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С указ на Президента на Социалисти
ческа Федеративна република 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 графичесна дейност и за приноса в раз
витието на братството и единството
между нашите народи и народности.

ЦЕНА 1,20 ДИНАРА

ЗАСЕДАНИЕ НА ОК НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ
СЪЮЗ В ДИМИТРОВГРАД

РЕШЕНИЯТА |А СЕ
РЕАЛИЗИРАТ ДОКРАЙ
— Необходимо е по-голямо ангажиране
за разрешаване на стопанските проблеми в
в общината

ЮГОСЛАВСКО

СЪВЕТСКИ ОТНОШЕНИЯ

ПОСЕЩЕНИЕТО НА 0. И. БРЕЖНЕВ
В ЮГОСОАВИО
Йосип Броз Тито и Леонид Илич Брежнев от 15
до 17 ноември обмениха мнения за взаимните отношения
между СФРЮ и СЮК и СССР и КПСС и за международна
та обстановка. Тито отличи Брежнев е Орден на свободата,
а Белград му присъди Златна възпоменателна диплома.
По покана на президента на
СФРЮ и
председателя
на
СЮК Йооип 'Броз Тито от 15
до 17 ноември т. г. на приятел
ско делово посещение в наша
та
страна беше генералният
секретар на ЦК на КПСС Ле
онид Илич Брежнев.
Прези
дентът Тито с най-висши юго
славски държавни и партийни
ръководители поорещна. ьреж
нев пред Белия дворец в Бел
град в понеделник преди пла
дне.
Същия ден започнаха юго
славсно-съветсните политически
разгори в атмосфера на лрия
телство, взаимно доверие и от
кровеност, зачитане на между
народната позиция на
вояна
страна. В югославската делега
ция, оглавявана от президента
Тито бяха още: Едвард Кар
Стане
дел, Видов Жаркович,
Доланц, Джемал Биедич, Ален
сандър Гърличков, Милош Ми
нич и Йоже Омоле. В съвет
предводена
ксата делегация,
от Брежнев, участвуваха: Ан
дрей Громико — член на По
литбюро на ЦК на КППС и
министър на въшките работи
на СССР, Константин Катушев
— секретар на ЦК на КПСС,
Константин Русанов — член на
ЦК на КПСС и помощнин на
генералния секретар, Андрей

Александров — кандидат член
на ЦК на КПСС и помощник
на генералния секретар на ЦК
на КПСС, Ншолай Родионов —
член на ЦК на КПСС и заме
стнин на министъра на външ
ните, работи, Леонид Замятин
— член на ЦК и КПСС и ге
нерален директор на 1АСС и
Владимир Стйепаков — член
на ЦК на КПСС и посланик на
СССР в Югославия.
Политическите разговори Ти
то — Брежнев започнаха на
15 т. м. в следобедните часо
ве. Същия ден в Стария дво
рец на Дединя се състоя търпредседажество, на ноето
телят на Скупщината на пра
да Живорад Ковачевич на Л.
И. Брежнев предаде златна
възпоменателна диплома на
града.
Вечерта в зданието на Съю
зния изпълнителен съвет пре
зидентът Тито даде вечеря 'В
чест на Леонид Брежнев. Ве
черята премина в сърдечна и
приятелска атмосфера. На ве
черята другарите Тито и Бреж
нев вдигнаха тостове., Непооредствено преди това
дру
гарят Тито на генералния се
кретар на ЦК на КПСС и мар
шала на Съветския съюз Ьреж
нев връчи Орден на свободата,
с който го отличи ,дю пбв-од

70-годишния му юбилей, а за
изключителни уопехи в номан
дуването на големи войскови,
части на Червената армия
и
приноса към победата на наро
дите на Югославия и Съвет
ския съйз на страната на ан
тифашистката коалиция над опчция враг във В тор ала светов
на война”.
ТИТО:

Обществ ено-и н о номи ч есн ит е
отношения в стопанството и
задачите на Социалистическия
съюз в провеждането на до
говорената политика за стаби
лизация на стопанството беше
плавна тема на обсъждане на
заседанието на ОК на ССРН
в Димитровград. Освен чле
новете на Конференцията
в
работата на заседанието взеха
участие и членовете на Общюн
ония синдикален съвет, 11редседателотвото на Общинската
конференция на Съюза на со
циалистическата младеж, пред
ставители на Общинската окуп
щина и останалите обществеорганизации,
но-оолитичеони
както и представители на Междуобщинската
конференция
на ССРН в Ниш.
Уводно изложение
изнесе
Младен Димов, началник
на
отдела по стопанство и финанои при органа на управле
ние 'В Димитровград. В мате
риалите и в доклада на Димовбеше изтъкнато, с резултати
те осъществени в стопанство
то на общината, след деветте
месеца на текущата година,
не можем да бъдем доволни,
В
макар че общият доход,
сравнение със сълция период
на миналата година, е увели
чен с 2 на сто. При това оба
че трябва да се има предвид,
че три организации са работи
ли със загуба’: „Тигър", „В. И.
Циле” и „Услуга".
И докато загубата в каучу
ковата промишленост главно е
резултат на ненаплатена реа
В
лизация, то положението
„Циле" е много по-сериозно
,и изисква коренни промени,
РЕАЛИЗАЦИЯТА НА СРЕДНО
СРОЧНИТЕ ПРОГРАМИ
В уводното изложение беше
изтъкнато, че основно ударение
и предстоящия период трябва
по-на
да се
сложи
върху
на сататъшното укрепване

м©управителните
общественоикономически отношения, ук
репването
на
материалната
база на стопанството и съгла
суване на развойните програ
ми. За осъществяване на те
зи цели е н-ужно и увеличение
на производителността на тру
да, дохода, настаняването на
нови работници, по-голям из
нос. Особено внимание тряб
ва да се обърне и на кадро
вата политика, съгласуване на
разпределението и
икономич
ността на стопанисване.
Тревожат и многото отпусни
по болест до 30 дни.
През
първите 9 месеца на т. г. тру
довите организации за танива
отпусни са изплатили над 1 ми
лион и 300 хиляди динара. А
загубата, която е претърпяло
стопанството поради тези от
пуски е още по-голяма.
В областта на селсното сто
панство трябва да се обър
не голямо внимание на сдру
жаването. В това отношение
досега не е направено почти
нищо. Затова е необходимо
по-голямо ангажиране на всич
ки обществени фактори.
Трябва да се изтъкне,
че
решения и и&води
не лип
сват, липсва само реализаци
ята им. Затова в предстоя
щия период специално внима
ние ще се обърне на реали
зацията на приетите решения.
А това значи до края на го
дината и в следващата да се
създават условия за реализа
ция на средносрочнана прог
рама. Трябва да се изтънне,
че средносрочната
програма
не е само програма на жела
ния. Осъществяването й
е
гьряка необходимост на общеотвено-политическата общност.
РАЗИСКВАНИЯТА И ИЗВОДИ
ТЕ
На заседанието беше създа
дена работна група за ИЗ10товяне на заключения.
Най(На 4 стр.)

СВЕТЪТ ИСКА МИР

В първия ден от посещение
то на Брежнев на тържествена
та вечеря, дадена в чест на
Леонид Брежнев президентът
Тито вдигна тост и между дру
гото каза:
— Трайната и здрава основа,
'върху която успешно се раз
сътрудничествовива нашето
представлява взаимното зачиприетите
тане на съвместно
принципи — независимост, су
веренитет, равноправие, нена
меса, зачитане на различията
>в пътищата на вътрешното раз
витие и особеностите на между
народните повиции на нашите
страни и партии. Тези принци
пи са съдържани в Белградска
та и Московска декларация от
(На 2 стр.)

Делегатите о внимание следят доклада за стопансните резул
тати в общината

КЪМ 1 400 000 ЧЛЕНОВЕ НА СЮК

ПОСЕЩЕНИЕТО НА Л. И. БРЕШНЕВ
В ЮГОСЛАВИЯ
(От

1

стр.)

1955 и 1956 юдина и в изявлението от 1971 година и в друюгосл авс ко-съв етсни съвгите
местни документи.
Изтъквайки че социалистиче
чието трайно
ска Югославия,

на
определение е политинатаанга
необвързване, е твърде
жирана в провеждане решения
та от Конференцията в колом
бо, президентът Тито ваза, ч
борбата на народите за мир.
сигурност и равноправно меже
дународно сътрудничество
неразривно свързана с торбата
за
прогресивно
обществено
преобразование и социализъм.
_ Все повече с© афирмира
съзнанието, че взаимните отно
шения на воички тези сили могат да се изграждат само вър
ху принципите на независимо
стта, самостоятелността, равно
правието, ненамесата, от.овор
ността пред своята работниче
ска класа и народа
подчер
та другарят Тито и добави, че
Берлинската конференция на
комунистическите и работниче
ски партии на Европа в това
отношение представлява зна
чителна крачка напред
БРЕЖНЕВ: ЗА РАВНОПРАВНИ
ОТНОШЕНИЯ
Отговаряйки на наздравицата на: президента Тито Л. Бреж
нев каза, че съществува солид
по-нататъшното
,на основа за
развитие на съветско-югославприятелски
връзки, изя
ските
вена в твърде ви сокото ниво
на сътрудничество, спечеления
опит в съвместната дейност на
различни полета и в двустра
нната вярност на принципите
на равноправието и взаимната
ненамеса във вътрешни работи.
__ Съветско-югославското съ
трудничество и сега се разви
ва добре във всички области
и има добри перспективи. Мисля, че това може само да се
поздрави. Обаче тук-таме на
Запад в последно време е ста
нало мода да се хвърля сянка
върху нашите взаимно добри
отношения и за тях да се раз
пространяват най-абсурдни из
мислици. Авторите на такива
приказки се опитват да пред
ставят Югославия като някак
ва горка безпомощна червена
шапчица, която се готви да
страшният
разкъса и изяде
• апресивкървожаден вълк
ният Съветски съюз.
По-нататън Брежнев изтък
на, че СССР се застъпва със
СФРЮ да развива здрави прия
телски отношения върху осно
вата на пълно равноправие, вза
имно уважаване и доверие и
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СТРАНИЦА 2

Понастоящем СЮК е иай-чисд

абсолютно ненамеса във вът
решните работи.
На 16 ноември другарите Тито и Брежнев и сътрудниците
им продължиха разговорите в
Добановци край Белград. За-*
«лючителните разговори Тито
_ Брен*нев се състояха в сряда на 17 ноември, когато съвет
скота делегация замина за Моеква.
ОТПОР НА СЛОВЕНЦИТЕ

ЦиадодствГсба°ТиайЧголямата социалгш^гр^
Прие™» иаГови членове е трайна задача на всички организации и рьководства.
В СЮН продължава процеса
на постоянно увеличение ороя
след
на членовете, започнал
И ХЪРВАТИТЕ В АВСТРИЯ______

Езиновото преброяване

21то заседание на Председа*
телството на СЮН. През 1975
година са -приети 156 650,
а
през първата половина на настоящата година 105 724 нови
членове. Съюзът на югославсните комунисти днес наороява оиоло 1 400 000 души. Нато
со има предвид милионното чи
сло на членовете, организирани в Социалистическия СЪЮЗ
и другите обществено-ттояитиче
ски организации, манто и пран
-римата на Съюза на югославените комунисти в своите редо ве да пр кома само най-дейнито идейно-политически опре
делени активисти, може да се
констатира, че сегашният брой
на СЮК е на й-гол ям в след
военния период.
Тана численото приемане на
нови членове в СК и резултат
на засилената целокупна дей
ност на Съюза на номунистито върху провеждане на реше
нията на Десетия конгрес
и
на Конституцията, канто и на
все по-интензивната борба за
нови самоуправителни общест
вено-икономически отношения,
съдържани
в Законопроекта
за сдружения труд. Това е ре
зултат :на изключително поло
жителните отношения на -найшироките слоеве на работни
ческата класа, младежта и ос
таналите трудещи се към ре
волюционния курс и политика
па СЮК.

Целовец: словенците изгарят избирателните бюлетини
Езиковото преброяван в Ав
стрия, проведено в неделя на
14 ноември, претърпя неуспех.
Две трети от австрийските гра
ждани отхвърлиха преброяване
то. Не излезоха на избирателните пунктове, В областта Тирол са гласували само 10 на
сто от избирателите, а в областта Салцбург — към 20 на
сто.
В Коринтия гласуването е
протекло в знак на психичес
ки натиск от великогерманените шовинисти върху словен
ското национално малцинство.
Словенците в Коринтия бойко
тираха това преброяване, с
което осуетиха австрийското
правителство да ревмдира Дър
жавния договор, който гаран
тира на малцинствата в тази
страна национално, езиково и
политическо равноправие.
С една дума, възванието на
коринтените оловенци, »радишчанските хървати и на демо
кратичните сили в Австрия да
се отхвърли преброяването се
увенча с успех. По този начин
бе осуетено по-нататъшното
отчуждаване на националните
малцинства, а на австрийското
правителство е даден шанс с
представителите
на
малцин
ства чрез преговори да им обезпечи всички права, произ
тичащи от Държавния договор.
В деня
на
преброяването
пред сградата на областното
правителство в Клагенфурт —
Целовец стотици коринтски
оловенци демонстративно запа
лили своите бюлетини. Съща
та картина е могла да с© види
и в много други места в Ко
ринтия. Също така и градиш-

чанските хървати са бойкоти
рали преброяването.
на
Решителната съпротива
насловенското и хърватско
ционално малцинство, показа
че със статистически манипу
лации не може да се отрече
съществуването на малцинства
та нито в една държава.

През същия период се е увеличавап и броят >на члено
вете от редовете на работниците от непосредственото про
изводство, така че днес те
представляват
най-числената
социална група в СЮК.
Приемането на младежта
през 1975 и през първата по-

ловина <иа 1976 голина е ои-и по-организирало по-голямо
но .отнолното в предишния пе
риод. Младежта съчинява
'4
процента от броя на новолрие
тите Днес -в СЮН
членуват
под
около яЬу хиляди души
/'7-годишна възраст, юва пред
‘
31 на сто от оощия
ставлява
орой на членовете -на СЮН.
се увеличава
така
Също
......... в СЮН, така
бооят на жените
СЮН
членуват 310
че днес в
хиляди жени или 22,1 на сто.
Увеличава се и числото на на
стните селскостопански производители в СЮН. Гази положителна практика трябва да се
насърчава.
От друга страна намалява чи
слото на членовете, които на
пускат Съюза на комунистите.
В предстоящия период във
всички среди, в основните ор
ганизации и ръководствата на
СЮК трябва всестранно да се
разгледа и анализира състоя
нието и явленията във връзка
с ло-ускореното и по-последователното приемане на поло
женията и решенията на Десе
тия потрес на СЮК и на зан
люченията на II заседание на
ЦК на СЮК за постоянното и
по-нататъшно
изменение
на
класово-социалния състав на
членовете в СЮК и да
се
поедприемат конкретни мерни
и организирани акции за лолу
чаване на работническо
бол
шинство всянъде, където
за
това съществуват реални усло
вия. При това последователно
да се прилагат утвърдените
критерии и да се не допусне
постъпване в СК от кариеристични и други подобни побуДИ.

От идейно и организацион
но-политическо становище при
емането на нови членове в СК
трябва да стане трайна зада
и
ча на всички организации
ръководства в СК.
Тези оценки
и становища
бяха изнесени на
неотдавна
състоялото се заседание
на
Изпълнителния комитет на
Председателството на ЦК на
СЮК, на което беше разгле
дана ст.рунту,рата на членовете
на СЮК през 1975 и първото
полугодие на 1976 година.

ИНФ0РМБЮР0 — КАКВО Е ТОВА? 1*

Петият конгрес-единни с Тито
(Продължение)
Другари и другарки, — каза по-ната
тък другарят Тито — ако тези, «о.ит,о така
ни обвиняват са имали желание да ни опет
нят пред пролетариата на останалите стра
ни, да опетнят нашата страна, нашето ръ
ководство и нашата Партия, тогава те това
постигнаха само частично и не за дълго
време. Истината ще победи, понеже тази
истина се състои в необорими факти, които не мо|*ат дълго да се принриват пред
пролетариата на другите страни. Впрочем,
нове чето хора, участвували в създаването
на обвиненията в тази резолюция, пред
ставляват страни, които по своето си раз
витие след войната изостанаха далеч зад
Югославия. Нима нямаше да бъде по-умно
тези критици да критикуват себе си
и
своята работа, понеже недостатъци и греш
ки има при тях © изобилие във всички
възможни форми. Но може би на тях тън)Мо затова е необходимо да опетнят на
шето ръководство, нашата партия и наша
та страна.
Другари и другарки, сега от воички
страни се опитват да ни учат азбуката на
^марксизма-ленинизма, при което тези учи
тели атакуват отворени врата и измъкват

цитати от произведенията на Маркс, Ен
гелс, Ленин и Сталин, не взимайни пред
вид обстоятелството, че ние тези цитати
отдавна вече практически употребявахме и
че
употребяваме. Те сега ни оспорват,
сме марксисти, ленинисти.
Огромната роля на ЮКП в освободи
телната война и нейното успешно надделяване бе резултат само на това, че ние
се ръководехме и знаехме да се ориенти
раме в най-трудните ситуации въз основа
на учението на марксизма-ленинизма. Сле
дователно, да се създаде такова единство
на Партията, каквото е нашето, така слав
на Партия, каквато е нашата, да се реши
така националния въпрос, нанто .ние сме на
решили, да се създаде такова народно единство и братство,
каквото ние създа
дохме в Югославия, да се проведе осво
бодителната война при най-трудни условия до окончателна победа и да се пос
трои воичко, което ние след войната по
строихме в нашата страна — може само
народ, който се предвожда от така зака
лена комунистическа партия,
каквато
е
нашата, може само Партия, която познава
законите на общественото развитие и се
ръководи от учението на марксизма-лени
низма.
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ОТ МЕЖДУОБЩИНСНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССРН В ГРАД
НИШ

МЕЖДУОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СКС И ИЗПЪЛНИ
ТЕЛНИЯ' " ОТБОР НА РЕГИОНАЛНАТА СТОПАНСКА КАМАРА В
НИШ

ПОВЕЧЕ ВНИМАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕ
НИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И СДРУЖЕНИЯ
НА ГРАЖДАНИТЕ
В
Нишни
регион
има
850 разни организации и сдру
жения с над 250 хиляди члено
ве, ноито недостатъчно са об
хванати от Социалистическия
съюз. В много от тях са недо
развити сам ©управителните от
ношения. Това бяха основните
заключения на неотдавна про-,
ведената в Виш Междуобщинска конференция на Социали
стическия съюз, уводно изло
жение на която изнесе ЗОРАН
ПЕТРОВИЧ, сенретар на конфе
ренцията. В работата на кон
ференцията взеха участие и
Аранджел СТАНИСАВЛЕВИЧ,
член на Секретариата на Ре
публиканската конференция в
Белград, Петър РАДОЕВИЧ,
зам. - секретар на Междуобщин
оката конференция на СКС, де
легати на разни общественополитически
организации
и
сдружения в региона.
— Социалистическият съюз
досега не се е занимавал до
статъчно с работата на остана
лите организации и сдружения.
Много от тях още не са съ
гласували своите нормативни
актове със Законопроекта за
сдружения труд. Има организа
ции и сдружения, които не раз
полагат със сили, и материал
ни и кадрови, да направят то
ва. Затова ССРН и Съюза на
младежта трябва да им онажат помощ — изтъкна Петрович. ССРН трябва да им помогне също и в организираната им борба срещу влияния,

Сдружаването е в начален етап
Споразуменията не са премахнали купопродажните отноше
ния. Сдружаването е шанс за стопански изостаналите общини. За
конституционното преобразоване най-голяма отговорност пада на
комунистите. Изпратена протестна телеграма до австрийското по
солство в Белград.

ганизации и сдружения са по
стигали и добри резултати —
добави Петрокич. — Недораз
витите самоуправителни отно
шения и останките на стари,
менаджерски схващания, при
ватизация и др. отрицателни
прояви в някои организации и
занапред
сдружения труд
ще бъдат предмет на сериоз
но внимание на Социалистиче
ския съюз — подчерта Зоран
Петрович.

Постигнатите резултати
в
сдружаването на труда и средствата
в
стопанството
на
Вишки регион все още е в
начален , етап.
Подети
са
много инициативи, но ононча-

страна на трудещите се
е
схванато като важна революционна нрачна в по-нататъшното изграждане и развитие на
общ естеен о-инономи че с ните от
ношенйя. Тези оценки бяха из-

В разискванията се изтъкна,
че организациите на Социали
стическата младеж в региона
голямо внимание обръщат на '
обществените организации, за
нимаващи се с възпитание и
образование на децата и мла
дежта. За да могат и занапред
с уопех да изпълняват тази
те ще
отговорна задача
трябва още по-тясно да се съв
рзват с местните организации
на Социалистическия съюз, ко
ито са обединяващ възел на
дейността на всички организа
ции. В местната организация
именно трябва да св осъще
ствява конституционния прин
цип за ролята и мястото на
ССРН в организирането на вси
чки социалистически оили. Но
в това отношение местните оР
ганизации са още в. началото.
Социалистическият съюз за
напред ще съдействува за ма
совизирането
и укрепването
на всички останали обществе
но-политически организации и
на
сдружения за
правилно
сочване на дейността им.

чужди на самоуправителния со
циализъм. Много от тези ор-

Ногато на нас след всичко, което на
правихме, и то действително направихме,
се оспорва, че в известен смисъл
вър
вяхме по нови пътища до осъществяване
тогава
това
значи
да
се
на всичко това,
провъзгласява марксизмът-ленинизмът за
догма, за нещо, което не подлежи повече
на развитие, без 0глад накви нови условия
са настанали. Това е недиалентически, а
ние при това се ръководехме именно от
учението на Ленин, който нато
цитира
Енгелс, назва: „Нашето учение — е говорил Енголс за себе ои и за своя знаме
нит другар (Маркс — заб. Ти то), не е
догма, но ръководство за акция . Ленин
след това назва: „В тази нласическа по
ставка с прекрасна оила и яснота е под
чертана онази страна на марксизма, която
почти винаги е изпускана от предвид, а
изпускайки я от предвид, ние марксизма
правим едностранчив, обезобразен,
мър
тъв. Ние от него вадим живата душа, ние
подронваме неговите коренни теоретически
оси — диалектиката, учението за всестран
ното и пълно с противоречия историческо
развитие; ние подмопаваме неговата връзна
ка с определени практически задачи
дадена епоха, ноито могат да се променят
всеки
нов
завой
в
историята...
И
при
почнататък Ленин наза: „И тъкмо в наше
време между онези, които интересува съд
бата на марксизма в Русия, особено често
се срещат хора, които изпуснат от предвид тази негова страна. А обаче, всениму
е ясно, че през последните години Русия
доживява такива тежки преломи, които с
необикновена скорост и необикновено ос
тро меняваха ситуацията, социалню-оолитичесната ситуация, която определя по найблизън и непосредствен начин условията

М. Андонов

В тази най-важна в моменте
обществено-политическа
дейност членовете, организаците и ръководствата на СК
и всички организирани соци
алистически оили трябва из
цяло да се ангажират пред
приетите
инициативи по-ефи
касно и бързо да се претвор
яват в дело. Да се разобли
чават отпорите, а трудещите
се да се информират за пре
димствата и резултатите, кои
то предлага одружаването на
труд и средства в областта на
материалното производство.
В този смисъл Конференци
ята прие заключения за пре
дстоящата дейност и задачи
на организациите и ръковод
ствата на СК и останалите
обществено^политически
ор
ганизации и фактори.
От заседанието бе изпрате
на протестна телеграма до по
солството на Републиката Ав
стрия в Белград, в която се
казва:
,,Членовете на МОК на СКС
в Ниш с огорчение констати
рат, че решението на австрий
ското правителство за тананареченото „езиково
пребро
яване на малцинствата" пред
ставлява акт пряко
противо
положен на задълженията, ко
ито произтичат от Държавния
договор, на решенията
от
Хелзинки и представлява недемократическа мерна насоче
на към убиване и към отри
чане на основните им човешни права.

I

От

заседанието

телните резултати все още не
Самоуправителзадоволяват.
I ното организиране върху прин
от
ципите на Конституцията

за действуване, а следователно и задачите на действуването..Тъкмо затова, че
марксизмът не е мъртва догма, нито пък
някакво завършено, готово, непроменливо
учение, но живо ръководство за акция,
тъкмо затова той не може, а да не отра
зи върху оебе си оразяващите остри из
менения на условията в обществения жи
вот(Ленин, Сочинения, том' XV, „За
някои особености на историческото развити© на марнсизма”).
Ето така говори и учи Ленин, а нас
на
искат да ни приоилят по нашия път
изграждане на социализма строго да се
придържаме към някакви рецепти.
Другари и другарки, когато става ДУ?
ма за това дали е имало или • не е имало
грешки в работата на нашата Партия няма да твърдим, че не ни е имало. Извест
но е, че ние самите безмилостно критику
ваме нашите грешни; които е имало и ■ все
още ще има вероятно, но настоявам е и
трябва да настояваме в нашата Партия да
бъдат възможно по-малио; От ден на ден
ние откриваме грешките и настояваме да
ги поправим. Поправяме пи понякога побързо, понякога по-бав/но, но това са греш
ки от съвсем друг харантер, в сравнение
с тези, ноито иокат да ни подхвърлят. Нашите грешки може да видим ние самите, мо
гат да ги видят членовете на нашата Партия и нашите народни маси, понеже това
са грешки, свързани с нашата всениднев-.
на действителност. Те често ни ударят по
ги
главата, понеже не ги откриваме, не
виждаме навреме. Но коя партия е имунна
от грешки? Няма такава партия, няма та
къв човек, нойто работи, а да не греши.
(СЛЕДВА)

несени на състоялото се на
12 ноември заседание на МОК
на СКС' и Изпълнителния от
бор на Регионалната стопанс
ка камара в Ниш.
Публичните разисквания вър
ху Законопроекта за сдруже
ния труд са допринесли мно
го стопански организации да
съгледат
самоуправителното
организиране и предложат но
ви решения в уреждането на
обществено-икономическите от
ношенйя от основните органи
зации на сдружения труд до
сложените
организации
на
сдружения труд и другите фор
ми на самоуправително орга
низиране.
Нб досега все още не са
възможизползваки воички
кости; като образуването
на
основните организации на сдру
рутения труд, тена и в тях
ното по-нататъшно свързване
В’: трудови и сложни органи
зации- на сдружения труд.
Сдружаването е обществе
на' И' икономическа необходи
бе изтъкнато на заг
мост
седанието. От него ще имат
полза и развитите и стонансни изостаналите общини. То
в
не трябва да се затваря
местните общински и регио
нални граници. При това тряб
всякакъв
ва- да се избягва
формализъм, а неговата съ
ществена основа да предста
вляват доходните самауправителни отношения.
0 организирането в селско
то стопанство не е на за
доволително равнище. 'Малък
е броят на сдружените земе
а досегашното сдруделци,
нугтотения характеризират
продажни отношения.

Считаме, че това решение е
последица на отстъпките пред
натиска
на най-реанционните
неонацистики кръгове,
които
настояват да ооирурят връща
не на нацистката
политика
към малцинствата в Австрия.
За това красноречиво говори
и найновото кощунстване
с
паметниците на
словенските
партизани в Коринтия, както
и други актове на
насилие
срещу малцинствата.
решително
Протестирайки
против такава политика на ав
стрийското правителство, ние
сме убедени че всички демон-'
ратични сили и всички граж
дани в Австрия ще намерят
сили да се противопоставят на
този вид натисн и че със своя
та конкретна анция ще проявят
солидарност с борбата на сло
венците и хърватите в Корин
тия за опазване «а своята на
ционална самобитност и човеш
ми права”.
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Решенията да се реализират докрай

ДИМИТРОВГРАД

ДЕЛЕГАТИ В МЕШДУОБЩИНСКАТА И
РЕПУБЛИКАНСКА КОНФЕРЕНЦИИ
НА ССРН
Общинската конференция на
Социалистически съюз и Дими
тровград избра делегати за чле
нове на Междуобщинсната и
Републиканска конференция на
ССРН. Тези извънредни избори
се проведоха, понеже досега
шният член в тези консререн
ции — другарката Ана Станче
ва е освободена от дължност.
За делегат в Междуобщинсна
та конференция беше избрана
ЛИЛЯНА ЗАРКОВА, учителка
в основното училище „Моша
Пияде” в Димитровград.

За делеиат в Републиканска
та конференция на ССРН бе
ше избрана другарката ьОРКА
ВЕЛИЧКОВА, работничка в нау
чуновата промишленост „1игър"
в Димитровград. Величкова бе
ше избрана и за член на Пред
оедателството на Републикан
ската, конференция на ССРН,
за председател на Общинска
та конференция за обществе
на дейност на жената в Дими
тровград и за член на някои
тела ОК на ССРН в Димитров
град.

II

Деловият президиум и част от делегатите на
гяюужаването на труд
В предстоящия период
сът
(От 1 стр.)
и средства^Дългосрочното ранеобходимо акцията успешно
зрешаване на кадровите гкро- да се проведе нато се понанважна задача в предстоящия
блеми е също въпрос, който ят в същата да вземат учаспериод е да се уопори процевсички досега де записаА.
търси сериозно обсъждане.
ти©
,,ог.тмитй
Конституционното преустроили заем, особено в мес
ство и организиране на труобщности по с^ата.
довито организации все още
Конфере!^и^та
пре
рог
СЕСИЯ НА МЕЖДУОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА БОИЦИТЕ
не е проведено във всични корама за работа до ю
лективи, изтъкна в дискусия- година,
та си председателят на Об
щинската скупщина инж. Бо- '
«
рис Борисов. Той също гово- .1
|| ■
ри, че не са всякъде изгото- г:
| кш
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Сдружаването на селсноотопансните
производители - трайна задача
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩНОСТТА ЗА НА
СТАНЯВАНЕ НА РАБОТА

Как по-бързо да се
дойде до работа?
I

Тези дни Скупщината на Самоуправителната общност на интересите по настаня
ване на работа за общините Враня, Босиле
град, Буяновац, Владичин Хан, Сурдулица,
Прешево и Търговище ще приеме програма
за работа до 1980 година

Изхождайки от факта,
че
създаването на
условия
по
настаняване на нова работна
ръка има голямо значение
и
за общините от Бранения ре
гион, в Проектопрограмата се
констатира, че досегашните ре
зултати в тази област са срав
нително добри.

Имайки предвид осъществе
ната степен на общественоикономическо
развитие, обе
ктивните материални и други
(ВЪЗМОЖНОСТИ, в
настоящия
период од 1980 година се пла
нира по-интензивно настанява
не на работа в сравнение
с
досегашното.

От 1971 до 1975 година в
са
общините от този регион
заети 6.750 души. В този пе
434
стажанриод са приети
ти, от които 200 са квалифи
цирани и висококвалифицира
ни, а 67 с виеше и полувисш е
образование.

В предстоящите пет години
в общините от Бранения ре
гион работа ще търсят около
20 хиляди души. Ако се обез
печи работа за всички, броят
на заетите в този регион ще
възлезе на 46.500 души.

Годишното повишавано
на
броя на заетите трябва
да
се осъществява с 10,5 на сто.
Разбира
ое, несъгласуваното
стопаноно развитие значител
но ще повлияе върху осъще- .
ствяването
на
запланирания
ръст.
Най-големи грижи ще се от
делят за настаняването на мла
дите и квалифицирани кадри.
Очаква се до 1980 юдина око
ло 9 хиляди млади специалис
ти да потърсят работа. Трудов
отаж ще се търси от тях са
мо тогава, когато е наистина
необходим. Отделно ще
се
стимулира приемането на ста
жанти и в практическата им
подготовка за включване в ре
довна работа.
В частния сектор в селското
стопанство се планира ангажи
ране на оноло 700 лица. С ре
на
ализирането на Закона
сдружения труд, се създават
добри условия за увеличаване
броя на заетите в този сек
тор. Включването
на
актив
ното население в този отрассъл трябва да допринесе да
се увеличи производството на
особено
храна, което е от
значение. Такава перспентива
открива селокото стопанство.
Това ще доведе до огранича
ване • на миграцията на млади
те в селата.
Наред с това ще се създа
ват условия за заемане и на

ПОЛИТИЧЕСКИ-

местно с Общинския синдина
лен съвет комитетът с успех
организира и Школата на само
управителите, която работи по
програмата на Института „Ми
лентие Попович” в Белград.
В съдействие с Председател
ството на Общинската конфе
ренция на Съюза на социали
ната ни
теория
и практика, етическата младеж са органи
Тази работа, връху теоритиче- зирани, а ще се организират
окото издигане, е необходимо в бъдеще, Младежката полити
да се допълнява с конкретни чеона школа при гимназията
анализи от собствената прак- й. Б. Тито” и
Шнолата на
вестник „Борба”.
тика.
Общинският синдикален съ
Темите предвидени във всиобщ еотвено-пол итич есни вет и ооновните училища в об
чки
организации ще се разглеждат щината през януари ще ор!в•и обработват на общи събра низарат семинар за прооветниния на съвнупното членство. те работници.
По този начин ще се обезпечи
Четенето на вестници и спи
пълна координация в работата, сания е също една от форми
те на идейнонполитическо из
За оспособяване на ръковод
дигане. Затова в предстоящия
ствата за успешно изпълнява
период е необходим1© членове
не на задачите им, всички об те на общеотвено-политическиоргани
ществено-политически
те организации да ое абонират
зации ще организират семина
на повече вестници и описари, съвещания и други форми ^ чл0новете на СК на вестна работа.
нина .Комунист" и описанието
що..Социализъм", на Соци™-

ИДЕЙНОТО ИЗДИГАНЕ В ОБЩЕСТВЕНО
ТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ДИМИТРОВГРАД

СЪВМЕСТНА И СЪГЛА
СУВАНА ДЕЙНОСТ
Дейността на плана идейнополитическото издигане и обра
зование на членовете в обще
органи
ствено-политичесните
зации в общината трябва да
се съгласува,
координара и
допълнява. Изхождайки от тези
задачи изпълнителните органи
на
обществено-политическите
организации в
Димитровград
установиха съвместен план за
работа в периодо од 1976 —
1977 година. Този план беше
приет от Общинския комитет
на Съюза на комунистите в Ди
митровград.
Най-главно ударение в плана
е сложено върху масовизиране
то на дейността в първични
те организации. В тази насона
обществено-пол итичевсички
ски организации ще обърнат
внимание върху издигането и
образованието на членовете си.
При това трябва да се
води
грижа за актуалността на от
делни въпроси от областта на
марксизма
и самоуправител-

мй за идейно-политическото из

синдикатите ’

гг.гггггг.*=

на млаА. Д.

ски школи в Ниш и Пирот. Съв

ФОТОХРОНИКА

«ПРЕКАРВАН ЕТ 0« НА
ВОДОПРОВОДНИТЕ ТЬРБИ

Чистене на машината, с която се нопаят
каналите

на

-—

онези работници, които
се
га се намират на временна ра
бота в чужбина. Предвижда
се до 1980 година около 1.200
такива лица да се завърнат
и търсят работа, предимно в
обществения сектор.
Очаква се, че в средносрочния период в
обществения
сектор в седемте обвини
от
вранокия регион да се създадат възможности за настаня
ване на 7,5 хиляди души.
Изходът от това положение
ще се търси в ооигуряванетто
на по-големи
капиталовложе
ния, които ще се влагат в
найнизостаналите
общини
в
региона. Стопанския ръст тр
ябва да бъде по-висок
от
републиканския, което ще до
принесе да се открият повече
работни места. Това ще се
постигна с изграждане на но
ви производствени обекти, с
интеграция с индустриално ра
звитите региони в Сърбия и
АРОчаква се с премахването
на продължената и хонорува
на работа и с по-ускореното
пенсиониране на лицата, кои
то изпълняват търсените усло
вия да се откриват работни
места за млади и квалифици
рани кадри. С развитието на
услужиите дейности чрез съз
даване на така наречено .дре
бно стопанство" и чрез реа-

Оспособяването на неквали
фицираните работници, които
нямат условия за работа
в
селското стопанотво, ще бъде
трайна задача на всички ор
ган изации на сдружения труд.
Броят на тези лица вълиза на
3 хиляди души. За под|Отовката им сериозни грижи
ще
поеме и
Самоуправителната
общност по настаняване
на
работна ръка, коягго също та
ка ще следи кадровите пот
реби и развитието на образо
вателните активности.
С цел по-ефикасно да се ре
шават проблемите във връзка
с настаняването на работа, ще
се сключат повече самоуправителни договори.
В реали
зирането на планираната по
литика в тази облаот голяма
роля ще имат
организациите
на Съюза на комунистите и
на Съюза на синдикатите. То
антуален
обществен
ва е
проблем във всички
общини
от Бранения регион.

в. в.

ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЬВЕТ НА ОС В БОСИ
ЛЕГРАД

Един секретариат за вътрешните
работи
Изпълнителният съвет на Об
щинската скупщина в ьосиле
град обсъди и даде „виза ' на
няколко важни въпроса, по ко
ито окончателна дума ще ка
жат делегатите на Общинска
та скупщина.
Изпълнителният съвет даде
съгласие на проекторешението
за формиране на един Сенре
тариат за вътрешни работи за
всички общини в Южноморав
ока регионална общност. Досе
га такива секретариати работе
ха във Враня и Лесковац, а в
общините станции на милиция.
Занапред в общините ще бъдат
създадени секретариати за въ
трешни работи като
основни
организационни единици на съв
местния секретариат.
Изпълнителният съвет даде
пълна подкрепа за общините
в Южноморавския регион да
се оформи Бюро за контрол
на цените. Тази институция ще
има за задача да анализира те
нунцият ход на цените на па
зара, жизнените разходи, про-

Усилено продължава изграждането на
районния водопровод в Димитровградска
община. Полагането на водопроводните тър
би в момента е най-важната работа на на
селението от Забм!рдието. За прекарване
то им до «местата къдетр се полагат е не
обходимо ангажиране на голям брой хора.
Но 'полските работи са вече привършили,

•л\

Гърбите се преиараат одобитън

лизиране на валутно пестене
на онези, които с© върщат от
чужбина, ще може да се осъ
ществи по-интензивна стопан
ска дейност, а с това да се
увеличават и
възможностите
за настаняване на работна ръ«а.

веждане на утвърдената поли
тика на цените и др.. Също
така ще върши непооредствен
контрол на цените и предприе
ма мерки в рамките на ком
петенциите си.
Между другото той обсъди
и прие анализа за осъществя
ване на делегатската система
е общината, из!Отвен от Об
на
щинската
конференция
ССРН.
Членовете на Изпълнителния
съвет подробно
разглеждаха
положението в
ОСТ
„Авто
транспорт" в Босилеград след
въвеждането на временно уп
равление. Констатира се, че
само за два месеца — до зна
чителна степен са надделяни
сериозните финансови и самоуправителни проблеми в тази
стопанска организация. Зана
пред по определени въпроси
ще се ангажират всички общеотвено-нолитически
органи
зации.
В. В.

така че хората могат цялостно да се анжират върху работите на водопровода.
И копаенето на каналите продължава,
понеже лошото време не позволяваше ма
шината за копаене на ЮНА да се изпол
зва цялостно. И тук местното население
оказва помощ, когато е необходимо чистеА.
на машината.

одготвянето на водопроводните търби за
прекарване до мястото, нъдето се полагат
СТРАНИЦА 5
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БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА В РЕГИОНАЛНИЯ

ОТ ПРОЕКТОПЛАНА ЗА РАЗВИТИЕ НА
РЕГИОН

РАЗВОДЕН ПЛАН

Да се помогне на изостаналите

ИИНЯ0Т0 ДЕЛО—ПЪРВА ЗАДАЧА
Членовете на Изпълнителния
съвет на Общинската скупщи
на и ръководителите на °рга
низациите на сдружения труд
и на самоуправителните общно
сти на интересите в Босилепрд
ска община на съвместно за
седание обсъдиха проента на
обществения план за обществе
но^икономичбско развитие на
Южноморавсни регион до 198°
година.
Участниците в разискванията
се затъниха този важен донумент да бъде конкретен и оп
ределено да третира развитие
то на общините в средносроч
ния период. Бяха изнесени ре
дица конкретни предложения,
отнасящи се до развитието на
Босилеградсна община, които
да намерят място в този дону
мент.
предложение,
Най-важното
което се изтъкна на заседание
то е в регионалния Обществен
план да се внесе открива
не на фосфатна мина в Лиси
на. Това е необходимо, тъй
като този обект е намерил
съответно място в програмата
на средносрочния план на СР
Сърбия и в програмата за раз
витие на крайграничните общи
ни. Също така е предложено
да се утвърдят реалните въз
можности за откриване на гра
фитна мина в Любата и на оло
вно-цинкова мина в Карамани
ца.

Участниците в разисквания
та се застъпиха съответно мя
сто в ре1*ионалния обществен
план да намери развитието на
селското стопанство, а по-спе
циално развитието на животно
въдството в планинските кра
ища. В този смисъл се предла
та в плана да влезне изграж
дането на кланица и на обен
ти за угояване на добитък, тъй
нато подготовката за откриване
на тези обекти са вече в ход.
Когато става въпрос за из
граждането на комунално-бито
ви обенти, предложено е елек
трификацията на селата да по
лучи предимство между друго
то поради това, че се касае за

крайгранична община. Също та
ка е предложено изграждане
на пътищата: Босилеград —
Караманица и Босилеград —
Крива фея.
В разискванията се изтъкна,
че за всички планирани за из
граждане обекти в регионалния
план трябва да се определят
източниците на капиталовложе

В проекта на плана за обще
развмтие на Южноморавсии регион
до с® обсъжда, е тринадесетте
общини в региона, важно място
1980 година, който в момента
се отделя на развитието на ми
нното дело. При това този до
нумент изхожда от осъществе
ните досега резултати от гео
ложките изследвания и утвър
дените минни залежи, а също
така и от нуждите за осигуря
ване на суровини, което има
предимство в съвкупното обще
ствено-инономичесно развитие
то на обществената собстве в средносрочния период.
Това обстоятелство има из
ност и подлага на критика по
ключително значение за ьосисягащите към нея, той ще
действува за изграждане на леградска община, която е твъ
правилно становище към нея рде богата с различни руди.
В проекта се назва, че спо
като база за по-нататъшно ук
репване на нашата самоуправм ред досегашните изследвания
телна ооцициалистическа си Б Караманица и Лиска са ус
стема.
тановени около 5 милиона то
на оловно-цинкови руди с гоМ. А.

шята, нанто и участието на
организации,те на сдружения
труд.
Всички предложения и заое
лежки, изтъкнати на заседание
то ще бъдат' формулирани от
комисия, която формира Изпъ
лнителният съвет на Общин
ската скупщина в Босилеград.
В. В.

на

полза.

От една страна ще спре
унищожаван ето на обществе
ното благо, а от дру|<а — в
на
случаите на присвояване
пътища и под. — ще съдействуват за възвръщането на
добри добри отношения меж
ду хората.
Тук се разкрива поле за дей
ствие и на обществено-лолити
преди
ческите организации,
всично Социалистическия съюз
като обединяващ фронт на вой
обществено-политически
ЧКИ
сили. Като разяснява значение

ОТ ПЪТЯ БАБУШНИЦА — ЗВОНЦИ

Построени още 5 километра
Тези дни са завършени още
5 километра от шосето Ьабуш
ница — Звонци. Построен е
учистънът от Ралин до Валниш.
По този начин вече са асфал
тирани 15 километра от обща
та дължина на това шосе 25
километра и голям брой сели
ща в общината са плучили по
добри съобщения с Бабушница.
Средства за изграждането на
участъка от Ралин до Валниш
са обезпечили Самоуправителната общност на интересите за
пътища в Бабушница и Съве-

Републиканската
самоупра-витална общност за здравно сипуряване е обезпечила

Асен Станков
— Работя тук от преди две
.одини. Роден съм в с. Бистър,
Босилеградско — започна Асен
Станков. — Пътят до днешно
то ми работно място не бе
лек. Първо завърших средно
СТРАНИЦА 6

лям процент на чист метал.
Тези залежи дават възможност за рентабилна еиспоатация. С цел да се създадат условия за откриване на мина,
необходимо е между другото,
от Босилеград до Караманица
да се построи електропровод
и път в дължина от 50 километра.
В този документ се говори
и за графитните залежи в Дол
на Любата, чиито установени
залежи възлизат на 205 хиля
да тона. Технологическите опи
ти са показали, че любатсния
прафит се преработва добре
За отбелязване е, че това е
единственото находище на нри
стален графит в нашата стра
на. За приключване на геолсж
ните изследвания йа графита
в Любата в средносрочния пе
риод ще се изгразходват з ми
лиона динара.
Откриването на фосфатната
мина в Лисина е намерила
свое място и Регионалния про
ектообществен план. Тук е за
писано, че според изготвената
прокетогехническа документа
ция, изграждането на мината в
Лисина ще продължи три го
дини. Годишната продукция на
концетрирания фосфат Л® въз
лиза на 900 хиляди тона, а чи
стия доход на около 160 ми
лиона динара. В мината и ос
таналите обенти ще намерят
работа 1200 души, което до
значителна степен ще намали
миграцията на трудоспособно
то население в Босилеградсна
община.

м. Джунич

8,8 милиона динара за
иов здравей дом

С труд-до отговорен пост
земеделсно училище в 1етово,
а сетне агрономически факул
тет в Скопие...
Още на факултета Станков
се проявява като прилежен
студент. Завършва факултета
със средна бележка 8,2 и ста
ва агроном. Отговорното мяс
то, което заема във външната
търговия, също изпълнява с
чувство на висока отговорност.
— Срещам се с различни
чуждестранни
представители.
Запознавам се с много чужде
странни планове и производ
ствени начини. Но трябва да
защитавам икономическите ин
тереси на своята страна. Зато
ва е необходим усет ...
Заинтересувахме се нак под
държа връзки с родния «рай.
— Спомня ли си за родния
край, изпитвам някаква ностал
гия. Това е нормално. Там съм
оставил свои близки. Но тук
в Скопие има доста, нашенци
и не е трудно да се узнаят но
вините от село...
Разговорът
привършвахме,
а Станков ни откри, че в мо
мента усъвършенствува англий
ски език, понеже му е необхо
дим в работата. А «анто каза
накрая — с труд и постоя^
ство много може да се постигне.
Ст. М.

тът на ползватели на пътища
в Ниш.
До Звонци остава да се ас
фалтират още 10 километра.
Съобщителната артерия Бабушница — Звонци има огром
но икономическо значение за
селата от този край на общи
ната — тя е единствената им
връзка със света. Освен това
— това шосе има голямо зна
чение и за развитието на ту
ризма, защото то е връзка
със Звонска баня.

БОСИЛЕГРАД

СРЕЩИ РАЗГОВОРИ

Срещнахме се в търговско
то предприятие „Славия” (внос
— износ) в Скопие. Заразказва за себе ои непринудено, от
кровено.

ственю^имоном1ичесното

ДА ПАЗИМ И ОБЩЕСТВОТО КАТО СВОЕ
Напоследък в някои села в
Бабушнишна община едно ло
шо явление взима размах.
Граждани присвояват пътища
и бивши речни корита, изси
чат обществени гори като по
такъв начин нанасят големи
щети на стопанството.
Това нещо предизвинва ос
три спорове, стига се и ДО
съд, а за посягане върху об
ществената собственост се на
лагат и парични глоби.
Но ако при всички случаи
се върви по „законна" про
цедура — изминава понякога и
по-дълго време. А тези вредни
прояви налагат да се действу
ва бързо и енергично.
Затова е нужно да се на
помни, че там където има слу
чай на незаконно заграбване
на обществено имущество, или
присвояване на пътища (глав
но ненатегоризирани или сезо
нни) — трябва да се намесят
мировите съвети.
Те могат да бъдат от двой

ЮЖНОМОРАВСКИЯ

6,8 милиона динара за изграж
дане на нов здравен дом в
Босилеград. Сградата ще се

В. В.

строи на площ от около 1.000
квадратни метра. В нея бъдат
поместени 11 здравни служби.
Директорът на Здравния дом
в Босилеград д-р. Денчо Динчев ни осведоми, че провкът
за този важен обект ще бъде
готов още през този месец.
В. В.

На автомагистралата Белград-Ниш
На автомагистралата „Брат
ство-единство” от Белград към
Ниш кипи денонощна усиле
на работа. Понрай стария ав
топът все по-ярно се очертава
другата част на пътя, които
заедно ще представляват нова
та съвременна съобщителна
артерия.

ние на моторни превозни сред
ства със снорост до 120 нм/
час. Широчината на пътя е 28
метра и се състои от две от
делни двупосочни асфалтови
платна. Всяно от тях ще има
трета за спиране на возилата
по две ленти за движение и
при необходимост.

Автомагистралата Белград —
Ниш е предвидена за движе

Широчината на ноловоза на
всяка страна е 11 метра Вся-
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Дебелината на ноловозната
нонстунция възлиза на 70 см.
На старата част на автопътя
тя е дебела нъм 50 см.
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на лента е широна по 3,75 ме
тра, а тези за спиране — по
2,5 метра.
Защитният зелен пояс меж
ду двете платна е широк 4 ме
тра и ще бъде осигурен с
еластични защитници.
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РАЙОН ЛИСИНА

Изграждането на електропровода
приключва
тези дни приключва изграж
дането на електропровода за
селата от Л|Иоинсния рейон.
През селата Горна и Долна
Ръжана, Горна и Долна Лиси
ча поставят жиците и строят
за низкоразтрафопостовете
пределнтелната мрежа в тези
села.
Да добавим, че изграждане
то на далекопровода за пет
села от района на Любата е
завършено локано. За Деня -на
Републиката над 80 домакин
ства в центровете на Горна и

При Паралово в Бооилепрадсна
община съще
ствува дърво чиято широчина е по-голяма от височината му. Наречено „Лиявата бука" то привлича внимани ето на любителите на природата.

БЕЛИТЕ

БРЕГОВЕ

Планът ще
бъде
изпълнен
Акцията
по записване
на
заем за изграждане на автома
гистралата Белград — Ниш и
за регулацията на реките Ду
нав, Сава и Морава се приб
лижава към своя край. Приб
лижава се към връхна точна и
изпълнението на плана в Бабушнишна община. На петнаде
сет дни до 30 ноември — Е'
общината остават още 14 про
цента до изпълнението й.
До 11 ноември 4 236 заемо
датели в общината са записа
ли 6 063 000 динара, или 86 на
сто от планираната сума.
В организациите на сдруже
ния труд 1 504 заемодатели са
записали 3 548 900 динара и са
преизпълнили плана дори с 55
на сто.
В Бабушнишка община има
общо 1 580 заемодатели сел
производители,
скостопански
сума от
Те
са
записали
1 456 800 динара, а занаятчии
те, пенсионерите и останалите
струнтури са преизпълнили пла
на с 22 процента.

при

Паралово представяват
Параловобхванат
ските брегове изглежда като че ли огньове пламтят.
Жълто-оранжево-червените цветове на белите брегове
пленяват посетителите със своята хубост.

куриоз. Когато слънчевите лъчи

г

СЪВЕТИ

Хранене на
възрастните хора

МЛАДЕЖ—РЕКОРДЬОР

Драган Филипов, селсностопансни производи
тел от село Ранита е
на първо място между
младежите — заемодатели в Бабушнишка общи
на.
Филипов е записал 10
хиляди динара.

ДНЕС в целия освят все повече нараства броят

Няна хората, ноито доживяват Дълбона старост.
нога застаряващите хора са загивали бързо. Известно
е, че старите хора са по-лесно податливи на инфен

Записването на заем е приключило в 6 местни общности.
Плана се преизпълнили, ме
стните общности в РЕОНИН,
СТОЛ, НИЕВАЦ, МЕЗГРАЯ
И
БРАТИШЕВАЦ.

циозни ааболявания и на простудни моменти, поне
же намаляват съпротивителните сили на организма. Се
га борбата със заразните заболявания е много ефи
насна. Храненето и виарването на витамини в организма са значително подобрени. Поради тези причини има
пълна възможност човеиът да запази жизнеността и
работоспособността си до дълбона

Нанто неотдавна бе оценено
на заседание на Председател
ството на Общинската конфе
ренция на ССРН известно изо
ставане по записването на
заем е дошло на село, воред
оелоностспансните
производипоради недостатъчната
тели
разяснителна работа, нанто и
поради отсъствието на множе
ство стопани, които са на се
зонна работа. Сега те се при
бират и св очаква планът да
бъде изпълнен изцяло.

старост.

За да бъде храненето на възрастния човек пра
вилно, той трябва да намали дневната дажба на маз-

да

нините, нато предпочита растителните мазнини,
избягва тлъстите меса и риби, суджуци, пушени и йонсвинсервирани продукти, животински вътрешности,
сна_маст, сланина и др. Напълняването е вредно, затова освен мазнините трябва да се ограничават и тестените продукти, захарите и зеленчунови сонове. Хранеието да става 4 пъти дневно, нато се избягват обеди
и големи интервали. Да се вечеря рано. Периодично
да се прилагат плодово-зеленчуиови разтоварни дни.

у

М. А.

Долна Любата ще получат елен
трически тон.
Инак за изграждането
на
електропровода в дължина от
41 километър за електрифика
ция на 9 села от района на Ли
сина и Любата и на 18 трафо
поста, Общинската скупщина

в Босилеград е обезпечила 9,5
милиона динара. Една част от
тези средства са получени от
Републиканския фонд за разви
тие на недостатъчно развитие
краища и от ВЕЦ ,Дласина” в
Сурдулица.

БЕЛЕЖКА

Ще ое закрие ли пощата в
Д. Любата?
В село Долна Любата повече от 27 години работи
поща, която обслужва и селата: Дукат, Горна Любата
Мусул, Плоча и Барйе. Все досега тя беше поместе
на в частна сграда. От преди един месец собственинът
на тази сграда търси пощата да бъде изместена на
някое друго място.
Това нещо може да има сериозни последствия
за пощата. Защото ООСТ на ПТТ Враня, под чието ве
домство работи долнолюбатската поща, поне за сега
няма намерение този проблем да разреши на най-под
ходящ начин. Тя йена да пренесе пощата в Горна
Любата (пак в някоя частна нъща) или да я закрие
все до нато не се обезпечи съответно помещение в
Долна Любата. Кой да даде тези помещения?
Населението от Долна Любата и от онолните
села не йена да остане без поща, чиито услуги пол
зва три десетилетия. Местната общност в Д. Любата
предприема мерки да построи сграда за пощата. Тя
е готова да въведе местно самооблагане в пари, работ
на ръна и материал. Всъщност, сама да построи поща.
Примерът на тази местна общност е извънредно
положителен. Ето, когато има безброй други грижи във
връзна с електрификацията на селото, тя е готова да
положи усилия и за това.
Изпъква обаче въпросът с какво право ООСТ на
Враня търси някой друг да строи сграда вместо нея.
Защото почти за 30 години тя не е намерила за необ
ходимо да отдели нито един динар за решаване на то
зи проблем.
Местната общност в Долна Любата не е длъж
на да строи сграда на една стопанска организация,
която работи по принцип на доход. В случая ано е
ООСТ на ПТТ от Враня предприела нянои мерки за
изграждане на нова поща, тогава местната общност
би трябвало да се намеси със своя помощ, ОбаВ. В.
че, в случая за който говорим не е тана.
ЗА

ВАС ДОМАКИНИ

За мебелите
Най-добрият съветник при уреждане на дома и нупуването на мебели трябва да бъде хигиената. Тя ше подскаже,
че е необходимо мебелите да бъдат с проста и нрасива фор
ма, доброкачествени и целесъобразни. Стаите не трябва да
представлят склад за мебели. Когато стаята е подредена
само с необходимите и добре подредени мебели, човен има
благотворното въздействие на простор, светлина и чистота.
Мебелите се нупуват рядко, дори веднаж в живота, ето
защо за подържането им трябва да се полагат редовно грижи.
Преди всичко мебелите не трябва да се нареждат бли
зо до печна, радиатор и на места, нъдето падат слънчеви
лъчи. Под действието на слънчевите лъчи и топлината ме
белите се разсъхват, изгубват лъснавината си и дори про
менят цвета си.
Преместването на мебелите трябва да става чрез пре
насяне от едно място на друго, а ие чрез влочена, за да се
запазят здрави нраката им.
Петната остранявайте незабавно. И най-малката повре
да, нанесена на мебела, трябва да се поправи веднага.
Ето нянолно съвети за подържане на мебелите.
Ано политурата на полираните предмети е потъмняла,
ще я освежите по следния начин:
Изтрийте праха, измийте я бързо с хладна вода, подсушете със суха кърпа и полирайте със свит на топна памун,
лено потопен в смес от 2 части терпентин, 2 части ленено
масло и 1 част оцет или вино. Лъснайте с бързи движения,
за да се получи загряване, от ноето се засилва онисяването
на лененото масло и се осигурява възвръщането на лъснави
ната на мебела.
„_иат
Полирани мебели се почистват още, нато се търнат
с парче мен плат, потопен в прясно мляно, а след това с
кадифе или мено вълнено парче.
Полирани мебели ще почистите лесно от стари петна,
нато ги триете с парче от ножа за прозорци, натопено в сон
от нисело зеле. След това изтрии те добре мебела с мека
нърпа.
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ПРОБЛЕМИ НА НУЛТУРНОТО РАЗВИТИЕ
ОБЩИНА

В

бабушнишна

Но гражданин - по едно книга
БАВНО ВЪРВИ културното раз
вити е на Бабушнишна община.
На около 30 хиляди жители —
само 28 000 книги! А и те са
плавно съсредоточени в Бабуш
ница и районите центрове:
Звонци, Стрелъц, Люберажда
и Велино Бонинци, така че в
останалите села в общината,
с изключение на с. Ракита мал
но книги се четат.
Нато при това се знае, че с
кинофикация и радиофикация
(въпреки че ток има във всички села) ,но са обхванати воичми села, тогава е ясно, че е
предприе
необходимо да се
мат мероприятия за съживява
не на културния живот в тази
стопански изостанала община.
В тази насока бяха направени
и заключенията ма неотдавна
състоялото се съвместно засе
дание на Председателството
на Общинската конференция
на Социалмтичесния съюз и
Самоуправителната общност за
култура в Бабушнишна общи*
на.

В ЗВОНЦИ СЕ ПРОВЕДЕ ЧЕ
ТВЪРТАТА ВИКТОРИНА НА
ВЕСТНИК „ДРУГАРЧЕ”

|
Във

Масово участие, добри знания, нови приятелства

Вече четвърта година по ред, в чест на
29 ноември — Деня на Републиката, дет
ския вестник „Другарче в съдействие с Изда
телство „Дечйе новине” — Горни Милановац организира викторина за учениците от
основните училища на българаската народ
ност в СФР Югославия. Тази година викторани се проведе в село Звонци — Вабушнишка община.
викторината взеха уча-

основните
стие ученици от
училища от Бооилеград, Долна
Любата, Горна Лисина, Бистър
(Босилеградсна община) Звон-

ци (Бабушнишна община); Бо(Сурдулишна
жица, Клисура
община); Смиловци, Поганово,
Трънсни

Одоровци

и

дими-

тровпрад (Димитровградска об
щина).
Учениците се
състезаваха
по история, българони език,
сърбохърватски
език и му
зикално
възпитание.
Всяно
училище имаше по един пред
ставител
по тези предмети.
Преди викторината бяха про
верени знанията на участници
те и излъчени по трима състе
затели по всеки предмет.
В съревнованията по исто
рия най-добри знания показа
Ивица Михайлов от Димитров
град, на второ място се кла
сира Борис Станойков от Бис

ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ИНФОРМИРАНЕТО

За Народния университет
По време, когато много се говори за
информирането на гражданите и за повиша
ване равнището на знания на гражданите от
всички области, в Босилеград се изоставя
дейността на Народния университет
До преди няколко години
Народният университет в Бо
силеград работеше, и то до
ста дейно. Днес не е така.
Една от причините е, че в Бо
силеград няма зала за събра
ния. Въпреки това, ако има же
лание, може да се ползва физ
културния салон на училище
то, дори и някоя учебна стая.
За работа на Народния уни
верситет в Бооилеград има ус
ловия. Преди всичко има спе
циалисти от всички отрасли,
които могат да изнасят лек
ции. Налице е съставът от 10
юристи, 10 икономисти, лекари,
гимназиални учители, инжене
ри, агрономи, лесовъди, офи
цери и още много други спе
циалисти. А необходимостта от
тяхното (нонтантиране с граж
даните ще даде двойна полза.
Преди воичко гражданите,
поради потока на информации
и понятия (по телевизията, ра
диото, вестниците) се нуждаят
от пояснения на същите. Оби
кновено се смята, че хората
|И знаят и в споменатите сред
ства на
масова комуникация
не се обясняват какв0 значат,
а чрез тях се говори за тену-

Бешо отчетено, че средствата които се осъществяват от
облагания от 0,30 наето вг,>р'
ху лични доходи и 1% от сел
оностопанска дейност, нркто
помощта, ноято дава Общинсната скупщина в Бабушница
от 60 000 динара — едвам сти
га да се финаноира Народния
университет — 400 000 и 40 000
динара — за развитите на са
модейните секции.
Като се има предвид това
__ не остават възможности да
се обезпечат средства за уча
стие в изграждането на култу
рен дом в Звонци, за разши
ряване на помешенията на би
блиотеката в Бабушница и др.
Едно от заключенията беше
занапред да се преразгледа
положението с ползването на
училищните библиотеки, които
разсадници
по-рано са били
на култура във всички села и
да се изнамерят средства за
стзживяване на културно-художествената самодейност в Бабушница.
М. А.

щи събития. Ако човен не поз
нава тези понятия едва ли ще
разбере и същността на даде
на информация, която му се
съобщава.
Да вземем например: нацио
нален доход, приход, инфла
ция, амортизация, рецеоия, пла
тежен баланс, национализъм,
бюрократизъм, детант и още
много други. Ил и пък да вземем цели области, за които
се счита, че всеки човек ги
знае и сега по-нататък се раз
работват отношенията:
само
управление, сдружаване на ин
тересите, обществен контрол,
самоотбрана, обществен стан
дарт, производителност на тру
да, разпределение на дохода,
нормативи за разпределение,
обществен интерес и др.
С една дума, смята се, че
хората трябва воичко да знаят
за обществените
отношения,
за да могат да бъдат и добри
производители и добри самоуп
равители. Изпуска се от пред
вид, че именно Народният уни
верситет е тук, за да се комплекутват знанията, да се разяонят и доуточнят
нещата,
да се получат нови знания.

Безспорно, ако Народният университет започне с работа,
ще се раздвижи
инициатива
за създаване на дружество на
юристи, на икономисти и др.,
които дружтсева също могат
да работят, а сега не работят.
Но тук ще посочим и болната,
ноято парализира и другите
дейности: хората не идват на
събранията, на които се изна
сят сказки. Имало е такива
примери, когато Народният университет все още работеше.
Смятаме, че и затова има
решение. А то е, когато се из
насят сказки от интерес за ра
ботниците — посещенията да
организират синдикалните орга
низации в ОСТ, а когато са за
земеделците —■ организациите
на ССРН. Разбира се, че пред
вцрително трябва да се уста
нови нанво точно определано
ги интересува.
Добри слушатели на Народ
ния университет могат да бъ
дат и младежките от учебния
център в Бооилеград. За тях
знанията от областите, които
изучават или частично учат, ще
бъдат „добре дошли". Някои
от сказките могат да бъдат илюстровани с диафилми, за
което съществуват възможно
сти.
Остава само да се оформи
активно ръководотв0 на Народ
ния университет и да се орга
низира посещение на слушате
ли.
И, Андонов

тър, а трето място зае Светьожица
лана Стойкова
от
по български език първо място спечели АНКИЦА КОСТО
ВА от Димитровград,
второ
МИЛЕ МИЛАНОВ от Клисура,
а трето БЛАГИЦА ЦВЕТКОВА
от Бистър.
Най-добри знания по сърбо
хърватски език показа СЪРБИЯНКА МИЛАНОВА от Трънсни
Одоровци, а на второ и тре
то място се клаоираха РУЖИ
ЦА АЛЕКСОВА от Димитров
град, относно ДРАГАН СТОЯ
НОВ от Босилеград.
За най-добре изпълнена пе
сен бяха наградени ЛЕНКА ВА
СИЛЕВА от Поганово с първа,
МАРИНКА МИЛТЕНОВА от Кли
сура с втора и ВЕСНА ХРИСТО
ВА от Смиловци с трета награда.
На първоклаоираните бяха
връчени награди: от страна на
земеделсната кооперация в
Звонци ръчни часовници (кои
то предаде директорът на ко
операцията БОЖКО ТАКОВ),
спестовни книжки с по 300 ди
нара (от страна на „Другарче”)
и подарък на „Дечйе новине”
от Г. Милановац номплект кни
ги, тетрадни и моливи на стой
ност от 300 динара. Второнласираните получиха също спе
стовни книжки (с 200 динара)
и комплент книги от 200 дина
ра. Наградите предаде им МиЛАН ВЕЛИЧКОВ, главен и отго
ворен редактор на в-к ,„Дру
гарче".
Да изтъкнем, че освен на
градените извънредни знания

в
показаха всички участници
тази твърде успешна виктори
на.
За успеха на викторината голя
ма заслуга имат и домакините
— основното училище „Брат
ство” в Звонци. Те се показа
ха не само нато добри дома
кини, но учениците от това училтце се представиха пред
зрителите и с твърде успеш
ни хорови и танцови изпълне
ния. Освен това на всички участници нато спомен от вик
торината, домакините връчиха
по една книга „Зли времена”
от Джура Златкович, първобоец от Лужнишкия край.
Пълна похвала за успеха на
викторината заслужават, освен
домакините, и обществено-по
литическите организации от Ба
бушница, които оказаха мате
риална и морална подкрепа.
Представителите от Бабушни
ца, между които и председа
телят на ОК на ССРН
ДРНОВИЦА СТАНКОВИЧ
също
присъствуваха на винторина.
От викторината беше изпра
тена приветствена телеграма
до президента на Републиката
и председателя на Съюза на
югославските
комунисти др.
Тито.
На утре ден, 14 т.м., беше
организиран твърде
успешен
разговор на пионерите с първоборците от Лужнишки край
— другарите Драгомир Андже
линович — „Гоша” и Бошко Бог
данович.
А. Д,

КРАЙГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

САМОДЕЙЦИ ОТ ГОДЕЧ
В ДИМИТРОВГРАД
В Димитровград гостуваха са
модейците при Профсъюзния
дом на културата от ир. юдеч
— НР България. По време на
пребиваването си те изнесо
ха концерт в (олямата зала на
Центъра за култура.
Пред димитровградските зри
тели самодейците от Годеч ,се
представиха с хорови изпъл

нения на женския хор, народ
на музика, танци и хумор.
Гостуването беше организи
рано в рамките на сътрудни
чеството между Димитровград
и крайграничните общини в НР
България — Драгоман, Годеч
и Сливница.

А.
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ш плпежкл страница
НА 15 НОЕМВРИ В 76 ГОДИНА

АВТОМАГИСТРАЛАТА

(почина МИЛИВОЕ ЖИВАНОВИН
В Белград на 15 ноември на
76
години почина велинанът
на югославсния тетатър Мили
вое Живанович.
Той е роден през 1900 г. в
Пожаревац. С театралното из
МЛАДИ

куство започнал да се занима
ва от 19 години. Първоначал
но работил в самодейна теа
трална група. Като професио
нален антьор работи от 1928
година, ногато постъпва в На-

ПОЕТИ

В първото представление с
което започва своя живот в
този театър на 3 април 1948
в „Кратът на Бетайнова” от Цан
нар в постановна на Боян Сту
пица, Живанович е имал глав
на роля. Последната роля
в
този театър е полковнин Остоя
в драмата „Наши синове” а
през 1970 година за последен
път се явява на Цветния пло
щад със своята
най-обичана
роля „Йегор Буличов” за ноя
то през 1966 година от Моснов
ския театър получил най-висо
но
признание
Медал
на
Станиславсни
единствения
чужденец, нойто е получил то
ва отличие в Моснва.

ОЧИ
По нощта безкрайна,
по зората сребриста
търся твоите черни очи,
от плач осълзени...
Искам да отида
по безкрайните
Вятърът да ме
Искам да видя

далеч
простори.
отдуха.
твоя образ

— твоите очи.
С новото утро, с новия д©н
аз пак ще те търся.
Ще търся черните ти очи.
ххххх
Винаги

така

моите мисли пътуват и търсят
оня нещастен момент...
Можеш ли сега сама?
Опитвам се всичко да забравя:
твоите усмивни

В

ОКОЛНОСТТА

През 1977 година ще работят
2 000, а 1978 година 5 000 бригадири
Младежки трудови бригади
от всички краища на нашата
страна от юни 1977 година ще
участвуват в изграждането на
новото трасе на втомагистрала
та „Братство-единство” от Бел-

около

„Автомагистралата 77” покрай
„Гердап” и „Морава" ще пред
ставлява най-голямата съюзна
младежка трудова акция в СР
Сърбия.
За участието на младежта в

раздяла...
Младежта строи

★
Аленсандър ЗАХАРИЕГ

ЗАСЕЛЯВАНЕ

ГОЛЯМА
МЛАДЕЖКА
ТРУДОВА АКЦИЯ

Забележителни роли е имал
в нашите
филми
„Софка”,
„Червеният цвят”, „Неретва”,
„Кървав път", „Те двамата” и
др. Лаурет е на много отли
чия, награди и признания.

безцелно

и сцената на нашата
Дали ще успея?
Един е животът,
но аз бих го дал
за тия черни очи.
Ти можеш всично.

родния театър в Скопие. След
това работи в Народния театър
в Белград и Суботица, а от
1947 година до края на живо
та си бе член на Югославсния
драматичен театър.

„БРАТСТВО—ЕДИН СТВО”

НА

ДИМИТРОВГРАД

ЗАСАДЕНИ ОСЕМ ХИЛЯДИ БОРЧЕТА

град до Ниш. Около 2 000 мла
дежи и девойки ще работят
на отсечката от Белград до
Умчари, дълга 28 км. Същата
ще бъде завършена през 1977
година. Стойността на приноса
на младежките бригади се из
числява на девет милиона ди
нара.

ИЗПРАЩАЙТЕ
МАТЕРИАЛИ
ЗА
ПРАЗНИЧНИЯ
БРОЙ

През следващата 1978 годи
на окол0 5 000 младежи и де
войки ще вземат участие
в
акцията, която ще трае А°
1982 година. Тогава ще бъде
завършена
автомагистралата
Белград — Ниш. Нейната дъл
жина възлиза на 246 километра.

*

изграждането на този обект са
се договорили Републиканската
конференция на Съюза на со
циалистическата младеж на
Сърбия и инвеститорът. Сред
младите хора владее изключи
телно настроение за участие в
изграждането на тази извънред
но важна съобщителна арте■рия.
И трасето на автопътя, кое
то сега се разширява и целия
път „Братсво-единство” постро
яваха младежки трудови бри
гади. Изграждането с интерва
ли траеше от 1 април 1948 до
20 октомври 1963 година, в ко
ето взеха участие 500 хиляди
цяла
младежи и девойки от
Югославия.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...

От

едно

залесяване пипналата

година

Общиноката конференция на Съюза на социалистиче
ската младеж организира в околността на Димитровград ан“ия по залесяване на голини. В акцията взеха масово участие
девойки и младежи от първичните организации на ССМ при
гимназията ,Й Б. Титю". конфекция „Свобода”, каучуковата
промишленост .Тигър" в Димитровград, градената организация, както и членовете на извидническия отряд „Момчил .
Войвода”.
Около петстотин девойки и младежи успяха да засадят
почти осем хиляди борови фиданки. По този начин акцията
беше проведена с пълен успех. Още повече ако ое има пред
вид, че в акцията трябваше да вземат участие около триста
девойки и младежи, а та се отзоваха почти двойно повече.

ОСМАН ПАША (1837—1900)
е турски военоначалнин. Роден
е в Амаоия (Мала Азия). Уча
ствувал като поручник в Крим
оката воина 1835—1856. Бил
гарнизонен началник в Сирия
и Крит. Взел участие през 1876
в Сръбско-турската война като
генерал и бива произведен мар

вземането на ирада от руси
те (28 ноември 1877) след ше
стмесечна обсада
Осман па
ша бил пленен. След освобож
дението му од пленничество
(до
бил
военен министър
1885). В края на живота си зи
паднал в немилост.

шал за проявени опоообности

★

в биггната при Зайчар.
Руско-турската

воина

★

През
1877—

1878 по време на стремително
то напредване на руските вой

ПАРИ ЖНАТА
КОМУНА
1871 е просъществувала 72 дни
— от 18 март до 28 май 1871

турските войски при Видин, на

и представлява най-висша точка от възхода на нласовите бор

стъпил на югоизток и успял да

би на пролетариата през XIX

се укрепи в Плевен. При пре-

век.

ски Осман Паша, номандуваш,

★
РИМ е столица на Италия с
2,5 милиона жители и площ
208,7 км2. Рим е единственият
град в света, в границите на
който се разполага отделна дър
жава — Ватикан.

РОМАНТИЗЪМ
е направле
ние в литературата и изкуства
та, възникнало в край на XVIII
,и началото на XIX в. в Европа.
Характеризира се с ярък ин
дивидуализъм в творчеството
и бягство от действителността;
художникът си създава една
идеална действителност Роман
миналото,
тизмъф идеализира
Iисторита и религията.
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ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В НИШКИ РЕГИОН

ИНФОРМАТОР

Има ли цяр и за здравната служба?

НА САМОУПРАВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ НА ИНТЕРЕСИТЕ
ПО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ— ПИРОТ________________

★ РАЗПОКЪСАНОСТТА — ГЛАВНА ПРИЧИНА ЗА ЗАГУБИТЕ

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ЧЕРВЕНИЯ НРЪСТ

ЗА ИЗПЪЛНЯВАНЕ НА
ЗАДАЧИТЕ
НЕОБХОДИМА ПОМОЩ
Междуобщинсната организация на Червения нръот в ре,«он Ниш, на неотдавна състоя
лото са заседание в Димитров
град, прие задачи за всички
общински организации на Чер
вения кръст от региона.
До края на годината общин
ските организации на черва
ния кръст трябва да са учредят
върху делегатски принцип и
изготвят планове и програми
За работа през 1977 година. Но
воучредените организации веднага ще делегират и членове
за Скупщината на междуоб
щинсната регионална общност
в Ниш.
от значението
Изхождайки
на организацията на Червения
кръот от заседанието беше из
пратено възвание и до ръко
водствата на обществено-поли
тическите организации и об
щинските скупщини. С него се
търси морална подкрепа и ма
териална помощ за разрешава
не прените задачи пред орга
низацията в предстоящия пе-

риод.
Тези задачи главно се отнасят до работата в областта на
здравното възпитание на населението и оказване на помощ
на социалните случаи, Особе
на роля организацията има в
областта на всенародната от-

брана; в случаите на природ
ни бедствия и война и т. н.

За да може да изпълнява те
зи задачи необходимо е в ор
|*анизациите на Червения кръст
да се решат воички кадрови
и материални въпроси. А за то
ва са необходими средства, ко
ито трябва да отделят общин
ските скупщини и самоулрави
телните общности на интереси
те по здравно осигуряване.
А. Д.

Нянои особености при употре
бата на предлога НА
Предлогът НА първоначалное имал само пространствено
значение. В развоя на езина
обаче и той като редица дру
ги предлози е развил допъл
нителни преносни значения. Особено много се е засилила
употребата му и са се умно
жили значенията му във връзна с развитието на българския
езин от синтетизъм към анали
тизъм. В този развой между

влияе върху общата обстанов
на в 15 общини в Вишни ре
пи ом, на заседанието бе прие
то заключение Съюзът на но
му пистите пряко да се ангажи
ра в оздравяването му. Зана
пред ще се поведе'борба за
по-рационално използване
на
здравния динар като се поп
речи 1 на всеки опит за ..въз
кресяване" на старите отноше
ния или за настъпване от _лични позиции.
че
в
Констатирано беше,
здравеопазването съществуват
големи неизползвани резерви.
Дори тукътаме, кан то подчерта
Дошло Ннежевич, секретар на
Самоуправителната общност на
интересите в Ниш — е имало
и спекули с изплащането на

ПРОБЛЕМИ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ДО 1985 ГОДИНА-ЗДРАВНИ СТАНЦИИ В
ЗВОНЦИ, П0ГАН0В0 И ДОЛНА НЕВЛЯ
★ Ще се обезпечат средства и за изгражда
не на Здравен дом в Бабушница и из
граждане на районни водопроводи в Ди
митровград и Бабушница
До края на 1985 година на
територията на сегашната Са
на
моуправителната общност
интересите по здравно осигуря
ване — Пирот ще бъдат из
градени няколко нови здравни
заведения. С това още повече
ще се разшири здравната мре
жа в този изостанал край. Го
лямо внимание ще бъде посве
тено на подобрението на здрав
ната защита на село. Покрай

За учащите се
Предлогът У се употребява
лица (собствеГи нарицателни) и пред местоимения, които заместват имена на лица, например, у И
ван, у Петър, у Христови, у
мене, у тебе, у него, у нея,
у чиу нас, у вас, у нашите,
чови, у лелини, у секретаря,
у представителя: Книгата ти е
у мене (не: в мене), „У Недини слънце грее".
Предлогът У се съчетава обинновено и с наречието до
ма — у дома, например: Чув
ствувам се като у дома (обаче:
Събранието ще се състои в
Дома на културата).
Предлогът В се употребява
пред нелични имена и пред ме
стоимения, които не заместват
имена на лица или не се от
насят до имена на лица, нап
в
ример: в полето, в града,
гората, в училището, в Издателство „Братство” (В Нв|0),
в новата сграда на библиоте
ката (в нея) и пр.

Състояниетю в здравеопазва
беше
нето в Нишки регион
главна тема на състоялото се
на 8 ноември заседание на
Председателството на Междуобщиноната регионална
общ
ност, на което взеха участие
и представители на общественочюлитичесните организации.
От анализа на работна група
съставена от представители на
трите самоугтравителни общно
сти на интересите по здравно
осжуряаане в региона — Ниш,
Пирот и Прокупие — можеше
ясно да се види картината на
досегашната нерационална и не
икономична работа на много
здравни организации в региона.
положението
в
Тъй нато
здравеопазването съществено

другото предлогът НА е за
почнал да се употребява за
аналитично (предложно) изра
зяване на дателното и родителното притежателно отноше
ние, което в старобългарския
език е станало чрез синтетич
ни именни форми.

•Поради тези причини лредло
гьт НА е станал най-употребяваният предлог в съвременния

съществуващите амбулаторни
и здравни станции — ще бъ
дат построени нови в Звонци,
Стрелъц, Раков дол, Стол, Бог
дановац, Поганово и Долна Не
вля. Очанва се Републината да
отпуоне 761 264 284 динара по
мощ за изграждане на нов
здравен дом в Бабушница й
изграждане на районните водо
проводи в Димитровград и Ба
бушница.
Народооовободителната войсна
изгря свободата.
б) Вместо отглаголно съще
ствително да се употреби ли
чен (определен) глагол, напри
мер: Лошото време н© попре
чи на завършването на рабо
тата в определения срок. —
Лошото време не попречи да
се завърши работата в опре
деления срок. Ние се стремим
към все по-пълното осъщестеяване на принципите на необ
вързаната политика в света. —
Ние се стремим все по-пълно
да се осъществяват принципи
те на необвързаната политина
в овета.

Тези дни в републиканската
общност по здравно осигуря
ване Самоуправителната общ
I !ирот
ност на интересите
е представила иск за отпуска
не на 220 хиляди динара за
изграждане и обзавеждане на
амбулаториите в Церова, Дойнинци, Присян, Топли дол
и
Славиня.
Очаква се също от републи
нански източници да се полу
чат 850 хиляди динара за об
завеждане на здравните стан
ции и амбулатории в селата
Крупац, Велина Лунаня и Суково.
Средствата биха с© изпол
звали в настоящата и идната
година.
М. А.
с наставка — не от преходен
илагол, например: Изясняване
на струнтурата на повърхност
та на твърдите тела — Изяс
няване структурата на повър
В
хността на твърдите тела;
процеса на строителството на
основите на социалистическото
общество ...' — В процеса на
дострояване основите на
со
циалистическото общество; про
валяне на опитите на враговепроваляне опитите
на
те
враговете; с оглед на изуча
ването на атмосферата на Слъ
изучи атмосферата на Слънце
то); при определяне на поло
жението на кораба или самоле

УПОТРЕБА НА ПРЕДЛОЗИТЕ У, В, НА
български езин. Той се среща
понякога няколкократно дори
в едно и също изречение. То
ва обостоятелство налага да
се търсят начини за избягване
на някои негови употреби, ко
гато е възможно. По-важни от
тези начини са следните.
а) Вместо да се употребява
друг подходящ предлог със съ
щото или по-близко значение,
например: Падналите дъждове
ще се отразят благоприятно на
съотоянието на посевите. —
Падналите дъждове ще се от
разят блаюприятно връху съ
стоянието на посевите. Сърдеч
«ото и приветливо държане на
медицинокия персонал влияе
много добре на психиката на
болните. — Сърдечното и, при
ветливо държане на медицин
ския персонал влияе много до
бре върху психиката на болни
те. В резултат на победата на

в) Да се употреби прилага
телно притежателно име както
съгласувано определение вме
сто несъгласувано определе
ние изразено с предлога НА +
съществително име, например:
Ще направим разговор на сти
хотворенията на Ботев. — Ще
направим разговор на Ботевите
стихотворения; езикът на по
вестите на Наравелов ... — Езикът на Каравеловите пове
сти; особености на възрастта
на децата ...
Особености
на детската възраст... Сказка
ще бъде изнесена в залата на
дома на културата. — Сказка
та ще бъде изнесена в залата
на културния дом и пр.
«цето
с оглед на изучаване атмосферата на Олънцето
(или по-добре: с оглед да се
г) Да се изпусне предлогът
НА след нечленуването отглаго
лно съществително, образувано

та — при определяне положе
нието на кораба или самолета;
за успешното организиране на
събранията на гражданите
е
нуобходима упорита разясни
телна работа... — за успеш
ното организиране на събрани
ята на избирателите ... и пр,
Правописна бележка
Предлозите В- и С имат фо
нетични варианти
съответно
ВЪВ и СЪС.

извършените здравни услуги.
Имало е и неоправдателни пре
пращания на пациенти на ле
куване в Игало, Опатия и дру- .
ги лечебни
центрове у нас,
чужбиш, моето скъпо
или
здравните
фондове
коства
подчерта Ннежевич.
Отчетено бе също, че не се
е водило достатъчно сметка
при предписването на лекарства. Предписани са в много
случаи окъпи лекарства, въп
реки че за успешното лекува
не на дадени болести е има
ло и по-евтини лекарства.
В разсипванията по здравео
пазването взеха участие и ре
публикански дейци, нанто
и
секретаря на Междуобщинската конференция на Съюза на
Драган
комунистите в Ниш
Миловеич. Той подчерта, че е
дошъл краят на отлагането с
реорганизацията в здравеопаз
ването, и че по-нататък не ше
може да се толерира неотговорното поведение на отделни
хора в здравните
ръководни
организации.
Изнесено бе също, че раз
носките за лекарства са се увеличили с 19 на сто, а за пре
пращане на пациенти на леку
ване в други здравни заведе
ния са изразходвани 44 милио
на динара. Също така бе изтъкнато, че са чувствително
повишени и разноските за от
пусни по болест.
Но и покрай тсва личните
доходи в някои здравни орга
низации са бити повишени и
д:* 60 на сто, ма го по този на
чин пряко се нарушава стаби
лизационната политика, която
се води в нашата страна. 6яконкретни
ха предложени
и
поформи за въвеждане на
строг нонтрол в предписване
то на ленарства и даването на
отпусни по болест.
М. А.
Вариантът ВЪВ се употребя
ва при писане, когато следва
щата след предлога дума за
почва с буквата в или ф. На
пример: във водата, във вестнина, във воденицата, във вла
на, във Виена, във Венеция,
във Висок, във фабриката, във
Франция, във Фоча, във физкул
турната зала, във фонетичните
форми и пр.
Вариантът СЪС с© употребя
ва когато следващата след
предлога с дума започва с бук
вата с или с буквата з. Напри
мер: Боря се със оилите си,
Приятел съм със Ставри, Гор
деем се със свободата си. Ще
те обсипя със злато. Той се
бе прочул със злините си. Раз
по в а рях със Захари.
Това правилно не важи кога
то следващата дума започва с
ж или ш. Например: с живота
си (а не: със живота си), с
шепата, Са не: със шепата) и
пр.
Предлозите С и В сами не
образумат сричка, докато тех
ните удвоени варианти ВЪВ и
СЪС образуват сричка. (Ъ е
гласна). Затова именно удво
ените варианти се употребяват
в мерена реч по метрични съ
ображения, т.е. когато е необ
ходимо с тях да се получи, в
стиха една срична, например:

А там ВЪВ гората,
Израз ли железни тръби.
Комини израсли В гората.
И СЪС рапидно стоманни зъби
заръфал снагатер й.
(Н. Вапцаров)
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ДОБРА, НО НЕЕФИКАСНА
ИГРА НА ДОМАШНИЯ ОТБОР
,ДСЕН БАЛКАНСКИ” — „БУДУЧНОСТ” (Д. КУТИНА) 2:0 (0:0)
Димитровград, 14 ноември.
Игралище
на „Асен Балкански". Теренът мокър, хлъзгав
и неподходящ за игра. Време дъждовно. Зри
тели
около 200. Съдия Ж.
Миленкович
(Ниш). Голмайстори Й. Денков в 47 и М. Пе
тров в 56 минута.
„Асен Балкански": Г. Ставров, А. Пет
ров 7, Д. Каменов 7, А. Пейчев 7, П. Димит
ров 7 (Д. Велков), С. Иванов 7, С. Маркович 6, М. Тодорович 7, Й. Денков 7, А. Ми
лев 7, М. Петров 7.
По дъждовно време и твър
де лош терен футболистите на
„Асен Балкански” показаха ед
на от най-добрите си игри в
есенния полусезон. Те обаче и
този път показаха вече „тра
диционната” си неефинасност,
и от много създадени голови
ТЪЖЕН

положения използуваха само
две.
.И двата гола бяха постиг
нати през второто полувреме.
В 47 минута централният на
падател на домашния отбор —
Й- Денков след индивидуал
в
на акция би извънредно
мрежата на постите. След то-

ПОМЕН

На 20 ноември т. г. се навършват шест месеца
от внезапната смърт на нашия скъп съпруг, баща, син,
близън и роднина
гимназиален учител от Димитровград

НОВИЧ.

Похвала за добра игра за
футболисти
служават всички
на домашния отбор. Гостите
също се представиха добре,
•макар че през целия мач се
защжцаваха.
И двата отбора играха спорт
сменени, така че нямаше нежелани прояви. Съдията Ж.
Миленкович води мачът слабо
и с много грешки.
А. Д.

Един
правозащитник
за седем общини
Враня,
Наскоро общините:
Босилеград, Владичин Хан, Буя
новац, Сурдулица, Прешево и
Търговище ще имат съвместно
организирана служба по обще
ствена правозащита на самоу
-правлението.
Общинските онупщини в об
щмните от вранения регион ве
че са взели решения за орга
низиране на тази важна само
управителна институция, която
да се грижи за опазване на
самоуправителните права на ра
ботниците и на общественото
имущество.
За тази цел общините на
скоро ще подпишат самоупра
вително споразумение за осно
ваването и финансирането на
службата по обществена правозащита на самоуправление-

Стратко
Съобщаваме на роднини, бли
зни и приятели, че на 20 ноем
ври в 11 часа на Димитровград
ските гробища ще дадем
ШЕСТМЕСЕЧЕН

зи гол почти
стопроцентии
шансове не успяват да изпол
зуват А. Милев, М. Петров и
С. Миркович, в моменти ногато пред тях се намираше са
мо вратаря на постите. Краен
2:0 посрезултат на мача
тилна М. Петров, след прои!*раване сЯ" А .Милев. В 65 миг
нута А. Милев покачи резул
татът на 3:0, но този съвсем
регулярен гол не призна съ
дията на срещата Ж. М-илен-

ПОМЕН

И почетем паметта на милия
ни покойник. Каним всички же
лаещи да ни се придружат в
енърбния помен.
Семейство Гюрови
от Димитровград

то.

КЛИНИКА ЗА
ПУШАЧИ
Неотдавна американското онния и най-сетне с гума за дъв
нане.
коложко дружество в -гр. Суфолк в Съединения щат Ню
Йорк откри клиника, предназ
Най труден проблем за ле
начена специално за пушачи.
карите представляват два вида
пушачи. За някои хора пуше
В нея се прилага само един
нето представлява начин да се
метод на лекуване на този
най-разпространен вид „-нарко отбепне лошото настроение, а
мания ", а това е психологиче такива между пациентите на
клиниката има 30 на сто. При
ското влияние върху (пушача.
Този метод може да даде по другите — 25 на сто — пуше
нето е страст. В такива слуложителен резултат само тога
ва ако пушачът действително -чаи се прилага демостриране
на
филми, организират се де
е решил да се откаже от -пу
бати, медицински контрол над
шенето, а за това му е необ престаналите да пушат, в бол
ходима помощ. Ленарите в или
шинството случаи резултатите
нивата открили няколко причи са показали голямо подобре
ни, ооради които човек обик ние на здравословното състоя
новено започва да пуши. Една ние на престаналите да пушат,
от тях е навикът с нещо да
пол ожител но
което твърде
се занимават ръцете. Гова
влияе- върху още неизлекувани
,;нещо” обикновено е.цигара
те.
та. За десет на сто от пуша
В борбата против желанието
чите димът от цигарите е сти
мулативно средство, което -мо да се запали цигара се пре
же да се замени с ходене пеш поръчват студени душове или
или с гимнастически упражне плетене ...

ш. авеаштми
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КОГАТО ОРГАНИЗМЪТ
УЗРЯВА
Всички родители неизбежно изживяват дени много сериозен и опозорен момент в отглеждането на
своите деца. Това е пубертетът, когато се извършват
дълбоки промени в организма на подрастващите, ногато за непродължителен период От време довчерашното момче става юноша, а момичето девойка. Прехо
дът от детството нъм полова зрелост се характеризи
ра с бурен растеж на организма. Усилено се извршват
процеси на развитие на всички негови функции, за
силва се дейността на жлезите с вътрешна секреция,
изменя се държанието и поведението на съзряващия
млад човек. Това е времето, когато се коват характе
рът, мирогледът и цялостният облик на бъдещия граж
данин. Не случайно големият френски писател и пе
дагог Жан Жак Русо е нарекъл пубертетната възраст
период на „второ раждане”.
Половото съзряване започва при наличието на оп
ределена зрелост на организма. Ръководна и стимулираща роля тук играе централната нервна система. Импулсите, идващи от нея, се предават на системата от
жлези с вътрешна секреция, които започват да произ
веждат хормони, влияещи на ръста и общото развити е на младия човек. Наотъпването. и протичането на
пубертета, накто и неговата продължителност зависят
от много фактори: наследствени особености, социалнобитова ореда, условия за живот, труд и възпитание,
здравно състояние и др.
При нашите условия съзряването . на момичетата
настъпва най-често между 11 и 13 години, а на мом
четата между 13 и 15 години и трае 3—4 тодини. И
при двата пола началото на пубертета се проявява
преди всичко с бързо израстване на тялото на висо
чина. Това се обуславя от хормона на растеж който
започва усилено да се отделя от хипофизната жлеза
в мозъка.

В периода на половото съзряване до известно зат- •
лъстяване водят бедният двигателен режим, недоста
тъчните физически упражнения, намаленият енергетичен разход. Разпространеното мнение обаче за връзната между наднорменото тегло и ненормалното протичане или забавянето на -пубертета противоречи на

научна истина.

Профилактичните мерни в този период се свеж
дат до ограничаване на калориите за сметка -на въг
лехидратите и мазн-ин-ите, рационалното белтъчно хранене на подраотващите «и насочването им към актив
но спортуване и физическа дейност. Храната на деца
та, склон-н-и към напълняване, през предпубертетния и
пубертетния период трябва да съдържа около 1200 ка
лории, 60 г белтъчини и около 180 г въглехидрати на
ден. Веднъж седмично може да се провежда „разтоварителен ден” — храна богата на плодове, зеленчуци,
белтъчини от млечен и -месен произход и д-р. Разбира
се, тук не трябва да се отива и в друга крайност
манията иза отслабване. Изключително полезно е насочването на подрастващите нъм нянои спортове: пе
шеходен туризъм, колоездене, оки, плуване, летни и
зимни кънки, волейбол и др.
Хармоничното физическо и поихическо развитие
па юношите и девойките в тази „трудна възраст' завиои изключително- от здравно-хигиенния режим на
труд и отдих във всяко семейство.
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Изгледи от наши села

Д-р п. п.
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Може би ще ви интересува

№рай Моинци (на с»им‘
ката) и Мкзпош села
Димитровпрадсна община
се намират останки от
праисторически паметни-

МАЙСТОРИЯ
КОЗЕ ПАСЕ

ци.

Стоян „Влашйи" од наше село.
зарад деду му, бог да га прости, Перчу, кой йе бил
десет године майстор по Влашно, Од това богатство

V

НАСЕЛЕНИЕТО на с. Вълковия наброяваше през 1948 го
дина 77 семейства и 409 ду
ши. През 1961 година о има
ло 68 семейства и 249 жите
ли, а през 1964 година 59 се
мейства с 204 жители. За 15
падини населението на това
село е намаляло на половина.

остало на Стояна името „Влашйи”. Ама и нене това,
умеие да
при Стояна остало од дедуту му — он
измисли нещо што йе най-потребно на човеци и това
му се исплати. Што че наже пословицата, при нега

„Майстория нозе пасе”.

♦

Не съм видел, ама човеци нажу дека Стоян с
тенвея майсторийе заработил ижу у град и ижу на
село, има си убава нолца, автомобил де, а у ижу
има телевизар у бою, а децата му облечена но царне
четия. Не съм видел ама щом човеци зборуиу
може да йе лъжа.

о
МАХАЛИТЕ на Божица са от
далечени на пет часа разтояние. Селото се намира в план-

Йедън дън на бейо я у град рено айде че идем
да видим нво работи са тия наш Стоян. Потражи га
дома. Жена му рече дена йе у работнилницуту си. Он
има часну работилницу. Йедни кашу у туя работилницу работи опънци, а дру1)и нажу дека
работи
обуче. Мислим си: дена че работи опънци
ней нупуйе у град опънци, са сви носе обуче и това с ви-

♦

♦

сойе пете.
Тражи га тамо, овамо елем най-после га намери.
Видим вирна: „Стоян Влашби" — опанчар и ооущар.
На улезо унутра зазвери се и зачуди се никво работи
наш Стоян. И тегая видо, дена верно се метнул на
деду си Перчу. Видим на тез1)ават наредени чив опънак и обуча, опънак и обуча. Кажем на Стояна:
__ Бре Стояне, да не си погрешил тува, не су до
бре спарене обучете и опънцити?!
Он

ме

погледа па ми

I
!

I
♦

рече:

— Бае Манчо, ти си бистар човек и треба одма
општину
да се досетиш. Са най-млого се У нашту
продава опънан и обуча. Па не видиш ли дека мно
зина наши работници с йедну ногу су у град, а с
другу су на село. Видо дена най-млого че се прода-

!
♦

1

I

ва чив опънан и обуча. И верно йе това...
Нена му ие алал и ижа у град и ижа на село
и телевизор у бою и све што на йе измислил нико
да обува нашти работници кои до пладне су работници, а од пладне селяци.
Ка си пойдо си два чивта и за моите синове. Идете та си купете и вийе, на прочетите това

мойе писуваже.

МАНЧА

СТАЖ
Л/ЖГ. ПЕТРОВ

Бкй
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И с ваши идеи
може да
пишем
„Майчин
рабуш“
ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНО

ски пейзаж с хубави
хоризонти.

широки

о
СЕЛО БУЦАЛЕВО в Босилеградсна община е основано от
Цдуреена
дядо Джордж а от
община
ябуна,
Бабушнишка
През 1730 заедно с тримата си
синове Тодор, Янко и Петър се
заселил там.
о
А с. БРАЙКОВЦИ от Димит
ровградска община 0 получило

името си от двама братя, кои
то се доселили от Крулац, Пи
ротска община и тун били ов
чари.
о
БОСИЛЕГРАД се намира на
750 м надморска височина.
о
НАЙ-ГОЛЕМИЯТ връх на Вид

лич е Големи връх (1371) над
село Одоровци.

Необикновени колекции
Парижкият инженер Франтишек Матисем
е необикновен
колекционер. Със овоята колен
ция той има няколко стотици
часовници, нянои от които да
тират и от XVII век. 'Интерес-

но е, че всичките часовници
на Матисем работят точно. За
поддържането и поправната на
дефентите се грижи самият им
на
притежател. Механизмите
много часовници изобщо не
приличат на днешните.

ОТКРИТИЕ

ХАРТИЯ ОТ КАМЪК
Колкого и удивително
да
но всекидневието на
звучи,
един
съвременния човек е
непрекъснат контакт с хартия
та. Ние почти не се замисля
ме над ролята й в нашия жи
вот. Но когато спрем внимани
ето ои върху това, удивлява
ме се на „откритието си —
та тя е нашата история, наша
та култура, нашата цивилиза
ция. Човечеството така дълго
е вървяло към нея — от гли
нените плочки на далечните
епохи през паггируоите на древ
пергамента
ните египтяни и
на старите гърци, през оронза
на Рим и дъските с восъчен
слой на средновековна ьвропа.
А днес не можем да си
представим живота на нашата
планета без всекидневната упо
треба на планини от хартия
в почти воични области на чо

вешката дейност — културна
ната, битовата, производствена
та. Но ширркото приложение
на хартията породи и първите
растат,
нуждите
въпроси
наличната дървесина намалява,
а машините за хартия и във
века на атомната и космическа
техника продължават да се
въртят с пределна скорост 900
м в минута.
Отговорът, който от години
наред търсят учените в овета,
идва от СССР. Освен от дър
весина хартия може да се
произвежда още и от вулна
нична лава, пясън, базалт. Лен
тата й може да тече със ско
рост 2 нм в минута. Изтегле
ните от разтопената лава сноп
чета нишки се превръщат в
тънка нафява лента, ноято понататък става белоснежно плат

но, мена като нопринена хар
тия.

„Каменната хартия" — как
то вече я наричат, не е йод
властна на огъня, водата и бак
териите. Тя по начело е някол
ко пъти по-тънка от хартията
от дървесина, но е няколко пъ
ти по-здрава и приема добре
почти всички цветове. Гова по
зволява скоростта на печатар
ските машини да се увеличи
значително.
Всички данни показват, че
новата хартия ще намери още
по-широко приложение, на нея
се печатат например
могат
донументи,
„вечни книги и
от нея могат да се правят ан
тикорозионни тръби, топлоизо
лационни
материали,
дрехи.
Няма съмнение, че направено
то откритие ще има
практическа стойност.

