
ШатстВо С уназ на Президента на Социалисти
ческа Федеративна република Юго
славия от 14 февруари 1975 г. Изда
телство „Братство" е удостоено с 
Орден братство и единство със сре
бърен венец за особени заслуги в 
областта на информативната и гра
фическа дейност и за приноса в раз
витието на братството и единството 
между нашите народи и народности.
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ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКАНСКАТА КОНФЕРЕН 
ЦИЯ НА ССРН НА СЪРБИЯ ПОДКРЕПИ ПРЕДЛОЖЕНИЕТООЩЕ ВЕДНАЖ ЗА

„Отпуските р 

по болест“ I На другаря Тито трети 

орден на народен героип рез миналата 
година в основните ор- 
ганизации на сдружения 'АА 

„Димитровград" ЙЙ

I
Изразявайки настроението 

на трудещите се, гражданите 
и всички организации на ССРН 
в СР иъроия, Председателство, 
то на Републиканската конфе 
ренция на ССШ се приобщи 
към предложенцят& на Съюз 
ната конференция на ССРН и 
трудещите се на Другаря Ти 
то то повод 40-годишнината 
от заотаването му начело на 
Партията -и 85-ия му рожден 
ден по трети 'път да се даде 
Орден на народния герой.

Председателството обсъди 
начина на ознаменуване на 
Титовия юбилей в организаци 
ите на ССРН на Сърбия. Кон 
статирано е, че голям брой 
организации, дружества, чи 
сдружения на гражданите ве
че са съчинили програми и 
вършат подготовка за отбеляз

ция на международен план, 
секретарят на Републиканска
та конференция на ССРН Дра 
пуши Мансимович подчерта, 
че в ознаменуването на тези 
забележителни дати досегаш
ният революционен опит т,ряб 
ва да бъде източник на ,вдъх 
новение в по-нататъшното ра 
звитие на нашата Революция.

Затова, .накто бе изтъкнато. 
Социалистическият съюз на 
Сърбия, накто и всички орга
низации, дружества и сдруже 
ния и всички трудещи се и 
граждани, ще чествуват този 
юбилей освен с редица мани 
фестации и със засилена дей 
ност за осъществяване на за 
дачите, утвърдени в Консти
туцията и документите на Де 
сетия нонпрес на СЮК. А то- 
вц преди всичко значи по-на
татъшно укрепване на социа
листическите самоуправителни 
отноишкия, обосновани върху 
Закона за сдружегния труд м 
развитието на делегатската си 
стема.

ТРУД
всеки ден от работа са 
стсъствували 
лест” 50

„по бо- 
раЬотника, в 

„Свооода”, 
пред-

конфекция 
11, в меселното 
приятие „Циле" 
души и пр. 1ези данни 
взехме от информация-

отсъствуване от раоота, ЙЙ ГРАДСКА 
изготвена в Съвета на

| ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО 

I - ТРАЕН ИНТЕРЕС НА
I РАБОТНИЧЕСКАТА КЛАСА
%
уАА На 11 и 12 февруари в Ди 
Йй мигровград се проведе поли- 
ЙЙ тичесни семмнар за просветни 

В 20 организации на /уу те работници от общината, 
сдружения труд, в нои- АА Освен 130 преподаватели на 
то работят над 2500 ду Лу семинара присъствуваха и чле 
ши са направени 359 812 АА новете «а съветите на учили- 
часа отсъствия от рабо- щата, членовете на Скупщина 
та. Ано направим малки УА та на общността за предучи- 
изчисления ще видим на АА Лщцно и основно образование, 
кво представлява тази АА4 представители на обествено-по 
цифра. Изгубените часо лу литическата общност и органи 
ве се равняват на трудо #уу зации от Димитровград и гос- 
вия ефент за цяла годи ^ ти 0т републиканските образо 
на на половината работ АА дателни институции, 
ници от „Свобода”, на /А Семинарът беше организи- 
общия брой на работни АА ран по почин на Общинския 
ците от ножарското пред % синдинален съвет и Самоупра 
приятие „Братство”, на УА вителната общност за преду- 
„Търгоиооп” и „Балкан” УА чилищно и основно образова- 

УА ние.
УА Семинарът откри и с при- 
ЙЙ ветствена реч към участници- 
ЙЙ те и гостите се обърна Ранно 
ЙЙ Став ров, председател на Об- 

пЯ 1ЦИНСНИЯ синдикален съвет в 
Норените на тази оо- X/ Димитровград, 

ществеиа злииа са мно- 'А* 
го добре известни. Ня- Ю 
нои раоотници не виж- лб 
дат своите интереси в « 
трудовите организации, г>> 
нвдето работят. Едни ох Хб _ 
тях сянаш само работят м нд 

и здравии оси ^

I
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СЕМИНАР ЗА ПРОСВЕТНИТЕ РАБОТНИЦИ В ДИМИТРОВ- 
ОБЩИНА

та за неоснователното

синдикатите в Димитров 
град. В информацията са 
пособени сще много дан
ни, свидетелствуващи за 
едно
ние, срещу което синди 
катът призовава на от
крита борба.

обществено явле-

Картината, ноято при 
това ни разнриват дан
ните, наистина тревожи.

ботническата класа и от голя ваке на тези дати. 
мо значение за съвкупното ук Говорейки за великия при- 
репване на социалистическото ю>с на другаря Тито за побе-
самоуправ-ително общество, дата на Революцията и след
Все по-големите изисквания военното преобразование на
на обществото към тази дей- страната и нейната. афирма-
ност недвусмислено говорят, ......
че е необходимо изменение на 
обществено
положение във възпитателно- 
образователната работа — ка
за в началото на изложението 
си Став|рав.

В по-нататъшната си реч той 
изтъкна, че образованието и 
възпитанието трябва да се ос 
новават върху принципите на 
марноизма, а през тази годи
на в тази насока пред Съюза 
на синдикатите и прооветно- 
педагопическите институции се 
намират твърде важни задачи.
Тези задачи могат да се осъ
ществял- само чрез самоупра- 
вително договаряне и спора
зумяване.

икономическото

МАТЕРИАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ СПЪВАТ 

ПО-УСПЕШНОТО РАЗВИТИЕ
Успешно организираните двудневни разгово 

ри на всички просветни работници от основно
то и средно, образование и възпитание на обсто
ен начин посочиха многобройните проблеми, об
ременяващи учебното дело в общината. С ефи
касното разрешаване преди всичко на материал
ните въпроси ще могат успешно да продължат 
безспорните успехи на образователно-възпитател
ния процес

заедно! Невероятно, но 
факт. Информацията на 
синдиката в Димитров
град е ясна и натегорич
на.

— Законът за сдружения 
труд предлага широки възмо
жности за ново, социалистиче ца 12 и 13 февруари в Бо- 
сио, трансформиране на сдру силеград се проведе общ съ- 
жеиия труд в образованието, бор на всични просветни ра- 

Тази година трябва да бъде ботници от общината, който 
Всестранното развитие още по-богата и разнообраз- потвърди че провеждането му 

на, понеже е юбилейна —: 40 0 било крайно необходимо. За
(На 3 стр.) щото, на непосредствен начин

бяха изтъкнати многобройни 
проблеми, обременяващи учеб
ното дело в Босилеградсииа об-

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАДА 
ЧИТЕ ЧРЕЗ ДОГОВАРЯНЕ И 
СПОРАЗУМЯВАНЕ

ито изнесоха:, д-р Станислав 
Стоянович, секретар на Коми 
си ята за международни отно
шения на Изпълнителния ко
митет на Председателството 
на ЦК на СЮК- д-р Доброслав 
Бйелетич, доцент в Белградския 
университет, Първослав Вучно- 
вич, сенретар на Комисията* за 
образование и наука при Пред
седателството на ЦК на СКС 
и Никола Стойлнович, секре
тар на Координационния съ
вет по всенародна отбрана 
при Републиканската нопфе- 
ренция на ССРН.
; Началото на работата на 

Събора откри Гоне Григоров, 
секретар на ОК на СКС и из- 
гънна, че разискванията тря
бва да допринесат за утвър
ждаване на проблемите в уче
бното дело и предлагане на 
съответни решения в духа на 
Закона за сдружения труд.

МАРСИСТНОТО ОБРА
ЗОВАНИЕ

възлитавието и образова
нието е траен интерес на раза пенсия 

гуровни. тана наречени;
те „отпусни по 
използват 
своите имоти, 
вестио. Но кан да се из 

злина, нана 
загуби на 

сто-

ДНЕС В ДИМИТРОВГРАД ЗА СЕДАВАза работа на 
Това е из I ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ 

§ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ
-

самоуп-
органи и М

организации.
набеле оу

щина и предложени решения.
Инициатор за организиране 

на това важно събрание беше 
Комисията за идейни, въпро
си ц образованието и култу
рата при Общинсната нонфе- 
ренция на СКС, а органза- 
тор Самоуправителната общ
ност на интересите за основ
но образование и възпитание. 

В двудневната работа на 
Освен това Конференцията обора взеха участие над 120 

трябва да приеме 1и решение просветни работници а общи 
за реорганизация ‘на мякай пър ната, ръководителите на об
виним организации «на СК в ос ицествено-политичесните орга 
новните организации на сдру низации и Общинската енуп- 

местните об- щина, представители на сто
панските организации, на са- 

моуправителните общности 
на интересите и др.

За пълен успех на тази п ь- 
Тито начело на |Комунистичес рва организирана през пос- 

Югоолавия.

иореии тази 
сяща големи

ЯаТтГ/ГГ- време 
повв-• всични заедно да

отнрита борба сРе
явление?

нд ЗАСЕДАНИЕТО ЩЕ СЕ ФОРМИРА И КОМИТЕТ ЗА 
НА ЗАСЕДЯгшсд 40-ГОДИ ШНИНАТА ОТ ИДВАНЕТО НА

ТИТО НАЧЕЛО НА ПАРТИЯТА

дем 
щу това ЧЕСТВУВАНЕ

ДРУГАРЯпредупре 
в иа

Синдииатьт 
ждава навреме

иа годината, 
га имат думата
равитвлните 
здравните 
Те где трябва да

иониретии
пресече 
да не

от минала 
се пов-

Днес, 18 февруари, в Дим,и 
тровпрад ще се състои разши

заседание 1на Общинсна-
на Съюза на

Се
цалото

рено
та конференция 
комунистите.

На заседанието ще^ се
актуалните мдеино-поли 

системата

об- жения труд 'И
1ЦН0СТИ.

Ще се създаде 
за чествуване 
ната от идването на другаря

мерки
това

позво
жат
иаи да е® 
явление. И 
лят грешките 
та Година да 
торят.

С7УДЯГГ
тически въпроси в 
на образование м възпитание 
ча територията на общината 
и задачите >нв комунистите а 
тази насока. Конференцията 
ще 'приеме и изводи 
вр-ьзна с този въпрос.

, и комитет 
,на 40-годишни- Д-р Бйелетич говори за мар- 

систното образование във въз
питателно-образователния про
цес. Той припомни, че\»ф Де-

(Стр.
ледиито няколко години учи- 
телсна среща допринесоха 

А. Д. твърде актуалните сказки, но

ната партия на
Б. Н. във



НАЧЕЛО НА ПАРТИЯТА40ГОДИНИВеселин Джуранович предложен 

за председател на 

Съюзния изпълнителен съвет
Константин Симонов 

за Маршал Тито
Загрей в Белград, конто тьи 
МО оил онуамран от юрманци- 
,о, ' една раоога нгЛ оамо да 
ваш© кураж 

I ию —
четвъртата кьща 01 ч»

намираше

1 Нои- 
+„,|ера]о'^ро 

оа (омар,*

СЪВЕТСКИЯТ писател 
шионин оимонов 
МсфШЬЛ 1кт1е
1л-г юдина.
ссг1Ьродвано в седмични ю сь 
иетено списание „оовиег вир 

I у, а.' т94.4 година 
,,иН ЦЩЬЮиЙАЛ 

,к|Ю , моето излива 
ииглииски език, в моею

/• през 
юос! интервю ое

ЧсгзИ ДНИ,
,о! ама кваргиру

ли

зал

на Съюзния изпълнителен съ
вет е предложен другарят, Ве
селин Джуранович, сега пред
седател на Централния комитет 
на Съюза на комунистите 
Черна гора. Предложението за 
кандидат — нов председател 
на Съюзния изпълнителен 
вет единодушно бе прието.

На заседанието бяха разгле
дани и някои текущи въпроси 
от външната и вътрешната по
литика.

вах в
щата, а ишго ое 
генерал шредер, номанлоог и 
на оеллрад. '^а оеше

Председателствувано от пре комунистите, 
зидента на Републиката Йосип На Заседанието, съгласно Ко- 
Броз Тито. на 14 февруари в нституцията, бе утвърдено пред
Игало се състои 72-то заседа- ложението за кандидат — нов 
ние на Председателството • на- председател, на Съюзния изпъл 
СфРЮ, в работата на което у- 
частвуваха нан-висшите функци 
онери на Федерацията, предсе По предложение на прези- 
дателствата на републиките и дента на Републиката, след про 

с ведени политически консулта-
автономните области и предсе- във;Федерацията, републи
дателите на централните и об
ластните комитети на Съюза на

е ород от. 
под заглавие 
ВппГШДЛ 
ш е н а •- 
се назва:

„1езй дни
орел4п<а и разговарям 
шал 1ито. и гази кратна ста
тия не мога да даем портре
та на този извънреден човек, 
ьоично което мога да напра
вя това е .в няколко йерти 
да оренеса нашата среща и 

което той имаше да ка

съм се за- 
Ьел-пикога невреме.

и идвал като веднъж в 
град ногато ми назаха, че сме 
пленили ю пушки от герман- 

юва Ряха пт,рвите лле 
страна.

на
нителен съвет.

имах чесг да се 
с мар-

•^-1
СЪ- ците.

нени пушки от наша 
нязолко месеца по-късно ние 
превзехме от тях цяла фаори 
ка е муниции, нейният дневен 
напацитет беше 420 пушки и 
ЬОООО куршума.

ките и автономните области, 
като кандидат за председател

онова,? интервюто
попитал

По време на 
Константин Симонов 
Тито да му каже кой е негов 

най-щастлив ден

же.В КРАГУЕВАЦДЕВЕТА СРЕЩА НА САМОУПРАВИТЕЛИТЕ намерих в малка 
плани- 
тесни 

ПОЛя

Маршала 
дървена колиба всред 
ната. Наоколо гори с 

жълти то

ат.
кзй-тр-уден и 
г.рез ,изминалите триТЪРЖЕСТВОТО „ЦЪРВЕНИ БАЙРАК“ 

- ОТПРАЗНУВАНО БОГАТО
ГОДИНИ.проходи през 

от царевици.
Адютатните се намират на 

на колибата,

„Добре —■ казал Тито след 
Можеизвестно мълчание, 

би това беше един и същ ден 
за двата случая. Това беше по 
време на IV германска офан- 
апхкд еахасюн екоб.

заобиколени

г.ост при входа 
в която временно се намира
и Върховния щаб. Те подиас
ят актове и бързо си отиват.
Маршалът тихо седи зад 
провизираната маса.”

СИМОНОВ подробно описва
маршал Тито като 
от неговите очи блести добро 
та, а лицето му е приятно с 
остро изражение на мъжестве 
ност и човек, който е 
големи преживелици. След то 
ва описва обстановката в пе
щерата, която му напомня на 
щабните, помещения на Черве
ната армия. А след това Си
монов пренася различни мне
ния на Тито, които той изка
зал по време на вечерята, ус

пбриод от своята дейност Спа 
сения Бабович е свързала с 
този град и .работническата 
нласа на Крагуевац.

В пет комноии бяха разгледа 
ни към стотина научни съоб- 
ещйия, от които само една 
пета е за теоритичната трибу 
на, а останалите от ООСТ и 
другите' организации. Прието 
бе и резюме ма Деветата оре 
ща на самоуправителите „Цър 
вени байрак". Същевременно 
бе избран комитет по подго
товка на десетата среща на 
самоуправителите, а бяха и 
раздадени грамоти на Клуба 
на самоуправителите в Крагу
евац.

ен веиг
Доклад за „Самоуправителното обедшюваце 

7 на труд и средства” изнесе д:р Тихомир Влашка- 
!дич * Тазгодишната среща на самоуправителите 
.Дървени- байрак" в знак на двойния юбилей на 
другаря Тито. .Дървеният байрак на самоуправ
лението" връчен на Спасения — Цана Бабавич * 
Червеното знаме „Самоуправа” издигна най-добри- 
<тг металостругар в Югославия Първослав Петровнч.

ин< отв планините, 
всички страни от германците 
и Неретва пред нас. Мостове 
те на реката бяха още в на 
ши ръце. С нас бяха 4000 те 
шко ранени, които искаше да 
спасим на всяна цена. Борба-

казва, че

имал та за планинския хълм водих
ме цял ден. Ако германците 
успееха да навлезат в наша
та долина, щяхме всички ра 
нени да изгубим.

На тазгодишната среща на но бе връчен герба ,,Цър- 
,Дървени вени байрак на самоуправле

нието". Това високо призна
ние й присъжда Общинската

самоуправителите 
байрак" в Крагуевац участву
ваха 640 делегати от всички 
краища на Югославия, 84 уча 
стници на теоритичната три- скупщина в Крагуевац за ней 
буна и около 200 гости, кои
то размениха опит по самоу- 

. . правителното обединяване на •

Очаквайки съобщение за из 
хода на борбата прекарах ця
лата нощ разхождайки се но 
щаба в малката воденица. 
През тази нощ получих пър
вите бели коси.

ната революционна дейност и 
принос в развитието на соци
алистическите
телни отношения. Значителен

троена по повод посещението 
к-а Константин Симонов.

Симонов пише за спомени
те на Тито как е минал от

самоуправи-труд и средства.

В знак на 40-годишнината 
от идването на др. Тито на 
чело на Партията и 85-годиш- 
нината от рождението му, за 
неровия революционен прино(с 
и творчество в развитието на 
ЮКП и СЮК и изграждането' 
на социалистическа не обвърза 
на Югославия говори секре
тарят на Общинския комитет 
йа СК Джордже Костич.

На члена на Лредседател- 
. ството на СР Сърбия и изтък

натата революционерка Спасе 
ния Цана Бабович тържестве

АНТОН КОЛЕНДИЧ

СЪДБОВНИ ДНИ НА 

ЦАРСКА БЪЛГАРИЯ (6)
ПРОТЕСТИ, ЗАКАНИ И МОЛБИ Министър Драганов по-къс

но, Пред па^иднпя съд зал 
вил, че след допесяне 10 на 
АИ|лерсвия опчлюр до при..ц 
ьшрил оемьрие му разказал, 

„погато
и устно изложих положението,, 
фюрерът оеше мрачен и сър* 
дит. като прочете писмото, 
той само каза: „И тези бъл 
гари наричахме „пруси на 
оал каните! 1 |ф|уй-"

А в писмения отговор до 
принц Кирил между другото 
написал:

..Когато .• ерманският Райх 
побеждаваше, вие бяхте с 
нас. Сега, ногато започнахме 
да търпим удари на съдбата, 
веднага ни . ооърнате 
отказахте се от нас и започ
нахте да си търсите нови го
сподари ...!"

Той излезна демонстратив
но удряйки вратата на моя ка 
бинет!"

Същата вечер Бекерие бил 
повикан в аудиенция и от 
княз Кирил, които, след дълъг 
разговор му предал лично пи 
смо до фюрера.

Бекерие, кантр било практи 
ка в дипломацията на фетия 
Райхът ще зачита тяхния неу 
със специален самолет зами
нал за Берлин и предал по
ръката на Хитлер.

Според записките на реген 
та генерал Михов, в теза ние 
мо принц Кирил обяснил на 
фюрера новонастаналата сигу 
ация ] и. го молил да схване и 
разбере' държанието на Бълга 
рия и нейното ръководствц, 
а отделно него — нобургски^ 
принц лично!

„Нашето отстъпване 
тира. генерал Михов извод от 
това писмо 
неутралност ни дава единстве 
ната възможност да запазим 
вековния сън на България и 
моята династия: велика и обе 
динена България, за която ни 
помогнаха вашите геройски ар 
мии и политиката на великия 
Райх..

Накратко, целта на писмо
то била: Молба до Хитлер да 
оттегли своите войски от Бъл 
гария|.

изтегляне, Хитлер издава на
реждане — без каквато и да 
оило борба и без затрудне
ния
ски, складове и запаси да се 
изтеглят от България ...

Като узнал за провокативна 
та акция с пленническия трай 
спорт в момента, когато Бъл
гария манифестирала овоята 
„неутралитет", премиерът Баг 
рянов, както осведомил него 
вият секретар:
„...бил извън себе и и

всички германски вой

германският каих
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веднага отишъл в извънредна 
аудиенция на принц Кирил”.

Министър Драганов в свои 
те „Записки” пише:

„По нареждане на мини- 
стъргпредседателя спешно по 
виках германския посланик 
Бекерие. От името на прави
телството най-остро протести 
рах против провонационния и 
незаконен' транспорт на рус
ки и американски пленници 
през София, както и поради 
намесата на германските вой 
ски на главната софийока га 
ра. Бекерие 'Отхвърли протес
та |й се държеше твърде аро 
гантно. Вато го ‘ предупредих' 
за сериозността на такава по 
стъпка и съобщих, че подоб
ни провокации в бъдеще ще 
бъдат осуетени със сила, той 
дръзко ми отговори: „Опитай 
те се". Има ме достатъчно 
войски и нризърженицй в Бъл 
гария Да превземем власт- 
та.,.”

Гео!рги Димитров, генерален 
секретар на Комунистическия 
интернационал до разформира 
нето му и вожд на Комунис
тическата партия през цялата 
война живял в Съветок-ия съ
юз. ‘

■; .

Когато орез ноември 1945 
година сб завърна във 
свободна Отечественофронтов
ска България — разказа ми 
за тези, за неговата 
съдбоносни' дни, 
реони подробности.

„След първомайския

вечегръб,

страна 
много инте-ци-

Въпреки това становище, все 
пак Хитлер в своя отговор се 
обръща към принц Кирил, че 
Райхът ще зачита техния неу 
тралитет

от войната в парад
1944 година на Червения пло 
щад в Москва бе даден 
то *и обикновено 
Кремъл.

как 
прием впри условие 

не е насочен срещу интере 
сите на Германия. Той — обе 
щава фюрерът — няма да на 
падне България, своя досега
шен съюзник, винаги ще дей 
ствува според военните усло 
вия!"

Да

Тогава при мен дойде „ха
зяинът" (домакинът — 
ръководителите .на Коминтер- 
на и на съветската Комунис
тическа партия помежду с 
наричали Йосиф Висарионович 
Сталин)

както

Понеже същевременно 
стигнат принципен договор за

е по и ми каза, че води 
преговори с царските регенти
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МАТЕРИАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ СПЪВАТ 

ПО-УСПЕШНОТО РАЗВИТИЕ
НАЕД8 МАСРТТВУВАНЕТ0

В знак
(От 1 стр.) За същността 

народната отбрана и самоопаз 
ването въз основа на тради
циите от НОВ и Революцията 
във
ната дейност говори Стоилко- 
вич, а за принципите на на
шата външна политика и за 
ролята на необвързаните стра 
ни д-р Стоянович.

За самоуправителното орга
низиране на възпитанието и об 
разованието и за мястото и 
ролята на просветния работ
ник в самоуправителното пре- 
гласно Законът за сдружения 
устройство на тази дейност съ 
труд говори другаря Вучкович. 
Между дрягото той изтъкна, че 
създаването на нови отноше
ния в процеса на образование
то трябва да обезпечи стаби
лна икономическа позиция на 
учебното дело. Те ще се реа-

на все- ници, които подлежат на за
дължително обучение. Обаче, 
поради постояната 
на населението броят на уче 
ниците намалява. Това е при
чината^ че през тази учебна 
година осем п одведомствени 
училища работят с по-малко 
от 10 ученика, които са твър
де скъпи като такива.

В средношколският център 
„Иван Нараиванов” за 
зиално и професионално обра 
зование сега се обучават 508 
ученика.

на сетия конгрес на ОЮК 
ределени стратегическите 
на промените в системата на 
образованието и възпитание 
то и засилването

са оп- 
точки миграция

възпитателно-образовател-

юбилея на марсист 
кото образование. Промените 
и преустройството в образова 
нието трябва да 
ствяват на същите принципи 
както и сдружения труд. С 
една дума тосо значи органи 
зиране и създаване на нови 
оамоуправителни отношения.

се осъще-

ЧествуванетЪ на Меж
дународния Ден 
ната, 8 март, тази годи 
на ще премине в 
на големите юбилеи 
40-годишнината от идва
нето на другаря Тито на 
чело на ЮКП,

, , 85-и рожден ден и 35-
годишнината от създава 
нето на Антифашистния 

л фронт на жените на 
Югославия.

... Ознаменуването 
Деня на жената трябва 
да има делови харантер, 
за да не се повтарят 
някои слабости от пре
дишните години.

Нашата общественост 
трябва да бъде запозна 
та с прогресивните . тен- 
денции и постигнатите 
резултати в промяна
та на обществената по- 

_ зиция на . жената в све
та и при това да се из
рази солидарността с 
жените, които все още 

.се . борят за освобожде
нието на своите страни 
от нолониализъм и все
ки вид на доминация и 

\ господство в света.

РЕЗУЛТАТИ И ПРОБЛЕМИ
на же- гимна-

За състоянието на учебно
то дело в общината,, на уча
стниците на Събора бе доста
вен анализ за развитието на 
тази дейност.

С този анализ и с разисква 
нията, в които участвуваха 15 

& души подробно и обстойно бя-
Ц ха означени най-антуалните
® проблеми спъващи в сегаш-
Ш ния момент по-бързото разви

знан
' ?■' '• ь,. •'

-. •
. -

НЕРАЦИНАЛНОСТчЙЙ! I~ Iнеговия
Разискванията посочиха, че 

материалното положение на 
училищата е твърде незадово 
лява между другото и поради 
нерационалната училищна мре 

— _ жа> 33 чието финансиране са
Щ тие на учебното дело в Бо-т.чеобходими твърде 
Цу силеградска община. При тоЛ-средства. При 

ва бе посочено, че в следвоен

рг

Щ? т»^Л Щз
йв големи 

такова положе
V*.Й.на У ние липсват средства за 

добро обзавеждане 
щата. През последните няко
лко години не е построена 
то една училищна сграда, 
има нужди за най-малко пет. 
Напоселдъ и личните доходи 
на просветните работници все 
по-изразито изостават в срав
нение с онези в 
отрасли. Например 
учител получава личей доход 
средно 2.338, а преподавател 
3.025 динара.

Поради материални причини 
досега не и зцяло осъществе
но безплатното обучение 
новното образование в общи
ната. Едвам сега се

по-Г; ният период тун учебното де
ло е постигнало извънредни 
резултати в социалистическо
то образование и възпитание 
на подрастващите пЬколения. 
Наравно с това явявали са се 
определени проблеми, които 
са разрешавани в зависимост 
от материалната база и обек
тивната организираност на 
всички фактори, действуващи 
в тази област.

Днес в общината работят 
пет основни училища с 1.860

4 Шс на учили-><-
ни-

%Ш11 а

Час по български в гимназията

В несамоуправително органи 
зирано училите не може ав
тентично да се преподава мар 
нсизъмът и самоуправлението 
— каза Бйелетич. Свързвайки 
потребите с ежедневната пран 
тика той изтъкна, че цялото 
обучение 
на принципите на мрансизма, 
чийто най-автентичен израз е 
зсамоуправителният социали

зъм.

лизират въз основа на размя
ната на труда в светлината на 
решенията за сдружения труд.
Именно това е централен въ
прос, от чието прилагане за
виси преустройството на сега 
шното образование и въпита-
ние. В този процес пълна от- яченика- разпределени в
говорност и редица права и- паралелки, от които 40 са под
мат местните общности и ор- ведомствени. Обучението про-
ганизациите на сдружения веждат 114 просветни ра от-
ТруД ника, от ноито само седем са

без необходима професионал
на подготовна. За отбелязва
не е, че и в първоначалните 
и във висшите класове обуче 
нието посещават всички уче-

останалите
начинаещ

88трябва да почива
в ос

правят
сериозни крачки за обезпече

на безплатни ячебници, 
превозване на пътуващи уче
ници, организиране на топли 
закуски и др.

ване

БКП, на така нареченото ..За 
дграиично бюро” — което 
през цяшото време на война
та било в Съ!ветския съюз — 
решението на Сталин за снлю 
чване на примирие и създава 
не на ноалиционно пра ви тел- 

което Да

в София, че — наскоро — 
ще бъде образувано ново коа 
лиционно правителство, в кое 
то трябва да влезе и ттред- 
ставител на комунистите. Пред 
седаггелят на това правител
ство •—ч .което обещава да 

) приеме условията
скъса с . Германия — ще бъ- 

, де: Багрянов. Макар че знае,
че „хазяинът" не търпи ника „Заграничното бюро” както 
нво несъгласие или противопо и стотици български номунис-

I ставяне на неговото мнение ти — емигранти, живеоци , в
— познавайки добре Багрянов СССР, с радост приели тези

вести и започнали да се гот 
вят за завръщане в страната.

Същевременно „Бюрото" из 
бира свой кандидат, който да 
влезе в бъдещото правител
ство. Според изричното наре 
ждане на Сталин, това не е 
могъл да бъде комунист, кой 
то живее в България, но един 
от емигрантите в СССР.

Събрах цялата си храброст Наборът едногласно паднал 
; и отговорих, че ме радва вест на сенретарл -на „Задгранично

та за успеха «а -преговорите, то бюро . Станке Димитров
но с-ьм разочарован, че нови- — „Марен .

;афТн“ в договор -о Георги Димит- 
ството що ло К ров той веднага, започнал да

съставя
претходни части с него ще 
заминат за София за попъл 
ване на предвидените минис
терски и други официални по
стове ...

другото, е даден и следния 
обзор върху обстановката в 
България:

„По време на нризата на 
правителството на Божилов и 
създаването на новото прави 
телство на Бапрянов в Бълга 
рия, изглежда че Българската 
комунистическа партия е по
вярвала на вещия маневър на 
новото правителство на Баг
рянов в България. Именно,
правителството на Багрянов
обещало на Партията, че ще 
пристъпи към Отечествения 
фронт за изгонване на немци години от идването на дру-
те, но партизаните трябвало гаря Тито начело на Партията
да прекратят борбите за раз- и 85-годишния му рожден ден, 
лагане на държавния апарат — «маза накрая на изложението
в България. си Ставров.

ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО 

- ТРАЕН ИНТЕРЕС НА 

РАБОТНИЧЕСКАТА КЛАСА
ство в София, в 
влезнат и комунисти.

на СССР и

(От 1 стр.) на средното образование и за 
дачите на просветните работ
ници сказка изнесе Милица 
ЧУБРИНОВИЧ, съветнин в Ре
публиканския институт за въз 
питанието и образованието и 
секретар «а комисията за учи 
лищата на народностите в СР 
Сърбия. Във връзка със само 
управителното организиране и 
финансиране на образование
то пред участниците в семи
нара говори МИЛОРАД МА- 
ЦИЧ, секретар на Републикан 
ската общност за основно об 
разование.

I не можах, да не се намръщя 
и с това изразя своето недо- 
волствие.

„Хазяинът” забеляза това и 
изненадан ме попита:

г
— Какво, Георги Михайло- 

вич аз мислех вие ще ръио 
пляскате от радост, а вие се 
навъсихте... 'Не ви харесва 
този наш успех?”

I

Г

Целта на новото правител- СКАЗКИ ВЪВ ВРЪЗКА С АК- 
ство била яона: да спечели ТУАЛНИТЕ ЗАДАЧИ
време за укрепване на дър
жавния апарат и чрез прего- С цел просветните работни- 
вори с останалите групи в Оте ,ци да опреснят знанията си 
чествения фронт да изолира бяха проведени и сказки за 
Комунистическата партия. актуалните предстоящи, зада

чи в оистемата на образова- 
Партията с такова свое ста нието и възпитанието 

новище изгуби ценно време и
твърде подходяща обстанов- За „идейните основи на За- 

” — Темпо. (Иоторичес- йона за сдружения труд и Р°* 
ЮКП, Том 7-и, лята на Синдиката в тази на

сока", сназна изнесе д-р ЬКАР 
КО БУЛАТОВИЧ, шодпредседа 

Другарят Темпо тогава не тел в Републиканския 
знаел нито могъл да знае че на Съюза на синдикатите за 
„Българската партия или само обещствени дейности. ПЕТЪР 
някои ръководители" — не по ВОИНОВИЧ, секретар на Репу 
вярвали на вещия маневър на блинансния номитет (при Съ- 
правителството на Багрянов", юза на синдикатите) за обра
но те само дисциплинирано зование говори за самоуправи 
провеждали директивите, полу телното организиране на сдру 
чени от ръководството в Мо- жения труд във възпитателно 
еква! образователните

За реформиране на основното 
образование и първата фаза

I

На вторият ден на семина
ра Борис Борисов, председа
тел на Общинската скупщина 
в Димитровград говори за мя 
стото и положението на общи 
ната, накто и за средносроч- 

по развитие.

на... 
ни архив на 
стр. 335).

когото казах, че е монархист 
много непостоянен човек. които кантоекипи,

и е

„Хазяинът” не сири своето 
'- лошо впечатление огг моя от-
1 говор и -прекъсвайки разгово
' ра кратно ми -подхвърли: „Не

ка се опита само да ни -изма
ми! ■ И по-оилните, и по-способ 
ните това не успяха...I”

я-цпоеии че е считал, че В този дни, точно на 6 ав 
Сталимовия избор на лортнъо гуот 11944[ Светозар> Вунм,а™ 

I ра за преговорите не е най- вич — Т^"° '' мН
' сполучлив, все пан Димитров недон-Ия .телеграма до ЦН

съобщава на ръноводотвото на ЮНП. В телеграмата между

ната програма 
На края на семинара сказка 
на тема „Актуалните идейно- 
политически въпроси в разви
тието ка оистемата «а обра
зование и възпитание на те 
риторията на Димитровградска 
община" изнесе Венко Димит
ров, секретар на ОК «а Съ
юза на комунистите в Дими-

съвет

'
о

I институции. тровград.
А. Д.

(Следва)
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ПЪРВИ РЕЗУЛТАТИ НА ДЕЛЕГАТСКАТА СИСТЕМАБОСИЛЕГРАДОРГАНИЗИРАНЕ НА ТЪРГОВИЯТА ВСАМОУПРАВИТЕЛНО 
НИШКИ РЕГИОН

по-оиазана конкретнаим е „„„
мощ, въпреки че не е доста
тъчна. В тази насока и с дру 
ги облици на съдействие ще 
се продължи и занапред.

Наскоро се очакват избори 
за нови делегации и делега- 

сиугтщинитв на самоул- 
- общности на ин- 
и общвстввно-лоли- 
общности. ССРН не

ОЩЕ В НАЧАЛОТО местните общности игации в
п 40 в организациите на сдру 
жения труд за обществено- 
политичесните общности и за 
самоуправителните общности 
на интересите са включени 
повече от 2 хиляди души. О 

си опит те са на
певите нрачни! в о-

На 11 .м. в Босилеград се 
проведе заседание на Общин 

конференция на ССРН, 
оценка

ската
на което бе дадена 
върху досегашните резултати 
от действуването на делегат- 

система в общината и

у

Равносметката от работата 
на търговските организации 
Нишки регион през изтеклата 

изглежда не ще бъде

в процеса на споразумяване 
и обединяване.

Това нещо произлиза от ве 
че известния факт, че търгови 
ята в региона е много удреб 
нена, а споразумяването и до 
говарянето с производителите 
върви <мнопо бавно.

в ската
определени задачи за по-на
татъшното й развитие и афир 
мация. Трябва да се отбеле
жи, че върху досегашния 
пит в работата на делегации
те, делегатите и 
структури в тази — 
разиснвали членовете 
щинската партийна конферен
ция, делегатите на Общинсна 
та скупщина и др.

ти за
равителните 
тересите 
тичесните 
посредствено ще се включи 

тази обществено-полити- 
анция. С цел да се раз 

подготвите

досегашния 
правили
сьществяването на принципи
те на делегатсната система. 

Костадинов посочи, че о*- 
известни проблеми, 

афир-

година 
розова.

Особено когато става дума 
вложения.

о-
за капиталните 
Обаче, за 
бота — за виновници се об
явяват главно други лица, 
което се правеше и досега. 
Това бе изтъкнато и на неот 
давнашната конференция на 
Регионалната стопанска намара 
в Ниш във връзка с работа
та на търговските орган иза-

ществуват
спъващи по-успешната 
мация на делегациите, деле
гатите и делегатските снуп- 
ацини. Между другите са и 
следните: недостатъчна наход 
чивост, неангажираност, а до- 

липсва на пълна отговор

и вслабата им ра- останалите 
област са 

на 06-
чесна
гърне качествена

дейност, Председателст
вото на ОК на ССРН вече 
предприема мерни за идейно- 

оспособяване 
ССРЙ в ме-

И на това заседание на 'Ре 
камара лнагионалната стопанска 

бе напомнено, че още мина
лата година за носители на 
отделни области в сдружава- политичесното 

на членовете на 
стните общности и трудовите 
организации, Чрез организира 

форми на работа обсъж
дат се задачите на ССРН в 
осъществяване на Конституци 

изграждане на общест- 
система

В работата на заседанието 
взеха участие: Раша Станисав 
левич, член на Секретариата 
на Председателството^ на Ре
публиканската конференция на 
ССРН, Гойно Вукичевич, 
ретар на 
конференция на ССРН в Юж- 
номоравския регион, ръково
дители на обществено-полити
ческите организации и на Об
щинската скупщина и др.

ри и
ност на отделни лица — уча
стници в нреирането на деле
гатската система. Делегатите 

осъществили трайна 
връзка със своите делегации. 
Все още след заседанията 
на скупщините не осведомя
ват делегациите за взетите ре 

Не е изнамерен метод

нето между търговоките и 
организа- 
— ,,Ниш-

производствените 
ции са определени 
промет" в областта на текс
тила, агрокомбинат „Ниш" в 
областта на селското стопан-

ции.
Правейки обзор на минало

годишната дейност на 
организации на сдружения 
труд, представителите на те
зи организации признаха, че 
досега малко е направено в 
преустройството на търговия
та върху конституционни 
чала.

И този път бе изнесена 
старата констатация, че проме 
ните главно се свеждат на 
разговори и приемане на зак 
лючения, които по-късно не 
се провеждат в дело.

От търговските организации 
в Нишки регион засега само 
„Нишпромет" е подписал са- 
моуправително споразумение 
за дългосрочно сътрудничес
тво с „Рудник” от Горни Ми- 
лановац. Изразена бе боязън, 
че положението не ще се 
промени съществено ако орга 
низациите на сдружения труд 
в търговията и производство
то по-активно не се включат

ни
не сатези сек-

Междуобщинската ята и 
вено-политичесната 

на делегатсни начала.областта на бялатаство, а в 
техника .и елентросъоръжени- 

— „Радиоелектро" и т.н.
шения.

ИЗ РЕЧТА НА СТАНИСАВ- 
ЛЕВИЧ

на- ДЕЙНОСТята

Изхождайки от тези и дру- 
изтеклия

ОТГОВОРНОСТТова преустройство е овър- Участвувайки в разисквани
ята на заседанието другаря 
Станисавлевич посочи, че де
легатската система като 
струмент на делегатските от
ношения означава създаване 
на начествено нови отноше
ния, в ноито еднакво и рав
ноправно се третират и ре
шават интересите на трудещи 
те се и гражданите.

Такива отношения изключ
ват възможностите на налага
не, пренебрягване на „дреб
ните” интереси и злоупотре
бата на средстава, предназна
чени за разрешаване на про
блемите в определена област.

Обаче, каза Станисавлевич, 
за такива отношения трябва 
да се борим на всяко място, 
а ежедневната конкретна дей 
ност може да обезпечи каче
ствени промени. Битката за 
такива отношения трябва да 
се осъществява в местната 
общност, организацията 
сдружения труд, Общинската 
скупщина и др. Новите отно
шения и създаването на со
циалистическа етика не могат 
да се осъществят без актив
ното участие на всички фан- 
тори в делегатсната система 
— заключи Станисавлевич.

В. В.

ги слабости, прези
Общинската конферен 

на ССРН посредством 
комисия за афирмация

зано и с икономическото по
ложение на търговията изоб
що. Ония организации, които 
са работили с фалит, или на 
ивицата на доходността, не 
се приемат лесно в 
ството на доходните организа 
ции.

Говорейки за досегашното 
действуване на делегатсната 
система в общината, предсе
дателят на Общинската кон
ференция на ССРН Борис Ко
стадинов изтъкна, че е тя 
приета като право и длъжност 
от всички трудещи се и граж 
дани в общината. В 74 деле-

период
ция ин-своята
на делегатската система е ор 
ганизирала съвещания и непо 
средствени разговори с чле
нове на делегациите в мест
ните общности и трудовите 

По такъв начин

семей-

М. М. организации.

ланското развитие на община- 
те от по-широно значение: сто 
та, подтикване на процесите от 
областта на сдружения труд, ко 
муналното строителство в ме
стните общности и прочее. При 
това доминираше готовността 
на просветните работници и в 
бъдеще да отделят много труд 
и време за успешното разре
шаване на тези и други проб
леми.

СЪБОРЪТ
още по-голям жар да работят 
за издигане на учебно-възпита
телната работа, да се преодо
ляват материалните трудности, 
които не са малко, да се подо 
брява материалното положение 
на просветния работник и На 
училището, да унрепват само- 
управителните и взаимните от 
ношения в колективите.

Разискванията бяха обстойни 
критически, на моменти само- 
критически. Това даваше още 
едно качество на целия ход на 
работата. Просветните работни
ци не се ограничаваха да рази 
екват само за проблемите в у- 
чебното дело. Твърде често те 
се спираха и върху проблеми-

ДВА ДЕНА просветните ра
ботници от Босилеградска об
щина разглеждаха мястото, ро 
лята и задачите на нашето у- 
чилище в настоящите условия. 
На първия ден те изслушаха ня 
колко извънредни сказки, изне
сени от преподаватели, дейци 
в републиканските обществено- 
политически организации. Това 
допринесе просветните работ
ници да опреснят, задълбочат 
и разширят познанията си по 
много въпроси — реформата 
на образованието и възпитани
ето, образованието и възпита
нието в сдружения труд, всена 
родната отбрана и обществена 
самозащита, марксисткото обра 
зование в училищата и пр.

На втория ден участниците в 
събора разгледаха проблемати
ката на учебното дело в общи 
ната във всичките й аспекти. 
Главните акценти в обстойните 
разисквания бяха сложени на 
материалното положение на 
просветата, качеството на обра 
зователно-възпитателната рабо
та, издигането на кадрите в 
тази област, въпроса с учебни
ците и останалата литература 
на роден език, построяване на 
нови училищни сгради, ролята 
на просветния работник в об- 
ществено-политичесния живот, 
самоуправлението и взаимоот
ношенията в колективите, обра 
зованието на възрастните и 
още много, много други въп
роси пряко и косвено свързани 
с учебното дело нато важна 
част от сдружения труд.

Внушителни са повече неща 
в работата на събора. Той бе
ше извънредно подготвен, ка
то се тръгне от програмата по 
която работи, изготвените ма
териали, масовото присъствие 
и особено разискванията. Го- 
лшм принос в работата му да
доха представителите на сто
панството, самоуправителните 
общности на интересите, Об
щинската скупщина и на об- 
ществено-полиличесните орга
низации.

Във фокуса на вниманието 
бяха винаги централните теми 
от тази област. Над всичко из- 
пънваше готовността на труде
щите се в просветното дело с

БАБУШНИЦА

„Създаваме
партизанени И едно желание и необходи

мост, изказано от всички. Та- 
нива делови срещи да се ор
ганизират всяна година. На вся 
ка от тях да се направи ана
лиз на постиженията през из
теклия период и да се.опреде 
лят конкретните задачи, в пред 
стоящата изключително отговор 
на обществена работа на учи
лищата.

на

Какво мисли за таченето и ра 
звитието на традициите от На- 
родоосвободителната борба в 
Бабушнишка община попитахме 
председателя на Общинската 
конференция на Съюза на со
циалистическата младеж Вла- 
стимир Николич. Той между 
другото той каза.

— На този въпрос отделяме 
голямо внимание. Особено през 
настоящата година, когато че- 
ствуваме и 40-годишнината от 
идването на другаря Тито на
чело на Партията и 85-тия му 
рожден ден.

Освен другите активности, 
посветени на този велик юби
лей, ние, младите в Бабушниш
ка община най-тясно сътрудни
чим със Съюза на бойците, ко 
ито ни предават своя опит. Мла 
дите в нашата община се гри
жат за поддържане на памет
ниците и възпоменателните пло 
чи в нашия край. И младите го 
рани тази година ще залесят 
2—3 хектара голини в областта 
на Раков дол и Цървена ябу- 
ка, където през Народоосвобо- 
дителната борба са се разиг
рали страшни боеве срещу оку 
паторите. Тези гори ще назовем
— партизански гори в чест на 
падналите партизани.

Инак — продължи Николич
— ив рамките на политическа 
та школа на „Борба“ ще разра 
ботим темата „Тито — партия

— революция“, а продължаваме 
и с други форми на идейно-по
литическо издигане на младеж

Ст. Ст.

По предложение на Общинския координацио
нен комитет при Общинската конференция на 
ССРН, за началник на Секретариата на вътрешни
те работи в Босилеград е наименуван Стойне Ива 
нов, досегашен директор на Основното училище 
„Георги Димитров” в Босилеград.

БОСИЛЕГРАД

СТОЙНЕ ИВАНОВ 

- НАЧАЛНИК
*

Стойне Иванов е роден през 1926 година в 
село Горна Лиоина, в земеделско семейство.

След като завършил .гимназия и Полувисше 
педагогагческо училище, работил е като 
лен учител, училищен инспектор и 15 години е 
бил директор на Основното училище „Георги Ди-ьи 
тров” в Босилеград.

Член на Съдоза на

НА СУП гимназиа-

комунистите е от 1952 година.
През 1954 година е избран за председател на 

Околийския съвет на Съюза на синдикатите а елен 
г°грнСекргетар на Околийската конференция на ССРН в Босилеград. От 1963 до 1967 годшГбеше 
председател на Общинската 
град. скупщина в Босиле-

Иванов повече пъти беше избиран 
Общинския комитет на за член на 

СКС, отборник на Общин
ската окупщина и др. Сега е делегат в Обществе- 
но-политичеокия съвет на Общинската 
член скупщина и

на Председателството на Общиноката конфе
ренция на ССРН.та.

Нашите училища посещават 
първоборци от този край и из
насят спомени за славните дни 
от Народоосвободителната бор 
ба — изтъкна Властимир Нино 
лич.

В чест на ЗО-годишнината от освобождението 
на Босилеградския край от фашизма, Общиноката 
скупщина му присъди грамота.

М. А.
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ОСНОВНОТО Е - ГРИЖАТА ЗА ЧОВЕКА БАБУШНИЦА; *№
Голям интерес за 

Титовия фонд
В Бабушнишка община владее голям интерес за зач- 

леняване в Титовия фонд за стилендпране на деца на ра
ботници. Локрай 36 трудови организации и сдружения, чле
нове на Ти то вия. фонд,;.1в него все повече се зачленяват и 
отделни работници, - селскостопански 
дани в общината.

Общата, сума на./вноските в Титовид фонд в Бабушниш 
ка община възлиза на 57,350 динара.

В Съвета на профсъюзите в Бабушница ни уведомиха, 
че -най-големи суми досега от трудовите организации са 
внесли химическата промишленост „Лужница”” 5 хиляди и 
„Текстилколор' 3 хиляди динара. С най-големи суми граж
дани-членове на Титовия фонд са зачленени засега Воислав 
Иованович и Воислав Кръстич с по 300 и Сретен Нръстич 
с 200 динара.

—* Беше изтъкнато на 
съвет, който 
ботниците

3аСеАаН”ето на Общинския 
разгледа информацията 

от работа
синдикален 

за отсъствията на ра-

През първите 11 
организации на 
общности 
работника са 
злични

на отсъствията, изтъкна д-р 
Цветанович и между другото 
каза: „Нито на една майка не 
съм отказал в досегашната си 
практика да дам 
ако наже, че няма ной да й 
пази детето".

Във връзка с отсъствията 
по болест д-р Цветанович ка
за, че основното е грижата за 
човека. А в това отношение 
малко со прави. „Нито един 
директор не се е интересу- 

досега за някой болен ра 
ботник от своята организа
ция". Не значи ли това, че 
не се води достатъчно грижа 
за работника...

Третият вид са неоправда
ни отсъствия, всъщност. от
съствията на различни симу- 
ланти.

„По отношение на симулан 
тите сме постигнали успех", 
но за откриване на 
случаи са нужни 

но три дена.

Има обаче други неща, ко
ито заслужават внимание. В 
течение на годината повреди 
на работа е имало при 108 
лица, поради ирето са загубе 
ни около 1000 трудодни. А 
това говори, че не се води 
грижа за превантивата.

А да се намалят отсъстви
ята по болест е необходимо 
да се предприемат редица ра 
боти. Да споменем само ня
кои, които бяха изтъкнати в 
разискванията.

Необходими са помещения 
за работническа . амбулатория, 
системни прегледи на работ
ниците (които липсват), гри
жа за човека във всяка тру
дова организация и т.н. Да 
се види и защо отпуски по 
болест най-много ползват ра
ботниците с най-ниски дохо
ди? Защо работниците са „бо 
лни" обикновено в петък и 
събота?

Всичко това бяха само ра
зисквания. А да се стигне до 
същността на проблема, бе
ше констатирано, е необходи
мо нещата да се обсъдят от . 
специалистите и в самите тру 
дови организации.

месеца на 1976 г. в 20 
лм».САРУЖения трУА и тРУАови
Димитровградска община 2542 

отсъствували °т работа, по ра-
трудочаса Или ' К°еТ° е равно на 359812 
паботн^; „ ' С АрУги АУми казано, 140
на работа ^,еАНевно в годината не са били 

л ’ Болшинството тези отсъствия са 
Р Аи болест. Но_ има и други причини.

В

отсъствие,
производители и граж-

ПРОБЯЕМЪТ във връзка с 
отсъствията беше обсъден на 
заседанието на

сто и т.н.
Отсъствията са най-много по 

ради отпуски по болест. От 
общо 359 812 часа 
работно време 310 428 
са поради здравни причини. 
Останалото 
поради 
платени и 
вия, застой в производството 
и прочие.

Тези данни ясно говорят, че 
най-голям проблем във връз
ка с отсъствията в общината 
са отпуските по болест, 
дали всички тези 
са и „оправдани" е отделен 
проблем, които търси серио
зен анализ и на който не се 
полячи отговор на заседание
то на Общинския синдикален 
съвет. Разискванията 
показаха какъв трябва да бъ
де подходът към този проб
лем и по кой начин.да се об 
съжда в бъдеще.

Взимайки участие в разис
квания . д-р Предраг Цветано
вич изтъкна, че по негово мне 
ние има три вида отсъствия 
по болест. Първите са отсъ
ствия за пазене на болни де
ца, вторите са оправдани от
съствия поради болест и тре
тия вид са неоправдани.

За разрешаване на първия 
проблем е необходимо да се 
създадат условия за открива
не на отделение, в рамните 
на детската градина, за пазе 
не на такива деца, за ноито 
биха се грижили медицински 
работници. По този начин зна 
чително би се намалил броят

вал
Общинския 

синдикален съвет в Димитров 
фад. на което 
и представители 
циите на сдружения труд и 
Здравния дом. На заседание
то беше констатирано, че 
формацията за отсъствията от 
работа представлява 
новен

загубено
часаприсъствуваха 

на организа- Стипендии от Титовия фонд Бабушнишка община
засега ползват Марина Глишич, ученичка ;в първи 
Милена Йованович, ученичка

в
време е загубено 

различни фактори: 
неплатени отсъст-

клас
в трети клас в гимназията Ру

жица Петрович, студент-юрист, първи «у,ре в Ниш, Милена 
Митрович, студент вв Висшето текстилно-ттхничесно учили
ще в Лесновац.

ин

само ос- 
материал, В предстоя

щия период е необходимо о- 
баче да се направи 
разгледат възможностите 
намаляване на отсъствията.

М. А.
анализ и такива

най-малкоза
БОСИЛЕГРАД

отсъствия
най-много отсъствия

ПОРАДИ БОЛЕСТ
Данните в 

ясно говорят, че този проб
лем е трябвало да се обсъди 
много по-рано. Като казваме 
това, имаме предвид обстоя
телството, че отсъствията са 
особено резки в 
организации. Така например в 
мебелното предприятие „В. И. 
Циле” за 11 месеца през 1976 
година са загубени 44 821 тру 
дочаса. А това е 10,5 на сто 
от съвкупното работно време.

Подобно е положението и 
в оставалите организации от 
областта на стопанството. В 
каучуковата промишленост „Ти
гър“ отсъствията възлизат на 
135 333 часа, ноето е 6,7 на 
сто от съвкупното работно 
време. В ножообработвателно 
то предприятие „Братство” 8,5 
на сто от работното време е 
загубено поради отсъствия, в 
конфекция „Свобода” 5,8 на

Програма за нрайграмч 

ното сътрудничество
информацията

обаче

стопанските;

През миналата седмица в 
Босилеград се състоя заседа 
ние на Комисията за между 
народни отношения- и сътруд 
ничество и за дейността във 
връзка със заемането на на 
ши работници в чужбина при рено в срок от'една седми- 
Общинската конференция на Ца да се изготви отделна 
Съюза на комунистите, в чия програма за. развитие на край 
то работа участвуваха ръко- граничното сътрудничество на 
водителите на . обществено-по Босилеградсна община със съ 
литичесиите организации и на седните в НР Българи места. 
Общинската скупщина.

на външно-политичесни ^теми, 
а по-специално за ролята и 
значението на необвързаните 
страни.

На заседанието бе догово-

Участниците в обсъждането на
този въпрос констатираха, че 
има условия за сътрудничес
тво преди воичко в областта 
на културата, спорта, в нянои 
стопански дейности и в раз

Членовете на комисията 
приеха програма за работа за 
тази година, която предвиждаБОСИЛЕГРАД

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ПАРТИЙНАТА ОРГАНИЗАЦИЯи_
разгръщане на по-интензивна 
идейно-политическа дейност витието на граничния оборот.

в. в.чрез организиране на сказкиДа се подобри работата 

на делегациите А. Димитров

...вище. Разбира се, тук има изве 
СТН1И оправдания, тъй като вой 
чки материали не са достатъ 
чно достъпни 
на всеки член на делегации-

“«V.. . . .

Първичната партийната орга 
кшация в Босилеград лодроб 
но обсъди досегашната работа 
на делегациите за Общинската 
скупщина и самоуправителни 
те общности на интересите, из 

общност.

БАБУШНИЦА

Сесия на 

Общинската 

скупщина

и разбираеми ...Т'у
>!%!-.те.

На заседанието се изтъкна, 
че делегатите нередовно оове 
домяват своите делегации за 
взетите в Общинската енупщи 
н-а и скупщините на общности 
те на интересите решения. И 
обратно: не винаги се застъп 
ват за мненията и предложени 
ята на| делегациите.

Изхождайки от тези и дру 
ги констатации, първичната 
партийна организация заключи: 
да се -изучат воични субекти 
вни слабости, спъващи по-ус 
пешната афирмация на деле 
гатската система в 
общност. Върху тази 
ще се ангажират и ръновод 
ствата на оотаналите обществе 
мо-«иолитич веки организации в 
местната общност в Бооилег 
рад.

брани >в местната

В обсъждането на този въ 
лрос участвуваха -председате 
лите на делегациите и някои 

на общес-

’ -

4У
■ •

Вчера в Бабушница се про
веде сесия на Общинската 
скупщина. Делегатите на три
те съвета на скупщината об
съдиха дейността на Изпълни
телния съвет на ОС, доклади 
за дейността на Окръжния 
съд в Пирот, на Общинския 
съд и Общинското тъжител- 
ство в Бабушница.

Скупщината разгледа • и дру 
ги антуални въпроси и гласува 
решения за повишение цени
те на мляното, месото и др.

от ръководителите 
ттвено-пол итич еснит е 
ции в местната общност. Сти
гна се до извода, че досегаш 
мата работа на делегациите в 
местната общност в Боеше 
град белоти възходящи резул 
тато. При това обаче се явя 

слабости, спъващи 
им афирмация.

организа

Подготовка за града
От височките села и селата на Забърдне много хора 

слизат при Пъртопоппнскпте воденици, където чакат ав
тобусите, конто тук най-често минават — три пъти 
ден. В очакване па автобуса те се подготвят за града — 
мйят се в бистрата пода край воденицата.

ват реди 
-гкну спешната 
ЕдНа от т<я-х е неактивното от 
нешение тю всички материали 
на самоуиравителиите общно 

и Общин

наместната
задача

Сн.: Б.сти «а интересите

М. А.В. В.
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НА БО СИЛЕГРАДКОМУНАЛНО-БИТОВИ ПРОБЛЕМИот ИЗЛОЖЕНИЕТО НА МИНА ШПИЛЯК НА СЕМИНАРА В ОТ ИЗЛОЖЕНИЬН^мя д пр0ВЕЖДДНЕ нд ЗАНОНд зд

ЗА ПО-ДОБРО СНАБДЯВАНЕСТУБИЧНЕ 
СДРУЖЕНИЯ ТРУД

Единство на правата 

и отговорностите в 

сдружения труд

на тази мреС изграждането
жа ще се закрият всичш^ча-Неотдавна изпълнителният съвет на Об

щинската скупщина в Босилеград анализи
ра провеждането на решенията от областта 
на строителството и комунално-битовата деи- 

в общината.
Щее се спрем само на един от обсъдени

те въпроси, отнасящ се водоснабдяването
Босилеград.

Преди две години от с. Извор до Боси
леград бе построен нов водопровод с доста
тъчно количество вода за потребите на вси
чки граждани. Обаче, градската водопрово
дна мрежа, която е в лошо състояние и не 
изпълнява техническите изисквания, не об
хваща всички квартали в града. По такъв 
начин, въпреки достатъчното количество во
да, жителите в кварталните Карапин дол, 
Груински път, Магурка —

вводопроводиотми
прад.

това ще се създаНаред с 
ват условия и 33 изграждало 
на нанализационна мрежа, на- 

Босилеград все още ня 
на кана

ност
В нвато

Сега дължинатама.
града 

на 600 метра.
лизационната мрежа в 
възлиза само

излишък. Инак с 
технологически

хнологичесниСИНДИКАТЪТ нинога досега 
бил в позиция до тана- явленията на 

измишъцй трябва да разчита- 
ловече отколкото досега, 

борбата

не ©
ва степен да лонесе отговор
ността -и осъществява своята 
защитничесна функция в об
ластта на взаимните 
ния на работниците 
ния труд, съгласно 
щията, «оито му дава Законът 
за сдружения труд — лодчер 
та председателят на югослав
ските синдикати Мика Шпилян 

речта ои на семинара за 
Закона за сдружения труд, съ 

' стоял св миналата седмица в 
Стубичне Толлице.

Шпиляк говори за ролята на 
синдиката ло отношение на 
новините, които съдържа За- 
нонъх, изтъквайки при това 

^ единството на правата и отго 
ворностите на работниците в 
сдружения труд, което произ
лиза от обществения характер 
на обществената собственост 
и от факта че трудовото от
ношение ое установява 
отношение между самите ра
ботници, а не между тях и ра 
ботодателите.

Досега в практиката често 
бяха изтъквани правата, а мно 
го малко се държеше смет- 

каза

се грижи за нейно никой Не 
ното поддържане.ме

Всяко изостряне на 
за производителност и рацио
нализация в работата довежда 
до технологически излишъци. 
Затова твърде важно е меха- 

защита на работ-

Изпъл кител ния 
от ООСТ 

техниче

отноше- 
, сдруже 
лълномо-

Също хана
на ОС търоисъвет 

„Услуга” кадрово и 
ски да се оопособи за Ра3гнизмите за 

ниците да бъдат прецизно раз 
работени и да се предприе- 

мерки преди работниците 
се озовали в лоложе-

този,само нарешаване не 
но и на ^ 
но-битови въпроси в града.

нямат вода. всички Други комунал
мат 
да са
ние да се намерят на списъ- 

„неразпределените".
Шпиляк обърна внимание и 

на една «а пръв поглед тер- 
минологическа, но 
на промяна. Вмеото наименова 

„работно място" За
конът уотановявв 
ето .работи" и „трудови за
дачи". Следователно, 
за конкретна работа, за 
определени работи и задачи, 
за нов и ло-другоячен подход, 
който изисква дълбоки проме-

в мрежа от 3,5 милиона дина
ра ще обезпечи Общинската 
скупщина.

това водатаПротивно на 
нерационално се ползва. Голям 
брои граждани имат частни 
водопроводи, но същевреме- 

ползват и градокия водо 
превод, пълнят собствените си 
резервоари и 
ство вода сега тече по ули 
ците! През зимата тази вода 
създава поледица, така че 
някои от улиците, като 
совица", са изцяло непроходи

В. В.
ка на

нносъществе-
спортнитв риболовГодишна нонференция на сдружението на 

Ци от „Нишава" Димитровград)
голямо ноличе

ни ето наименовани

Спорт, който об 

лагородява
касае се „Раясно

ми.
Има още проблеми във връ 

зна с водоснабдяването в гра 
да. Поради несолидно строене 
водопроводът от с. Извор до 
Бооилеград често пъти се пре 
късва: все още няма постое- 
Н'И защитни стени. За поддър 
жането на градската водопро
водна мрежа и водопровода се 
грижи ООСТ „Услуга”. По пре 
ценна на Изпълнителния съвет 
на ОС, тази организация не 
се отнася отговорно към този 
въпрос. Водата често се за
тваря без предварително осве 
домяваке на гражданите, нито

нато

ни.
Такъв подход води към оце 

няване на резултатите на тру 
да и дава подкрепа на труда, 
противно на сегашната пранти 
на да ое плаща работното мя 
сто. Шпиляк изтъкна/ че при 
около 50 на ото от сегашните 
работни места още няма ясно 
определени задачи и прецизно 
определени работи. Това по 
правило са онези работни ме 
ста, където резултатите не 
се мерягг.

В изложението си на се ми 
нара Шпиляк заяви и това, че 
с решенията в Закона федера 
цията е изчерпала своите кон 
ституционни права и че уда 
рението на активността сега 
се пренася на трудовия колен 

да' тив. Подканвайки# работници 
те към политическа мобилиза
ция, Съюза на комунистите и 
Синдиката Шпиляк изтъкна, че 
и най-добрата регулятива не 
би могла да даде пълен ус
пех без тяхната постоянна ак 
ция.

и за повече дисциплина всред 
рибарите тю врем© на лорибя 
ването на Нишава и останали 
те реки в общината.

Взето е решение билета за 
спортен риболов да струва 
120 динара — за възрастни, 

35 ди

В началото на този месец 
в Димитровград се състоя го 
дишно отчетно-изборно събра 
ние на сдружението на спорт 
ните риболовци „Нишава". В 
донлада за работата на сдру 
жението през изтеклата годи 
на се изтъква че са постигна 
ти забележителни резултати. 
На първо място, направено е 
много за масовизирането на 
сдружението. От стотина чле 
нове, нолиото имаше миналата 
година днес то наброява 198 
възрастни и 152 пионери.

Членовете на ^Нишава” 
взели активно участие в борба 
та срещу бракониерството и 
опазването на реките от замръ 
сяване.

В настоящата година Ще 
продължи дейността му в та 
зи насока. Планира се да се 
предприемат мерки за развъж 
дане на повече риби в реките

ка за задълженията 
Шпиляк. Оттам, идваха много 
изкривени отношения, пк и по 
някога лентяят по-лесно полу 
чаваше защита отколкото доб 
рият работник. Синдинатът се 
га трябва ло-решително да 

. влияе върху регулирането на 
трудовите отношения в инте
рес на класата, а ло-последо- 
вателно е произтекла и него 
вата двойна роля: да защити 
работника от лентяя и от въз 
можките узурлации на самоуп 
равителните права на работни

50 динара за младежи и 
нара за пионери.

Сдружението на спортните 
риболовци от Димитровградсна 
община ще вземе активно уча 
стие в чествуването «а вели- 
ликия юбилей на югвславски 
те народи и народности — 40 
години от идването на дру
гаря Тит-о начело на Партията 
и 85-тця му рожден ден. В 
чест на юбилея, между дру 
гите активности, рибарите ще 

излет

редовно с© контролирапък 
качеството й.

За решаването на проблеми
те с водата Изпълнителния съ

са
ка.

Законът, впрочем,
общественапо-гол ям а 

. сила на отговорността, нато 
подчертава, че с несъвеотно- 
то извращаване на работните и 
останалите задължения, работ 
нинъг нарушава не само пра 
е а на другите работници, но 
им затруднява и управляване
то с обществените средства.

С установяването на дисци 
плинарната комиоия и проце- 

> : дурата в нейната работа, За
конът защищава работника от 
чието и да било своеволие. 
Чрез представителите на об
щинските съвети на сдруже- 
ния труд в тези комисии се 
осигурява по-широк класов ин 
терес и осуетява комисията 
да стане инструмент на групи, 
отделни лица или на бюро
кратично своеволие.

ва вет на ОС е предложил в те
чение на тази година в Боси 
леград да се построи нова во 
допроводна мрежа за воички 
квартали. За целта е изготвен 
проент, а необходимите сред 
ства за новата водопроводна

организацират и един 
през месец юли настоящата
година.

М. Андреевич

ДИМИТРОВГРАД:V

г. Щ
- „Г- ..Капиталовложенията през т. г. 

гаранция за стопанско разви- ■ X,щ-I
' ' /

:4 '.-.V
-4 .

V ЩV*4*’ -А "
Що се касае до по-теж

ките нарушения на трудовата 
длъжност, Шпиляк изтъква не 
обходим остта точно да се ут
върди какво е • това, защото 
по-тежкото нарушение може 
за последсвие да -има прекъс 
ване с работа в сдружения 
труд.

Припомняйки, че за разли- 
•••■• ка от сегашното състояние, 

Законът предвижда и няколко 
възможности за прекъсване 
на трудовото отношение, Шпи 
лян подчерта, че никой не мо 
жв да остане без работа, по 

- - ради това, че ое явил като те

!
.
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ПЪРТОПОПИНЦИ-СЕЛО НА висшисти
0Т

вин час, аДот Иводе»иодте0до°пеНИЧИТе поло-
Славчо Тодоров лочтГедин Пъртопопинци в дома на 
дни трудно е да се те *™ През тезн Дъждовни 
На нас беше още гс^еудоб^о1са?™те сокаЧи на селото, 
с единственото спасително гпе„ ЩЦОТО не Разполагахме

™. н»°з -.аг
п=гНЗ=:г““

го построим. Но през тая година сигурно ще изпълним 
и тая задача ...

Пъртопопинчани, които работят в страната не мо
гат със своите кола да дойдат в къщи. Оставят колите 
до воденицата и след това пеша, с куфарите и багажа 
отиват по калния път до домовете си. Затова те събра
ли 30 хиляди динара и Местната общност обезпечи два 
милиона. С пет милиона стари динара селото ще започ 
не тая акция и със собствени сили ще я реши. И тогава 
пъртопопинчани, които работят в Ниш, Белград, Сараево, 
Загреб, Любляна и много други места ще могат спокой
но да си идват в къщи.

Едвам ли има на друго място такава солидарност 
между селото и отшелниците. Те живеят със проблеми
те на селото, а селото ги не забровя. Момир Тодоров, 
синът на Славчо, който сега е журналист на радио Ниш 
казва, че от Пъртопопинци има над 40 висшисти. Те ра
ботят като гимназиални учители, художници, инженери, 
писатели. И в подкрепа на това те започнаха да набро
яват висшистите от селото. Те с гордост говорят за Вес
ко Димитров, който работи като маишннен инженер в 
Загреб, негови брат Детко, който печатал вече две кни
ги разкази в които обрисувал хората от Забърдие. След 
това с добро име се ползват Димитър Велков, електро
инженер в Любляна, Райко Велков, гимназиален учител 
в Куманово, Новица Борисов, гимназиален учител в Бор, 
Панта Донков, машинен инженер в Ниш и неговия брат 
Душко, скулптор, Сава Перов, лекар в Пршцина, Нов- 
ко Велков, лекар в Пршцина.

— Не забравяйте да запишете, че и председателя 
на общината Борис Борисов и неговия брат Александър 
Борисов също така са висшисти — добавя домакинът 
Славчо.

домакини 
друга представа, 

като трудолюбиви хора.
о о о

ната обшнос? ни каза председателят на Мест-
още аед осйп^^% активист бай Таско Голубов - 
Т\/к- тпаКп ждението започнало да се преустройва
жщане не ^завъшнечГРОИ коопеРативен лом, чието изгра 

че хотт™ И Д° днес’ само благодарение на хората тогава имали добра представа за раз
витието на нашите села. Още тогава се предвиждал са 
лон с повече от 200 места, а селото днес няма ни тол 
кова жители. Но затова пък селяните, ония които оста 
нали тук, се орентирали към промяна на породистия съ 
став на овцете и говедата, променили сортовете на жи 
тото и царевицата. Селото е електрифицирано. Домовете 
са напълнени с електрически уреди. През тая 
селото ще получи и вода.

Сега за нас е най-важно да построим пътя 
водениицте до селото в дължина от само един киломе
тър — казва бай Таско. — Вярно е това, че дължината 
на пътя е малка, но ние до сега не намерихме сили да

Таено Голубов

— Имаме и военни — ка
зва домакинята — Воя Голу 
бов трябва да се запише обе 
зателно. Той много 
своето село и всяка година 
идва тук... \гу

И така редуват се имена 
та на Трайко Соколов, ле
кар, Аца Грозданов, съдия, 
Драган Делчев, адвокат. Ми 
лован Тошев, селскостопан
ски инженер, Стойко Голу
бов, икономист и много дру

това,
обича

година

ги.
Пъртопопинци е действи

телно село на вишисти. Хо
ра, които работят из цялата 
ни страна.

от

Б. Николов

зи година ще се направят об- а за уреждането на Дервен 
стойни подготовки за електри- още около 45 хиляди динара, 
фикация на Кебапова и Груби- Запланувано е и строителство

то на обществена сграда с жи 
лищни и делови помещения в 
Клисура.

КЛИСУРА

НА ПРЕДЕН ПЛАН - ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА на махали.
Планирано е и тази година 

да се усвоят около 40 хиляди 
динара за поправка на пътища,стните общности в Драинци и 

Кострошевци. Стойността на о- 
бента възлиза 148 хиляди ди
нара, а местната общност в Кли 
сура обезпечи 60 хиляди ди
нара. Необходимо е да се из
гради и далекопровод в дължи 
на от 450 м до трафопоста и 
се очанва да пристигне ком
плектно оборудване на къщич 
ната от страна на РТБ. Запла
нувано е обектът да бъде пус 
нат в действие за Деня на 
младостта.

Очебиещ е показателят, че 
Нлисура още 70 на сто е не- 
електрифицирана. Оттук пове- 
чето акции ще бъдат насочени 
в предстоящия период нъм еле 
нтрифинацията. Планира се та
зи година да се електрифици
ра Смудин район, нойто има 
оноло 110 семейства. Капитало
вложенията ще възлизат 
1 300 000 динара, а ще ги обез 
печат Общинската скупщина, 
местната общност и граждани
те чрез самооблагане. Досега 
е построен трафопост на стой
ност от 42 хиляди динара. Та-

Село лисура има 42 махали. 
По-големи от тях са: Грубина, 
Скубина, Тутуничина, Спасина, 
Станишина, Дражина, Ганджи- 
на, Пашмагова, Милина, Горна 
Стрезина, Сушина, Гаджина, Пе 

Кебапова, Кошарчева и

С. М.ИНТЕРЕСУВАШЕ ни работа- 
местната общност в Кли 

понеже през миналата го 
бе една от най-дейни- 

Сурдулишката община.

та на 
сура, 
дина тя 
те в

Тук, в центъра на селото, е 
построено ново училище, ное- 
то е твърде хубаво. В него

чистота и по нищо не

ина,
други.

е
През миналата година са по 

махленските пътища в 
от 36 км. Стойността

изршдна 
се отстъпва от правилното
разователна-възпитателния
цес.

правени 
дължина 
на работите е 102 600 динара, 
а обезпечиха ги съвместно ме
стната общност — 71 820, Об 
щинската скупщина — 30 780 
динара. Въпреки че разстояние 
то между махалите е по 4, 5, 

повече колиметра, почти 
махали са свързани с

об-
про

Също в центъра на селото,

НарИЧаЩ Магазина Нза°продаж- 
КОИТО
снаб-

рат осем 
ба на смесени 
през годинато с усърдие 
дяват жителите с необходими- 
те стоки. Туй се намира и по
щата, Отделение на мил^ията, 
частна касапница и 4 частни 
кръчми. Клисурачи особено са 
доволни, че имат амбУл?”™Рияе’ 
нъдето всенидневно Ра®°™т я 
кар, зъболекар, две мвдиции 
ски сестри, лаборант, двам!а зъ 
бни техници и болничар. В це 
л,пя е и Турската кула, за но 
ято клисурачни не знаят колко 
я стаоа ПоД защита на дър
жавата е, № зв нея никой не 
Ге грижи и тя е вече руинира-

стоки,
па и 
всички
добри пътища с центъра на се
лото.

Дервен е асфалтиран, за но 
180 хиля-ето са изразходвани 

ди динара. Пеина маахла, има
ща 13 семейства, получи водо 
провод (в дължина от 650 м), 
за което са изразходвани 40 
хиляди динара. Тези сРеД<-™а 
обезпечиха местната общност 
и гражданите с доброволно у- 
частие.

Построен е ТВ-препредовател 
с общ труд И средства с ме-

СЛЕДИТЕ НА ВОДОПРОВОДА 
БЕЛИТЕ търби на бъдещия водопровод през Смнлов 

на Забърдне напомнят, че тук в скоро време пак 
този важен обект наоко поле

ще започне акция за довършване на 
общината започнат през миналата година. След прокопа- 
ване на канала и поставяне на търбите в една част на 
водопровода сега предстои акция за довършване и на 
останалата част. Селата Пъртопопинци и Бреоевница са 
довършили и селския приключен канал.

на.
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САМОУПРАВЛЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ 

В УЧИЛИЩАТА
щността на учениците, а асе 
още се води борба с нянои 
начални слабости, нато опити ге 
самоуправлението да се разде 
ли на самоуправление ма учо 

преподавателите,

на тези форуми е също по- 
твгрдено, че ученинът не е в 
достатъчна степен самоуправи 
тел. А възпитанието 
дежта за активно участие в
обществено-тюлитичеснил
вот е една от основните ком 
поненти на социалистическото 
възпитание.

ЦЯЛОСТНОТО и последова- 
телно развитие на оамоуправи- 
телните и делегатски принци- 

въвпитателно-образова- на млапи във
телните институции, покрай ос 
таналите субекти, -изисква съ
ществено и градивно ангажи
ране на младите. Тяхната ро
ля, е осъществяване на рево 
люционното преобразяване, в 
което работническата класа и 
трудещия се човек ще имат 
доминиращо влияние във всич 
ни сфери на общественото до 
говаряне и решаване, е без
спорно значителна -и незамени

жи нциците
или пък со работи само в та
ви насока законната част от 
задълженията за участието на 
учениците в самоуправителни 

да со проведе. С то 
„задоволен квантитетът",

В тази насока
на ученика завъзпитанието 

осъществяване на ролята му 
една от

те тела 
ви е
докато онази, много по-значи 
тел на, качествената 
участието на ученика в само 
управителното

на самоуправител е 
първостепенните 
средните училища.

Процесът на самоуправител- 
но преобразяване на възпита
нието и образованието 
преди всичко за цол ученикът 
да бъде в ново, оамоуправи- 
телно, отношение. Той има по- 
големи права, но с тях ,.върв
ят" и по-големите задължения. 
С тази „реформа" ученикът 
става субект във воични проце 
си на самоуправителното реша 
ване". С това „наследения тра 
диционализъм" отстъпва място 
то ои на но-вите — хуманисти 
чесни отношения. А по този 
начин ученикът превзема своя 
та част от отговорността за 
решаване на въпросите, от но 
ито са в зависимост условия- 

отразени

взадачи
част на

решаване изо-
имо става.

Тези въпроси не со само от 
образователно

ма.
Резултатите, осъществени в 

тази област показват обаче, че 
самоуправлението в училищата 

желаното равнище.

възпитателно
значение, но първенствено от 
идейно-политическо 
и като такива 
получат мяото в дейността на 
младежките 
първичните организации на Съ 
юза на комунистите в учили
щата.

значение
не е на
Ученикът, всъщност, не е 
онова положение и няма оне- 

които би трябвало

трябва и дав

организации изи права, 
да има според Конституцията 
на СФРЮ.

След Десетия конгрес на 
СЮК и Седмия конгрес на 
СКС. на които са установени 

основи

ЦветяПерица Илиев:Драган Колев

ид ейн 0'П0л итич еските
шсоки в реформата 

обоазова-

БЕЛЕЖКА
задачи и
на възпитанието и 
нието. въпросът за самоупоа- 
вителното положение на уче- 
нмна е станал актуален не са 
мо в учил иглата, но и в само 

политически

ЕВТИНИ СВИДЕТЕЛСТВАта на школуване, 
чрез резултатите в образова
телния процес.

След нас е двадесетгодишен 
период от съществуване на обуправителните и

организации. В разисчвр.ччятп НА СЪБОРА на просветните работни
ци в Босилеград много шум се вдигна в 
разискванията във връзка с основното об 
разсвание на възрастните. По-точно за да 
ваке на евтини свидетелства. За нанво се 
касае?

но в босилеградсните училища не се при
лага. Защо? От самите разисквания произ 
лиза, че на прантика много по-лесно и 
бързо се взима свидетелство за завършен 
клас или основно училище ано само се 
излезне на изпит без предварително орга
низирани часове. По този начин за сед- 
мица-две се завършват един или два кла
са. И всичко това има занонно основание, 
върви процедурата, предвидена от закона. 
При все това изостава най-същественото 
— знанията.

ПРЕГЛЕД НА СПИСАНИЕ „МОСТ- 
КНИЖНА 43 В основните училища по селата от го 

дина на година се увеличава броят на 
кандидатите, които частно завършват ос
новно осемгодишно училище. За разлина 
ст тях, в основното училище в Босилеград 
такива изпити и кандидати почти няма. 
Защо? От разискванията стана ясно, че е 
много по-лесно да се получи свидетел
ство в една от селските осмолетни отнол- 
кото в босилеградсната. Критериите при 
изпитване и оценяване на кандидатите са 
различни. Това се знае в цялата община. 
Затова хора от Босилеград

Бранко Андрич: Привидно про 
тиворечие в поетиката на Лор 
ка; Милорад Геров: Стихотво 
-рения; Пене Димитров: Пре 
води на Ботевите стихотворе
ния на сърбохърватски език.

В КНИЖКА 43 на списание- 
то „МОСТ” другаря Тодор КУР 
ТОВИЧ пише «а тема ПАРТИ
ЯТА И НАЦИОНАЛНИЯТ ВЪП-юкп

С други думи, слаб критерий й свиде
телства без достатъчно, знания.

В този смисъл поназателно бе изяв- 
Милан

РОС Той казва, че
(СЮК) най-последователно е 
решавала националния въпрос.

от Тодор
Гоговлението на преподавателя 

от бистърсното основно училище: .Давах 
положителни бележки за много слаби от
говори. Срам ме е, че взимах хонорар 
за тая „работа” и готов съм да върна 
парите ...

Този парлив въпрос беше сериозно и 
самокритически обсъден. Това обещава, 
че в близно бъдеще ще се реши нан- 
то трябва, ноето ще бъде от полза и за 
самите кандидати и за авторитета на учи

Твърде актуална е и статия 
Йован М. Златич: 

на фашистката 
окръг през

Предаденият текст 
Куртович е част от студията 
му По собствен път", ломе- 

„Мост”

та на д-р 
Злодеянията 
армия в Нишки 
1942 г. А в рубриката „Педа
гогическа практина” Асен Сто 
ев пише за проверката и оце 
няването на знанията и умени

и онолните се 
ла отиват да държат изпити в Бистър, 
Лисина или Любатите, а не в Босилеград, 
нъдето училището е пред вратата им. 

Законно основание

стена в списанието 
книжна 9 и 10, излизащо 
Мостар.

Върху още една актуална 
тема из дейността на Съюза 
на югославските комунисти е 
и статията на ДФ Станислав 
Стоянович „Отношенията на 
евролейсното работническо 
движение и СЮК”. Стоянович 
в заключение на статията наз 
ва, че същността на необвър
заната политика е интернацио 
нална, универсална еднакво 
Значителна за всички географ 

за всички сфе-

в

за провеждане на 
тези изпити има. Член 105 от Закона за 
основно образование на възрастните 
волява и държане на изпити без предва
рително организирано обучение на нанди- 
датите в едно от училищата. Подготовка
та на възрастните е предвидена в Закона,

ята на ученика.
Книжната е илюстрирана с ан 

варели на Богдан Николов.
Главен и отговорен редак

тор Миле Николов.

поз

лищата.

Ст. Ст.

исто Ботев м словенски езикски .региони и 
ри на международните отноше 
ния »на социалистическа Юго
славия. И третата тема е свър 
зана с дейността на Съюза 
на комунистите. 'Боголюб Или
ев пише за Югославската ко- 

Комин-

своята дружина преминава Ду
нава с кораба „Радецки“ и та
ка започва борба за свободата 
на своето отечество. За това 
събитие писа тогавашния печат 
в Словения. Поезията на Хри
сто Ботев даде подтик на сло подготвяше и книга Ботеви сти 
венения писател Антон Ашнерц хотворения, обаче това осуети 
да напише цикъл стихотворения смъртта му. Словенският писа
на тема от борбата за освобож тел Франц Албрехт не успя да 
дение на българския народ от обнародва своите преводи 
турците. Всяно стихотворение 
от този цикъл има мото, взето 
от творбите на Христо Ботев.

И по-късно в Словения се 
писа за великия Ботев. По мал 
ко е обаче превеждан. На то-

Социалистическата стихове и представена българ- 
и Славейков до Левчев, Башев 
и Цанев. Опитът й в превежда 
ската поезия от Ботев, Вазов, 
нето на българска поезия в то
зи труд дойде до изражение. 
Това са нейните най-добри пре 
води. Книгата, която излезе с 
богата подвързия в поредицата 
.Пирика“ на Младинсна 

в Любляна, съдържа 
сет най-известни стихотворения 
на Христо Ботев. Поговор 
книгата от това издание напи
са отличния познавач на Хри
сто Ботев

револю
ция откри път за стиховете на 
Христо Ботев. Първите негови 
преводи обнародва у нас Иго 
Труден през 1947 година. Той

му|Нистическа партия, 
терна и някои съседни кому
нистически 'партии през 1941 
година. Авторът се спира и 
върху становищата на БКП по 
въпроса за Македония и пар 
тизанокото движение в тази 
част на Югославия.

за-
щото и той преждевременно 
почина. Преводи на Ботев 
лезнаха от печат тези дни. Пре 
веде ги Катя Шпур, словенска 
поетеса и известна преводачна 
от български език, която пре
ди няколко години обнародва 
отлична антология на българ
ската поезия „Жълта роза“, 
която с повече от три хиляди

книга 
петнаде-из-В рубриката Литература и 

изкуство са поместени следни 
те материали: д-р Милан Бан 
дич: Литературата в хода на 
времето и света; Властимир 
Вацев: Оонювните възгледи на 
Ленин за изкуството и литера 
турата; Иван Бороки: От сър 
це рожба, разказ; Фредерико 
Гароия Лорна: стихотворения;

на

гавашното общество в Слове- 
ниш не

и неговата поезия,
академик, професор Петър Ди- 
ненов.

ХРИСТО БОТЕВ не е неизве
стен на словенците. Познават 
го още от времето, ногато със

отговаряха неговите 
прогресивни и революционни 
идеи.

в

Матей РОДЕ
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МЕПШШВ а;*бабушница ч

Младите и традициите от [.ОБ

ДОСТОИ М ОТ' * >й?.

Младите в Бабушнишна об 
щина отдават 
ние на развитието

какво мислят
развитието на традициите от 
НОБ.

ГОРАН

за таченето и пуонали гол1И[р практицизъм, а 
извори за дейност намираме на 
право от живота. Устройваме 
срещи с .преживели бойци, ко 
ито ни разказват спомени за 
борбата и революцията.

голямо внима-
___ и таченето

на светлите традиции от На- 
родоосвобойителната
Борческа Лужница

МИТИЧ, IV 
председател на Координацион 
«ата конференция на младеж
та: — Резултатите, постигнати 
в таченето на традициите от 
НОБ в

борба. 
'Им а достой 

ни наследници и продължите 
ли «а революцията. В 
ношение особено се откроява 
дейността на 'младежката 
ганизация при гимназията „Вун 
Караджич" в Бабушница.

ДРАГАН ИЛИЧ, III клас: — 
Считам че обръщаме 
тъчно внимание .на развитие
то на традициите '°т Народоос 
вободителната борба. По този 
начин на дело доказваме, че 
не сме .развалено" поноление, 
както преди няколко 
ни наричаха
продължители на делото 
бойците за свобода и не зави 
оимост.

това от
доста-нашата гимназия са 

налице. С такъв дух е проник 
ната цялата наша (учебна ра
бота. Специално място

ор

на то

В (Юбилейнататл „ година младите от гимназията
„оук караджич в Бабушница продължават с още 
по-голямо внимание да внедряват традициите от На 
родооовободителната борба.

В своята програма те са внесли наградни те- 
от Народоосвободителната борба, художестве 

но ооработване на същата, организиране на реци
тации и декламации и др. Школата на „Борба" със 
статии на тема „Тито-революцияьмир" се следи с 
внимание.

години 
а достойни

на

мати
Посещаваме семейства 

паднали бойци. Неуписуеми са 
орещите с тях. Те ни отъжде 
стаяват със своите синове и 
дъщери, стават наши нераздел 
ни приятели.

Това е голям дълг за нас 
и ние ое стараем да го из
пълняваме. Досега досетихме 
повече от 70 къщи ...

ЗОРАН МАНИЧ, I клас: — 
Бих искал да кажа нещо за 
акцията, за която Илич гово
ри. Със Съюза на бойците съ 
трудничим с успех.

Иснам да изнеса един инте 
ресен случай. При едно песе 
щение на майка, загубила три 
ма синове в борбата се полу 
чило неудобно положение. Ста 
рицата не могла да издържи 
да разговаря с нашите прате 
ници.

Нашите другари излезли так 
тични, не се засегнали, а ус 
пели да се доближат до сър 
цето й.

След това тя ги приела и 
дълго-дълго им разказвала; пла 
кала — плакали воичните заед

на

Младежката организация при гимназията ще 
подготви^ и специално издание на многотиражката 
„Поглед” с Титови речи и статии. Към средата на 
март Гоша Анджелинович, 
край ще говори за създаването на СКО-евската ор 
ганизация в Лужница, а в многотиражката ще 
бъдат напечатани материали от книгата „Седемте 
секретари на СКОЮ".

По такъв начин те се включват и във всена
родната акция по ознаменуване на 40-годишнина- 
та от идването на другаря Тито начело на Парти
ята и чествуването на 85-тия му рожден ден.

първоборец от този

...

:.5*
Паметникът на освободителите в Бабушница

ЯСМИНА МЛАДЕНОВИЧ, III 
клас: — Както казаха другари 
те досега, в училището прида 
ваме голямо значение на раз 
витието на традициите от На- 
родосвободителната борба и 
революцията.

Аз искам да спомена и то
ва, че по повод на държавни 
и народни празници 
сме първите, които се прити- 
наме на помощ. А всички наши

срещи отразяваме в многоти 
ражката „Поглед".

РОДОЛЮБ ЦЕНИЧ, III клас, 
секретар на организацията на 
Социалистическата младеж при 
гимназията: — Искам да изтък 
на, че нашите срещи с бой
ци от Народооовободителната 
борба се превръщат в живи 
часове по история. От ноннрет 
ни примери за борбата ние на 
учаваме много.

През изтеклите две години 
гимназията посетиха и изнесо

зи въпрос отделяме в учени
ческата многотиражка „Пог
лед”. В нея поместваме мате
риали от славната Народоосво 
бодителна борба.

ха свои спомени от славните 
дни «а борбата неотдавна по 
чиналия Любо Вучкович, Жи- 
воин Нинолич — Бърко, Гюра 
Златкович —Милич, Ката Фи 
липович, Божко Богданович, 
Гоша Анджелинович и мнози
на други бойци и сътрудници 
на Народоосвободителното дви 
жение в този край.

Попитахме неколцина члено 
ва на Съюза на младежта 

в Бабушница

Създали сме младежки гру 
ти, които се грижат за пазе 
нето на възпоменателните гтло
чи.

И политическата школа при 
гимназията посвещата голямо 
внимание и а този въпрос. В 
работата ои отдавна сме «а-

ние

Матея АНДОНОВно.при гимназията

СТРОИТЕЛИТЕ НА ШАМАЦ — САРАЕВО СИ СПОМЕНЯТ...

Цорибродскк бригада беше ударна
те са мании, някои и баби. 
Олга Петрова беше с нас, 
след това Милованка-Маца Ге 
оргиева от Слагиня, Милован 
ка от Смиловци, Ценка Поли
на, Косанка от Смиловци и 
много други.

ята останахме два месеца. 
Трябва да кажа, че условия
та за работа не бяха много 
добри. Спеше се на слама и 
дъски, а главната храна беше 
герлшлата и 
храна.

дишнина в нашето младежко движение.
В изграждането на линията Шамац — 

Сараево участвуваха много 'младежи от 
Димитровградско. Даваме опомони на стро 
ителите за този важен следвоенен обент.

Тази година ще се празнува 30-годиш 
нината от изграждането на младежната 
ХГ Шамац - Сараево. По този случаи
в^Димитровград е Ф°Р””Ра" ~Тго- 
отбор за ознаменуване на тази важна консервирана

чии. Имаше определени про- 
позиции и, волното си спом
ням, младежите се бореха за 
тези значки. От нашата бри другарство.

Там на акциит© младе-дите.
жите се състезаваха за злат
на, сребърна и бронзова зна-

ПЕТЪР ДЕНКОВ: Трябва да нажа; че в брига 
дата съществуваше голямо

Ние завързахме Петър Денков като завеж- 
отлични другарски връзки с дащ физкултурата получил до

бър опит на това поле и след 
това поле и след това помог 
на за формиране на физкул-

_ През 1946 година бях в 
След завръщането 

априлАрмията. гада имаше много младежи, 
които завоюваха и златни зна младежите от Бела паланка, 
чки. А това беше голяма чест

од Армията през
Димитровград дойдох 

ногато 'се вършеха 
за формиране на

ми
Бабушница и с много младе
жи от други бригади. С Крен
та от Бела паланка, сега ве- турни организации в Димит-

Много време мина от ;тези теринарен лекар останахме за ровградска община. Той билгг т”.г
славни дни и трудно е да си ^ берберин’ьт важеше за най-до частвувал е на съюзната
спомним за всички другари. бЪр брИ^а)дцр Също така Цве ция за изграждане на фабри-
Спомням си за ония с които тен дизелов от Одоровци. ната „Иво Лола Рибар" — Бел
и по-рано другарнвахме и с «кб-• най-добри участвува- "ЛИНИята Кучево — Бро-
„сито тръгнах на бригадж^.,ВД^ЖнВд = бИ ™ и вадоц*нтралита .РВла

Г ГГЛ ,:Г ?п,л,а,.а,Даича в Бъл- син.'.

„„ гарил на линилта Волуяк — дър Величнов-Сенко, сега ле- м
нар ветеринар. Те тогава бя
ха студенти. В бригадата има 
ше и много момичета, днес

1947 в
в момента за всеки младеж.
подготовни
младежна бригада, която

в изграждането на 
Шамац — Сараево, 

записах в брига-

ще
11 месеци бригадир. Освен на 
линията Шамац — Сараево у-

участвува 
линията 
Веднага се 
дата. В нея бяха младежи от 
Пирот, Бабушница, Бола па 
ланна и Димитровград. Спом 
ням си, че след формиране 
на бригадата тръгнахме в Пи 
рот. Там се събирахме и за 
минахме на 
Сараево. Аз ‘бях член на ща 
ба и определен 
не фиснултурата. 
мо внимание 
физическо възпитание на мла

ак-

линията Шамац — Б. Н. — А. Д.
В следващия брой: АСЕН 
ВЕЛИЧКОВ — СЕНКО НИ 
РИЛ ТРАЙКОВ И ЕЛЕН
КО ВИДАНОВИЧ.

Порнин.

От нашата община бяхме 
около 60 бригадири. На лини-

за завежда 
Тогава голя 

се полагаше за
Петър Денков
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БОСИЛЕГРАДСНА ОБЩИНАЩ*^ВБОСИЛЕГРАД

В ОБЛАСТТА НА ФИЗИЧЕСКАТА НУЛТУРА: УЧРЕДЕНА ОБЩНОСТ ПО ЗДРАОНА
ЗАЩИТАНеизползвани възможности общност имаше прето тази

ди всичко съввтодатвлеи харан 
тор,

През миналата седмица 
Босилеград се състоя учреди 
телно събрание на Скупщина 
та на Ооновната самоуправител 
на общност на интересите ло 

което бе 
и бяха об

в

тана шредложи в непосред
ственото развитие и омасовя- 
ване на физическата култура, 
включително и футболната дей 
ност, да се ангажира и Сред 
ношкол свият образователен
център „Иван Караиванов" 
Босилеград, -който за целта ра 
зполега с необходимите кадри.

През тази пролет ще се 
продължи с изграждането на 
спортния център в Босилеград. 
В определени етапи от изграж 
даното му ще участвуват чрез 
доброволен труд и младежи-

На проведеното заседание 
членовете на Скупщината 

„Мла- твърде подробно анализираха 
досегашните резултати и проб 
леми «на футболния отбор 
.^Младост", нойто се от пре
ди една година състезава в 
Южноморавската футболна ли 
га. Бе констатирано, че досе
гашните резултати оправдават 
съществуването на този от
бор, обаче на лице са реди
ца нерешени проблеми, спъва 
щ1и по-уопешната афирмация 
на бооилеградсните футболис- 
сти. Един от тези проблеми е 
лошата досегашна оргамиза- те. 
ция в работата на футболния 
клуб като последица на без- 
действуване на управителния 
му съвет и недостатъчното по 
пъпване на отбора с нови фут 
болиоти.

Изхождайки от тези факти,
Скупщината смени досегаш
ния управителен съвет и из 
бра -нов от 13 членове. Също

.............................................................................................. ........................... *****

На своето годишно 
четно събрание Скупщината на 
спортното дружество 
дост" в Босилеград анализира 
повече въпроси, отнасящо се 
до по-нататъшното развитие и 
масовизиране на физическата 
култура в общината. В тази 
област тъкмо сега се правят 
по-сериозни крачки и се съз
дават по-значителни материал 
но-финансови условия.

от- съсСега тя Щ® разполага 
значителни средства, лредназ 
начени за здравеопазване, па 
то такава тя Щ® ^ьде рамо- 

-, но своите лрогра 
абота ще съгласува с

здравна защита, на 
избрано ръководство

някои антуални аъпро 
областта на здравеопа 

Южноморвски реш

отоятелнасъдени 
си «от 
зването в

п ми за р 
развойните политика на един 
ствената Регионална самоупра 
вителна общност за здравстве 
но осигурание, която бе офор 
мена неотдавна.

Въз основа на принципа на 
солидарност, Регионалната, об 
щност е дължна да обезпечи 
на всички трудещи се и 
граждани в тринадесетте об
щини в Южноморавския ре
гион еднаква здравна защита 
и да се грижи за равномерно 
то развитие на здравното, де

он
За председател на Снупщи 

наброяваща 29 деле- 
избрани от делегациите 

местните общности и трудо 
организации, е избран Си 

меон Богоев, земеделец от с. 
Дукат. За председател на из 
пълнителиия съвет на, Снупщи 
ната о избран СЛАВЧО ВАСИ 
ЛЕВ, работник от Ватеринарна 
та станция в Босилеград.

В разискванията на събрани 
се изтъкна, че правата и 

на новосъздаде

ната,
гати,
в

На събранието бе предложе 
съществуващия

вите
покрай

футболен клуб, в Босилеград 
да се създадат още няколко 
спорти клуба. За целта обаче 
необходимо е да се завърши 
спортно-ренреационният 
тър в Босилеград, за 
изграждане 
средства от Републиканската 
самоуправителна общност за 
физическа нултура. С част от

но,

Очаква се, че след реализи 
рането на тези решения значи 
телно много ще се допринесе 
изобщо за афирмация на фи 
зичеоката нултура 
градска община, като състав
на част на обществено-полити 
чеоната система.

цен- 
чието 

са обезпечени ло.ето В рамките на тези задачи 
пълна отговорност ще има?- и 
Основните самоуправителни| 
щност за здравна защита. *

в Босиле- длъжностите 
ната Основна самоуправителна 
общност по здравна защита 

работниците и земеделски 
те производители са много по- 
големи отколното по-рано, кога

об

натези средства през миналата 
година бе построено футбол
ното игрище.

В. В.в. в.
МФФМ»ФММ1Н»»»НМННФ>^Н........... .

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА 
ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

ПРИ ГИМНАЗИЯТА В ДИМИТРОВГРАД }

ПОЛИТИЧЕСКА ШКОЛА 

ДЕЙНО РАБОТИ
ства от 30 хиляди динара 
финансиране дейността на Са- 
моуправителната общност , 
интересите по образование^ и 
възпитание, а на Самоуправи- 
телната общност за култура ще 
се обезпечат 80 хиляди дина
ра. Тези средства им се отпу
скат поради това че с редов
ните си средства не ще бъдат 
в състояние да покрият разхо
дите си.

заВ Бабушнишка община на съ 
брания на граждните и труде
щите се обсъжда проекта на об 
ществения план и бюджета за 
настоящата година. Голямо вни 
мание се посвещава на подо
брението на материалното по
ложение на работниците във 
възпитателно-образователните 
заведения.

В общинския бюджет се пре 
движдат и допълнителни сред

на

От началото на учебната го 
дина при гимназията „Й. Б. 
Тито" в Димитровград дейно 
работи политическата школа. 
Същата е създадена по по
чин на Общинския комитет на 
СКС и Общинската конферен
ция на Съюза на социалисти
ческата младеж. Преподавате
ли са членове на Актива на

преподавателите при ОК на 
СКС в Димитровград.

Досега в школата са обра
ботени темите: „Марксизмът 
— наука и идеология на работ 
ничесната нласа“, „Марнсичес- 
кото разбиране на обществото 
и общественото развитие“, 
„„Марксистко-научно разбиране 
на религията“, „Етническо-хума

нитарните проблеми в социализ
ма“, ..Марксизмът и култура
та“, „Бюрократизъм, тенхокра- 
тизъм и други тенденции“, „Мя 
стото, ролята и задачите на об 
ществено-политическите 
низации“ и „Поява и развитие 
на ОЮК и неговото революци
онно преобразяване“.

орга-
Ц •• ■ - - -?

Сказките се посещават от 
голям брой ученици, които с 
интерес следят работата на по 
литическата школа.АКТИВНОСТТА НА МЛАДЕЖТА В СЕЛАТА

Взаимни посещения 

иа самодейците
Катица Стоянова

РАБОТАТА НА ХУДОЖЕСТВЕ
НАТА СЕКЦИЯ В ДИМИТРОВ. 
ГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ

“Г VПървичните организации на 
Съюза на социалистическата 
младеж в селата на Дими
тровградска община организи 
[раха през зимната ваканция 
редица «ултурно-забавни мани 
фестации.

Първичната организация на 
ССМ в село Снървеница под 
готви пиесата „Кощана" от 
Борисав Станкович. С тази 
пиеса те гостуваха в село 
Моинци, а в план е гостува
не и в селата Смиловци и 
Бребевница.'

И първичната организация 
на ССМ от Лунавица е лод 
готвила културно-забавна про
грама, с кодто се о предста 
вила пред зрителите в своето 
село.

Изложби в хола 

на гимназията!
Младежите от Бабушница доказаха на делс? как с

малко средства а повече труд и желание могат се 
обезпечат помещение за културно-забавен живота

Старата полурухнала сграда на бившата поща 
града те поправиха и сега имат хубави помещения. На 
снимката се вижда как пренасят тухли за поправка-на 
помещенията на сградата.

в

Младежите от с. Моинци 
са подготвили пиесата „Ана- 
лфабета” от Бранислав Нушич, 
с ноялго ще гостуват в селата 
Омиловци и Бребевница.

Художествената секция при 
гимназията ,,Й. |Б. Тито" в Ди
митровград бележи твърде ус 
пешни резултати. В 
на първото полугодие в хола 
на (гимназията бяха организи 
рани 
ницит
те от III илас се представиха 
с творби от техниката колаж, 
а учениците от I и II клас с 
творби от техниката линорез.

През второто (полугодие с 
художествени творби се пред 
ставиха Новица Аленсов, уче
ник в III клас и Любиша Пет
ров, ученик от II клас.

течение

Христина Панайотова
две изложби на уче 

художници. Ученици

В предстоящия период от 
димитровградските гимназисти, 
членове на 
сенции, можем да очаквам 
още по-успешна работа и но 
ви изложби.

художествената
Смиловският 

дния мелос в духов оркестър подържа наро-

Деница , Илиева
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Идват по-добри дни 

за »Младост« Необниковеният живот на 

великия учен Тесла (2)На неотдавна проведеното 
годишно събрание -на футбол 
ния отбор „Младост” в Боси 
леград беше избрано

по-завидни резултати отколко 
то досега.

Работата сега 
Футболистите

върви добре, 
редовно трени- 

два часа

ново ръ 
ководство |И разледани редица 
въпроси, важни за бъдещата 
успешна работа на отбора.

За нов председател на дру 
жеството бе избран Алекса Та 
сов, служещ в клона на .Мре 
дитната банка Леско.вац. 
Нов треньор на отбора е Дими 
тър Захариев.

Като се

Семейството възпита в не
го най-ценното — любов към 
хората, нъм техния, труд, ху 

: манизъм в най-възвишеното 
значение на тази дума.

рат всеки ден
пред обед (И два часа след 
обед. Иъа причина . за такова 
напрежение на боои леград ски 
те футболисти, на то. се знае
че 1наскоро Сн-а 20 февруари) Още в ранно детство, пре 
започват състезанията, с други 
отбори.

Ди да тръгне в първоначално 
училище, близките му забеля
гаха, че Никола има изключиВ пролетното . първенство

се включва от сре телно живо въображение. Мом 
дата на март и първата му чето твърде 
среща ще бъде с отбора на .увеличаше се от поезия и му 
„Пуста река” от Войник. зина. Достатъчно му беше да

прочете или да чуе нещо и 
А. Захариев пред очите му за миг се 

оформяваше живата картина 
на прочетеното или чутото.

м има предвид, че 
„Младост разчита 
талантливи

„Младоот
на повече 

футболисти, 
една солидна работа на треньо 
ра и подкрепа на 
могат да се постигнат

много четеше,с

останлите 
много

Богатата природна фантазия 
се разви още повече от раз 
казите на майката, от леген 
дите и народните песни, изпъл 
нени с мечти за облекчаване 
труда на обикновените хора — 
мечти, които изглеждаха нео 
съществими. И още през оне 
зи детски, а особено през юно 
шеските години, Никола Тесла 
си постави за цел да търси 
пътища за достигане на тези 
мечти.

■«е

„Нима цял хоратаживот
трябва да работят такава те 
жка работа? — мислеше той, 
гледайки изнурените селяни. 
— Не, аз трябва да построя 
машина, която ще работи са
ма. а човекът ще я 'наблюда

Един от най-ракните детски именно тази вечер интересът 
спомени на Никола Тесла, ооб на Тесла към. непонятното яв 
ственоръчно записан от него лен/е, който го застави да от 
на осемгодишна възраст за даде на изучаването на елек 
дванадесетгодишната • дъщеря тричезтвото осемдесет години 
на негов близък приятел, е св от живота си? 
ързан със следния случаи.

Една мразовита януарска ве 
чер, ногато здрачът едва се 
беше сгъстил и в къщи още. 
не бяха запалили огъня, ше
стгодишният Никола играеше 
с черна котка. Но неговото за 
бавление беше прекъснато от 
необикновено явление, което 
се стори чудно не само на де
тето. Гърбът на котката нео 
чаквано се озари от ивица син 
кава светлина, а докосването 
до него предизвика цял сноп 
от искри. •

Бащата и майката на Нино 
ла стсяха като омагьосани.

ва.
В първи клас на първона 

челното училище Тесла се у- 
чеше в Смиляни, е след това 
продължи учението и завърши 
началното реално училище в 
град Госпич, нъдето през 1864 
г. се пресели цялото семей 
ство. Там Никола трябваше да 
преодолява възникналата от 
първите дни неприязън на ня 
кои учители и съученици, псе 
дизвикани от това, че негово 
то развитие на съответствува- 
ше на възрастта му, а способ 
костите му поразяваха всички 
около него. Необикновената па 
мет. рядката способност да 
извършва сложени математи 
чески изчисления наум, мълни 
вносно да казва отговора, но
гато учителят еава беше за- 
въошил диктуването на гада 
чата
ваше против изключителното 
дете. Виспч не за годините си. 
мъгмцт. непохватен, и левач

иггпщ
еднакво добре р.а работи с 
двете ръце), той още при пър 
вото си появяване в училище 
то; не събуди симпатии у сво 
ите съученици.

*
И той по цели часове разка 

зваше на по-малката си сестра 
Марица, как трябва да бъде 
устроена тази машина, която 
ще съчетава послушността на 
верен слуга и издържливостта 
на муле. Имаше къде да си 
развихри фантазията. Много 
пъти през своя дълъг живот 
ои спомняше Тесла тези меч 
ти и в тях черпеше сили за 
постигане на поставанета цел.

През 1861 г. семейството на 
Тесла преживя тежка мъка — 
при нещастен случай загина 
най-гол е мият син, Дан е — 
извънредно надарен и опосо 
бен юноща, когото боготворе 
Х(4 всички в къщи.

След смъртта на Дан е. ..който 
беше гордостта на семейството, 
цялата любов на семейството 
постепенно премина върху Ни 
кола. макар че оше дълго вре 
ме бащата и големите сестри 
се отнасяха нъм него с изве 
стна отчужденост.

Довереници на тайните ми 
сли на Никола бяха само май 
на му и по-малката му сестра 
Марица, която цял живот го 
обичаше възторжено.

Босилеград

КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ ПРИ ПРЕДПРИЯТИЕ
ТО ЗА КОМУНАЛНИ УСЛУГИ

„У СЛУГА” Димитровград 
Обявява конкурс за приемане на работници на 

постоянна работа

1. Калкулатор (пресметвач).
2. Стажант

УСЛОВИЯ:
Под 1. — Средно икономическо училище — 

икономически техник, най-малко с една година тру 
доз стаж на работи по специалността.

Под 2. — Дипломиран правник или правник 
който стажирането ще проведе

Престани да си играеш 
каза най-сетнес котката 

майката, — че може и пожарстажант,
работи от областта на правната специалност, а 

на изпита ще бъде разпределен ма ра-
като
на да направиш. вс.ичко това настойслед даване 
ботно място секретар на предприятието.

Конкурсът с открит 15 дни от деня на пуб
ликуването му във вестник „Братство — Ниш.

Кандидатите са длъжни с молбата,. обгербва
на с 1 дим. гербова марка, да представят и оста
налите документи, че изпълняват условията в

Бащата на момчето, който 
.обинновено имаше отговор на 
всеки въпрос, се затрудни да 
обясни това непонятно явле (впоследствие Тесла се 
ние, но наза, че тоеа трябва 
да е -електричество, по-добно 
на възникващото по време на 
буря.

Електричество? Момчето за 
пръв път чу тая дума, но при 
казното явление запомни за 
дълги години. Не възникна ли *

конкурса.
Молбите сс изпращат на адрес:
Комунално предприятие „Услуга” Димитров- 

Нскомплсктувани доград, за конкурсната комисия, 
кументи няма да сс разглеждат.

(Следва)

взимали една й съща посока 
според положението на изкус 
твеното небе в грамадните за 

— планетарии.
Птиците притежават и уди

вително влечение и способ 
кост за ориентация да се вър 
нат на „родното огнище” т.е. 
в гнездото, където са измъте- 
ни. Албатроси, измътени вър
ху Хавайския архипелаг били 
отправни със самолет на 8 
хиляди километри далечина 
над океана тогава пускани. 
След няколко дена 
непогрешимо ' с^' завръщали е 
родното гнездо. Същото се 
случвало и с лястовички хва 
пати и пускани на повече от 
100 км далеч от месторожде 
името им.

Вече споменахме за елек
тромагнитната теория на Ми- 
денДорф, която и днес се 
поддържа от мнозина орнито 
лози. Тази теория предполага, 
че птиците се орентират спо
ред направлението на силови 
те магнитни линии, за което 
им спомага специален усетен 
орган.

ЗАНИМАТЕЛНА БИОЛОГИЯ

ПРЕЛЕТНИТЕ ПТИЦИ (5)ТАЙНИТЕ НА ли

не е донрай разяонен. На хо 
рата овце в дялечно 
силно впечатление правел фаи 
тъпг, че пощенският гълъб пус 
нат далеч от • гълъбарника, нъ 
дето е отглеждан, непопреши 
мо намирал своя роден нрай.

Защо? Достатъчно е да зна
ем, че те тук отглеждат овои- 
те малки, тук свиват гнездо, 
тук се размножават.

Но не само при прелетни- 
скитащите птици на
кълваните, враните и 

както и при 
постоянните птици

минало
те и при 
квито са
синигерите,
прелетните, __
каквито са яребиците, свраки 
ге, врабците съществуват мно 

тайни, отнася

не-
Затова, ногато е късна есен 

в някой мъглив, облачен ден 
небосклона

Най-новите изследвания от
ново потвърждават уверението 
на древните народи, които 

Някои видове бекаси летят от смятали, че източник за ориен
тацията на прелетните птици 
са''някъкви космически факто

съзрете върху 
строен тригъякик, който кли
новидно се отправя на юг ори 
дружаван от тревожни крясъ
ци — знайте, че това са ято 2000 километра над ойеана за 

които напускат '

го неразгадани 
ши се до инстинктите им.

птиците

Сибир и Аляска повече от
са същинена-Иои предели

та родина на прелетните пти дк1ВИ ,патици, 
ии __ дали тези където и ние Европа поради принуда и на- 

Европа или тези, в пролет ,пан ще се завърнат.
зимата? Без 

можем да отгово- 
само едно: домашното ог 

на нашит0 пролетни пти 
Европа, Балкана и под.

ри, например, положението на 
да стигнат на острова, които сЛъ,Нцето; Наистина нощем ня 
считат за свой! В. това отно- ма сяЪнце, но някои видове

: шепи е те са безпогрешни въп птици мигрират и през нощта,
Нак !"™м®:то- реки, че при прелетта подсе' Като св ориентират по звез-

с0 зав из гнездили ? бе си имат единствено не пре дите. Опитите с „изкуствено
ооДа а над небе" (доказаха това' твърдо-

живеем в
които прекарват следващия(Продължава е 

брой).
но да 
то където са секолебание

рим 
нищо 
ци е

този въпрос се гледки простори
и още себе си небесната синова!

Отговорът на 
оназа много сложен

Сп. Сотировние — опитните птици винаги
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МКРйал

свидетелство
У нашуту школу траже човека за мета

ча. Чекаше неколко месеца никой нечс да 
йе метач. Кажу у град оче да су метаче 

Ьн никой не види кво работе и свп
нече. Йедън

там
кажу да су чиновници, а у село 
дън я се надиго та при директоратога 
школ>уту.

на
ю

— Днректорче — кажем я 
седим дом и да се карам с бабуту, може 
ли я да станем метач на шко.ъуту. Има да 
чистим ако требе и по три пути на дън. И 
ако може за това да искарам некикву пен- 
зню .. .

що да

I
I _ Покажете си дипломата и след това ще напиша решението...Б. Николов

ВСЕКА НАРОЧНО~СЧУПЕ^! 
НА ЧАША СЕ ПЛАЩА !.1 !

Директорат ме погледа и се зарадува. 
Може, каже, ама имаш ли основно учили
ще. Донеси свидетелство. Са не може и ме
тач да си без свидетелство.

Идо я дома, върте се и пак отидо при 
директоратога.

— Бре, директоре, од куде на мене сви
детелство. Ка бейо млад у селото немаше 
школ>а. После школа се отвори, я отидо во
йник. После за оран>е и копагье никой ми 
нейе тражил никакво свидетелство. Дай ако 
може да узнеш на работу без свидетелство.

Директорат се разсърди на мене и каза 
дека требе да се запишем у некою школ>у 
чесно и да узнем да дадем испитйете и да 
получим свидетелство.

Бълска главу и никако да решим туя 
работу. И йесенъска отидо по работу по 
Босилеград и чуйем дека млого човеци се 
улисали у селсЬете школ>е и за кратко вре
ме изкласили. Отидо у село при директора- 
тога и га замоли да не узима метача доде- 
ка я искласим. А човеци ми казую дека там 
може това да стане за кратко време. Верно 
че бийем путат ама свидетелство за основ- 
ну школ>у че узнем.

И верно тека излезе. За йедну недел>у 
узо два класа. До меснице узно два класа, 
и през летото че завършим и ония два кла
са, тека од йесен че може да сам метач.. . 
Че имам свидетелство ко врата
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