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С указ на Президента на Социалисти
ческа Федеративна република Юго
славия ет 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 графичасна давност и за приноса в раз
витието на братството и единството
между нашита народи и народности.

ЮБИЛЕИ
ТАЗИ ГОДИНА

ЧЕТИРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ
НАЧЕЛО НА ПАРТИЯТА
„ прОГрАМАТА за ознаменувана «а двете важни дати, свързани е името на Тито — 40-годишнината от идването му на-чело На Партията и 85-ия му рожден ден
трябва да прониква воички области на обществения живот.

Другарят Тито и със своя
живот и с революционното
си дело сложи печат на нашата
съвременна
история,
Той застана в плеадата на
личностите, които надвисяват времето и границите на
страните в които са поник
нали. Стана гражданин на
света и държавник на мира.
И когато тази година се оз
наменуват двата значителни
юбилеи, свързани с името на
Тито — 40 години от идва
нето му начело на Партия
та и 85-годишната от ражденото му — тогава това са
важни дати за всички наро
ди и народности, за цялата
наша социалистическа общност.
Това е момент за Съюза
на комунистите, за нашата
работническа класа и всич
ки организирани социалисти
чески сили със съблюдава
нето на изминалия път, с из
тъкването на постигнатите
ценности в борбата за осво
бождение на човека и тру
да, да намират сила и охрабрение за по-нататъшното
революционно развитие и
изграждане на самоуправителното социалистическо об
щество. Революционното ми
нало и настояще на нашите
народи и народности и ин
тересите на международното
работническо движение за
дължават в тази юбелейна
година
всеобхватно да се
историческата
разработи
роля и значението на Йосип
Броз Тито, който със своя
та личност и със своето де
ло стана неразделна част не
само на нашата история, но
и за международното работ
ническо движение.
На много досега проведе
ни заседания в Съюзната
конференция на ССРНЮ бе
изтъкнато, че този юбилей
трябва да отрази същността
па целокупното наше обще
ствено развитие и да обхва
не всички видове на обще
ствено-политическото и само
управително действуване. В
Социалистическия съюз, ка
то иай-масова общественополитическа организация —
която трябва да координи
ра дейността на всички об
ществени организации — е
изготвена програма за ознамеиуване на юбилея, за коя
то па 18 януари се изясни
Председателството на Съюзна
конференция
ната
ССРНЮ. Разбира се, носи
тел на цялата програма е
Съюзът на комунистите и в
идейно и в организационно
отношение.

Концепцията на ознамену
ване на този исторически
юбилей- трябва да бъде така
поставена да обхване всич
ки области на обществения
живот. Така
поставената
концепция поправо отговаря
на масовостта на Социалис

Йосип Броз Тито
тическия съюз и затова съ
щата чрез ССРН най-успеш
но може да се реализира.
Следователно, предстоящият
период изисква по-трайии
усилия за обогатяване на
всички, а особено на науч
ните и теоретическите позна
ния и идейно-политическите
оценки за същностните ха
рактеристики на революци
онната роля на СЮК. Необ

ходимо е да се посочат, ве
личината и значението на
инициативите и идеите на
другаря Тито, неговата неу
морна активност в мобили
зирането на комунистите, ра
ботническата класа и труде
щите се да изграждат соци
алистическо самоуправление,
да развиват и укрепват брат
ството и единството в наша
та страна и сътрудничество
то между народите в света.
Досега ваче са раздвиже
ни много
инициативи във
всички републики и области.
Формирани са отделни отбо
ри или работни групи при
централните комитети, изгот
вени са първите програми в
многобройни информативнопропагандни културни и на
учни институции. В Социа
листическия съюз е иницирана отделна програма за
масова идейно-политическа
работа, свързана с ролята
на другаря Тито в нашата
Революция. Свои програми
изтовиха и други институ
ции. Така например Музеят
на Революцията на народите и народностите на Юго
славия готви изложба на
експонати под названието
„Тито — Партия — Револю
ция". След представянето й
в Белград изложбата ще ми
не през всички републикан
ски и областни центрове. В
ход е и подготовката на нау
чен симпозиум в Кумровец
„Тито и Революцията”, кой
то организира и подготря об
щноотта на югославските ин-

ститути по свремемма пето
рия.

МЛАДЕЖКИ ТРУДОВИ АКЦИИ

„Ниш-77“ в знак на
Титовия юбилей
Съюната младежка трудова
акция „НИШ — 77”' ще пре
мине в знак на Титовия поби
лей: 40-годишнината от идва
1нето на другаря Тито начело
на Партията
и 85-ия му рож
ден ден.
1В Ниш през лятото ще ра
ботят над 1500 младежи и де
ш
войни от воички ирайща
страната. Те ще работяа върху
регулирането на река Нишава,
построяването на булеварди и

автомагистралата на ютсечната
Трупал е — Нишка баня.
Известно е, че младежката
трудова акция .ДНиш” -винаги
е работела с печалба. Тена на
пример миналогодишната акция
76” е осъществила
„Ниш
чист доход от над 800 хиляди
динара. Предстои делегации на
бригадите от миналогодишната
акция да приемат решение кан
•ще се изразходват спечелени
те средства.

ЩАФЕТАТА ТРЪГВА

НИШ

Републиканският отбор
на
СР Сърбия за чествуване на
Деня на младостта неотдавна
редлюжи на Съюзния отбор
тазгодишната Щафета на мла
достта с най-пламенните по
желания до другаря Тито по
повод 85-ия му рожден ден
да тръгне на 27 март от Ниш.
Град Ниш и неговата работ
ническа нлаоа Са дали достоен
принос в югославското работ
ническо движение преди Вто
рата световна война и в след
военното социалистическо из

Младежи
Сараево

граждане На страната. Днес
Ниш е един от най-големите
промишлени центрове в стра
ната,
университетски
град,
град на десетки хиляди мла
ди работници, студенти и сред
ношколци.
Признанието Да бъде дома.
нин на тазгодишната Щафе
та Ниш и неговите ‘жители по
срещата и като голямо задъл
жени е за още по-ярки успе
хи б социалистическото преоб
разование на града, региона
и страната._______________

от Димитровградсно на ж. п. — линията Шамац —

ПО ПОЧИН НА ОН НА ССМ В ДИМИТРОВГРАД

ЩЕ СЕ ЧЕСТВУВА
ЗО-ГОДИШНИНАТА НА
АКЦИЯТА ШАМАЦ-САРАЕВО
Председателството на Об
щинската конференция на Съ
юза 1на социалистическата мла
деж в Димитровград
прие
програма за работа на Конфе
ренцията през настоящата гоСгооред програмата в 1977 го
дина особено внимание ще се
обърне върху общеотв ено-иконом!ическото
положение
на
дейността
на
обществените
организации, които орган изи
рат децата и младежта, мла
дежките трудови акции, роля
та и задачите на ОСМ е ре
формата 1на (среднощ кол окото
образование, чествуването на
Деня на младостта а АРУПи
въпроси.
Оовен това ще се организи
рат няколко съвещания за ръ
новодствата на първичните ор

ганизации и телата на Общин
оката конференция Ще се об
съдят и някои актуални обществено-инономически и по
литически въпроси.
На заседанието си Предсе
дателството формира инициа
тивно
тяло
за
чествуване
тридесетгодишнината
на мла
дежката трудова
акция Ша
мац — Сараево. Инициативно
то тяло трябва да изготви про
грама за чествуване, а сетне
и да проведе тържествено за
седание с участниците е тази
трудова
акция. Ударение в
чествуването ще
се
сложи
върху организиране на местни
младежки трудови акции.
Редакционната група
при ОК на ССМ

Сърба Златкович председател на
ОК на ССРН, а Георги Алексов
началник на СУП
На заседание на Общинска
та конференция на Социалисти
чесния съюз в Димитровград
от 21 януари за нов председа
тел на този организация е из
бран Србислав Златнович, досе

гашен председател на Съюза
на бойците,
*
Общинската енупщина в Ди
митровград на последата
си
сесия наименува Гв°Р™ Ален
сов за началнин на СУП.
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От погребението на Джемал Биедич и съпругата му Разии в Сараево
МИНАЛИЯ

ПЕТЪК

Последна почит нъм Джемал Биедич
На 21 януари в Сараево бяха погребани председателят Биедич и съпругата му Разия.
На 21 януари в Сараево с
на‘-големи почести бяха погре
баки тленните оотанни на вели
ния революционер и хуманист,
неуморен радетел за доброто
на нашите народи и народно
сти м необвързана политика и
мир в света, трагично загина
лия на 18. т. м председател на
Съюзния изпълнителен съвет

съпругата
Джемал Биедич и
му Разия.
21 януари бе траурен ден в
цялата ш страна. С безчет но
меморативни събрания труде
щите се и гражданите на ця
лата страна с дълбока болка
пои благодарност отдадоха
чест на трагично загиналия ре
волюционер.
На 20 януари президентът Ти

СРЕЩА ТИТО — ГАДАФИ

Успешни разговора за
успешно сътрудничество
Президентът Тито с
група
сътрудници от 18 до 20 (^нуа
ри в столицата на Либия Три
поли води успешни разговори
с председателя на Съвета на
командуване
революционното
«а тази приятелска необвъдза
на опрана Моамар ел Гадафи
и неговите сътрудници.
В съвместното комюнике за
разговорите Тито — Гадафи се
казва, че двете страои са раз

ЩтетЕо I
I

ВЕСТНИК НА БЪЛГАР
СКАТА НАРОДНОСТ В
СФР ЮГОСЛАВИЯ
редакционна
Урежда
налетия

Д"Р*«т°Р
ТОДОР ВЕЛЧЕВ
Главен и отговорен
редактор
СТОЯН СТАНКОВ
Технически редактор
БОГДАН НИКОЛОВ
Телефони: директор —
44-454, Редакция 46-845
администрация 46-343
Годишан абонамент 60,
а полугодишен 30
Текуща сметна
82500-803-9529
СДК — Ниш
Печатница „Бум Наредишч", Ст. Пауновия
^ 72 — Ниш
Адрес ка иадетвлотлвто:
1иш, И А»—ИТИ Л* «

СТРАНИЦА 2

от
гледали повече въпроси
международното обстановка, а
специално положението а Бли
зкия изток и Средиземноморие
то.
Обсъждайки равитието
на
двуотранното
сътрудничество
двете страни констатираха, че
е постигната висока отелен на
взаимно сътрудничи ество на по
литическо, икономическо поле,
манто и в областта на научнотехническото сътрудничество,
което се (развива твърде успе
шно и в полза на двеете стра
ни. 'Те изразиха «готовност за«
по-наггаггьшно развиие и раз
ширяване «на «сътрудничеството
във «всички области и потвърди
ха, че за това съществуват вси
чки необходими условия и въз
можности — ое «казва между
другото в съвместното нъмю«нике

ОТСРОЧЕНО
ПОСЕЩЕНИЕТО
НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО В ЕГИ.
ПЕТ
С размяна на поолания меж
ду президента Тито и президанта Садагт, посещението «а
«президенлга Тито е Арабокагга
република Египет, което трябва
ше да почне «на 20 яоуари, б©
«отсрочено. (Новата дата «на по
сещението ще бъде утвърде
на допълнително.

то със съпругата ои Йованка
го
лица
и придружаващите
след завръщането ои от посе
щение то в Либия отдаде по
чит на другаря Биедич и съ
пругата му а хола на Снупщи
ната на СФРЮ.
По повод смъртта на Дже
мал .Биедич многоброни държа
вници от целия овят, трудови
колективи и граждани изпрати
ха съболезнователни телеграми
до президента на Републиката,
Съюзния изпълнителен съвет
и председателството на ЦК на
ОЮК. В приятелска Шри Лан
ка и Иодия 21 януари бе тда-у
рен ден.

“еитГ^итГсе

ползват с опромон авторитет
за извънредната им
в света
активност в борбата /'за мир и
струдничество в Европа и на
всички «меридиани на земното,
кълбо. Този «престиж всекидне
вно се потвърждава1 с постоя
н н ото им и «всекидневно дей
ствуване в тази насока.
Не е случайно, че през сре
дата на юни .в чашата страна,
в Белград, ще се състои Вто
рата европейска нооференция
за ооигурността «и сътрудниче
«ството. Това е огромно призна
ни е на Югославия, ярна изява
.^ международния й престиж.
на
Но това е голямо задължение
в по-нататъшната борба за мир
и разбирателство между дъжа
вит е.
На този въпрос бе посве
тено и първото заседание на
1 ството на СФРЮ
П р едсед ател
в тази година. Председателство
то указа на необходимостта 1от
последователно прилагане
на
принципите и заключенията на

1ИГГвнлиаРлериод от една
^штеилия^

и

Хелзиони на лавсякаде и по.
най — последователен начин
има и охрабря
-"Ее ОоимсГоспо0
же да се
и
разумение между Италия
Югославия за .регулиране на
граничните в-ипроси, което на
скоро трябва да получи онон
чателно потвърждение в лар
ламентите на двете страни.
Председателството указа и
кя отговорната задача, която
Югославия поема като странакон
домакин оа белградската
ференция. В .този смисъл нашатя страна е готова да даде
най голям принос в сътрудниче
ството си със страните участ
НМЧКИНИЧИИ С ЦСЛ в Белград
постигнат колкото е въз
да се
договори
можни по-успешни
най-важните
въпроси
за
по
сигурността «и сътрудничеството в Европа.

Югославия помага на най-изоотаналитв
Днес Югославия сътрудничи
с около 70 развиващи се стра
Голям брой югославски
ни.
специалисти, майстори или ра
ботници работят в тези стра
ни Това е ценна помощ на
и развиващите
изостаналите
се държави.
Понастоящем само в Либия
работят около 9 хиляди югославяни. Нашит© специалисти
изграждат водои строители
промишлени и воцентрали,
достопански обекти в областта на земеделието, В Либия,
дълбоко в пустинята Сахара
успешно работят към хиляда
дават отлична
ферми, които
реколта. Вода се получава от
дълбочина и напоява
голяма
нойто се
пустинния пясък,

преобразява в удивителни зелбни оазиси.
До неотдавна в Иран напри
мер царевицата изобщо не е
отглеждана нато растение. На
шите институти
в
Земун и
Нови Сад успяха сега тази
откултура не само да
се
глежда в тази страна, но и
да се получават високи добиви.
Южна
В Африка, Азия
и
Америка нашите специалисти
дават и трудещи се дават це
нен принос в по-ускореното ра
звитие на много държави от
по-бедната южна част на зем
Тяхната трудова
ното кълбо.
принос за
мисия е и ценен
страна
престижа на нашата
укрепването на стопанското
сътрудничество^

СЪДБОВНИ ДНИ
НА ЦАРСКА БЪЛГАРИЯ (3)

АНТОН КОЛЕНДИЧ

Историчесната истина за ликвидирането на царска България,
писана «въз основа на архивниданни, документи и мемоарни
записки. Диалог «между Москва и София. Сталинова поръка до
българското ръноводство. За Македония „на дипломатическа
та маса"! Фашистките агенту-ри готвят преврат. Преговори
без Съветския съюз за от
с англачаните и американците
тегляне на България от война-та. Сталин дава директиви за
война против царска България.Окупационният
комендант
в
Македония става министър кавойсната. Народът се дигна на
въстание.
За да се неутрализира опас
«костта от германоката въоръ
жена намеса принц — регент
Кирил СНС Кобург-готски по
средством овои княжески род
нини в Райха сондира терена
лично онодо фюрера за въз
можността България да се „из
влече" от войната. Принц Ни
«рил изпратил «и две обширни пи
см а до Хитлер. В последното
за
«подробно го ооведомява
установените контакти и усло
на
вията, нойто се поставят
България.
Обаче Хетлер «не му отгово
рил.
Но затова Химлер и Абвер
засилват своето интересование
за развитието на събитията в
България.
Личният секретар на мини
отъ1р.,Председат^ля ^аГря,Нов Марин Маринов, «в изказване
то си пред Народния съд от
^ януари 1945 г. заявява:
„Всеки ден не ме оставяха
намира функционерите «от гер
манокото посолство, с обеща
ния и закани търсеха от «мен

все възможни информации за
действуването на правителство
то и Багрянов. Шефът на найголямата германска разузнавател на централа в България, т.
н. „Бюро д-р Делиус” ми обоз
печи иопански паопорт «и 100 000
долара, нанто и 1 000 марки в
злато, всекиденивно да им да
вам «отчет за движенията, раз
говорите и, работата на мини
стър председателя.. У
ФАШИСТИТЕ ГОТВЯТ ПРЕВРАТ
тревожните
Въз основа на
известия юлг (германските еген
тури и телеграмите на поела
ника Бекерие, в Главното ко
мандуване «на Вермахта бива
проведена конференция,
на
която е обсъдена «обостановка
та в България — с оообен об
зор нщ най-новите вести от 1
август 1944 година
за скъс
ването ма отношенията на Тур
ция Третия Райх.
Стига се до заключение: в
момента, когато
германските
армии стратегически се оттег
лят по целия южен и югоизто

чен фронт не е възможно да
се отделят достатъчно
сили
било за окупация на България,
било за на нейните въоръже
ни сили, наброяващи около 40
боево готови и пресни диви
зии. Вместо тава трябва да се
запази колкото е
възможно
по-дълго благонаклонното дър
жание на България, докато про
дължава изтеглянето на стра
тегическите сили от Гърция и
оотровите.
Но това заключение на Обе
ркомандуването на
Вермахта
не спирало многобройните аген
ти «на германската разузнава
телната служба в
България.
Напротив. Опирайки се на ма
совите фашистки групи и орга
«изации „Бюро д-р Делиус”
ускорено въоръжава и готви
за ненадеен удар и превзема
не на властта полувоенната фа
шиотка организация „Съюз <на
легионерите” на генерал Лунов
Същевременно
германското
посолство, особено лично твър
де амбициозният посланик Бе
керие, придобива за подготов
ната и подкрепата в преврата
началника
на
Генералщаба
генерал Трифунов и командира
на най-силната българска т. н.
Пета «армия — генерал Кочо
Стоянов, манто и
значителна
група 'политици начело с бив
щия
м ин иотър-председаггел
проф. Александър Цанков.
Обаче, настъпването на съ
ветските армии «през Румъния
осуетява всички тези комбина
ции...
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Й«сип Броз Тито
40 години начело на СЮН

Отново присвояват Гоце Делчев
„Пиринско дело", което гизли
за в Благоеврад, отбеляга те
зи дни 105-годишни'Ната от рож
дението «н,а един от най-изтъкнаглите водачи <на македонското
'национално революционно дви
жение, Гоце Делчев, по начин,
който в следвоенния 'период
и в България беше оценяван и
осъждан като велипобългарени
шовинизъм и напго повтаряне
на старата злонобна теза за
Македония като българска зе
мя и люлка «а българщината.

Делчев, но и другите двама
изтъкнати водачи на македон
национално-революцио
окото
нно движение — Дам е Груев
и Яне Оанданони.

живот 1на великото дело на на
ционалногпо и антифеодално юс
вобождение на 'българския на
род" и как национално освобо
дителната м антифеодална бор
ба в Македония била .^продъл
жение на българската нацио
нална революция през 60-те
години на XIX век.

Отговаряйки на въпроса >на
редакцията: „Как оценявате мя
стото и (ролята на Гоце Дел
чев в нашата национална исто
рия?", петима изтъкнати бъл
гарски (Обществени, научни и
културна работници, присвоя
ват Гоце Делчев и другите во
дачи на македонското нацио
нално революционно движение
в борбата на македонския на
род за национално освобожде
ние. (Между тях в това отноше
ние са отдавна вече експони
рания директор на Института
за история при Българската академия на науните, академик
Христо Христов и „заслужи
лият радетел на науката" про
фесор д-р Емил Георгиев.

Тази годишнина „Пиринско
дело" отбелязва и с публику
ване на няколко изводи от под
готвената за печат книга „Апо
столи на българската свобода",
която, съдейки по публикува
ните откъои, е писана в дух,
който се проповядва в споме
натите извявления.

Между , най-светли те обра
зи” в ,революционното движе
ние на българония народ за
правда и свобода" Емил Геор
гшев нарежда «е само Гоце
ЦИТАТ

ИЗЧЕЗВАНЕ НА БЛОКОВЕТЕ
„Блоковете са повече последица на състоянието,
относно на струнтурата на обществените и междуна
родни отношения отнолкото причина за танова със
тояние. Ето защо с простото разформиране на на
военно-политическата организация на блоковете няма
да се премахнат световните противоречия, нито кон
фликтите, които произтичат от тези провивречия. Задтези противоречия, впрочем, стоят обществените сили
на двете страни, без оглед дали са организирани в
блон или не. Разрешаването на блоковите антагонизми

и раждането на свят без блокове, е възможно следсь
вателно, само в един историчесни процес, в който
ще се мени светът като цялостна система на икономежду народите.
мичесни и политичесни отношения
С други думи, светът няма да се промени с разпуснането на блоновете, но блоновете ще изчезнат с изменението на света ..
От интервюто на Едвард Кардел пред
Вилем Олтманс
холандсния публицист

Академик Христов заявил как
„Гоце Делчев посветил своя
СТАЛИН ТЪРСИ ПРЕДСТАВИТЕ

,ра през август 1944 година би

ЛИ ЗА ЦАРСКОТО ПРАВИТЕЛ-

ло

СТВО
Като «аучил, че Турция е
скъсала отношенията си с Гер
мания, министър-председателят
Багрянов извинал Кирсанов и
му съобщил, че той, Багрянов,
е имал повече срещи и консул
тации с представители на Оте
чествения фронт, нанто и с
представители на комунисти
ческата партия (д-р Драмалиев
и адвокат Нейчев), и че се
постигнато общо съгласие за
разширяване на правителство
то и предприемане на (редица
мерки, които е потъсила съветската страна. В телеграмата, с ,която известява съветско
то въняно министерство за то
зи разговор, Кирсанов изтъква
че:
„.. .Багрянов проявява максимално отарание за осъщеставане на своята замисъл:
сключване «а примирие^
Въз основа на пази оптими
етична телеграма, Сталин повиква Георпи Димитров, преди
на
шен генерален секретар

интернацио
Комунистическия
нал и търои от (него:

на
,§.. .Централният комитет
1
комунистическа
Българската
„Зад-

нал.
„
„ .
Посланинът Кнашбул — Хуге
сен се озовал в твърде неудо
Вно положение: вярвайки на
обещанието на „джентлемена
пт Бълпаоия". че без извести
и позволение — няма 'напусне
Анкаоа защо отиде на тая
нещастна Наолужеи на почив
каТа морето? Но телеграмата
пт Лондон е изрична: „джентл°^“тря0бва да се 'намери
нТКУЛЙ —та

к
се на
лото
време на .войната
съюз) да
избере свои^представители, но
ито да влезнат в новото прави
телство на Иван Багрянов.. Сталин изрично подчертава
че избо-

бррът^рябва МдаРбъде извършен между българските кому
писти, които се намират в Съ
ветсиия съюз.
АМЕРИКАНЦИТЕ И англича
НИТЕ РАЗТАКАТ С РАЗГОВОРИ
ТЕ
Инан известната по своите
горещини през лятото в,

го

рее «и™ «а България, а нито

ГГ%

ският
гесен едвам улучил да прекара •почивната си на брега на
Мраморно море.
Обаче, на пладне, на 25 ав
густ тъкмо се бил разположил
и окъпал, (когато пристига опе
циален куриер със „Дрингенд
спешна” телеграма от Форин.
офис:
„Веднага изпратете джентле
мена от България в Кайро, за
да продължат .разговорите. Из
пращаме специален самолет .
С автомобила на куриера по
връща в
елникът веднага се ,Сплендид"
Анкара и в хотел
потърсил „джентлемена от Ьъ
лгария".
В рецепцията на хотела му
отговорили, че .джентлеменът
още на вчерашния ден зами-

повивал^ американският

му

колега за
зал му, Не преди малио бил
при турокия министър-предсе
дател, и че същият му прочел
телеграмата от турокия поела
ним в София:
Нощес ме повика министъ
оът на външните работи
Р.
Драганов и .ме помоли на пра
■витал ството .на Република Тур
пия да пренеса дедното:
„Русите са стигнати до устие
то на Дунав и проължават на
стъплението. Това не е в инте

&ЙЙ

за мир, и е схващайки, че все
ки минут е ценен. Затова бъл
гарсното правителство се об
ръща до нравителотвото на
Турция с молба за негова на
меса.
Виждайки цялата сериозноот
Кра
на момента, посланикът
шбул се решил на — за диломат от кариера — необик
мановена крачна: обръща се
нар че Великобритания и Бъл
от
били
във
война
гария са
к _
1941 година — натраво до бъл
гарсния посланик в Аннара Ба.
лабанов и го помолил веднага
да съобщи на София джентле
ментът от България” веднага
да се върне за да проължат
с преговорите.
Тези дни

бързали воички,
тази необикновена

тапа че на
интервенция - ореди, очакваното време
.джентлеменът
отново се озовал в Аннара,
хотела
В евиденцията «а
„Сплендид" „джентлементът от
България”, пъдете '"ървоначал
но ое отбил, блл заведен под
името: Стоян
Копринаров -

докато

мЪуЛ=Ябило Стой
- Мошаиов^ивш

председ-

и председател на .разпусната
Демократична партия на Бъл
гария.
Мошанов е един от най-из
тъннатите (политици в нредво
енна България. Като председа
тел на Парламента обявява се
против прокламираната бълпарена политика _ зв присъеди
нвние тм „Тронния пакт и
в з«ан на протест ои подал
оставка на своя пост.
(СЛЕДВА)

ГЕРОИЧНИ НАРОДИ
ГЕРОИЧЕН ВОДАЧ
Поместваме откъс от книгата на
Никола Ланков „ТИТО” (биографичен
очерк) под горното заглавие. Книгата е
печатана преди 30 години в София в
издание на Българоюгославското дру
жество — библиотека „Южни славяни"
Те започнаха сами с голи ръце да се бият срещу
гигантските гганкове. Израстанаха армии, истински народни
армии, каквито Югославия никога не е имала. Тези армии,
имаха едно оръжие — дух и един върховен водач, израстнал в самите тях — маршал Тито. Тези армии се биха за
оовобождение. Те не бяха наемни, а народни, с изумяващ
героизъм. Селянинът, който напрегна воловете ои от рабо
та 'и ги впрегна да теглят оръдието; работникът, нойто за
хвърли чука и вдигна шмайзера; народният интипигент на
пусна (кабинета и (влезе в гората; народният писател натопи
пиоалката ои в пролятата родна кръв. Майната не жалееше
за изгубения син, защото преди него бе загубила свобо
дата -си; девойката не плачеше за либето, защото свобода
та й бе но-мила; четиринадесетгодишния не мислеше вече
за майка и баща, а за пушка и пистолет. Ето, вижте ги в
борбата:
Това е майка от Черна гора, млада женица. Тя влиза
в щаба на армията и пита:
— Погина ли моя син?
— Погина!
— Запазихте ли карабина му?
— Запазихме я!
— Ще я дадете на другия ми син! ...
Ето ви Мария Иванчина, вдовица от първата импе
риалистическа война. През време на окупацията, немците
разотреляха и четиримата й синове в един ден. Първият
убиха в (къщи, останалите трима на ливадата, както но
сели. Немските палачи, отрязват упиште, ръцете, краката
и плавите и пи разхвърлят по селските мегдани, за да всяват ужас и страх.
— Помислете ои, .разправя тя. Трябваше да изкопая
четири гроба в един ден! Изкопах ги! Аз знаях, че те
умряха за свободата и за родината, които са по-скъпи и
от най-скъпите жертви. Пред родината няма скъпа жер
тва ...
Майка от село Трановца среща партизанин и го пита:
— Синко, ти не беше ли в седма дивизия в Черна гора?

— Бях, майно!
— Ех, там някъде в планината остана моя син Стач
но... Подава ябълки м кестени на партизаните и добавя:
— Хапнете ои, вас ви трябват сили, защото ви предстоят
още много боеве ... Вие трябва да отмъстите за моя
Станко!...
В една част от Народоосвободителната армия на
оотъпвала. Младежът
Югославия се бие юноша. Частта
стреля с картечницата ои, остъпва с болка в сърцето, и
едвам носи тежката картечница.
— Не ти ли тежи? — пита го командирят.
— Не, не ми тежи!

— Защо ме питате постоянно: „Не ти ли тежи, не
ти ли тежи". Не виждате ли че не я нося със сила...
— Ас какво?
— С воля! ...
Ето такава е предисторията на епическите освободител н и борби през Втората световна война на югославските
народи против хитлеристките окупатори. Ето такава е пред
историята на формирането на изключително големите ор
ганизаторски . и водачеоки способности на Тито, които по-,
късно 'през периода на легендарните борби против немските
нашественици, достигнаха своя пълен разцвет.
Без съмнение, когато става дума за заолугите на
маршал Тито по отношение на нова Югославия, то на първо 'МЯСТО трябва да се подчертае неговата жш-голяма. бих
ме казали, изключително голяма историческа зслуга. газ
негова заслуга се състои в това, че той успя да разсече
гордиевия възел в Югославия, да разреши националния въп
рос — най-трудната и най-сложната проблема в тази стра
на. С това Тито предреши въпроса за създаване предпоставните за едно .светдо бъдеще на Югославия, нато и
създаде една крепка, меразбиваема, гранитна национална
основа.

на до^у=Г« “гГрепГа^Гд^

лемите въпрооГ™ нацията и на държавата <=е решават
от народните маои. Тито създаде именно широко
исамо
мощно
.народно движение в Югославия, което единствено
да
можеше да извърши голямото чудо в'
на
югославските
народи в едно нерушимо цяло на
сплоти
зата на националната свобода и равноправие.
Ако беше само тази заслугата на Тито, то тя е достатъчка, за да му овековечи името в историята.
дач — Йооип Броз Тито.
(Кран)
СТРАНИЦА 3
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Сдружаването на земеделците трайна насока

Издигане иа членовете
ССРН

след обединяване на земедел
ските кооперации е единстве
ната, която действува в об
ластта на селоносто
стопан.
ство в общината. Ето защо не
може да се позволи поне ра
Югославия, развитието на са
Обществено-политическите организации
Изхождайки от мястото, рол
йонните центрове в общината ята и задачите на социалисти
моуправителния социализъм и
начело със Съюза на комунистите са длъжни
да бъдат без специалисти по
борбата за равноправие меж
чеония съюз в осъществяване
всички селскостопански производители да ос
селско стопанство. Тази орга
то на програмата по идейно- ду народите е света. Предви
ведомят за целите и предимството на сдружа
низация е длъжна да предло политическа дейност с члево
дено е членовете на ССРН да
жи формите за сдружване, а
ването, а ООСТ за селскостопанска дейност
бъдат запознати и с досегаш
вете на тази най-масова об
обществено-политическите
ор ществено-политическа
ни!е резултати в аграрната по
„Напредък" в Босилеград да се преустрои, за
органи
ганизации начело със Съюза
литика,
обществено-икономиче
зция у нас на ученето зана
да може това важно мероприятие да реали
на комунистите -да поясняват
по
ските преоб разования и
пред ще се обръща много позира
значението и ефектите на то
на
превеждането на Закона
голямо внимание.
ва мероприятие.
сдружения труд.
Осъществявайки тази зада
На 23 януари в Босилеград раем пувнт за изкупуване на
До 10 февруари тази годича трудещите се хора и граж
Оовен масовата цдойжьпали
се състоя заседание на Об мляко и че се планира проми На петчленна номиоия, която
тичесна работа, коята трябва
щинската
конференция
на шлеп обект за преработване
избра Конференцията ще мз- даните, членове на тази орга
низация 1и ръководствата й, ще
да отлочне от 1 февруари, е
СКС, в чиято работа участву на животновъдна храна.
готви конкретни
заключения,
се въоръжават за по-нататъш
предвидено да
устройването
ваха ръководителите
на Об
Това са мероприятия, които обвързващи всички номлетент
на успешна борба в обществе
на сказки и за членовете на
щинската скупщина и на об- могат да стимулират по-иататъ нй за осъществяване на проно-икономичеоното и оамоупра
ръководствата на местните ор
ществено-политичесните
ор
шното развитие на високодо- цеса за сдружаване на селвително развитие на
нашата
ганизации на ССРН.
ганизации. В центъра на вни бивно животновъдство в общи скостопанските производители,
страна.
манието бе въпроса за разви,
ната. Към това трябва да се
Общинската конференция на
КОМУНИСТИТЕ
ГЛАВЕН
Според приетата програма,
тието на селското стопанство добави, че ползването на сред ДВИГАТЕЛ НА ДЕЛЕГАТСНАТА
Социалистическия съюз в Ба
предвидена е поредица от ока
в общината и по-нататъшното
бушница също е предвидила
ствата от „зеления план , ко
СИСТЕМА
зни с шест теми във всички
развитие на делегатската оис ито при твърде изгодни усло
членове,
издигане на своите
В продължение на
заседа местни организации. Членовете
тема.
вия могат да ползват сдруже
членовете на политическия аи
нието
членовете
на
Конферен
1на
ССРН
ще
бъдат
запознати
По първата точна от дне- ните земеделци, е важна ма
,на
тив и органите при ОН
цията обсъдиха анализа на
със задачите на тази органи
вия ред участници на заседа териална база за решителен
ССРН. През февруари и март
Общинската конференция на зация е провеждането на Нон
нието обсъдиха изготвения за
възход на този отрасъл.
по районните центрове в об
ССРН за действуваме и осъ ституцията и осъществяването
тази цел материал от съответ
— Сегашното състояние на
щ-ината ще се проведат сема
ните комисии на Общинските селсностопанското
производ- ществяване на делегатската си на дело на концепцията по нира за издигане на членове
стема в общината.
всенародна отбрана.
конференции на ССРН и СНС. ство може да се подобри
те на делегациите и делегати
След това встъпително слово единствено чрез масово включ
Писмено изложение по найНа .воички събрания Ще се
те на местните общности.
въпроси от тази
водят разговори и за необвър
за състоянието на селското
ване на частните производи антуалните
председателя заната външна
стопанство в общината и за тели в
политика на
Милутин Джунич
организирано обще област изнесе
възможностите за сдружаване ствено производство, на начин на Комисията за провеждане
на селскостопанските произво на който ни задължава Закона на конституционните задачи в
дители изнесе инж. ВАСИЛ ЗА
изтън- общината ДИМИТЪР ЯНЕВ.
за сдружения труд
ДИМИТРОВГРАД
ХАРИЕВ, председател на Сек
Докладчикът изтъкна, че де
на Захариев.
цията по селскостопански въ АГРОНОМИТЕ НЕ СА ЗА
легатската оистема • в Босилепроси при ОК 'на ССРН.
КАНЦЕЛАРИЯ
градсна община вече живее
В разискванията на повече- на практика
и
потвърждава
ОХРАБРЯВАЩИ
ТЕНДЕНЦИИ
то делегати се подчерта, че
своята необходимост в по-на
трайната насока за сдружава татъшното развитие на самоу
Селскостопанското
произ не на частните производители правителните отношения. Поез
водство е главен отрасъл в
е преди всично
животновъд- изтеклия период тя е доприне
Бооилеградсна
община.
Той ството.
Заинтересоваността ла за успешно разоешаване
обезпечава поминъка на 60 на
за реализиране на това изход
на -редица антуални обществе
сто на населението. Фантите
но за Босилеградсното
село ни задачи във воички среди.
обаче говорят, че този отрасъл
мероприятие е голямо всред От особено значение е. че де
е все още изостанал поради земеделците. Обаче то
все легатската оистема става неот
ред причини. Една от тях е
още не е достатъчно поясне
чуждива собственост на труде
липсата на организирани меро но в половината оела
общи щите се, което допринася за
приятия, които да стимулират
ната
се каза на заседа- оомисляване на съдържанието
развитието и производството.
нието.
и метода в решаването от стра
Общинсната конференция за
Най-добрите работи ще бъ
При това ролята на обществе
— Нужно е да се ангажи на на самоуправителните орга обществена дейност на жена
дат наградеои с първа награда
ния сектор в тази област все
рат специалистите по селсно.
ни.
та в Димитровград реши, по
от 500, втора — 300 и трета
досега е била незначителна. стопанство от ООСТ „Напре
Янев посочи, че съществу
повод 8-ми март — Междуна
— 200 динара.
Въпреки тези обстоятелства дък” и те да провеждат тази
ват и известни слабости накродния ден на жените, да ор
в областта на животновъдство
акция. Ние сме
съглаони да
вито са: ненаходчивост, недо ганизира изложба на домашни
Конферен цията
е определи
то се нравят сериозни крачки,
се сдружваме, но по принци статъчна ангажираност по всич
ръкоделия.
ла и отбор за организиране на
които охрабряват.
па солидарно да понасяме рис
ки въпроси, а в някои случаи
тази изложба, който ще напри
— Чрез създаване на изку
Изложбата, на която ще се
кът и ,в производството и в
и неотговорност на поотделни
ви подбор на най-хубавите ръ
ствени ливади и подобряване пласмента на добитъка
види бродерия, гоблени, пле
на. делегации и делегати.
коделия на жените в Димит
храненето на добитъка посто за СИМЕОН ПЕЙЧЕВ от с. Ми
тива,
тъкани и други видове до
— Комунистите
трябва да
ровградска
община. Отборът
янно се увеличава производ
машни ръкоделия, ще се съ
левци.
бъдат главна двигателна оила
ще приема всички ръкодолия
ството на
качествено
месо,
стои на 8 и 9 март.
От изказванията на заседа в работата на делегациите, а
от
1
до
3
март.
намиращо добър пласмент на
нието личи, че ООСТ
„На- обществено-политическите
ор
пазаря. В резултат на това се
статъчно преустроила, за
да
ганизации са основен обще
увеличава частния животновъ предък” все още не се е до- ствен нонтрол за функциони
ден фонд
През последните
БОСИЛЕГРАД
може успешно да
провежда рането на съвкупната обще
четири години броят на овце
сдружването на земеделците.
ствено-политическа
оистема.
те е увеличен о 10 хиляди, а Ангажирането на специалисти
Именно от тези фактори зави
на говедата с 4 хмляде — из Те
агрономи по тези въп си осъществяването на обще
тъкча Захариев.
роси, някои от които са и
ствената роля на делегатската
Докладчикът посочи, «е през Финансово
административни
оистема
изтъкна Янев.
тази година в Босилеград ше олужещи, е
незадоволяваша.
Разискваните потвърдиха, че
се възобнови и обооуди кла Изобшо.тези организация има делегатската оистема, въпреки
ницата, че е оформен съби- отделна отговорност, защото
трудностите и слабостите, бе
лежи възход.
На заседанието се заключи
в първичните партийни органи
зации в местните общности и
трудовите организации
заедМиналата седмица в АвтоТрябва да се отбележи,
че
но с ръководствата на остана
транспортното предприятие
е
лите
това са първите редовни избо
обществено-политически
Босилеград се проведе канди
ри на самоуправителни органи
организации, подробно да ое
Андрея
Матев
от
село
обсъди досегашната работа на дационно събрание на трудо
след въвеждането на временно
Ясенов дел, който е на вре
делегациите
на
Общинската
вия колектив за избор на редо
управление от страна на Об
менна работа в чужбина в
скупщина и самоуправителни в ни
щинсната снупщина, през авсамоуправителни органи.
Германоката федерална репуб
те общности на интересите.
густ 1976 г.
лика е записал заем за авто
При това трябва да се изучат
На заседанието, на което у.
магистралата Белград — Ниш
воички субективни слабости,
и регулацията на реките Ду
в.в.
частвуваха
ръководителите
на
спъващи по-успешната афирма
нав, Сава и Морава.
Общинската снупщина и
ция на делегатската оистема
на
в общината.
Андрея Матев
Матев е записал 14 хиляди
обществено-политическите
ор
С цел да се подобри инфор
марни, или 10 милиона и 500
ганизации, бяха изтъкнати кан
Рекордъорът Матев от Ясе
'Мпрането
на делегатите, дехиляди стари динара.
нов дел е направил една внос
дидати
за
членове
на
работни
ка за заема от 4 хиляди мар- легаците и делегатоната база,
чеония съвет, самоуправителМатев засега е рекордъор ки, а останалата сума ще вне
Общинската
конференция на
по записване на заем в БаСКС предложи периодично да
ния работиичеоки контрол и за
се в три вноски.
бушнишка община.
се издава съответен информа.
членове на
дисципл ин арната
М’ АТ°РВ. Велинов
комиоия.

По повод 8-ми март
изложба на домашни
рьнодолия

В АТП

РЕКОРДЬОРИ ОТ
ЯСЕНОО ДЕЛ

кандидационно
събрание
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БОСИЛЕГРАД

Подготовки за чествуване
на Титовия юбилей
За чествуването на четирде
сетгодишнината от
идването
на Другаря Тито начело
на
СЮК и за’ 85-годишния му рож
ден ден, в Босилеградска об
щика се *прави солидна подго
товка.
По инициатива на
Общинския комитет на СНС създа
ден е комитет за чествуване
то от 15 членове, в който вли
зат ръководителите на обще
ствено-политическите и стопан
ски организации. Комитетът има за задача да изготви съот
ветна програма във връзка с

провеждането на всички акции,
с .които Босилпрадска община
достойно да ознаменува слав
ния юбилей.
За сега е известно, че една
от ооновните акции, юрганизи
рана в чест на юбилея, ще
бъде всеобщо
съревнование
на трудещите се а стопански
те и извънстопански организа
ции за постигане на по-добри
резултати и на местните общ
ности в изграждане на номунал
но-битови обенти.
В. В.

БОСИЛЕГРАД

Да се подобри
снабдяването

I

БОЙЦИТЕ АКТИВНО СЕ ВКЛЮЧВАТ
В РАЗРЕШАВАНЕТО НА МЕСТНИТЕ
ПРОБЛЕМИ
Неотдавна в с. Дукат в Бо
оилеградсна община се прове
де годишно-отчетно събрание
на Съюза на бойците,
Това
сдружение, в което членуват
52 души от Църнощища и Ду
кат, през изтеклата година е
постигнало добри
резултати.
Членовете са били между най
дейните при записването на
заем за изграждане на автома
пистралата Белград — Ниш и
регулация на реките Дунав, Са
ва и Морава. Досега е Дукат
са записани над 14.000 динара
а акцията 'продължава и се оча
ква сумата да нарастне значи
телно.
Една от най-иажните задачи
занапред и пред Съюза' на бой
ците ще бъде провеждането
на дело Закона за сдружения
труд. Въпрос е обаче чак да
се намери най-добро решение

за оставащите на село стари
хора, които не могат активно
да се занимават със селско
стостопанска дейност, а мла
дите са напуснали този край
и са се настанили на работа
във вътрешността на страната,
Освен това — ва село рядко
идват специалисти:
агрономи,
юристи и др. които да разяс
нят и дадат на хората нонкрет
тни напъствия. А именно сега,
през зимния сезон, е време
за по-активна об!}ествено-поли
тическа дейност, а младите са
напуснали този край и са се
настанили
на работа във въ
трешносггта
на страната. Ос
вен това — на село рядко ид
ват опециалисти: конкретни аг
рономи, юристи >и ДР- които да
разяснят и дадат на
хората
нноконкретни
напъстствия. А
именно сега, през зимния се-

ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА В БОСИЛЕГРАДСКА
В областта на снабдяването
на Босилеградските села съаце
ствуват големи слабости. Въ
преки преустройството на тър
говската мрежа, което има за
цел подобряване на снабдява
нето и търговското обслужва
не, забелязва се, че в някои
стоки
селски магазини -няма
от първа необходимост. Този
въпрос все по-чессо се повди
га на събранията на обществе

но-политическите организации.
Напоследък върху него се спя
ха и членовете на Общинската
партийна конференция. Бе пре
дложено първичната партийна
организация в Предприятието
за производство, търговия
и
битови услуги обстойно да об
съди проблемите в тази област
и предприеме съответни мер_
ки.
В. В.

ЧИТАТЕЛИТЕ НИ ПИШАТ

Защо пропада народното
имущество?
читател
на
Като редовен
„Братство” искам да повдигна
един много наболял въпрос в
Клисурския район. Касае
се
старите училищни сгради в ня
кои села, където няма
уче
ници, а постройките от ден на
ден, от година «на година про
падат. Такъв е случят със сгра
дите в Бохчагова махала, Гру
В
бина махала, Грознатовци.
Стрезимировци училището пада, а малцината ученици учат
в частна къща. И така, останали без ученици и без стопани
старите училищни сгради рух
— и за
ват и не служат никому
нищо- Поставям въпрос: кой
о задължен да се грижи за
тези сгради? Централното осно
в-но училище в Клисура, мест

ните общности или някой друг?
За нередностите на автотран
спортното предприятие от Бо
силеград писахме по-рано. Но
все още се повтаря старата пе
сен: пътниците от Белград плъ
щат билети до Стрезимировци,
а шофьорите не рядко стигат
до Клисура и тука е „послед
ната” им спирка. На 'пътуващи
те за Стрезимировци не оста
ва друго, ню от Клисура да
продължат пеша до Стрези
мировци. А това е много неу
добно, като се има предвид,
че са платили билети до там.
Кой е дължен 'И компетентен
да сложи край на такива - свое
волия?
Борис ТОНЧЕВ,
пензионер

Комунистите от
Димитров
градска община зае-ха стано
вище есени член на СК, от
носно волно тяхно семейство,
да се абонира на вестник „Ко
мунист”.
становище е прието с
Тоаа
значението на идеооглед »на
облогическо-политическото
разование
и
информирането
на -комунистите.
Освен

това

трудовите орга-

НОВИ ОБЕКТИ
С дограждане и еъзбновява
не на съществуващите и изгра
ждане на нови комунално-бито
ви обекти в Босилеградска об
щина ще се продължи и през
тази година. Разбира се, тези
обекти ще се строят в рамки
те на разположимите средства
за инвестиции, които са все
още ограничени.
В
Босилеград ще се по
строят няколко крупни и важ
ни за местните обстоятелства
обекти. Между другото ще се
поровел© канализиране -на До
бродолската долина в дължи
на от 317 метра и .изграждане
на мост, за което ще се изра
зходват 2 -милиона и 850 хиля
да динара. Също така ще се
построи
хлебопекарница,
за
която се обезпечени 3 милио
на динара. Наред с това ще
отпочне реконструкция на во
допроводната мрежа в града.
За това мероприятие са необ
ходими 3,6 милиона динара. Ед
на част от необходимите сред
отва ще бъдат обезпечене от
Общинския комунален фонд.
Значително комунално-битово
строителство 'през тази година

оамоу.пр ав ителните
низации,
трудови общности 'И оамоулравиггел'нит0 общности на И'Нтереоит-е в общината са зае
ли станови/це да се абаюлисписанието „Социарат на
лизъм”. 'По този начинI се съз
в инати да
дава възможност
бъдат в курса на всички -съби
тия в нашата страна.
А.

през тази година в Босилеград
ще се разгърне и в някои ме
стни общности. Например в
селата Долна и Горна Любата
ще продължи акцията по елек
трификация, а в с. Долна Ли
сина ще се отпочне с тази
благородна акция,
В повечето села се продъл
жи с изграждането на селски
те и междуселски пътища. Ме
жду другите ще бъдат завър
шени пътищата: Млекоминци
— Буцалево, Горна Лисина —
Долна Ръжана и ДР- В областта
на пътното строителство очак
ва се, че през тази година окончателно ще бъде асфалти
ране преостаналата част.
от
Рибарци,
пътя Босилеград
в дължина от седем километ
ра.
На река Драговищица
при
селата: Радичевци, Млекоминци и Рибарци ще бъдат постро
ени три , моста, за които ще
се изразходват към един ми
лион динара.
Това се само някои от поважните комунално-битови ан.
ции, които ще се реализират
ска община.
В. В.

Стоян Евтимов .

ПО НАШИТЕ КРАИЩА

ГОРНОНЕВЛЯНЦИ ОБИЧАТ РАБОТАТА
Качете се в
Димитровград
в автобуса за Долна Невля и
пъедин
час
'пътуване
след
лолно с опасности поради
в
шия път, ще пристигнете
Долна Невля. Ако обичате да
пеша
продължете
пътуване
край реката още толкова вре
ме и в гънките на „Камик” на
един километър от югославскобългарската -граница ще зърне
те село Горна Невля.

Всени член на СК абонат на „Комунист“

ОБЩИНА

зон, е време за по-активна об
ществено-политическа дейност.
Подчерта се, че в Дукат има
неколцина бойци, които не са
изяснили своето
положение
във връзка с борческия стаж
до 15 май на 1945 година. Ня
кои от тях са слабограмотни
или не знаят къде да се отне
Голяма, е ролята на бойците
сат по тези въпроси,
от* Народоосвободителната бор
ба, и затова бе отчетено, че
занапред те трябва да бъдат
още по-дейни в тази насока.
Със своя опит те могат да
бъдат от голяма полза в ор
ганизирането на всенародната
отбрана и обществена самоза
щита на село.
Между другите въпроси, но
ито бяха засегнати, бе и въ
просът за
снабдяването. Из
теклата 1976 година беше мно
го неблагоприятна за селско
стопанско производство. Пора
ди прекомерните дъждове мно
зина стопани нямат достатъч
но жито, а селските магазини
в Дукатски район не са снаб
Дени с достатъчно брашно и
др. необходими стоки. Изнесе
ни бяха и примери >на непра
вилности при изкупуването на
на селскостопанска продукция
на добитък преди всичко. Мно
зина дукатчани вече са се оп
лаквали по тези въпроси и в
общинската скупщина в Боси
леград, но мерки не се пред
приемат.
Бойците от Дукат и Църно
щища приеха заключение анти
вно Аа участвуват в прокарва
нето на пътя Обе реки — Ду
кат — Радовница, с което до
значителна степен ще се потози
дрбрят съобщенията в
край.
Те решиха да се даде пари
чна помоЩ на Александър Анге
лов, Тонче Величков и Златан
Джонев, а често боледуващия
Славчо Божилов да бъде и-зпратен на балнеоклиматичесно
лекуване,
Бойците от този край със
своята дейност ще допринасят
за таченето и развитието на
традициите от Народоосвободи
телната борба,

Горна Невля има около 40
домакинства, Селото има ин
тереонр история. -Първите ми
тели най-вероятно били рим
ляните. Това се заключава от
Там
находките при .Камик”.
могат да се намерят глинени
съдове, върхове на попия, ста
.ри монети. Те не са проуче
ни, но .някои от тях датират
от най-старото историческо ми
нало. В началото па 18 отоле
тие тук работят селяни от съ

■ ■ ■

седните области. След осво
бождението от турците селя
ните разделят землята и оста
ват тук да живеят. Между пър
вите жители били дядо Михай
ло и Сибин от Врабча. Според
една легенда турчинът в Грр
на Невля бил недоволен
от
работата на хората и затова ги
неваляци.
Мисли
наричал
се, че оттам идвам и името
на селот<? — Невля.

работа. Те строеха своя път
при месвостта „Лазарица”. Ста
рият път вече не може да се
употреблява, нанто казват хо
мине
рата по него може да г.“
„онова, което хвърчи”,

Тези дни когато досетихме
селото заварихме селяните на

Драган Златнов

Гледам как работят, хората.
Стари и млади наблягат да се
свържат с центъра на общи
ната — Димитровград. Горноневлянци не са 'вече ония „не
. вапянци", както ги наричали
турците преди сто и повече
Въпреки че от 1950 година
години. Невлянци сега не се
миграцията се увеличи значи
телно в селото се чувствува
плашат от работа. Но трябва
напредък. Подобри се земеде
да се признае, че те « -не мо
лието и скотовъдотвото и хора
пътя.
гат сами да построят
та живеят много по-добре
и
Очакват помощ от общината и
по-богато. Селото е електри
фицирано, построен е водо своите съселяни отселници.
провод. Сега остава да се ре
невлянци
Надяваме се, че
ши главния проблем на селото
ще получат помощ...
— построяване на път.
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ЧРЕЗ ДОГОВОР—ДО РЕШЕНИЕ

ВЪПРОС: Каква е ролята на
обществения защитнин на са
моуправлението?
ОТГОВОР: В съюзния и ре
публикански Закон еа разра
ботени
конституционните по
становления във^връзка с фун
кцията на
обществения
за
щитник на самоуправлението.
. Покрай другото в тези лостаноления „ са уточнени мястото,
компетенциите и пълномощия
та му. С други закони, регулиращи самоуправителните пра
ва и общественото имущество,
а които са приети или ще се
приемат, установени са проце
дурата, правата и пълномощия
та самоуправителните права и
общественото имущество, как
то за останалите субекти на
защита така и за обществе
ния защитнин на самоуправле
нието. Всъщност, това ще ре
че, че обществения защитнин
на самоуправлението е част
на самоуправителната ми оис.
тема, с определени права, за
дължения (и отговорности.
ВЪПРОС: В коя насока, пононнретно, действува обществемид защитник на самоуп
равлението?

управлението, работата и дей
ността му трябва да има две
направления, или
(процедури,
канто казахте. Първата е от
превентивен характер, а вто
рата са нонкретните интервен
ции: предприемане на мерки
за защита на заноността.
Смятам, че особено ударе.
ние в работата трябва да се
сложи
върху
превантивното
действуване на
обществения
защитник ма самоуправление.
то. Той в съдействие с упра
__________ ___________________
В^БУШНИШНА

вителните органи и обществе
но-политичесиите организации
в организациите на сдружения
труд и друпи организации и
общност, трябва да настоява
спорните въпроси и останали
те проблеми да се разреша
ват чрез договор. А сетне да
предприема други
мерки. За
успешно действуване в това
направление, от наша страна
ще предприемем всичко въз
можно, за да ое осъществи
прякото сътрудничество с об
орга
ществено-политическите
низации и техните изпълнител
ни тела, с комисиите за об
ществен контрол, с комисиите
за жалби и оплаквания, с де
легатите и делегациите,
със
самоулравителните тела в тру
довите и други организации и
общности, о особено със само
управителния работнически кон
трол.
А. Д.

ОБЩИНА ПРЕЗ

СЛЕДВАЩИТЕ

ЧЕТИРИ

ВОДОПРОВОД ЗА 30 СЕЛИЩА
47 МИЛИОНА ДИНАРА КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ
Снабдява нето със здрава >во
да е винаги било проблем за
Бабушнишна община. Днес 'на
селението се снабдява с водз
от Десет местни и голямо чи
сло частни водопроводи,
Но
това ме е достатъчно за нара
смалите потреби.
Неотдавна делегатите на Об
Динената скупщина приеха ре
шение аз построяване ма рай
онен водопровод за 30 селища
в общината.
Според идейния проект рай
окния водопровод ще снабдя
ва с вода Бабушница с 16 ожхп
ни села, Любераджа с шест
села понрай
рена Лужница,
Звонци с ракита м
Вал ниш,
Студена и Пресена.
За завършаването на обен

да

НОМЕНТАР

ИНТЕРВЮ С БОНА НИНОЛИЧ — ОБЩЕСТВЕН ЗАЩИТНИН НА САМОУПРАВЛЕНИЕТО

В конституциите на СФР Югославия и СР Сър
бия покрай съществуващите тела, действуващи в за
щита на самоулравителните права и общественото
имущество, е установена и фуннция на обществен за
щитнин на самоуправлението, също нато тяло с определени права и пълномощия в защита на самоуправителните права и общественото имущество.
Обществен защитнин на
самоуправлението за
общините Бабушница, Димитровград и Пирот е Бона
Нинолич, нъм който се обърнахме с молба да ни
отговори на няколно въпрос*.

имттмят

та ще се изразходват към 47
милиона динара. Водопроводът
1}е бъде завършен през 1980
година.
Във финаноирането на водо
превода ще участвуват Репу
бликанска самоуправителна об
щност за здравно осигуряване,
за пенсионно м инвалидно оси
гуряваме. Част от средствата
ще дадат общинският фонд за
номунапни дейности, организа
циите на сдружен труд и на
селението със самооблагане и
доброволна работа.
С реализацията ма този про
ент 1)е се обезпечи здрава пи
тейна вода за 20 хиляди души
население през следващите 30
години.
М. Дж.

ОТГОВОР: Общественият за
щитник ма самоуправлението,
като самостоятелно тяло ма
обществено-политичесната об
щност,
предприема
правни
мерки и друпи със Закона ус
тановени права и длъжности
за защита на самоуправител
ните права на трудещите се
хора и общественото имуще
В „АВТОТРАНСПОРТА” — БОСИЛЕГРАД
ство. Той възбужда пред енуп
щимите на обществено-полити
чесните общности, канто и съ
дилищата, процедура за защи
та на самоуправителните пра
ва и общественото имуще
ство, канто и процедура за
Изтече срокът на времен
премахване или анулиране ма
ван със Занона за сдружения
ното управление в Автотран
решения или други актове, с
труд.
спортното предприятие в Боси
На събранието на трудовия
които са повредени самоупра
леград, определен от Общин колектив е заключено за раз
вителните права и обществе ската скупщина. Сега в тази
пределянето на личните дохо
ното имущество. Той това го
стопанска организация ое вър ди да се (изнамерят ноннретшат подготовки за избор на
прави по собствен или по пови стимулативни критери, въз
самоуправителни
органи. До
чин на трудещите се, праждаоснова ма които да ое запла
к/рая на този месец ще бъдат щат резултатите ма труда. В
ните, организациите на сдру избрани: работнически
съвет, решаването ма този
особено
жения труд и други самоупра
самоуправителни
комисии
и
важен въпрос непосредствено
вителни организации и общмо
други органи.
ще участвуват всички работ
В тези избори пълна отпо.
сти, Съюзът на синдикатите и
ници. За
целта всестранно
други обществено-политически во?ност
™а '*рвичната пар ще ое обсъди осяно работно
тиина организация, ноято тряб място, обемът и сложеността
организации, държавните орга ва да се застъпи в самоуп
на трудовите задачи, приносът
ни.
равителни органи да се избе
в осъществяването на дохода
рат най-способните и автори
и др.
тетни членове от трудовия но_
ВЪПРОС: Значи ли това, че лектив. Такова решение се взе СтпяняР ня Втт/лпп Решеки0 от
има два вида процедури?
на последното
заседание на
„ичните лохош^ Ш _“°лектив'
тааи партийна организация.
личени Аред А сщ|0 (НАаТстП
Напред с усилено ое рабо- оравненив с досегашните. ИзОТГОВОР: Изхо,дайки от кон
ти върху унрепване на резул. готвянето на новия самоупраституционнитеразпоредби
и татите
постигнати в периода вителен документ за разпреразпоредбите на Закона, регу
на временното управление в деляне на личните доходи ще
тази
стопанска
организация, бъде завършено
лиращи мястото, ролята, и за
през идния
Една от тях е изготвянето на месец,
дачите и пълномощията ма об нов самоудравителен документ
ществения защитник ма само за 'възнаграждавано, съгласу
В. В.

За правилно отношение нъм недрите
Ленин е назад, чд кадрите
/Въпроса за кадровата ,по
решават воичко. Разбира
се,
литина е е центъра на внима
ония кадри, с големи дипломи,
нието На Съаоза на комунисти
но които дават 1И големи по
те и останалите .абщеспг-венонадри
Във стижения. За такива
политичеоки структури..
Закона
за
накто повелява
всички среди. (Правят се Уои‘
сдружения труд, заслужава да
лия на дело да се осъществя
ват решенията /на Десетия кон
се борим.
Малките среди /нерядко би
грес на ОЮ(К <и Седмия кон
ват изложени на маллива
на
грес на СНС.
кадри, които не са засвидетел
Схванато е дълбокото зна
ствували
овоите
дипломи
със
чение на критическите забеде
съответни резултати.
жни, ноито във връзка с надро
Именно за това преди да бъ
вата политика изнесе другаря
най-отговорни
Тито в известното ои интервю дат при^ги на
следва да
пред загребели „Вйеонин" от
работни места
бъдат и проверени. Не заради
преди една година като каза,
друго, а просто за да се види
че „трябва да се оледи с вни
манио развитието на
хората
но* е истинската причина за
тяхнато идване и — какви ре
в тяхната рябото, да со вледи
зултати са постигали дотогава
техния живот, за да може със
там, нъдето се работели. Ако
сигурност по (всяко време да
сигур
се знае ной какъв е. Без това
таиа се постъпваше
не може да има правилна на
но не щеше да се стига до
когато
дрова политика".
неприятни полотения,
Претворявайки в дело тези
някои лекари, инженери и под.
задачи комунистите в Бабуш
идват в по-изостаналитв среди,
на община са дошли до инте
помамени само от „печалба".
реони и поучителни изводи. И
Такива, като по правило, не
(При тях не се води достатъчно
са се задържали дълго.
сметка за кадрите, не следи
Надрите ще остават по-дълго
тяхното развитие, дори за из
време ако докрай се издей
весни специалисти, които во
ствува възнаграждава нето да
дят производството в някои ор
бъде според тоуда. Резултатите
ганизации на сдружения труд
от труда да бъдат единствено
се узнава
след заминаване
мерило в разпределението и да
то им. Тези организации на
се зачитат напълно обществе
сдружения труд остават пред
ните договори за кадрите.
свършен факт. И олед нато ос
Ако гтри това се посвещава
танат без
кадри
надават
дължимото внимание и ма жи
тревога и в общеотвено-полити
лищната политика, на създава
чесните организации, и в Об
нето на други необходими кул
щинската снупщина. А дотога
турно-битови услови — тогава
ва
са били
почти безучаст
кадрите няма да „избягват".
ни към бойкотирането на те
Осъществи
ли се и
пра
зи специалисти от страна на
вилно отношение нъм местни
нянои хора, в организаците на
те. накто и нъм -тези
дошли
сдружеоия труд или пък са
остоани надри трзи наболял въ
оставали
равнодушни
нъм
поос в скоро време може да
„приказките от улицата", кои
се разреши. На кадровите слу
то понякога в малките гсреди
жби предстои сериозна и отто
се опитват, те „да водят наварна работа.
дровата политика. .
М. А.
ДВЕТЕ

РАБОТНИЧНИ

В

„НОЩАНА"

Живеят като еестри

ИЗБОРИ НА САМОУПРА
ВИТЕЛНИ ОРГАНИ

Стой-

на Новнович и Райна Христова. Те
са неразделни другарни. Живеят нато „„„
сестри и назват. че една без Друга
не могат.
____Стойна Новнович е от онолността на Воаня —
село Тибужде, а Райна Христова от с Мчечп Р
могат да замислят дните си една без друга. Лала и Цоки
нанто те
се наричат, и нанто ги знаят в „Кощана"
са примерни
работнични.
А. Антимов
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БИСТЪР

АНОМАЛИЯ, КОЯТО СЕ ПОВТАРЯ
Преди три.четири години ко
гат.о за селата от Тлъмински
район беше 'Пуоната следобед
ната рейсова линия Босилеград
Караманица, местното населе
ние очакваше, че ще има удо
бен гтревоз до Босилеград и
оттук нъм Белград и Скопие.
Но какво се олучва. Сега ве
веч можем ово.бодно да нажем, че сме без рейс. Пътни
ците, ноито идват на спирка
та в Бистър от най-отдалече
пите села като Назърица, Яре
шник и Еленица всекидневно

остават без билети. „По-симпа
тичните" влизат в автобуса на
предните врата, а останалите
чакат.
Коментар по този въпрос е
излишен!
Трябва ли да апелираме към
АТП-ето от Босилеград «и да
чакаме по-щастливи дни, ко
гато и нашите пътници ще мо
гат без страх, че няма да оста
нат без билет, да пътуват за
Скопие, Белград...
Ст. Манасиев

НАШИЯТ ФОТО-АЛБУМ

РАНИЧИ ЛОВЦИ—БОГАТСТВО
СТАРИНИ
те попоми още повече. Гюгю
мите се ползвали за загреване
на вода.
Предметите с които хората
се упрасявали в миналото се
пазят често пъти като скъпоце
ни предмети на изкуството. Те
много говорят за времето, в
което, са били в употреба. Та
къв е случаяти с павтите, кои
то жените в босилеградско ноукраса
сели на пояса като
миналия и началото на 20 век.
Както показва и нашата сним

НОВИНИ от звонци

Подготовка за благоустройствени акции

ка, те са правени от майстори
за това. Днес павите служат
като музейни предмети. Те го
„Троножна” с

гюгюм

Строителството в Босилеград
ското има богата традици. То

ворят за нашето минало и ис
торията на обеклото.

В Звонци тези дни е оживе
ИЗвреме се
но. Лошото
ползва за .подготовка за обем
ни номунално-битови акции през
пролетта. А дотогава — ще се
обсъжда досегашната дейност,
и извлече поука от досегашни
те успехи и пропуски.
На съвместно заседание на
съвета на 'местната общност и
изпълнителните тела на обще
ствено-политическите организа
е направен анализ
на
ции
комуналните акции, започнати
години, а които
още преди
още не са приключили. Касае
се преди всичко за местното
МИЛЕВЦИ

самооблагане за вода. Тази
акция е в застой по повече
причини. Поради
неединство
по този въпрос, губи се
и
ценно време, а се разпилява
набавения за водопровода ма
териал.
Набавените още преди го
дина водопроводни търби са
оставени на халос, и извест
но количество от тях е по
вредено.
Затова в настоящата подго
товка ще се
направи
план
как тази акция да бъде до
ведена докрай.
Звонци има
голяма нужда от здрава пи-

тейна вода и този впрос няма повече да се отлага,
ОТГОВОРНОСТ
НИТЕ

ЗА

БЕЗДЕЙ-

В последно време в Звон
ци Се чувствува застой и в
дейността на обществено-поли
тическите организации. Недо
статъчен е отзивът на сказки
те, които се
организират за
идейно-политическото
издига
не на Съюза на комунистите.
Не се чувствува
много
и
дейността на
Социалистичес
кия съюз и Съюза на младежжта.
Може би и затова в целия
район само в Звонци не се
провежда седемгодишно само
облагане изграгйдане на 'пъти
ща, не се разрешават реди
ца въпроси около уреждането
на пазарището
в
селото и
общата му хигиенизация.
местната общност ще прове
Главна
причина
за
бездейде и акция за възобновяване
не се търои
стеуването е
сграда,
на старата училищна
отговорност
провинилите се.
ще се чпол.
ноято занапред
Затова и ония, които искат
зва от обществено-политичес
да
работят,
често
губят интеките организации в селото.
рбсование като виждат кан
Тези решения бяха приети
и
най-отговорните
ръководите
на проведеното миналата сед
мица заседание на местната ли в местната общност безорганизация на ССРН и Съве действуват. Събранията на Съ
юза на комунистите, ноито ще
та на местната общност.
се проведат тези дни сигур
но ще потърсят и ще намерят
изход от съществуващото по
ложение.

УЧИЛИЩЕТО ЩЕ ПОЛУЧИ

Павта — унрашение за жените
започва от земянните или бу
саниците па до модерни къщи
с чардаци и „записани” дире

снимки:
Евтимов

Текст и
Стоян

През тази пролет местната
общност в с. Милевци ще по
строи водопровод за потреби
те на селското училище. Та
зи акция ще се проведе чрез
местно самооблагане и с до
броволна работа .'на население
то. За набавка на необходище се изполмия материал
зват 30 хиляда динара, които
Регионалният
ин.
е отпуснал
ститут по хигиена във Враня.
година
В течение на тази

Ц|И.

М. А.

Една от най-старите къщи в
с. Райчиловци се намира в махала Брег, строена преди 120
годи им. Главен майстор на тази постройка бил Спаско от
Долна Лисича. Къщата е по
но°та с -керемиди, направени
в"Тайчиловци от тукашни «ай
стори, в тази «ъш-а нлнога би
ло туреното управление. Край
намирал голям хам
събира
бар13**3 който спахиите
на къща
ЛИ ЖИрочииал*а<отдавна, е него
та е
Стоимен Бой нов
вият н следи ии
осем деоегги
напълнил
вече е
летия.
мъша
единотвената
Това е
която има
покрита е керемиди,
,и другия
тефериш от единия
стълби.
край, с двойни
„Троножците"

оно оа

в

Бооилгердмедни

С1ЛИ0 рядокоот,

БРАТСТВО
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сняг и вълци
дни хората
В ггези зимни
селата в полите на Църноок,
покрай завеяните пътища
и
други злини, които носи зима
та, се появиха и влъци, които
нападат добитъка.
Засега е известно, че вълци
те разкъсали две овце на Бо
рис Троянов от Бистър, а в
семейството на
Пеневи
от
Ярешник шест овце. Очевидци
потвърждават, че влъците се
глутници. Освен *
движат
Бистър

и Ярешник вълци са
се появили и 1И в Зли дол и
дол и други села под Църноок.
Най-старата къща

в

Райчиловци,

в

махала

Брог

Ст. Манасиев

СТРАНИЦА Т

шьштяг-|ЩшщШШфшШ йзкустьи
В ДИМИТРОВГРАД СВАТА
ЛУГОДИЕ

НА 30 ТОЗИ МЕСЕЦ

ПЪРВОТО ТЕЛЕВИЗИОННО
ПРЕДАВАНЕ ЗА БЪЛГАРСКАТА
НАРОДНОСТ
Следейки куроа .на Съюза
на югославокитв комунисти за
осъществяване .пълното равно
правие на народите и народ
ностите в нашето самоуправи
тел но
социалистичеоно общ е
ство, Радио-телевизия Белград,
съвместно с Радио-Ниш, преди
всичко редакциятя на радиопре
даването за българската наро
дност, от 30 януари тази годи
на започва да излъчва трийсет
минутно предаване на българ
ски езин. Тъй като през първи
те шест месеца на тази .годи
на предаването ще се излъчва
веднаж в месеца, то ще има
журнален характер.

Какво ще гледаме
януари?

на

30

След уводната статия на ре
дактора на предаването Дими
тър Йотов, няколко минути ще
гледаме и слушаме най-актуал
ните събития от областта на
международното
сътруднича
егво на нашата
необвързана
соицалистичесна родина. След
това няколно минути са посве
тени на най-важните събития
от въртешната 'политика. След
тях ще видим и най-значител
но, което се случва в Нишки
и Южноморавски региони,
в
ноито живее българската на-

В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ В ДИМИТРОВГРАД

Успехът по-добър
ет миналата година
Средна бележка на ученици
те в основното училище „Моша Пияде" в Димитровград,
след първия е 3,50 и е «повисока по отношение на мина
лата година. От общо 1111 ученика положителен успех са
показали 869.
От тях 277 са отличници, 274
много добри,
246 добри,
а
72 са позали задоволителен ус
пех.

родност, интервю -на председа В
теля на МРО .Ниш Любиша Игич.
Втората половина на телеви
журнал е пооветена
зионния
1на общините Босилеград, Сур
дулица, Димитровград и Бабуш
вица.
От босия ©градско и сурдули
шно ще видим как върви стро
ежа на помпено- акумулацио ]
нното озеро в Лисина, манто и
репортаж за въвеждането за
електрически тон в селата Гор
на и Долна Любата,
|
В Бабушиица ще започне про
изводство новата фабрика на *
каучуковата промишленост ,,Ти
гър" .в Пирот, за вътрешни ав
тогуми.
И
димитровградчани
имат
какво да видят.
От областта
на марксичесното образование
ще видим репортажа за Мля
дежната политическа школа. В
тази рубрика ще се запознаем
и с активността на първичната
младежка организация в село
Желюша.

Най-добър успех в нисшите
класове са показали учениците
от 1-1 и 111-2 отделение, където
средната бележка е 4,08,
а
най-слаби са учениците от 1-3
отделение със средна бележна
3,36. В горните класове най-до
бри са учениците от N/-5, със
средна бележка 3,78, а >найслаби от \/1-4 със средна беле
жка 2,63.

И културната рубрика е от
Димитровград. Ще имаме въз
можност да се запознаем
с
дейността на Театоалната гру
па „Христо Ботев" към дими

И

ГИМНАЗИЯ СЛЕД ПЪРВОТО ПО

УСШЕХЪТ ЗАВИСИ И ОТ
УЧЕНИЦИТЕ
Първото 'полугодие завърши.
От 323 ученика в гимназията
„Й. Б. 1ито" в Димитровград
са
само 133, 'или 41 на сто,
без слаби бележки. От тях 33
са отличници, 44 с много до
бър успех, 56 с добър, ю със
задоволтелеи, докато останали
т0 (ИМат п0 0дна или повече
слаби. Средната бележка, в ъв
всичките 12 паралелки в гим
назията, е 3,04, а това е за
3 на сто по.сл аб успех в срав
пение с успеха след първото
полугодие миналата година.
Нои се причините за слабия
успех на учениците? Този вьпрос е 'обсъждал и учителския
колектив в гимназията и отго
вор на някои въпроси получих
ме от директора на гимназия
1а — МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ.
По мнението на колектива
основната причина е е съста
ва ма учениците, които Не са
достатъчно подготвени за рабо
та в учениците, които не са
достатъчно подготвени за ра
бота в гимназията. Това не
значи само, че те не работят.
Всъщност учениците са обре
менени с много премети .и не
са в състояние да овладеят
материала. В течение на седми
цата имат над 38 часа и само
четири пъти ако имат допъл
иителни часове или
работят
в някой клуб и секция това
е вече над 42 часа през сед
мицата. По този начин остава
малко време за учене.

Учениците от природоматема
тичесния отдел са показали го
В
дина по-слаби резултати,
които подготвят „Снаха" от Ге паралелките от този отдел до
сега
броят
на
ученици
с
поло
орги Караславов. Ще
видим
жителни бележки редовно
е
също така и .новите помеще бил над 65 на сто, а тази годи
ния на димитровградската би
на само във втори нлас 71 нЗ
блиотека чиито книги 50й/0 на сто от учениците са без слаби
сто са на български език.
бележки (най-добра паралелка
| в гимназията). В останалите па
Ванче Богоев
I ралелки от този отдел броят
тровградския Нултурен център,

гна ученици без слаби бележии
е много по-малън, което влияе
на оощия успех.
работата
отношението към
и задълженията е също една
от причините, които влият вър
ху успеха, в първи клас 'има
13 ученика с шест и повече
слаби бележки!
след
Към такива ученици
първото полугодие не са пред
приети наказателни мерки, до
ри в течение на първото лолу
лодие са полагани всички уси
лия да не се дойде до това
положение. 11роведени са над
170 допълнетелни часа, за оне
зи ученици, които трдно учат
материалите. По някои предме
ти са проведени и по 25 ча
са, а по някои само по нянолучениците
ко часа, а тогава
преотанали Да посещават тези
часове. Това ясно говори за
несериозно отношение на уче
ниците към редовните им за
дължения.
От друга страна редовно са
работили различни клубове и
секции, нъдето учениците са
имали възможност да допълнят
знанията си. Тези часове, над
200 през първото полугодие, са
масово посещавани.
Отношението към редовното
посощение на часовете 'е съ
що имало отражение върху ус
пеха. В онези паралелки, в ко
ито най-много са отсъствували успехът е най-слаб. А то
ва говори, че самите ученици
най-много влияат върху усле
ха си.
Естествено, че и различните
критерии на преподавателите
влияат върху об1)ия успех. Та
ка например във вторите нпа
сове, обществен отдел, по сър
бохвърватски има 20 а' по бъл
гарски език само 6 слаби бе
лежки. Или по география 23,
а по история <}амо 9 единици.

щ

Ъ

А. Д.

Слободан Алексич: самодейците трябва да бъдат
информирани и самоуправително организирани
Слободан Алексич, антъор на
Самодейния те.
атър „Христо Ботев” в Димитровград, за последните
нянолко години се прояви като порядъчен режисъо
и актьор. Той има успехи в ролята на Стоян в „Ко.
щана”, нато постановчик на „Нинолетина Бурсач”, нато
организатор на забавни програми и академии. Сега
при постановка на „Снаха" от Георги Караславов то
не получи роля.

средства
трябва да се ползват от страна
на
Центъра
за култура, а нолно средства
ще бъдат
предназначени
за
развитие на самодейността.

Запитахме го защо не участвува в този състав?
— Не участвувам в „Снаха"
защото се дойде до извеови
недоразумения
меджу
Цен.
- търа за култура и 'мен. Аз по
исках да се проведе годиш
но събрание и самоуправител
но да се организираме, но
до това не се стигна. Според
мен
актьор-самодеец трябва
да бъде заинтересуван за ра
ботата на театъра и неговата
работа да се зачита. Той тряб
ва да бъде ангажиран в рабо
тата на , театъра.
Така нанто
сме ние организирани по всич
ко изглежда, че самодейците
работят само за Центъра.
Затова предлагам самодейци
те да се организират самоуправително и та да взимат уча
стие в разпределението. Тряб
ва да се знае колко 'парични
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Считам, че може през го
дината да се осъществят две
репризи или
годишно да се
изпълнят
12
представления.
Може да се организират и за
бавни програми, а всеки месец
по една „шоу” — програма,
За това имаме сили в Димитровград.
Като потвърждение на моята
Кичцепция е „шоу” __ про пра
мата, която подготвяме, а чиито средства са предназначе,
ни за изграждането на Слортни я център в
Димитровград.
Ею това е мое мнение по
въпроса за
организиране
на
самодейците
около
Центъра
култура в Димитровград и въз
можносТта за тяхното участие
в работата на Центъра.

С. Алексич
Б. Н.
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Как се школува българската
народност
1

От година на година в СР
Сърбия постигнат се все по
добри резултати в осъщеотява
него ма (национално равнюпра
вие в образованието и възпи
танието на българската народ
ност. Преди воичко разширена
е материалната основа за рав
ноправност на народите и на
дениродностите и затова са съ
дадени по-благоприятни усло
вия за по-последователни ,про
мени в система на образовани
ето и възпитанието.
Образованието и възпитание
то в училищата се провежда
на роден език. В национално
смесените среди, нъдето има
малко ученици от българска
та народност, отделна органи
зира се обучение на майчиния
език с елементи на национал
на култура. Такова становище
и отношение към възпитанието
и образованието нашето обще
ство потвърждава и същински
осъщеотява равноправие на на
родностите.
СЪЩИНСКО РАВНОПРАВИЕ
— Такова наше трайно опре
деление за непрекъснато разви
тие на равноправието на наро
дите и народностите в образо
ванието и въпитанието само
потвърждава своя революцио
нен нонтинуитет в борбата за
развитие и афирмация на на
ционалната свобода и равно
правие въобще — пазва ВЛА
ДИМИР СТЕВАНОВИЧ, репуб
ликански секретар за наука и
образование.
Децата от българската нароност живеят главно в икономи
чесни изостанали общини: Бо

МЛАДИ

силеград, Димитровград, Бабу
шница и Сурдулица,, които не
са в състояние сами да реша
ват материалните проблеми на
образованието на роден — бъл
гарски език. Самооблагането е
недостатъчно, затова добавъч
ни средства за разходите в об
разованието
и възпитанието
обезпечава Републиканската са
моуправителна интересна общ
ност на образованието и Репуб
ливанската
общност на инте
ресите за детона защита. Те
зи средства за образование на
децата от българската народ
ност (и лбанската от теритоята на централна Сърбия) мина
лата година бяха седем милио
на и шестотин хиляди динара.
— 3 увеличените на разходи
те за обучението по сърбохър
ватски език (защото обучение
то по другите предмети деца
та слушат на майчин — българ
ски език) миналата година по
харчихме (милион и двеста хи
ляда динара — «§)ват в СИЗ
основното образование възпи
тание в босилеградена община.
НОВО СЪДЪРЖАНИЕ
В
Бабушница съществуват
три, в Бооилеград три интерна
та за учениците от основните
училища, които не са в състоя
ние редовно да
сешколуват.
Всички разходи за прехрана
и набавка на учебници поемат
самоуправителните
общности
на интересите по образовани
те в тия, общини, а допълвилни средства обезпечава Репу
бликанската интересна
общ
ност за основното образование.
— През последните години

ПОЕТИ

Сълзи в цветната дъга.
Едно страдание в сънищата.
На утрото топъл полъх.
В премрежието се плете моя сън
с твоите топли очи.
Д. ИЛИЕВА

твърде интензивно се работи
върху изработката на новите
учебни планове и програми за
всички степени на образовани
ето на децата от българската
казва
и друпи народности
Стефанович. — До сега се са
направени основни промени в
учебните програми по история'
езика и литература на българ
ската народност, изобразител
но изкуство и цузикално възпи
тание. Внесени са промени в
областта на националната кул
тура и история, с зачитане на
опецифичност на оредата, а
о тенденция образователно-въз
питателната работа да обогаггя
ва съзнанието и чувство към
общности на народите и народ
постите на Югославия, брат
ство и единство и национално
равноправие.
Няма сече ни проблеми с
набавка на учебници и ленти
ри. По предложение на Коми
сията за българските издания,
Заводът за учебници и учеб
ни средства печата всички ну
жни книги. Една част от лек
тирата се внася от България.
Преподавателите от Бооиле
град казват, че нямат достатъ
чно професионална литература
на български език, но
този
проблем се разрешава части
чно чрез внос, а частично чрез
обезателни семинари и съве
провеждат
щания, които се
всей а година.
В бооилеградоките основни
училища всички уроци са на
майчин български езин, е сър
бохърватоки
език се изучава
като отделен предмет. Когато
завършат ооми клас. препода
вателите казват, че тяхните ученици солидно знаят съпбохърватски език, но по-добре
говорят български езин. Обаче
когато тръгнат >в средно учи
лище учениците от Босилеград
(от гимназията и учениците в
стопанството) обучението слу
шат на сръбохърватски език а
българсни имат само като от
делен предмет. Въпреки това
че съществуват условия за ор
ганизация на обучението на бъ
лгарски език, още преди 13 то
дини учениците и (родителите
се определили за сърбохърват
ски.
„Збиваня" — Ниш

ДИМИТРОВГРАД

ОТ ЕКСКУРЗИЯТА
НА
ГИМНАЗИСТИТЕ
В началото иа учебната годи
на учениците от четвърти клас
на гимназията „Й. Б. Тито" в
Димитровград бяха на иянолио
из странадневна екскурзия
фотота. След еисиурзията
илубът при гимназията органи
сиим
зира изложба на повече
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ни на ПрИрОДН„ИаметИ„РициТИа
торичесиите
сетените маста.
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На снимнита: рамгледи от Плитвишннито езера.
Д. Златнов

АКТУАЛНО

ИДЕИНО-ПОПИТИЧЕСКО
ЕДИНСТВО НА
МЛАДЕЖТА
програма
СТАТУТЪТ и Акцмонно-политичесната
- приети
на Съюза на социалистическата младеж
са обосновани и
на Осмця конгрес на ССМЮ
изразяват идейното и акционно единство на младото
поколение. Дейността на младежката организация е
изпълнена с постоянни усилия за осъществяване на
това единство.
Касае се за непрекъсната активност, която се
осъществява във всички младежки акции. Колко се
е постигнало в тази насока, кои проблеми и задачи
се намират пред младите — оценка за това беше да
дена на неотдавно състоялите се отчетно-изборни за
седание на първичните, общинс#и и регионални мла
дежки организации. (На заседанията без изключение
бе отчетено, че е изградено нрепно единство на мла
дежката организация, ноето ое манифестира във всяка
акция и в целокупното дейотвуване на (младежката организация.
Следователно, <на общ план се вижда непоколе
бимата ориентировка на всички части на младото по
коление към по-нататъшното самоуправително развитие, за водещата роля из работническата класа, за
политиката на ОЮК, братството и единството, укреп
ването на отбранителната способност на нашата стра
на, необвързаната полит.ина, за класова същност и
съдържание на младежкото организиране и дейстеуване.
Съвкупната дейност на младежта харантеризира
Застъпването за осъществяване на нейната обществе
на и политичеона насоченост. В това отношение се
води битна с единна акция да се осъществява идей
ното единство на гтрактина. Значи, осъществяването
на основните цели на нашата самоуправителна социалистичеона общност. Тана, нанто са записани в Нонституцията, Програмата на СЮН, Закона за сдруже
ния труд.
На за всестранната изява на идейно-политичес
кото единство на младежката организация много важна и с-мцествена .предпоставка е нейната масовост.
На неотдавна състоялите се общински и регионална
някои
младежки конференции бе констатирано, че
ореди, местни общности и трудови организации има
ладежи, но няма младежки антиви или първични орга
низации. Неорганизирани, там младите са предоставе
ни сами >на себе си. Липова организирана дейност на
(идейно-политичеоко и нултурно-възпитателно поле. Ето
защо 1в приетите на конференциите анциовни ттрограми за престоящия период ва общинските организаци"
главно ударение бе сложено върху стопроцентното
организиране на младежта.
С омасовяването на младежната организация и
идейно-политическото единство и дееспособността на
организацията ще се издигне на оаде по-високо равни
ще във всеобщото ни социалистическо самоуправител
но преобразование.

Ст.
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В Димитровградска
община са в течение
подготовките за изпран*
дане на опортно-рекреаЦИОНННЯ център. Започв“
нето на тази крупна ан
ция, съвпада в годината
.на физическата култура
в СР Сърбия.
Физическата култура в
СР Съроия. в последно
време, се развива все
по-бързо и всестранно.
Но въпреки този напре
дък, може да се каже,
ч0 визичесната култура
и спорта все още не са
намерили място между
хората и не следят на
съответен начин съще
ствените желания и нуж
ди на гражданите. Това
е особенохарантерно за
трудещите се хора в Ди
митровградска община.
Те все още не взимат
участие в спорта и ренреацията. В трудовите
организации работниците
нямат изобщо никакви
условия да се занимават
със спорт и рекреация.
В общината, относно ме
стните общности положе
нието е същото. Лип
сват организирани уси
лия да се създадат въз
можноспи гражданите да
удовлетворят нуждите си
в
за активно участие
спорта и рекреацията...
Трудещите се хора и
граждани в Димитров
градска община показа.

1

Необходимо е да ое
промени отношението
ха високата си политиче
ска зрелост и се «отзово
ха да помогнат в акция
та за изграждане
на
спортно - ренреационния
център.
Но дали те «паназаха са
мо това. Дали чрез от
зива не показаха и ло
редицата от недостатъци
в тази област. И значат
ли изобщо нещо спорт
ни площадки и терени ако не ги ползва труде
щия се човек?
Безперно спортните те
рени и площадки са пър
в ото предусловие за ор
ганизирана рекреация и
опорт. Но дали само те
са гаранция, че хората
ще започнат да се зани
мават с рекреацията и
спорта. Струва ни се, че
не е така, и «нещата не
по този начин,
могат да се наблюдават
Необходимо е съвмест
но е изграждането на
спортно - рекреационния
център да се има пред
вид и годината на физи
ческа «култура в ОР Сър
бия и на съответен на

чин да бъде проследена
и в «нашата община.
Нато това казваме има
ме 'предвид много неща. Имаме предвид
и
производителността
на
труда, преди всичко. Ко
гато се обсъждат занлю
чителните баланси в тру
довите организации пореждат се редица причи
ни за осъществените «или неосъщественни ре
зултати. Отсъствията по
ради болест са между те
зи причини.
Но «почти никога не е
казано «нищо, какво е
казано «нищо, какво е
предприето да се на
тези отсъствия.
малят
Дали е достатъчно през
лятото да се организира
почивка за определен
брой работници. Какво
се в това отношение ра
боти в течение на цяла
та година? Бихме свобо
дно казали «нищо.
1977 година — година
на фиаичесната култура
в СР Сърбия трябва да

Дошъл
само
да ги
види

преломна
представлява
точна 'И нещата да запо
се
наблюдават
чнат да
по друг начин. Би тряб
вло да се обсъди, осо
бено в стопанските орга
визации, няма ли място
да се обмисли за 15-ми
нутна рекреация по вре
ме ма работата. Да се
„погледне през плета
и види какво се прави
в това отношение в съсе
в
дството
Например
„Първи май" «в Пирот,
втова
отношекъдето
I- - оие са «постигнати значи
телни резултати). Защо
едни почивка в месеца
не се използва за излет
в природата: до някои
планина, река, езеро (в
течение на цялата годи
на).

Звонци, един от найголемите райони в Бабушнишка «община, няма
щастие с лекарите. За
няколко години е здрав
ната станция идваха (и
си отидоха) трима лена
ри...

Възможности, желание
има. Остава само да се
работи с план «и пропра
ма и «в това отношение.
Да «използваме подходя
Годината
щия момент:
нултура,
на физическа
изграждането на спортноренреационния център и
предстоящите избори в
Съюза на синдикатите и
раздвижим една акция,
която вече «не трябва да
бъде от второстепенно
значение.

Причини за това нещо
сигурно има. Обаче виной от компетентните в
Здравния дом в Бабуш
ница, а и в Звонци не
предприема мерки този
въпрос основно да се
изучи, за да може да
се намери щатно решение. За това небрежно
отношение нъм кадрите
в здравеопазването гово
ри и последния случай.
Един лекар от вътрешно
стта на страната се оба
дил на конкурса и бил
приет. Но в Звонци оста
нал само няколко седми
ци — и си заминал.

А. Д.

«а мяяааигтсич.
АТЕРОСКЛЕРОЗА И СЪРДЕЧЕН ИНФАРКТ
АТЕРОСКЛЕРОЗАТА е заболя

ване, «което засяга вътрешна
та стена на артериите. Тя взе
ма формата на огнищни «наде
белявания или на плаки от фи
брозна и мастна тъкан, които
понякога се калцират. Тези на
стоявалия често пъти причиня
ват стесняване, особено на помалките съдове, което води до
нарушение в кръснабдяването
на съотвентата тъкан. В ПОкъсния стадий те се разпро
стират «навън, като включват
подлежащите тъкани, деформи
рат съдовата стена «и намлаяват нейната еластичност. Найинтересното и найважното от
прантична гледна точка е, че
плаките оа непосредствената

причина за честите запушва
ния (тромбози) на кръвоносни
те съдове.
От предразполагащите факто
ри за възникването на атеро
склерозата на сърдечните съдо
ве особено важно място зае
мат два: високото кръвно напя
гане «и повишеното количество
на холестерима
кръвта.
Установено е, че атероскле
розата, оообено «на сърдечни
те и мозъчните артерии, се
утежнява от високото кръвно
налягане. Счита се, че високо
то кръвно налягане «представ
лява риснов фактор, «когато
(максималното)
систоличното
налягане е над 180 мм.
Преценката за серумния хо

лестерин са безспорно трудни,
поради това че няма все още
единно схващане За нормални
те му стойности.
Пушенето
представява
съоцо сериозна
причина за «възникване и «раз
пространяванею на атероскле
ротичния процес, оообено сред
мъжете «на средна възраст ме
жду 20-49 години, и този фан
то,р не бива никак да се под
ценява Напоследък съществу
ва мнение, че между заболя
«ватията от склероза на сърде
чните съдове и твърдостта на
водата «има зависимост.
В някои страни се обръба
внимание на метереологичните
промени като «причина за уве
личаване броя «на заболявания

та от инфаркт на миокарда.
Така например през зимния и
пролетния сезон значително за
честяват инцидентите от сър
дечен инфоркът в сравнение с
лятно-есенния сезон.
Полът изглежда също играе
роля, защото жените боледу
ват по-често по «време «на кри
тичесната възраст и по.късно.
Консумацията
нъвъглехидрати
като риснов фактор за разви
тието «на атеросклерозата
не
се споделя от «някои специали
сти. Все пак, за препоръчване
е да не се «консумират рафи
тирани «въглехидрати «повече от
60.100 грама дневно.
Д-р м. к.

След кагго било прове
рено защо е постъпил
така — установило се, че
този лекар и нямал на
мерение да се настани
Звонци.
на работа в
Звонци му послужило са
мо като трамплин за да
своята
издействува от
организация на сдруже
ния труд специализация.
Щом успял — веднага
си взел багажа и си за
минал от Звонци.
кадрова
Липсата на
Здравния
служба при
дом в Бабушница значи
и този път си взела да
нък. Вместо да се напра
ви щателна проверка от
къде и защо идва конну
това
риращия и след
да бъде «приет на рабо
та — той бива приет на
право и, естествено, гре
шка станала.
М. А.

БЕЛЕЖКА

ПОЧИН ЗА ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Една хубава новина тези дни дойде
от Бооилеград и Сурдулица.
Здравният дом в Босилеград ще се
приобщи «към Медицинокия център „Милентие «Поповия” е Сурдулица и по този
начин ще се осъществ«и голяма крачка на
пред в подобрение на здравеопазването «и
в «Босилеградока община, «която «през по
следните години има големи «проблеми.
Прекрачена е общинската граница —
в интерес на по-рационално «и поникономично здравеопазване, в интерес на тру
дещите се и гражданите и с това е сло
жено начало на още по-тесн,и връзки ме
жду двете общини.
Медицинският център «в Сурдулица,
както «неотдавна пред сътрудник на в,
„Братство” заяви директорът д-<р Кръстаич ще обезпечи на Здравна дом в «Бо
силеград всичко необходимо за нормална
работа достатъчно лекари и «медицински
уреди. В Босилеград идват специалисти от
Сурдулица: генеколог, опециал«ист по вътре
шни болести и шр. Също така ще помогне
в създаването «на собствени 1надри чрез

специализация, стипендиране и дообразование на съществуващите.
Налице е взаимната «изгода. И «меди.
цинският център „Милентие Попович в
Сурдулица от своя страна ще може да
устрои още «по-съвременна организация
на здравната служба, по-лълно използване
на кадрите.
Направена е «първата «крачка «в свърз
ването на Босилеградока и Сурдулишка
община.
А сигурно е, че има и други области,
в които «могат да сътрудничат. «Например
в организирането на оелокостопанокото
производство, промишлеността и др. от,расли.
Сурдулишка община, «която «има нроиз
водствено сътрудничество с организашии
на сдружения труд почти «в «цялата страна
оигурно занапред ще установява още потясни връзка с първата си съседка _
Бооилепрадска община.
Взаимното сътрудничество ще е от
полза, защото и географски двете общини
представляват едно цяло.
Общинските «граници «не трябва да бъ
дат бариера.
м д

Съобщаваме на всички «ре,
«нини и «приятели, че след дъл
го и тешко боледуване на 2
януари 1977 година «почина н<
шият неизмерно мил и вечн
«обичан съпруг, баща брат
дядо

ВЛАДИМИР
ЗАХАРИЕВ
НЛЧЕВ
от Босилеград, «а 72
Погребниегго е извършено
25 януари 1977 година
лаВ ср°Мпял^. КиГаГО тря6ваше
ОПЕЧАЛЕНИ съпруга Стой
™
Р*441™™™ «на, «атове Васил ,и Опират,

^

:0^Аъщери круна |и милка' «**•

ник не остави вечно да тъгу
братя Крум, Си
вам е. Неговият светъл лик и «меонМ«илан«а,
и Славчо, снахи Даница
дълбоката м«у хуманност
КаТ°
И
м
НаА0жАа.
зетове
Генади и
съпруг и «родител
вечно ще Любен, внуци «и останали род
пазио.
нини и приятели.
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МАЛКА АНКЕТА

КОИ Е ВЛАСАКИ АЛЕКСОВ
ВЛАСАКИ АЛЕКСОВ е роден през 1989 година в Ди
митровград. За неговото име са свързани всички дейности
на работническото движение в Димитровградска община, в
началото на това столетие. Намирайки се на границата, като
член на Партията, е гонен от страна на буржоазията на две
те страни — Сърбия и България. Това обаче не му попре
чило, да бъде през дълги години на революционната си дей
ност свръзка между двете партии.
За първ път Васаки Алексов се включва в револю
ционното движение на двадесетгодишна възраст. Тогава е
бил войник и е учествувал в боевете на всички фронтове
през Балканската и първата световна война. През тове време се ,включва и в редовете на войниците — членове на
теоносоциалистичесната партия, които са се борили против
войната.

Ц. Вацева

Д. Тодоров

В Димитровград нвартал „Строшена чешма” една ули.
ца носи името Власаки Аленсов, на известен комунист от
Димитровградско, работил в най-труднит© години в нача.
лото на това столетие. В години, когато сръбската и бъл
гарската буржоазия, държейни в робсно подчинение свои
те народи, са се грабили за родния нрай на Власаки Алек
сов.
Попитахме някои хора на тази улица:
КОЙ Е ВЛАСАКИ АЛЕКСОВ?
* ЦВЕТАНКА ВАЦЕВ,
киня:

дома

— Той е от Димитровград
и е известен комунист, нойто
е сътрудничил с Моша /Пияде.
На къщата му има възпоменятена плоча. В тази къща са
се събирали «омунисти не са
мо от този край, но и от Юго
славия и България. Загинал е
по време на бомбардировките
на София, през Втората све
товна война
* ДРАГАН ТОДОРОВ, е гим
назист:
— Бил е революционер и е
вероятно от Димитровград. Ни

що друго /не зная за него.
* МИЛЕНА ГОЦЕВА, ученич
на:
— Не зная абсолютно нищо
за него. Нито от къде е, «ито
какво е бил.
* АСЕН ГОГОВ, земеделец:
— Власаки Алексов,
беше
сериозен човек. Живееше в
тази къща, нъдето е сега въз
поменателната плоча.
Беше нещо като комунист и
революционер, затова сега на
шата
улица
носи
неговото
име. Зная го като човек, не
беше лош, а че беше кому
нист, беше.
ТОДОР ТОДОРОВ, работник

М. Гацева
в каучуковата
промишленост
„Тигър” в Димитровград:
— Живял е в оная къща,
долу, където е паметната пло
ча. Чул съм от по-старите хо
ра, че е бил революционер и
че при него се е отбивал и
Моша 'Пияде.
От него са отивали в Гра
дини при „Шилото”, където е
майката на „Шилото" укрива
ла Моша Пияде под корито,
когато е отивал за България.
В къщата на /Власаки Алек
сов са се срещали нелегално.
* 'ВЛАДИМИР МИЛЕВ, пенсио
нер:
— Изобщо не зная кой е
бил Власаки Алексов.

Това бяха отговорите на жи
телите в улица „Власаки Алек
сов”. Очудва обаче, че някои
от тях не знаят изобщо ни
що за него. Всред тях има и
ученици в гимназията и членове /на младежката организа
ция.
Д-

След овършване на войната с© завръща в^ родния
край, /където продължава революционната си дейност. С
останалите членове нове на теоносоциалистичесната партия
формира партийна организация и по селата на околията.
Към' «рая на 1918 Алексов заминава за Берковица,
където обучава младежите да ръкувал с оръжие. През 1921
година е един от организаторите на голяма първомайска ма
нифестация в този град.
През 1923 година участвува в септемврийските съббития и в освобождението на Берковица и в боевете при Петрохин. Проявил е голяма храброст и е наречен червеният
командир. След потушаване на въстанието Алексов се за
връща в родния си нрай.
Революционната си дейност обаче не напуска и свърз
ва се с Югославската номунистичесна партия, като работи
като конспиратор и партиен ръководител. По това време са
създадени и няколко явки, където са пребивавали нелегални
,и ръководители на партията. Най-важната явна е била къща
та на Власаки Алексов, в Строшена чешма, в която през
1922 година се е криел и Моша Пияде, когато пътувал за
София.
През 1929 година в редовете на партийната организация се стига до провал, след което последват редица
арести. Между арестуваните е и Власаки Алексов.
Те са били обвинени, че са разпространявали партиен
материал ,„Млади болшевик", афиши „Към трудовия народ
от града и селото , „Към всички нации на Югославия" и т.н.).
Тези материали партийната организация е получавала, чрез
Власаки Алексов, от Станко Паунович от Ниш.
Отоношението на полицията в затвора е било особено
лошо към Власаки Алексов, за когото са знаели, че е участвувал в Септемврийското въстание и осъждан на 15-годишен затвор в Бъллария.
Процесът на комунистите е проведен в Белград, при
закрити врата, Всички обвинени са били осъдени на затвор
от 5 до 20 години.
С арестуването на Власаки Алексов е прекъсната и
дейността на партийната организация в Димитровградска об
щина, нолто започва с активна работа през 1943 година.
През Втората световна война се включва в борбата
против фашизма -в София, където е от 1941 година. Заради
дейността си бива арестуван и отведен в концлагера Гондавода, откъдето излиза към края на войната.

Т. Тодоров

А. Гогов

В. Милев

Власаки Алексов е загинал на 30 март 1944 година, в
англо-американските
София, разнесен от бомбите, които
-въздушни сили са хвърляли над София.

МАЛКО
ЗАНИМАТЕЛНИ

БИОЛОГИЯ

СТАТИСТИКА

ТАЙНИТЕ НА ПРЕЛЕТНИТЕ ПТИЦИ (2)
И тана, докато по-ранно хо
любопитство
рата повече от
тайните
се -интересуваха за
на прелетните птици, днес
иъм кего -пристъпват -и
от
стопанска -гледна точка. Зато
ва е твърде
поучително да
проучително да проследим ис
торията на
проучванията -на
прелетните птици.
ое
занимава?^ тоя^въпрос -и дошъл до
заключение че /между прелета на птиците и тшатичессъществуват
промени
ните
еръзни. Той вярвал, че птицида изте пътуват на югчезаотиват
в
и
бягат зиматастрана,
но
коя и
някоя топла
той «е знаел. Б/ило
муА известно, че птиците през
есента били иоплъсти отнолното напролет, «огато се -връ
Съ7дали в старите /краища,
що таиа било му известно, че

не /всички
връщат от
ането им,
ното, става

птици отведнаж се
юг, но че завръщ
както /и занимава
по определен ред.

Аристотел толково много на
писал за прелетните птици в
своето дело „История -на ти
вотнитб , че на .Плинии, кои-1
то четири века :по-нъоно пак
ое заел с тоя въпрос, не ос
танало почти да добави нищо
ново.

I

Най-^необинновеният орнито
лог, нойто дал важен принос
за пролетните
към 'въпроса
птици бил императорът фрадрих II. Той обърнал внимание
/на нрдаолетното събиране на
на
конфигурацията
птиците,
на хвърчащите ята. Своите на
през
блюдения
обнародвал
средата на XIII век.

С миграциите на птиците се
занимавал и прочутият естествоизпитател
/Карл
Линей.
През XVIII век той организирал цяла мрежа от наблюдатели, които следели движение
то на прелетните птици. Тоя
М0ТОД |На ,наблюдаване и про^
учване не е напуонат дори и
днес.
С /прелетните птици започ
нали да се занимават най-вид
,ни
естествоизпитатели
през
XIX /век. Руският учен Миден*
дорф предполагал, че между
прелетните птици м магнитни
те оилови линии на Северния
полюс
съществува
връзка.
Финландецът Палъмен омятал,
че птиците при мипрацците
си ринаги /използват едни и
същи пътища, въздушни но-

ридори,
установени
в -найдревни
геоложки
времена,
Мнението -пък
на
Хомейер
'било противополжно — птици
те прелитат в широк фронт,
далече надхвърлящ тесните ко
ридори на Палъмен.
Едва (в наши дни било схва
нато, че не бива толкоз сляпо
да се пристъпва към обясне
ние на прелетите. Всичко за
виси от местността, от клима
тичеоките условия и пр. Но
бил
изобретен
преди това
метод на изследване -т- опръстеняване на птиците, сис
един нов, твърде продуктивен
торията на нойто ще се запоз
наем следващия път.
(Продължава)

По производство на пшени
цагга през 1974 година Юго
славия се е намирала на 13.о
място в света със своите, 6,3
милиона тона зърно. Счита се.
че през следващата година на
шата страна е заела десето мя
сто по производство на тази
култура.
Най-голям производиел на
пшеоица в света е СССР —
към 84 милиона .това. Следват
САЩ — към 49 милиона тона.
докато на трето място е НР
Китай с около 37 милиона то
на.
пшеница
В Европа найвече
произвежда Франция — 19, Италия — 9,7 Западна Германия — 7,8 и т. н. Следовател
но, по производство на пшени
ца нашата страна преди две
години е била на 13-о място
в света, относно оа четвърто в

Сп. Сотиров

Европа.
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ИНЕТЕРЕСНИ НОВИНИ

колко езика геворят хората?
Съветоки учени са изолира
ли от миокарда на обезнърве
но извадено сърце на куче
таксично вещество, което на
рекли ишемичен токоин. При
вкарване в коронашите съдове
на животни този тоноин предиз
викал рязко изменение на био
лектричната активност на сър

ЗОРАН ПР03Б0РУВА
Да ви расгтраям са йедну работу за кою
пече да ме веруйете, ама тека се случи ...
Наш чсомшия Васил има дете от две године,
име му йе Зоран. Кажем ви, детето ие вече
две године и ме може да прозооруйе. Ни думу да каже. Йоще нейе рекло ми тате ми мамо ... Уплашил се Васил и неговата жена
Перса. И ко да се не уплаше човеци, йедно
дете имаю и оно да остане сакато с йезик.
Бре водише га у друго село при некою жеиу
що знайе да гледа у ваоул,. Она гьим казала
да узима детето чай од некигсве травйе четиресе дъна и четнресе ночи, пред слънце, ама
нищо. Детето па ои Йути. После Васил га во
ди по градища при некаквм специални доктурйе за туя работу, пак детето не «оЖе да
продума ...
Родителе за жал само да Би видиш . .. п
Йедьн^ дън у наше село
са да .видите чудо.
_
дошъл делегат от лрадда зборуие аеико че изгледа общината до 1980 годину. Кажу треое
сви да иду у школуту и Васил и Перса нема
куде да остане Зорана поведоше га на конференциюту. Делегатът ни говори за ове кикво че се ттрайи у нашу общину, кикви че
буду лутаща, кико воду че уведемо у иже,
кикве че ни буду школ>е и ка презборува
стану и рече:
— А са другари и другарки, ако има некой нека пита малко да пр одискутир ам о за
тия план ...
Стану човек и чека некой да се яви. А
нийе ко да ни йе човек уста зашил. Сви Бутимо. Я си помислим нещо да питам ама на,
йезикат ко да ми йе у гърлото улезал не могу да опепелим нещо. Гледам друЬи човеци
да се дигну нещо да кажу, Да питаю, ама
никой нече. Од лицето ми потече зной ко
зърна до гра, срам ме од човека. Дошъл чак
од град, а нийе сел>аци, друг пут не може
да стане мо од говореше, а са нищо — Бутимо . ..
А човек станул па ни моли:
— Дай, кажете нещо, питайте ...
И ка по едно време вече на човека се
стужни видим детето Зоран подиже руку .. .
— Малкия, та, очеш нещо да кажеш —
пита делегатът.
Зоран стану на клупуту до бащуму Васила и рече:
— Чичко, а ка че се пра-йи путат през
•наше -село ...
На ови у салонът лътену. Ем Зоран прозборуВа, ем пита за нашият пут. Не помошуше му докторйе, ни бабичйе, ни травйе, Зо
ран прозборува баш «а нийе онемемо у се- :
лото . ..
Манна
;;

...................................... .

РИБАРСКА
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БОСИЛЕГРАД

МИНУС 20
ГРАДУСА
)В Босиле
Тази зима
град са забележени ооо
низки температу
бено
ри, наквито се не помят
през последните пет го
Два пъти темпе
дини.
ратурвта слизаше на ми
нус 20 Целзиусови праду
са. По също време в Бо
жица е забележена тем
пература от —26, а на
Вл аси на дори — 30 Цел
оуисови градуса.

ПОДЗЕМЕН

РОБОТ

цето. При това степента на повреждането на мионарда е би
на
ла пряко пропорционална
дозата на вкарания препарат.
I

★

Полски специалисти от експан” във Варшава
„Мед и
перим виталния завод
пат ” във Варшава са нонтруи
рали реопиратор (дихателен апарат), управяван по биологи
чен шът. Този универсален ла
боратерон апарат се излолзу
■ва за пречистване белите дро
бове на опитни животни. За
управляване на парата са из
ползувани сигнали, идващи от
рата на главния мозък и ди.
хателните органи.

★

Международната награда за
бележити постижения в защи
та на природата през 1975 г.
е присъдена на перунасиия зоо
лог Фелипа Бенавидес. Награ
да е присъдена за изключи
телната роля на Бенаведес в

спасяването на ввкуните (вид
лама) сит пълно унищожение,
чиято численост е била застра
е
шително намаляла. Лауретът
подарил паричната награда )
50 000 динара за нуждите на
създадения от >него
резерват
за винуии.

★

В САЩ е създаден е създа
млякото
ден заместител на
нойто вместо животински маз
нини съдържа растителни маела. Тази напитка почти не се
отличава на вкус от обикнове
ното мляко. Приготвя се от су
ха смес на царевичен сироп
с натриев казаенит. После Сме
ста се обогатява с калций и
витамини, пастьоризира се и
се хомогенизира на обикнове
нитв инсталации на млекоза
водите. Изкуствената напитка
е особено подходяща за хора,
които получават алерги от обикновените млечни продукти.

I

Универсална машина за добиване на въглища
Съветските учени и конелгрун
тори са създали универсална
машина, която може да изпъл
нява много операции, свърза
ни с 'подготовката за добива

не на вътличца. Новият агре
гат има различни приначни при
способления. С тясх роботът
наменовъгления
разрушава
пласт, поставя железобетонни

Х*//ц®Р

ге пръстени за тунел с диаме
тър до три метра, копае и чи
сти дренажни канавки, ремон
пътища.
релсовите
тира
„Щрек", така е наречен под
земният робот, може да из
пълнява 14 операции.
ВЕЛОСИПЕД,
ДВИЖИ

КОЙТО

НЕ

СЕ

Московският лекар 3. Атаев
е изобретил велосипед «ойто
е предназначен за въстановяване двигателните функции на
кранта. За рзлика от другите
другите подобни конструкции,
новият велосипед има колело
с перки, които са потопени във
водата.____ _______________

М. Андреевич

Баскетболист
на село

Като работи с педалите, бол
ният не само раздвижва стащи
те се перки, масажира муску
лите на краката.
„УРАГАН”

е

о о о

О о 0 о
о о О 0

Курганските конструктори са
създали нов двуосен влекач
с обратен ход и осем воде
щи «олела. Влекачът, който е
'наречен „Ураган”, може да те
тли на буксир по места, през
които няма пътища, автовлак
с товар до 110 тона. На него
'могат да се закачат и различ
ни земекопни машини. „Ураган”
може да работи при студ ми
«ус 40 градуса и горещина до
50 градуса.

