
ЪрштВо С уназ на Президента на Социалисти- 
чест федеративна република Югос- 

|ия от 14 февруари 1975 г. Изда
телство „Братство” е удостоено с 
Орден братство и единство със сре
бърен венец за особени заслуги в 
областта на информативната и гра
фическа дейност и приноса за раз
витието на братството и единството 
между нашите народи и народности.
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ПО ПОВОД ДЕНя НА РЕПУБЛИКАТА Титовото дело - наш 

траен пътеуказателЛАУРЕАТИ НА НАГРАДАТА 

АВНОЮ ЗА 1975 ГОДИНА По повод Деня на Републи 
ката, ЗО.годишнината от побе 
дата над фашизма и успешно 
то социалистическо строител
ство в СФРЮ — номунистите, 
работническата класа и труде 
щите се, бойците от НОБ, мла 
дежта и -войниците и команди 
рите на ЮНА, гражданите от 
всички краища на страната из 
пратиха до другаря Тито без 
чет най-сърдечни честитки. 
Тези поздрави са пропити с 
безрезервната решимост на 
комунистите и трудещите се 
още по-смело и всеотдайно да 
се борят за претворяване в 
дело решенията на X конгрес

на СЮК, за осъществяване 
на конституционните принципи. 
Титова мисъл и дело и в 
бъдеще ще представляват ярък 
пътеуказател в изграждането 
на нашето социалистическо са 
моуправително общество.

Президентът Тито получи по 
случай националния празник 
на СФРЮ много поздравител 
ни телеграми от ръководители 
на държави, партии, правител 
ства, движения, с пожелания 
за още по-големи успели в со 
циалистическото строителство 
на страната, необвързаната й 
политика, в ползата на мира и 
социализма в света.

Отборът, за присъждане на 
Наградата АВНОЮ за 1975 го-

СВЕТОЗАР ГЛИГОРИМ— генетика и селекция на пше 
ницата;

ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ НА ЮГО
СЛАВИЯ — за социално-здрав

шах;дина реши тази година с това 
най-високо признание за твор
чество и изключителен принос 
от общо значение

НИКОЛА ХЕРЦЕГОНЯ — му
зикално изкуство;

на и хуманна дейност; ИНСТИТУТЪТ ЗА МАКЕДОНразви-

АРМИЯТА БЕШЕ И СИ 

ОСТАВА ОПОРА НА 

ЕДИНСТВОТО НА 

НАШАТА СТРАНА
Едно от най-крупните постижения, което осъще

ствихме през 30-годишното развитие на социализма и 
изграждането на нашата страна, са общите усилия на 
всички наши народи и народности в унрепването на 
отбранителната мощ на нашата социалистическа самоу- 
правителна общност. Това заяви по повод Деня на ар
мията, (нойто в тази юбилейна година се чествува 
всенароден празнин), съюзният секретар на народната 
отбрана генерал на армията Никола Любичич в интервю 
пред списание „Военно-политичесни информатор".

борба и тотална съпротива на 
войската и народа на 
национална територия 
на действителност, чиито стой
ности постоянно се проверява
ха и потвърждаваха.

ОТБРАНАТА Е ОБЩО И 
НЕДЕЛИМО ЗАДЪЛЖЕ
НИЕ НА ВСИЧКИ

Ние нашата сила обоснова
ваме. казва генерал Любичич, 
за разлика от класичното схва 
щане, на масовото участие на 
народа, обучен и решен за во
дене на въоръжена борба и 
подготвен за организирано ока 
зване на всички видове актив
на съпротива. Докато в класич 
ните преценки се изхожда, че 
най-много 10 до 15 процента 
от населението на дадена стра 
на може да сложи под оръжие, 
у нас в частите на ЮНА, тери 
ториалната отбрана, цивилната 
защита и по друг начин масо
во е обхванато населението от 
федерацията до всяка над 
15 000 местни общности, отно
сно над 500 общини, десетици 
хиляди организации на сдруже
ния труд. „Това отбраната пра 
ви общо и неделимо задълже
ние на всични, понеже тя като 
една от самоуправителните 
функции на обществото, е един 
на и неделима".

Оценявайки в отговора на 
един въпрос приноса на ЮНА 
за претворяване в живота на 
всенародната отбрана. Люби
чич подчертава, че Армията 
само условно може до се от
дели от нонтенсто на единните 

(На 2 стр.)

като
приветствува тазгодишните лауреати на Наградата на АВНОЮ

СКИ ЕЗИК „КРЪСТЕ МИСИР- 
КОВ" в Скопие — Филологиче 
ски науки, македонистика;

Професор д-р ДРАГИША 
ИВАНОВИЧ — природни науки, 
физика;

ЗДЕНКО КАЛИН — скулпту-

Киро Глигоров

тието на СФРЮ да удостои 
следните лица, ведомства и 
трудови организации:

Професор д-р СЛАВКО БО- 
РОЕВИЧ — биологически науни

Академик МАРКО ДЕЯНО- 
ВИЧ — филологически науки. 

АБАЗ ДЕРОНя — стопанст-
цялата 
- ста-

во;
Професор д-р МИРОСЛАВ 

ФЕЛДМАН — Литература.

• У
В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ра;

Професор д-р СТАНЕ КРА- 
ШОВЕЦ — инономичесни на
уки;

Академик д-р БРАТКО КРЕФТ
— литература;

Академик ДУШАН МАТИЧ
— литература;
СЪВРЕМЕННА КОНФЕКЦИЯ И 

ТРИКОТАЖ „ПЪРВИ МАЙ" п 
Пирот — култура на труда;

ЖОРЖ СКРИГИН — филмо
во изкуство и

Академик ИВАН ТАБАКОВИЧ
— изобразително изкуство.

На 3 декември на тържест
вено заседание на Отбора за 
Наградата АВНОЮ в Белград 
председателят на Скупщината 
на СФРЮ КИРО ГЛИГОРОВ 
връчи наградите на тазгодиш
ните лауреати. На тържество
то присъствуваха мнозина об- 
ществено-политичесни дейци, 
културни работници, лауреати 
на Наградата АВНОЮ, делега
ти в Скупщината на СФРЮ.

От името на лауреатите за 
това високо обществено приз
нание благодари поетът и ака
демик ДУШАН МАТИЧ.

Денят на Републиката 

тържествено отпразнуван
■'3*: .

(V
В Босилеград за значението 

на празника произнесе реч 
инж. Драган Мицов, председа 
тел на Общинската скупщина, 
а учениците от гимназията се 
представиха, с рецитал, лосве 
тен на рождения ден на Репу 
бликата ни. В смесената кул
турно-забавна програма, в коя 
то участвуваха граничари, уче 
ници и младежи най-успешно 
се прояви танцовият състав 
от Босилеград, ръководен от 
Мария Чипева и Стефан Илчов.

Трябва да се изтъкне, че по 
време на празника най-много 
бяха ангажирани работниците 
от Автотранспортното предпри 
ятие, които успешно организи 
раха превозване на пътници 
не само в комуната, но и във 
вътрешността на страната ни.

С редица снромни, но съдър 
жателни манифестации, бе оз 
наменуван 29 ноември — Де 
ня на Републиката в Босиле- 
градска община.

В навечерието на празнина 
в петте основни училища в ко 
муната първолачетата бяха на 
тържествен начин приети 
Съюза на пионерите. В основ 
ното училище в 
това тържество бе обогатено 
с ученическа културно-забавна 
програма, която в залата на 
училището наблюдаваха и ро 
дителите на учениците.

В районните центрове и в 
Босилеград бяха организирани 
тържествени събрания, на ко 
ито се изнесоха доклади за 
значението на най-големия ни 
празник, а учениците и младе 
жите изпълниха подбрани кул 
турно-забавни програми.

Ик
1

Генерал на армията НИКОЛА 
ЛЮБИЧИЧв

Никола Любичич прецизира, 
чо плод на тези усилия е кон
цепцията за общонародната от 
брана, която като изворен, ори 
гинален, собствен и съвреме
нен подход към отбраната на 
страната от всяка агресия, на- 
то се обляга върху собствени
те сили и възможности, е на
станала и со развива под кри
лото на ЮКП, от идването на 
другаря Тито начоло й. През 
трито мирни десетилетия Тито- 
вата стратегическа идея но 
всеки агресор до се противопо 
ставим с тотална отбранителна 
война и тотално въоръжена

Босилеград

В. В.



Армията беше и си остава 

опора на единството на 

нашата страна
(От 1 стр.) симално ефикасен боеви 

струмент на самоупраьиюлни- 
то социалистическо оощео!во. 

Реално

душната отбрана и военномор 
ските сили.

Никола Любичич обширно го 
вори и за другите аспекти на 
модернизацията — осъвременя 
ване на нашата военна мисъл, 
военната теория и военното 
изкуство, ръководенето и коман 
дуването в
вия. винаги тряова да разчита 

нашите шансове агресорът, ако ме и с нуждите, дооави той, 
тръгне в авантюра срещу нас, 
да се изпревари в анциите, на 
нашата земя, особено с удар 
на сила на частите, предназна 
чени да се разплатят с брони 
раните.

ин-
вьоръжени сили и неделимата 
система на общонародната от
брана. „Армията 
въоръжена сила на работниче 
ската класа и на всички наши 
народи и народности във вся
ка следвоенна година бе един
на и ударна част на въоръже
ните сили, с която се решават 
най-крупните и най-сложни во
енни задачи, необходима част 
на_ въоръжените сили, фактор 
нойто съдбовно влияе върху 
демността на всички съставки 
на общонародната отбрана 
мира и във войната. Армията 
беше и си остава 
ра на единството на 
страна и нейното безпрепятст
вено самоуправително социали 
етическо развитие, тя борейки 
се за претворяване в живота 
на концепциите, обединява чо
вешкия и. техническия фактор, 
постоянно задълбочавайки и 
потвърждавайки своя 
народен и социалистически ха
рактер".

Съюзният секретар на народ 
ната отбрана направи обзор 
за развитието на Армията, ка
то подчерта, че то от година 
на година, от десетилетие на 
десетилетие — върви 
ходяща линия и унрепва спо- 
ред нуждите и възможностите 
на нашето общество. При това 
с процеса на заздравяване на 
териториалната отбрана и на 
всички други фантори на общо 
народната отбрана, 
до заключение, че за 
бойно поле най-подходяща е 
армия относително 
по численност, но затова 
организирана на модерни осно 
ви, с усъвършенствувано ко- 
мандуване, снабдена и въоръ
жена с най-съвременна 
ка, безпрекорно обучена и ос- 
пособена да представлява мак-

димензионирана и 
винаги ооърнатакато обща изграждана, 

кьм народа и оокръжена от не 
говата люоов и 1рижи, 
израстна в модерна въоръжена 
сила. Всички проверки в прак 
тината показват, че реални са

ЮНм

съвременни усло-

и човекът, като основен фактор 
на системата за общонародна 
отбрана, трябва постоянно да 
се издига на по-високо равни 
ще, и то цялостно: с полити
ческото си съзнание, с отбра 
нителните си мотиви, спосоо 
ността си да изпълнява задачи 
в отбраната и постоянно 
надделява всички 
които войната донася.

Като
факт, генерал Любичич оцени, 
че в във възпитателно-образо 
вателната практина ЮНА твър 
де интензивно претворява в 
живота резолюциите на Десе 
тия конгрес на СЮК за общо 
народната отбрана, сигурността 
и самозащитата, Конституция
та на СФРЮ, закона за на
родната отбрана, за службува 
не във въоръжените сили 
военната повинност, Резолюци 
ята на Председателството на 
СЮК за общонародна отбрана 
в случай на агресия срещу на 
шата страна и други докумен 
ти и теоретични решения, от
насящи се до концепция на 
ОНО (общонародната отбрана).

в въздушнодесантните, 
военноморско-десантните сили 
при което значителна 
имат съвременните, 
боеви системи.

Запитан докъде сме стигна 
ли в процеса на модернизация 
на въоръжените сили и с ка 
къв темп в това направление 
ще вървим утре, генерал Люби 
чич изтъкна, че досега наисти 
на сме постигнали много, но че 
това е дълготраен процес.

Маршал Тито върши преглед на една част на ЮНА

самозащита. Той 
че самозащитата във въоръже 
ните сили се обосновава на 
същи идейни и 
основи и на същи начала, ка- 
кто и обществената самозащи 
та. На повечето обекти защи 
тата е съща. Обаче в самоза 
щитата на въоръжените сили 
съществуват и съответни спе 
фичности в сравнение с дру 
ги устройства. Ь това направле 
ние в ЮНА са постигнати за 
бележителни резултати, но има 
още задължения и работа. „За 
силване на бдителността, по
стоянно предприемане мерки 
на сигрност, осведоменост, са 
моинициатива и мобилност по 
въпроси на самозащитата и си 
гурността ра военните колекти 
ви — се поставят като общи 
изисквания пред всеки принад 
лежащ на ЮНА и г - 
ните сили като цяло ,
Любичич.

Един от въпросите на редак 
цията на „Информатор" гласе 
ше: Какво е необходимо 
се предприеме срещу враже 
ската дейност, която за свой 
прицел има моралната сила на 
ЮНА?

здрава опо- 
нашата I ъй като изтъкна, че през 

тридесетгодишния период 
пяхме да запазим, зодълоочим 
и укрепим моралната сила на 
мрмията, Никола Люоичич под 
черта, че за това твърде мно 
го допринесе успешното раз
витие на социалистическото

роля 
засилени

прецизира,
да ус-

трудности,
политически

твърде значителен

самоуправление в нашата стра 
на. Врагове от всички видове 
през този период се опитаха 
да разколебаят морала на чи
слящите се към юнА, да раз 
бият

класов

ЧОВЕКЪТ И МОДЕРНОТО СНА 
РЯЖЕНИЕ морал но-политическото 

единство и да предизвинат не 
доверие между числящите се 
към ЮНА, между армейския 
състав и народа, между най- 
висшето армейско ръководство 
и останалите числящи се към 
ЮНА; да предизвикат раздор 
недоверие между отделни ка 
тегории числящи се към ЮНА 
въз основа на чинове, положе 
ние и т. н. В това врага не 
успя.

„Това с основание може да 
считаме за свой голям ус- / 
пех. Това е успех и на армей 
ското ръководство и на орга 
низациите на СЮК в ЮНА, а 
отделно, успех ( на нашия ар 
мейски състав, който със съз

Най-забележителнилт 
тат на техническото поле 
модернизацията е 
днес имам© организирани и 
оспособени капацитети (научни 
институти и производителни ор 
ганизации) които ни 
можност да се облегнем вър 
ху собствените

резул- и
впо въз този, че

дават въз

сили в произ 
водството на оръжие и военно 
снаряжение, 
нуждите на организацията на 
двете номпоненти на въоръже 
ните сили — ЮНА и територи 
алната отбрана — както и оръ 
жие, с ноето главно може да 
задоволим потребностите 
модернизация на нашите видо 
ве, включително и на военно 
въздушните сили и противвъз

се идва 
нашето

въоръжени 
каза

БЕЗУСПЕШНИ ОПИТИ НА ВРА 
ГА ДА ПРОНИКНЕ В АРМЕЙ
СКИТЕ СРЕДИ

Съюзният сенретар на народ 
ната отбрана отделно говори 
за мястото и ролята на въоръ 
жените сили в обществената

отговарящи на
по-малка 

пък
Да

натехни-

гашиш !1111шш1шш11т1шш11ш1ш1пимшш) '11иишиш1шн1ш1шшш!1ншшш11ши
СЕНУЛА ЙОНСИМОВИЧ И АНТУН МИЛЕТИЧ

Тезиси иа българския 

полковник Илол
•свободиталиата борба и революция 

на югославските иароди (1941-1945)
ните8 дв^сГИяРГЯНа^ГоосвоТоди1ГнГа Ю®“4 ГОДИНа Нат° РаЗГРоми сш1ите
югославсна войска към края на А1943 го- Югославската народоосвободителна вой
дина, а особено след капитулацията на 
италианските части в Югославия надвисва 
все по-сериозна заплаха да застраши цяла
та отбранителна система на окупатора на 
Балканите. Поради това германското Вър
ховно командуване на въоръжените сили, 
въпреки че на други фронтове все повече 
се чувствува нужда от подкрепления, и 
занапред продължава да държи на Балка
ните големи сили, чието число заедно с 
нвислингските части, достига милион вой
ници под командуването на генерал-фелд- 
маршал Максимилиян фон Вайнс 
далище в Белград.

Да се държат голям брой войници на 
Балканите не отговаря на оперативно-стра
тегическата обстановка, в която 
вава Третия райх. Адолф Хитлер, придър
жайки се сляпо към концепцията „да се 
защитава всичко по всяка цена,, решител
но настоява да продължи войната 
тогавашното разпределение на силите и 
изисква Балканите най-упорито да се от
браняват и чрез офанзивни действия да се 
неутрализира освободителната борба на 
балканските народи. Освен силната Юго
славсна народоосвободителна войска,
Гърция и Албания действуват по това вре 
ме значителни партизански части, при 
ето в Гърция около 70 000, а в Албания 
около 40 000 въоръжени борци.

Германците тогава

Нъм редица статии, в които се 
глорифицира ролята на Бълга
рия в разгромяването на фаши

зма през Втората 
война, които се появяват

световна 
лре

ди всично в българския перио 
дичен лечат и публицистика, 
тези дни се приключи и орга 
нът на Министерството на ьъл 
гарсната народна армия „Вое
нно-историческия сборник".

ска и партизанските части в Гърция и 
Албания. Задачата се доверява на гер
манската 2-ра бронена армия, към която 
се придават още три дивизии. На кон
ференцията с комендантите на корпусите 
и дивизиите в Щаба на 2-ра бронена ар
мия на 7 ноември 1943 година 
ботва плана на операцията, 
през първите дни на декември в Санджак, 
Източна Босна, Кордун, Бания и Средна 
Далмация, за да се пренесе през януари 
в Средна и Западна Босна, Северна Дал
мация, Лина, Горски Котар и Хърватско 
приморие.

Тъй като командуването на Югоизток 
уверено, че в Източна Босна и Санджак 

се събират силни части на Югославската 
народоосвободителна борба, 
да проникнат в Сърбйя, щабът на 2-ра бръд 
ска, армия заповдява на Петия бръдски 
СС армейски корпус в долината на Лим 
и Дрина да предприеме операция обозна
чена с тайното название „Кугел-блиц", със 
задача да обкръжи и разгроми частите на 
НОВЮ в този район.

Германците не успяват да разбият 3 
корпус и 5 дивизия на НОВю в Санджак 
и Източна Босна, па Щабът на 5 бръдски 
арменски корпус решава в долината на 
Кривая да предприеме нова операция 
,,Шне-щурм". След тези безуспешни опе
рации, действията на частите на Пети СС 
бръдски армейски корпус започват да от
слабват. В течение на едномесечните бор
би в Източна Босна германските части из-

ВрятстЗо се разра- 
която започваВ това списание се появи об 

ширна статия от перото на до 
цента полиовнин Йосиф Илел. 
От тази статия може да се 
заключи, че България, относно 
БНП, първа вдигна оръжие 
срещу фашизма, сочейни по 
този начин пътя, ло който тряб 
ва да търгнат други комунисти 
чесни партии, на първо място 
ЮКП и КП на Гърция. От друга 
страна, полагат се усилия да 
се увери читателят, че българ 
сната фашистка армия не бе 
въоръжена сила, срещу ноято 
трябваше да се борят югослав 
ските и гръцки партизани, но 
тази армия на определен на
чин помагаше въстанията в 
Югославия и Гърция. Полков
ник Илел също тана разпро 
странява тезиса, че български 
те партизани, нойто _се боре 
ха в Югославия и Гърция игра 
ха ключова роля в развитие 
на въстанията в тези страни 
и изобщо в развитие на антй 
фашистката борба на Балнани
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чувствуват пряка 
опасност от съюзническа инвазия на Бал
каните и проникване на Червената армия 
през Румъния и Подунавието. Поради 
редица офанзивни операции през

това
зиматате.
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АРМИЯТА БЕШЕ И СИ ОСТАВА ОПОРА НА 
ЕДИНСТВОТО НА НАШАТА СТРАНА фТлВшифЙкат0НИЯ" за още един българсни

нателна акция и трайно опре 
деление за Титовия курс на 
самоуправителен социализъм 
разби всички опити на врага”.

Никола Любичич 
изтъкна, че армейските задачи 
обхващат постоянна, 
систематическа и

Какво се скрива зад 

преброяването в България
и всични страхотии, опустоше 
ния и беснеене на окупатора 
и домашните предатели, 
помнят нито много крупни 
събития в следовоенното изграж 
дане на страната. „Трябва да 
ги запознаем с 
развитието и ролята на 
слингските формации на 
територия в хода на освободи 
телната война, след това с по 
теклото и причините на нашето 
стълкновение със сталинизма, 
Информбюрото и т. н. Отдел 
но трябва да ги запознаем с 
онези сили на империалисти
ческия лагер, които имат опре 
делени намерения спрямо на 
шата страна и които държат, 
плащат и организират различ. 

емигрантски групи,

които се опитват на вършат 
натиск срещу нашата страна”, 
каза Никола Любичич изтъква 
йни, че ние „ против дръзки 
те опити на врага да проник 
не в армейската среда имаме 
твърде ефикасни средства и 
достатъчно сили всеки опит 
напълно да осуетим и разби
ем всични негови надежди".

Тъй като подчерта, че ня
ма място за самозалъгване 
с постигнатите резултати, Ни 
кола Любичич изназа заключе 
ние, че числящите се към 
ЮНА трябва постоянно да 
бдят и постоянно да учат и 
се усъвършенствуват, за да 
осигурят свободата, самоупра 
вителния социализъм и мира.

(ТАНЮГ)

не
след това

упорита, 
организира

на идеологическо-политическа 
работа, такава работа,

наставането, 
кви- (Продължение от миналия брой)

наша
която

колкото е възможно повече 
пригодена и приемлива на вся

ЖЕСТОК НАТИСК кой на тези личности позволя 
ва публично да отричат борба 
та на югославските народи и 
народности, придобивките 
нашата социалистическа револю 
ция? Поне засега публичен от 
говор на този въпрос не полу 
чихме.

е
Поради всичко това, пише 

по-нататън „Нова Македония” 
когато се говори, че Априлсният 
пленум „поправя” погреш
ната политина на Българската 
комунистическа партия по ма
кедонския национален въпрос 
водена непосредствено след 
войната, логично се поставя

ко отделно лице в укрепване 
на всички онези на

фактори и 
съставки, които укрепват мо
ралната сила на ЮНА.

_ работа предимно е 
към съзнателно определение

Таги
насочена

СЪБИТИЯТА В ПИРИНСКА 
МАКЕДОНИЯна отделното лице за самоу- 

правйтелен социализъм, 
развитие на готовността

ни чрез въпрос: за каква политика ста
ва дума, понеже политиката за Дейностите от този вид осо 
националния въпрос не е из бено са налице в Пиринска 
вън общата политика. Както е Македония, Освен професио- 
известно, между 1946 и 1956 налните агитатори, сега са ан 
година, когато се провежда гажирани и участниците в оте 
Априлският пленум, в Бълга- чественойронтовсна армия 
рия стават много чудни неща. СР Македония били „въодуше 
Натиск, и то жесток срещу вено” посрещани от „българ 
македонското население в Пи ското” население. Ни дума 
ринска Македония действител за готовността на нова Юго- 
но е правен, но преди и по славия да помогне на нова Бъл 
време на преоброяването през гария. Любима тема на съвре 
1960 година, когато броят на менните агитпроповци е раз 
македонците от 178 862 в Пи падането на Югославия "из- 
ринска Македония се свежда глежда че на събранията в 
само на 8 750 в цяла България. Пиринска Македония добре 
Какво се цели с това да се платените агитатори посвеща

ват на тази тема видно място 
И това не само за да се сп- 
лащи населението но и откри 
то да се изяват териториални 
претенции. Някои антивисти 
се осмеляват дотам че поръч 
ват да ги чакаме в Охрид 
разбира се като господари 
че СР Македония наскоро ще 
бъде в състава на България и 
тем подобно.

към
той

да се защитава и по цената 
на най-тежки жертви. Идеоло 
гичесно-политическата дейност 
е насочена и

БОСИЛЕГРАД

Розговори в синдикалните 

организации
вкъм засилване 

на югославския социалистиче
ски патриотизъм, към развитие 
на съзнанието . на числящите 
се в Армията за неразривни
те връзки на единение и жи- 

в свободна, необвързана, 
социалистическа 
телна Югославия, общност на 
равноправни народи и народ 
ности, обоснована на братство 
то и единството и социалисти
ческите придобивки на револю 
цията.

вот В 24 първични организации 
самоуправи- на Съюза на синдикатите

Босилеградска община приклю 
чиха разговорите върху ма
териалите, които ще бъдат об 
съдени на Първото заседание 
на Конференцията на Съюза 
на синдикатите на Сърбия. То 
зи най-важен договор на син 
дикатите на Сърбия, нойто се 
провежда след Петия конгрес 
на синдикатите в Републиката, 
ще се състои днес и утре в

Белград.
В първичните 

на Съюза на синдинатите 
Босилеградска община се об 
съдиха главно идейно-политиче 
ската дееспособност на 
диката в осъществяване 
ролята си и върху становища 
та и акциите за реализиране 
на политиката в областта на 
създаване и разпределяне на 
доходите.

в организации
в

докаже е твърде ясно, ако се 
имат предвид някои 
аспекти на българската полити 
ка, особено спрямо македон
ската нация и Пиринска Маке 
дония.

Със съжаление може да кон 
статираме — казва „Нова Ма 
недония" — че това ново, как 
то и третото преброяване 
България, се ползва за разпла 
та с македонското население 
в Пиринска Македония,

днешни
Син-

на

По-успешно да се протизо 
поставим на вражеската дей
ност според мнение на гене
рал Любичич, необходимо 
всички числящи се към ЮНА 
навреме да се осведомяват за 
събитията в нашата страна, за 
съвременните събития в све
та, за положението на нашата 
страна и за настояванията на 
врага да ни попречи на нашия 
път. Много числящи се към 
Армията не помнят
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ВНИМАНИЕ!
ЗА НОВА ГОДИНА 

ЦВЕТЕН КАЛЕНДАР.

„В България няма да има 
македонци" — това е лозун
гът който не се прикрива. Да 
се осъществи това ползват се 
методите от стари времена. 
Викат се на разпит всички оне 
зи които оказват отпор или се 
предполага, че ще го окажат. 
Пускат се гласове че преброя 
ването се върши по иск на 
Обедините нации, относно че 
при преброяването ще присъ- 
ствува междунарондата коми
сия, па всички граждани са 
длъжни да покажат „патриоти 
чното", то ест „българското 
си национално съзнание."

при
което, както в пропагандата, 
така и с мерките, които се 
предприемат, не се подбират 
средствата, при което особе
но дейни са органите на дър 
жавната сигурност. Създадена 
и се създава такава амтосфе- 
ра, която и на последния чо
век трябва да насади страх, 
дори се отива и със заплахи 
по отношение на териториал 
ната цялост на нашата страна.

Българската историческа пу
блицистика вече мина всички 
възможни граници във фалши 
фицирането на историята осо 
бено на македонския народ и
народоосвободителната борба Пиринска Македония, подчер 
на югославските народи и на
родности. Не става дума само 
за това, че днес, 30 години след
победата над фашизма, на Бъл арестите и процесите срещу 
гарската отечественофронтов- всични онези, които на които 

Е ска армия се придават значение и да било начин са изявили 
= и роля, която не е могла да 

има. Касае со до опит чрез 
възвеличаване на нейната ро- 

3 ля, „приноса", да се предста 
— ви чо без Българската отече 

ственофронтовсна армия но е 
било възможно създаваното 
на ново социалистическа Юго 
славия, което само по себе 
си отразява българските иска
ния от друг вид, то ест пра 
ва, нато „освободител" да ре 
шава за нашия път във вътре

войната

вършват много злодеяния над населението 
в този край, като опустошават цели сели
ща.

един от тежките периоди на освободител
ната война.

След приключване на зимните опера- 
рации Югославската народоосвободителна 
войска отново разгръща своята дейност 
навред из страната. Тана в Черна гора, 
Санджак и Херцеговина частите на 2 удар 
ни корпус насочват действията си към 
крайбрежната област и Сърбия. В Маке
дония акциите се провеждат по протеже
ние на най-важните комуникации по до
лините на Вардар, Южна Морава, Стру
мица, и Брегалница. Важно е при това да 
се изтъкне и февруарският поход, който 
има огромно военно-политическо 
ние за развитието на борбата в Македо
ния, особено в района на Куманово, къде- 
то освен група батальони, идва и Централ
ният комитет и Главният щаб на Македо
ния.

Същевременно с лимско-дринската и 
криваиската операции германското коман- 
дуване планира да унищожи 16 дивизия 
на НОВю и партизанските отряди на те 
риторията на маевица, лосавина и феоава. 
въпреки че претърпява чувствителни загу- 
ои, 16 дивизия успява да се измъкне от 
оокръжението, след което нейната първа 
оперативна група напуска долината на ьо- 
сна и се отправя към маевица, а Втората 
оперативна група към Зворник.

Благодарение на надмощието в жива 
сила и техника, германските части успяват 
до края на ноември 1943 г. с операция 
„Цитен” да завладеят по-голяма част на 
далматинското крайбрежие и главните ча
сти на 8 корпус на НОВЮ да отхвърлят 
към Динара и на среднодалматинсните 
Наскоро след това щабът на германски 5 
СС бръдски армейски корпус пристъпва 
към провеждане на операции и на тери
торията на среднодалматинсните острови 
с цел да изхвърлят 26 дивизия от остро
вите и да осуетят връзките на НОВЮ със 
съюзниците в Италия. Завладявайки сред- 
нодалматинските острови германците меж 
ДУ другото създават благоприятни усло
вия за отбрана на Далмация от 
ална съюзническа инвазия.

За сегашната атмосфера в

тава по-татаък „Нова Маке
дония", особено са характерни

или изявяват македонската си
пренадлежност.национална 

Многобройните вести свидетел 
ствуват, че това е станал ре 
довен метод на българските

значе-

органи, за да сломят съпроти 
вата на македонското населе
ние. В тези рамки са и поето 
янните разпити, интернации 
и принудителни разсвелвания. 
Все повече се говори за това, 
че в някои градове на Бълга 
рия отново са създадени лаге 
ри, в които има десетки маке 
донци от Пиринска Манедо- 
ния че македонците се разсел- 

Пиринска Манедо-

В Сърбия главните действията се на
сочват по долините на Морава, Ибър, То- 
ллица и Нишава. Със засилени действия 
на частите на НОВЮ трябва да се осуети 
консолидираното на германските, българ
ските и колаборационистическите сили в 
Сърбия и попречат на безпрепятственото 
движение на германските части, стацио- 
нирани в България, Гърция и Албания.

На територията на Босна 
НОВЮ провеждат операции към Неретва, 
Босна, Сава и Уна, а и към Далмация. В 
Хърватско се засилва дейността на тери
торията на Славония главно на магистра
лата Белград — Загреб, след това от Кал
ник и Иваншчица на комуникациите меж
ду Загреб и долината на Драва, а и на 
териториите на Нордун, Бания, Лика, Гор
ени Котар, Хърватско приморие, Истрия и 
Далмация. Главният щаб на Словения на
сочва своите действията на своите части 
главно срещу вражеските охрани покрай 
най-важните комуникационни насони. За
силва се дейността и върху развитието на 
съпротивата в онези части ма Словения, 
които е анексирал окупаторът, сетне 
австрийската част на Норушно, все до ет
ническите граници на Словения.

(Следва)

шното развитие и политиката 
за нашата външна политика. И 
когато се постави такава цел 
— тогава от тиради и фалши 
фициране до реабилитация на 
българската фашистка армия, 
то ест българския фашизъм ос 
тава само една крачка. И то 
ва е направено тези дни — 
пише „Нова Македония” — 
на станиците на 
ски преглед", органа на Българ 
ската академия на науките.

Лесно е да се даде отговор 
око се касае за безотговорни 
личности, каквито е имало и 
каквито ще има. Поставя се 
обаче въпросът: кок е възмо 
жно в едно социалистическа 
страна, в годините, когото се 
чествуво 30-годишноното от по 
бедата над фашизма, до се 
прославя фашизмът, от нойто 
страда и българският народ.

частите на
евенту-

ват извън
Освен операциите в Източна Босна и 

Далмация, в началото на декември 1943 
година на територията на Нордун и Бания, 
в средната част на Хърватско, се провеж
да нова операция под название „Пантера . 
Германското командуване от всички тези 
мерки е доволоно, па съгласно с общия 
план зимните действия, пренася операции
те в Средна и Западна Босна, а сетно в 
Северна Далмация, Лика, Горски Котар и 
Хрватско приморие. Според двустранното 
участие на силите, големината на терито
рията, на която се провеждат действията, 
интезитета на борбите и претърпените за
губи, зимните операции (известни като Ше 
ста неприятелска офанзива) представляват

ния.
Всичко това говори, прави

Македо-„Историче- „Новазаключение 
ния", че предстоящото пребро 
яване в България поне донол 

касае до и Прииска Макото се
недония и численната македон 
ска емиграция, има 
определине политически димен 
зии — на всяка цена и с всич

съвсем

п ки методи в предстоящото 
преброяване да не се евиден 
тира нито един македониц.
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БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНАВ

Публичното обсъждане 

продължава
следят разиснваиията и 

съответни иоренСКУПЩИНА В ДИМИТРОВГРАД мание 
ще направят 
ции

В Босилеградсна община 
публичното обсъждане на оо 
щите насони за обществено- 
инономическото развити© А° 
1980 година продължава.

местните общно- 
на Социа

ОБЩИНСКАТА
в плана. заСпоред Общите насони 

развитие на общината до 1960 
година в организациите 
сдружения труд Ще се инве 
стират над 56 милиона дина
ра а в извъистопансните деи 
ности над 38 милиона динара 
Жилищното строителство 

12 милиона динара.
капиталовложения

жизнените
условия

ИзбиПодобрение на 

и трудови
на

рателите в 
сти, организациите 
листичесиия съюз и синдинал 
ните организации с внимание 
следят развитието на община 

този петгодишен период.
ще

Въпреки това, че в някои ор 
по-голямо внимание

получи 
Нарастват

областта на образование 
и здравеопазва

пет годи

ганизации 
се обърща на местните обекти 

мнението, че тряб
та в
то, културата 
нето. За следващите

дейност ще се из 
38 милиона ди

политическите организации, об 
интересите

на здравни 
обзавеждане на 

подобряване 
на жизнената и трудова сре
да, развитие на детските заве 

' дения и откриване на нови ка 
пацитети за целодневен пре
стой на децата, разширавяне

Общинската скупщина в Ди труда, изграждане 
митровград на сесията си, съ 
стояла’се на 24 ноември т. г. 
прие обществен договор за об 
щите основи за установяване, 
разпределение 
средствата
потребление на работниците в 
Регионалната общност — Ниш.
Основната цел на този дого
вор е подобрение на жизнени 
те и трудови условия, и обез 
печаване на материална и со 
циална сигурност на работни 
ка, върху принципите на вза 
имност и солидарност в раз 
пределението на средствата 
за лично и общо потребление, 
а съгласно принципа за разпре 
деление, според труда и ре
зултатите на труда 

В договора специално е обър 
нато внимание за подобрение 
на жилищните условия, здрав 
ната защита и медицината на

и преобладава
икономически да се засил 

Как 
на об

щностите на 
т. н.) са длъжни да съгласуват 

програми за развитие

капацитети и ва ни за тазива общината нато цяло. 
то заяви председателят I 

конференция

съществуващите,
нара°ДПоТ този начин за пери 
од до 1980 година ще се подо 
бри жизненото равнище на хо 
рата в номуиата, а много села 

получат нови амбулатории, 
пътища и електричество.

своите
с обществения договор на Ре щинската
тоналната общност. Те тряб ССРН^другаря^Бори^ Костади

ната владее голям интерес за 
развитието на общината и че 
публичното обсъждане ще се 
завърши навреме. Съответни
те служби в общината с вни

на

и насочване 
за лично и общо

общия ба-ва да установяват 
ланс на средствата за общо 

на об
ще

потребление в рамките
относно Региона.

на училищното пространство и 
на обучението. Б. Н.щината,

За укрепване на стопанство 
по-голяма материална и 

сигурност на работ

модернизация 
Значително внимание е обър
нато на проблема за работа, 
общонародната отбрана и само

то и 
социална СЕСИЯ НА ОС В БОСИЛЕГРАД

оказване помощ на ор Приет общественият договор за 

настаняване но работа
защита и задачите в областта 
на социалната политика. В об 
ластта на селското стопанство

ника и
ганизациите, намиращи се в

положение,трудно материално 
основните организации на сдруе нужно по-голямо производ

ство и по-добро снабдяване с 
хранителни продукти.

С оглед на целите, подписа 
лите договора (общинските 
скупщини, организациите на 
сдружения труд, обществено-

жения труд и самоуправителни 
интересите

досегашната рабо 
общинско

мациите за 
та на органите на 
то управление и на инспекци 
онните служби. Прие се заклю 

че дейността на тези 
постоянно се подобря 

не е на необ

на ОбщинскаТрите съвета 
та скупщина в Босилеград про 
ведоха съвместна сесия,

взеха няколко важни ре 
цялата община. Тряб 

да се изтъкне приемането 
и подписване на Обществения 
договор, който регулира начи 
на и предимството при заема 
не на безработните в номуна-

те общности на 
трябва да формират резервни на
фондове. Средства от тях ще 
се събират във фондовете на 
общите средства.

която 
шения за

чение, 
органи
ва, но все още 
ходимото ‘равнище.

Общинската скупщина 
решение да участвува в изгра 
ждане на телевизионния пре- 
предавател за първа и втора 
програма,
Радиотелевизия Белград ще се 
строи в Млекоминци.

От по-важните взети на се
сията решения трябва да се 
изтъкне решението, 
което занапред ще се въве
жда местното самооблагане в 
номуната. За разлика от до
сега в бъдеще местното само
облагане ще бъде задължител 
но за всяка местна общност.

ва

взе

В БАБУШНИШКА ОБЩИНА
та.

Делегатите на Скупщината 
подробно бяха осведомени за 
досегашната дейност по 
твяне на инвестиционно-техни
ческата документация за откри 
ване на фосфотовата мина в 
Лисина. На сесията се взе ре

което съвместно с

Делегатската система напълно приета ИЗГО

според.
На заседанието бе прието

решение за изкупване на об 
лигации на Републиката и фе 
дерацията на стойност от по 
50 хиляди динара. За постра 
далите краища от наводнения

стема в Бабушница е раздви 
жена инициатива да се форми 
ра клуб на делегатите. В нача 
лото на идната година ще се 
състои семинар за председа- 
телствуващите на

На сесията си от 3 декември 
т. г. Общинската скупщина в 
Бабушница констатира, че де 
легатската система като 
демократичен начин на реша 
ване и изграждане на станови 
ща напълно е приета. ^Обаче 
в делегатската система 
още се явяват някои слабости: 
трудно се събират делегации
те на повече селища и рядко 
заседават 'някои 
слаби са 
делегациите, избирателите. С 
цел да се постигне по-голяма 
афирмация на делегатската си

шение, с което се упълномощя 
басейнминно-леарния 

„Бор” да предприема и направи 
необходимата подготовка 
експлоатация на фосфатите в 
Лисина.

Делегатите обсъдиха инфор

ва
нов

за
делегации

те в Сърбия са отделени 10те.
В. В.хиляди динара.През първите девет месеца 

на годината общото и обще-
все

ствено потребление в рамии- 
освен ИЗБРАНИ ЧЛЕНОВЕ НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ ЗА САМОУПРАВИТЕЛНИТЕ 

ОБЩНОСТИ НА ИНТЕРЕСИТЕпланираното, 
при общностите не интереси 
те за пряка детска защита и 
физическа култура, които не 
значително са надминали утвър 
дената граница.

те на
делегации, 

отношения между НОВО КАЧЕСТВО В РАБОТАТА НА 

САМОУПРАВИТЕЛНИТЕ ОБЩНОСТИ
В БОСИЛЕГРАДСНА ОБЩИНА На 6 и 7 декември в 11 организации на сдру 

жения труд и 26 местни общности в Димитров
градска община бяха избрани делегати за члено
ве на делегациите на самоуправителните общнос
ти на интересите.

На 9 и 10 т. м. се състояха 
учредителни заседания на де
легациите, на ноито бяха из-Избрани делегации за 

общностите иа интересите
лъчени и кандидати за делега
ти на скупщините на самоуп
равителните общности на инте 
ресите. Избори на делегати за 
скупщините на самоуправител 
ните общности ще се прове
дат на 19 и 20 декември.

С тези избори са създадени 
всички условия за включване 
на по-широк кръг хора в скуп- 
щинската самоуправителна сис 
тема и избрани делегации, ко
ито ще разискват върху про
блемите на всички или 
общности на интересите. С то
ва се получава едно ново ка
чество

От 10 132 избиратели в мест 
ните общности гласуваха 9175 
гласоподаватели 
90°/о. Бяха избрани 347 члено
ве на делегациите, от което в 
делегаците за всични области 
167, а в делегациите от област 
та на стопанството и инфра
структурата и обществените 
дейности по 90 делегата.

С изключение на местната 
общност в Димитровград, къ- 
дето бяха избрани 3 делега
ции
структура; култура физическа 
култура и образование, и дет
ска, социална и здравна защи
та — в останалите местни об
щности се избираха членове 
за две относно една делега
ция, в зависимост от броя на 
избирателите.

Най-голям отзив бе на гла- 
соподаветелите от местните 
общности в Изатовци, Бребев- 
ница, Пъртопопинци и Белеш, 
където гласуваха 100% от из
бирателите.

Общо, във всички местни об 
щности, са избрани членове 
на 37 делегации. В тях 135 ду
ши са членове на Съюза на 
комунистите, 42 са младежи,. 
а 35 жени.

Също приключиха и .избори
те в организациите на сдруже 
ния труд. В 11 трудови и дру
ги организации са избрани чле 
нове за 19 делегации. Над 70% 
от делегатите са непосредстве 
ни производители, а над 50% 
членове на Съюза на комуни
стите.

В Босилеградска община при 
нлючи изборната дейност за 
избор на нови делегации . за 
общностите на интересите. На 
7 и 8 декември в 37 местни об 

щности и 24 организации на сдру 
жения труд се проведе избор 
за членове на нови делегации, 
от които сетне ще се излъчат 
делегати за скупщините 
съществуващите и новоформи 
рани самоуправителни общно
сти на интересите.

По две делегации за избор 
на делегати на самоуправител 
ните общности на интересите 
в обществената и стопанска 
дейност .избраха местните об 
щности в: Горна Любата, Ду 
кат, Горна Лисина и Босиле
град. които имат най-голям

брой избиратели в комуната.
В делегациите са избрани от 

11 до 15 души в зависимост 
от големината на избирателна 
та единица.

или над

Според първите, но все още 
неофициални анализи от стра 
на на общинските ръководства 
на ССРН и на Съюза на син 
дикатите, за членове на деле 
гации в мнозинството местни 
общности и 
сдружения труд са избрани 
най-активните и способни ли
ца. Трябва да се изтъкне, че 
при това е водена сметка в 
делегациите да „влезнат” оне 
зи, които не са много обреме 
ни с други обществени задъл 
жения.

повече
на

— делегации, заинтере 
сирани за определена пробле
матика. Новите делегации 
могат много повече, отколкото 
досегашните, да се запознаят 
и бъдат в курса на процесите 
и работата на общностите на 
интересите, което с досегаш
ните делегации не беше слу
чай.

организации на стопанство и инфра-
ще

В. В.
А. Д.
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ЗАПОЧНАХА РАЗГОВОРИТЕ ВЪРХУ ОБЩЕСТВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ

™ СТОПАНСТВО В ПРЕДИ ПЛАН
ТЕЗИ ДНИ в местните общ- оя

ьисилеградсна оощина съставена ПпЩ,Ат0брИ расовият се водя. оостоини разговори Добитъка,
за насоките на ооществено-ико формират Разплодни 
номическото и социално разви За добитък а Горна и Долна 
тие на оо.цината до 1авц годи- Лю6ата, Долно Тлъмино, Бран
на. земеделските 
ли наи-много се

ности в Босилеград и Горна Ли-мо в
ще се сина.

пунктове В планираният период : 
разширят и модернизират 
пацитетите на кланицата в Бо-

ще се
ка-

, силеград. Също така сепроизволите ковци и Назърица. За пред-сега та- вижда и изграждане наинтересуват 
аа развитието на селскостопан 
ското производство в 
срочния период, юва е

кива пунктове съществуват са цех
за преработка на месо. В. В.

средно-
в босилеградска общинаразои-

раемо, като се изхожда от сран 
та, че от 1 / хиляди жители 
оощината /ь на сто от тях тлав 
ният поминък ооезпечават 
този отрасъл. Досега земеде
лието тук се е развивало

в

Във всяка местна общноств

миров съветтвър
де неорганизирано и почти оез 
съдействие на ооществениясектор. По решение на Общинската 

скупщина в години тази работа започна да 
заглъхва. Дори в няноиБосилеград до 

края на тази година в з/ мест
ни общности на

Според доставения на об- случаи
членовете на мировите съветисъждане проект в средносроч 

мия период най-много ще се 
наблегне върху развитието на 
животновъдството. Съществу
ващите естествени пасища на 
130 хиляди декара и 7 
декара ливади 
целта големи възможности.

територия на 
комуната ще се формират 
рови съвети, като важни

започнали да наплащат своитеи ми услуги. Днес съвсем 
брой мирови

малъксамо съвети в ному-управителни органи, местните 
общности ната успешно работят, а оста-в определеният
срок ще бъдат дължни да 
мат решения за формиране на 
мировите съвети, чийто избор 
ще извършат гражданите.

За решаване

налите са изцялохиляди престаналивзе-предлагат да действуват.за
Обществено-политичеснитеЗа да се подобри организации, Общинският съд и 

органите на общината веднага 
след формирането из

и увели
чи количеството на фуражната 
база за отглеждане на до
битъка, до края на 1980 годи
на частните производители 
сътрудничество с организаци
ята на сдружения труд за се
лскостопанска дейност ще съз 
дадат още 13 000 декара изку
ствени ливади. Освен 
чрез мелиорация ще се подо- 
бри начеството на 5 000 декара 
естествени пасища.

За тези мероприятия ще се 
изразходват над 5 милиона ди- мировите 
нара, които ще се обезпечат 
от собствени източници и от 
Регионалния фонд за развитие 
на животновъдстврто. 
нираният период чрез коопе
риране ще се организира съв
местно угояване на 7 хиляди 
овце и агнета.

на редица спо
рове между хората в селата, 
мировите съвети ще имат ре- 

От успешното

мирови
те съвети ще съдействуват тя
хната активност още в начало-шителна роля. то да се афирмира. Между 
другото ще се организира ед. 
но съвещание с председатели-

им изпълняване на задачите
доста много ще зависи какви
са отношенията между хората 
в селата, което е предусловие 
за осъществяване на

те им, на ноето ще се разго
варя за правата и длъжноститетова, всични на мировите съвети, нато важ-политически и комунално-би- ни самоуправителни органи 
местните общности.

втови успехи. Според закона и 
обществено-политическите ор
ганизации могат да търсят от 

съвети да интерве- 
нират в определени спорове.

Трябва да се отбележи, че 
първи мирови съвети, нато ор
гани на ССРН в Босилеградска 
община бяха формирани 
ди 14

)В. В.
СЛЕД СНЕГОВАЛЕЖИТЕ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ПИРОТ

МАГАЗИНИТЕ В СЕААГА 

СА ПОАУПРАЗНН
Флуорогрофско 

снимане на 
населението

В пла-
пре-

години. В началото тях- 
ната дейност бе особено задо
воляваща. Обаче, от преди пет

През последните дни 
налия месец в Босилеградска прекъснати 
община падна голям сняг, кой 
то все още не е окопнял.
Снежната покривка в по-низки 
те места в номуната достига 
ше 40 сантиметра, а в планин 
ските райони повече от поло 
вин метър.

Враня през Бесна кобила
и има малко на

дежди, че до пролетта на ид 
ната година този път ще се 
оспособи за съобщения. Авто 
бусите сега отиват от Босиле 
град до Горна Любата. ~3атру 
днения в съобщителните връз 
ни има и на останалите рей 
сови линии в номуната.

В течение е флуорографско 
снимане на населението на 
Пирот и околните села. Здрав 
ните работници от Завода за 
премахване на туберкулозата 
в Ниш работят в Пирот. С два 
подвижни флуорографи те 
мат лица над 14-годишна 
раст с цел навреме да се от 
нрият евентуалните гърдобол- 

въпро ни.
И да Според думите на д-р йор

дан Петрович флуорографени 
е е ста ще б-ьдат снимани жителите 

на всички села в Пиротска об 
щина.

на ми са
ПРОБЛЕМИ НА РАЙЧИЛОВЦИ И РАДИЧЕВЦИ С ТОКА

Да са подменят стълбовете
С години наред населението 

от Райчиловци и Радичевци 
води преписка с клона на 
елентро разпределителното 
предприятие в Босилеград. Хо 
рата постоянно изтъкват, че 
електрическите стълбове са 
дотраяли и всеки миг може 
да стане злополука. Неотдав 
на вятърът изкъртил един 
стълб в Божица, който убил 
вол,

снисметка и да се погрижи да 
бъдат поставени 
крушни по стълбовете.

Отговорните по тези 
си трябва да се сепнат 
обърнат внимание на 
ния проблем, докато А 
нала някаква злополука.

възелектрически

Снеговалежите особено сери 
озни трудности създадоха в сна 
бдяването със стоки от широ 
но потребление на отдалечени 
те планински села в комуната.

Снеговалежите донесоха и 
първи трудности на население 
то в комуната. Съобщителните 
връзки между Босилеград и Поради ненавременното зареж

_ Р. К.

вшшшш дане на търговските магазини 
в планинските села за през 
зимата, тук сега няма 
дори и от първа необходимост. 
Магазините в Гложие, Дукат, 
Назърица, Брестница, Горна и 
Долна Ръжана и други сели 
ща са почти празни. С много 
препятствия населението сега 
се снабдява от районните тър 
говски магазини, а най-често 
в Босилеград.

В Райчиловци и Радичевци 
дотрзялите стълбове представ 
ляват голяма опасност и за 
хората и имуществото, защо 
то при злополука може 
стане пожар или лък да стра 
дат невинни хора

стокиАвтоспирки НО откритода
Времето застудя, а за 

населението от Горна 
Лисина, Долна Лисина, 
Горна Ръжана и др. се 

район — 
възникна един въпрос 
с превоза. Автотранспор 
тното предприятие в Бо 
силеград не позволява 
на своите автобуси да 
влизат в центъра на Гор 
на Лисина (с изнлюче 
ние на тези, ноито пре 
возват пощата и учени 
ците), а спират край мо 
ста. Това обаче е много 
неудобно за хората от 
селата в този район, за 
щото донато стигнат до

спирната те пропътуват 
нилометри и километри 
и са изморени и донато 
чанат автобуса на отмри 
то —

Жителите от района 
на Горна Лисина, Горна 
Ръжана, Ппоча и от дру 
гите сола от този нрай 
се надяват, че Автотран 
спортното що удовлетво 
ри йена им. Впрочем раз 

стоянието от главното

Затова е чудно отношение 
то на компетентните в елентро 
разпределителното 
тие. Те просто си правят ог 
лушии не искат да чуят за ис 
иа на райчиловчани и радичев 
чани и не предприемат нищо.*т,

в пряка връзка с горното има 
и друг проблем. Шосето от Бо-

предприя ла от този то со излагат на 
опасност от простуда. 

Именно затова Върху този проблем тези дни 
проведената

те неот 
давна са отправили исн 

Автотранспортното 
Босиле

град да разреши автобу 
сито да влизат в 
търа на Горна Лисина и 
там да бъде спирната. 
Там има заведение, има 
магазини и има начин хо

се изказаха на 
сесия делегатите на Общинска 
та скупщина в Босилеград. Те 
предложиха компетентните в 
земеделската кооперация 
търговското предприятие „Сло 
га”, които са допуснали планин

до шосе до центъра но е 
голямо, а ползата ще 
бъде двойна: предприя 
тието ще има повече 
пътници, а пътниците по 
голямо удобство.

Сега се очаква дума
та на Автотранспортно-

предприятие в

цон- исилеград до Райчиловци не е 
осветено. Хората нощем са 
принудени да газят налта, за- 
щото е тъмно и не се вижда 
пръст пред око. Шосето най 
стина се модернизира, но и 
електроразпределителното пред 
приятио би могло да поведе

ските села да останат без хра 
нителни стоки за през зимата, 
да превземат всички възмож 
ни мерни това състояние 
со подобри.

рата да со енлонят от 
снега, студа и вятъра 
донато чанат.

то предприятие в Боси 
лоград. ДО

Р. Нарвнфилов

о в. в.
т<ГУР
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№. лацожкл от
МИНАЛОТО Писмо иа •Я»'* 

младеж от ЛюоатаСЪЗДАВАНЕ НА ДИВИЗИИ НА НОВЮ
че ме можеше нищо, без ог 
лед на техните големи офанзи 
ви, п които ангажира огромни 

боева техника.

Бързото развитие на На- 
адоосвободителната борба, 
величаването на партизански 
« части (отряди, самостойна 
щ оагалъини и оригадид съз 
\и|цолс« у^диьия за значи |Олни

,пн и аоеннп /оийдч 
|усо юч! >1 аю^аш нило-
ьпгк] Ни 1УЧ^ |ОдИНи. наф/п-. 
п.| оа ьолидгК! ООЬйИ Опити,
ьии' п0-Гил>1.ч| I.|^илIIс> па момче 
1и »1 МиМтпС1а На маште

И Наридпиоти ь па^Гизап
опще части, увеличено число 
ю и качесюо!о на ршлоаодпил 
падьр, извоювани 
|.о«ооди и създадена проо!ран
на ооооодма територии.

ра Първи босненски корпус, 
а на 22 ноември същата годи 
на и Първи хърватски корпус. 
Това бе огромна сила 
НОВЮ. на която врагът пове

"^■•г^гта....
мма,ш пРсел0.^ е основното 

и няиол- 
6 оси/ю-

вестникчитател иа
за вестника ина сили

Дане Бурсач
Ьо-

села
силеградена
и комуната. Има много
ридища и долини. пВ цеитлраата ванце;,ария

ГоИГ.аИзи”ж. През "' Л«-«™ мииааа шоеего

НрИПа иГиолиТ гоГини от чеиглра на селото 
/Iонятски явор нямаше пот. /

ЯНКЙГГ
град

До преди 
до моята махала 
вахме по козякрупни
Дунатснии явор
направиха пътя и по него могат А рогата с
тори и камиони. Махалата Дунатсни ЯВ0Р
хуоави букови гори. Това богатство досега беше
зполавано. С прокарването иа нови.т п .т с /
възможност гората да се сече и продава, 
се унищожава чрез безразборна сеут\

На Любатсиа река, иъдето ми^^ет" ““ У т 
ниците от Дунатсни явор, е построен^ов^широк мост. 
Преди това реката минавахме по треди^сЧс нашите 
опасно пролетно време и след порои.(ПСега 
родители не се тревожат за нас да ЛекУА«,В!1М' Ппг9 

Поностоящем селяните от ГорнаЛ^обата орг 
визират акция за електрификация на домовете си. 
Далекопроводът с високо напрежение минава пре^ 
нашето село, ноето ще улесни на хората да електри
фицират всяка махала и всяка къща.

Станиша Раденков, ученик от основното 
уч-ще ,,29 ноември" Г. Любата.

оа да осигури по-лесно и 
м^-сфикасно ^оководепе 
ь 1>г-<р ожени I е сили, |фоьежцс« 

па омерь-^ли иТ мо-ютти 
мищао, а о юва и по-нагагь- 
шьн възход на освооодиюлна 
1а оороа и осъществяване на 
крайните цели на оороата н 
революцията, Върховният щао 
през ноември 1 ьнг година при 
е ма решение 
организация на 
сили да се издигне на по-висо 
ка степен, като се създаде 
Народоосвободителна югослав 
ска войска, организирана в ди 
визии и кодлуст^

Със запоен

с

дотогавашната
въоръжените

Върховния 
I и Iо, на 

ина се фор 
вра проле
ещ края на 

ат още

. г.комендант 
1 ноември
мират Първа и^ 
тарски дивизии. Д1 
тази година се фор 
7 дивизии. През 1943 ' година 
се създават нови 19, 1944 го 
дина още 26 и 1945 година са 
мо 1 дивизия. Освен тези през 
1944 година се формират още 
6 дивизия на КНОЮ и 2 во
енновъздушни, а през 1945 го 
дина още 2 дивизии на 
КНОЮ.

В ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА

ТЪРЖЕСТВА В ЦЯЛАТА 

ОБЩИНА
на НР България, представители 
на Нишки регион и смесената 
Югославско-българска 
сия за крайгранично сътрудни 
чество. На приема присъству- 
ваха и представители на обще 
ствено.политическите 
зации в Димитровград.

В чествуването Деня на ре
публиката учениците от основ
ното училище изпълниха два 
концерта.

Концерт под название ,,На 
своя обичан град за Деня на 
републиката", съставен от тан
ци по случатт празника изпъл
ниха самодейците при Цен
търа в Димитровград.

Тържествени събрания в 
чест на 29 ноември се състоя
ха и във всички районни цент
рове в общината, както и в 
повечето села.

По повод 29 ноември — 
Денят на републиката и триде 
сет годишния юбилей от осво
бождението на страната ни — 
на 27 ноември в голямата зала 
на Центъра за култура в Ди
митровград се състоя търже

ствено събрание, на което за 
значението на празнина говори 
ВАСКО ТОДОРОВ, председател 
на Изпълнителния . съвет при 
Общинската скупщина. Между 
другото той говори за досега
шния път на развитие на об
щината, както и за запланува
ните задачи.

коми-
Дивизиите като тантическо- 

оперативни формации внесоха 
нов начин на действие в 
НОВЮ, изпълнявайки по-голе 
ми и по-сложни операции. Съ
ставът на дивизиите численно 
бе твърде малък, 1942 43 годи 
на около 3 хиляди, а 1944/45 
около 5-6 хиляди борци. Таки 
ва дивизиите бяха твърде опе 
ративни и подвижни с голяма 
маневрена и ударна сила. Че 
сто провеждаха и по-големи 
офанзивни действия, като нана 
сяха огромни човешки и мате 
риални загуби на врага. Създа 
ваха пространна свободна те
ритория във всички краища на 
нашата страна. Техните дей
ствия допълваха и съдейству 
ваха им по-малки части — 
отряди и бригади.

Със заповед на Върховния 
комендант на НОВЮ от 9 но 
ември 1942 година се форми

органи-Другарят Тито начело на партизанска 
колона

Купрес 1942 г.:

В ГИМНАЗИЯТА В БОСИЛЕГРАД:

Приети 8 души прие в своите редове осем най 
добри младежи и девойки от 
четвърти клас на училището.

Преди да бъдат приети в 
Съюза на комунистите, с те
зи младежки и девойки бе из 
вършена обстойна идейно-поли 
тическа подготовна. По задъл 
жение на партийната организа 
ция върху подготовка на уче
ниците за приемане в Съюза 
на комунистите, напосредстве 
но е бил ангажиран Ванче Бо 
гоев, учител в гимназията.

в СН Програмата продължи с ре
цитал и хорови изпълнения, от 
ученическата, 
младежта от ЮНА и женския 
синдикален хор.

По случай празника предсе
дателят на Общинската

По повод 27. ноември — 
деня на загиването на знаме 
нития югославски революцио
нер и младежки ръководител 
Иво Лола Рибар и Деня на 
Републиката, първичната парти 
йна организация в босилеград 
ската гимназия „Иван Нараива 
нов’.’ на тържествен

работническа.

скуп
щина инженер БОРИС БОРИ
СОВ, даде прием, за предста
вители от съседните общиниВ. В.начин

А. Д.

МЛАДЕЖТА В ГРАДИНИ

ИМЕ помещенияНАПИСАХ едно име,

написах го върху пясъка, В първичната 
на Съюза на

организация 
социалистическа 

та младеж в село Градини чле 
нуват десет младежи, 
всички от тях са селскостопан 
ски производители. Поради ре
дица причини не са в състоя 
ние да развият особена дей
ност. Тя проличава повече, 
гато дойдат на ваканция младе 
жите, учащи се във вътрешно 
стта на страната.

През годината младежта от 
Градини е участвувала във вси 
чки комунални акции, в село
то. Добри резултати са 
гнати и на спортното поле. Во
лейболният отбор на младеж 
та от това село е бил един

от най-добрите в състезания
та на общинската волейболна 
дивизия, организирана по по
чин на Общинската конферен 
ция .на Съюза на социалисти 
ческата младеж.

ност на местната общност, до 
сега
обществено-политически орга 
низаци. Местната общност оба 
че е отстъвщш помещенията, 
а за тов4 не4^ изобщо кон 
султирана ^щаденщата органи
зация. Пс^ тоз^наьщн младеж 
та няма Свъзм6й*ности за кан- 
вато и да^>е активност през 
зимния периоА>^<_ 
Безспорно, ако няма сътрудни 

чество между обществено-по 
литическите организации 
някое място, тогава и активно 
стта им не е на желаното рав 
нище. А случаят в Градини е 
именно такъв.

но вятъра го заличи... 
Написах твоето име, 
написах го върху хартия, 
но мастилото се разля... 
Написах твоето име,

са ползвани от всички
Почти

През зимния период активно 
стта на младите в Градини 
в организирането на 
културно-забавни 
зи година обаче

ко- е
различни 

програми.. Та 
те нямат те 

зи възможности, понеже 
които се

написах го на хиляди места,

но го заличиха...

Затова го врязах в сърцето си — 
там никой не може да го заличи.

Деница ИЛИЕВА

и по 
пол- 

и други це 
в момента са магазин на 

каучукова™ промишленост „Хи

мещенията, 
зват за заседания влипости

Тези помещения, собстве. Тодор Пешев
СТРАНИЦА 8
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т■ ЙМ
ОТ ВИКТОРИНАТА НА „ДРУ ГАРЧЕ” В КЛИСУРА

;

Успешно и 

хубаво
На 22 ноември 1975 

на в Клисура се състоя 
културно събитие. В организа
ция на „Другарче”, а с помо. 
щта на земеделската коопера
ция „Клисура” и „Дечйе нови- 
не от Горни Милановац, бе 
проведена третата по ред вик
торина на „Другарче” по повод 
Деня на Републиката — 
ември.

Многобройните гости на Кли 
сура, жителите от околните се
ла, които тази вечер изпълни
ха до последно място голяма
та зала на кооперативния дом 
останаха доволни от видяното 
и чутото.

Знанията, които показаха 
състезаващите се по история, 
български и сърбохърватски 
език и музикално възпитание

годи-
едно

от основните училища в Дими 
тровградска, Босилеградска, Ба 
бушнишка и Сурдулишна общи 
ни бяха на завидно равнище.

Г.оляма помощ на „Другар
че” оказаха и „Дечйе новине" 
от Горни Милановац, 
раздадоха множество 

награди, както и

които
ценни 

земеделска-29 но
та кооперация, която на първо 
класиралите 
совници и оказа

се подари ча-
материална 

подкрепа в организирането на 
викторината.

Тъй като в миналия брой на 
вестника съобщихме имената 
на победителите по предмети, Танцовият състав

пех няколко местни "народШГхора.учили1це ”Ив° ^бар" в Клисура изпълнисега в снимки и думи ще 
разкажем за някои

ви
по-интере 

сни моменти от тазгодишната 
викторина на „Другарче”.

ДУКАТ
лите. Видяхме чкакво предста
вляват учителите Боян Петров 
и Вене Ников.

Вене Ников е три години 
Дунат. Сега е председател на 
ЬСРН в селото. 1върде е акти
вен. И за него казват, че оби
ча работата. Когато напусне 
класната стая отива в коопера
цията. всеки ден вене е с 
хората. За проолемите на село 
то и общината пише и в „по
литика . иска да се чуе за тия 
краища и техните проолеми. 
и вене, и ьоян, мечтаят дукат 
със своите 1 гиО жители да по 
лучи електричесно осветление 
пьт и амоулатория. в това на
правление те са оптимисти.

— Известно време оях „па
сивен,' имах много да уча, но 
сега, когато завърших педаго
гическата академия ще се 
включа пак в ооществените ра 
боти в селото и в оощината. 
Най-голямо желание имам се
лото да получи път и амбула
тория — назва Боян Петров.

— Нашето село измъчват 
много проблеми. Ето погледне
те и новата сграда на учили
щето е напукнала, и дървесно
то богатство пропада, и пи
смата не идват редовно. Сима, 
да не се сърди, но и той не 
отваря редовно магазина и 
изкупуването се не извършва 
навреме 
нов.

ПРИ УЧИТЕЛИТЕ В

"ЯЖ отда™чБе“Т ГГ^&Т.ГГ.". а,.а

.‘,°“афУт.- г."”-2г,
лищна сграда на селото има проблеми: как да лекуват гла- 
нвартира. В по-голямата стая, воболие, къде да купят мебе.

и те-

Ш

Тончева от село Кли 
сура спечели първо мя
сто по музикално възпи
тание.

ОП

Боян ПетровГлавният редактор 
на „Другарче” Милан Ве 
личков връчва награди 
на първонласиралите се.

казва Вене Ни-Нииовкоято му служи за дневен пре
стой и кухня, мебелите са твър 
де скромни, както и на всич
ки наши учители по селата. 
Но всичко уютно и чисто. До
макинята Римка, както ни каза 
ха е специалист в готвено но 
някои ястия. Имахме възмож-

•пи, как да решат споровете си 
с комшиите. Той е и учител, и 
лекар, и адвокат, и обществен 
работник.

В това се убедихме и този 
1ът на събранието на избирате

И така всеки ден. Ако беше 
само Буквара и Сметанката и 
работата с 46 ученика в Ду
кат, би било пракрасно. Но 
Вене и Боян заспиват и става
ха с проблемите на селото, ко
ито не са малко. Б. Николовност малко по-късно да се убе

дим, в това.
Приятно ХУД. ИЗЛОЖБА НА ТВОРЦИТЕ 

ОТ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ
Момент от виктори

ната по български езжь 
Водителят Митно Марин- 
нов и помощникът му 
Любен Михайлов с вни
мание следят отговори-

се чувствува човек 
ногато хората го приемат с 
открито сърце. Така е в къща
та на учителя Боян. Двете му 
деца не бяха в къщи и затова 
домакините са сами. Децата 
учат в основното училище в 
Долна Любата. До там има 15 
километра. По-старият 
VIII нлас, а по-малкият в V 
клас. Назват че са добри уче
ници. Баща им Боян е учител 
и до преди известно време бе
ше и „ученик”. Пръв от Боси
леградска община завърши Пе 
дагогическа академия.

— Ще черпя за моя успех. 
— каза той — Вие сте първи 
гости в моята къща след като

Редакцията на „Мост" съвместно с Културния център 
в Димитровград в чест Деня на ЮНА в Димитровград органи
зира ретроспективна изложба на художниците от българската 
народност в Югославия. На изложбата ще участвуват около 
20 художнина, които живеят в различни културни среди в 
СР Сърбия. Изложбата е интересна, защото в нея участвуват 
художници с различни насоки и схващания.

Но изложбата ще участвуват художниците Слободан 
Сотиров, художник от Белград и Никола Антов, скулптор от 
Ниш, наградени с републиканско награда за живопис и скул
птура. Слод това Зорицо Костич — Николов, Душон Донков, 
Веселин Деиков известни на нишките любители на изобра
зителното изкуство. Художествени творби пристигат и от дру
ги градове, нъдото живеят и творят тези художници — Георги 
Георгив от Прокупио, Младен Йотов от Плодово, методи Ко
стов от Крушовац, Методи Петров и Никола Денков от Ди
митровград, Спас Ставрев от Зворци, Милорад Геров от Бел
град и др.

те.

е в

Представител на „Де 
чйе новине" от Горни 
Милановац Тияна Говеда 
рица раздава наградите 
— подарък на своето из 
дателство.

взех дипломата.
И на. масата со постави бу

тилка с черно вино, което до
бро дойде след пресните свии 
ски пържоли и изминатия де- 
сетииломотров път пеша.

Учителят Боян Петров, 17

За тази изложба ще се публикува репрезентативен на 
толог с биографически данни за художниците с голямо число 
репродукции.

Б. Н.М. Андонов
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ПИРОТ

Ваксинация против грипИНФОРМАТОР*

Белград. Тази ваксина в момей 
та се дава на пенсионерите и

Въпреки че все още не е 
случайна самоуправителната общност на интересите по 

здравно осигуряване — Пирот
установен нито един 
на заболяване от грип хронично болните лица, докато 

н„м Завода по здравна в сноро време ще започне ши 
рока акция и по трудовите ор 
ганизации и учреждения, 
циално на ония, които работят 
на гишетата и най-често са в

ГРУ
пата
защита, при Медицинския цен 
тър в Пирот и Диспансера за 
трудова медицина са раздви 
жили широка превантивна ан- 
ция. Върши се масова ваксина 
ция на работниците в трудовите 

най-често

\ спе

ПЪТ ДА НАПРАВЯТ ВЕЛИКО ОТНРИТИЕ?ДАЛИ ТРИМА ЮГОСЛАВСКИ ЛЕКАРИ СА НА

ВИРУС ПРЕДИЗВИКВА НЕФРИТ* допир с хората.

Диспансера поЕкипът на
върши ваксинация на ра 

заводите „Тигър”.

организации, които
допир с възможните раз 

пространители на грипна епи 
както и на лица с над

труда 
ботниците в

са в
Те забелязали, че бъбреците 

болните птици имат същите 
които се срещат и

наД-р Коста Апостолов, д-р Петър Спасич и д-р Никола 
Боянич твърдят, че ендемичния нефрит се предизвинва от 
вирус от семейство на вируси — норона. Вирусът се пре
нася на човека от свинята.

демия,
60-годишна възраст, болни от 

болести (сърце, гръ

акцияС тази превантивнапромени, 
при болни от нефрит хора. То 
ва откритие е от голямо зна- ще се предотврати нахлуванехронични 

доболни, бъбреци и ДР-)* грипна епидемия, която 
в този край взи

чение то на 
преди години 
маше и

Теорията на Апостолов, Спа 
Боянич за вирусния пре

Заводът за здравна защита 
в Пирот е набавил ваксина от

Корона-вирусът е известен 
като вирус, който предизвинва 
„лека простуда”, а досега е 
забелязан у болни свине, пти 
ци и някои гризачи. Досега 
нито един учен не успял да 
го отдели от човешкия орга
низъм, заболял от ендемичен 
нефрит. Но въз основа на про 
би, извършени с болни птици 
д-р Спасич и Боянич дошли 
до твърде интересни данни.

човешки жертви.Може би група югославсни 
лекари е на път да разкрие 
тайната на ендемичния нефрит 
— тежко бъбречно заболява
не, най-много разпространено 
в поречието на р. Велика Мо 
рава, Сава и Колубара. Тази 
болест също е широко разпро 
странена на тримеждието ме 
жду Югославия, Румъния и 
България.

Освен в нашата страна — 
тя се среща и в другите бал 
кански страни, предимно в Ру 
мъния и България.

Според някои сведения — 
в нашата страна от ендеми
чен нефрит днес боледуват 
над 20 хиляди жители.

В какво се състои успеха 
на югославските учени?

сич и
дизвикател на ендемичния не
фрит е издържала досега две ^ 
големи проби, на два семинара 

големи медицински заве Крачка напред към 

съвременната медицина
в две
дения в Лондон — на факул- 

„Хамерсмит" и ,,Сент Метета
ри”.

В света владее огромен ин 
терес за научното откритие 
на югославсните ленари.

проф. Драгомир Мла 
Гинеко

вори д-р 
денович, директор на 

клиника в

Сръбското лекарско Друже 
в Белград в сътрудничество

ство с подружницата на също 
град Пирот организира 

дни среща, на която най-

Белград.ложката
Професор д-р Петър Стефано 
вич, директор на Клиниката за 

нос също от Бел

то в

Повишение на 
пенсиите с 16,2 на сто

тези
известни професори по меди ухо, гърло и 

град, говори за лекуването на 
болестите на тези твърде важ

цина от Ниш и Белград изнесо 
ха лекции на тема: как се ле- 

болести от обла ни органи на човешкото тяло.куват някои
на стта на урологията, оторинолаНай-новото повишение 

пенсиите е аванс нъм редовно 
то повишение на пенсиите.- 
април и май идната година ще 
се извърши баланс и ще бъдат 
изплатени целите суми на пен 
сиите.

Делегатите на Скупщината 
на Републиканската общност 
по пенсионно и инвалидно оси 
гуряване в Сърбия приеха те 
зи дни решение за ново по
вишение на пенсиите и инвали 
дните добавки в размер от 
16,2 на сто. С това се цели 
да се съгласуват доходите на 
пенсионерите с повишението 
на жизнените разходи.

Трима лекари доцентът 
на Медицинския факултет за 
аспирарантура в Лондон и док 
тор на медицинските науки, д-р 
Коста Апостолов, който върши 
изследвания на бъбреци 
заболели 
това доцентът на Военно-меди 
цинската академия в Белград 

медицинските

Директорът на Уроложката 
клиника в Ниш д-р 
дър Ковачевич изнесе някои 
свои опити в лекуване на бол 
ни от бъбреци.

рингологията и гинекологията. Алексан-

Пред участниците в среща 
та за някои нови постижения 
в областта на гинекологията го

на
югославяни, след

ЗАКАЛЯВАНЕТО
— доктор на 
науки д-р Петър Спасич, кой 
то също е на усъвършенству 
ване в. Лондон и, колегата им 
в Белград — патолога профе 
сор на
академия д-р Никола
— твърдят че предизвикателят 
на балканския нефрит” е жив 
организъм, т. е. вирус от се
мейство на корона-вируси.

111И1Ш1 |Ц||цц|Ц|тнп1Ш111ИЩИ1Н1ИШчпнтш1Ик^мпнич|Щ|ЩП1П

IНай-новото повишение ще 
се изплаща на пенсионерите 
и инвалидите от януари, а из 
числяването на пенсиите ще 
се върши въз основа на юнски 
те, а не‘ според сегашните пен 
сии. Така също пенсионерите 
ще получат и по 30 динара 
фиксно.

По решение на Скупщината 
на републиканската общност 
по пенсионно и инвалидно о- 
сигуряване в Сърбия — най- 
малката пенсия ще бъде 1 200 
динара.

Военно-медицинската 
Боянич

постепенно се стига до обикновена вода. 
Къпането в басейни, морета, реки е силен 
закалителен фактор. Дори и при здрави 
хора в началото не трябва да се влиза 
във вода с температура под 17-18 граду
са. Най-добра за къпане е водата с тем
пература под 20-26 градуса. Престоят не 
трябва да бъде по-продължителен от 15-30 
мин ути. Бягането, особено на открито ( в 
парк, на тераса, в стая при широко отво
рен прозорец) в продължение на 10-15 ми- = 
нути е също лесно достъпна и високое- = 
фективна форма на закаляване.

При закаляването трябва да се спа
зват известни принципи, за да се стигне 
по-бързо до желания резултат, без да се 
мине през усложнения. Закаляването да 
започва винаги с

НАМАЛЕНАТА подвижност на хората, 
липсата на достатъчно натоварвания на 
сърдечно-съдовата система, увеличената 

Е замръсеност на околната среда и повише- 
= ните нервно-психични напрежения водят 

до увеличаване на сърдечно-съдовите про
студно-инфекциозните, нервно-психичните и 
белодробните заболявания. 
в своята същност е система от мерки за 
въздействие върху организма, 
усъвършенствува способността му да бъде 

Щ устойчив към менящите се метеорологич
ен ни и други фактори на околната среда — 

студ, топлина, влага, кислород, йонизация, 
физически и психически натоварвания, ин- 
фенци. Много и разнообразни са фактори
те на каляване: дозирано ходене на от
крито, особено през зимата, бягане, ски- 
спортът и пързаляне с кънки и шейни, ул
травиолетови облъчвания, слънчеви и въз
душни бани, разнообразни водни процеду
ри, туризъм, елементи от упражненията 

= по йогите. Пребиваването на чист въздух. 
= съчетано с ходене или бягане, е удобно 

и през лятото и през зимата за малки де- 
Е да, за възрастни, за болни с неврози, хи- 
5 пертония, хронични белодробни заболява- 
= ния и др.

Въз основа на дълги изслед 
вания с помощта на електро 
нен микроскоп на вирусолож 
кото отделение при Лондон
ския медицински факултет — 
тримата югославски лекари в 
клетките на заболелите бъбре 
ци открили вирус, който 
тяхно мнение 
кател

Закаляването
по за да се

е предизви 
на ендемичния нефрит.

В полза на тяхното твърде 
ние са и резултатите от иму 
нофлуоресцентните и епидеми 
оложки изследвания. Касае се 
— както неотдавна заявил д-р 

за бавна

НОВИНИ ОТ МЕДИЦИНАТА

Риба
против
инфаркта

Коста Апостолов 
вирусна инфекция, която най- 
вероятно се пренася от свиня 
та на човека.

оптимален
защото съвсем слабият може да 
без ефект, а много силният да доведе до 
намаляване и изтощаване на 
реакция. То трябва да се провежда си
стемно, планово, без прекъсване, всеки 
ден или поне три пъти седмично, тъй като 5 
бързо настъпва обратният процес. Закаля- 1 
ващият се трябва да бъде в бодро състоя- к 
ние, весело настроение със сгрято тяло. 1 
Леките физически упражнения или работа 1 
преди закалителната процедура са винаги 1 
полезни. Факторът или факторите 
каляване се подбират в зависимост 
възрастта, здравословното състояние и се- Е 
зона. При появата макар и на

дразнител, 
остане

защитната
Мнозина от болните от не

фрит, още като деца, са се 
заразили с този вирус, който 
по-нъсно с годините, се е ра
звил в техния организъм като 
е унищожавал постепенно бъ
бреците им, съединявайки бол 
ните със здравите клетки.

И д-р Петър Спасич изтъква, 
че разсадници на този вирус 
са свинете. Той казва, че от 
ендемичен нефрит най-често 
заболяват селяни, които най- 
често са в допир с това до
машно животно. Освен тях 
— от тази опасна болест се 
заболели и лица, които детство 
то с иса пренарали на село, или 
са отглеждали свине.

В една болница на западно 
германския град Бремерхафен, 
на пациентите — болни от съ
рце, два пъти седмично се да 
ва риба. 1— През есенно — зимните месеци много 

Е добър закалителен ефект имат 10 до 12 
ултравиолетовиТази храна на болните запо 

чнали да дават след като ус
тановили, че у някои хора ри 
бата създава защита срещу 
сърдечни удари, специално при 
ескимосите.

за за-облъчвания.изкуствени
При застрашеност от грипна епидемия мо
же да се използват само 3 облъчвания. 
Доказано е, че те повишат устойчивостта 
и намаляват заболяванията от простудни 

Е инфекции от 2 до 4 пъти.
Водните процедури (влажни обтрива- 

Е ния, обливания, душове) са лесно достъп- 
| ни и ефективни форми на закаляване. Об- 
Е триване с влажна кърпа се прави на нра- 
| ката, врата, гърдите и гърба. Започва се 
ц след предварително физическо загряване 
- с температура на водата 26-28 градуса и

от

първите
знаци на предозиране на закалителните 
процедури (неучествяване на пулса) нуж
но е да се спрат и да се потърси адек
ватен дразнител. Физическото 
води и до нервно-психическо 
Хората стават по-спокойни,

1Западногерманските закаляване
закаляване.

учени
сега се опитват да установят 
има ли рибата някои съставки, 
които защищават човешкия ор 
ганизъм срещу сърдечни боле 
сти или пък е по-полезна за 
хората поради слабото съдър 
жание на мазнини.

уравновесени 
и уверени в себе си; по-трудоспособни и 
годни да преодоляват трудни задачи, проя
вяват високи морално-волеви качества.

д-р. с. в.
Мшш1|ш1мш111пшш||ш1и1л11шшлтпши11пшш|||п111шиши1|пп>
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ЗА ФОТОАЛБУМА Коикурс „Драгойло Дудмч“
Управителният отбор на фонда „ДРА- 

ГОИЛО ДУДИЧ” при Републинанския отбор 
на СУБНОР в Сърбия обявява за 1976 го
дина V награден нонкурс
за най-добри непубликувани литературни 
и публицистични дела на тема от Народоо- 
свободителната борба и Революцията, на 
народите и народностите в СР Сърбия.

1) На конкурса :«могат да се изпращат 
само оригинални непубликувани произве
дения от всички литературни родове (ро
ман/ новела, сборник разкази, стихосбирка, 
драма, романизирана биография и пр.) и 
от публицистиката (дневник, монография, 
биография хроника, мемоари, исторически 
записи и др., с изнлючение на научни 
трудове).

2) На конкурса могат да участвуват 
всички граждани на СФРЮ.

3) Ръкописите се подписват с шифър, 
а в отделен запечатан плик се изпраща 
името и презимето с адреса и шифъра.

4) Срок за изпращане на ръкописите 
е 1 май 1976 год.

_______ 5) Предвидени са 6 награди — 3 за

литература и 3 за публицистика и известно 
число похвали.

Първа награда — 15 000 
Втора награда — 12 500 дин.
Трета награда — 10 00 дин.
Според правилника на Фонда един и 

същ автор може да бъде награден най- 
вече два пъти, но не на два поредни кон
курса.

дин.

6} Раздаването на наградите и похва
лите ще стане на 17 ноември 1976 година 
в деня на годишнината от формирането 
на Главния народоосвободителен отбор 
на Сърбия. Резултатите на конкурса ще 
бъдат съобщени чрез средствата на ма
сова информация от 12 до 15 ноември 
същата година. .

7) Ръкописите се изпращат в два ек
земпляра на пишеща машина на следния 
адрес:

Управителен отбор на фонда „ДРА
ГОЙЛО ДУДИЧ" при Републиканския отбор 
на СУБНОР на Сърбия, 11000 Белград — 
Площад Братство и единство 9/11 
означаване „За конкурс”.

с
ГОРНА ЛИСИНА

5 Центъра на селото_ е П°А скалистото възвишение
Градище, а на брега на Лисинската река. Свързан е с 
асфалтното шосе Босилеград — Сурдулица. Всяка го
дина центърът се увеличава 
сУройки, електрифициран,

Нвв препредава
те* при ИАенвми-

Работническият съвет на Гостилничарското пред
приятие „БАЛКАН” в Димитровград обявяваи разкрасява с нови 

а на един километър по те. 
чението на рената се строи язовирна стена 
формира нов язовир, който ще заобикаля 
ло наскоро ще стане привлекателно туристическо място.

по-

КОНКУРСи ще се 
път. Това се

нци за попълване на работното място
1. ШЕФ НА СЧЕТОВОДСТВО 

(не е реизборност)
Условия: Полувисша училищна подготовка с ико

номическо счетоводствена насока с 3 години опит на 
същата работа.

Средна училищна подготовка с 5 години опит на 
същата работа.

Да притежава делови и организаторски способ
ности и да претежава морално-политически качества.

С молбата кандидатите трябва да доставят до
казателства за професионалната подготовна, свидетел- 

за рождение, трудов стаж и удостоверение, че 
не е осъждан и не се намира под следствие.

Работното място е ръководно.
Конкурсът остава открит 15 дни от деня на пуб

ликуването му.
Заявления се поднасят лично или по пощата до 

Персоналната служба на гостилничарското предприятие 
„БАЛКАН” — Димитровград ул. Маршал Тито 28.

Ненавременните и непълните молби няма да се 
взимат за разглеждане.

неотдавна Общинската скуп
Щппс1 о аае рои, и
пий оса пио I ^и/Шипч,
предава IОУ1 *ои I 
иро1рсАМи, пи.ии

^аш^ини .
1ри1|Ш1и1и^ ицО ии н^ии|Л1 > ■

рсапли I а
о„л ю, пи.пу а Пай I и>и_цил то

ма

I |рИ I Сши1 Син ■ е
ма Гелеьизорм отидела да оа 
или пи Тапии!а, Ийпстс преда 
оамм>па ме ьа реди а мм н ме 
еа дииримачееI осни.

СТВОIСпбиП

риоммсде. |у|имал Ил мсОсц 
ои па СЮ

1*4^ Оь ■
I |/-\о.г.| 1С1и ^ 
инп ииадипм

ииип/и.1 гпп-

На последното си заседание 
Оощинската скупщина в ооси 
леград прие програмата 
средносрочно развитие в оола 
спа на здравеопазването, опо 
ред тази програма ще се по
строи одравен дом в ьосиле- 
град, одравиа станция в I ор 
на хюоа1а амоулатории в ду 
кат, Назърица и ьранковци.

Засега, канто се констатира 
и на сесията, състоянието в 
здравеопазването е лошо. На 
1 / 31Ю жители се падат само 
/ лекара и двама стоматолози. 
О изграждането на новите ам 
Оулатори и и здравни станции 
ще се увеличи ороят на лека 
рито и останалият здравен пер 
сонал.

ПАЛЯ за

Манастирът в Паля е твърде интересен и достъ
пен. Скрит е в буковата гора под мястото наречено 
Градище, на левия бряг на Паляшиа рена. През XVII 
век е построена една част. Тази знаменитост е строена 
и опожарявана, а два пъти увеличавана. Една част на 
покрива е от камък, където още отдавна расте здра
вец. В двора на манастира има няколко стари гробове 
и паметници на някогашни богомолци.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РАЗПИСАНИЕТО ЗА АВТОБУСИТЕ

Заминават ат Пирот ■ часа
Белград 
Ниш

Тръгват м Пират в чааа
10,00 и 14,116,45 и 14,40 Белград 

5,90 6,00, 6,45. 10,30 Ниш 
14,40, 16,30 и 18,30

6,30, 10,30, 13,90, 11Д9, 
14.00, 17.20. 16,20 и 21.90 

14,19 
11,30

7.00. 14.39. 11,89

Крагуааац 
Скопие 
Леоиоаац 
Зайчар 
Княжевац 

ЕЗаонсиа баня

Крагуааац
Скопие

9.00
7,00

9,46, 7,00 и 12,00 Лесноаац 
Зайчар 4.3013,30

4,30, 13,30 и 15,45 Княжевац 
4,30 и 15,30 Звон. баня

5,45 Велино Бонинце
13,00. 15,30 й 15,59

4,00, 5,49 И 12,00 
4,30 и 19,49

7.30, 11,90,Велина Бонинце
7,00 8,00, 12,00, 13,00 и 16,09 

Бабушница 4,30, 5,00 5,45 Бабушнмца 5.00, 5,45, 6,00 
7,00, 8,00, 10,45, 12.00 13,00 9,15, 10,00, 12,10, 14,10, 16,90

15,30, 16,00, 18,00 20,00 16,00. 17,00, 17,25, 19,45
14.00 Д. Криводол 439
15.00 Дойнинци

100,00 14,30 Т. Одороаци 6,00 м 12,09
5,00 15,15 В. Лунная 9.00 и 1930

Нишор 5,00, 12,00, 15,15, 19,10 Нииюр 6.30, 12,45, 17,00 19,49 
Б. паланка на всени час Б. паланка на аовни час

от 5,00 до 22,00 от 5,00 до 22.00
Димитровград на всени час Димитровград на асанм час 

от 5,00 до 22,00 от 5,00 до 22.90
Темела 4ДО, 6,05, 8,00 12,00 Тамсиа 5,10, 7,00, 9,00, 1131

14,10, 16,00, 20,10, 22,10 13,55, 15,00, 17Д0. 21.00, ЗМ9
Вай. оаяе 4ДО, 6,05, 7,15 Вал. сало 5,10. 6.40, 7Д0, 0^е

9 ДО, 11 ДО. 12,10, 14,10 11.40, 13,05. 14.45, 19.99. 17Д0
15ДО, 17,00, 19Д0, 21,10, 22,10 19,40 21.00. 22,50

— 4ДО, 6,06, 12ДО Държина
14,10, 18Д0, 28.10 14Д5, 10,00 22Д5

НОВИ СТОКИ НА „ЛУЖНИЦА”

Предприятието „Лужница” в 
Бабушнищна община неотдав 
на пусна на пазара три нови 
артинули 
от полупропилен и цестерни за 
мляко

Д. Криводол 
Дойнинци 
Г. Одороаци 
Валима Лунаннл

ноноц и чували 4.30

с това увеличи чи
слото на своите стоки на 167.

Пропиленовият конец, който 
започна да произвежда тези 
дни е особено търсен в страна 
та. В „Лужница” започнаха с 
пробното производство но про 
пиленови чували. Производство 
то на тези стоки постоянно се 
увеличава. Така например про 
изводството на пропиленовите 
чували ще достигне цифрата 
от един милион.

Висящият мост (хората го нарийат „телен мост”), 
е построен през 1956 година над Бранйовсната рена, а 
се намира на устието на Градишни дол под селснито 
гробища. През зимата ногато дотича рената той е един
ствената връзиа иа хората от „Осое” и „Присое”. Висок 
е 5, а дълъг 26 м. Той представлява малиа атраиция в 
Босилеградсна община.

5.10. 9Д9, 1М9

Най-новият артинул — цисто 
рните за маляко, също тана 
много се търсят. Млека 
рите в близките градове на Ба- 
бушиица вече ползват предим 
ствата на цистерната.

7 Д9, 19Д9 
5,(0, 7,00, 1».)*. 1М» 

8,11, ИМ
8.10. МФ.

5ЛО, 12.00 Й оловния 
Сунояо 4Д0. «08, 12.80, 14,40, Сунооо 

4,30, 14,(0

Йояоамц*

Потроояц 
М. Иооо.

Пот 
4,30, 8,06 М.

рооац 
ноооноооц 
18,10, 14,80 ИЛ(МФ. (4.(0, «•*

Б. НинолопС. Евтимов
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отдих и почивкаВ часове наШР т
■ ;■ Братство‘‘ предш Ю годинит

7\\Ш\\Ш 33 Из машите 

краища
Ш

ДИМИТРОВГРАД

ЩЕ СЕ УРЕДИ СЛОРТЕН 

ЦЕНТЪР
»\т V 1 Ау #

„Пусто-
Ьосиле

през

В местността 
сея" при Мусул 

общинаградена 
турено робство послед
ни жители били Неделно 
и Божана от Кратово, 
Македония. Неделно и 

трима братя, а 
най-малкият.

РАКИТАТези дни започна уреждане 
център в ДиЧе буде гас 

бай Пене?
то на спортния 
митровград.

Баскетболното игрище насио 
ро ще бъде оградено с огра 
да. висока 2,5 метра, а за зри 
телите ще бъдат направени 
бетонни седалища. По

спортното дружество ,,А 
Балкански" ще може да

РАНИТЧАНИ ЩЕ СТРОЯТ ПЪТ 
ДО ЗВОНЦИ
Избирателите от село Раки

та са завели местно самооб
лагане за изграждане на път 
за Звонци. Насипът на тесно 
линейката се адаптира за път 

Общинската 
скупщина в Бабушница ще о- 
безпечи средства за построява 
не на надлези на този път, 
който ще бъде дълъг три ки

мл
бил

Според преданието бул 
ката му Божана била ви 
сока и красива жена.

той
този

начин 
сенвзима и повече приходи от

ш съобщения.ни

осрещите.Получи писмо от бай Пене оди Мусул», оД Стойне
оди Дукат, од Ванче оди Паралово, од Т»ире оди Из- __
вор. Сви ми пишу дека немаю гас и ме питаю нво да 
прайе. Да ви не'распраям я нво пишу. Еве писмото на — 
бай Пене од Мусул»:

„Здрасти бай Манчо, голема неволя ме сполете. 
Немам ни напку гасчицу дома. И у продавницуту нема 
гас. Да нупим од Босилеград имам големе мУЙе с шо- 
верйете. Кажу — било забранено да се носи гас у ав- 
тобусат.”

1964Братство, 1 април Според някои записи 
Смиловсния 

местното на-В БАБУШНИЦА ЩЕ СЕ СТРОИ 
ВОДОПРОВОД

намерени в 
манастир, I 
селение в Забърдие „ию 
пи” се

лометра.
Братство, 18 юни 1964 г.

ДУКАТ 
ПОДОБРЕНИЕ 
НИЯТА

Наскоро ще продължи 
правната на пътя Дукат — Две 
реки на дължина от 10 кило 
метра. С това значително ще 
се подобрят съобщенията с 
Дукат и околните села, които 
нямат добри съобщителни връ 
зки за 
населението.

Пътят се строи от самообла 
гане, а Общинската скупщина 
в Босилеград ще окаже техни 
ческа помощ.
Братство, 18 септември 1964 г.

в Ба
бушнишка община е прието 
предложение за постройка на

На общинската сесия ту»:населило 
през XVIII столетие.

НА СЪОБДЦЕ

по-1 о

Селото Зли дол в Бо 
силеградско получило и- 
мето, както казва преда 
нието, според едно съби 
тие по време на турско 
то робство. Една нощ 
дошли турци и нападна 
ли населението. Завър 
зал се страшен бой. Тур 
ците дали и жертви и 
остъпили, а за хората 
назали, че са „зли хо
ра”, а по-късно и село 
то получило име Зли 
дол.

А Стойне оди Дукат ми писуйе на дълго и широко 
по същуту работу и писмото завършава:

„Манчо, вие тея невол»е немате — селата ви имаю 
Щ тон. Ама при нас що нема йелентрика това н^ ни мно

го ядосуйе, ама що съг немамо и гас — нво да прайи- 
мо? Он»адън отидо у Босилеград и напълни йЬдно нан. 
те. Виде ме шоферат и одма ме испуди. Двайесе нило- 
метра идо пешйи за йило гас”.

И друга писма получи оди Босилеградсно и сви 
имаю тия проблем. Немам време на сви да одговарам 
и затова реши да им одговорим преко веснийат.

Щом немате гас у продавницете — идете у Боси
леград и’ си купете. Кино ли да га пренесете? Млого 
просто. Че найдете празно шише от препек. Ама да се 
види фирмата. Напълнете га с гас, он има същуту бою 
но препенат. Турете га под мишку немой да га нутате 
по торбете. Шоферйете гас не търпу, ама туй пустин»у 
млого обичаю. У друго шише понесете си и препечени- 
цу. Оти може да ви потраже да !)у пробаю. ка стигнете

по-леко снабдяване на

/ / САум.-рI
о

Село Драинци в Сур 
дулишна община се на 
мира в твърде живопи
сен край. Неговите къ
щи се намират всред ли 
вади и градини, Над се 
лото е самата Власинска 
планина, а над селото 

на разстояние от един 
километър се намира 
бърдото „Бучица”. На 
изток от тази месност 
са гробищата, в които 
има останки от латинско 
време.

у селото.
Е това йе с гасту. А за продавачете що 1)и дър

жите по селата и си узимаю заплате, а не продаваю 
гас това не могу да ви одговорим. Това вийе сами 
си решите.

водопровод в дължина от 6 
километра. За тази цел е от
пусната парична сума от 30 ми 
лиона динара. Построяването 
на водопровода ще започне 
в най-скоро време. По този 
начин ще се реши водоснаб
дяването в Бабушница.

Братство, 16 април 1964 г.

че

МАНЧА
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АНЕНДОТИ ХУМОР

ТЕОРИЯ НА ВЕРОЯТНОСТТА ЗА ВСЕКИ СЛУЧАЙЗа да накара студените правилно и 
добре да научат между другото и теория 
та на вероятностите, Джейм Уат им разка
зал за една история с един лекар, който 
неправилно разбирал тази научна теория.

Като преглеждал един болен, същият 
този ленар му назал:

— Вие сте много сериозно болен! От 
десет души, които се разболяват от тази 
болест, девет умират.

Болният, разбира се, се разстроил още 
повеЧе от думите на лекаря.

— Но на вас ви потръгна — добавил 
Девет мои пациенти, болни

от тази болест, вече умряха. Радвайте се! 
Вие сте десетия. Непременно ще оздра
веете. Лъвът започнал да остарява 

и всички животни в гората за 
шушукали:

телят казва на един от учени 
ците:

— Надявам се, че няма да 
те заловя в преписване.

Ученикът:
— Аз също се надявам... 

ооо

00
Той не е вече лъв!

— Превърнал се е на мага
ре. ..

Но въпреки това никой не 
посмял да му сложи самар.

Един път Фридрих Велики решил да 
подиграе хановерския ленар, прочутия хи
рург и учен Цимерман. Той го запитал да
ли е изпратил много хора „на оня свят".

Лекарят отговорил:
— Мисля, че не толкова много, колко- 

то ваше величество. А което е още по- 
важно, не с танава слава.

— Как мислите, на Кольо 
може ли да се довери тайна’.

— Напълно. Преди четири 
години му повишиха заплатата 
и жена му още не знае.

!
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лекарят. Започва писмен изпит. Учи
..У1

Отпускар
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