ие-

мата за В резултат на развитата културна дей
ност на народите и народностите, в 
Войводина работят осем I . 
театри, в пет От ноито представленията 
се изпълняват на езиците на народности
те. Също тана работят и 37 самодейни 
театъра, нанто и 373 хорове, музинални 
групи и танцови състави.

професионални
преуспяващите 
щи ученици, а тяхното мнение 
по животрептящите проблеми 
на обучението ще трябва да 
съдействува за повишаване 
на успеха по всеки отделен 
предмет.

Разбира се, за резултатност- 
работата на училището 

свое влияние ще оказват и 
класовите общности, училищна 
та общност, училищният съвет, 
съветът на преподавателите и 
всички други самоуправителни

процес се 
мото
на влиянието 
теля в училището 
го е голямо. Ще трябва да 
се направи всично възможно 
та просветният работник иаис- 

стаие носител на ио- 
и истинсни со- 
възпитател на 
поиоление.

Тези данни бяха изнесени пред неот
давна състоялия се в Нови Сад Междуна
роден симпозиум за осъществяване с:“ 
равноправието в областта на възпитанието 
и образованието.

ната втииа да 
вото в живота
циалистичесии
подрастващото Ст. Ст.Танц на русинсни фолнлорен еъстм

М. А.
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к ОТ ОНТОМВРИ ТАЗИ ГОДИНА

НОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ЛЕНУВАНЕ 

НА ИНВАЛИДИТЕ
4

ИНФОРМАТОР
о

йа самоуправнтелната общност на интересите но 
здравно осигуряване ~ - Пирот

по здравеопазване
общност ло здравно и пансион 
но осигуряване ще полагат и 
занапред огромни материални 
средства 1в намаляването иа 
инвалидността като ое /посве
ти още
на опазването на здравето на 
човека, повиши неговата тру
доспособност и 
живота му.

В плана по развитие на пре
вантивната служба в републи
ката до 1980 
белязани сериозни мероприя- 
ти за защита на здравето на 
човека. Във фаза на строеж 
или ще се построят още ня
колко възстановителни 
трове в СР Сърбия според 
всички медицински изисква 
ния, а ще се отделят и зна 
чителни средства за модерни 
зирани и доизграждане на съ 
ществуващите балнеоклимати 
чески обекти.

Облекчение за общностите
От октомври настоящата го

дина ще /влезе в оила новия 
правилнин за лекуване на оси
гурени лица в балнеоклимати- 
ческите лечебници. Според но
вия -правилник — в Социалис
тическа република Сърби-я ще 
бъдат изградени единни кри
терии за изпращане на леку
ване на болни лица и инвали-

1
ДИМИТРОВГРАД по-голямо внимание

ЗАПОЧНА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЛОМА 

ЗА СТАРИ И ИЗНЕМОЩЕЛИ ЛИЦА
продължава

«и.
Половината от разноските 

за лекуването им ще поема 
Републиканската общност по 
здравно осигуряване, а остана 
лата част — ще поемат об
щностите, изращащи 
на лекуване.

Това мероприятие до голя
ма степен ще облекчи поло
жението на фондовете 
здравно осигуряване, които ще 
спестят значителни -средства.

Така се създават възмож
ности още повече да се раз
ширява грижата за трудещия 
ое човек. В Републиканската

година са на-

На 15 септември в Дими
тровград по тържествен начин 
започна изграждане на — Ре 
гионалният дом за стари и из 
немощели лица. Обекта 
строи „Градня". Инвеститор е

ходими още 1 988 000 динара, ще бъде обкържена с борови 
В него, третия етап, е предай- дървчета, с хубави градинки,
дено да се изградят десет гар пътеки и т.-н. Ще бъде изгра

ден един обект, който ще бъ 
де предназначен не само в 
него да живеят стари и изне 
мощели лица, но ще бъдат съ 
здадени и идеални условия за 
отдих и почивна.

лицето
цен-

оониера.
Гарсониерите ще бъдат мал 

но отдалечени от останалите
ще по.

М. А.Станул Нацнов

ЗВОНЦИ — Т. ОДОРОВЦИ • здравната защита в тези два 
района, в двете съседни об
щини може много по-добре да 
се организира.СЛАБА ЗДРАВНА ЗАЩИТА

Б. Н.
Селата в Зроноки район в 

Бабушнишна община и селата 
в района на Т. Одоровци в Ди 
митровградсна община имат 
свои амбулатории, в които пе 
риодично идват лекари от Ьа- 
бушница в Звонци и от Ди
митровград в Т. Одоровци. Ка
то се има предвид броят на 
жителите в тези два района 
и отдалечеността им от об
щинските центрове танова ре
шение на здравната защита се 
оказа непълно и твърде нее
фикасно. Забелязва се, че и 
в двете амбулатории хората 
чанат с часове за преглед.

Положението е особено труд 
но през зимните дни, когато

болните от отдалечените пла
нински села трудно могат да 
дойдат и до тези две здрав
ни заведения.

Най-лошо все пак е поло
жението с организиране на 
бързалга медицинска помощ. 
Болните от тези села нямат 
никаква услуга на бърза по
мощ -и често пъти са прину
дени да търсят кола от част
ни лица.

Преди няколко години здрав
ната защита в този край бе
ше много по-добре организи
рана. Тук имаше постоянни ле 
нари, ноито посещаваха болни
те и в най-отдалечените маха
ли. Това дава пример, че

НАСКОРО

Партиципация в 

разходите за 

здравни услугиПредседателят на ОС слага основите на бъдещия Дом за 
стари лица

Здравния дом в Димитровград, 
а средства са обезпечени от 
републиканени, регионални и 
общински източници.

Стойността на обекта, ноито 
трябва да бъде построен за 
една година, възлиза 
3 370 000 динара. Той е така 
проектиран, че да може да се 
строи в етапи, Но всеки етап 
представлява цялост и може 
да се ползва независимо от 
изграждането на останалите. 
Затова не трябва да учудва, 
че в момента започна изграж 
дането на втория етап на до

Според най-нови сведения 
— в първите шест месеца на 
годината загубите във фондо
вете на здравното осигурява
не в Социалистическа републи 
на Сърбия възлиза на ззь ми
лиона динара, а във фондове
те на осигурените селскосто
пански производители 
милиона динара.

Поради съществуващото по
ложение Изпълнителният съ
вет в СР Сърбия е издал пре
поръка на Републиканската об
щност по здравно осигуряване 
в най-кратък възможен срок 
да изучи положението и по
търси възможности за включ
ване и на гражданите във 
финансирането на здравната 
защита. Общността ще трябва 
да изучи в кои случаи и в 
какви размери трябва да се 
въведе доплащане.

Ка^о е известно, според За
кона за здравно осигуряване 
и задължителните видове здра 
вна защита, гражданите засе
га не участвуват в плащането 
на основната здравна защита, 

в случаи при повре
да на работно място и про
фесионални заболявалия.

Ето накво назва д-р Любин- 
ко Вучнович, републикански 
секретар за здраве и социал
на политика в СР Сърбия:

Считаме, че с въвежда
нето на партиципация (допла
щане), по наше мнение 
обходимо мероприятие. С 
го ще се създаде по-сериозно 
отношение към изразходване
то на здравния динар, употре- 

Така например най-еотественото и до- ®ата на лекаРства, ортопед- 
стъпно движение е ходенето, но то може сните 2°магала и използване

то на болничното лекуване. С 
доплащането ще 
заинтересоваността всред оси
гурените лица към изразходва
ните за здравна защита сред
ства. Но с това няма да се 
разрешат всички проблеми 
здравеопазването — 
ва Джорджевич. Това

След изграждането на трите 
етапа Домът ще заема повър 
хност от 2,5 хектара и ще се 
протяга в дължина от 45 мет
ра. Тази импозантна сграда

на

ш аяяаа&.ТЕМи
ДВИЖЕНИЯ И „ДВИЖЕНИЯ“

204
няи

ма.
ГЛАВНИТЕ опасности за здравето на 

съвременния човек са добре известни: 
обездвижване, прехранване, -влошена окол
на среда — неизбежни спътници на на
предващата цивилизация и индустриализа
ция. Хипокинезията (обездвижването) ата
кува организма незабелязано, коварно, без 
особени симптоми. Те наистина настъпват 
(понякога доста бурно), но тогава е твърде 
късно да се борим: с високо кръвно на
лягане, сърдечен инфаркт, мозъчни инсул
ти, заболявалия на черния дроб и бъбре
ците и др.

Естествено възниква въпросът — съ
ществуват ли средства за борба с обез
движването? Най-естественото противодей
ствие е движението, упражняването на чо
вешкото тяло. А как да се постигне това? 
Когато се заговори за физическите уп
ражнения и спорта, мнозинството От хора
та .доказват”, че -нямат нито време, нито 

спортуване. Други при
веждат -съкрушителни ,,аргументи”: /какви 
движения повече, та нали -ние се дви
жим, когато работим, когато доманинству- 
ваме, когато отиваме и се връщаме от ра
бота, от покупни, От гости?

ЕТО тук се крие една голяма /грешка. 
Такива движения не могат 'Да се смятат 
за упражнения! Защото при този вид 
.движения" човешкото съзнание е ангажи
рано от многобройни други дейности: на
сочено внимание към производствения 
процес, към учебния процес, към пробле
мите на домакинството и тн.

Мозъкът се -напряга активно в /няколко 
овои центрове и не може да концетрира 
оптимално възбуден процес /към телесно
то упражняване. Изразходва се /нервна 
енергия в /голямо количество, нанто и мно
го хормони от жлезите с вътрешна секре
ция, пг. е., създава се -така нареченият 
стрес (напрежение) на организма. Той по
степенно изхабява телесните възможности,

-нанто и психическите си сили. Защото 
днес трудът е повече умствен, психичес
ки, отколкото чисто физически. .

АКТИВНОТО телесно упражняване мо
же да донесе полза /на човешкото тяло и

Според проекта този етап на 
Дома е и най-необходимият и 
след /изграждането на поме-. 
щенията. Домът веднага ще 
може да започне да работи. 
Домът ще има всички нужни 
помещения за приют на стари 
и изнемощели хора.

Според проекта ще има су 
терен и два етажа. В сутерена 
ще бъдат поместени кухня, ре 
сторант, канцелария, а на ета 
жите стаите и то на първия 
етаж 20 стаи с 33 кревата, а 
на втория 10 стаи с 29 креве- 
та. Или общо е Дома, след 
изграждане на втория етап, 
ще могат да бъдат приети 62 
лица. Когато обаче завърши и 
вторият етап на Дома — в не
го ще могат да бъдат приети 
още 31 лица.

Както е предвидено в проек 
та Домът -ще бъде хубава сгра 
да, -която ще заема повърхност 
от 1497 квадратни метра. И 
освен вече споменатите ще бъ 
дат изградени и служебни по 
мещения за персонала на До 

лекари, медицински се 
стри и други.

След изграждането на вто 
рия етап -в течение /на 1977 го 
■дина, ако бъдат -обезпечени 
средства, ще започне изграж 
дането -и на втория етап на 
Дома. първият етап, според 
сегашните изчисления, ще стру 
ва 7 250 000 динара. Оовен то 
ва предвидена и т-рет етап, 
за чието изграждане са необ 
и те са предназначени за се
мейни лица и бекяри.

I здраве, само ако то се придружава от ак
тивно психическо разведряване. Упражня
ването изисква съответно настроение, изис 
ква желание, изисква разбиране.

Когато човек упражнява своето тяло, 
той трябва Да освободи своето съзнание 
и де го съсредоточи към преследваната 
цел.

За целенасочено упражняване не е 
необходимо да се /осигуряват спортни те
рени :и запи. Това може да става при ут
ринна зарядна, вечер при разходка е пар
ка или извън населеното -място, дори и 
по улиците, когато човек се разхожда, „за 
да се разхожда”, а не същевременно да 
свърши и някоя работа. Трябва добре да 
се разбере, че оовобожда-ването на съзна
нието и наоочването му нъм извършваното 
в -момента упражняване е -може би по- 
важно от самото движение.

ДВИЖЕНИЯТА, разбира се, също са 
важни, особено тяхната /подходяща дози
ровка.

както и

възможности за

е не-
не-

ма
да донесе полза ако бъде не -по-малко 
от 5—19 км дневно. Ходенето се повишиможе да се 
замени с колоездене, което е особено под 
ходящо в хубавите дни. Най-добре е да 
се правят излети е планина, до -водни 
-площи, които да се съчетават със забав
ни -игри, плуване, /гребане и др. В това 
отношение възможностите у нас се увели
чиха значително след /въвеждането на пет
дневната работна седмица. -И трябва да -пи 
използваме — рационално, с повече раз
биране и с повече /настроение.

в
подчерта 
положи-

тел но ще се отрази и върху 
работата на здравните заведе
ния.

Д-Р С. Н. (М.)
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„А. БАЛКАНСКИ" — „ЕИ МЛАДОСТ" (НИШ) 2:1БЕЛЕЖКА

Ек Младост изпусна точкаСПОРТЪТ ИЗИСКВА СПОРТМЕНСТВО
в течение на минали 

те 15 дни Димитровград 
сният футболен отбор 
„Асен Балкансни” 
два мача в Ниш и двата 
загуби. В първата сре 
Ща, с „Алуминиум”, „А- 
сен Балкансни" беше по 
беден с 3:1 (1:0), а във 
втората, играна с отбора 
на „12 февруари" с 2:1 
(2:0). И

ра, на път за Ниш отказа 
ли да тръгнат трима стан 
дартни футболисти — 
Кръста Кръстев, Борис 
Борис Михайлов и Миле 
Петров. Трима, 
представяват 
сила на отбора, но нои 
то със своето държание 
нарушават и хармонията 
му. Като казваме това 
имаме предвид факта, че 
това не е първа проява 
от този вид на спомена 
тите футболисти.

В случая не 
говорим за любителско 
спортуване. Поради про
стата причина, че ногато 
един млад човек редов
но спортува в рамките 
на един отбор, той има 
поне морални задълже 
ния към останалите и не 
може да играе само, но 
гато си йена. Особено 
ано този аматьор се е

ползвал от нянои приви 
легии. А случаят е точно 
такъв.

Управата на отбора, 
или поне отделни лица в 
нея, са полагали много 
усилия във връзна с на 
станяването на работа 
на тези футболисти. Ня 
кои от тях са се ползва 
ли и с други привилегии, 
неприсъщи на аматьори..

Този случай повлия от 
рицателно на един резул 
тат и на един отбор. Но 
той не трябва никак да 
остане без разиенване 
от страна на управата и 
тримата футболисти тряб 
ва да се подведат под 
дисциплинарна отговор
ност. Трябва да се разбе 
ре, че те са все пак чле 
кове на един отбор, а 
не на случайно събрана 
„компания".

Дим1ИПгровград, 19 септември 
— игрището в Спортния цен
тър „Парк”. Теренът: тревист 
и хлъзгав. Времето: Облачно. 
Зрители: 500. Главен съдия: М. 
Вучетич (Прокупие). Голмайсто 
ри: 1:0 Пейчев в 40 м — 1:1 
Кръотич в 55 и 2:1 Денков 
70 м. ЧЕРВЕНА КАРТОНЧЕ: Кръ 
стич (ЕИ МЛАДОСТ) в 75 м.

„А. БАЛКАНСКИ": Ставров
6, Сотиров 6, Величков 6, Пей 
чев 8. Димитров 7 (Гипов —), 
Петров 7, Крумов 6, Каменов
7, Денков 9, Иванов 6, Алек- 
сов 6.

В равноправна и на момен 
ти безжизнена игра „А. Бал
кански” (благодарение на по- 

боевост) победи солид 
ните „електрон ци". От самото 
начало, па до 40 минута играта 
се развиваше на средната на 
терена. Тогава от пряк овобо- 
ден удар пред наказателното 
поле на гостите (от двайстина 
метра) край „стената” с май 
стори удар Пейч 
ния десен ъгъл на вратата.

През второто полувреме го 
стите от Ниш заиграха по- пред 
приемчиво и в 55 минута от 
непооредствена близост Кръ

отич изравни резултата. И ко 
гато никой не очакваше най-до 
брият в състава на „А. Балнан 
ски" — Денков в 70 м отбеля 
за нов гол (2:1), което бе и 
краен резултат на мача.

Доволни от тоя резултат до 
машните футболисти заиграха 
дефанзивно, което щеше да 
им отмъсти. Именно в 75 мину 
та Пейчев изпуона топката, а 
Кръстич край излезлия вратар 
отправи топката но с висок 
скок и гърди Петров отстрани 
надвисналата опасност. |Кръ- 
стич, един от по-добрите футбо 
листи на ^електронци”, след раз 
правия със съдията е неспорт 
менско държание съвсем за
служено получи червено кар
тонче. От този момент до края 
на срещата се игра доста раз 
понъсано, без особени голови 
положения и пред едната, и 
пред другата врата. Най-добър 
в отбора на „А. Балканоки” 
бе Денков, който може да по 
служи за пример как трябва 
да се играе.

следващия' кръг „А. Бал
кански" играе срещу „Слога”.

игра

които
ударната

в

в двата мача от 
борът игра слабо, а осо 
бено вратарят Георги 
Ставров, който е пряк 
виновник и за двете за 
губени срещи.

За отбелязване е оба-

можем да

че, че в четвъртия нръг 
на състезанията в Ниш 
на дивизия (мачът с „12 
февруари") Димитровград 
сният -отбор игра неком 
плектуван. Без каъвто и 
да е повод, без да осве 
домят управата на отбо

голяма

А Д.

ев улучи гор

I
ВБОСИЛЕГРАД Дълбоко опечалени съобщаваме, че нашия колега

С. МановОще На 25 септември (IX) 1976 г. навърщват 6 ме
сеца от смъртта на добрата ни и незаменима съпру
га, майна и баба

едно
поражение ВЛАДА СПИРИДОНОВ ВЛАДКО

завеждащ всенародна отбрана

почина ненадейно на 13 септември в момента, ногато 
със своите трудови способности и безмерна енергия 
можеше най-много да допринесе на нашия колентив и 
на обществото ни.

Вечно ще запазим неговият лин.

„МЛАДОСТ” — „ВЕТЕРНИЦА” 
(ЛЕСКОВАЦ) 0 : 3 ВАСКА МИНЕВА — ЦЪРЦИНА

Навени опечалени__________________

съпруг ВАСИЛ, дъщери ЦОЦА и ЛАТА, синове 
ГЕОРГИ и НИКОЛА, внучни НАТАША и МИНИ- 
ЦА, зетове и останали близни

В неделя, на 12 т. м. мест
ният футболен отбор „Мла
дост” загуби мача от футбо
листите на „Ветерница' в Ле- 
сковац с резултат 3 : 0.

Босилеградският отбор е от
правил жалба срещу съдията, 
който в течение на играта е 
изключил най-добрия му иг
рач В. Цветкович.

ОБЩАТА СЛУЖБА НА ПРОИЗВОДСТВЕНОТО 
ТЪРГОВСКОТО И ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА БИТОВИ 
УСЛУГИ „БОСИЛЕГРАД" В БОСИЛЕГРАД

На 13 септември тази година, след кратно боле
дуване, в цвета на младостта си, замина на вечен по
кой нашият мил и от всичниобичан

В. В.

С дълбока скърб съоб 
щаваме, че члена на на- 
щия трудов нолентив.

И31ЛСЧЕНИС ОТ РАЗПИСАНОТО ЗА АВТОБУС И Т1

Замммамт ©т Пмрог ■ 
Белград 
Ниш

Тръгмт м Пирит ■

6.45 и 14.4Г Белград 
5.00 0.00. 0.45 Ю.30 Ниш 

14,40, 1040 и 1830 
Нрегуеееи 
Смопие 
Лесиоеец
3*#ч*р
Кнежемц 
Зеоисне бенл

10,00 и 14.18 
030, 10.50. 13.00, 1130. 

14.00. 1730. 1830 и 1130
Крегуее*ц 
Сиогх©

6,48. 7,00 и 1230 Ллсиомц 
13.30

4.30. 1230 и 15.48 Кмяжееец 
4.90 и 15.30 3»ом. Шмш

14.10
1130

'.00. 1430. 1938
730

ВЛАДКОВЛАДА СПИРИДОНОВ ЗеЗчер 430
4.00. 8.40 и 1230 

430 и 1038
на 31-годишна възраст

Сурова и тежка е истина, че между нас вече го ня
ма нашия мил Владно. Ранната смърт пренъсна всични 
наши радости и остави само болни и сълзи. Думите не 
могат да изразят силата на болната, ноято вечно пора
зи сърцата ни. Няма вече усмихнатото му и весело 
лице, ноето сияеше радост, сигурност и топлина. Зами
на във вечен покой, ногато трнбваше да живее и да 
се радва на живота, на семейството си и на петгодиш
ния си син Дарио, нойто все още вярва, че баща му 
спи... Безнрайно сме нещастни, че го вече няма, но 
горди, че го имахме.

Изказваме безмерна благодарност на всични жи
тели на Босилеград, на роднини, приятели и другари на 
милия ни понойнин, нойто ни изразиха съболезнования 
и бяха с нас в тъжните часове на раздялата. Топла 

довия нолентив на „Бо- 
онче Неделновсни и на 

медицинения персонал от Института за транефузия и 
хематология в Снопие, ноит0 положиха безкрайни уси
лия да спасят от смъртта нашия мил Владно.

Вечно опечалени: син Дарно, съпруга Нада, ба
ща Драган, майка Радиа, братя Боян и Тасе, снахи 
Тодорка и Душанна, братовчеди Новица, Асен, Драган 
И Владе, дядо Зиновий, баба Драгица и многооройни 
роднини, близни и познати.

5.45 Велино Боиинцл
«3.00 1530 - 15.88

Г>о»ммио 738. 1130
7.00 9.00. 12.00. 13.00 м 10.»

4,.10. 5.00 5.45 Блбушнмця 
730. 9.00. Ю.15. 12.00 19.00 

1530. 18.00. 16.00 2000 
14 00 
1 4 00

5.00, 9.48. 836 
% »5 1030. 12.Ю. 14.10. 1838 

<6 00 17.00. 17 38. 1М8

Ба^шчмц*

ВЛАДА СПИРИДОНОВ
438Д. Нркаодо» 

ДоАминци 
Т. Одороао* 
Велина Луненнд 
Ммшсо

Д Криводол 
ДоАнммци

100.00 М.ЗО Г 0«ов*>«ш« 
5.00 11 15 8 Лумни 

5.00. 12.00. 15.15. И.1и >‘<чиар

Завеждащ всенарод
на отбрана внезапно по 
чина след кратко боле
дуване на 31-годишна въ 
зраст.

С ранната смърт на 
другаря Влада нашият но 
лектив завинаги загуби 
усърден работнин, при
мерен член на Съюза на 
номунистите, добър дру
гар и сътруднин.

КОЛЕКТИВЪТ НА ПРО 
ИЗВОДСТВЕНОТО ТЪГОВ 
СКОТО И ПРЕДПРИЯТИЕ 
ЗА БИТОВИ УСЛУГИ 
„БОСИЛЕГРАД" В БО
СИЛЕГРАД

<Д1|.оо ■ иде 
».ее и иде

1.30 12 25. 1Т.00 1(41 
Б :.-.н , не ,с—нм чае

от 5.00 де 22.00 
Димитровград и* всеки 

от 5.00 до 22.00
4Д0. 0,05. 1.00 12.00 Темсна 5.10. 7.00, 1Д0. 11 ДО 

14.10, 11,00, 20,10. 22,10 НД*. 15,00. 1ТД0. 21Л0. МД0 
5м шо 4Д0. 0.05. 7.15 Вал. сало 5.10. 0.(0. 7Д0. 0.40

1.00. 11.00. 12.10. М.Ю 11.(0, 15.05. 14,(0. 11Д0. 17А*
15,00, 17.00. ИД0, 21,10, 22.10 1а.(0 21Л0, 22Д0

4А0. 0.00, 12ДО Държима

Б паления нв лоени че*
ОТ 5,00 до 22.00 

Димитровград не есени чес 
от 5.00 до 22.00

Темсяе
благодарност изназваме не тРу, 
силеград”, на д-р. професор Й

5.Ю. одо. иде... ..............а
14.1». идо. 22.10 КД4. идо 22Д4

5ДО. 12.00 Пелоаица 
Суноео (ДО. 001. 12Д0. КДО.Суиое»

4 ДО. 14,10
4ДО. ОДС

7 ДО. 104»
5.10. 7.00. 11.11. 11Д0ма. идо

1.14 «ДО.
Патреаец 
М. Ппеапшм|

Петорен 
М Дом

МА 14.(0. ЮДО 11.10 14ДЯ идо
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★ деление в болница. Сестрата 
му се показва отдалече с две 
бебета в редете.

— Близнаци! — извинва ща
стлив бащата.

— Надввам се, че сте до
волен — му казва тя.

— На върха на щастието

хуч «р — Защо трамваят още не 
тръгва?

— Ватманът отстъпи място
то си ца жена с малко дете.— Ано можеше да започнеш 

живота си отново, какво би 
направил?

— Бих извършил същите 
грешни, само че по-рано.

★
съм!Дюпон спи на бюрото си, 

когато го събужда чистачна: — Тогава почакайте един 
момент. Ще ви понажа и дру 
гите.

та:

— Г-не, часът е вече се
дем. Всички отдавна си оти
доха ... ★

— Нима? Значи, пан съм 
работил два часа повече!... Мъж нандидатствува за ва- 

иатно място.

— Имате ли някакви прело
то запитват.

— Мисля, че не са ми не
обходими: големият ми брат 
играе в националния отбор по 
футбол, а малкият е шампион 
по боне !...

Не може да 

погодимо
( ★

ръни?
Учител се нара на малния 

Тото:

— Не бива да си мързелив! 
Ние сме създадени да се тру
дим на тая земя ...

— Това не ме засяга!^ — 
отговаря Тото. — Аз ще ста
вам летец!...

ПУТУЙЕМО онядън с Гогу оди БрайЬов- 
ци с автобусат през Смиловци 
пол>ете стоварене некиква цевКе. И Гога ме 
пита:

★
и гледамо по („Пикер“ — Талин)

— Снощи сънувах потреса 
ващ сън 

— Присъни ми се, че целия 
ден се возя в Кони Айлънд 
на дяволско колело.

— О, здравейте, здравейте!

Спомням си, че се запознах 
с вас в град Н.

— Е, какво, там има ли все 
още глупаци като тогава?

— Отканто вие си заминах
те, намаляха, господине?

★Бре, Манчо, тебе че те питам да не 
чуйе некой да ми се смейе, кнкве су тея 
цевЬе стоварене по Смиловско пол>е?

Ли сам си твърд на уши Гога повтори 
въпросът и сви чуше. Обади се йедън човек 
зад нас:

разказа Роналд.

Съпругът се движи нервно 
пред входа на родилното от-

Я знам, бре Гого ... Това че се нареди 
подземи од тука до Цариброд. И ка се на- 
прайи на Липинско пол>е фармата за пет иля 
де овце, млекото че се сипуйе тука, а че 
тече у Цариброд...

Дочуше това и друЬи човеци и се заин
тересуваше. Йедън височанин одма поче да 
се джапа.

— Е не може тая работа! Това нека се 
прайн оди Висок, та и нашето млеко да 
иде подземи у Цариброд, а нейе да га дава
ме на задругуту цабалък ...

Друг пак човек вану това ко на шегу:
— Само да сипемо на гражданете и мед 

у тея цевКе и доле че ньим тече мед и мле-

★
— В магазина за цигари:

— Един панет нибрит, моля.

— Със или без филтер?

★
Учителят към двама учени

ци от последния чин:

— Написахте ли си вече съ
чинението, че приказвате?

— Не, играем карти ...
— О, извинете ! ... *ко . . ..

— А аз сънувах 
приятелят му, 
рам в компания на две очаро
вателни блондинки.

— И не можа ли да ми по
звъниш?'

— Звънях, но жена ти наза, 
че си отишъл в Кони Ай
лънд.

У автобусат почеше да се Кикоте ...
На Гогу не беше ясно и пак питуйе кик- 

во представяваю цевКете. Манол оди Криво
дол мисли дека това се тура за телевон и 
че иде под Видлич. Он каже дека са нема 
вече бандере да се тураю да не смитаю на 
струюту. Севда оди Одоровци каже дека зна 
йе кикво йе това ама нече да каже, а Сотир 
од Изатовци каже че тука из тея цевЬе че 
се пупгги гас и свак дом, че си уведе гас 
за греягье.

Най-после обади се Лена оди Пъртопо- 
пинци та ни каза „инстинуту”:

— По тея цвеКе че тече вода од Пърто- 
попинци до Цариброд. Нашият председник 
не може да подноси царибродскуту воду па 
оче да си доведе воду оди село.

-— Ако — рече Гога, ли покре гьега че 
пийу и цариброцагье убаву воду...

назва 
че се нами- ЛЮБОПИТНО

Уникална
находка★

Белгийската археологическа 
група в Ирак е открила яаско 
Ро „архива” 
жрец при храма на богинята 
на войната Анунита — няколко 
хиляди глинени .плочки с кли 
нописен текст. Сградата, в коя 
то те се намирали, била оло 
жарявана, ,но бедствието пред 
ставявало една щастлива слу 
чайност за археолозите — бла 
го-дарение -на_ него „дбкументи 
те” били запазени.

По-голямата част от тексто

На тях са били записвани тър 
говските сделки, 

жреца, 
предотавата 
икономическо 
Вавилон. Останалата

— За трети път вече Леман 
ме нарича идиот. Ще взема 
адвокат.

извършвани 
Те допълват 

за тогавашното

на върховния от
— Не, драги! Адвокатите 

вземат скъпо. За същите па
ри иди при някой лекар да 
те прегледа отново!

състояние на
част от

★ глинените плочи 
писма”. Това са молби 
ховния жрец. 

Надходната се

са .делови 
до върСъдията към подсъдимия:

— Надявам се, че за после
ден път те виждам тун!

— Но моля, вие да не се 
пенсионирате? — пита подсъ
димия.

оценява като 
уникална, захцото дава нови и 
неизвестни досега сведения за 
древния Вавилон.

МАНЧА

вете на глинените плочи пред 
ставяват „счетоводни книги”.


