
ВрятстВо С уназ на Президента на Социалисти
ческа федеративна републина Юго
славия 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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В ДЕНЯ НА ЮГОСЛАВСКАТА НАРОДНА АРМИЯ

Боеви отряд на 

самуправител- 

ното общество

ществени сили, преди всичко на Съюза 
на номунистите, челният отряд на работни 
ческата класа.

Разбираемо, е. че най-чувствително място 
всенародната отбрана принад 

на Югославската народна армия, — ' 
като тя е най-подготвения 
на нашето самоуправително общество, при 
което постоянно имаме на ум, че ЮНА е не
гова неразделима част. От тези 
предпоставки естествено произтичат нейни
те задачи и ролята й. С колко усилия, воля 
и самоотрицание армейците изпълняват 
задачите, красноречиво говорят многоброй- 
ните военни учения, стрелбите и изпълня 
ването на всички други задачи, поставени 
пред Армията или пред която и да било 
нейна част.

в ситемата на 
лежи тъй

боеви отряд,

основни

Т азгодишният празник 
Югославската народна ар
мия, 22 декември, армейци 
те и цялото наше общество 
посрещат с нови успехи и до

стижения в боевата готовност, сигурност 
и обществена самозащита. В годината, ко 
гато чествуваме 30 години от освобождени 
ето на нашата страна, победата над фашизма 
и мирното развитие на нашата самоупра- 
вителна социалистическа общност, армей 
ците положиха големи усилия върху про- 
дълбочаването и укрепването на братството 
и единството и равноправието на нашите на 
роди и народности, осъществявайки здра
вата и несломила връзка с работническата 
нласа и трудещите се на нашата страна.

Живеейки в суровата действителност, 
във време когато в международните отно
шения се говори с езика на силата, на ве
ковното кръстовище между два континен 
та, твърдо решени да останем независими 
и самостоятелни, а изграждайки самоупра 
вително общество на бъдещето

на

Постоянното увеличение на боевата 
способност на нашите въоръжени сили е 
очевидно във всички видове, родове и слу 
жби. То се вижда в многостранно увели
чената боева мощ, подвижността и мане
врената способност на частите. С конструк 
торените и производителни способности на 
нашите трудещи се произведохме оръжия с 
изключителна стойност, от автоматично оръ 
жие, ракетни оръдия, параходи, самолети, 
до най-съвременни електронни уреди. Реал 
но определена и изграждана, винаги обър 
ната към народа и обкържена с неговата 
любов и грижа. ЮНА израства в модерна 
въоръжена сила. Плановете на нейното 
обучение, модернизиране и подготовка за 
борба и за всички задачи от областта на 
реализиране концепцията на всенародната 
отбрана са в съгласие с донтрината за во 
де^е на война.

ЮНА технически и организационно 
да се усъвършенствува, командуването да 
стигне до най-строги научни критерии — 
са задачи на времето в ноето 
Зачитайки всичко това, човекът все 
остава главен фактор на ЮНА и най-голя- 
ма сила на нашата отбранителна концеп
ция. Тачейки братството и единството, 
то и досега го тачеше, вливайни на свои
те членове революционна традиция, 
и досега я вливаше, изграждайки още по- 
здраво морално-политичесното

своите редове развивайки боевото уме
ние до истинско майсторство — Югослав- 
ската народна армия и по-нататък ще ос- ^ 
тане ударната сила, челен отряд на въоръ 
жения народ.

Готвим се за отбрана тънмо затова, за 
искаме и соб-

ние
не можем дргояче, но постоянно да из 
дигаме боевата способност на нашите въор 
жени сили и нашето общество изцяло.

Нашите въоръжени сили по своята ма 
совост и структура може да се вземат 
като най-пълна изява на вътрешната стаби 
лност на самоуправителната социалистиче 
ска система и нейния международен авто
ритет, като необоримо доказателство на 
морално-политическото единство на работ
ническата класа и трудещите се, братство 
то и единството на народите и народно
стите. И в този тържествен момент може 
да си припомним, че нашата Армия е чедо 
на Революцията, настанала и узряла заед
но с това общество: че концепцията на 

всенародна отбрана, точно както

Маршал Иосип Броз Титоживеем.
пак

Нородом Сиханук 

в Югославия
как

канто

единство
в

След пристигането му в стра 
ната на Бриони започнаха поли 
тическите разговори между пре 
зидента Тито и госта от прия
телска и необвързана Камбо
джа.

Една от целите на посеще
нието на Сиханук е да изкаже 
благодарност на президента Ти 
то и югославсните народи за 
подкрепата, която оназаха на 
освободителната брба нао нам- 
боджанския народ. ф

По покана на президента на 
СФРЮ Йосип Броз Тито на 
16 т. м. в страната пристигна 
на приятелско посещение ръ
ководителят на държавата и 
председател на Обединения на 
ционален фронт на Камбоджа 

ч Нородом Сиханук. Това е пе
тото посещение на Нородом 
Сиханук в Югославия в каче
ството на държавен глава на 
Камбоджа. Пръв път той бе 
наш пост преди двадесет го
дини.

нашата
самоуправлението, започнало във вихт>ра 
на Народоосвободителната борба, винаги 
бе толкова присъстваща в нашето обще 

бе основа на нашата отбрана 
самоуправлението бе в състояние 

да пробива пътя на собственото си съще 
ствуване. Разбираемо е, че нито самоу
правлението нито концепцията на всенародк 
ната отбрана не са никакви стихийни, крат 4 
нотрайни елементи. За тяхното съществу 
ване и постоянно усъвършенствуване и 
развитие твърде необходима е съзнательшл 
и решителна акция на организираните

)
$

ьдем онова, което ние
живот да организираме така, \да,ство и толкова 

колкото ния си
о) ние желаем. На това, впрочем не- 
ъснато ни подсеща и упътва първият 

нашата Армия и Революция, Вър 
комендант на въоръжените сили 
Тито. А определяйки собственото

СТ1

ник на 
реният 
ругарят

си мирно развитие ние строим мостве н 
приятелството между народите.
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В ДИМИТРОВГРДСКА ОБЩИ НА

ЮНА в строителството БОГАТА ПРОГРАМА ЗА ЦЕНЯ НА ЮНАВ изминалите три десетилетия Ьъоръшентес* 
ли на социалистическа Югославия дадоха изключите 
Ян принТГизТраждане на -моупТавителнотс. соци
алистическо общество. Построени ф или реконстру 
ирани 5330 километра пътища и 1Я30 мД0Дн са 
между Деветия и Десетия нонгрей на МОН са 
строени 489 километра водопроводи, уредени с 
извори и бунари и залесени 2107 кектара голини. X 

р Само прРез 1973 година 30 /хиляди воиници, и 
в спасява^щр на хората и иму 

взабравимо о тях- 
в Снорие (И

рат и нултурно забавни програ-22 декември и Деня на иаучу- 
новата промишленост. Самодей 
ците при Центъра ще 

пиесата

ТАЗГОДИШНОТО чествуване 
на 22 декември Денят на 
Югославската народна армия 
ще се отпразнува в Димитров 
градска община с редица мани 
фвстации.

На 20 декември, в голямата 
зала на Центъра за култура, 
ще се организира тържествено 
събрание с донлад за значе- 
нето на празнина. След това 
ще изпълнят подбрана култур
но-забавна програма, а която ще 
участвуват жененият хор, уче
ниците от основното училище 
и гимназията, войници и орме- 
стърът но ЮНА от Пирот.

Културно-художественото
дружество „Христо Ботев при 
Центъра ще изпълни културно 
забавна програма в чест на

ми.
В чест на празнина в гимна

зията и основните училища 
общината се организират лите 
ратурни конкурси, а най-добри 
те творби ще бъдат наградени. 

Войниците ще бъдат гости 
нолентиви, къдв- 

се запознаят с произ-

! изпъл- 
„Николетина впо-

нят и
Бурсач", специално подготвена 
за Деня на ЮНА.

Във всични организации на 
сдружения труд и трудовите 
общности ще се изнесат до
клади за значението на праз
нина, а в по-големите предпри
ятия ще се организират и нул 
турно-звбавни програми. В по 
малките предприятия членове
те на Съюза но бойците ще 
възкресят спомени от Нородо* 
освободителната война.

Сказки за значението на 22 
декември ще се изнерат и в 
местните общности, а в район
ните цон^аове ще се организи*
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командири участвуваха 
ществото от пожари и наводнени; 
хното самоотрицание в земетре 
Банялука.

Оспоообени са стотици АЛППа111А
автомеханици, машини инженери, моряци' части
чи и други квалифицирани младежи. Всяка година в части 
те на ЮНА се оспособят около 18 хиляди водачи и /Д

ЛЖ =“ ЖЖЯ3Й *
жените сили В областта на идейно-политическото Ъ 
“овТие и морално възпитание, което не може да 

ЦИФРИ- —

на трудовите 
то ще
подетото и осъществените ре
зултати.

Група войници и номандири 
що бъдат приети и от предсе
дателят на общината, инженер 
Борис Борисов, който ще ус
трои коктейл и ще ги запознае 
със следвоенното развитие и 
възможностите ио средносроч- 
но развитие на общината.

(На 3 стр.)

Унията

хиляди техници, водачи, 
, болногледа-

измери с



ОТ 15-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦН НА СЮН

РЕШИТЕЛНА БОРБА ЗА СТАБИЛИЗАЦИЯ 

НА СТОПАНСКИТЕ ПРОЦЕСИ
АНТУАЛНИТЕ ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ВЪПРОСИПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО ГОВОРИ ЗА

мишленост би могла да лроиз 
вежда. Аз другари, не съм мро 

това да се внасят спаря 
които са ни много не

степен йодното товав танава 
би било необходимо. Съществу 

възможности и за въвеж 
защитни

те са точни. Положението в 
стопанството не е добро, а за 
това в по-голяма степен сме 
виновни ние, комунистите. Зато 
ва този път тряова да осигу
рим решеното да се провежда, 
разбира се с ангажирането на 
всички съответни органи, и фо 
руми. С този въпрос сигурно 
ще се занимава и Скупщина
та, във всички наши форуми 
се намират комунисти и там 
те не могат да се държат по- 
инак ог държанието си в ор 
ганизациите и ръководствата 
на Съюза на комунистите.

Аз днес тук видях абсолют 
но единство по отношение ре 
шаването на тези проблеми 
и премахването на някои недо 
статъци. Но съществува едно 
нещо, което на мен малко ми 
пречи. Некак винаги остават 
анонимни онези които грешат. 
Мисля, че е време тези, които 
грешат да изнесем публично 
пред обществеността.

Критиката главно е насочена 
към Съюзния изпълнителен 
съвет и идва от различни стра 
ни, дори и от онези които ни 
що не работят, нищо не пред 
лагат, а само критикуват. Аз 
много добре зная, че Съюзният 
изпълнителен съвет работи по 
инструкциите и спазва реше
нията, които приемане в ръко 
водствата на Съюза на комуни 
стите. Обаче има трудности. 
Аз съм в течение на тези не 
ща. Понякога и постигнатите 
между републиките договори 
не се провеждат. Тогава, зна 
чи, слабостите на първо място 
са в републиките. Има и дру 
ги недостатъци. Например раз 
решенията за внос понякога 
се дават без контрол, както 
харесва на някого си, има и 
протекция. Или когато се ка- 
сае, да кажем, за обмитяване 
то, то мисля не е селекционно

На 15-то заседание на Председателството на ЦК на 
СЮК, състояло се на 11 декември т. г. под председателство 
то на председателя на СЮК другаря Тито бе разгледано 
провеждането на решенията на 11-то заседание на Предсе
дателството на ЦК на СЮК за политиката на стопанска 
стабилизация през 1975 година и обществено-политическа 
акция за утвърждаване и провеждане на политината на сто
панска стабилизация и социално развите на Югославия през 
1976 година.

тивват жения,
обходиМи и които ние не мо 
жем да произвеждаме. Защо 

технологията е на мно

дане на още някои 
мита, с които също така мо 
же да се спре непотребният 
и неконтролиран внос.

Когато се касае за
то, там
го по-високо равнище отнолко 
то у нас. Но, както вече казах, 

против това да внася 
можем

вноса,
трябва да се посочи, че най 
голямияг дебалаис е в обмена 

Ако
аз съм
ме онова, което ние 
да произвеждаме. А това, меж 
ду другото, би допринесло и 
147 развитие

страните на Запад.със
това продължи така, 
задължения ще се увеличават 

задължим. Из

нашите

по-нататъшното 
нашата индустрия.

Неотдавна бях във фабрика 
та „Победа” в Нови Сад. Видях 

технология на най-ви 
равнище. Тя е 

много е струвала, но те сега 
са минали към

шното изграждане на стопан
ската и политичска система 
върху основите на Конституция

Председателството оцени,
че с акцията на работническа 
та класа и трудещите се в 
организациите на сдружения 
труд, айтивността на Съюза на 
комунистите и другите обще
ствено-политически 
ции и органи на обществено-' 
политическите общности в те 
чение на годината в някои ва 
жни сектори е спряно задъл 
бочаването на някои неблаго-

заи много ще се 
губили бихме и кредитната спо 
собност. Засега до това нещо 
но дойде, но може да дойде 
един ден, ако позволим така 

внос от тези страни. А 
мисля, че той е и 
понеже се касае за различни

на

та.
На заседанието бяха приети 

решения за задачите на Съю 
за на комунистите в изграж 
дането и провеждането на ка 
дровата политика.

Председателството също та 
ка обсъди и одобри работата 
и отчета на делегацията на 
редакционната комисия за под 
готовка на конференцията на 
комунистическите и работниче 
сни партии в Европа, състояло 
се от 17 до 19 ноември т. г. 
в Берлин.

На края в разискванията ду 
мата взе и президентът Тито.

че имат 
соко внесена,

голяморганиза най-скъп, производство
така сложни и скъпи 

понастоящем
на също 
машини,
и изнасят. Да, аз съм за та- 

който ще допринася 
повече да изнасяме. Това е 
твърде полезна работа. Ние 
имаме няколко фабрики в Юго 
славия от такъв характер, кои

промишлени съоръжения.
които

ВНАСЯМЕ И ОНОВА, КОЕТО 
ИМАМЕ къв внос

приятни тенденции в икономи 
ческите процеси, и че са пости 
гнати положителни Внасят се и твърде 

неща, които се произвеждат и 
у нас или които нашата про

скъпи
резултати 

в производството, външнотър
говската размява, в увеличение 
на настаняването на работа, 
спирането на повишаване 
цените и др. В ход е интезив 
на дейност и върху по-нататъ

на
ъ&гл< ''.

ИЗ РЕЧТА НА ДРУГАРЯ ТИТО

Ш.Да изпълняваме 

решенията
йЕгя

'^щ ЩЦ ,
ЯшЯ

ятшВВ2&:

чИснам да кажа няколко ду 
ми за своите впечатления от 
нашето днешно заседание. На ти? Това сме ние, комунистите, 
пълно съм съгласен с констата 
циите На всички, които тук го 
вориха. Но това не е за пръв 
път да се изказват такива кон 
статации, два пъти вече за то 
ва разговаряхме. Сега възник 
ва въпросът как комунистите 
се държат и отнасят към ре
шенията приети на нашите за 
седания или на други форуми.

ството от тях са от субективен 
А кои са тези суоек ьЧ-ха рактер.

V Тпкя
от върха до долу. Днес най 
стина трябва ясно да кажем, ш*у-»* -

Президентът Тито и
К -3че не можем повече да повта 

ряме тези неща, но че реше 
нията трябва да се осъществя 
ват и че за това ще оьд<яг от 
говорни комунистIе. гешсния 
1а, ноито приемаме се отнасят 
и до репуолините, репуоликан 
ските цен!рални комитети и 
тези решения всички* тряова 
да изпълняват, лсно е, че 
и в ра.мките на репуолините 
по някои въпроси има несъгла 
сие. мо с това тряова да се 
направи прелом, не смее — 
както каза другарят кардел — 
да се глади, но решително да 
се търси от всички от върха 
до долу дисциплинирано изпъл 
няване на решенията.

Но понеже на нашите засе 
дания почти повече пъти се 
разглеждат тези въпроси мо 
же да се получи впечатление, 
като че ли това се отнася само 
до федерацията, а не и до 
всички организаци в базата. 
Необходимо е ние тук малко 
по-добре да се организираме. 
Тъкмо въпрост за нашето 
панство, инфлацията 
трябва да бъдат основен про 
блем за всички партийни орга 
низации. И всичко във връзка 
с това на тях трябва да бъде 
добре известно, трябва към 
това да имат отношение, особе 
но комунистите на ръоководни 
постове. Ной ръководи нашето 
стопанство? Ръководят го кому 
нистите, те са на ръководните 
постове. Следователно, цялата 
отговорност пада върху нас 
комунистите. Ако ние тук не 
бъдем последователни и не
инсистираме комунистите да
се държат така, нанто ни нала
га обстановката, тогава нищо 
не можем да постигнем.

Не бих желал отново на ед 
но такова заседание да се
повтарят същите неща. Факти

Стане Доланц
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СЕКУЛА ЙОНСИМОВИЧ И АН ТУН МИЛЕТИЧ

I Югославското полесражение през 

втората половина на 1844 година
ОТГОВОРНОСТТА НА КОМУНИ 
СТИТЕ

Констатирани са много раз 
лични проблеми, които тъкмо 
всички не са от обентивно ес 
тество. Аз мисля, че болшин

С операциите през зимата и пролетта 
на 1944 г. германското военно иомандува- 
не само частично успява да осигури най- 
застрашените си позиции. Нейните части 
не са в състояние да възстановят здрав 
контрол нито над най-важните комуника
ции, а и нито в най-важните центрове. По
неже не разполага с достатъчно сили да 
унищожи или неутрализира дейността на 
частите на Народоосвободителната войска, 
германското върховно командуване решава 
да извърши ненадеен въздушен десант, с 
който да ликвидира централното военно 
и политическо ръководство на НОП с мар
шал Тито начело. Дървар е седалище на 
Централния комитет на ЮКП, АВНОЮ, 
Националния комитет, Върховния щаб, Цен 
тралния комитет на СКОЮ, съюзнически
те военни мисии и други тела и органи.

Убедени, че ще постигнат многостра
нна изненада с прилагане на десант, като 
нов дотогава за пръв път приложен начин 
на боево действие против НОВЮ, герман
ското върховно командуване взима реше
ние

стта, започват десантът. Членовете на Вър 
ховния щао в този момент се намират в 
пещерата на десния оряг на река Унац и 
по къщите в нейна близост, докато оста
налите учреждения и ръководни тела са 
разместени по града и близките селища.

Но и опитът да се нанесе решаващ 
удар на НОП не успява. С всестранно ан
гажиране на курсистите на Офицерската 
школа, Охраняващия батальон, граждани
те и младежта на Дървар, с пристигнали
те на помощ части на НОВЮ, разбиват

Върховният 
комендант и членовете на Върховния щаб 
от Дървар минават в Купрес и оттам със 
самолет най-напред се прехвърлят за Ва
ри в Италия, па след това на остров 
Вие.

В началото на лятото на 1944 година 
стратегическата инициатива напълно 
взема Народоосвободителната войска 
Югославия, По същото време 
нати нови големи успехи в изграждането 
и действуването на новата народна власт. 
На своите заседания националните анти
фашистки съвети приемат решения да се 
учредят във върховни законодателни 
пълнителни тела на народната 
своята територия, а техните 
отбори получават характер 
правителства, 
шението
та в Югославия, специално след конферен 
цията в Техеран в края 
чалото на декември 1943, 
пълен израз в съгласието народоосвободи-
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II германските десантни части.

§
Есто 

и т. н.

пре-
на

са постиг

на извърши операцията „Реселш- 
прунг” („Конен скок”). Подготовката за
почва през януари 1944 година. Според об 
щата замисъл с действия от въздуха тряб
ва да се изненади и унищожи Върховния 
щаб, докато по същото време моторизирани 
и пехотни части с концентрични настъпле
ния да проникват към Дървар, където би
ха се съединили с десантния батальон и 
заедно с него да унищожат обкръжените 
части на НОВЮ.

и из- 
власт на 

изпълнителни 
на временни 

отно- 
събития-

Промените в
на съюзниците към

в ранните утринни часове на 25 май 
1944 г. след като три ескадри бомбардиро 
вачи засипват с бомби Дървар и онолйо

на ноември и на- 
получават своя
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то са на високо технологиче 
сно равнище и които изнасят. 
Само има и • тежнения отвед 
наж на няколко места в стра 
ната да се съвдадат такива фа ■ 
брики. А това ни струва ’твър' 
де много: Аз мислЯ, че в'това 
отношение трябва да се вър 
ви малко по-бавно. Онова, кое

обмен със западните 
страни, в ноито съще
ствува висона техноло

гия. Може би в размя 
ната за сега ие. можем чителна, в последно време е 
да бъдем напълно рарно .'обогатена. И това е твърде 
правни, но тя — накто., добре, за това ще има още 
казах .преди мално, тряб по-големи възможности. Но на 
ва да бъде по-равноцрав тези страни ще трябва да ока 
на. Но ако например, от жем и помощ, между другото 
страна на Европейската и поради необходимостта за 
икономическа общност ни създаване на условия за раз 
се правят разни спънки, витие на сътрудничеството 
ние не смеем да бъдем върху дългоорочна основа, 
бавни в преориентация- Ние и досега помагахме не 
та нъм други пазари. само освободителните движе 

ния, но и страните които са 
вече освободени, обаче са бед 
ни и изостанали. Без тази по 
мощ не бихме могли да обез 
печим размяна на равнището, 
на което тя трябва да бъде. 
Трябва да се върви към това, 
според възможностите си, нео 
бвързаните и разбиващите се 
страни да стават все по-спосо 
бни партньори в нашата раз 
мяна. И не трябва да се ми
сли, че ние тук сега нещо жер 
твуваме. Даването на помощ 
и нашето правилно гледане на 
необходимостта за развитие 
на производството в тези стра 
ни ще бъде полезно и за тях 
и за нас. Следователно, тряб 
ва да се продължи така.

С една дума, ние трябва да 
бъдем по-еластични и по въ
просите за това сътрудниче
ство с необвързаните и разви 
ващите се страни.

ДА РАБОТИМ ПО-ОФАН 
ЗИВНО

чество с необвързаните и раз 
виващите се страни.

Размяната с тези страни, коя 
то до неотдавна беше незна- БОГАТА ПРОГРАМА 

ЗА ДЕНЯ НА ЮНА
то за нас е много полезно, ко 
ето най-вече допринася за по
нататъшното развитие и оспо 
собяване, особено на нашата 
индустрия за износ, трябва да 
се фаворизира.

Аз съм напълно съгласен с 
това. че трябва да се свързва 
вносът с износа. Ако би се 

която

е председателят на Общинсна 
та снупщина.

Иоменданството на гранични 
те части от Пирот, за упеш- 
но взаимно сътрудничество, 
ще връчи признания на местна 
та общност Димитровград, ос
новното училище в Смиловци, 
гимназията „Й. Б. Тито”, Об
щинският синдикален съвет и 
на организацията на сдруже
ния труд „Цнле”. Общинската 
скупщина, обществено-полити
ческите организации и органи
зациите на сдружения труд' 
ще дадат признание на най- 
добрата гранична застава в Ди 
митровградсна община. Всич
ки признания и награди ще 
бъдат връчени на тържестве
ното събрание в Димитровград.

А. Д.

(От 1 стр.)

На 22 декември ще се орга
низират традиционните посе
щения на граничните застави 
от основните училища и гимна 
зията, и от трудовите органи
зации.

И ТЪРГОВИЯТА ПОД КОНТРОЛ
Когато се касае за нашата

задържала разликата, 
имаме сега, срещнали бихме 
се със сериозни затруднения 
и през следващите години.

Твърде много се внася и за 
непокрити инвестиции. А що 
се касае до непокритите инве 
стиции, тук трябва да се пред 
приемат твърде остри мерки. 
Мисля, че трябва да се пред 

административни

Войниците ще посетят цент
ралните основни училища, къ- 
дето ще се проведе. „Час по 
история”. Пред учениците от 
гимназията един 
офицери, участници в Народо- 
освободителната борба ще 
изнесе спомени-

търговия, аз често се питам 
как е възможно това произво 
дителите да намаляват цени 
те на някои произведения, а 
търговията на тези същи про 
изведения покачва цените. Ние 
не смеем да допуснем това, 
защото това тогава дестиму 
лира производителите, щети 
им за сметка на търговията, 
която и инак не е в лошо съ
стояние. Необходимо е да се 
предприемат малко по-енерги 
чни мерки, та и търговията да 
се сложи под \жтрол, по ко 
йто и да било начин. За цел 
та съществуват разни органи 
а особено трябва да се анга 
жира Социалистическият съюз, 
защото с покачването на цени 
те най-вече се засягат труде 
щите се и гражданите. Необ 
ходим е малко по-голям натиск 
на търговията от долу, та тя 
да мени своето поведение.

Що се касае до някои ме

от висшите

На 21 декември се организи
ра състезание по спортна 
стрелба, покровител на което

приемат и 
мерки, без оглед колко на ня 
кои в републиките, общините 
и т. н. това би било неприя
тно. Защото непокритите инве 
стици до голяма степен 
източник на инфлацията. Най 
стина, ние в последно време 
с някои рестрикции на Съюз
ния изпълнителен съвет малко 
намалихме повишаването 
инфлацията. Но далече е това 
да считаме за достатъчно. Все 
повече и повече трябва да на 
маляваме инфлацията.

са ЗА ДЕНЯ НА ЮНА В БОСИЛЕГРАД

БОГАТО ЧЕСТВУВАИЕна

Чествуването на Деня на ЮНА започна със сказки, нои
то военните командири граничари изнасят пред уче
ниците от основните и подведомствени училища в 
комуната. В Босилеград, в залата на Основното учили
ще, за героичните дни на легендарната Първа проле
тарска бригада изнесе свои спомени генерал-подпол
ковник Велебит.

Домът на ЮНА организира гостуване на само
дейния ансамбъл за народи песни и танци от Титов 
Велес

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ 
СТРАНИ Върху други въпроси 

не бих се спирал, защо 
то вие за всичко това 
отлично говорихте. Само 
тези нонстатации трябва 
да се
не смее да се чана, до 
толкова повече, че и в 
следващата година тряб 
ва да разчитаме на се

риозни трудности. Затова 
трябва да работим мал 
ко по-офанзивно, да ан 
гажираме всички субен- 
тивни сили, особено но 
мунистите на ръноводни 
те постове. А за онези 
ноито би иснали да ра
ботят по стария 
трябва да нажем нъде 
са и кои са. Това тряб 
ва да знаем. Ето, толно 
ва исках да кажа.

роприятия, които предприема 
ме във връзка с вноса, мисля 
че някои западни страни ще 
останат малко недоволни. Но 
когато им се покаже 
дебаланс в размяната с тях, 
мисля че ще схванат това. Ние 
от това не можем да одстъ- 

какво

НАШИТЕ отношения
със Съветския съюз и 

социалистиче-другите 
ски страни се развиват 
добре, на възходяща са 

Все повече се

осъществят. Тук Чествуването на историческата дата на нашата 
Армия бе отбележено и с редица спортни състезания 
между граничари, младежи от града, гимназията, мили
ционери и други.

Граничарите и гимназистите имаха „нвиз" — 
състезание на тема из историята на ЮНП.

Тържеството бе обогатено и с посещения на 
трудещите се и граждани на нянолйо гранични застави. 
Работниците от „Хидротехника” посетиха заставата 
„Пионир”, гимназистите „Славче”, а ръководството на 
Междуобщинската конференция на Съюза на соци
алистическата младеж от Лесковац „Рибарци”.

нашия

линия, 
развива и 
сътрудничество. Със съ 
седна Румъния 
мер, съществуват твър
де добри отношения в 
двустранно желание за 
удвояване на взаимна 
та размяна. И тук има 
ме добри възможности.

Развитие на сътрудни 
чеството с необвързани 
те и социалистическите 
страни, не означава, че 
ще пренебрегнем полез 
ното сътрудничество

стопанското
пим, защото и те има 
да купуват от нас. Размяната 
с тези страни трябва да ста 
не по-равноправна.

Добре е, че тук ние не се 
ориентираме
че увеличаваме размяната 
източноевропейските 
което е от двустранна полза. 
Желая и в това

напри-

едностранчиво,
с

страни,

начинотношение
имаме разноправни отноше
ния и с Изтока и със Запада, 
и специално да развиваме все 
странно стопанско сътрудни-

Българите отново „присво
яват" историята иа 

македонския народ
И

Iтелното движение да се признае като дей цел да осуети настъпването на частите на 
Народоосвободителната войска към 
Сърбия и акциите им в тази част на 
Югославия. С операциите в Южна Сър
бия на територията на Топлица и Яблани 
ца (които германците означават с шифъри 
те „Трумпф" и „Халали") командува гене
рал Фелбер, военноуправният комендант 
на Югоизток За целта Фелбер ангажира 
сили от около 40 000 души срещу • 6-7000 
бойци на Народоосвободителната войска.

ствителност.
Понеже Националният комитет на осво

бождението на Югославия не е приел на
стояването на Уинстон Черчил да сътруд
ничи с югославското кралско правителство 
в емиграции, през пролетта на 1944 годи- 

договорено да се направи споразуме- 
реконструисаното правителство, кое

то би било съставено от некомпромитира- 
рани демократично ориентирани членове. 
Така към средата на юли 1944 година на 
Вие се стига до спаразумение, което лод- 

Йосип Броз Тито от името на На
ционалния комитет на народното освобож
дение на Югославия и д-р Иван Шубашич 
като представител на емигрантското пра
вителство в Лондон. С това споразумение 
Шубашичевото правителство се задължава 

да признае придобивките на триго- 
народи,

з

Е
Е

В биографията на учения Туше Влахов са про-
В ннигатаменени неговите по-раншни становища. — 

се твърди, че Илинденсното въстание на манедонците 
е било дело на българите

на е 
ние с 2

Авторите на тази книга не 
нритинуват българската буржо 
азия в миналото зарад завова 
телните й претенции към Ма 
кедония, но зарад това че не 
успяла да ги осъществи. Пра 
ви й се забележка, че зарад 
заслепеност от шовинизъм и 
национализъм не успяла „ра- 

използва борбата на 
по

Тези дни в софийските кни
жарници се появи най-нова кни 
га на Българската академия 
на науките под заглавие „Бъл 
гария и европейските страни 
в 19 и 20 век", авторите в коя 
то се опитват на българската 
общественост „научно" и исто 
ричесни да докажат, че маке 
донците не са това което са 
— македонци, но българи.

Въпрени че окупаторско-нолаборацио- 
нистичесните сили след тази офанзива за
владяват свободната територия в Южна 
Сърбия, те не постигат желаната цел. За
това германското Върховно командуваио 
дава заповед на коменданта иа Югоизток 
да предприеме редица едновременни во
енни действия срещу трите отделни тери
тории: в Сърбия, Източна Босна, Черна гора 
и Саиджак, считайки че с това ще спре 
проникването иа силите на Народоосвобо
дителната войска в Сърбия.

За да осуети по-нататъшното нахлува
не на частите на Червената армия и оси
гурят извличането на Групата армии „Е" 
от Гърция по долината на Морава към 
Белград, германците планират 
на фронт по протежение на източната гра 
ница на Сърбия и Македония нъм Север
на Албания. Във връзка с това върховният 
комендант на НОВ и ПОЮ ТИТО на 17 
август 1944 годйна издава директива за 

съобщителните връзки

писват

явно
дишната борба на югославските 
да осъди всички колаборационистически 
сили в страната и да действува за органи
зиране на помощ на Народоосвободителна
та войска. Това представлява значителен 
принос към международното признаване 
на народносвободителното движение, чии- 
то авторитет все повече расте в света.

В съгласие с плановете за заключителните
щаб

зумно да
населението в Македония и 
този начин да осъществи и 
реализира интерсите на Бълга 
рия за национално об единение 
на българския народ".

=
Ннигата е посветена на Ту 

ше Влахов, известен историк 
и член-кореспондент на Българ 

който е наската академия,
85 години. Научната биогра
фия на Влахов представлява 
увод в тази книга и се изпол 
зва за присвояване историята 
на македонския народ. Твърди 
се, че известното Илинденско 
въстание на македонския

1903 година е било 
на бъл

Академик Туше Влахов в пе 
1945 до 1953 годириода от

на публикувал поредица науч 
трудове за историята на 

народ и револю 
борби в Македония.

Влахов с
сънгото време твърдеше, че 

Македония живеят македон 
ни В настоящата му биогро- 
*ия Обаче, чинто автор е из 
вестният професор на Софии 

унивеооитет Христо ир- 
е извършена поправка 

тогавашните му становища 
с настоящата поли

създаване 1
операции в Югославия, Върховният 
още през май 1944 година приема реше 
ние за осъществяване на своята предиш 
на идея за пренасяне на тежестта на во
енните действия на територията на С'ьрбия 
В началото на юли се извършва подготовка 
на частите за проникване в Сърбия къде- 
то въстанието отново се разгаря и захваща 
всички нейни краища. Същевременно това 

и периодът на отпочване на заключител- 
етап на Втората световна война.

Тъй като през средата на 1944 година 
развитието на операциите на европейското 
полесражение все повече е в полза на 
съюзническите сили, то германското ном- 

&алканите е принудено да пре 
нови офанзивни действия — с

1 ни

1 македонския
ционните 
В своите трудове вна-

разрушаване на 
които водят през Вардарско-моравската до 

към север. Също така според дирек 
коменданта иа Главния щаб на

род през
българско и че е дело 
гарите в Македония. Поисвоя 
ва се също тана и ВМРО (Вът 
решната македонската револю 
циоина организация), докато 
за великана на македонската

в
лина
тивата на
Сърбия и на Оперативната група дивизии 
от 19 август, една от главните задачи на 
силите на Народоосвободителната войска 

Сърбия е разбиване на оиупаторските 
войски и колаборационистките военни фор

е ския
ния сторов,

наиотория Гоце Делчев се казва, 
че е бил „апостол на свобода 
та на българското 
Македония.

в
в съгласие 
тика 
държава.

на българската партия имации. население в
(Следва)дуване на 

дприеме
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АМТУАЛНО

СЪКРАТЕН МЕТОДч\ ИII I▼ I
предвидено, че от 1976 до 
1980 година общественото лро 
изводство трябва да се увели
чава с 14,9 на сто, настанява
нето на нова работна ръка г: 
4,4 на сто и т, н. Беше забра 
вено обаче, че на Димитров 
граденото стопанство липсват 
80 милиона динара трайни обо
ротни средства. Освен това ня
кои раздели в концепциите нп 
проектоплана не бяха обрабо
тени обстойно.

Иато се знае, че основа за 
изготвяне на плана по разви- 

на общината лредставля- 
плановете на трудовите ор 

ганизации
се каже, че те са 
предимно програми 
ния, а не реални 
Точно за туй бе решено мате
риалните да бъдат разгледани 
от обществено-политическите 
организации, организациите на 
сдружения труд, 
трудови, местни и общностите 
на интересите, които трябваше 
да се изкажат за концепциите 
на проектоплана, отправят оп
ределени забележки и изнесат 
своите мнения. Въз основа нч 
тях трябваше да 
проектоплана, който отново да 
обсъди Изпълнителният съвет, 
а след това да се проведе пу 
блично разискване.

съвет приИзпълнителният 
Общинската скупщина в Дими 

на заседанието си,
■V:»

В МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА тровград, 
състояло се през миналата се- 

реши публичното обсъ- 
проектопланаНОВИТЕ ДЕЛЕГАЦИИ ГАРАНТИРАТ 

ПЪЛЕН УСПЕХ
дмица, 
ждаие на
средносрочно развитие 
щината да се проведе от 1^ 
до 20 декември. Проекто
планът ще бъде обсъден във 

общности, оо- 
интересите, ор-. 
на сдружения

по
на об-

всични местни 
щностите на 
ганизациите 
труд и други трудови организа

МЕЖДУ ИЗБРАНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ ЗА САМОУПРАВИТЕНИТЕ 
ОБЩНОСТИ НА ИНТЕРЕСИТЕ ИМА ГОЛЯМ БРОЙ МЛАДЕЖИ, ЖЕНИ И ЧЛЕНОВЕ НА 
СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ. ................................... ции.

Членовете на Изпълнителния 
съвет имаха забележки по от
ношение организацията на пу
бличното обсъждане и мнени
ята бяха, че разискването по 
проектоплана трябва да орга
низират
съюз и Съюзът на синдикати
те. На края все пак беше ре- 

разискване 
Изпълнителният

Първите анализи посочват, 
че в делегациите са избрани 
твърде активни хора, които 
не са много обременени с дру 
ги обществени задължения. 
Между избраните в делегаци
ите има 88 членове на Съюза 
на комунистите. В двете деле
гации на местната общност в 
Босилеград наброяващи 22 ду
ши, от тях 13 са членове на 
Съюза на комунистите. За чле 
нове ,на делегациите в село 
Дукат са избрани 7, в Райчи- 
ловци.6, а в Назърица 5 кому-

ществената и в стопанска дей
ност.

Трябва да се 
структурата на новоизбраните 
делегации изцяло отговоря но 
изискванията и състава на из
бирателите. За членове гш де
легациите са избрани 57 жени, 
което се счита за голям успех

ангажиране на жените в об
ществено-политическия живот. 
Между избраните членове но 
делегациите има 90 младежи, 
което говори за доверието към 
младите хора. По пет младе
жи и девойки са избрани в 
делегаците в Караманица, Яре- 
шник, Назърица и Радичевци.

тиеВЪВ ВСИЧКИ 37 местни об
щности в Босилеградска общи
на изборите за нови делегации 
за самоуправителните общнос
ти на интересите 
навреме и успешно. На избира 
телните пунктове излезоха към 
десет хиляди избиратели, пове 
чето от които гласуваха още 
в първите утрнни часове. Изби 
рателините места бяха окиче
ни и даваха тържествен изглед.

В местната общност в Боси
леград, която е най-голяма 
комуната, от 1280 избиратели 
— гласуваха 960. Останалите 
не са гласували поради оправ- 
даеми отсъствия.

В селата Рибарци и Ресен не 
са гласували само по десет ду 
ши, което представлява най- 
голям успех в тези избори в 
комуната. Също така голям от- земеделци — общо 323 души, 
зив показаха избирателите в а нащмално просветни работни 
Белут, Дукат, Горно Тлъмино и ци. 
др. Всичко това говори, че из- 
биоателите в Босилеградска М 
община не само, че успеш- В 
но са изпълнили своя граждан- В 

но същевре- |й§ 
сериозно В 

зада Щ
активните и най-способни чле- В

ват
може свободно Дс< 

изготвали
изтъкне, че

на жела-зтвършиха програми.
Социалистическият

шено публичното 
I проведе 

съвет, а проектоплана да обо
сновават членовете на полити 
чесния актив при Общинския 
комитет на Съюза на комунис-

в да останалите

в
тите.писти.

Всичко това говори, че каче
ството на новоизбраните доле 
гации за самоуправителните 
общности на интересите в 
местните общности в Босиле- 
градска община е на равни
ще, което гарантира успешна 
работа от самото начало.

Прави впечатление, че във 
връзка с изготвянето на проек 
топлена и организирането на 
публичното обсъждане не е 
направено всичко, което е би
ло нужно.

Концепциите на проектопла
на бяха готови още през ок
томври. Върху тях разисква Из 
пълнителният съвет и конста
тира, че те реално не отразя
ват положението. В тях беше

се изготви

По отношение на професио
налната структура, в новоизбра 
ните делегации има най-много

Но този метод не се прило
жи. Дори не бе и споменат на 

Изпълнител-
В. В.

заседанието на 
ния съвет.

А. Д.

ски дълг, 
менно ИЗБОРИ В БАБУШНИЦАтвърде

къмотнеслисе

отзивголям' •нове от редовете си в делега
ците на самоуправителните об [ 'ШНОСТИ. I

В 33 местни общности е I 
избрана по една делегация, на | 
брояващаот 11 до 15 членове.
Само най-големите местни об- ! 
щности: Босилеград, Горна Ли | 
сина. Горна Любата и Дукат * 
са избрали по 2 делегации. От !Ц.: ., 
тях после ще се избират де- 

самоуправителните

..Комуналац”, където са гласу
вали 100% от изибирателите 
и в „Лужница” с 83 на сто и 
т.н.

Тези дни в Бабушнишка об 
щина се проведоха избори за 
членове на делегациите в само 
управителните общности на ин 
тересите. Най-голям отзив на 
избирателите е отчетен в ме 
стната общност в Бабушница, 
а от трудовите организациии 
— в комуналното предприятие

■Чш - ш
ш

В 61 делегации на самоупра 
вителната общност на интеро 
сите са избрани 750 членове 
които наскоро ще се учредя1

М. А

Щ
легати за 
органи на общностите и в об- Босилеград

ЗАСЕДАНИЕ НА ОК НА СК В БОСИЛЕГРАД ното равнище на учениците в 
Босилеградска община.

На проведеното заседание се 
констатира, че на 
на общината има голям брой 
старчески домакинства, ноито 
не са в състояние да се зани 
мават със земеделие, а дру
ги източници на доходи нямат. 
От 120 такива лица, засега са 
мо 50 получават постоянна со 
циална помощ.

Общинският номитет на СК

заключи всички 
общности, служби и органи ь 
рамките на утвърждаване 
реализиране на програмите за 
общественото и материалното 
си развитие, 
да се борят и за решаване нп 
посочените проблеми от обла 
стта на социалната политика.

организации,

СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА - ЕЖЕДНЕВНА итеритория

ЗАДАЧА последователно

Този въпрос бе в центъра 
на вниманието, защото според 
броя на заетите работници ьо 
силеградска община все още 
се намира под републиканско 
равнище. През тази година в 
строителното предприятие „Хи 
дротехника”, комуналното пред 
приятие „Услуга", Автотран
спортното и дървообработвае- 
мия цех на горското стопан
ство, работа са получили 242 
работника, от които 90 са ква 
лифицирани и висококвалифи 
цирани. Въпреки това, все още 
има голям брой безработни, 
които чанат работа. Между тях 
мнозина нямат никаква нвали 
фикация.

Изненадва обаче, че през 
тази година стопнаските орга 
низации в комуната са приели 
само четирима стажанти, а 
според Обществения договор 
на това са дължни всички ор 
ганизации, чиито колективи 
наброяват повече от 5 работ 
ника.

На заседанието се посочи, 
че повечето от 100 семейства в 
Босилеград нямат осигурени 
квартири. Даде се инициатива 
да се одобрят средствата от

Обсъждането на проблемите 
от областта на социалната по 
литика в Босилеградсна общи 
на — бе главна тема, върху 
която на проведеното през ми 
налата седмица заседание ре 
шаваха членовете на Общин 
ския номитет на СК в Босиле

жилищните фондове на 
ланските и трудови организа
ции, за да могат по-бързо и 
ефикасно да се строят нови 
жилища. В момента тези сред 
ства възлизат на 3 милиона ди 
нара и стигат да се построят 
над десет жалища.

сто-
В. В

Фотообектив
град.

В разгледаната информация 
и в разискванията се посочи, 
че Общинската организация на 
СК има редица важни задачи 
в областта на социалната поли 
тика. Тези задачи са от траен 
характер, защото с реализира 
нето им трябва да се осигури 
икономическа и социална сигур 
нят! нпа всички жители в ному 
йяи«;Важна Р°ля в осъществя 
кя а*?* на с°4иалната полити- 
витрпшТ Мес™ите и самоупра 
спге мТе °бщнос™ на интере 
ските г%г.Роб1цественО'Политиче- ските организации.
че еРанепКуаНИята се изтъкна,

оси^ряваАпяБпПО'бър30 да 
спеииат,.,^? „та 33 млади

По преценка на 
на Общинския комитет на Ск, 
занапред особено 
трябва да се отдели и върху 
подобряване материалната ба 
за на
в комуната, с цел да се раз ЩНЦг 
решат редица жизнени въпро 
си на учениците. Например от 
1932 ученика в петте основни 
училища — 1875 ежедневно 
пътуват повече от четири 
лометра и според закона 
право на безплатен превоз. В 
интернатите са поместени 147 
ученика, а топла закуска 
лучават само учениците от осно 
вните училища в Горна и Дол 
на Любата. През тази учебна 
година безплатни учебници 
лучиха 492 ученина. Всичко то 
ва говори, че са необходими 
допълнителна средства и нови 
акции, за да се подобри жизне

членовете

внимание

основното образование

ки
имат

В по.

се
те специалисти. При 

последователно

аоговоир ур-ад:
па стажанти.

бва това тря 
Да се за по

чита и

Редовно приемане Едно поделение на териториалната отбрана на учения
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По случай 

Деня на 

ЮНА

На пост Милош Неделков Всенидневни учения Мирно Радосавлевич

Недалеч от селото в полите 
на Стара планина, обнържена 
с борови дървчета и спотрни 
площадки, се намира една 
красива сграда. Тя прилича на 
мотел всред планината. По 
нищо не личи, че това е гра
нична застава. Това е обаче 
само първата гледка, понеже 
веднага забелязвате граничари 
те и техните верни другари — 
кучетата.

На тази гранична застава, 
както и на всички застави из 
цялата ни страна, всеки посе
тител е радушно посрещнат 
от млади хора в сиво-маслине 
ни униформи. Това са гранича
рите — момчета от всички кра 
ища на страната ни. Приятни 
в разговора те не отдават, че 
всеки момент са нащрек. Все
ки обаче, който ги познава, 
знае че тези млади хора жи
веещи денонощно на гранич
ната бразда представляват 
жив бент на границата.

ЧЕСТ Е ДА БЪДЕШ ГРАНИЧАР
наги и днес, са характерни за 
нашата армия. Не трябва оба
че да е забрави и факта, че 
и ние граничарите сме част от 
едно голямо семейство — на
шата страна, в която всички на 
роди и народности представля 
ват армия. Въоръжените сили, 
териториалната отбрана и ци
вилна защита са неделими ча
сти и гаранция на нашата воен 
на готовност. Не сме само ние 
граничарите пазители на гра
ницата, това са и онези хора 
живущи на тази територия.

което винаги е готово да ока
же помощ на граничарите, но 
и те на него...

— Знаем, че в тези села са 
предимно стари хора. Ние сме 
винаги готови в свободните 
часове да им онажем помощ 
във всички комунални и оста
нали акции, — каза БОГОСЛАВ 
СТЕВАНОВИЧ ^ Чачак, който 
се приобщи към групата, след 
като завършил с обикалянето 
на терена...

В кухнята е МИРНО РАДО
САВЛЕВИЧ от Звечане (Носо
во). Назаха ни неговите дру
гари, че с успешното пригото
вляване на ястията е станал 
най-добър приятел на всички 
граничари...

—■ Граничарят е винаги на 
пост. Обиналя ежедневно тере 
на и границата, изпълнява вси
чко, което се търси от него, от

патраула до засадите, ако има 
нужда за тях и затова храната 
е твърде важна. Поради това 
най-голямо признание за мен. 
е, че моите другари са довол
ни с храната.

нем за миг е готово да го хва
не и не го пуска все донато 
не дойде граничаря, ногото 
познава.

Успяхме за момент да доло
вим част от живота на грани
чаря. На оня часови, винаги на 
пост и винаги нащрек. Труден 
е техният живот. Труден, но и 
хубав. Незабравимо е 
другарство и другарството им 
с командирите. Гордостта, че 
те са избрани да пазят грани
цата —■ задача трудна и отго
ворна, обикновени, канто и вси 

младежи. Но тези млади 
готови да жертвуват всичко, 
готови да жерствуват всично, 
и живота си. знаейки че пазят 
свободата, придобивките от 
революцията и самоуправител- 
ната ни социалистическа роди

ГРАНИЧАРЯТ И КУЧЕТО

Когато граничарят приказва 
за кучето той говори с особе
но въодушевление. Такъв е и 
МИЛОРАД ЦЕРИЧ, който е не
разделим с едно от кучетата 
на заставата.

— Другарството между ку
чето и граничаря е голямо и 
то не може да се изнаже. Ку
чето на границата е незамени
мо, понеже усеща всяко дви
жение, всеки шум. В случай да 
забележи лице нелегално ми
наващо границата то винаги 
„сигнализира”. Когато го пус-

тяхното

чки
ПЪРВАТА СРЕЩА С ГРА
НИЦАТА — НЕЗАБРАВИМ 
СПОМЕН

— Когато пристигнах на гра 
ницата това беше за мен едно 
ново, дотогава непознато чув
ство. Бях щастлив, че имам 
възможност да бъда пазител 
на нашата срана — изтъкна с 
гордост ПАНЧО ПЕТЕРЛЕ от 
Скопие.

на.МЛАДИЯТ КОМАНДИР НА 
ГРАНИЧНАТА ЗАСТАВА А. Д-

Милош Неделков е новият 
командир на граничната заста
ва. Пристигнал

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ГРАНИ ЧАРИТЕ
неотдавна. ПЪШ ИЗЯВА НА БРАТСТВОТО Н ЕДИНСТВОТО

Боевата готовност е на еже 
дневна проверка, а сътрудни
чеството с обществено-полити 
ческите организации и крайгра 
ничното население, разнообра
зно и успешно

на материална и професионал 
на помощ граничарите предло
жиха по време на формиране 
на часитие на териториалната 
отбрана.

Другарят Григоров отделно 
изтъква помощта, която в иде 
йно-политическото и общовое- 
нно обучение командирите — 

граничари оказват на запасни
те номандири в общината.

— Военните съвместни обу
чения посочват пълната готов
ност, взаимното допълване и 
преди всичко осъщественото 
сътрудничество на нашите ча
сти с граничарите. Ето защо, 
този обучения получиха твър
до високи оценки. Повочо на
ши чети получиха специални 
признания от Главния щаб на 
'сенародната отбрана на СР 

■обин, а сега и преходно 
че. Всичко това говори, че 
кава помощ и сътрудниче- 

I, нашите териториални ча
са готови в изключителна 

уация равноправно да заета 
■ в боевия строй с гранича- 
ге и заедно с тях да защи- 

ават страната ни — изтъкна 
)игоров.
Предредателят на Общинска 

скупщина в Босилеград, 
1Ж. ДРАГАН МИЦОВ ни осве 
»ми за някои акции на тради 
юналното и успешно сътруд- 
жество между граничарите и 
шйграничното население.
— Тук преди всичко трябва 

се изтъкнат съвместните 
дии в изграждане на 
I до селата, на водопрово- 

електрификация, в борба 
щу природните бедствия и 
За период от две години с 
1Ия и труд на граничарите 
юстроени пътища в Груин- 
Извор, Божица... Отделно 
ш да се посочи, че за дове 
е на вода 
година граничният гарни

зон обезпечи 650 хиляди дина 
ра. Също така граничарите тра 
сираха половината от водопро
водния канал и по такъв начин 
помогнаха тази важна номунал 
на акция успешно да приключи 
— изтънна Мицов.

„ГРАНИЧАРИ" БЕЗ СМЯНА
Безброй 

мери за успешното сътрудни
чество между граничарите и 
населението ни посочи и ДУ- 
ШАН ВОРКАПИЧ, комендант, 
на граничния гарнизон.

— Има много примери, ко
ито убедително говорят, че 
всички хора, ноито непосредст 
вено се намират край граница
та и сами са граничари. И те 
опазват границата и по такъв 
начин съдействуват граничари
те успешно да изпълняват за
дачите си. Обаче, нашата по
мощ много повече ценят граж 
даните. Разбира се, това е на- 

благодарност 
към народа за всичко, ноето 
прави да ни помогне в осигуря 
ване на границата. Затова и за 
напред ще ползваме 
възможности да оказваме ^ по
мощ на населението в крайгра 
ничните села

Тридесет и четвъртия рожден 
ден на нашата Армия, гранича 
рите от гарнизона на Душан 
Воркапич посрещат с редица 
успехи в осигуряване на дър
жавната граница и във всестра 
ното сътрудничество с насе

лението в комуната. Тяхното 
присъствие на границата е 'не
разривно свързано със съвкуп 
ния живот в Босилеградсна об 
щипа.

красноречиви при-

ша длъжност,

всични

казва Ворка
пич.

За досегашното богато сътру 
дничество, което се превърта 

истинско приятелство, гово
ри и фанта, че през последни
те няколко години повече 
15 младежи — граничари, 
отбиване на военната си пови- 

станали зетове на го- 
в пла-

в

от
по

пъти- мост, са 
столюбивите домакини
Минските села.

За пълна афирмация но гра 
ничарите безсъмнение допри
нася и все по-успешното сътру 
дничество с младежта. Култур 
мо-забавният и спортен живот 
в общината е ведно грижа и 
на граничарите.в Босилеград, В. Велинов
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МИЛОЕВИЧ В БАБУШНИЦА НОМЕНТАРИКОНОМИЧЕСКА
СТАБИЛИЗАЦИЯ

ДРАГОМИР

Бабушнишка община ще върви с 

по-ускорени темпове месеци 
в ьо-,Н"ИЗ ПиРтрУДо«"ИоР-"- поСПОРЕД един 

от годината, 
силеградена 
три дни. о слуния 
IмХ Ов I
ИУ1 раии!р|.

I ози
гато сена
„.по/тше «н,ияи

■ раоотнин

..оради

организациидитира трудови 
извън общината.

Взимайки думата в разисква 
нията секретарят на Междуоб 
щинската конференция на Съю 
за на комунистите в Нишки ре- 
рион Драгомир Милоевич из
тъкна, че Бабушнишка общи- 

все още не е очертала насо 
на своето бъдещо разви

та за фондове и то с цели 14 
процента в сравнение 
същия период на изтенлата го 
дина.

Но и покрай това личните до 
ходи в Бабушнишка община 
са значително под равнището 

същите в региона. Стани
мир Илич изтъкна, че настаня
ването на работа в общината е 
нараснало за 8,6 на сто. Спо
ред деветмесечните показате
ли — само горската секция е 
работила със загуби. Председа 
телят на Общинската скупщи
на в Бабушница Илич подчер
та, че изготвянето и провеж
дането на стабилизационните 
програми е дало добри резул
тати.

До голяма степен е намален 
склада на готови стони. Но ка
то главна спънна на по-нататъ
шното развитие на стопанска
та дейност си остава недоимъ
ка на оборотни средства. В мо 
мента стопанството в община
та се нуждае от 600 хиляди ди 
нара оборотни средства. Трудо 
вите организации в Бабушница 
обаче поискват от своите до
ставчици 41 042 000, а дължат 
26 336 000 динара. Това говори, 
че малката и недостатъчно раз 
вита Бабушнишка община кре-

В рамките на обиколката, ко
ято секретарят на Междуоб- 
щинената конференция на Съю 
за на комунистите в Ниш Дра- 

Милоевич прави на об-

оощинасъс
става ду»»м

и редиц«
от значение, ии-защото егомир

щините в региона — тези дни 
той и Вук Байович, председа
тел на Междуобщинската кон 
ференция на Съюза на бойци
те посетиха Бабушнишка об
щина. Председателят на Об
щинската скупщина в Бабуш
ница Станимир Илич ги запоз
на със стопанските проблеми 
в общината. Той изтъкна, че 
общият доход в общината в на 
стоящата година е увеличен с 
26 на сто, но и покрай това — 
той е с 0,6 на сто под равни
щето на същия в Нишки реги
он. Общият доход на един 
работник от 145 хиляди в из
теклата — е нараснал на 169 
хиляди динара в настоящата 
година. Чувствува се обаче на 
маление на икономичността в 
работата в периода януари — 
септември. Докато в региона 
това намаление е 0,4 — в Ба
бушнишка община е дори 1,3 
на сто. В сферата на вътреш
ното разпределение се чувству 
ва тенденция на бързо увели-

момент изтъкваме‘||*вичте1;;г:г—
....

и “м в и за пистите
■« „ и ,,в ВСИЧКИ и^чишмщии

„екиви ьи

,звции, сагасуинч-
1К1К//. июияляг 

ГО'на

пи

на оОО I
ките
тие в областта на селското сто 
панство, макар че за него в та 
зи община съществува възмо
жност. В тази насока занапред 
— накто подчерта Милоевич — 
ще трябва по-пълно да се анга- 
жират земеделските коопера
ции, които докрай да проведат 

за сдружаването. В та
зи акция, естествено, 
необходимо съдействието

баланси сочат, че за перките девет 
—дч

—ОН,а;Гадчвокявки,а,а проиввиди-

I |М|1ииди1яйТО
месеци се 
ииаиесНИ, <А В 
лични.е диходи, въпреки
.елнокг иа труда.

мираие на

й^товпГн:теАи трудови организации триова да иьдат 
в раГните на осеществения доход. Често пъти от тази 
оотцествено-инономичесна неооходимост “ отстъпва 

иамаливат оощопостигнатите делови резултати, 
ь ноннретните условия иа ьосилеградена оотцина 

осъществяването на стаоилизациоината политика пред
почита и намаляване на ненужните запаси на стони 
матазините, премахване на недисциплинираното и не
правилно отнасяне на нянои раоотници нъм професио
налните си задачи и към средствата за производство.

оюединяването на стопанските организации в ко
муната, ноето започна преди няколно години е положи
телен процес по отношение на по-успешно стаоилизи- 
ране на стопанската дейност.

По преценна на отщинската ноиференция на ом, 
икономическата ста-

закона
що е

на
си-общоствено-политическито 

ли. Милоевич подчерта и не-
по-тяснообходимостта 

сътрудничество на Бабушница 
със съседните Пиротсна и Ди 
митровградска общини и за 
още по-организирано укрепва
не на всенародната отбрана и 
обществена самозащита в тази 
крайгранична община.

от

г

чение на средствата за лични 
доходи, а намаляват средства- М. А.

БАБУШНИЦА
в реализиране на политината на 
оилизация в комуната, важно място заема решаването на 
въпроса на квалифицираните кадри, които чакат без ра
бота. С откриване на нови промишлено-услужни мощ
ности, въвеждане на повечето раоотни смени, което 
осигурява и по-голямо производство — същевременно 
успешно ще се решава и този проблем.

Важен фактор за икономическата стабилизация 
са и кадрите. В стопанските и трудови организации в 
Ьосилеградена община недостигат много специалисти, 
а съществуващите, според нвапификациите, способно
стите и опита си — не са най-сполучливо разпределени.

Чрез изготвянето на новите самоуправителни до
говори за натрупване и разпределяне на дохода, също 
ще се даде пълен принос върху реализиране на иконо
мическата стабилизация. Защото, с разпределяне на 
личните доходи, трябва преди всично да се стимулира

иКомунодоци на здрави крака
Преди една година — кому

налното предприятие „вому- 
налац в ьаоушница оеше пред 
фалит. Не оеше далеч и от 
ликвидация, тъй като в колек
тива владееше неединство, го- 
дицрта завърши със загуои и 
всички му предричаха лошо 
бъдеще. Но когато един коле- 
кив намери себе си, когато до 
бре се организира, когато се 
работи съвестно и отговорно 
— изход може да се намери.

Примерът на „Номуналац” 
най-ярко сочи кавка е силата 
на колектива

зършен след предвидения 
„номуналац- дава хуоав при
мер — тези дни, 1 месец пред 
рочно, той дава на употреоа 
жилищен обент с 20 апарта
мента.

тези пътища нашата механиза 
ция е извършила работа на сто 
йност от над 453 хиляди ди
нара.

В момента на тези обекти 
не се работи поради студено
то време, но щом дойде про 
летта — ще продължим. А за 
туй през зимата в съдействие 
с обществено-политическите ор 
ганизации ще раздвижим ак
ции за по-добра подготовка за 
новия строителен сезон, та на 
пролет работата да върви по- 
успешно.

Ето, така ,,Номуналац” посре 
Новата
спокойно, без боязън. 

Времето, когато не може да 
се строи усилено ще се изпол 
зва за разработване на сред 
носрочния план за развитие, 
който вече е даден на публич
но разискване.

Но това не е случай само с 
жилищния ооект. 11рез настоя
щата година са положени уси
лия, та вички обекти започна
ти по-рано да бъдат завършени, 
така че в новата 1У/6 година 
да се влезе с чисти сметки.

осъществения резултат на личния труд.
В процеса на стабилизацията важно място заема 

планирането в трудовите и стопански организации, кое
то има дневен, месечен, годишен и дългосрочен хара
ктер. То представлява важно условие за оптимално про
изводство и успешно развитие на всички стопански и 
извънстопански отрасли.

Ето защо, на неотдавна проведеното заседание на 
Общинската партийна конференция в Босилеград се за
ключи, че за комунистите, самоуправителните органи и 
всички трудещи се сега няма по-важна задача от изго
твянето

— „Номуналац” полага огром 
усилия

пътища да се строят според 
предвидения план — казва ди 
ренторът на предприятието 
иосиф Александров. —; Но тук 
не всичко зависи от нас. На 
първо място, изпълнението на 
плана зависи и от дейността 
на местните общности — за
щото те трябва да подготвят 
строителния материал. Трябва 
да изтъкнем — наза Алексаь 
дров, че тази година постоои/ 
ме над 11 километра пътгк 
от втори и трети разряд,» 
сто построените 7 килом\ 
през изтеклата година. Пла 
не можем да изпълним изц\ 
защото някои местни обш 
сти не бяха подготвили неос 
димият строителен матери 
Трябва да изтъкнем — кг 
Александров, че тази годи 
построихме над 11 километ 
пътища от втори и трети р 
ряд, вместо построените 7 ки 
метра през изтеклата годи» 
Планът не можем да изпълж 
изцяло, защото някои мест 
общности не бяха подготви 
необходимият строителен ма; 
риал. От по-важните 
строени през настоящата гс| 
на трябва да посочим: Зво»?
— Нашушновица, който на/ 
но е завършен, Бабушница/ 
Сурачево, Бабушница — Из 
и др. Строят се нови тра/ 
или се модернизират ста! 
на следните линии: Звонш 
Ясенов дел, Звонци — Р{ 
и Звонци — Берин изво{

и започнатитени 1976ща годи-
От една година насам — в 

тази организация на сдруже
ния труд дойде и до значител
ни кадрови промени. Избран 
бе нов директор, Йосиф Алек 
сандров, доведени неколцина 
специалисти и се търгна по 
нов път. Най-напред бе извър
шено организационно преустро 
йство. Всяка трудова организа
ция си състави производствен 
план, за чието осъществяване 
е отговорна. В работническия 
съвет — от 17 души 14 са не
посредствени производители. 
Засилена бе иI дейността на 
обществено-политическите ор
ганизации в колектива.

И всичко това даде извънре
дни резултати. Почти ’ със 
същия брой работници — та
зи година през първото девет- 
месечие доходът е по-голям с 
80 на сто, средствата за лични 
доходи с 60 на сто, а значител
но е по-голяма и чистата печал 
ба. Така днес средните лични 
доходи на полуквалифицирани 
те работници в „Номуналац” 
са 1 800, а на квалифицирани
те — 2 200 динара.

на

на стабилизационните програми и програми за
В. 3.икономии.

М. Андонов

ПЪТИ1

ЖИЛИЩЕН ОБЕКТ — 
ПРЕДСРОЧНО

Обикновено сме свикнали, ко 
гато се говори за строежи, да 
даваме сведения с колко 
или месеци един обект

дни 
е за-
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новини от КООПЕРАЦИЯ „ЕРМА"
ИНИЦИАТИВИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ

Млекопреработвателен 

пункт в Звонци
ЩЕ СЕ ФОРМИРАТ 

РАЙОННИ СЪВЕТИ
Кооперация „Ерма" 

Звонци беше между 
селскостопански

в село ние вършим постоянен подбор 
на породите на кравите. На 

„бу-
развъждаме симентал 

ското говедо, което дава пове 
вече мляко и повече месо. За 
целта в нашия район 
няколко разплодни пунктове с 
5 бика, които набавихме в Кру 
шевац, а ще провеждаме и 
изкуствено осеменяване на го 
ведата.

— В новата 1976 година ще 
угояваме и 100 юнци— каза 
Таков.

Кооперация „Ерма” вече е 
изпратила лице на специализа 
ция по млекопроизводство в 
Пирот. На първо време в Звон 
ци ще се произвеждат само 
сирене и извара, а след ня
коя година, когато се създа- 
дат съответни условия — ще 
се мине и към производство 
на кашнавал.

първите 
организации 

в сключ 
на договори по сдру 

жаването. И сега тя 
малкото организации от

ОРГАНИЗИРАНИ В ШЕСТ РАЙОННИ СЪВЕТА, МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ ЩЕ 
МОГАТ ПО-ЕФИКАСНО И ОРГАНИЗИРАНО ДА РЕШАВАТ СВОИТЕ ПРОБЛЕМИмястото на недоходната 

ша"в Горно Понишавие, 
ването

Неотдавна делегатите на Съ
вета на местните общности на 
Общинската скупщина в Боси
леград анализираха досегашна 
та дейност на местните общ
ности в комуната и предложи
ха мерки за по-нататъшното 
им развитие.

В обстойните разисквания 
върху тази много важна тема 
се констатира, че местните об 
ЩНОС.ХИ в десетогодишната си 
практика, в редица комунално- 
битови и други акции, са се 
афирм^рали и все по успешно 
осъществяват своите конститу
ционни задачи. По такъв начин 
трудещите се и гражданите 
съвместно и солидарно осъще 
ствяват своите интереси и дъл 
жности в повечето области. 
Тяхната активност е особено 
интензивна в електрификация
та, изграждането на здравни 
амбулатории, училища, мостове 
и други обекти.

С цел по-успешно да се раз 
виват местните общности вър
ху базата на делегатската сис
тема, делегатите на Общинска 
та скупщина предложиха в ко
муната да се формират се
дем районни съвета, в рамки
те на които, по определени 
въпроси, ще действуват мест
ните общности. Тези районни 
ще бъдат в селата: Горна Лю- 
бата, Долна Любата, Горна Ли- 
сина. Долно Тлъмино, Бранков 
ци, Назърица и Босипеград.

Местните общности ще из
готвят самоуправителни спора
зумения, които ще регулират 
компетенциите на районните 
съвети на общностите, като 
важен самоуправителен орган 
за договаряне. Ще се настои 
всеки районен съвет да има 
свой секретар, който професи
онално ще изпълнява тази дъл 
жност. Основно задачите на 
районните съвети ще бъдат да

се засили дейността на мест
ните общности върху въпро
сите, които са от общ интерес 
и по такъв начин допринесат 
за съвместно, ефикасно и ор1 
ганизирано решаване на жиз
нените въпроси.

Делегатите на Съвета на ме
стните общности на Общинска 
та скупщина се застъпиха по- 
скоро да се изнамерят трайни 
и сигурни източници за финан
сиране дейността на местните 
общности. Също е предложе
но при съветите на общности
те да се формират комисии и 
секции, които да се ангажират 
върху отделни области и 
въпроси. Заключено е при-пла 
нирането в местните общнос
ти, което занапред ще бъде 
редовна задача, да се осигуря
ва професионална помощ от 
общината. За тази цел наскоро 
ще се проведе съвещание с 
председателите на меките 
общности, на което ще се раз 
говаря за плановото им разви
тие до 1980 година.

е между 
своя имаме

род, която вече има одобрени 
проекти за изграждане на но 
ви обекти. От директора на 
кооперация „Ерма” в Звонци
Божко Таков узнахме, че в на 
чалото на 1976 година в Звон 
ци ще се строи млекопреработ 
вателен пункт с магазини за 
съхраняване на млечни произ 
ведения.

— В момента в района, кой 
то обхваща седем села, — каз 
ва Таков имаме 1600 крави и 
към 3 000 овце. Тъй като пред 
приемаме мерки и за увели- 
личение на броя им — реших 
ме да строим този обект, за 
щото годишно ще можем да 
съберем към 1 милион и 500 

Новият
М. А.

хиляди литра мляко, 
обект, който ще строим до нла 
ницата в Звонци, ще струва 
3 милиона и 500

В. В.
хиляди дина 

ра. Средства сме обезпечели 
Половината от тази сума ще 
отпусне фонда за насърчаване 
развитието на изостаналите 
краища, 30 на сто са банкови 
кредити и 20 на сто — са на ПЪТЯТ НЕ 

Е САМО ДО
звонци...

Кооперативните

овце в Бачов дел
средства. Ние имаме сред 

ства за собствено участие, за- 
щото по деветмесечния баланс 
имаме чиста печалба от 400 
хиляди динара.

ши

— Друго нещо, което е от 
значение — изтъкна Таков — Напоследък в Ракита 

владее известно неспо 
нойство, назва предсе 
дателят на местната общ 
ност в селото — Тодор 
Стоянов. Касае се за 
строежа на пътя Суново
— Ранита, на мястото 
на бившата теснолиней 
на. В съобщенията в 
печата и другите, трасе 
то на този път се посоч 
ва само до Звонци, а не 
се казва, че този път 
трябва да продължи от 
Звонци до Ракита с още 
3 нилометра.

— Това нещо ни при 
нуди — изтънва Стоянов
— тези дни да съставим 
делегация, която изнесе 
мнението на Ранитчани 
в Общинската скупщина 
в Бабушница. Ние йена 
ме още в началото да 
бъдем наясно: пътят трл 
бва да се/ строи на ли
нията Суново — Ранита, 
а не само до Звонци.

В Общинската енупщи 
на в Бабушница е да
дено обещание, че със 
становището на село 
Ранита ще бъдат запоз 
нати компетентните орга 
ни в републиката, които 
тези дни ще обсъждат 
въпроса за изграждането

РЕПОРТАЖ

Спомени за минали времена
В Радейна смърнваше, а вятърът от Козарица 

свиреше. През деня валеше сняг и по всичко личеше, че 
тази вечер ще е студено. Хората попривършили ежедневни
те работи, нахранили добитъка и се лриговят за заслужена
та почивна. Нянога, не много отдавна, тези зимни нощи бя
ха сторени за седенни. Минаха тези времена, отдавна и 
безвъзвратно.

Днес през Радейна минава асфалтово шосе, вечер свети 
улично осветление, гледа се телевизор, слуша радио... 
Времената, ногато хората се събираха, една вечер в една, 
другата вечер в друга нъща ги няма вече. Ранията и царевицата 
и сега се варят, но не вече на седенни. Тази вечер обаче в 
Радейна е весела седянна, организирана след дълги време
на. ..

назва, свири, поо. Та нали е весела седянна... Припомня си 
бай Георги онези минали времена, ногато тук близо, 
шилъна, на содяниа, е свирел, поел и приназиол, а всично 
това е правил за онова чернокосо, чернооко момиче, което 
сега о вочо белокоса старица... Аплодисментите „изнараха" 
на сцената Васил Величков, който изпълни песента „Ьолан 
лежи Дойчин юнак”, а след него Сретен Минов свири на 
кавал... И тана мина веселата седянна, Мина и замина, а 
хората искаха да продължи. Трябваше обаче да се 
върви за Височии Одоровци...

В културния или кооперативен дом, или станал ничий, 
маше къде игла да се пусне. Над 300 човена. Пристигнали 
от съседните села. А вятъра духа ли духа през почупените 
прозорци. Ясно, седянна се организира на топло, но накто 
и да е. Одоровчани ще си поправят „културния дом”, поне
же им харесаха изпълненията на момчетата и момичетата от 
Димитровград...

А те пееха, играеха и биха весели. И Снежана и Геор 
ги Костов и гайдарджията Тоза... Припомняха им за стари 
времена, за стари песни, гатанки, за стари обичаи.

И припомниха си тези хора. Ето, че младата Василка 
Савова, с изпълнение на една народна песен, „размрази ле
да” След нея настъпи Димитър Димитров, нойто пя и сви
ри на иларинет, а йа сцената дойде и Васил Млриннов, 
професор по философия, когото развълнуваха спомените от 
детските дни и напусна го спонойността, характерна за фило
софите.

ном

ня-

Ногато пристигнаха самодейците при Центъра за кул
тура в Димитровград в кооперативния и културен дом вече 
беше иато в ношер. Просто да не вярва човен, че в толкова 
мално помещение могат да се съберат толкова много хора. 
С интерес наблюдаваха пристигналите, които тази вечер ор
ганизираха весела седянна в Радейна. И седяниата започна..

Отекна музика в малката стая. Тун бяха и Шпиро и 
Асен и Кръцио и Гошно. Всички ги познават и не се изне- 
надиха, че звуците се слиха с бурните аплодисменти. След 
тази точна Слободаи Аленсич чете народни песни и гатанки 
събрани из нашите краища. С дпе македонски песни Сне
жана Андрич отново разгали чувствата на тези „твърди”, ог
рубели от полската работа, хора. Гайдарджията Тоза просто 
ги плени с мелодията, а още повече с танца, нойто беше 
неповторим... И тана приключи първата част на 
седянна. Пауза обаче нямаше...

Ето го на сцената 60-годишният Георги Симов. При-

И ето, че Снежана Андрич и Костадин Тошев, шест
десет годишен селскостопански производител заиграха 
сцената. В хорото се хванаха и други и то се разви по ця
лата зала, до късна нощ...

на пътя по долината на 
река Ерма.

веселата на

А. Д. М. А.
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фЩ1 ЩЩВКДЯ
СЪЗДАВАНЕТО НА НАДРИ ЗА НОВ И ПОЮ И П И

Офицерските шноли през ть
* ” Г Със заповед на Върховния

шаб от 4 ноември 1942 година 
щ3 ш„ода е преустроена във
Военна школа ПРД 
шаб на НОВ и ПОЮ. В неи 
X състав влезна и школата 
за Босненска крайна, която с 
3 на 29 август 1942

ГИМНАЗИЯ „Й. Б. ТИТО”В ДИМИТРОВГРАДСКАТА

БибАИОтекою успешно роботи намандир на бри
политичесни ко

1942 го

командир до 
гада, нанто и
дТнааРшкоДл0ата“Рршиха над 
400 командири на партизански 

В школата се изу
въоръжаване, 

фортифинация, 
служба и политиче

Първата военна школа през
6Не0РГр—ГНаофицеХа

школа на Главния шаб в Хьр 
ватско. Формирана е на 
февруари 1942 година. Тя има 
ше два курса — нисш, и°и™ 
продължава един месец и висш 
15 дена. Курсовете носеща 
ваха старшини — от взводен

тази
класовата дейност не ученици-гимна-В димитровградската

„Й. Б. Тито" успешно рабо 
библиотената 
7990 книги,

те.зия Броят на учениците ползва
щи услугите на библиотеката 
ежедневно се увеличава, поне 

€$§лиотеката 
^новира и не ра 

чек книги могат да

ти ученическата 
разполагаща с 
от които 4369 на сърбохърват 
ски и 3621 на български език.

те части, 
чаваха 
топография, 
свързочна 
ско обучение.

тактика,
годинаР В новоустроената
ла на Върхрвния щаб работе
ха три курса: висш за команди 
ри на батальони, бригади и ди 
визии; нисш за взводни и че 
гни комнадири и нурсаа мла 
дежки ръководители. Школата 
започна да работи от 9 ноем
ври 1942 година, а в началото 
на IV неприятелска офанзива 
20 януари 1943 година приклю 
чи с работа. Нейните слушате 

от Бихач и Ливно са полу 
частите. На 

година в 
отново започва 

ОФИЦЕРСКА

шко
вже градската 

момента се 
боти, така 
се получат само в 
ната библиотената.

В библиотеката работят трима 
Филипов,ученици: Любомир 

Миомир Васов и Делча Гигов. 
Беблиотеката работи два пъ

гимназиал

ти седмично. Болшинството от 
книгите са от избора за извън Деница Илиева БОСИЛЕГРАД

Нови кадриСМИЛОВЦИ ли
ЧИЛИ длъжности в 
1 септември 1943 
Яйце школата 
да работи като 
ШКОЛА НА В7?РХОВНИЯ ЩАБ 

И ПОЮ. Първия 
около

Младежта се запозна със 

събитията през 1948 година
последователно обявени кон
курси започнаха да работят: 
машинно-строителен инженер 
по професионални предмети 
от областа на металообработ
ването и специалисти за русни, 

география и

Кадровото и материалното 
състояние на Отделението за 
нвалифицирани работници в Бо 
силеград, сега е сравнително 
по-добро отколното в началото 
на тази учебна година, когато 

въпрос
съществуването на училището. 
Неотдавна бяха приети специа
листи по няколко предмети, 
ноито години наред липсваха 
в това училище. След няколко

НА НОВ
курс посещаваха 
души. Школата на Дървар, нъ- 
дето тогава се намираше, пре 
стана с работа. Дотогава шко 

завършиха 422 слушатели.
школа на Върхов-

140

но запознаване със събитията 
най-много подпомогна с диску 
сията си Евлоги (ТЦ)в, един 
от най-старите <нл&нове на 
Съюза на комуш^^тйад в село

Първичнита организация на 
социалистическатаСъюза на 

младеж в Смиловци организи 
ра сказка на тема „Събитията 
през 1948 година.”

български език, 
математика.

се довеждаше под лата
Офицерската

щаб е възобновена и запо 
редовно да работи от 

1944 година в осво
има— Отделението, което

паралелни с 157 ученина, 
необходими

Сказката ния 
чакалашест

сега има всички 
специалисти. Тун обучението 
провеждат 11 постоянно заети 
просветни работници и 4 хоно
рарни. От 216 часа в една сед
мица, само 20 часа се препода
ват от професионално неподго 
твени кадри. В случая това са 
общеобразователните предме
ти: физическо и художествено 

СТОЯН

беше масово посетена, а в ра 
зискванията взеха участие го 
лям брой младежи. За успеш

70. октомври 
бодения Белград, а 1945 годи 

във ВисшаДимитър Давиткок на е преустроена 
офицерска школа.

Освен посочените школи, 
със заповед на Върховния щаб 
от 20 януари 1944 година при 
Брие в Италия е наеменован 
щабът на 
школа .на НОВЮ с курс за пи 
лоти, разузнавачи и механици 
с над 2С 
тров Виа 
година е 
ска мо

ТРЪНСКИ ОДОРОВЦИ

В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА СЕ РАЗИСКВА Подготовка военновъздушната

За ролята на младежта 

в делегатската система
заявивъзпитание 

АНАСТАСОВ, ръководител на 
Отделението.

за Н-Ълушатели. На ос- 
преЪ февруари 1944 
ЧЬоомирана ОфицерНова година След преустройството на 

Училищния център във Враня, 
под чието ведомство работи 
Отделението в Босилеград пре 
одолени са редица финансови 
трудности, спъващи досега нор 
малката работа на училището, 
за което все по-голям интерес 
проявяват учениците завърши
ли основно образование в Бо- 
силеградска община.

реггощза школаателска
а 26 март съща 

край Кайро в Еги
на НОВ

Младежта в Трънсни Одоров 
ци усилено се подготвя за Но 
ва година. В навечерието на 
празника ще бъде изпълнена 
богата културно-забавна про
грама. Най-напред ще бъде 
предадена пиесата „Кощана" 
а сетне програмата ще продъл

та год|
петска ^
НОВЮ, пр^з която са минали 
около 840 слушатели.

Всички тези офицерски шко 
ли при партизанските Главни 
щабове дадоха способни и це 
нни надри за НОВ и за Юго
славската народна аруия^_

За успешно провеждане на 
заседанието започнаха опреде 
лени подготовни. Във връзка 
с това във всички първични 
организации на Съюза на со 
циалистическата младеж тази 
тема ще бъде публично обсъ 
дена. Разискванията в младеж 
ките организации в Димитров 
градска община 
миналата седмица.

В началото на 1976 година 
ще се състои III заседание на 
Републиканската конференция 
на Съюза на социалистическа 
та младеж на Сърбия. На конфе 
ренцията ще се разисква за 
ролята на младежта в самоуп 
равителното решаване и осъще 
ствяването на делегатската си 
стема.

на1нк«ва школа

с народни песни и танци. 
Предвидена е и богата лотария. 

След програмата ще продъл 
общо

жи

приключиха жи другарска вечер и 
увеселине. В. В. [ане Бурсач
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в ОРГАНИЗАЦИЯ НА СПИСАНИЯТА „МОСТ" И ГРАДИНА" 
ОТ НИШ

БЕЛЕЖКА ЗА ХУДОЖ
НИКА

.1

Литературно четене Милорад
в Звонци Геров

Роден през 1938 година
По инициатива на Общност- писателите от българската на- в Болевдол, Димитровград

та на интересите по култура Милка Христова, 
Стефан Николов и Миле Ни

ска община.родност
в Бабушница нишките списания 
„Мост” и „Градина” организи- колов — Присойсни. Гимназия завръшил в
раха на 11 декември литератур Село Звонци има богата би- Димитровград.
на вечер в село Звонци. Сало- блиотека с нниги на сърбохър-
на на училището беше пълен Занимава с| с литера-ватски и български езин и мно
до последно място. Тази вечер дейност. Своитего читатели. Тази литературна турна
населението от Звонци за пръв вечер е голям принос за по- стихотворения писалепът в своята среда се срещна пуляризация

край.
на ннигата в този още като ученик в гимна-с писатели. Свои творби чето-

зията. Като художник взеха нишките писатели Вице Пе-
трович и Добривое Йевтич и участие на първата изло-Б. Н.

жба на ономврийския са-
самодейците вБЕЛЕЖКА лон на

Белград.

Участник е на изложба

Невнимателните пречат та на кудожниците от бъл
гарската народност в Ди-

ГОРАмитровград.

Отдавна е известно, че димитровградската публи- 
на има изискан внус, че умее да цени хубавото, да 
различава добрите от лошите представления и точни, 
които й се предлагат.

И това е хубаво.
Но между посетителите влезне понякога и някои, 

на ногато не му е до програмата, а иска да нарушава 
тишината и да пречи на останалите.

Манар че организацията на програмата в чест на 
29 ноември — празнина на Републиката в Димитров
град беше на завидно равнище, програмата (с малки 
изнлючения — също), имаше ненолицина, ноито на ня
колко пъти свираха — и пречеха на останалите зрители.

Тази нередност, естествено, ще трябва да се пре
махне. Дежурните в Центъра за култура сигурно зана. 
пред ще поведат по-вече сметна и няма да пуснат та- 
нива „посетители”, ноито с хулигансното си поведение

лите нато нарушават приятната атмосфера.
Трябва да се реагира бързо и енергично, за да не 

се вкорени у невнимателните мнение, че могат да про
дължат и занапред с лошото си поведение.

СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

Вторият дом на Мухамед
— Вече тогава знаех много 

за Югославия и за героични 
те борби на югославските на
роди през Втората 
воина. Въодушевявах се от по 
литиката на другаря Тито за 
афирмация на необвързаните 
страни и за създаване на спра 
ведливи отношения 
Така обикнах Югославия и ней 
ните народи, въпреки че 
тогава никого не познавах тук. 
Това бе решаващото да дойда 
в Белград — казва Мухамед.

Машинният инженер Муха лото на новата учебна година.
да Учителският колектив и учени 

ците в Отделението на учили 
щето за квалйфицйрайи работ 

Босилеград дочакаха

мед Самир не е можал
продппппжи. мо СВОЯ ТруДОВ
вен ще започне в Босилеград 
— малко градче на югослав- 
ско-българсната граница, отда
лечено няколко хиляди киломе 
тра от родния му дом в Сирий 
ския град Алеп. Тун е от нача

световна

ници
го с особена радост, защото
вече години наред нямаха та
къв специалист, който да обу
чава автомеханици шлосери...

М. А. в света.

до!■■■■■!■пи

ОЧЕРК
В Белград той записал Ма

шиналнаДа не забравяме 

книгата
шимен факултет и 
година дипломирал със средна 
Оележка осем. IЮ време

спечелил
па

следването си ток 
много приятели между студен 
тите, които му оказвали все
странна помощ.

но ннигата може би ще им 
бъде най-ценният подарък. Пен 
сионерите що имат вромо и 
добре да ги разгледат и проче
тат и дори да ги пропоръчит 

на близките и приятелите си. В такъв слу
чай — и подаръците, които даваме при та
кива обстоятелства ще бъдат по-евтини. 
Книги можем да раздаваме при други по
води: при навършване на оди-кол но си го
дини трудов стаж и др.

* При отчитане на забележителни ре-
поле и

Вярваме, че добре ви е из
вестно, нанво е положението с 
книгата. Постоянно се пише и 
говори, че ннигата още не е 
получила заслужено място Книгата е стона, 
която е все по-енъпа; библиотеките «взимат 
незначителни ноличества от печатните из
дания — и по този начин все повече се 
отдалечаваме от ннигата, вместо да й се 
доближаваме. И затова — и все по-мално 
се чете1

Проблемът, естествено, е обществен, 
сложен и необикновено корав. Решение 
трябва да се търси.

Без намерение да даваме някакви ре
цепти или формули за спасяване на кни
гата, ще предложим няколко начина, които 
могат да бъдат от полза, да помогнат до 
известна степен ннигата да ни стане по- 
близка. Ще напомним за някои може би 
вече позабравени обичаи (които трябва да 
се освежат, актуализират).

* По случай осмомартовските празници 
— почти никой не дава на подарък книги!? 
Трудовите организации раздават какво ли 
не: дъждобрани, керамични изделия, мате
риали за рокли и др. А защо да не разда
ваме книги по този повод? Може би тъкмо 
зарад това че е подарък — ще подбуди ин
терес да я четем.

* На работници, отиващи в пенсия, 
също раздаваме подаръци. И в това няма 
нищо лошо. Това е знак на признателност 
за дългогодишната им работа. Но защо 
рядко практикуваме да им раздаваме, ма
кар между другото, и по някоя книга. Имен-

— В началото беше трудно. 
Не знаех езика, нито пък имах 
стипендия, а оаща ми, конто 
е инвалид не бе в състояние 
да ми изпраща издържка. мо, 
за това моите югославски др/ 
гари ме помагаха и това нико 
га няма да заоравя — казва 
Мухамед. Сетне, когато полу 
чил стипендия от нашата стра 
на и научил хубаво да говори 
сърбохърватски език 
нямал проблеми. Единствено 
книгите са му били главна гри-

зултати на културно-художественото 
др. творческа дейност — вместо различни 
лампи, фонове за носа, пепелници и 
безсмислени неща — можем да раздаваме 
хубави книги.

* Днес съвсем рядко —
активна дейност в обществоно- 

живот и в_спорта, не разда- 
■ само

вече
АР-

Мухамед Самир

Така Мухамед пристигна в 
нова среда, която го прие твър 
до сърдечно. За кратко време 
той стана ценен преподавател 
и добър другар, когото учени 
ците обичат и уважават.

А какво о било преди това?

жа.за постигнати
Мухамед има още амбиции. 

Желанието му е да завърши 
магистратура. Тогава, като 
циалист би заминал в Сирия, 
на която такива кадри са твър 
де необходими.

успехи, за 
политическия 
ваме 
грамоти.

* Раздаването н^м<иит^ 
тържества но е на ^нужната 
кои училища това е 
чески викторини, н*^ 
ни коннурси и др. на 
ват парични награди.

На знание — да с

спекниги. РаздавамеГ обикновено

на училищни 
висота. В на

ранено. На учени- 
пуители на различ- 
1вари — се разда-

отговори със зиа-

задължение
да помагам и по-младия 
брат, който в Белград следва 
агрономия. Един ден, когато 
замина в Сирия ще ми бъде 
жал, защото в Югославия съм 
се формирал и като личност 

специалист. Всъщност, 
тя е моето второ отечество — 
коза накрая на разговора Му 
хомод от далечна приятелска 
Сирия.

Сега имамюб( см

Нато свършен гимназист Му 
хамед со озовал на нръстопъ 
тя на живота си. Като отличен 
ученик имал възможности да 
следва в някое от учебните 
заведения в страната си. Оба 
че, без много, до со колобов

ние, с книга. \
* Ннижарите. особенс\твзи във вътре- 

шността, трябва да се снабдят с хубави 
книги. Да не бъдат, накто обикновено со 

магазини на хартия и ученически при 
но се 
^източ-

и като

казва,
бори, или магазини на книги, 
търсят. Те трябва да со провъ 
ници на снабдявано с иниг* рошил до дойде и дп следва

В. В.
Милорад Чирйч | в Югославия.
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пирот

Курсове по здравно 

просвещениеи Н Ф0 Р.МА ТО Р
общност на интересите по 

Пиротна самоуправителната
здрави хигиената на храненето и иак 

То и на борбата против зара
зителните болести. Курсистите 
ще бъдат запознати и 
те знания по първа 
всенародна отбрана и антуал 
ните обществено-политически 
въпроси.

о осигуряване ма Червения 
за народ

В организация 
пръст, Секретариата 
на отбрана, СеиР®"арииаоб„,ин обществени служби и Ой ин 
йената конференция на Ооциа 
листичесни съюз -- в повече 
сола в Пиротсна община н е 
оаботлт курсове по здрави 
просвещение на селската мла
деж.

за с основни 
помощ,ПРОИЗВОДИТЕЛИСЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ

ЗДРАВНА ЗАЩИТА НА

До 1980 година—здравни книжки и за 

селскостопанските производители
Също тана курсистите ще 

нови знания и от обяа 
на селското стопанство.

отбор на Чер- 
Пирот е обезпе

получат 
стта 1несат около*’стотина лекции, 

обърнели а "пртилното^поихо- 
Йрбата 1,0протиа ™ал кохожтзма

Общинският

ВеНИЯнеоРбходимата литература 
за провеждането на нурса.
чил

канИма две предложения 
да се уреди този въпрос. Спо
ред първото — селскостопан
ските производители с допъл
нителни облагания на нацио- 

доход с още 4 процон-

,
_ ЩЕ ЗАПОЧНЕ ВЪВЕЖДА-

И ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ.* ОТ 1 ЯНУАРИ 1977 ГОДИНА 
НЕ НА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ 
ТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ Как да защитим 

човешката среда?
налния
та биха обезпечили сума 
510 милиона динара, а общини
те и обществото — 130 мили
она динара. Според второто 
предложение — покрай досе
гашните влагания селскостопан 
ските производители би тряо- 

да обезпечат още лой 
а общината

от
повишение на облага-ности за 

нията за здравно осигуряване, 
защото националният доход от 
стопанството е по-висок от нада 

доход в Републиката

Настоящите законни разпо
редби, недоимъкъ.т на средст
ва, малкият брой лекари и на
чина на организиране на здрав 
ната служба не дават възмож 
ност за пълна здравна защита 
на населението на село. Пра
во на здравна защита в Соци
алистическа република Сърбия 
(без понрайнините) в различни 
общини се осъществява в 
различна степен. Така напри
мер във Валево, Чуприя и Ша- 
бац са обезпечени всички ви
дове задължителна здравна за
щита, докато в Белград, Нрагу 
евац, Смедерево и Пожаревац 
например има пълна здравна 
защита.

стралния 
с 5,3 на сто. Счита се, че за 
обезпечаването на пълна здрав 
на защита на селскостопански 
те производители ще са необ- 

по-големи

вало
милиона динара, 
и обществото — допълнител- 

] 170 милиона динара. Разби- 
ри се, в някои региони допъл
нителното облагане на нацио
налния доход на селскостопан
ските производители ще възли 
за от 1 до 2 на сто, а в други 
дори и до 8 на сто.

Самоуправителните общнос
ти по здравно осигуряване са
мостоятелно ще

ще управляват самоулра 
общности на интере- 

които ще се създадат в

кои дове
вителни 
сите,

на- по-големите региони.

Югославските юристи, 
то тези дни проведоха съвеща 
ние в град Ниш, предлагат във 
всични
шата страна да се 
дат фондове за защита на чо 
вешката среда от замръсява-

ходими два пъти 
средства, които в миналата го 
диня бяха около 430 милиона 
динара и средствата от Репуб
ликата от 190 милиона динара. 
Според груби изчисления — 
ще са необходими към 650 ми 
лиона динара.

По-голяма част от тези сред 
да обезпечат 

производи-

ни

врегиони
създа

На съвещанието също е ре 
шено да се налагат по-големи 
глоби на ония трудови органи 
зации, които не предприемат 

очистване на човеш
не.

нищо за 
ната среда от вредни отпадъ 
ци, защото
сители” са големите промишле 
ни гиганти, множество от кои 

построили пречиства

Най-големи средства за та
зи цел би трябвало да внасят 
ония трудови организации, ко 
ито и най-много замръсяват 
човешката среда. С тези фон

ства ще могатселскостопанските
тели. От общия национален до 
ход на селскостопанските про 
изводители досега се отделя
ше 4,20 на сто.

утвърждават 
на селскостопанските най-големи „замърправата

производители на пълна здрав 
на защита и другите видове 
здравна охрана. Т. М.

Скупщината на СР Сърбия 
даде тези дни подкрепа на ини 
циативата по-бързо да се съз
дават условия за пълна здрав
на защита на селскостопан- 

производители. В Сър-

то не са 
тели за отпадъчните води и
изпарения.ските

бия, без покрайнините, право 
на пълна здравна защита полз 
ва към 70 на сто от население- 
то. Според думите на д-р ЛЮ- 
БИНКО ДЖОРДЖЕВИЧ, 
право използва към 36 на 
сто от селското население — 
или от 2 милиона и 25 хиляди 
души _ пълна здравна защита 
имат 715 хиляди души. от кои
то 440 хиляди са деца и младе 
жи и девойки, 178 хиляди са 
лица над 65-годишна възраст 
и 86 хиляди души са бойци, 

- пълна и безпла 
защита. Значи —

^ъстшш. ТЕМИ-
АТЕРОСКЛЕРОЗА 

И ХРАНЕНЕ

ДИМИТРОВГРАД

това Старческият 

дом - в 

»Сателит«
които ползват

Вече положително се знае, 
че Старчески дом за лица от 
териториите на Димитровград- 

Пиротска и Бабушнишка

тна здравна 
над 1 милион души селскосто
пански производители. Това е 
недостатъчно и представлява 

спънка в осъществява-

млякото и зеленчуците в организма. Чо
векът обаче днес употребява 7-8 пъти по
вече сол. Най-голямо количество сол вна
сяме чрез хляба — 1,41 г. Една порция 
готвено съдържа 2 г прибавена сол, ке
бапче — 0,8 г. Това обаче не остава без 
последствия

ПЪРВОПРИЧИНАТА за атероенлероза- 
- изяснена, обаче са известни 

редица фактори, наречени рискови, които 
предразполагат и улесняват развитието й. 
Единият от тях, може би най-важният, е 
нерационалното хранене. Известно е, че 
главните съставки в храната на човека са 

белтъчините и въглеводите. Ви
тамините, както и необходимите елементи: 
калий, натрий, желязо, магнезий, калций 
и други се приемат с тях. Енергетичните 
нужди на организма се задоволяват най- 
добре, когато се спазва равновесието меж 
ду отделните съставки храни.

Нарушението на нормалното отношение 
в полза на мазнините предизвиква 
увеличение на местните съставки на серу
ма на кръвта (хиперлипопротеинемин), ва
жен рисков фактор в развитието на ате
росклерозата. За атерогенни днес се при 
емат наситените мастни киселини,

ска,
общини ще се строи в идна 
та година. Определено е и мя 
сто за същия. Домът ще се 
строи в „Сателит" — селище

та не е още
голяма
нето на общата политика 
ускорено преобразяване на сел 
ското стопанство и промените 

на село. Освен това

на

прогресивно и бавно ар
териите се увреждат, улеснява се разви
тието не само на атеросклерозата, но и 
на артериалната хипертония. Всяка хра-

количества, 
разстройства. Не 

правят изключение и животинските вита
мини, някои от които могат да предизви- 

явления на отравяне (А, Д и др.). За
служава да се отбележи и ролята на въгле 
водите продукти. Захарта, която се консу 
мира в по-големи количества, увеличава 
мастните съставки в кръвния серум.

Храненето е много важен и постоянно 
действуващ рисков фактор за развитието 
на атеросклерозата. Той е в зависимост 
от бита и културата на хората, от пости
женията на съвременната цивилизация.
Противоречията между природните норми, 
създадени от хилядолетия, техниката, на
влязла широко в живота на хората, дават 
своето отражение и във вътрешната сре
да, в самия организъм, който трудно се др. 
приспоообява и реагира с болестни прояви.

Изводът е — да се живее при род о- зходвани 800 хиляди
целесъобразно, да не се приема повече 
храна от необходимата за извършваната 
работа, да се поддържа нормалното > за 
ръста телесно тегло, да се намали консу
мацията на готварска сол до 4 
дневно. Само така може да се избегне 
наказанието на природата.

на живота 
— това нещо отрицателно вли
яе и върху .сигурността на ед
на част от селското население.

то. предварително 
е утвърдено — средства

обект обезпечават 
Републиканската общност 
пенсионно и инвалидно осигу
ряване и общинските енупщини 

Пирот, Димитровград и Бабу 
шница. Общата стойност 
обекта ще възлезе 
милиона динара.

Първата сума за изгражда 
не на Дома в Димитровград 
ще постъпи вече в идната го 
дина, макар че беше поедви 
дено това да стане в 1977 го 
дина. Домът ще разполага с 
400 — 500 места и ще бтп,е 
съвременно обзаведен. В не 
го ще има столова, помете 
ния за свободни дейности, за 
ла за изнасяне на програми и

Както вечемазнините,
за

този важен
пона, приемана в наднормени 

предизвиква обменниКъде е изхода от положение
то?

Д-р Любинко Джорджевич 
счита, че още през идната 1976 
година, в рамките на регионал
ните общности, всякъде къде- 
то има възможност ще се раз
ширяват правата по здравна за 
щита. След пълни и точни из
числения в общините и регио
ните от 1 януари на 1977 годи
на, ще започне постепенното 
осъществяване на програмата 
по пълна здравна защита, ко
ято ще трябва да се реализи
ра до края на 1980 година.

Откъде ще се намерят сред
ства?

в
кат на

често над 10

които
се 'намират предимно в животинските маз
нини, а ненаситените, получени от расти
телни масла, се смятат, обратно, за анти- 
арогенни, защото намаляват серумния хо- 
хюлестерол.

Има болни обаче, които нямат увели 
чени мастни съставки на серума — хора 
с увеличени такива, ноито не страдат от 
атеросклероза. Има следователно и други 
важни причини за това заболяване. Един 
такъв хранителен рисков фактор е готвар 
ската сол. Изследванията показаха, че 
предизвиква увреждания на артериалните 
стени и потенциализира развитието на 
сперименталната атеросклероза. Солта (гла 
вно натриевият йон) е нужна за 
на организъм. Необходимото количество, 
според учените е 2 — 3 г за 24 часа. Тя 
се получава и от обмяната

За този обект вече са изра 
динара

за изготвяне на проект, полоЗа да се осъществи 
здравна защита на селскосто
панските производители — са 
необходими значителни финан
сови средства, голяма част от 
които трябва да обезпечат сел 
скостопанските производители. 
Налице са обективни възмож-

пълна
тя вината от която сума е запла 

тило Сдружението на пенсионе 
рите в Димитровград, докато 
останалата сума ' ще заплатят 
сдруженията в Пирот и Бабуш 
ница.

ек-
6 г

живота

на месото, Д-р м. с. М. А.
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