
ШтстЕо С указ на Президента на Социалисти- 
чесна Федеративна република Юго
славия от 14 февруари 1975 г. Изда
телство „Братство" е удостоено с 
Орден братство и единство със сре
бърен венец за особени заслуги в 
облаотта на информативната и гра
фическа дейност и за приноса в раз
витието на братството и единството 
между нашите народи и народности.
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ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СЮК

ЕДИНАДЕСЕТИЯТ КОНГРЕС ЩЕ БЪДЕ 

ОСОБЕНО АКЦИОННО ОРКЕНГИРАН
На 31 януари т.г. в Белград се състоя 

26-те заседание на Председателството на 
ЦК на СЮК. Заседанието обсъди подго
товката за XI конгрес на Съюза на юго
славските комунисти. Уводно изложение 
за подготовката на Конгреса изнесе сек
ретарят на Изпълнителния номитет на 
Председателството на ЦК на СЮК Стане 
Доланц.

не Доланц и следните пет комисии: за 
изготвяне на отчет за работата на СЮК 
и ЦК на СЮК от X до XI конгрес — ръ
ководител Мирно Попович; за изменения 
и допълнения на Устава и за организа
ционни въпроси — ръководител Юре Би- 
лич; за надрови въпроси 
Стане Доланц; за пропагандна дейност и 
информиране в подготовката на XI конгрес 
— ръководител Душан Попович и номисия 
за организационна подготовка с ръково
дител Драголюб Ставрев.

ръноводител

Димитър Йотов гл. редантор на ТВ-предаването 
ЗАПОЧНА ТВ ПРЕДАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИКПредседателството избра комитет за 

подготовка на Конгреса, начело със Ста-

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНА ДАТА В РАЗВИТИЕТО 

НА ИНФОРМАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА 

БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСI

ИЗ ИЗЛОЖЕНИЕТО НА СТАНЕ ДОЛАНЦ
— В историята на нашето 

движение партийните конгре
си винаги имаха изключител
но значение, отбелязвайки от

за по-нататъшно революцион
но преобразование и всестра 
нен напредък на своята само 
управителна социалистическа 
общност на народите и народ 
ностите.

— Заедно с гласуването на 
новата Конституция X конгрес

на СЮК означи крупна по
беда на курса на революцион 
ната акция, с който СЮК по 
рази всички сили и тенден
ции, ноито се противопоставя 
ха на социализма >и самоуп
равлението и обезпечи сигу
рен нонтинуитет на нашата со 
ииалистичесна революция, от
кривайки й нови перспективи. 
Този континуитет дне се ма
нифестира в по-нататъшното 
решително преобразование на 

обществено-икономи 
чесна и политическа система 
върху основите на социалис
тическото самоуправление, яр 
кото укрепване на позицията 
на работническата класа и тру 
довия човек — самоулравител 
в решаването му за всички 
обществени работи, накто и 
з издигането на ролята и от 
говорността на комунистите 
във воички процеси на по
нататъшната самоуправителна 
трансформация на общество
то. Намираме се в пълен раз 
гар на борбата, която в съ- 
щнвст заначи борба за нова, 
социалистическа, 
ствена демокрация, за чове- 
на, за неговата истинсна ово- 
бода.

— С Конституцията и Зако 
на за сдружения труд — под 
черта Доланц — 
и закртлпихме един истог>м(** 

нов концепт на общество

но-икономическите и политиче 
ските отношения, чието кон
кретно прилагане на практи
ка ни най-малко не е само 
от организационно 
но има и дълбона идейно-по 
литическа същност. Това, без 
съмнение, е обемна,

делни етапи на революцион
ната борба на нашата работ
ническа класа — заяви Стане 
Доланц.
в живота на СЮК и изобщо 
в развитието на нашето обще 
ство, предпоставя благовремен 
на, всестранна и задълбоче
на идейно-политическа и орга 

подготовка. Спо-

естество,

* ПЪРВОТО ПРЕДАВАНЕ ПОДГОТВИХА ТВ БЕЛГРАД И РА
ДИО НИШ * РЕДАКТОР ДИМИТЪР ЙОТОВ * ПРЕДВЕСТ
НИК НА ТВ-ЦЕНТЪРА В НИШ'

Една такава дата оложна 
задача. Ничувствителна 

най-малко ме е случайно, на
пример, че Законът за сдру
жения труд на трудовите ор 
ганизации и на самоулравител 
ните общности, накто и на те

и

На 30 януари т.г. в 9.15 ча- на ТВ програма на български 
са пред милионните зрители език е забележителна дата в 
на ТВ Белград, първа гсрогра- единното семейство на юго- 
ма, бе излъчен първия ТВ славската телевизия, а по-спе
журнал на български език. Ка циално в развитието на инфор
кто каза редактора на ТВ-пре мационната дейност на бъл- 
даването Димитър Йотов в гарски езин. 
уводната си реч, въвеждането

низационна 
ред Устава на СЮК следва 
щият XI конгрес би трябвало 
да се проведе след една го
дина и половина. Това пран 
тически значи, че се намира

хките асоциации и на остана 
лите висши облици на самоуп 
равителното организиране и 
одружаване, определи сроно- 
вете от две години в ноито 
своите вътрешни отношения 
трябва цялостно да доведат 
в съгласие със Закона. Не е 
по-малко сложна и задачата

(Следва на 8 стр.)

ме на прага на периода, 
гато с цяла отговорност тряб
ва да се захванем с голяма
та и извънредна важна рабо 
та във всестранната лодготов 

XI конгрес на Съюза

но- ЗАСЕДАНИЕ НА ОК НА ССРН В ДИМИТРОВГРАД
нашата

ДА СЕ ПОДОБРИ СНАБДЯВАНЕТОза осъществяване на нашата 
нова обществено-политическа 
система и изобщо на поли
тическия живот, особено в об 
ществената база — в сдруже 
Нил труд и делегатсната оис- 
тема.

на на
на югославските комунисти. 

— На XI конгрес на СЮК местните организации на Съю 
за на синдиката, а след това 
отново да се разгледа и из
пълнителните тела да заемат 
ясни становища по отношение 
на снабдяването в общината.

Снабдяването в общината 
не е добро. В Димитровград 
се чувствува недостиг на мйо 
го видове стони, а има нуж
да и за откриване ма универ
сален магазин. Отдален проб
лем е снабдяването в селата 
на общината, особено през 
зимния период. Лошите и по
някога непроходими пътища, 
нерентабилността ма магазини 
те и други проблеми изиснват, 
бе една от констатациите на 
заседанието, нов подход към 
снабдяването на селата. Има 
предложения за въвеждане на 
„подвижни магазини". По този 
начин, в определени дни и оп

Миналата седмица в Дими
тровград се проведе заседа
ние на Общинската конферен
ция на Социалистическия съ
юз на трудещите се. Освен 
членовете на конференцията в 
работа на 
участие и ДЕСИМИР ЙОВИЧ, 
председател ма Междуобщин- 
ската конференция на ССРН в 
Ниш.

трябва да предшествуват ре
публиканските конгреси на Съ 
юза
областните конференции на 
СК и изборната конференция 
на СК в ЮНА. С това ще 

конгресът на

— Но работата е там, че 
вече не се касае до изграж

на комунистите, относно

дане на принципни станови
ща. Сега се насае за по-дъл 
госрочна работа върху после 
дователното им провеждане в 
живота. А за това на нас не 
са ни потребни някакви оп- 
шти декларации и обширни 
принципни документи. Необхо 
дима ни е акция. Необходи
ми са ни постоянни организи 
рани усилия на воички обще 
ствени сили насочени към ця 
лоотно и безпренорно действу 
ване на нашата оистема накто 
цялостно така и във всички 
нейни отделни части.

Затова и предлагаме рабо
тата на XI конгрес на СЮК 
да бъде особено акционно 
ориентирана, да представлява 
подтик, пътеуказател и задъл
жение за конкретна активност 
на обществените оили, и в 
това отношение се слага ак
цент на политическата и идей 
на отговорност на факторите 
на организираното социалисти 
чесно съзнание, преди всич
ко на Съюза на комунистите.

— Няма съмнение, че 
СЮК от X конгрес до днес 
постигна крупни резултати, за 
здрави идейното си и внцион 
но единство, разшири своите 
родов© и увеличи влиянието 
си в работническата класа и

заседанието взе

се постигне 
СЮК, в съгласие със своята 
национална и организационна 
структура, да изрази и син- 
тетизира

Нонференцията разгледа ин
формация за снабдяването 
на територията на Димитров
градска община. Уводно изло 
жение по този въпрос изне 
се Петър Тасев, член на ОН 
на СНС и председател на 
групата, която е изготвяла ин 
формацията.

Този въпрос беше обсъден 
и от изпълнителните тела на 
общественочюлитичесните ор 
ганизации и Общинската окуп 
щика. Тогава беше решено да 
го обсъди и ОК на ССРН,

непосред-

становищата и ре-
на републиканските 

конгреси и областни конфе
ренции, потвърждавайки и по 
този начин здравото единство 
на югославските номунисти в 

социализъм,

зултатнте

поставехме

окиборбата им

(На 4 стр.)

Петър Стамболич в Пирот
След срещата с представи-Членът на Председателство

то но СФРЮ ПЕТЪР Стамболич тели на Пиротска община дру
„гарите П. Стамболич и М. Ра 
дованович водиха разговори с 
политическия актив ка Пирот- 

ЛИЯ РАДОВАНОВИЧ със свои сна, Бабушнишна, Димитров
градска и Белопаланашна об 
щмни.

и подпредседателят на Предсе 
дателството на СР Сърбия МИ

те сътрудници в сряда посети 
ха Пирот.

Др. Стане Доланц говори «а заседанието на Председател. 
пУ ството иа ЦК на СЮН (На 3 стр.)



ШшятЯтт тшшт шими
РУ импвриалисти и източили

постоянна опасност от военни , 
пред нонфлинти, и «ргурЛци^.

“ «ЙК ГапуГиГЧМ "
можеше да 

освен същи мените I 
на македонския

нимой АРУГ 
понесе и оси

волци в
дина. В описъка

македонци от територия 
СР Македония, Пиринска

Обръщаме се към вас във 
връзка с въпроса, повдигнат 
на нашия Пети конгрес на юго 
славските доброволци в Испан 
ската републиканеца армия, съ 
стоял се в края на май 1976 
година, а се отнася до публи 
нацията „В защита на Испан 
ската република” от автор Ди 
митър Оирков, 1Н0ШГ0 издаде 
издателството на Българсната 
комунистическа партия.

Конгресът бе запознат, че 
в споменатата книга се намира 

българските добро

коитона югославски 
Испанската 

войска 1936
тези дни

Сдружението 
те доброволци в 
републиканска - 
1939 година изпрати

Българското сдруже 
Испанската републикан 

връзка с при 
на македонските 

Испанската републи 
и тяхното „по- 

Писмо

нарито 
та на
и Егейска Македония са пред
сгавени като българи. Р Д- ите бойци-интер- онна

Потресът решително осъди първите се
представянето на участието Р 4Р в.в3ванието' на ге тниците 
на най-благородните синове а вдигнаха на к>НП рия, Югославия
македонския народ като уча нералн!ппез май 1941 же македонската

български доброволци другаря Мто през м™ ^ ^ доведе до победа...
□ И опакия, защото тези мане година слйД У ^ А Нсгато днес припомняме за

бойци, проливайки нръ ^гаслааия^ «^°внсснит0 н0 тези факти, ние с ;овасмо
зя свободата на испан иД^лг е _ |цяг>пдии желаем да изтъкнем оо

нород същевременно „ мунисти да обединят народ и желаещ» свобедата, живо
за свобода и каци те маси в борбата сриду телст ттТ0 на македон

,, социално освобожде насилственото рс .един ^ ^ народ органически са
собствения македонски определе оаързани със ов^бодното^ма

македонския т* ■ ^^Грактерни белези в-в 
всяка от балканоиите страни
в които живеят части от този 
народ и само в такива усло 
вия тези части ще бъдат връ 
зка или мост на приятелство 

съседните народи,

гури
ставители Б8ЛН Само 'единната революци 

” ’' борба на маиедонения на 
в най-теееш съюз с расо 

и селямите в Бълга

ма-

писмо до 
ние на I 
сна армия 
свояването 
бойци от 
канска войска 
нръстване" г 
то гласи:
_ Другари интербригадисти

_ български доброволци в Ис
ланската републиканска армия,

род
във

и Гърция МО 
революция

стие нав българи.

донски 
вта си 
сния 
проливаха 
онално и

списън на

ние наКАМПАНИЯ В БЪЛГАРИЯДНТИМАКЕДОНСКА народ.
Приведени 

на около 40 
интербригадисти. ноито 
ли манто а състава на 129-а ин 
тербригада, чийто командир ските

Ял
Югославската И наподна^армия сл°ааската ^омуи^еска пар-

ние на
негова «национална 
мост 'И овобода .

Тези същи бойци от испан 
полета «пренесоха пламъ 
борбата на територията

съвместната

именатаса
македонски 

са биМакедония - »част от 

съвкупната цялост 

на България»
амежду 

не ябълка на раздора.
Македонският народ в Соци 

алистическа република маке- 
състава на СФРЮ за 
осъществи своята на 

свобода

дония в
пръв път
ционална и социална 
и своята държавност и създа- 

своето бъдещо

тия ис
национален дълг към македон 
ския народ и свря интернаци 
онален дълг в борбата срещу 
фашизма.

В тази светлина може да се 
са би

н л— македонци от редовете 
интербригадирите от Испанска 
та републи канона армия. 

Когато били принудени да се 
от Иопани1яюна репу- 

и били затворени

де условия за 
обществено развитие и разц 
вет. Вярваме, че и вие, бъл 

интербригадири 
полета се радва

ЗаревНР България продължавала писатели”. Пантелей 
злоупотребява значителните след това цитира един бьл- 
имена и дати от историята на гарски книжовник, който през 
македонския народ. В послед 1976 година писал за „Ми- 
но време тази кампан«ия пол.у зия, Добруджа, Тракия и Ма- 
чава" характер на политическа кедония като за една земя” 
директива, което ще рече, и за Антон Страшимиров, кой 
тя се диктува и направлява то през 10-те години на на- 
от най-високо място. Честву- шия век нарекъл Вардар „бъл 
ването на 105-годишнината от гарска Йордания, нъдето вся- 
рождението на известния ма- ка година ще идваме на по. 
кедонски революционер Гоце кланение.
Делчев тези дни даде повод 
на мнозина български истори
ци, академици и политици за 
цяла вълна от изявления с кои 
то отричат съществуването на 
македонската нация, нейното 
минало и история.
? На антимакедонска тема в 
последно време се яви и ака 
демик Пантелей Зарев, член
на ЦК -на БКП и председател ^ ^ ^ . ......
на Съюза на българските пи- 
сатели. Същият автор бе ак
туален и преди известно вре
ме (и с изявлението, че ин- АНТОН КОЛЕНДИЧ 
формбюровците от Югославия 
„намерили в България добър 
подслон за своите патриотични 
мисли и комунистически идеа 
ли", които в своята страна 
„не могли да задоволят”. Се
га тъК в книгата си „Психо
логия • и литература” този бъл 
гарски академик твърди, че 
Македония е станала лична 
съдба за мнозина български

оттеглят 
блика
Френсния концентрационен ла 
гер в Гирс, всички интербри 
гадири македонци — като те
зи от днешна Социалистическа 
република Македония, така и 
онези ог Пиринска и Егейска 
Македония се събират на 2 
август 1939 година да честву 
ват празнина на Илинденското 
въстанияе и на Крушевската 
република — първата републи 

Балканите. Вие сте би-

във
отвиди колко далновидни

думите на Георги Димитров, 
който като генерален секретар 
на Коминтерна, на 13 май 1934 

I писмо до Че 
конгрес на Македон

гарските 
испанските 
на този триумф и победата на 
македонския народ.

ли

година изпрати Като изказваме заключение 
то на нашия Пети конгрес, о- 
брътцзме се към вас, своите 
съратници интербригадири, 
убедени че и вие не сте съгла 
сни с такова покръстване

испански бой

твъртия
сния народен съюз в Америка, 
в което между другото се ка 

„Българският пролетари- 
заинтересован

зва:
ат е жизнено 
за националното освобождение 
на Македония. Националното 
робство на македонския народ 
е източник на заоиленото уг 
нетяване на работниците и 
селяните в България, Югосла 
вия и Гърция. Разделена и по 
робема Македония е ябълната

накакво е това Македо-„А
пита се накрая този македонците — 

ци в българи".
кия
член на ЦК на Българската 
комунистическа партия. — „То 
ва не е 
имагинерна идея 
— но отечествена земя — 
част от съвкупната цялост на 
България”.

на на
ли сведетели на това търже 

Имали сте възможност С писмото е приложен спи 
съка от книгата, в който са 
подчертани имената на маке 
донците.

никаква далечна и 
пише той

ство.
да видите и чуете, че с то 
ва празнуване на очевиден на
чин се манифестира нонтинуи 
тетът на борбата за идеалите

СЪДБОВНИ ДНИ 

НА ЦАРСКА БЪЛГАРИЯ (4)
насочим така да се спаси о. 
нова, което може да се спа 
си. Недейте заорави, че I ер 
мания никога няма да поста
ви въпроса: Каква ще йъде 
съдбата на България-...

министър-председателят Ба 
грянов показал писмото 
принц-регента Кирил, със за
бележка, че трябва добре да 
се размисли върху думите на 
Мошанов, които навестяват по- 
широко поле за маневриране..

Принц Кирил не отговорил 
нищо, но само взел писмото 
с кратката забележка:

„Ще видим!”...
■Макар че са одобрявали и 

били съгласни ю преговорите, 
които Багрянов водел със Съ 
ветския съюз, царските реген 
ти не били въодушевени от 
развитието на събитията и от 
факта, — канто това е записал 
регентъу генерал Михов, че

„ .. .Оставени на милоот и 
немилост на 
лин.. .”

По този въпрос регентите 
разговаряли повече пъти

установил контакт с представи 
тели на съюзническата разуз 
навателна служба.

Писмото на Мошанов актуа 
лизирапо въпроса за довери 
телните контакти и затова, не 
съобщавайки нищо за това на 
Багрянов принц Кирил изпра 
тил таен „емисар” 
ством Турция да установи пре 
ни разговори. Но още при пър 
вия контакт американското пра 
вителство отговорило, че 
желае никакви връзки нито да 
води каквито и да било раз 
говори с българското правител 
ство. Президентът Рузвелт на 
телеграмата с която му се оба 
жда, че американската разуз
навателна служби е установи 
па контакт със София и че 
българските регенти търсят ра 
з говори собственоръчно напи
сал: „Нека се съгласят на бе 
з>словна капитулация,, и то-а. 7 
ва аце разговаряме’^ :

Историческата истина за ликвидирането на царска 
България, «писана въз основа на архивни данни, доку
менти и мемоарни запиоки. Диалог между Москва и 
София. Сталинова поръка до българското ръководство. 
За Македония ,иа дипломатическата маса”! Фашистки
те аген.тури готвят преврат. Преговори с англачаните 
и американците без Съветския съюз за оттегляне на 
България от война-та. Сталин дава директиви за война 
против царска България. Окупационният комендант 
Македония става министър на войската. Народът се ди
га на въстание.
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ЧЪРЧИЛ ПРЕДУПРЕЖДАВА но изявление, което се отнася 

непосредствено до него като 
български пол-итик-демократ.

И наистина, на 19 юни „БИ- 
БИ-СИ” предава речта на пре 
миер Чърчил в Парламента, 
кой (изрично заявил:

„На България остават брое 
ни дни да «избегне нова нацй' 
онална катастрофа, след което 
трудно ще може отново да за 
стане «на крана..

Следващ/и-я ден С. Мошанов 
написал «и изпратил до проми 
ер Багрянов доверително пис
мо, в което между другото пи 
ше:

„Германия се намира на пра 
га «на «нрушение! Може би ня 
ма да е честно тъкмо в този 
момент да й се нанесе удар 
в гръб, — но наш овят дълг 
е преди всичко да спасим Бъл 
гария, т. е. овоите бъдещи во 
екни и политически акции да

:По време на Втората светов 
на «война «Мошанов водил днев 
«нин, който в края на 1944 го 
дина бил пленен от съветски
те власти и едвам «неотдавна, 
по-точно микрофилм от него, 
бе подарен на архива на Бъл 
парската академия на науките 
заедно с останалите архиви.

От този „Дневник” се узна
са:ват интереси неща за хода и 

«перипетиите «в преговорите на 
царското правителство за от 
тегляне на България от «вой 
ната...

...През средата на юни 1944 
година от един свой политиче 
ски приятел — за «когото знаел, 
че нелегално подържал връз
ки с агентите «на „«Ннтели- 
женс сервис” — поучил поръ 
ка: внимателно да следи пре 
даванията «на лондонската „БИ- 
БИ-ОИ” защото се очаква важ

русите и Ста-
МОШАНОВ В ТАЙНА МИСИЯ

межд, си. Тогава принц К«Рил не^ли т^ГнТеТор^н"0^ 
брат на покойни цар Борис продължили е контактите и

- 1ГГ’ 40 започнал Аа г отърсили българите да изпра сондира терена за контакт с А 1
американците и англичаните.

Впрочем, криейки от своите 
колеги у правителството принц 
Нирил, чрез роднински (връзки

по

тят авторитетен представител 
на разговори в Цариград, от 
носно Кайро.

Във (връзка с тази поръка е 
посведено заседание, на

ч;

<■. •, ;У«У-1

кое
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Йосии Броа Тито 

40 години начела на СЮК
По-нататък д-р. Тихомир 

Влашкалич припомни за 1950 
година и Титовото енопозе във 
връзка с гласуването на Зако 
на за работническото самоуп 
разление, с който се откри 
повз ера в развитието на со

народи. За социален прог
рес е света. За демократични 
отношения и 
международното 
ко и комунистическо 
ние. Заради всичко-

ки
юбилей на всички 
то Тито и Партията, Титоира 
ботиичесната класа Тито 
рода са толкова сраснали, че 
представляват едно.

ни, защо-

равноправие в 
работничес- 

движе-

и на-

това, как Накрая Д-р Тихомир Влашка 
лич изтъкна, че 
другаря Тито ще бъде 
менуван така както той 
иска

то и поради още много 
го, което

ДРУ-
вкратце не може 

нито да се спомене, 
заради един живот и 
ло, което влезна и по-нататък

юбилеят на

Най-величеотвешт период в истори
ята на нашите народи и народности

озна-
товапоправо

едноде- — делово и с работа, с 
много уоилия и нови пости-

влиза в историята на 
страна и 
юбилей на

тази 
овят, този 

ДРУгаря Тито е

жения пред идващия XI 
грес на Съюза на 
те комунисти.

нон-целия
югославски

Председателството на ЦК на СКС на засе
данието си от 27

циалмслическите отношения в 
нашата страна.

След това той говори и за 
раждането на идеята и раз
витието на движението на не 
обвързаните, неговото разши
ряване и постоянно ангажира
не и ролята на другаря Тито, 
,.който безспорно е най-мар- 
каптната и изключително ува
жавана личност и лидер на то 
ва движение”.

януари т.г. прие решение за 
създаване на комитет от 132 членове за ознаме- 
нуване на 40-годищнината Единадесетият конгрес 

що бъде особено 

акционно ориентиран

идването на дру
гаря Тито начело на ЮКП (СЮК). За^значението 

идването на другаря Тито начело на Партията 
и неговото дело говори д-р Тихомир Влашкалич 
председател на ЦК на СКС, който между друго
то каза:

от

на

,,Другарят Тито се намира 
40 години начело на нашата 
Партия. Това е най-значител
ният и най-величественият 
период е историята на работ-

ството на Партията е най-здра 
вият цимент на единството на 
нашата общност и предпостав 
ка за прогреса на нашето об
щество. Начело на партията 
той поведе нашите народи и 
народности в НОБ и социали 
етическата революция през 
1941 и я доведе до победо
носен край. Със своята герой 
ска Народоосвободителна бор
ба, със своите жептви и побе 
ди над фашизма, "Тито и Юго 
славия
означават символ на непобеди 
мостта на народите, които се 
борят за своята свобода и 
социален прогрес.

Нашата Партия начело сТи 
то отблъсна всички натисци в 
следвоенния период, от Ста- 
линобия през 1948 година и 
всички
до днешни дни и запази сво
ята независимост и самосто
ятелен път на развитие. Съ
що така ще минат и всички 
опити в бъдеще, ако се яв
яват.

Д-р Влашкалич сетне споме 
на и 1971 и 1972 година, ко

мическата класа и на всички 
наши народи и 
Грандиозното дело, което днес 
представлява и означава само 
управителна 
необвързана Югославия, общ
ност на равноправни

народности, неразривно е 
свързано с дейността и лич 
ността на другаря Тито. През 
изтеклите 40 години направих 
ме епохален преврат. Проме
нихме системата на обществе 

Начело

(От 1 стр.)гато другарят Тито със свои
те инициативи,

— Отделно внимание Кон
гресът трябва да посвети не 
развитието на междунационал 
ните отношения — заяви До- 
ланц.
принципно и практическо зна 
чение, но и от перспектива 
на отношенията и процесите 
в съвременния свят, в между 
народната общност. Народите 
вече не желаят, нито могат 
да живеят в отношения на 
подчинение или зависимост, 
без оглед на формите им :— 
колониализъм, 
лизъм, супремация на една на 
ция над друга и под. Това 
изцяло важи и за многонацио 
налните държавни общности, 
както и за националните мал 
цинства и тяхното положе
ние. Така въпросът за сво
бодата на народите и тяхно 
то неотчуждимо право на сво 
бодна, пълна и с1 нищо не 
накърнявана изява на своето 
национално битие, на своите 
тежнения и интереси както и 
правото им въз основа на рав 
ноправието и демократичното 
споразумяване да уреждат 
своите отношения с други на 
роди
лен въпрос на съвременните 
международни отношения.

Самоуправителна социално 
тическа Югославия във всеки 
случай може да послужи като 
пример и образец в поставя
нето и решаването на нацио 
налния въпрос и уреждането 
на междунационалните отноше 
•ния в своята страна. Това, 
впрочем, е константа на наше 
то революционно развитие, на 
борбата на нашата работнице . 
ска класа, чийто безсъмнен 
резултат представлява обстоя 
телството, че чувството за 
единството между народите и 
народностите в нашата стра
на още нинога не е било така 
силно като днес, тънмо за то 
ва че е. в директна най-близ 
ка връзка с развитието на са 
моуправителните социалисти 
чесни отношения.

народности.
становища и 

авторитет, опирайки се на ръ 
ководството на Партията, це
лия Съюз на комунистите и 
всички трудещи се, отбрани 
констинуитета на Революцията 
и самоуправителния път на на 
шето развитие от опасността 
на националистическите и ли

промените в битието на обще 
между трудещите се. В 
процес на борба, 
ството и в съгласие с тях, 
мени се и природата на обще 
ствената роля на комунистите, 
методът на работа, пък 
чинът
не, разбира се 
лямата отговорност за бъдещо 
то обществено развитие.

Говорейки обобщено, с Кон
ституцията, Закона за сдруже 
нмя труд и останалите систем 

ние днес въвеж
даме в живота едина 
дълбоко демократична 
ческа система на взаимни от 
ношения между хората, която 
е историческа негация на кла 
синеоката парламентарна сис
тема, било от буржоазно-плу 
ралистичен, било от еднопар
тиен, етатически тип. Ако има 
ме предвид броя на членове
те на делегациите на различ 
ните равнища в самоуправител 
ното организиране, тогава ни 
най-малко няма да бъде пре
палено ако кажем, че днес у 
нас в процеса на политичес
кото решаване започват да 
участвуват милионни маси на 
трудещите се.

— За да може цялата тази 
делегатска система да стане 
на нозе 
Доланц — да излезне от на
чалните трудности и недоуме
ния, да се освободи от интер 
вениията и натисците на пое 
дишните отношение и да за
почне да действува в пълен 
смисъл на думата, израствай 
ми в мошна, същинска двига
телна см па на пялото обше- 
ство трябва да унотви Съюза 
на комунистите като овоя въ
трешна мотоона сипа. като 
нейна вопеща идейна и поли 
тичесна сила, която в практи 
ната на дело постоянно ще 
се потвърждава във всеки
дневната анци!я на самоупра- 
вителите. Съюзът на номунис 
тите трябва да действува 
павсякаде където самоуправи- 
телите решават.

този-социалистическа заедно с Това е от крупно
народи

и
тогава а и днес и на-

ьа тяхното организира 
с още по-го-

бералистични тенденции.наните отношения.
Партията и всички прогресив но пие не ознаменуваме 

мО-годишния юбилей на дру 
гаря Тито само заради мина
лото — заяви д-р Влашкалич. 
И днес другарят Тито начело 
на СЮК

неонолониа-ни хора в нашата страна се 
намираше по това време и 
днес се намира другарят Ти
то. Идвайки й начело, той 
обедини Партията, 
я от рушителното действие на 
фракционерството и постоян
но бдеше над нейното един
ство, знаейки добре, че един

ни закони
нова,малки и големи

полити

освободи и кашата Републи
ка активно и неуморимо води 
нашия параход по пътя на но 
ьи успехи. И днес се бори 
за мир За свобода на всич-

от него се очаква. Министър 
Драганов, който го е довел, 
му дава необходимите пари и 
паспорт на името: Ваоил Ко- 
принаров, износчин — гросист.

С паспорта получава и още 
някои документи на това из 
мислено име.

В служебната

един „български търговец” в 
тези кошмарни военни дни да 
пътува по търговия е Турция, 
която се готви да започне вой 
на с Германия, пън може би 
и с България.

Затова шефът на политиче
ската полиция на границата ве 
днага осведомил Гестапо, кое 
то имало свои канцеларии и 
на българоната граница. Реста 
по нарежда „същият" да се 
арестува и започва следствие 
над „господин Нопринаров".

Обаче
литик дава по-дробно описа
ние на тази ситуация и за- 
В7.ршв-а със заключението:

„Колко ниско е паднала та 
зи моя България! Тя няма ве 
чо ни независимост, ни авто 
ритет... Стигнахме до там лич 
шият и доверен опъшномоще- 
нин на принца регент да не 
може да пътува без гермаосно 
разрешение..

Прочее, на Мошанов не би 
ло известно, че полицията не 
знае за неговата мисия а Ге 
стапо го задържал под изго
вор, че визата не му е в ред, 
защото не е заверена от гер 
майското посолство вСофия...

На края все пак въпроса бил 
ла решен положително. С ин 
тервенция на военно-тайната 
разузнавателна служба, че го. 
оподин Нопринаров „работи" 
за българската военна разузна 
ватедна служба, на Мошанов 
бил върнат паопорта и той про 
дължил за Цариград.

(Следва)

то покрай регентите участвува 
и Багрянов както и него

вия министър на външните ра 
боти Драганов, които 
Кирил запознал с хода на съ 
битията.

На това заседание, състоя 
ло се на 2 август при регенти 
те в двореца се разисквало за 
избора на съответна личност 
за водене на преговори с ан 
гличаните. Министър Драганов 
предложил — и регентите одо 

— като „специален и 
у пълно мощен «а българ 

правителство и Регент 
изпрати 

„Писмото",

ли
принц днес стана центра-

доверителна 
забележка, която за това засе 
дани е написал министър Дра

коза по-нататък

ганов се говори за съгласието 
на емисаря и добавя:

„Не се касае за предател
ство и напускане т герман
ския Райх, но за контанти, кои 
то имат за цел да изяснят ус 
довията които бяха дали вт>змо 
жност 'Българи^ да не стане 
арена на военни действия."

На 9 айгуст сутринта Моша 
класа

брили
таен старият и изкусен по

ското
сния съвет 
инициаторът на 
Стойчо Мошанов. 

Английските

„да се

разузнзватели, 
които е установена връз 

че Мошановпрез
ка се съгласяват, # 
е „подходящо лице . Говореи 
ни пред Народния съд за това 
заседание, министър Драганов

нов сяда в купе първа 
на енспресния влак Софи — 
Цариград.

До границата пътувал спокой 
но и удобно. Обаче на прани 

усложнения.казва:
Ние бяхме принудени да 

бъдем акробати — убеждава 
съветския представител за

настъпватцата
Впрочем регентите и лравител 
ството добре познавали обета 
иовната в България и знаели, 
че Гестапо има овои шпиони

хме
нашите приятелски чувства и 

отношения и „вер 
с Третия райх — 

се плашехме от уча. 
Италия както ц на Ун 

които германците онупи 
март 1944, иопато

традиционни 
ния съюз” 
затцото 
стта на

и доносници навсянъде, във 
всяко място. Знаейки това, те 
не съобщили за тайната миоия 
на Мошанов нито на министъ 
ра на полицията, нито на ди 
ректора на полицията. Затова 
полицията на границата се усъ 
мнил в „представителния" тър 
говец, чието отменно дтуржание 
отдавало „джентлмен”.

По вече установената пран 
тина българската политическа 
полиция предприемала мерки, 
щом като нещо й било съмни 
телно

гаоия, 
раха през 
се опитаха да скъсат съюза и 
да заключат примирие с руси 
те. Обаче нашата главна наде 

беше: колкото е възмож

СФРЮ И ИСПАНИЯ УСТАНОВИХА 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ
ждано по-спешно споразумение с 
англичаните..

На 6 април 1944 година ве 
черта регентите приемат

конспиративно посещение 
политик. Изложили му

Във връзка с това на 27 
януари т.г. бяха разменени ди 
пломатичесни ноти между ди- 

лредставител

Между СФРЮ и Испания е 
постигнато споразумение за 
установяване на дипломатичес 
ми отношения и откриване на 
дипломатически миоии на рав 
шщето на посолства в Мад
рид и Белград.

в тай
пломатичесни те 
ства на Югославия и Испанияно и 

стария
границите на задачата, ноято^ ■ Париж.а съмнителен бил
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Снабдяването 

да се по-добри
ПРЕС-НОНФЕРЕНЦИя В НИШ

ло на Съюза на комунистите 
и 85<тил му рожден дан и 
подготовките за Осмия конгрес 
на Съюза на комунистите в 
Сърбия и Единадесетия кон
грес на С'шоза па югославски 
те комунисти.

След като положително оце 
ни работата на журналистите 
в региона, Милоевич набелаза 
и някои теми, на ноито за 
напред трябва да с« обърне 
повече внимание.

— В нашата съвмес-тна ра
бота занапред — каза Милое 
вич — като основно е да се 
борим докрай да се провеж 
да Закона за сдружения труд. 
Той трябва да загосподствува 
във всички пори на наш-Ця 
живот, заяцото е същностен 
въпрос. Не е достатъчно орга 
низациите на сдружения труд 
нормативно да се преустроя
ват според изискванията на 
Закона — но той. трябва да 
отразява най-добре отношени
ята в тях. По такъв начин що 
се съ действува за по-висока 
производителност на труда, а 
възнаграждението Ще 
според трудов ефект — под
черта между другото 
вич.

ШАЕЗЕН ДОГОВОР
рят на Междуобщинската кои 

който поддържа
ТАКА МОЖЕ най-кратко А«

състоялата с* не- ференция,
пресконференция контакти с журналистите, по- 

страна , моли представителите на ,,сед 
ма сила" да изнесат свои за
бележки и предложения във 

Ниш. връзка с работата на Съюза 
на комунистите в Нишни ре-

се предаде 
отдавна
организирана от г
на Секретариата на мвждуоо- 
щмнсиата конференция на Съ 
юза на комунистите в 
Драгом+*р Милоевич, секрета-

оцеКонференцията
сътрудничес- 

година.
ничество.

положително(от 1 стр.)
ни миналататвото презби трябвало

всички
ределено време, 
да се снабдяват със

онези села,
председател на 
конференц»я на ССРН в а 
мигровград Цветан '
за нов 'председател на ОК на 
СОРН беше избран Сърбислав 
Златкович.

На заседанието трябваше да 
ое разгледа и докладът за ра 
бота иа ОК на ССРН и неи- 

тела през

ввидове стоки 
които е нерентабилно магази 

работят ежедневно.
гион.

Изнесени бяха някои забе
лежки от страна на журналис 
тите в ъ/в връзка с преобемни 
те дневни редове на събра
нията,
тун-таме провеждане на прие 
тите заключения или пък до 
дублирането на някои събра
ния. Имало е случаи, една 
и съща тема да се обсъжда 
почти едновременно от повече 
обществено - политически ор
ганизации.

Отговаряйки на зададени 
въпроси секретаря на Между- 
общинсната конференция 
Съюза на номунистите в Ниш 

"ни регион Драгомир Милое
вич накъсо запозна журналис 
тите с плановете за предсто 
ящата дейност. Той посочи, 
че основна задача на комунис 
тите в региона в настоящата 
година ще бъде чествуване- 
то на 40-годишнината от ид
ването на другаря Тито наче-

ните да

Разискванията от това засе- 
се систематизиратдан и е ще 

и представят на /работната гру 
па, която трябва да изготви 

снаб-

непоследователното

изводи във връзка със 
дяваното в общината, а същи 
те ще приемат -изпълнител ни- 

на обществено-поли- 
и Об-

1976 година.нит ете тела 
тичесните организации 
щинската скупщина.

Председател-||1о мнение на 
ството на Конференцията

обхванал достатъчно ра- 
местните конферен

той

не е 
ботата наКонференцията разгледа и 

информацията за крайгранич
ното сътрудничество със със- 

НР Бълга-

съ-Социалистическия
самокритич-

ции на
юз, а липсва и

Председателството

на
бъде

поседни те общини в
и проектопрограма за

ноот.
бра работна група 
дообработи доклада, 
се разгледа 
заседание на

ноято ДВ 
който Щв

Милое- рия
сътрудничество през 
дина. Встъпително изложение 
по този въпрос 
Петров, председател на коми
сията за крайгранично сътруд

тази го
на следващото 
ОК на ССРН.

Договорено бе подобни сре 
щи да се устройват по-често, 
по-често.

изнесе Илия

А. Д.
М. А.

АЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ^
Драгомир Милоевич

възпитанието и 
за успешно 

на реформата в

ношения във 
образованието и 
провеждане 
тази област, от решаващо зна 
чение е ролята на организа
циите на Съюза на комунис
тите и останалите прогресив 
ни сили. За да могат с успех 
да осъществят всички задачи, 
които в процеса на социалис 

преобразяване

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСНИЯ МОМИТЕ! НА СМ В ДИМИ ТРОВГРАДС разширено заседание на 
Общинския комитет на Съюза 
на комунистите в Димитров
град започнаха широки разис 
квания по актуалните идейно- 
политически въпроси в систе 
мата на образование и възпи
тание на територията на общи 
ната и задачите на комунис
тите в тази област. Членовете 
на Комитета се запознаха с 
материалите, изготвени от ра 
ботната група и решиха същи 
те да се разгледат и в пър 
вичните организации на Съю
за на комунистите в образова 
нието и в някои организации 
от областта на стопанството. 
Въз основа на разискванията, 
забележките и предложенията 
ще се изготвят съответни за 
ключения, които ще приеме 
Общинската конференция на 
Съюза <на комунистите в Ди
митровград, на заседанието 
ориентационно насрочено за 
18 февруари.

Изготвеният материал, върху 
който разисква Комитетът, е 
разделен на четири части. В 
първата част е даден преглед 
на броя на ученици и работ
ници в областта на образова 
нието, канто и мртеоиалното 
им положение. Втората част 
обработва развитието на об
ществено-икономическите и са 
моуправителни отношения в 
областта на образованието. 
Третата част е във връзка е 
проблемите на идейността в 
образованието, а в четвърта
та част се разглеждат зада
чите на комунистите в обра 
зованието.

Подчертано е, че в разис
кванията най-голямо внимание 
трябва да се посвети на об 
ществено-икономическите и са 
моуправителни отношения в 
образованието, идейността и 
задачите, намиращи се пред 
комунистите в това отношение. 
Материалното пък положение, 
което също заслужава лоямо 
внимание, трябва да разгле
дат Сам оуттравитвл ната об
щност и делегатската й база.

Ключов въпрос в по-нататъ 
шното 'развитие на образова
нието и възпитанието е уста
новяване на такива обществе * 
но-икономически 
които ще обезпечат цялостна 
интеграция на образованието 
и възпитанието в сдружения 
ТРУД

РАЗВИТИЕТО НА САМОУПРАВИТЕЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ 

- КЛЮЧОВ ВЪПРОС В ОБРАЗОВАНИЕТО
нията. Идейността трябва да 
се наблюдава освен като кла 
сов въпрос на образованието 
и възпитанието. А само със 
систематичното и постоянно 
марксистко възпитание и обра 
зование на учениците може 
да обезпечи социалистическа 
идейност в обученията.

За по-нататъшното разви
тие на самоуправителните от

чено, че самоуправлението в 
образованието не е на равни 
щето на самоуправлението в 
останалите ореди. 
се по-голяма роля на държа 
вните тела в развойната поли 
тика на образованието и опре 
деляне на тяхното обществе- 
но-инономическо

Въпрос, на който също тряб 
ва да се обърне особено вни 
мание е идейността в обуче-

демократичностпо-нататъшна 
на самоуправителните отноше 
ния в средите, където се ра
боти на образователно-възпи

натическото 
образованието и възпитанието 
се намират пред СК, комунис 
тите трябва да бъдат до край 
на степен идейно и акционно

Чувствува
тателно поле.

Досегашните оценки са, че 
развитието на обществено-об
разователните дейности не е 
следено в достатъчна степен 
и с развитие на самоулрави- 
телните отношения. Като при
мер в този смисъл бе посо-

единни, организационно и над 
рово мобилизирани, бе подчер 
тано на заседанието 
на СНС.

положение.
на ОК

А. Д.

ДИМИТРОВГРАД

КАДРОВИ
ПРОМЕНИтш !

НА НЕОТДАВНА състоялото се заседание на Об 
щинската конференция на Социалистическия съюз в 
Димитровград за нов председател на тази организа. 
ция е избран Сърбислав Златкович, досегашен номер- 
чески директор в ОСТ „Тигър”.

И Общинската снупщина даде съгласие за наи
менуване на Георги Аленсов, досегашен председател 
на Съвета на местните общности на ОС, на поста 
началник ка Секретариата на вътрешните работи в 
Димитровград.

ч.

ГЕОРГИ АЛЕКСОВ е роден през 1926 година в 
село Трънски Одоровци. Бил е строителен работник, 
миньор и рботнин в електродистрибуцията в Димитров
град. Сетне е завършил Виеше училище за обществе
но-политически работници.

От 1952 година е директор на електричесната 
централа в Димитровград, канто и председател на око
лийския синдикален съвет, огг 1957 година на Общин
ския синдикален съвет в Димитровград. По това вре
ме е бил член и на Републиканския синдикален съвет.

През 1958 година е избран за председател на 
Народния отбор на общината, а 1958 година става 
секретар на ОК на СКС. От 1969 година е предста
вител в Републиканския съвет на Скупщината на СР 
Сърбия, където остава като функционер до 
не длъжността началник на С екретариата за 
шни работи в Димитровград, 
година.

СЪРБИСЛАВ ЗЛАТКОВИЧ^ ^ - роден
с- Обреновац, община Пирот. За

вършил е гимназия. В НОБ участвува от 1943 годи- 
иа. а с Народоосвободителното движение сътрудничи 
от 1942 година Член на СКОЮ е от 1943 и до осво- 
бождекието © бил член на Околийския комитет на 
СКОЮ в Димитровград. Член на ЮКП е от 1943 
година, а от октомври 1944 е член на Околийския но- 
митет, на Партията в Димитровград.

По партийна линия работил 
номитети на партията в Пирот и Бабушница'

По това време е завършил политическа школа 
при ЦК. От април 1949 отново идва на работа 
околийския комитет на .партията в Димитровград 
дето -по-късно бива избран за организационен 
ретар.

опрез 1921 год. в

околийскитев

8
нъ-

сен.
поема- 
вътре- 

в началото на тази

В Димитровград е 'бил и преподавател

'Понастоящем е номерчесни .в „Тигър" _ Пиппт
СУБНОрТДлТеЛ На ойц™юна1'а организация на СУБНОР в Димитровград е избран тюез 107^ На
ССРН И понл^Г” На но^^циТна
ССРН и председателството й също 1975 год Я 3

в гимна- 
,.Бал-

отношения,
Член на Съюза на комунистите е от 1949 годи

на, а на Летия конгрес на СКС е избран за член 
на Централния комитет на СКС.от една страна, и
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НОПВИТЕЙЛИЧНИИ КАРТИ НА СР СЪРБИя ЗА ИЗДАВАНЕ НА
ЗАСЕДАНИЕ НА ОН НА СНС В БОСИЛЕГРАД

СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 

И НЕЙНИТЕ РЕЗУЛТАТИ
личния ПАСПОРТ
ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Всяка неточноот в 
нарта машинално 
и в останалите лични 
ти (паспорт, шофьорска 
ка, здравна легитимация 
стовна книжка и под).

личната ква сложна и доста дълга про 
цедура.се пренася

донумен 
нниж 
спе-

г
Личен паспорт се издава са 

мо на югославски поданици. 
Затова е необходимо данните 
за гражданство да се уточнят 
със съответните данни в Кви 
гата за пражданоко състояние 
или с удостоверение, издаде 
но въз оонова на тази ннига.

ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДОГОВОРЕНИТЕ ЗАДАЧИ В ТАЗИ ОБЛАСТ НУЖНО Е ПЪЛНО 
АНГАЖИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНИТЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА ДОСЕГАШНИТЕ СЛАБОСТИ

Личният
официален паспорт е ооновния 

Документ за само 
личността на гражданина 
нетното значение в това отно
шение е многостранно. При из 
даването на личен паспорт не 
обходи мо

На проведеното платки учебници за по един 
клас на всички основни учили 
ща. Бедните ученици също та 
ка получават безплатни учеб 
ници.

За тази учебна година от 
Републиканската образовател
на общност са заделени над 
200 хиляди динара, които тряб 
ва да се използват за осигуря 
ване на безплатни ученически 
квартири и за купуване на о. 
бувки и облекло на пътуващи 
те ученици.

С премахване на слабостите 
и с обезпечаване на допълни 
телни средства занапред тряб 
ва да се полагат нови усилия 
основното образование и въз 
питание не само да бъде из 
цяло безплатно, но същевре 
менно да се подобри стандар 
та му.

щните проблеми на работни 
ците. В момента могат да се 
обединят в един фонд най- 
малко 2 милиона динара. Оба 
че, за това мероприятие съще 
ствува неоправдателен отпор 
от повече организации.

В областта на здравното де 
ло проблемите са многоброй 
ми и те биха могли ефикасно 
да се разрешават ако се сти 
гене до обединяването 
Здравния дом в Босилеград 
с Медицинския център в Сур 
дулица.

неотдавна 
заседание ма Общинския коми 
тет на СНС в Босилеград бе 
обсъдено осъществяването на

и

г
В изготвянето на допъл нител 

ни предписания за личния пас 
порт Се искаше ш гражданите 
да се даде възможност по- 
лесно да дойдат до личен па
спорт с новия формуляр. Така 
гражданинът, който има стар 
личен паспорт трябва да доста 
ви: попълнен иск за получава
не на нов личен паспорт, на 
отпечатан за това формуляр, 
собственоръчно подписан, две 
еднакви съответни фотографии 
(снимки) и да плати за форму 
ляра на новия личен паспорт.

е данните за само 
личността на лицето — 
жател да се уточнят 
ветните данни в основната 
га за родените (венчаните) и- 
ли с удостоверение от
книги.

задачите в социалната полити 
ка, в областта на детската за 
щит, образовнието, жилищна
та дейност, здравното дело и

прите 
със съот

ННИ
ДР-

тези
В разглеждането на въпроси 

те участвуваха ръководителите 
на Общинската скупщина, об 
ществено-политичесните 
низации, самоуправителните об 
щтгости на интересите и др.

Всяка неточност, навнесена в 
личния паспорт машинално се 
пренася и в останалите лични 
документи (паспорти, шофьор 
ски книжки, работническа

орга-

кни С постигнатото в обла-жна, здравна легитимация, опе 
стовна книжна и други), които 
се издават въз основа на лич 
ната карта — се казва в неот 
давна

стта на социалната политика 
може само частично да бъде- 
ме доволни. Защото все още 
има редица субективни слабо 
сти в решаването на 
бройните проблеми от тези об 
ласт. Например в областта на 
учебното дело училищната мре 
жа е твърде нерационална и 
скъпа. Също така и в областта 

липсва

ДЕТСКАТА ЗАЩИТА
Компетентният орган е дъл- 

жен данните за идентичността 
по служебна дължност да уто 
чни със съответните данни в 
основните книги, а данните за 
гражданство с книгата за гра 
жданите. Ако някое лице не 
е записано в книгата на гра 
жданите, ще се проведе съот 
ветна процедура и извърши за 
писване в книгата за граждан

многоОбщественото жизнено рав 
нище на учениците от основ 
ните училища в Бооилеградска 
община едвам през тези годи 
на по-значително ще ое по
добри. За целта ще се реали 
зират няколко важни мероприя 
тия, за които са вече осигуре 
ни средства. Понрай построе 
ните миналата година учениче 
ски столове в Бооилеград и 
Горна Лисина, през 1977 г. та
кива обенти ще се построят 
и при основните училища 
Бистар и Горна Любата. За из 
граждане и оборудване на обе 
ктите са обезпечени 2 милио 
на динара от Републиканската 
общност по детска защита.

публикуваното съобще 
на Републиканския сенре 

тариат на вътрешните работи 
на СР Сърбия.

ние

Въз основа на личния пас
порт гражданите осъществяват 
различни права и изпълняват 
задълженията си, и доколното 
същата съдържа неточни 
нни могат да настанат разли 
чни последици за гражданиите, 
а изправна на грешките изис-

СОЦИАЛНИТЕ ГРИЖИ на здравеопазването 
цялостна организираност — из 
тъкна между другото предсе 
дателят на Общинската скуп 
щина инж. ДРАГАН МИЦОВ.

През миналата година самоу 
правителната общност на ин 
тересите за социална защита 
е разполагала смо с 300 хиля 
ди динра. Тези средства са би 
ли недостатъчни, за да се ока 
же материално-финансова по
мощ на всички лица, на кои 
то е тя била необходима. Са 
мо 70 лица през изтеклата го 
дина са получавали постоянна 
социална помощ в размер от 
200 до 500 динара, а на 120 
души е заделена еднократна 
парична помощ.

В Босилеград се 
формиране на клон, който ще 
работи под ведомство на Реги 
онален център по социални въ 
проси. Едвам тогава ще могат 
много по-успешно, 
досега да се решават пробле 
мите на бедните лица в Бо 
оилепрадска община. Също та 
ка е необходимо да се изра 
боти така наречена социална 
нарта, която на подробен на
чин ще третиоа всички въпро 
ои от тази област.

да ска според мястото на ражда
не. — Осъществяването на за 

дачите, които обсадихме тър 
си пълна ефинасност, отговор 
пост и последователност на 
всички, които действуват в об 
ластта на социалната политика. 
Наистина съществуват матери 
ално-финансови трудности. О 
баче, някои въпроси при поло 
жени© на по-добра организира 
ност в организациите на сдру 
жен труд, самоуправителните 
общности на интересите и ме 
стките общности, могат много 
по-бързо отколкото досега да 
се разрешават. С по-ускорен 
стопански подем възможности 
те за реализиране на социални 
те въпроси са изключително 
големи. Например заемането 
на по-голям брой работници 
не може по друг начин да се 
осъществи
тарят на ОК на СНС 
ГРИГОРОВ.

в
(Танюг)

БАБУШНИЦА

Събор на просветните 

работници
През тази година се плани 

ра изграждане на сграде за 
потребите на ученическия ин
тернат при основното училище 
в Долна Любата. За тези цел 
са необходими 3 милиона дина 
ра, които, накто се очаква, тря 
бва да осигури Републинансна 
та общност по детска защита.

планира

На втория ден от събора 
сказна върху някои актуални . 
проблеми от образованието и 
възпитанието ще изнесе Све 
то Шобот, съветник в Изпъл- ' 
нителния комитет на Предсе 
дателството на ЦК на СКС, а 
за развитието и таченето на 
традициите от Народоосвобо- 
дителната борба и социалисти 
ческата революция ще говори 
Момчило Дугалич.

Участниците в събора що 
направят посещение на някои 
организации на сдружения 
труд, а ще имат възможност 
да видят 
„Чудото в Шарган” в изпълне 
иие на Нишкия народен теа
тър.

По почин на Общинския но 
митет на Съюза на комунисти 
те и Изпълнителния съвет на 

общност 
основно об

отколкото

Самоулравителната 
на интересите за 
разование на 4 и 5 февруари 

Бабушвица ще се проведе 
Събор на просветните работ- 

общината. Според ут 
на събо- 

по общите

Трябва да ое отбележи, че 
от около 2 хиляда ученика в 
основните училища в община 
та засега топли закуски пол у 
чават към 1200. Топли закуски 
получават всички ученици в 
оановните училища в: Босиле 
град, Горна Лиоина, Долна Лю 
бата и Горна Любата. В основ 
ното училище в Бистър такива 
получават само учениците, в 
интерната. В подведомствени- 
училища този въпрос е изця 
ло нерешен. За сега топли за
куски получават само ученици 
те от Колчина гарина — едно 
от подведомствените училища 
на горнолюбатското основно 
училище.

в

ници в
върдената програма, 
ра ще се разисква 
основи в системата на насо
чено образование и възпита 
тел но-образовател н ия

изтъкна сенре 
ГОНЕ

ЖИЛИЩНАТА ДЕЙНОСТпроцес
основното училище днес.

Лектори на събора ще бъ
дат Мирно Яшич, Трифун Три 
фунац и Драголюб Петрович 
от Завода за подобрение на 
възпитанието и образованието 
в Ниш.

в За провеждане на задачите 
от областта на социалната по 
литика до края на февруари 
ще се водят разговори във вси 
чни партийни организации, ме 
стни общности и организации 
на сдружен труд — бе заплю 
чено на заседанието на ОК 
на СКС в Босилеград.

'!
представление на Като част от социалната по 

литина и жилищната дейност 
прави първи стъпки и бележи 
скромни резултати. След десе 
тогодишен застой в жилищно 
то строителство, съответната 
самоуправителна общност ми 
налата година успя да построи 
четири квартири. През тази го 
дина се планира изграждане 
на нова жилищна ограда с де 
сет кваритири в стойноот от 
3,8 милиона динара, До края 
на февруари ще приключат нв 
обходимите подготовки.

М.

тиПИИ" У'* ' ....гки щ и и II

В. Велинов

ОБРАЗОВАНИЕТО

!
В облатста на основното об 

разование и възпитание в об 
щината правят се първи нрач 
ки обучението да бъде изця 
ло безплатно, 
който е това определено в съот 
ветния закон. Отпреди нянол 
година Общинската образова
телна общност обезпечава без

Съществува нужда да 
продължи с обединяването на 
оредствата на стопанските и 
трудови организации за жили 
щно строителство за да могат 
по-бързо да се решават жили

се
на начин на
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СНС И ОН НА СССРН В СУДУЛИЦАОТ СЪВМЕСТНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОН НАЗАСЕДАНИЕ НА РАБОТНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ В ООСТ „ТИ. 
ГЪР" В ДИМИТРОВГРАД

Амбициозно програма зо развитие 

но селскостопанското производство
ЧРЕЗ икономии
ДО УВЕЛИЧЕНИЕ 

НА ЛИЧНИТЕ
доходи

В бъдеще трябва да се ии 
и увеличи общеетветензивира 

ния сентор. Също така манси 
мално тле се активизират и пол 
зват потенциалните възможно 
сти в частни сентор. За цел 
та ше се обърче по-голя>мо вни 
мание върху техническото обо

обезпечаването на

През 1961 година Сурдулишна община 
47,31 на сто, а през 1971 година — 38,90 на сто сел
скостопанско население, бе констатирано на неотдав- 

съвместно заседание на ОК на СНС и

имаше

на проведаното 
ОК на ССРН в Сурдулица.

гуулвяне
нядои сдружаването на селско 
стопанските производители, оаз 
питие на кооперативните отно 
шения и издигане културата на

пооизводитепи. Особа

Само 12 селскостопански и 
ветеринарни специалисти са 

селсностонсното
Територията на Сурдулишна 

община заема повърхнина от 
62 965 ха или 629 мм2 (обработ 
ваема площ — 21 520 ха или 
34,17 на сто, пасбища — 13 085 

20,78 на ото, ливади — 
41,21 на сто и т. н.).

намаляване на всички застои, 
воични видове отсъствия и т.

Работническият съвет в ос 
новната организация на сдру 
жения труд „Тигър в Дими 
тровград проведе разширено 
заседание, на което обсъди 
тазгодишният производствено- 

Планът ще бъ

включени в 
производство.н. Земеделската 
кооперация в Йелашница и 
ЗТН „Власина-продукт” в Сур 
дулица в обществения сентор 
са единствените ОСТ, които се 
занимават със селскостопан
ско производство. Земедлесна
та кооперация обслужва две До 1980 година 
сола. Няма достатъчно механи продукт трябва 
зация. Има 46 сдружени сел един склад за съхранение на 
сностопански производители картофи за семе, овощия и зе 
Снолното да задоволи формата) ленчуци, с капацитет от 150 
и 103 кооперанти За производ вагона. Ще се оформят две 

Нивите са мални, а много на Ство и изкупуване на мляко, овцефеоми Св Млачище и на 
брой — 159 790 или по 28 на Кооперацията е получила кое Власина) с по 5000 овце. Те 
едно домакинство, което гово дит по ,.зеления план” за наба ше бъдат извори на възгтроиз 
ри за разпокъсаността на обра Вка на 200 разплодни породис водствен материал. Ще отгле 
ботваемата площ. Произвеждат ти нрави. Все пан, най-главна жда френско грозде, боровия 
се най-много овес, ръж и ече та й дейност е търговията и ки и малини на повърхнина от 
мин, а по-малко пшеница, нар изнупуването на селскостопан 300 ха. Това нешо ще повлияе 
тофи и царевица. Съществуват ски произведения. 
малки овощни градини в обше 
ствения и частния сентор. от 
глеждани на екстензивен на
чин. па и резултатите са соед 
ни. Лозарското производство е 
застъпено само с 480 хиляди 
лозови главини поозпи небля 
гопоиятните енолопичесни усло

Трябва по-интензивно да се 
работи и върху производство 
на нови видове стоки, които 
ще бъдат анумулативни. Това 

възможност да

частните 
но внимание ше се объоне яъо 
XV селскостопанското тчооижвоя 

планинската част на об

ха или

финансов план. 
де обсъден и от всички труде 
щи се в организацията и въз 
основа на техните предложе 

сюгжестии работния е- 
съвет трябва и да прие

ство в 
шината.

ще създаде 
се увеличи и запланувания до
ход. Новите стоки, ноито са 
вече произвеждани, трябва да 
намерят, нолкото е възможно 
по-бързо, място на пазара.

Общественият сентор разпо 
лага със символична повърхми 
на обработваема площ

1,62 на сто от общата
„Власина- 

да построи
от 350

ния и ха или
обработваема площ. Това пре 
чи да се развие земеделието 
в обществения сектор.

ският
ме предложения план.

Като основна задача в таз 
годишния план в каучуковата 

е увеличение
ГРИЖА ЗА ЛИЧНИст И ОБШЕ 
СТВЕНИя СТАНДАРТпромишленост 

на обема на производството. 
В това отношение е водена гри 
жа да бъде утвърден реален 
план, а въз основа на техниче 
ско-технологическите възмож
ности в предприятието от ед 
на и възможностите за реали 
зиране на произведените сто 
ки от друга страна.

Според предложението, 
течение на тази година тряб 
ва да се произведат нъм 2 
милиона чифта обувки, което 
възлиза над 1200 тона. Трябва 
да се произведат и към 1000 
тона технически стоки и бли 
зо 2000 тони различни смеси, 
също в трудовата единица за 
обувки, платна и фолии.

и трудовата единица за тех 
предвидено

Увеличението на жизнените 
разхода изисква м увеличение 
на личните 
та средния личен доход възри 
за на 26000 динара, ноето е 
далеч от соед ния личен до
ход в Републиката.

доходи. В момен

и частните производители да 
отпочнат да ги произвеждат 
Ще се мелиорират пас би ш а 
на повърхнина от около 800 ха 
и отглеждат изкуствени ливади 
на около 900 ха. за да се о- 
безпечи храна за овцете. Нар 

повърхнина 
от 20 ха ще се произвеждат 
на 200 ха. На Чемернин и Вла 
сина овес и ечемик ще се 
сеят на 200 ха. Планиран е и 
рибен резерват за отглеждане 
Също така и построяването на 
на пастръмки в Църна трава. 
централна млекара за преработ 
на и изкупване на мляко и про 
изводство на сирене, с капа 
цитет от 10 хиляди литара в 
смяна, ноето ще заинтересува 
и частните производители да 
отглеждат повече овце. Ще 
се построи и фабрика за про 
изводство на торфентор, су
шилня за жито, овощия зелен 
чуци и лековити билки. Необ 
ходи ми те средства са обезпе 
чени. Тези резултати ще под 
помогнат да се настанят на ра 
бота нови 400 работници на 
неопределено време и около 
100 на сезонна работа.

Средства за увеличение на 
личните доходи тряова ооаме 
да се получат от осъществения 
доход, а не за сметка на сран 
давете.

С оглед, че с увеличение на 
цените, имайки предвид стаои 
лизацията на стопанството, не 
може да с© разчита, то уве 
личението на личните доходи 
трябва да се осъществи пре 
димно с „вътрешни резерви'. 
А това значи, че увеличението 
на личните доходи е в пряка 
зависимост от всеки трудещ 
се които трябва да водят гри 
жа за стопанисване и икономи 
сване на всяка крачна. По то
зи начин трябва да се създа- 
дат възможности личните до 
ходи да се увиличат за 15°/о.

Покрай личните доходи влия 
ние върху битовото равнище 
имат и средставата, които се 
отделят за различни нужди. 
Тази година за жилищно из
граждане ще се отделят над 
1 милион и 200 хиляди дина
ра. За обществено хранене 
се отделят над 2 милиона и 
400 хиляди динара. За годиш 
ни почивки и безплатни по-

ЗТН „Власина-продунт" има 
осем трантора, 29 селскосто
пански машини за прикачване 
и три други земеделски маши 
ни 2/3 от тях са набавени с 
нредити миналата година. За тофи вместо на 
сега отглежда стадо от 600 ов 
це, което е недостатъчно имай

в

вия. ки предвид, че разполагат с 
3 235 ха пасбища и 210 ха ли 
вади. ООСТ за селскостопан
ско производство „Масурица” 
в състава на ЗТК има 63 сдру 
жени селскостопански произво 
дители, от които най-много в

От 44 трактера, осем са от 
обществения сентор. Броят на 
машините за приначване е 71, 
което е съвсем незадоволител 
но. От останалите машини за 
селскостопанско 
има 4 мотокултиватора, 21 мо 
торни косачки, осем комбайни, 
10 вършачни, 231 воденици и 
ване, ноето също така незадо 
млинове и 91 помпи за напоя 
волява нуждите в селскосто
панското производство и прихо 
дите са ниски. Ако се занема 
рят трите общини в Южномо 
равени регион, в които въоб 
ще няма нинакви машини за 
селскостопанско производство, 
то Сурдулишна община е 
предпоследно място по броя 
на тези машини в региона.

Селскостопанското производ 
ство се характеризира с твър 
де малка употоеба на минерал 
ни торове — 38,8 нг/ха обрабо 
тваема площ.

ничесни стоки е 
производство на лочта 1.ЯШ то
на различни стоки, в единница 
та за гумени нишки е предай 
дено над 380 тона производ-

произволство
производство на мляно и ме
со — 46. Броят на нооперан 
тите е 255, най-много в произ 
водство И'изкупуване

ЗТК „Власина-продукт" е пол 
звала 980 хиляди динара кре 
дит по „ зеления план”. Сред 
ствата са ангажирани за по 
строяване на 11 кошари за 

на едър добитък построяването им 
е в ход, за набавна на механи 
зация за 9 производители, ра 
зплодни, крави за седем дома

ство.
Въз основа на тези показа 

тели съвкупното производство 
в организацията ще 
над 5000 тона, а това значи 
увеличение на производството 
в отношение на миналата го 
дина с 4 на сто.

УДАРЕНИ Е^^ ВЪРХУ ^ ИКОНО
МИИ И НОВИ ТЕХНОЛОГИЧЕ
СКИ РЕШЕНИЯ

ка мляко.възлиза

За осъществяване на плана 
в предприятието разчитат над 
700 работника, непосредствени 
производители.

Въз основа на физическия 
обем на производството об
щият доход в организацията 
ще се увеличи с 20°/о.

За осъществяване на целта 
е обаче необходимо да се 
имат предвид много работи. У- 
дарение в това отношение е 
.сложено върху икономисване 
то — и то навсякъде, нъдето 
има реални условия за него.
Тази акция трябва да има тра
ен характер.

В течение на тази година 
трябва да се работи организи 
рно и върху рзлични техниче 
ски решения, които могат да 
апият на намаляване разходи 
те на материала и енергията.

Трудовата дисциплина тряб 
ва да бъде грижа на всеки 
работник и на всички органи 
зирани сили в предприятието.
С това ще се създаде възмо 
жност да се осъществи мак 
оимапен ефект в ползването 
на работното време, а чрез Из „Тигър” — Димитровград

:
Планира се и построяването 

на около 120 ношари в частна 
собственост от средствата на 
„зеления план". Също така и 
100 овчарнина. Ще се набвят 
и 300 породисти нрави за раз 
плод, 12 хиляди овце, 60 по 
родисти бика, около 260 поро 
диети овине. По такъв начин 
и частните производители ще 
станат производители за паза 
ра. В частния сентор до 1980 
година се планира и отглеж 
дане на изкуствени ливади на 
повърхнина от 600 ха, овощ 
ни градини — 50 ха, набавна 
на 50 трактори и 150 мотокул 
тиватора.

чивки и рекреация са пред
видени почти 1 милион и 200 
хиляди динара и т. н.

кинства и за засаждане на 
овощия в едно домакинство.

А. Д. За развитие на животновъд 
ството за ползвани и 157 хиляНа съвместното 

по.нататън бе изтъннато, че и 
броят на добитъка не задоволя 
ва. През 1975 година в отно 
шение ка 1971 година е уве 
личен броят на говедата 
19,73 на сто, докато броят ка 
овцете е намален с 34,22 на 
сто, а на свинете с 26,40 на 
сто. Това е резултат на 
личната стопанска 
ност в животновъдството. По 
родистият състав на добитъна

заседание
ди динара от регионалния 
фонд, а през 1977 година от 
него са ангажирани 150 хиля 
ди динара и 600 хиляди дина

с ра от други извери. Потенциал 
ните възможности за развитие 
на селскостопанското производ 
ство при ЗТК са големи. В из 

на- миналия период те не са раци 
оналн© използвани. Сега сенестабил-
предприемат сериозни мерни 
за постигане на по-добри ре- 

не задоволява. Отглеждат се зултати. Внлючването 
повече домашни ниснодоходни 
породи добитън и техните ме

За провеждане в дело на то 
зи тана амбициозен план в об 
пастта «а селскостопанскогго 
производство в Сурдулишна об 
щина до 1980 година трябва 
максимално да се ангажират 
комунистите на изтъкнато е ма 
териалите и разискването на 
съвместното заседание на ОН 
на СНС на ССРН в Сурдулица.

на сел
скостопанските производители 
в самоулравителните общеетве 
но-стопансни процеси обаче е 
недостатъчно. Тун © изостана 
ла и помощта на обществено- 
политическите организации на 
село.

лези. Затова и продуктивно
стта е на нисно равнище. Сред 
ният мленодобив от една кра 
ва е към 1000 литра, от 
— 22 литра мляно и 1кг

овца
вълна.

М. Величков
СТРАНИЦА 6
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ДОГОВОРИ И ИНИЦИАТИВИКОМЕНТАР

ПЛАНИРАНЕТО В МЕСТНИТЕ 

ОБЩНОСТИ - ВАЖНА ЗАДАЧАНЕИЗПОЛЗВАНИТЕ 

ВЪЗМОЖНОСТИ - 

ЗАДЪЛЖАВАТ По инициатива на председателя на Об
щинската скупщина и на председателя на 
Общинската конференция на ССРН, в Боси
леград се проведе съвместно заседание на 
председателите на местните общности 
местните

витие на услужното занаятчии 
ство и домашното ръноводе 
лие и др.

От изказванията на засада 
нието личи, че почти воични 
местни общности са заинтере 
совани преди всичко за изгра 
ждане на нови .пътища, елек 
трифинация на домовете и 
по-бързо разрешаване на здра 
вните проблеми чрез изграж 
дане на нови здравни обекти. 
Пътищата са основни обекти, 
които означават изход за ней- 
антуалните проблеми в ©елата. 
През миналата година такива 
са построени в повечето села 
(Риначево, Гложие, Ресен, Бу 
цалево, Колчина гзрина и др.)

По предложение «а предсе 
дателите на местните общнр 
сти изграждането на нови сал 
ски и междуселсни пътища тря 
бва да има доминиращо мя 
сто в годишните .и среддосроч 
ни програми. Особена важност 
имат пътищата нъм Доганииа, 
Яреитик, Долна и Горна Ръ 
жана, Брестница и др.

Предложено е Общинрната 
скупщина да купи още един 
булдозер, а съществуващият 
по-рационално да ое ползва, 
отколното досега. Единствено 
така ще могат пътищата по- 
бъозо да се строят.

На заседанието се изтъкна. 
че плановете на местните об 
щности трябва да бъдат съгла 
сувани с Обществения план 
на общината и с плановете на 
на самоуправителните общно
сти на интеоесите. В планира 
нето на местните общности, 
което ще отпочне още водна 
га. значителна помощ ща оо 
гамите па Общинската снуп 
шина.

На проведеното заседание 
се водеха разговори и по въ 
пооса за ролята на местните 
общности в осъществяването 
на концепцията на всенаррд 
ната отбрана, ноето е жеднед 
на гЬижа на всички граждани 
и трудещи се. По тези въпро 
конкретно изложение даде ЦО 
НЕ ТОДОРОВ, началник нд 
Отдела за народна отбрана.

На коая на заседанието пред 
седателите на местните обшно 
сти и ня местните организа 
ции на ССРН бяха осведомени 
от председателя на Общинсна 
та нонференция на ССРН БО 
РИС КОСТАДИНОВ за ДО©егдш 
ните резултати и същ^ству 
ващите проблеми във връзка 
с действуването «а делегат- 
оката система в общината.

Босилеградска община разполага с 14 
хиляди хектара пасища, с повече от седем 
хиляди хектара естествени и с. около 1000 
хектара изкуствени ливади, създадени през 
последните няколко години.

Тези данни говорят, че почти 40 на сто 
от Босилеградска община е покрита с паси
ща и ливади, което предлага големи възмож 
ности за развитие на животновъдството.

През последните години обработваемите 
площи със зърнени култури собствениците 
превръщат в изкуствени ливади. Става дума 
за твърде важно мероприятие, с което мно
гократно се увеличава производството на 
високодобивна и качествена животновъдна 
храна. Тази промяна поддържат и непрекъс 
нато насърчват: ООСТ за селскостопанска 
дейност — „Напредък" и Общинската горан 
ска организация. С увеличаването на площи 
те с изкуствени ливади се създават най-важ 
ните предусловия за развитие на интензив
но животновъдство.

и на
организации на ССРН в общината, 

на което се главно разговаряше за задачите 
в планирането в местните общности

За значението на зланиране 
то в местните общности гово 
ри Боян Миланов, секретар на 
Общинската окупщина. Той из 
тънна, че планирането, ноето 
сега върви по-юрганизирана ще 
'израз на потребите и възмож 
ностите на трудещите ое и 
гражданите в местните общно 
сти.. Тази дейност, която се 
за първи път въвежда е от 
голямо значение общностите,

От председателя на Общин 
ската скупщина инж. ДРАГАН 
ММЦОВ участниците на заседа 

бяха осведоменинието
Пюоентообтцествения план за 
обществено-икономическо оая 
витие на Бооилепрадсна общи 
на до 1980 година. Според то 
зи проект своето главно пер 
сгтентивно развитие общината 
обосновава върху развитието 
ма земеделието, минното де 
ло и по-ефикасното решаване 
на комунално-битовите проб
леми. Планира се откриване 
на фосфатна мина в Лисина и

с

'популярно наречени „малки об 
щими” да изпълнят многоброй 
ните оловно-цинкова в Караманица. 

До края на средносрочния пе 
риод трябв да се елентрифи 
цират всички села от района 
до Долно Тлъмино. Ще се из

с0 задачи, произти- 
от Конституциятачащи

Ето защо при планирането тряб
в а яоно да се опред елят вза 
имните задължения на всички, 
ниета бяха осведомени 
шотреби и интереси в местна 
та общност — изтъкна Мила 
нов.

И при условие на неорганизирано про
изводство и нестабилен пазар, животновъд
ния фонд в Босилеградска община бележи 
непрекъснат растеж. Особено много радва 
фактът, че през последните няколко години 
броят на овцете е увеличен с десет хиляди, 

говедата с четири хиляди бройки. Това 
частните животновъди сами си

върши реконструкция и изгра 
ждане на водопроводната мре 
жа в Босилеград и Райчилов 
ци. Планира се ускорено раз

за

АКЦЕНТИ
а на

Няма захар, брашно, ориз, 
олио, петрол...

говори, че
намират интерес и откриват нови възмож
ности за увеличаване на животновъдния 
фонд, въпреки че вложеният им труд не е 
винаги съответно платен. Защото, в област- 

търговията с добитък се явяват голям 
брой участници — от изкупуването до окон
чателна продажба. Така се отчуждава част 
от дохода, който се пада на животновъди
те. Това отрицателно действува върху живот 
новъдното производство. Също така не се 
зачитат и гарантираните изкупни цени.

В Босилеградска община при^ 
преобладава „домашната праменка , чияго 
доходност е доста скромна. Годишно такава 
овца дава 35 литра мляко, 2,5 кг. вълна, а 
максимално тежи до 40 килограма. Наисти
на месото е твърде качествено и търси се 
на пазаря. С въвеждане на овцата „мери- 
но” трябва решително да се подобри расо
вия’съставна овцевъдството. В говедарство- 
то състоянието е много по-добро, защого 
преобладава „монтофонската” раса. Обаче, 

Р трябва да се откриват нови раз

На заседанието на Общинсната конференция нв ССРН 
в Димитровград в разискванията, във връзка с информаци
ята за снабдяването на територията на Димитровградска 
община, забележихме и забележките на трима членове на 
ОК на ССРН огг селата.

Иван Момчилов, от Драговита:
'— В нашето село снабдяването е лошо. Вярвам, че 

не е така във всички села /в общината, но само в по-отда- 
лечените, нато например Драговита. Както и миналата зима 
и сега недостига брашно и ред други стоки от първа необ
ходимост.

та на

овцете
Любен Танов, от Било:
— В наше село не се изкупват редовно някои сел

скостопански произведения. Магазинът не е добре снабден.
Ако ние на кооперацията не платим навреме дълго

вете на нея плащаме голяма лихва, а на 
други селскостопански произведения плащат с голямо за- 
нъснение, но лихва не ни дават. Работи ое с наши ■нари • ..

Санда Стоянов, от Петачинци:
— В нашия магазин няма брашно, захар, ориз, олио,

нас млякото и

газ.
Продавачът е поиокал на време, обаче от тук не из.

А. Д.пращат. ..
ВЛ.

и занапред 
плодни пунктове.

пласменТзГочветГи^краве мляко
рен пласмент з крачки за създаване
“ “бирйел... пункт з, изкупуване на

КОЙ СЕ ГРИЖИ ЗА ПЪТИЩАТА?нямаха осигу- 
. Се-

БЕЛЕЖНА

приятиз не намира за 
потребно редовно да я 
почиства с булдозер.

Става дума ад цеотго 
ворност нъм . длъжности 
те си, за които Пътно
то предприятие получа
ва средства. И таад не
редовното 
на пътищата, 
гражданите 
ежедневно 
може да има сериозни 
последици за иътнр-тран 
спортните връзки и за 
безопасността на движе 
нието.

Инан в се.ПЪТНО - транспортни 
те връзки в Босилеград 
сна община се провеж
дат с големи трудности 
и риск, тъй нато Пътно
то предприятие от Вра
ня нередовно проддър- 
жа и върши поправки 
на нътищата в община 
та, на ноето го задъл
жава Законът.

Пътят от Босилеград 
до Горна Любата в дъл 
жина от 20 'километра и 
от Босилеград до Дол- 
чо Тлъмино, в дължина 
зт 30 .километра, през 
гези зимни дни са едва

проходими, 
лата от тези райони жи 
веят повече от полови
ната жители в община-^

на
мляко. ООСТ „Напредък” не полагаше 

частните животновъди 
план", 

на частните

Досега
за да могат

.^ползват средства от „зеления 
Аа Пп1шксът иа сдружаването

ще помогне да се премахна; 
ПР° Ушните слабости и да отпочне нов 
досегашн животновъдството в
етап в развитието _ бе закл10чено на
Босидвгралс^ заседание на Общи..
НеОТАак“нфеРрен«ия на СКС в Босилеград.

та.
По цялата дължина на^ 

пътищата ое намира 
лед, много дупни, свле
чени намъни и пръст, 
което предизвиква де- 
фенти на автобусите и 
останалите пътнотран
спортни средства. Дане 
говорим за безопасност 
та на пътниците. Дори, 
ногато снежната покрив 
на е голяма, «анто през 
тази зима, Пътното пред

поддържане 
за което 

от селата 
възразяват,

ската
В. в. в. в.
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Забележителна дата в разви
тието на информационната 

дейност на българската 

народност
Соти фабрика па автогуми, 
кол го трупи 
нара и е резултат ма сьтруд 
иичешгю между развитите и 
изостаналия краища. ь лоско 
вашки регион националния до 
ход ще расте сьо сроден го
дишен темп от У.У/о- >-1 там 
ще се построят нови стопан
ски ооенти.

От ГВ-журнала научихме и 
за хода -на строежи!е на вто 
рия етап на хидроцентралите 
„Влаоина", които продължават 
вече три години. Там се води 
битка за построяване

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЪРВИЯ(От 1 стр.)
След „Глас на българите". ТВ-ЖУРНАЛ 

който се появи в Белград 
през 1949 година и води без
пощадна борба срещу инфор- 
бюровщината. която през те. 
зи години водеше идеологиче 
ска и военна борба срещу 
нашата страна, през 
Пирот започна да излиза „Сво 
бода", през 1959 година се 
създаде Издателство 
ство" първоначално в 
а след това Ниш. където за-

1СЗ МИЛИОпа ДП

И първият ТВ журнал гово
ри за пълна интеграция на 
българската народност с оста- 

народи и народности, 
разбор на ТВ.

налите
Един кратък 

1955 в дневника може това да ни по

• «т
„Брат-
Пирот, п

■ V"

почнаха да излизат детския ве 
стник „Другарче" и списание 
„Мост”. По този начин жур
налистиката на българската

в на
систе-нап-големия енергийна 

ма в
к

■ШГ’.. Г"
*

Южна Сърбия. ТВ-каме 
1 рата ни показа ооектите, но- 
1 ито по своя ооем са едни от 
| най-големите в страната.

В ГВ-журнала присъствувах 
на политическата 

„Йо-

народност получи пълен раз
мах.

Преди пет I одими по радио 
вълните на радио Ниш за 
пръв път започна радио-прог 
рама на български език. Ра
достно з, че днес българска 
та народност в Югославия 
има и ТЗ-програма и по този 
начин има всички видове ин- 
формациони средства. Това е 
ярко доказателство за иконо
мическото и културно равно
правие на българсната народ
ност в Югославия.

НА НАШИЯ РНГЖЖ, 
^ХВАЛА ГШГНА-Тсат ме на час

школа при гимназията 
сип Броз Тито” в Димитров- 
града и бяхме заедно с мла- 

твърди. Преди всичко трябва дежите от Желюша. 
да се наже, че създадените 
журналистически кадри ще мо 
гат успешно да поемат труд 
чата и благородна задача.

ТВ-програмата зашочва в ед 
на тзърде важна година за ра 
звитието на нашата страна. В 
година Iа когато се чествува 
40-годишнината ох идването на 
другаря
и когато започват подготовки
те за XI конгрес на С1СЖ. Ни- 
шкият и Лесковашкият регио
ни канто това потвърдиха дру 

Любиша Игич и Лю- 
еличков ще се борят

Любиша Игич

о о о
Сега когато програма по 

ТВ-Белград на български език 
започна може свободно да на 
жем че първото предаване е 
успешно. На журналистичес
кия колектив начело с редан 

Тито начело на СЮК юра Димитър Йотов заслужа 
ва да отдадем признание за 
направените усилия.

Цялото предаване представ 
ляваше цялост с твърде ясни 
позиции за политическия мо
мент в който се провежда. 
Информациите са кратни и яс 
ни. От професионална гледна 
точка издържани. Телевизион. 
ният зрител остава заинтересо 
ван до края на предаването. 

„Денят се от утро позна- 
а". А това „утро" на 30 януа 

ри говори, че за нашия ТВ 
В Бабушница в началото на журнал идат хубави дни.

Б. Николов

И ОФИЦИАЛНО...

Първото предаване—издържано 

и амбициозно
гарите 
бен 3
през тези пет години да до
стигнат развитите краища на 
нашата страна. В Нишки ре
гион ще се инвестират 1,68 ми

Първото ТВ-предаване за бъл 
гарската народност е издържа 
но и амбициозно 
завчера в Радио Ниш на засе 
данието на обтцествено-полити 
чесните и културни работници 
от Лесковашки и Нишки реги
они. Предаването намери го
лям отзвук в цялата страна.

Взе се решение да се подо
бри кадровия състав на редан 
нцията, изготви дългосрочна 
програма и по този начин за
почна създаването на ТВ-цен 
търа в Ниш.

Се каза

лиарда динара и ще се из
пълнят 53 програми. Значи
телни средства аце се влагат 
в граничните общини.

в 8. Н.

Любен Величков, председател 
на ОК на ССРН в Сурдулица февруари ще започне да ра.

ВПЕЧАТЛЕНИЯТА ОТ ПЪРВОТО ТЕЛЕВИЗИОННО ПРЕДАВАНЕ ЗА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ

ОЩЕ ЕДИН ПОКАЗ НА БРАТСТВОТО И ЕДИНСТВОТО
ден език. Мисля че този Те 
визи01нен журнал може да ни 
запознае със събитията, про 
блемите и постиженията на на 

община. А самото пре

даване, като първо, е твърде 
успешно. След време то ще 
бъде още по-успешно.

Йордан Йотов, работник в 
каучуковата промишленост:

— Моето впечатление 
първото предаване на бълга^х 
ски език е много добро. Оча 
нвах с нетърпение да видя ка 
кво ще видим на телевизията 
за нашето градче и нашите хо-

ПЪВОТО телевизионно предаване за 
българската народност в Югославия, излъче 
но на 30 януари, беше проследено с голям 
интерес в Димитровградска община. След 
предаването се обърнахме към няколко ду
ши с въпрос:

Хареса ли ви предаването, какви забе
лежки и предложения имате?

от

шата

Предаването ми много харе
са, но омятам, че трае малко 
време. Мисля че, в бъдеще 
трябва да се отдели повече 
внимание на селското стопан
ство, а няма нищо и за пенси 
оперите. За техните жилищни 
проблеми и други въпрюси. Би 
трябвало да се каже. нещо и 
за снабдяването.

Дана Костова, работник 
„Ниш-енспрес":

в

— С това предаване още ве 
днаж на дело е потвърдена съ 
трудничеотвото и равноправие 
то на нашите народи и народ 
ности. А това значи 
свобода на нашите народи и 
народности и свобода «а ро-

пълната

и. Йотов
С. Живкович
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вя пддежкл страница
УЧЕНИЦИТЕ В ДИМИТРОВГРАДСКА ГИМНАЗИЯ ИЗДАВАТ

»наша
МЛАДОСТ»

УЧЕНИЧЕСКАТА конферен
ция на Съюза на социалисти 
ческата младеж при гимнази
ята „Й. Б. Тито” в Димитров 
град издава бюлетин под наз 
вание „Наша младост”. Бю
летинът има за цел да следи 
акциите и дейността в • гимна 
зията и отрази ежедневния 
живот на учениците.

лав Лукич е подготвил мате
риали за рубриката „музика”. 
За спортните турнири, прове
дени през тази учебна годи
на, пише Де/ща Пигов. А ин
формация за формиране на 
младежката трудова бригада 
даде Драган Колев. В същата 
рубрика той пише и за разви 
тието на сътрудничеството на 
младите 8 гимназията с ЮНА. 
В рубриката „поезия" са напе 
чатани стихове' на Снежана 
Илиева, Деница Илиева и Ми
ряна Станчева, а в рубриката 
„литература” Любомир Фили
пов лише за Сол Белоу, таз
годишният носител на Нобе
лова награда за литература. 
Освен гези рубрики в първия 
брой има и забавна страница, 
с хумор, кръстословка, ребуси 
и т.н.

Вторият брой на „Наша мла 
дост” ще излезе през втора
та половина на февруари. Той 
ще има същите рубрики. В не 
го ще бъде публикувана ста
тията на Драган Колев „Мла
дежта и самоуправлението”. 
Снежана Илиева ще пише за 
Иво Андрич, а рубрината пое
зия Щ© подготвят Катица Сто
янова и Деница Илиева.

Рубриките в бюлетина сана 
сърбохърватки и на български 
език.

ДЕЙНАТА МЛАДЕЖКА ОРГАНИЗАЦИЯ ОТ СЕЛО ГРАДИНИ

МАЛКИЯТ ИМ БРОИ 

Е ПРЕЧКА ЗА 

АКТИВНОСТ
Първият брой на бюлетина 

беше готов към втората по
ловина на януари и имаше 12 
страници, с различни рубрики. 
В този брой редколегията на 
бюлетина се обърна с молба 
към читателите да отправят 
забележки, кажат мненията си 
и дадат предложения, какво 
липсва в бюлетина и какво би 
трябвало да се 
следващите броеве.

НА ТРИ километра от Дими 
тровград, нъм югославско-бъл
гарската граница, се намира 
село Градини. За селото зна
ят много хора, но малко се 
знае, че в това село има мла 
дежна организация, която е 
една от най-дейните в общи 
ната. Вече с години тази мла 
дежка организация се нареж 
да между челните в органи
зации на СОМ в Димитров
градска община, въпреки че 
има само около десетина чле
нове, от ноито половината са 
и членове на СЮН.

Завидна активност през по 
следните няколко години мла 
дежите от Градини показаха в

лежи на спортното поле. Най- 
дооър е волеиоолния отоор, 
кощо през последните някол 
ко години е пооедител нааоич 
ките районни срещи и «а нянол 
но турнира. Успехи постигат и 
хандоалистите. 
спортна дейност младежката ор 
ганизация от Градини получи 
и специална грамота от ОК 
на ССМ в Димитровград през 
1975 година.

Голямо внимание се обръща 
и на сътрудничеството с вой 
ниците от граничната застава 
„Иван Караиванов”. Това съ
трудничество е с години на
ред на завидно равнище.

Организацията се среща и с 
известни проблеми, от които 
най-изразения е проблемът с 
помещенията. Но това не е 
пречка дейността да спре. На 
против тя е налице и проли
чава и от сътрудничеството с 
местната общност, организаци 
ята на Съаоза на номунистите 
и пионерската организация.

Между най-дейните в орга
низацията са Иван Станчев. 
Емил Владимиров, Тодор Тодо 
ров и Димитър Иванов.

Тодор Тодоров

организирането на трудови ан 
ции от местен харантер. Бяха 
поправени няколко километра 
пътища, изграден водопровод 
и тл*., а редовно се взимаше 
участие и в трудовите акции 
организирани от ОК на ССМ, 
както и в трудовата акция в 
Ниш.

Голямо внимание се обръща 
и на йултурно—забавнйя живот. 
Редовно се организират танцо 
ви забави, а тази година бе
ше подготвена и културно-ху
дожествена програма, с която 
бяха посетени (няколко съсед 
ни села.

Все пак най-добри резулта
ти младежта от Градини бе-

публикува в

В първия брой една от руб 
беше под названиериките

„акиия”. Нея подготви Свобо- 
дан Рангелов, председател на 
ОК на ССМ при гимназията. 
Той пише за изборните засе
дания в гимназията, проведе- 

началато на годината. В 
следващите броеве ще се пу 
бликуват резултати от трудо
вите акции, проведени от уче

За своята

ни в

течение на година-ниците в
та.

В рубриката „Младите и све 
та” Зоран Геров пише за нар 
котичните Деница Илиевавещества, а Бранис

СЪЮЗА НА СИНДИКАТА В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНАВно доволна, защото бих иска 
ла да го гледам поне два лъ 

желая още 
много успехи в работата на 
редколегията на „ТВ-журнала*.

Светозар Живиович, милицио 
нер: ............. .......

ра. Освен това смятам, че то 
не е успех само за нас, но 

югославска общ 
Много хора в страната и 
границите не знаят, че 

Югославия има българска на 
ое ползва с вси 

като останалите на 
в тази стра 

ми мно

В бъдещети. Успешна подготовка за 

провеждане на изборите
и за цялата
ност.
извън
в
родност, ноято 
чии права, 
роди и народности 
на. Самото предаване 
го ми харесва и мисля, че Щ® 
дойде ден, когато и седмично 

излъчва, но засега е до 
Имам предложение 

направят репортажи от 
да се иаже пове 

и за спорт

I
— Първите ми впечатления 

са добри, но имам и забележ
ки. Малко са материалите от 
общините, а първата, уводна 
част е дълга. Би трябвало, 
струва ми се по-късно ин
формационно. И интервюто с 
Любиша Игич беше много дъл 
то. С оглед, че това е първо 

мисля, че е трябва

В рамките на предизборната 
дейност в първичните органи 
зации на Съюза на оиндина 
тите в Димитровградска общи 
на до края на миналата седми 
ца, бяха проведени 21 преди 
зборни заседания. На тези за 
седания, покрай останалите въ 
проси свързани с досегашната 
работа, са обсъждани и пред 
ложенията за кандидатите 
бъдещите ръководства и тела 
в тези организации. Преседа 
дателството на Общинския син 
динален съвет и кадровата ко 
мисия при ОСС <на съвместно 
заседание констатираха че във 
.вшчни първични организации 
е направена добра и подготов 
на за провеждане на избори-

АКЦИЯ НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ В ДИМИТРОГРАДще се
статъчно.
да се
всички села, 
че за индустрията

в общината.
За по-добра хигиена в училищата

НИя живот
предаване 
ло да се дадат общи дани за 4 
общини, в които живее българ 

народност. Много хора 
страната не знаят за тях. 

Би трябвало да се наже нещо 
отношенията на българска 

останалите на

държане и развиване на хи
гиената в ученичесните стаи, 
кухни, училищните дворове и 
и други помещения в учили
щата.

Накрая на състезанията, от
носно на 10 май, ще бъдат 
провъзгласени 
ноито ще получат и съответ
ни награди.

От 1 февруари до 10 май 
настоящата година във всич
ки училища в общината ще 
се проведе акция под назва
ние „Избираме най-хубава уче 
ническа стая и най-хубаво учи 
лище".

Тази акция, ноято орган-йон 
ра ■ Общинската организация 
на Червения нръст в Дими
тровград, ще има състезате- 

А. лен харантер. Целта й е лод-

вЛиляна Велкова, ученичка 
III клас:

и

__ Първото предаване за бъ
лгарската народност беше твър 
де успешно. То е още едно 

за разширяване 
на братството и 
нашата страна, 

че предава 
един път в 
бъда напъл

сната
в

победителите,и за 
та народност с 
роди и 
ВОЯТ в

доказателство 
и укрепване 
единството в 
Имайки предвид, 
нето ще гледаме 
месеца не мога да

народонсти, ноито жм- 
тези общини.

Христина Панайотовате.
А. Д-
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бабушница
ЦЪРНОЩИЦА НЕБЛАГОПРЯТНА

СТРУКТУРА НА 

НЕЗАЕТИТЕ
СЕЛО С МНОГО НЕРЕШЕНИ 

ПРОБЛЕМИ
?

снабдяването ( в селото 
работят два търговски 
магазина), за спешни ле 
карски интервенции и

жители- ща. Наистина селото има 
Църнощица пол- два махалски пътя, кои 

зват за договори как по- 
бързо и успешно да ре- летния период за трак- 
шават многобройните ко тори и леки коли. Сега 
мунално-битови пробле се върши подготовка те 
ми в селото. зи пътища (към Петков-

Това бе- тема на об- цн и Голема река) да се 
съждане през миналата разширят и поправят, 
седмица на всички ръко От преди една година 
водства на обществено- църнотцичани вършат се 
политическите органнза- риозна подготовка за из 
ции и на местната об- граждането им. С помо

щта на средствата, заде 
отселепите от

Зимните дни
те от КВАЛИФИКАЦИЯ

РАБОТА 379 ДУШИ

то се ползват само през ВТОРИ КАНДИДАТ — БЕЗ 
ПРИЕТИ НА

• ВСЕКИ

* МИНАЛАТА ГОДИНААР-
на об- 

политически-
за наста- 

Бабуш- 
трябва да °е 

на иконо- 
каи.

Ръководствата Когато се говори 
за работаоб-самоуправителната

по настаняване на Ра0° 
нлон Бабушница в нрая 

имаше

вВществеио 
те организации в местна 
та общност предлагат 
чрез местното самообла 
гане и на доброволна ба 
за в селото да се осигу 
ри телефон. Също 
има едно предложение, 
което заслужава внима- 

Републикаиската

Рязането
нишка община, 
обърне -
мичесиото 
дидатите. 
клона по
ботя в Бабушница,

не притежават 
останалите

щност
внимание м

състояние <ната
годинайтсГдаг-г*»са зачислени в общността, до 

ното останалите имат трудов 
стаж от една до 20 години. 
Мвалифик/ционната структура 

търсещите работа е твър- 
Почти 'по

сведения в 
на ра- 

224 от кън 
имот,

Според
настаняване

дидатите 
докато

мейства°ВПраво «а здравна за 
щита имат 259 души. Към тър 
сещите работа -има и десет

така имат илищиост в селото.
Тук имат възможност лени от

от проблемите това село граждани, при
земеделски се

11 внякои
ефикасно да разрешат берени са около 70 хи- 
още през тази пролет.

де неблагоприятна, 
ловината от тях нямат нвали- 
сЬикации, а само 126 души са 
квалифицирани или полунвали-

ние.
здравна общност плани
ра изграждане на здрав
на станция в с. Дукат.

ляди динара. «а временналица. които са 
работа в чужбина.Църнощица е едно от 

най-големйте Босилеград 
ски села, в което мигра 
цията на населението не 
е голяма.

През пролетта тези 
средства ще се 
зват за ползуваме 
щинския булдозер за из 

на пътищата, 
пътно-

работни ци. 
образование

с виеше
фицирани 
средно 
търсят 14, а 
кандидати.

работаизпол- 
на об

година се 
усилия за

През изтеклата 
полагаха 
обезпечаване на работа за кол 

гтовече работ

4Църнощичани подкре 
пят тази акция, но също 
временно се застъпват 
амбулаторията да бъде 
по-достъпна и за тях.

големи

граждане
Както и в много дру- Подобряването на 

ги Босилеградски села и съобщителните 
в Църнощица най-много пряко ще въздействува 
измъчват лошите пъти- върху подобряване на

пети от тър-Средно всеки 
сещите работа кандидати ча- 

т,ри години, а от ед-

може 
Но изостанало 
слабата

кото се 
ници. стопан-

връзки на към
на до три години — чакат ра

икономическа 
кадри бя-

ство,
база и липсата наВ. В. бота 360 кандидати. пречка да се вър

ло-бързи крачки напред.
, година работа 

379 души. Трябва оба

ха главна 
ви с

В ТЕЛЕГРАФОПОЩЕНСКИТЕ СЪОБЩЕНИЯ В НИШКИ И ЛЕ- 
СКОВАШКИ РЕГИОН

През изтеклатаЛУКАВИЦА

Ще се строи мост на Лукавишка река
Местната общност в село 

Лукавица прие решение 
средства от местно самообла 
гане и с помощта на Самоу 
правителната общност за път 
но, комунално и електростопан 
ство, в Димитровград, да за
почне с изграждане на мост

получаха 
че да се каже, че известно 

от тях бяха на временОбщуване на езици на 

народа н народностите
на Лукавишка река, край учи
лището.

Мостът в дължина от около 
30 метра ще свързва Долна 
и Горна Лукавица. Изгражда
нето му ще струва около 350 
хиляди динара.

число
на работа, което само до из 
вестна
то състояние по 
на работа в общината.

със
степен смекчава лошо-

настаняване

Милутин ДжуничА. Д.

Прилагайки на дело полити 
ката на Съюза на номунистите 
за равноправието на езиците 
на народи и народности у нас 
в Нишки и Лесковшки регион 
в телеграфопощенските съоб
щения се въвежда употреба 
на събохърватски, 
ски и албански езици.

Всички формуляри за пода 
ване на телефонни разговори, 
изпращане на колети, писма

и телеграми и др. са напеча 
тани на сърбохърватски и ези 
ка на народността, в която се 
намира съответната поща.

Това е и голямо улеснение 
на гражданите в телепрафопо- 
щенските услуги.

НА ЗДРАВНИ ТЕМИ

Ш ДА ПРЕДПАЗИМ СЪРЦЕТО СИбългар-

Да се намерят лекарски препарати, но- 
М. А. ито подобрявата сърдечната дейност, да 

предпазват от развитието на гръдната жа 
ба сърдечен инфаркт или ритъмни раз
стройства, е било и си остава важна зада
ча за учените, работещи в тази област.

На нея са посветени търсенията на 
стотици изследователики екипи от всички 
страни. Беше открита цяла група нови пре
парати, които лекуват някой от най- важ
ните заболвания на сърцето. По такъв на
чин възможностите да защитим сърцето 
от развитието на сърдечен удар значител
но нараснаха. В миналото се смяташе, че 
за медицинската практика са от значение 
само онези лекарствени средства, кои-то 
стимулират, увеличават оилата на сърдеч. 
чните съкращения.

Оказа се обаче, че има състояния и 
забол явания, ,при които едно усилване на 
сърдечната дейност за сметка на внезап
но -повишена нужда от кислород не само 
че не е полезно, а даже е и вредно. Та
кова заболяване е такд на наречена гръд
ната жаба, която се характеризира с болни 
в сърдечната област и в лявата ръка. Въз
можностите за лечението й са две: като 
се разширяват кръвоносните съдове, 'под
хранващи сърдечния мускул, или като се 
намали неговата потребност от кислород.

По-голямата част от известните досега 
препарати разширават -артериите на сър
цето и по такъв начин осъществяват поле
зното си лечебно действие. Новооткритите 
медикаменти, наречени бетаблонери дей
ствуват точно по тези механизми. Преииг 
зни научни 'показват, че в някои от клетки
те на сърцето се намират оообени струк
тури, наречени бетаадренореактивни, пои 
дрезненето на които сърдечната дейност 
се усилва и учествява.

Този ефект обаче не е благоприятен, тъй 
като се реализира за сметка на голямо но- 
личество кислород, за сметка на настъпваш 
кислород глад в сърдечния мускул. Бета- 
блон ерите блокират, защищават сърцето 
именно от този остър недостиг от кисло
род. Болките в сърдечната област, преди
звикани от гръдна жаба също са -в тре
вожно състояние, което изисква незабав
на намеса. Като намаляват нуждата от ки
слород на сърдечния мускул, и тук новите 
защитници на сърцето се намесват ефи
касно и помага много по-добре от всични 
известни досега лекарства.

Препаратите от групата на бетаблони- 
рите намират -приложение за лечението и 
на някои други сърдечни заболявания. Тя
хното откритие е голям усепх за съвреме
нната наука за лекарствата, тъй като те 
всекидневно спасяват живота на стотици 
болни от цял свят.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ НА СЛУЖБАТА ПО ПЕНСИОННО И ЗДРА. 
ВНО ОСИГУРЯВАНЕ В НИШКИ РЕГИОН

Отделни служби 

по-ефикасна работа
Въз основа на законолредпи 

санията -и становищата на об 
ществено-политическите 
низации за създаването и дей 
ствуването на самоуправител 
ните общности на интересите 
в областта на 
дейности. Основната общност 
за пенсионно и инвалидно оси 
гуряване и Регионалната Само 
управителна общност но здра 
вно осигуряване ще създадат 
отделни служби, които за ну 
ждите на осигурените лица ще 
извършват всички професионал 
ни административни работи.

щности, ноято тези дни се 
проведе в Ниш ще бъде утвър 

орга дено предложение на самоу 
правителното споразумение за 
уреждане на взаимните . отно. 
ношения в организирането на 

обществените отделни служби. Според спо 
разумението, което ще енлю 
чат и представители на об
щността, службата за пенси 
онно и инвалидно осигурява 
не работниците от Нишки ре 
гион ще предприемат всички 
работници, които досега в об 
щата служба извършваха в та 
зи област. Всички -останали въ 

- проси ще бъдат регулирани 
На съвместна сесия на из със самоуправителни споразу 

пълнителните тела на двете об мения.

Новите защитници на сърцет-о обаче 
са силно действуващи. Неумелото им при 
ложение може да доведе до рязко 
ление на кръвното налягане, силно забавя
не на

нама-

сърдеч-ната дейност, пристъп на брон
хиална астма, стомашно-чревни разстрой
ства и други -сериозни усложнения.

Тези страмични действия понякога мо
же сериозно да застрашат живота на бол
ния. Ето защо лекарствата трябва да ср 
използват само при състояния, ноито наи- 
стина изискват 'ефикасна намеса. Всичко 
това предполага преценката 
ката, сроковете и начина 
им да става под бдителен 
трол при всеки конкретен случай.

по дозиров- 
на приложението

лекарски кон-

Д-р М. П.
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ВЛАСИ
ЗАПИС ОТ ЕДНО СЪБРАНИЕ В Д. ЛИСИНА

Разширява се 

водопроводът
ТОКЪТ ЩЕ ПОТЕЧЕ..

Винаги, ногато се 
върху важни въпроси в село 
Долна Листна идват на събра 
ния, дет,о се казва, и старо 
и младо. Тана беше и 
път. Разискваше 
трификацията да бъде или не 
бъде — как то би казало.

Знаят долнолисинчани какво 
значи през дългите зимни но 
щи да имаш електрически тон 
у дома ои. За това благоден 
отвие няма нужда от убеждава

Ето защо на заседанието ня 
маше много нолебания как да 
се провежда тя. На всички е 
известно, че тя трябва да се 
осъществи със собствени си
ли и средства, а Общинсната 
скупщина да помогне според 
възможностите си с финансо 
ви средства, ногатю акцията бъ 
де в пълен разгар”.

В 'изказванията надолнолиоин 
чани, чии то домове са пръсна 
ти по склоновете на Гложна и 
Милевска планина, се чувству 
ваше оптимизъм. Често от ед 
на до друга къща има и по 
три километра. Това изисква 
отделни усилия и средства, за 
да се прокара електрическата 
мрежа.

На събранието бе договоре 
но за няколко дни всяко дома

решава нинство да внесе по три хиля 
да динара в местната общност, 
с които ще се набавят елек 
тричеони стълбове. Заключено 
е първите стълбове да се по 
бият щом дойде пролетта.

Така воички предложения на 
Съветът на местната общност 
и на Комитетът по електрифи 
нация всички участници на за 
седанието приеха единодушно. 
Друга възможност и не съще 
ствува, защюто без единодей 
отвие няма да ое успее.

Долнолисинчани знаят това 
и затова желаягг още през та 
зи година елентричеоните нру 
шки да заблесят у домовете 
Им.

Сигурно е, че ще успеят.

този 
се за елек

не.
— Струва ми се, че отново 

ще прогледам, когато в наша 
та махала забл еотят елек три 
ческите крушки — казва се 
демдесетгодишният планинец 
Никола Михайлова. 

Възможността, която им се
удава за електрификацията — 
долнолиоинчани не искат да 
пропуонат. Защото само .след 
месец
тропровод ще бъде прокаран 
през селото. На 
построят електрическата мре
жа, която тонът ще разведе 
по домовете. Има обаче 
открити въпроси, по които дол 
нолисинчзни трябваше да се 
договорят. По друг начин и 
не може да се тръпне, е така 
ва трудна, но благородна ак
ция, изионваща много средства от първия до четвърти век на 
и работа. нашата ера, написани в Гър

ция и пронамерени в Египат 
и Фаюма.

В. В.

два главният елек Дешифрирани стари 

гръцки ръкописи
И последните домакинства на село Власи тази пролет 

ще получат вода. Влашани направиха подготовка и за построя
ване на моста на Ерма. За тая акция се заинтересовани и 
хора от селото, живещи в Пирот и Ниш.

тях остава да

някои

Учените от института по па 
нирология вв Варшава работят 
върху дешифрирането и обна 
родване колекции от папирус

В издание на известното 
,. Букурещ ансно анценлопедий 
ско издателство" неодавна из 
лезна от печат монография 
за пещерите в Румъния.

Въпреки това, че Румъния 
т#е е страна която се намира 
на варовити стени нато Юго 
славил, Франция или Аветра 
лия, е нея се намират 2000 
твърде значителни и интерес
ни пещери украсени с рисун 
ни на периисторичесни хора. 
За пръв път сега е изработе 
на монография ноято обработ 
ва отличителни^ черти на нар 
патсния нрас.

СЛАВИНЯ

Стари покриви Съветът на местната общ
ност и Комитетът по елентри 
фикация ще организират про 
веждането на акцията. При то 
ва Н.0 искат нищо да оставят 
на само себе си, нито пък да 
се губи.

Колекция ,на ръкописите съ 
държа 70 папируса които ое 
пазят е Берлинсния музей, а 
изоледват се в рамките на 
програмата за сътруд ничество 
на учените от Полша и Герман 

сната Демонратична Ре— Според проекта — за еле на. 
нтрифицирането на 115 домо- публика, 
ве ще са необходими 1.5 ми 
лиона динара. В момента на 
сме готови вояко домакинство 
да внесе по 115 хиляда дина 
ра. Обаче ако .временно отло 
жим електрификацията на са 
мо 7 най-отдалечени домове, 
акцията ще завършиме само 
е един милион динаоа. Разби 
ра се, и тези домакинства ше 
участвуват равноправно в еле 
ктрифинацията, а сетне соли 
даоно ще им помогнем и тех 
ните домове да получат ток 
— каза на заседанието поепсе 
дателя ня местнвто обшцост 
в селото БОРИС ХРИСТОВ.

Комитетът по епектоисЬиня- на*? 
ята е нюодел с.ъбоян-лг, дт-в воч 
чки махали в селото. Тук отдр 
л.но е пявнсн.вяно зя вт^мож 
костите ня всяко л.смянинство 
да участвува в акцията.

ПЪРВА МОНОГРАФИЯ ЗА РУ
МЪНСКИТЕ ПЕЩЕРИ

ИНТЕРЕСНИ НОВИНИ

Най-големи вулкансни 

изригвания в историята
Изтриването на вулкан Нира 

конго в Заир, което отнесе 
2 000 живота се счита за

година преди нашата ера, коя 
то с пепел унищожи градове 
те Херкулану и Помпей.

През 1631 Везув отнесе 4000 
живота, а 1663 унищожи една 
пета от остърва — около 10 000 
жертви.

През 1972 г. японския вулкан 
Инзендане отнесе 10 000 жер
тви.

наи-оилно изригване, назват у- 
чените. Само деоетина вулканМного къщи в Славиня са адаптирани и ще служат 

почивка на ония, ноито селото са напуснали. С ски изригвания е отнесло по 
вече жертви, а най-познато е 
изригването на Везув през 79

за отдих и
прокарване на асфалтово шосе през Висон, стрите покри
ви ще се видоизменят.

Вулканът Тамбора от източ 
ната страна на Бали държи 
ренорд на черния списък. Из 
гването от 5 април 1815 годи 
на отнесе 92 000

ЗАНИМАТЕЛНА БИОЛОГИЯ
живота — 

лица умряха от глад след из 
ригването на вулкана.

Една от най-катастрофални 
Те изригвания беше изригване 
то на вулнан Кранатао в бие 
шата холандска част на Индия, 
когато само От 26 до 28 ав
густ 1883 година беше унищо 
жен две
Тогава настрадаха 
ши, а гъот черен облак оби 
нали земното кълбо няколко

ТАЙНИТЕ НА ПРЕЛЕТНИТЕ ПТИЦИ (3)
Опръстеняването на 'птиците 

създало н е обикновено широки 
възможности за пручвене пре 
летта на птиците. Образувани 
са специални научни институ
ти, които са поставени на пъ 
тищата на масовите прелети., 
със задача да опръстеняват 
неопръстените птици и да из
следват данните от хванатите 
такива. Най-напред една опръ 
стенителна станция била повди 
гната 1901 година върху Кур 
шната кооина нрай Балтийсно 
то море, нъдето на широчина 
от едва 0,5 нм всеки ден пре 
литат нянолно стотици хиляди 
птици!

които у опял и да опръстенят ня 
колко милиона птици. Днес 
почти всички видове прелетни 
това число надминава 4 мили 
она годишно. Опръстеняват се 
птици, възлизащи на стотици 
и хиляди инвалиди. Преди ня 
колко години в СОСР бяха 
опръстеенени 3,5 милиона пти 
ци, от които са хванати 50000- 
Нъм 1950 година САЩ е Кана 
да внупом опръстенили 6 ми 
лиона птици.

Прелетът на птиците днес 
се следи и чрез самолети и 
с помощта на радиопридавате 
ли и радиолокатори, ноито до
пълнили традиционния визуа
лен метод.

вижда, че опити за опръстеня 
вай© на птици са съществува 
ли и много по-ранно.

За учредител на опръстеня 
ването на прелетните птици се 

гимназиалния учител X.
град

трети от остърва. 
36 000 ду-смята

Мортенсен от д ат ония 
Виборг. През 1890 година той 
пръв използвал пръстенче от 
цинкова лента и сложил го на 
крака на един скворец. През 
1899 година той вече използ 

мета

Още през средневиковието 
пръстенчета 

], но 
Орни

ловците слагали 
на хванатите живи птици 
повече от развлечение, 
толога X. Фриш през средата 
на XIX столетие слагал черве 
ни нишки върху крачетата на 
хванатите лястоеички, а преди 
него това упражнявал и прочу 
тия италиански 
Спаланцани. В Холандия пръ
стенчета слагали върху шията 

гъски и патици. О- 
баче, след начинанието на Мор 
теноон 'опръстеняването отвед 
наж било прието като изследо 
вателсии метод от страна , на 
всичйи орнитолози е овета.

пъгги.
Изригването на Пепе-Маоти 

ник отнесе през 1902 година 
почти толкова жертви. В тази 
жертви. В тази катастрофа 
жив останал само един аое- 
сТант, който останал жив меж 
ду здравите стени «а затвора.

Ооколо 3000 жертви бяха 
отбелязвани при изригването 
на вулнан Ламигтон в Нова 
Гвинея 1951 година.

През 1963 година вулнан А- 
гунг в Индонезия отнесе 1 500 
живота, а 1965 година Таал на 

Сп. Сотиров Филипините 2000 живота.

вал пръстенчета от лек^
слагал на краката на 

видове морени пти
ли и ги 
различни 
ци, патици и ДР- На всяко пръ 
стенче списвал пореден номер 
и адрес на своя дом.

естественик

на дивитече 1899 година е 
като официално

Въпреки, 
възприета
чало на опръстеянването

на този метод

на-
а на

|Нъм края на 1930 година в 
света вече съществували над 
30 станции за опръстеняване,

то откривател 
мортенсен, .запазени са истори 
чески сведения, от ноито се

(Продължава).
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ИНТЕРЕСНИ НОВИНИ

ПРОТИВ ПУШЕНЕТО
пребиваване в бани, но «секи 
лен Д-Р Фоке 0 помощта на 
различни оредства и апарати, 
показа кан пошто хранене, 
слабото движение, употребата 
на лекарства, довеждат до ра 
злични заболявания.

л„ натарина Фоне, мини. вето на хората. При това тя

г; г;=зв=с^тсг— те, те 2° даг—
е= ПО ^ с|МоЯапоС0ер°Г ^а почивна и.

КОЙ кино коня Богата издателска 

дейностРАНИ ■ II
„Ав-тичеони . документи и 

стрийони дипломатически дону 
менти" (по един том).

ЗНАМ друЬе године унукат Зоран дой
де на село и каже:

— Дай дедо да 
могнем, требе ли да се чисте ливаде, имаш 

1оубре да нскаруйеш, да ти помогнем не- 
що ....

1ПО-новата македонсна-
В издание .на Архива на Ма 

бнопие тази годи
нати и \ 
история”.недония о

на от 'печат ще излезнат нкол 
но тома на едициите с дипло 
матичеоии документи за мане 
донска история *и македонския

видимо кво да ти по-
Издателсната си дейност 

тази област Архивът на Мане 
допия особено разшири 
1969 година и досега е публи 

следните книги: „Турени 
за македонската ис

в на Македония пу- 
повече отделни из 

„Великобри

Архивът 
бликува и 
дания, нанвито са 
тания и манедонския въпрос 
на Парижката мирова . конфе 

1919 година", „Британ 
библиография 

история",

отли

После донесе арпаджик лук, некое дърв- 
це засади. Са верно йоще йе началото на 
февурари, ама ли слънце се показа ние с 
бабуту чекамо на автобусат две недел>е Зо 
ран на дооди. Одма на лоше си помислимо 
и онядан я се надърнди та у Цариброд, ге- 
ко дай да видим кво йе с тия наши деца, 
толкова ли ньим йе вабриката прираеда за 
сърце или су болни.

Отидо у Цариброд и свърну при унука- 
децата. Мину пладне Зо-

‘ кувал 
документи 
тория", (седем тома,), „Егей
ска Македония в народосвобо 

борба" (три тома),

народ. Така ще излезе втория 
том ,на „Великобританоките дип ренция 

скагта 
донската 
ски ръкописи 
„Народността на македонисии 
те славяни".

за мане- 
„Славян- 

Манедония" и
ломатически документи .

вТази година ще се печата 
и четвъртия том от' едицията 
„Паметниците >на' средновенов

дителната 
„Британски дипломатически до 
нументи”, „Френски диплома-

Клиент влиза в пивницата, по
ръча си десет бири и ги из 
пива една след друга.

— Искате ли още една? — 
пита келнерът.

Н© св молете на небето 
да прати дъжд — то може да 
си опомни молбата ви по вре 
Ме на наводнение.

Ху/Ц®ртога, завари само
булката му не дооде. Питам децата■ ран и

; кво йе това, а децата кажу дека не зиаю 
; да ми кажу кикво е ама одскоро тата и 

мама работе млого у вабрикуту и немаю 
; време да дойду и да ручаю.
: Нищо, седимо с децата и по йедно вре-
; ме чуйем Зоран дооди, стури палтуту, вър- 
: л>и на креветат и седе.

— Кикво йе бре сине куде си, баща ти 
не дооди, ти не доодиш на село, дойдо да 
видим да несте болни . . .

.— Е дедо, здрави смо, сви смо здрави, 
ама нема време кита да дойдемо. Одкико 
се изгласа Законат за здружената работа, 
не може по-рано, малко у вабрикуту, малко 
на село. Са ако очеш да получиш заплату 
требе да си работиш само у вабрикуту.

— Значи, кой кико коня ранил — до
бави я.

о
— Защо, дъще, те трябваше 

ше да стигнат за ЦЯЛ живот.Не забравя приятелите ои — 
винаги
нужда от тях.

— Не, иначе щях да си поръ 
чам единадесет.ги търси, ногато има

о
оРазговарят двама приятели: 

Как ти върви работата?
о

: Робот влиза в един магазин 
и казва:

Беше верен на себе ои. Това 
не значи много.

;
— Търгувам със стари вещи. 
Кан ти връни работата?

— Добре. Разпродадох всич 
ко, което имах.

— Дайте ми два метра въл 
писта ламарина за жена ми за 
пласирана рокля.

о

В ресторанта:
— Поръчах десет пъти шни 

цел а вие още...
— При такива големи количе 

ства поръчката се изпълнява 
по-бавно...

о о

На улицата се срещат два
ма приятели.

— Много е хубаво понякога 
човек да си пораздвижи кра 
ката! — казва едивръният.

— Господине, — казва еле 
гантна дама на продавача, — 
езберете едно подходящо ман 
то за кучето ми.

о
— Да, тека че излезне — каза детето .. . 
Са разбра що детето не дооди. Затова 

и я не остадо на гоейе йедну неделю, ко 
порано, а одма вану автобусат и право на 

о село. Упрегну кравете и поче да си карам 
по малко гной на н>ивете. Видим дека тия 
закон важи и за мене и за Ристу од Горну 
малу и за Пешу од сред село. Нема више 
да подпирамо цаковете у задругуту, а да 
работимо, видим дека тия Закон за здруже- 
нуту работу оче да напрайи ако некой йе 
гражданин да буде само гражданин, ако е 
селяк да буде само селяк, нема више с йед 
ну ногу у вабрикуту, а с йедну ногу на 
село ...

Аз обикновено слагам на 
своя автомобил тежки <и твър 
ди гуми. А вие какво препо 
ръчвате?

— Аз препоръчвам меките и 
леките.

— А какъв автомобил има

— Трябва да го доведете. Не 
възможно ми е, без да имам 
мерките му.

— Да, отърща другият. — 
За нолно време ти взеха шо 
фьорската книжна.

— На разберете, аз искам 
да го изненадам!

о
те? След тренировка спортистът 

казва:— Никакъв. Просто често 
ми се налага да пресичам ули 
цата.

о
— Според моя часовник по 

крих рекорда от миналата го 
дина. На ного трябва да съоб

— Защо сведителят, който 
е видял боя, не е помогнал 
на пострадалия? — строго пи 
та съдията.

о щя.
Дъщерята пита майка си:

— На часовникаря — отго 
варят съотборниците му.МАНЧА — Защо не знаех, другарю 

съдия, ной от двамата ще по 
страда.

— Защо по-рано са носели 
дебели халки, а сега са такива 
тънки?.................................... о

Наша
работашвон-$и


