
ьрятстШ С указ на президента 
на СФРЮ от 14 февру 
ари 1975 г. Издател
ство „Братство’' е удо 
стоено с Орден брат
ство и единство със 
сребърен венец за осо
бени заслуги в обла
стта на информативната 
и графическа дейност 
и за приноса в развити 
ето на братството и 
единството между наши 
те народи и народности.
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Титово послание до младите

Великото дело на по-възрастните 

младите да надминат вишаване качеството на живо 
във всичките му видове, 

от работното място и място 
та на образование до условия 

на живеене, почивка, кул 
и общо издигане. То

та

та
16 декември т.г. в Белград в конгресния 

се проведе Десетият конгрес на Съюза на
От 13

център „Сава
югославската младеж, в работата на който взеха участие 
над 1400 младежи и девойки от цялата страна. Президен
тът на Републиката и Председател на ЦК па СЮК Йо- 

Броз Тито изпрати до Конгреса послание, в което се

турно
ва, разбира се, търси още по- 
ефикасна и по-отговорна ра
бота във всяка област на об 
ществената дейност, на всички 
равнища на общественото ор 
ганизиране.

Пред вас младите стоят кру 
и сложни задачи. Но аз 

както

«°

сип
казва:

пни
съм уверен, че 
и досега

с творческата си рабо 
предходните

вие
с успех ще ги 

Имахте много

чение 
та да надминат 
поколения.

„Скъпи другарки и другари 
Възползвам се от случая да 

ви приветствувам Вас, делега
тите на Десетия конгрес на 
Съюза на социалистическата 
младеж в Югославия и на вас 
и на целокупната наша мла
деж да отправя най-топли пс 
желания.

изпълнявате, 
по-добри 
тание

условия за възпи 
и професионално изди 
от поколенията, които 

ви предхождаха, и затуй раз 
по-голямс

постигнахмеВсичко, което 
в досегашното обществено ра 
звитие може и трябва да се 
обогатява по-нататък и да се 
попълва с нови съдържания. 
Предстои битка — чийто но
сител на първо' място трябва 
да бъде младежта — за по-

гане
КЪМ ПРАЗНИКА НА ЮГОСЛАВСКАТА НАРОДНА 
АРМИЯ полагате с много 

знание и творчески потенциа
ли.ЮНА - СТРАЖ НА МИРА конгрес се провеж 

да по време на твърде интен 
политическа дейност в

Вашият (На стр. 2)
зивна
нашата страна. В настоящата 
година ние имахме много ва 

политически събития и 
които отделно

ЗАСЛУЖЕНО ПРИЗНАНИЕДИМИТРОВГРАД:с народнаьздаването на Югославската
години и нейния жизнен път през

жни
акции, всред 
изпъква Единадесетият 
грес на Съюза на югославски 

комунисти, 
е по-нататъшно мобилизиране 
на всички субективни сили

общество в борбата

армия преди 37 
народната революция и социалистическото строител 
ство говорят за характера на тази армийа, които прои 
злиза от социалистическото самоуправително устрои-

На щаба на териториална 

отбрана преходно знаме
кон-

Тяхната целте
ство на нашата страна.

ЮНА се роди в кървава борба в условията на 
Втората световна война (1941—1945) против 
числен и технически надмощен неприятел, 
ците на тази армия са работници, селяни, интелиген- 
ти и всички родолюби, които на призива на Кому
нистическата партия и другаря Тито въстанаха като 
един да се борят за освобождението на своята стра 

четиригодишната борба те удивиха света с ге
ройство и подвизи каквито до тогава историята яа
партизанското движение „ освободителните воини
е познавала. Лелендарнлте борби на Сутиеска 
майския марш показаха, че народите а»,«ш 
са всички бойци на една непобедима армия. По вре |

боевете при Неретва другарят Тито с право —I 
телеграма до Коминтериа, в

от 20 000 герои.

г
нашето
за неговото още по-ускоренс 
и по-успешно развитие, 
пълно единство са 
ни крупни решения,

отговори и всички

много-
Войнн-

При (По обширно на 3 стр.)донесе- 
I коитс

са дадени 
важни обществено-икономиче 
ски и общсствено-политичсскг 
въпроси и е утвърден начи
нът на разрешаването им.

на. В

принос КЪМЗабележителен
това даде и младото 

засилената си
всичко
поколение със 
активност в органите на упра 
вление и обществено-политичс 

както и

ме на
бе изпратил една
то съобщаваше, че той има армия ,

бойци ще изгинат, ио няма да напуснат своя 
та борба А такива битки по-малки и по-големи сре 

МО малки и по големи неприятелски части се во 
деха в цяла Югославия-

Още от първите дни на
показа своя народен 

война, в която

кой-

ските организации, 
в акциите, които само пред 

и организираше.
чиито

приемаше 
Това нещо потвърдиха и нс 
отдавнашните конгреси и кон 
ференции на Съюза на соци 
алистическата младеж по рс 
публиките и покрайнините.

Аз съм убеден, чс и вашият 
конгрес ще бъде ус 

представлява
принос към наши-

борбата Югославска 
характер, 

всички наро- 
сили за но- 

и концепцията на 
войната бе теорс-

та народна армия

*Ги народностиРбяха вложили всички 
Седа над врага. Оттам произлиза 
всенародната отбрана, която след всснар д ботена „ допълнена.

* ----- народна

десети 
пешен, чс ще

като
отбра-

тически значителен
•ге съвместни усилия за

социалистическо 
развитие

армия
ЮГОС"аиаро^ам0иб,Г'о-и?с наро- 

за отбрана на придобив- 
мирио строителство на 

Конституцията 
и тя издига едно конституционно 

нашата страна никой няма право да 
В случа и на вой*1»- 1опа го 

целия народ, на
миналата

110-Днес
гръбачен стълб в 

самозащита,
мощно средство 

НОБ и гаранция за 
Тази система

нататъшното 
и самоуправително
на страната и чс ясно ще он 

задачи
на и 
ди като 
ките от редели най-важните

днес стоят пред младо-залегна и встраната.
нашата страна

които
то поколение.

По-възрастиитс 
особено ония, I 
щитс си изнесоха 
на Иародоосвободителиата бор 
ба и следвоенното обновява- 

и изграждане на страна- 
ви оставят па вас младите 

поколения вели 
дело и здрави основи, иъР 
които може спокойно да 

по-нататък и да сс 
още по-хубав и 

живот.

на поколениячс в
капитулация

че борба в която участвува 
бе четиригодишната наша борба 

непобедим, 
на иеобвързаност
борба за мир в 

с свещен дълг на
е гаранция 

мира и мирно

начело,
които па пле 

бреметоподпише
;|| «ори,

квато
война, народът

Политиката 
последователната
между народите 
нин. За такава

верен страж на

I
I!
-| е на Югославия и 

света и дружба 
всеки югославя- 

и нашата ар-
социалистичсско

нс
та,
и на идните

политика ко
хумия,

строителство. ТПППР„ „а нова Югославия и
другдрят ТНТО ткорец .,ап«»и изтъква

Народна армия „тбпа11а на нашата страна.
НЯ ВСС,,а1>ОЛИнредиТХйни - 'ГГднГе

~ С°Те° угрозява” интегритета 
яио някой дръзне на ней*

ГГ т%ГраинСТ^РЖнГ« ТраГаГГо.°езГ

се строи 
създава 1 
щастлив 

дълбоко съм уверен, чс 
младите поколения достойно 
,„е понесат споя Дял 01
историческата отговорност и
чс щс бъдат верни продъл
жители на това дело. Вели
чието на онова, което досега 
е създадено трябва да слу 
жи на младите като

110-значе-
нашата
нието
Лозунгът издигнат 

не искам 
Нашата страна

„Чуждото
актуален.

пасъР-



Едвард Кардел Великото дело иа 

по-възрастните 

младите да надминат
Политическата и военната стратегия иа 

народоосвободителното въстание и на 

социалистическата революция в 

Югославия и Титовата творческа роля в 

нейната концепция и осъществяване (2)
телствого, укрепването на брат 
стното и единството, но даде 
и голям принос към материал 
лото

(От 1 стр.)

Работете преданио, бъдете из 
дръжливи 
на своите 
чете смело по иътЯ* за който и 
твърдо са сс определили 
шите народи и народности и 
резултатите няма да изоста
нат. А онова, което иай-многс 

ви помогне в най-сложни
те обстановки
най-добри решения, да раз
личавате истинските от при 

истината

развитие на нашата 
Забележително растев изпълнението 

задължения, кра страна.
активността на младежта 

о рамките на всенародната оз 
брана и обществената самозг 

което е и разбираме 
естествената й 

заинтересованост за опазване 
на придобивките от революди* 
та и решително противопо
ставяне на всекиго, който би 
сс опитал да ги угрози.

РЕВОЛЮЦИОННА АРМИЯ 
НА НАРОДООСВОБОДИТЕЛ 
НОТО ВЪСТАНИЕ

ПО-КъСНО и в по-големи ча
сти, които ще бъдат способ 
ни да воюват н коятвцбило шс! 
на страната и успешно, да се 
борят и с големи кошдемтра 
нии па вражеските сили. 'Гонг 
беше вторият стан, .в раз
витието иа > иаДОлобсмоббдитш 

-Йото въстание и армия и мг 
самото въстание.

стана цялостна система на на
революционната власт пл на
рода, който се бореше за сне 
сто съществувание и за сно* 
та пълна победа, опирайки сс 
върху все по-мощната собствс 

армия. Като такова,, тс 
действията си иепрек*) 
одържаваше по-гол я мг

щита, 
е оглед на

Ние не наблюдаваме наша
та партизанска борба само ка 
то помощ на големите ар
мии на нашите сюзници в ан 
тихитлеристката коалиция, как 
то се опитват да я пред став 
ят някои лоши или злонамер 
ни коментатори на история 
та на нашата Народоосвобо- 
дителна борба. Разбира сс 
нашата партизанска война бс 
ше и това, но тд беше и не 
що много повече от това — 
от помощ на великите ар 
мии. За нас партизанската 
война беше изходният етан 
за формиране на въстани 
ческа народна армия, коятс 
ще бъде способна самосто; 
телно, в сдействие с армиите 
иа съюзниците ни да участву

ще
да намеритена

чрез 
снато
или по-малка освободена течи видните качества, 

от заблуждението, правдата от 
привидните качества, истина
та от забуждсиисто, правдата 
тереоитс иа работническата роля в
класа, интересите на нашите ва да
народи и народности, вярно- мо -
стта към тези интереси е най- основните
сигурният политически пътс Съюза на
показател на млаидте иоколс младеж на Югославия- Орга
ния, както и на всички наши низацията на младежта трдб
трудещи сс хора и граждани ва да развива масова полити
Върху тези основи и заяа- ческа работа и в различните
пред ще се развива любов акции да обхващат все по
към свободата и независимо голям брой членове. В усло-
стта, социализма и самоупра- видта на самоуправление и
влението, ще укрепва привъР делегатско решаване, само
заността към мира и равно- широката активност, с тежи-
правното сътрудничество меж щс в базата, може да обезпе

чи на Съюза на социалисти
ческата младеж ролята на 
важна прогресивна сила в об 
ществено-политическия живот

За да може вашата органи 
зация по-успешно да изпълн; 
ва своята твърде ' отговорна 

нашето общество, тряб 
посвети много по-гол? 

внимание на работата на 
организации на 
социалистическата

тория и постепенно разлива 
шс своята освободителна и 
революционна военна сила, кг 
то се почне от отрядите дс 
бригадите, дивизиите, корпу
сите и армиите.

Наблюдавайки нещата г 
такава светлина, можем да 
кажем, че народоосвобади 
телното въстание в процесът 
на формиране на новата ре
волюционна армия минаха 
през три етапа.

В осъществяването на тази 
стратегия мисля, че Титовата 

достигна иай-високс 
Тази стратегии

мисъл
постижение, 
представлява особено характе 
ристика на югославското на 
родосвободително 
Същевременно тя представя; 
ва крупен принос ма теорията 
и практиката па освободителни 
тс войни, особено характери-

в 7, стани е

стика на югославското иаро 
доосвободително встанис. Съ 
щевременно тя представляпг 
крупен принос на теорията \ 
практиката иа освободителни 
те войни, особено когато става 
дума за борба с надмощия 
вражески сили. Благодарение 
на тази именно Титова стрг 
тегия, нашето народооовоб- 
дително въстание успя Д" 
създаде ударни единици, ко 
ито бяха способни от годи 
на на година да нанасят все 
по-тежки и по-тежки удари на 
врага, а същевременно да ис 
се отделят от основните на 
родни маси. Покрай бри 
гадирите и крупните в зенит 
единици все пак партизански 
те отряди не бяха премах 
нати. Понеже тези отряди ос 
вобождавайки страната, съиг 
временно имаха и голяма по
литическа роля на терена. Те 
бяха пряко военно и полити

Първият етап е създаването 
както ива при вземането на окончг 

телни решения на световна 
та война въобще и отделно 
по отношение на бъдещето 
на Югославия- А това бе съ
ставна

на чети и отряди, 
на батальони в рамките на

отряди и водене 
то на партизански военни дей 
отвия. С размаха на партлзш: 
ските отряди сс създадоха и 

видове на тяхното

по-големи
ду народите, какго и отпе
ра срещу всеки вид на дс 
минация и подчинявано, към 
всичко, което обижда човеш 
кото достойнство.

част на нашата поли 
тическа стратегия- Свободно 
може да се каже че при ис 
граждането на такъв кон- 
цепт на армията, ролята на 
Тито беше от дългосрочно 
историческо значение. Защо 
то този концепт в практика 
та се показа съвсем успешен 
А това е решаващото за ег 
на историческа оценка.

различни 
обединянане в групи отряди 
оперативни 
Отрядите имаха военна и пс 
литическа функция, тоест фу) 
кцията на мобилизатор на на
рода за народоосвободител 

въстание. Ето защо тс

младите хора 
активни

С една дума, 
трябва да бъдат 
субекти в изграждането на 
собственото си бъдеще, тряс 
ва да поемат своя Дял на за
дължения и отговорност за ра 
звитието на нашето общество 
Без оглед дали работят пс 
фабриките учат или следват 
дали са в града или на село 
те трябва всекидневно да жи 
веят с проблемите на своята 
среда и трябва да бъдат пъР 
ви в акциите за разрешаване 
на тези проблеми. Само пре 
данността ‘в работата и пълна 
отговорност в работата, коятс 
извършвате ще ви обезпечи 
роля която ви се пада в ос 
ществото, а заедно с това г 
правото с оптимизъм и довс 
рие да гледате в собственотс 
си утре й бъдещето на цяло 
то наше общество.

Уверен съм,- че на Конгреса 
на тези и други въпроси щс 
посветите съответно внима 
ние и че правилно ще набс 
лежите задачите, които стоя-’ 
пред вас. Застъпете се енерги 
чно веднага след Конгреса да 
се пристъпи към реализиран 
на договореното. .

Желая ви много успехи - 
работата за ваше 
стис и благоденствие на 

общество."

зони и подооно Такава личност на млади; 
подразбира богато и 
и теоретично знание

човек 
дейнб
познаване на основните зако 
номсрности на развитието на 
съвременното общество, а от* ното 

главно бяха свързани за оп
ределена територия и водехг 

. предимно класически в осни: 
действия.

делно на развитието на соци 
ализма. Мене ме радва това 
че вие на тези въпроси обръ
щате повече внимание, откол 
кото по-рано и че Съюзът 
на социалистическата младеж 
в това отношение е все по- 
активен. Считам, обаче че съ 
ществуват още по-големи въз 
можности за идейно-полити
ческо издигане.

От отделно значение е то 
ва, че Съюзът на социали 
етическата младеж в Юго-

ТРИТЕ ЕТАПА НА НАРОДО 
ОСВОБОДИТЕЛНО ВЪСТА
НИЕ етап иа 

главноУспехът в този 
воюването зависеше 
от държанието на селяните 

от това дали те щг се

Въз основа на политическа
та стратегия и тактика, за 
която говорех, Тито постоя 
нно развиваше творческа ини 
циатива за изграждане на ц? 
лостна система на революцис
нната армия на народоосвобс родоосвободителната 
дителното въстание на все по- Благодарение на 
високо равнище и във все по- си към свободата на своя на- 
развити облици. По този на- род, както и на съответната 
чин нашето народоосвободи
телно въстание наскоро наг родоосвободителния 
мина не само понятието на селяните сториха това. Огром 
съпротивително движение, нс ното болшинство селяни или

пряко участвуваха в народос 
свободителното въстание или 
ио един или друг начин гс

тоест
приобщият към работи.щи- 
те и демократичната интеле- 
генция в раздвижването на на 

война

ческо оръжие на народнотг 
въстание. Партизанските отр? 

Ди деконценрирваха и демс 
ралисваха вражеските сили I 
същевременно бяха постоянен 
източник на способни борци 
за бригадите и другите едини 
ци на модерно организирана 
та Народоосвободителна ар 
мия- Този аспект на нашатг 
военна стратегия, в края нг 
краищата, бе резултат на по
литическата стратегия, 
която говорех по-горе.

отдаността
славия все повече е насочен 
към конкретните жизнени въ 
проси на трудещите се и към 
оспособяването на младите е 
тяхното успешно разрешаване. 
Раздвижени са редица полез 
ни инициативи и акции. Осо 
бено
е възобновен 
младежки

политика на ЮКП и на На 
фронт

положително е това, че 
доброволният 

труд. През всички 
облици на своето анга- 

младежта в послед 
време работеше не

подкрепиха, или с пасивната 
си съпротиво го облекча
ваха. С това партизан
ската война стана възможна 
и наскоро прерастна във всс 
народното въстание. По то
зи начин концепцията на 
обденияване на политическа
та и военната стратегия по
лучи убедително пот&ъРжде- 
ние.

зг
тези

•ютии НА БЪЛГАР- 
РНАТА НАРОДНОСТ В 

ОФР ЮГОСЛАВИЯ

жиране.
(В следващия брой: Създава 
пето на пролетарски бригадг 
— нова страница в развитие 
то на нашето въстание

но само
върху допълнителното си обра 
зование и възпита.ние, разви 
тието на другарството

лично ща 
нашеИмим всепя петък

Уретидв рвдмщиежна 
колегия

и прия ТО

то$Г"™
Глммн и отговорен

родонтор
СТОЙН СТАНКОВ 

Тохничосни радантар 
■ОГДАН НИКОЛОВ 

Талафоаи: длрентвр — 
46454, Раданци* 82-751 

Гадишан аваанмант «в. 
а полугодишен »« 

динара
Текуща сметни

62500-803-9525
СДК —■ Ниш

"•‘“Т“** "чии- 
«•«". Ст. Пауаааяч 

М ТВ — Л и ■ 
*АРва м имдатолетоотот
Чм.п. •» евквмвви М 8

ТИТОВАТА ИНИЦИАТИВА НА ДЕЛОВ1ЛЧЕВ Но въстанието не може дг 
се задържи само на елемнта- 
рните облици на партизанска 
война и партизанска армия 
За да може въстанието дей
ствително да бъде успешно, то 
от партизанските части тряб
ваше да създаде такава удар 
на сила, която Ще бъде в С7,- 
стояние да нанася все по-теж 
1си удари на врага и най се
тне да бъде способно и за кон

След тридневна работа, 
иа 15 декември завърши X 
конгрес на Съюза на югослав 
ската социалистическа

Конгресът задължи- 
браното ръководство 
роко

новоиз 
след шг 

да осъщс 
широкопри

мла
деж. Делегатите приеха отче 
тите за работата' на 
комисии, в които 
думата 370 делегати, конгре 
сните документи за предстоя 
щата дейност и изменения и 
допълнинения на Устава.

обсъждане
стви в практиката 
етата

шестте 
са взели инициатива на другар; 

колективно ръководеТито за - - 
не. Югославската младеж ощг 

показа, че е готоваедин пътцентрираните военни сили врг 
жески. тоест да освобожда- 

градовете и окончателно 
да изгони врага от страната 
Тъкмо такава перспектива Ти-

да поеме и 
като активен 
съзнателен 
алистическото преобразование

изпълни задачите 
самоуправител 

носител на соци

ва Бе избрано ново Ръковод
ство от 41 членове, което за 
председател избра Лев Крсфт

то откри с концепцията си 
за прерастване на 
ските

за подпредседател Васил Ту- 
пурковски и за секретар Дар 
ко Мървоша.

партизан- 
отряди в бригади, а Делегатите 

пратиха
конгреса из 

поздравително писмо 
До президента Тито.

на

СТРАНИЦА 2
братство * 22 ДЕКЕМВРИ 1975
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Белград

Празник на
всенародната
отбрана

дови хора и граждани всестранно приеха тези 
насоки, влагайки нови усилия и търсейки все 
по-добри решения за останалите проблеми в 
тази област на действие.

.Само върховите резултати на всички сек
тори на по-нататъшното изграждане и укреп
ване на ЮНА могат да бъдат нашата цел" — 
изтъкват числящите се към нея- А това е и 
същественото, което характеризира и винаги 
тласка напред нашите въоръжени сили, не по
зволявайки според обученост и боеготовост кой
то и да било в света да ги превъзхожда. И вси
чки други съставки на нашата широко разкло
нена — обществена самозащита и сигурност, 
цивилна защита и други — влагат нови усилия 
върху своето по-нататъшно укрепване и усъвъР- 
шенствуване. По този начин, грижата за по
нататъшното укрепване на отбранителните спо
собности на социалистическа, самоуправител- 

иеобвързана Югославия, става обект на 
обществени субекти — от трудовата

бовпата снотепост и здравата решимост с вси
чки средства да се отбранява онова, кос го са 
създали и занапред създават, нашите народи и 
народности и тяхната армия непрекъснато бдят 
над тези наши най-големи стойности и непре
къснато задълбочават своите връзки и сътру
дничество.. Оттук твърдението, чс народът и 
Армията са едно не може да бъде лозунг, 
е наша действителност и все повече материална 
сила, за която всеки потенциален 
щу Югославия ще трябва да разчита.

особеност па нашата отбра- 
систсма с и в това, че тя с изградена 

за въоръжен народ

ъководейки се от известния Титов девиз. 
тМ „Чуждото не искаме — своето не дака- 
■ ме”, народите и народностите на социали

стическа, самоуправителна и необвързана Юго
славия, влагайки огромни усилия в изгражда- 

- собствената страна, непрекъснато дър- 
жеха сметка, чс този девиз винаги има и съот
ветно отбранително измерение. Тъкмо на това 
трябва да се благодари, чс Югославската народ- 

армия през последните три и половина 
десетилетия е считана между най-съвременните 
армии в света и че своята отговорна роля ви
наги е могла да изнълнява както трябва, и не 

това. За целия този период се развива шструдещи 
ударен

нето на
но

агресор сре-
на

Съществена
телна
върху Марксовата теория 
и върху богатите и проверени опити от машата 
социалистическа революция, в която и старо, 
и младо, и мъжко, и женско — всички, които 
обичаха своята страна и цепеха свободата — иа- 

мдетото си и със себеотрицание даваха 
принос за общата победа над неприятеля, 

такава отбранителна система създава 
условия и открива пространства за най-широки 
и най-разнострашш акции иа всички общество 

субекти. Тя о и пай-подходящия облик за 
издняванс на масов героизъм, инициатива и до- 
естяивост, с които достойнства нашите народи 
щедро са надарени.

Нейната функция п мира с важна, както 
през войната, понеже тя трябва дл се 

спрямо

само
и съзряваше съзнанието на нашите 
се и граждани, че ЮНА е техния 
юмрук, онзи издаден напред и за водене 
въоръжена борба най-епособен отряд» 
главната сила на нашата отбрана всъщност пред- 
ставляват всички онези и всички материални, 
морални, културни и други потенциали на сгра- 

Й тъкмо това съзнание днес все по 
бързо прераства в материална сила, създавай™
отбранителните работи на обществото и като

и като длъжност на всеки наш I ражда 
Процесът на обобществяпапс на отбра

нителните работи получи големи размери осо
бено между Десетия и Единадесетия конгрес иа 
сюк и с неотслабващ темп и по-нататък продъ; 

Поради това в своя доклад па Едипаде- 
Р ца СЮК, другарят Тито и можа 

Нарасна нашата целокупна отбра- 
способност и ефикасност на службата 

иа сигурността. Нашите гг;,ор-[,жсни сили са гою 
“ от когато и да било по-рано да «противо
поставят срещу всеки евентуален агресор и да 
отбранят нашата независимост, сурсвенитет 
териториална цялост. Органите на сигурността 
осуетиха покушенията на “ъ“"* “ '\?и.

враг и ще ги осуетяват и занапред, ние 
да позволим да ни рушат сдиистло- 

и великите придобивки иа

на
но чс

мериха
свой
Само

па и 
всички
организация и местната общност до Югославска
та скупщина.пата.

ни На тоя план в пълна степен са ангажира- 
всички обществено-политически, обществе- 
спортни и други организации на нашето 

Това недвусмислено потвърждава
ни иправо,

нин. ни,
общество.
и широко водените разисквания по отбранител
ните работи на неотдавна състоялите се кон
греси и конференции на Съюза на синдикати
те, Съюза на борците от НОВ-а, ССЮМ, Съю
за иа синдикатите. Съюза на запасните военни 
командири и други.

Тъкмо такова най-масово участие на трудо
вите хора и гражданите в укрепването на отбра
нителните способности на своята страна с га- 

че нашата отбранителна система и в

и оназ
срощупостави на всички 
нашата свобода и независимост 
видове застрашаване на нашите хора и 
нитс лични и общи интереси. А това, разбира 

предпоставя, чс всичките съставки иа от
бранителната система трябва винаги да бъдат 
боево готови, понеже само така може да се пре- 
дотварти и предварително изключи всяка неже
лана изненада.

покушения
вън всички 

тех-жава. 
сетия конгрес 
да каже: 
нителна се,

раицидта,
предстоящия период ще бъде по-силна и 
ефикасна.

по-
Единадесетият конгрес на СЮ1 , *

„а*,си положително общите усилия и резул
татите върху укрепването отбранителните спо 
ообности на страната, определи основните па- 

по-пататъшните акции на тоя план.
и всички наши тру-

Поради това, струва ни сс. с основание 
изтъкваме, че Денят на ЮНА е и Празник иа 
всенародната отбрана и обществената самозащи
та в най-широкия смисъл.

шен
нс можем
то на нашите народи 
нашата революция*"

Виждайки своята сила в
соки и за 
Числящите сс към армиятаединството, съд-



Комунист
СТОПАНСТВО

.. ЗАКЪСНЕНИЕ, КОЕТО ТРЕВОЖИ
Вьв всички общини на Ниш Съюзът 1,а '“^'се^оОаждщ учи"ищаМ11|°Жнаоочеиото обра- 

ки регион очевидно закъсня време на ”Ре“е 301ШНИе съгласно потребите
ва провеждането на реформа ше" ‘ * робле- на сдружения труд и кадро
та в образованието. В тази решаването ,,а *® 1 шш. 11КТС възможности на обра-
дейноет показаха бездействие ми. Отделно загрижа^. 30„ателиите институции, да
обшсстведо-политичсскнтс ор ртноепа на СДРУ* пппбле укоепнат службите по профсганизации и общсствено-поли в решаването на тази п^бле укрепнат иа учс.

общности. Но най- матика, защото болшинството “,а 1 осведомят ро-
е направено в орга- трудови орга.п.заци, още я ^ ^ %1жийтс за въз 

определени Дългосрочни дитслитс и у записване п 
програми по кадровата поли- ™*!|0°0"иьна 7, за псрспекги
"съблюдавайки всички тези вито по заемано «лед ^иъР; 
И много други слабости и про шеното школуване, да 
веждане на реформата в об посюбят преподаватели 
пазованисто, Секретариатът качествено провеждане

Междуобщимеката конфе- учебната пР°гр®ма1МСОЧОНОТО 
на СК в Нишки реги- щата година в иасо1С]Ю

всички комунис образование. Само по гози 
новата начин — както се егига ту 

да се обезпечи не 
профссио

Отслабват ли мотивите 

за деловитост
СВЕТА ТЛДИЧ

тическите
самозанч ТЛХГ&ЯП обГч-

0бШ1 С™. НсТниГва таиш, 
че причината за много загу 

мо би е „кумувансто от друш 
„сега извън организацият. 
на сдружения труд. Има тук 

основната организация 
тру. Има тук 

местни 
по-широк? 

в ин-

оонованисмалко
низациите на сдружения труд 

още не отчитат свои
те потреби за профссиопал- 

кадри. Едвам сега щс се 
установят потребите за 
криване на нови средни учи 
лища в региона.

Програмата за мероприяти 
ята по осъществяване на вто 

етап в средното насочс

С доста
лоното внимание но

Ж? 35 «НвГ0'
тнвация за Д. Р всичкиТова показват и 

които се
В една

мат реалж
конто

коетони :кот
ца

в следва
на нс. нровеж 

систс 
план И-

извън 
на сдруженияразговори,

тези дай.
,"“посредствената згтт.ква иаи- шпоеред ати.

иптсресованост за^ я
те на труда, девежд
» жи1"еНа даот и стандарт

непосредствен дейстиунспосрсд стопа11ИСванс 
и пор
не има

ренция
он задължи 
ти до началото на 
учебна година значително др 
раздвижат своята дейност нс 
осъществяване на целите ир 
реформата в средното 
че но образование, специалис 
втория му стан, който започ 

следващата учебна го

— от различни 
или нещо

всичкодатрия
но образование и възпитание 
приета от Скупщината 
СР Сърбия не се реализира 
ефикасно в Нишки регион. 
Общинските скупщини 
включваха в процеса на ре 
формата в средното образо- 

разрешаване

чсски
апетити да се навлиза 
вестиции, които предваритсл 
но са осъдени на стопанисва 

загуби, които ще оорс 
колектив

ма,можена обходимото число
кадри за стопанствотс 

иа млади;пални
и възможностите

веднага след завършенасо-с е нс със
меняват бъдещия

•гази фабрика — ощ" 
нестабилност нг 

предписания и усло- 
които може дълго 

Не е 
обет.-

човек
ното образование да посгъи 
ят ма работа.

условия на 
и на

Щ&ж-.
толкова, че ее «и

за съвССУ

нава в 
дина.

До тогава
вание само за 
на въпросите за които 
задължаваше законът -

нс малкатаги В. Ф. редица 
ВИЯ- ПРИсрочно да се планира, 

по-маловажно и
все още недс 

вла

трябва да сеа

НА РАБОТАТА ВЪВ ВЪРШАЧКА ОБЩИНА НИЩО
ятелството, че 
статъчно оперативно се

в общия състав на 
на световния пг 

винаги са пое

ЗАЕМАНЕТО

НЕЗАЕТИТЕ В РЪЦЕТЕ НА ЗАЕТИТЕ доридо необходимостта 
сериозно преразглеждане 
редица закоиопредписания. з- 
да се всички съгласува 
бре ие оазбира се с цел н. 
някаква ревизия на опреде
ленията. по напротив поради

последователно при

деем и 
отношенията 
зар, който не
ледица на някои „чисти ик„ 

отношения, 
с видими примеси 

Всичко това сс 
по-добрите

нг
настоящата година трябваше да бъдат приети

месеца са приети само 76 младиВ 137 трудови организации през 
на работа 307 
работника

ВАЛЕРМЙ НЕСТОР

стажанти, а през първите девет нокомически 
нерядко 
на политика, 
отразява върху

по-слабите наши стопан- 
резултати, относно върху 

по-успешното 
заключителни сметки на орга 
низациите на сдружения труд 
Когато се има предвид 
наличния разрез между об 
ществените определения 
необходимостта от 
на бремето от 
за укрепване на нейната аку 
мулативна способност и ^прак- 

на растящите облага
ния, данъци и други взима
ния — тогава цялата тази сле 
жност на регулиране на се
гашното положение 
още по-очевидна. Подобно мс 
же да се каже и за банкар- 
ската система и за 
отношения, 
произтичат, все дотогава до
там, че има повече сметка да 
се държат парите в банката 
и да се наплаща лихва, от 
колкото да се влагат в сто
пански начинания, чиито до
ход предходно е обременен с 
всичко, преди да се 
до онова, което остава на раз 
положение на членовете на 
колектива.

Обаче с по-оживената стопан 
иднитеим заемане на работа. Искг 

шс се само строго спазване 
и прилагане иа 
трудовите отношения, т.е., нг 
разпоредбите за 
на работа на стажанти. Защс 
то според това предписание 
в 137 вършачки трудови оргг 

на низации е трябвало да
дат приети през годината 307 
стажанти, а за изтеклите дс 
вет месеца работа са 
чили 96 младежи и девойки 
което е четири пъти по-мал 
ко. Освен това в някои оргг 

у. низации на сдружения труд 
все още работят мнозина пен 
сионери или работници, из 
пълнили условията за отива- 

пенсия. Тези факти при

ска активност през
би могло по-успсшнс ТЯХНОТОЗакона за години

да се решава приемането иг 
незаета работна сила 
край- Още повече 
всред търсещите работа имг 
голям брой специалисти, до 

висококвалифицирани

Създаването на условия за 
по-пълно 
правото на труд и включване 
то в трудовия процес 
едновременно 
но намаляване броя на неза 
етите е постоянна задача 
Съюза на комунистите във 
Вършачка община. Това би 
било в най-къси черти заклю 
пението от неотдавна прове
деното събрание на вършач- 
ките комунисти. Това беше 
няколкочасово аналитично

обсъждане, каквотс

лагане. •
Какво всъщност

живота твърде 
крайни граници деро 

че по-до- 
който по-дс

или
ски

се случваосъществяване на в този чесприемането или по-лошигскоето в 
то до

защотспри
становището.по-чувствител- гира

бРС МШГпанГва. До такавг 
понякога застраш. 

стопански про 
основните

ибъ- ри и 
работници.

За да се въдвори повече 
витална област.

бре и 
степен, че 
ва жизнените 
цеси и разяжда, 
правила на , 
сване.

Да се доказва, че е 
не е особено необходимо, пс 
неже примери има безброй 
Знае ги почти всеки, който 
добре стопанисва, па от товг 
главно има малко полза, по^ 
неже нерядко лъвовския па? 
отива за погасване на загубг 
те на 
собствената

от
свалянеред в тази 

вършачани неотдавна приеха 
обществен договор за крите 
риите и условията за настаня 
ване на работа с предимство. 
Със спазването на този доку 
мент ще се премахнат много 
отрицатели явления, които 
години създаваха 
воболии. В последно 
усилено се работи върху пре 
фесионалната подготовка на 
кадрите и преквалифициране 
то на работниците за опреде 
лени професии.

Досега по такъв начин са 
испособени около 500 работ
ника, а най-голяма част от 
тях веднага си намерили ра
бота.

Никой във Вършачка об 
щина не си прави илюзии, 
че проблъмът по настаняване 
на работа бързо и просто ще 
се разреши. Простор за ак
ция има много, а приетите 
заключения трябва да насъг 
чат всички комунисти и тру
дещи се към още по-големи 
усилия, защото именно в рг 
цете на заетите е ключат з? 
разрешаване на проблемите 
на незаетите.

полу- стопанствотсдоброто стопани

така
тиката

отговорно 
> отдавна не е водено на най- 
ь високо равнище на вършачки 

те комунисти: настаняването 
на работа беше осветлено от 
всички страни, дадени бяхг 
много добри предложения «от 

I базата” и приети, във всяко 
отношение.

I
постазгмного глгне в

нудиха мнозина делегати дг 
препоръчат на органите на 
управление в трудовите оргг 
низации да отпуснат от рабо
та заети пенсионери и лица

време

редиц? 
които от товгдруги в крилото нг 

организация на 
или по-ширсмобилизиращи сдружения труд

както добре ги знаят и 
стопанисват лс 

си" се нами-

получили право да отиват е 
пенсия, за да може 
скоро време да се създадат 
условия за по-ускорено заем? 
не на работа на млади и ква 
лифицирани кадри.

По-бавното заемане на ра 
запланираното

заключения-
През последните години е 

направено много в изгражда 
нето на нови мощности и зг 
откриването на нови работи? 
места, но и покрай това ра
бота в момента търсят 
ло 2400 души. Ако към този 
брой се добавят и 1000 ра
ботника, заети на определено 
време, както и към 4000 ра- В първите две години от ре 
ботника на временна работг ализирането на плана тряб 

чужбина, тогава положение ваше да получат работа 1631 
то изпъква е цялата си сери работник, но работа обаче 

получиха едва половината оч 
тях. Предвижданите работни 
места не са открити, защс 
то в този период не 
ществиха някои

в най- ко.
онези, които 
шо, но «някак

начини това да се пок- 
В една такава разводне 

повече цъф 
швейковска филосо-

рат
рие.
на обстановка все дойдеокс ти една 
фия, че никога не се е слу
чило някак си да не бъде 
и че никога няма да бъде— 

си пак да не бъде.

бота от в
средносрочния план, също 
създава редица затруднения

а някак 
Следователно, в края на крг 
ищата нс трябва прекаленс 
да се тревожим поради ло
шото стопанисване, 
всичко и без това ще трябвг

Наличността на редица не 
сега дс 

степен спъва съвсем
регулирани въпроси 
голяма
определено отношение спря
мо онези, които лоше стоп? 
нисват, понеже винаги 
пространство те основателно 
или без причина да се призс 
вават елементи, които без

в

03Н0СТ.
Фактът, че всред незаетите 

има над 60 на сто млади хо 
ра, подтикна мнозина да пре 
дложат мерки за по-бързотс

понеже
имгнякак да се уреди от страна.

Такава социализация на сте 
ланските несполуки, както тг 
зи практика получи квалифи 
кадия, па може би и своетс 
име, в неотдавнашния разго
вор на заседание на Съюзни?

се осъ
програми.

тяхна вина оказват влияние 
резултатите им да бъдпт по- 
слаби, отколкото се 
и което би било нормално.

Доколкото пък за принци
пите се касае по-ясно от ко 
гато и да било досега е, 
трябва да се инсистира) те да 
се спазват в пълна степен, 
да се разработват и допълня 
ват с детайли, за да могат 
по-плодотворно да действуват. 
И досега, дори и при усло
вията на такава сложност н? 
отношенията и много нерегу 
лирани и недоработени реше
ния, се показа, че е възмож 
но при по-адекватно разпре
деление според труда и довеж 
дане в зависимост от резул
татите на труда и от резул
татите на стопанисвнето, д? 
се направят значителни краи 
ки и в качеството, и в коли 
чеството, и в начина на пс 
ведение в производството.

Комунист очаква
съвет за стопанско развитие 
и икономическа политика, нс 
отдържима е в нормалното 
стопанисване. Довежда дс 
крайна незаинтересованост нг 
по-добър делови ефект, дес 
тимулира, свежда в 
степен до голословие застъп
ване за по-ефикасно 
нисване. Трябва поради 
да се откриват пътища за 
сочване към 
дение иа всички

Председател на Издателския съвет за 
всички издания на вестник „Комунист“: 
д-р Антон Вратуша.

На Издателския съвет на „Комунист“ 
за Сърбия: Мария Тодорович.

Изпълняващ длъжността директор и 
главен и отговорен редактор 
дания на „Комунист“: д-р Здравко Леко- 
вич.

Адрес на редакцията: БЕЛГРАД, Пло
щад Маркс и Енгелс 11, телефони: цен
трала 335-061, секретариат 330-184, НОВИ 
БЕЛГРАД, Булевард Ленин 6, телефон 
627-793.

че

голям?
Издава: Издателска трудова организа

ция „Комунист“.
Печата се на сърбохърватски, относно 

на хърватскосръбски (кирилица и латини
ца), на словенски, македонски и албански 
и в съкратени издания на български, ун
гарски, словашки, румънски и русински 
език.

стопа-
тована всички из

на-
по-инакво пове 

участници гРедакция на изданието па „Комунист“ 
за СР Сърбия: Саво Кържавац (главен и 
отговорен редактор), Живорад Джордже- 
вич, Велимир Филипович, Расгко Йове- 
тич, Слободан Клякич, Михайло Ковач. 
Обрад Кович, Йово Маркович, Бранислав 
Милошевич и Милентийе Вуксанович.

Секретар па редакцията Бояна Анту-

стопанисването.
Най-лесно и най-чисто нг 

пръв поглед би било сигур
но настояването, без

Излиза в петък.
С указ на президента на Републиката 

от 22 декември 1964 година, „Комунист“ 
е отличен с Орден народно освобождение, 
а с указ от 22 декември 1974 с Орден 
1ратство и единство със златен венец.

огле?
на всичко в най-жестока мяр 
ка да се подложат на санкции 
всички, които стопанисват със 
загуби. включвайкиЯй»ич. преди
всичко свеждането на получг



На щаба на териториална отбрана 

проходно знаме
ЗЛОБОДНЕВНИ ЗАПИСКИ

Автори на 

^учебници?
гГ*ч

в Димитровград поДнес
случай Деня на ЮНА ще бъде 
върчено преходното знаме нг 
И оперативна зона на Щаба 
на териториална 
Димитровградска община. Пс 
този повод в щаба ни дадоха 
следно изявление:

работваха материалите от XI 
конгрес на СЮК, и VIII 
грес на СКС, по-конкретно ма 
териалите, които третират об 
щенародната Отбрана, самоза
щитата и безопасността.

Съюза на запасните комлндк 
ри и цивилната защита.

Трябва да изтъкнем и сътру 
дничеството и координацията 
на действия с другарите от 
Щаба на Зоната. Благодаре
ние на такова сътрудничество 
което изисква нашата концеп 
ция на обшенародна отбрана 
ние постигнахме отлични рс 
зултати и получихме предхс 
ното знаме на II оперативна 
зона за 1978 година".

&■-

кон

отбрана на Живеем във време н коренна, революцион
на реформа на учебното дело в нашата Република, 
ьън от това, разбира се, не е и учебното дело на 
българската народност в СФРЮ. Направиха се нови 
програми за основните училища, нови концепции за 
учеониците, нови програми за първа фаза на средж- 
яото образование, а работи се в момента и върху 
програмите за втората фаза на средно насочено оо- 
разование. В тая грандиозна работа, която включва 
на хиляди просветни дейци и специалисти, своята 
част от общата задача изпълниха или изпълняват на 
десетина просветници от народността ни, а във връз
ка със специфичните части от учебната програма 
Щългарски език, немайчин език, добавъчни програ
мни материали по география, история, изкуство и 
пр.;. Успоредно с това, съгласувано с важещите за
кони, тръгна и голямата работа за създаване на 
учебници по български език и литература...

За тая дейност да кажем нещо. И Програмата
реформата, 

методика и ново.

В частите на териториална 
та отбрана, също така, се ра
зискваОбщинският щаб на теритс 

риалната отбрана има свой 
план и програма за действие. 
Частите на ТО, изпълнявайки 
този план с успех завършиха 
тактическото и политическото 
обучение. По-време на някои 
упражнения, при твърде не 
благоприятни 
условия постигнаха извънред
ни резултати. При това те по
казаха високи морални каче 
ства и пример н агеройство 
По време на военните обуче 
ния териториалните части ус 
пешно извършиха обучение 
то, което може да послужи 
за пример на другите.

Покрай военното обучение 
частите успешно провеждах? 
и теоретическата деятелност 
На часовете по теория те раз

върху икономическо 
то развитие на общината. Р 

отнощение съществувг 
интерес.

това
голям

Трябва да изтъкнем, че г 
нашите части се обръща гол 
ямо внимание на информи
рането. Ние сме абонирани 
на много наши вестници.

НАСЕЛЕНИЕМЕСТНОТО 
ОКАЗВА ПОМОЩ НА ТЕРИ 
ТОРИАЛНИТЕ ЧАСТИ

климатически

В работата на Щаба се обрт 
ща голямо внимание на съ 
трудни че ств ото с граничните 
части и териториалните редов 
ни военни части. Това сътру 
дничество се състои в съвме 
стаи военни упражнения и 
ползване на материални сред 
ства. Не изостаяа и сътруд 
ничество с всички общество 
но-политически организации

В Щаба изтъкнаха че населе 
нието и Местните общности на 
територията на Димитровград 
ска община, където се про 
веждали обученията, оказало 
помощ на частите на терито 
риалната отбрана. Те в същ
ност не могат да действуват 
без помощта на населението. 
Населението при отделни мс 
мента е давало подкрепа и 
материална помощ. При това 
те са показали дисциплина и 
съдействие, което може да 
покаже, че населението от Ди 
митровградска община напъл 
но разбира концепцията на об 
щенародната отбрана и прак 
тически я прилага.

и Концепцията, в духа на времето и 
изискват ново съдържание, нова 
по-високо, качество на учебниците. 11о принцип, тия 
учебници никак не бива да са под равнището на 
подобните учебници в СР Сърбия. Ръкописите 
приемат, както е известно и както налага зъконът 
за учебниците, чрез конкурс. Пред нашите учители, 
прогимназиални и средношколски учители, пред на-

широка

сс

литератори и езиковеди се откри 
възможност за проява...

Какво показаха първите резултати.

шите
първите

крачки в тая дейност, в тая усилена (със ускорени 
темпове) творческа работа. Широк кръг дейци се 
включиха в тоя голям процес 1автори, състъвители 
на програми, рецензенти, илюстратори, членове на 
Комисията при Просветния съвет на СР Сърбия! 
Всички участници, по един или друг начин, са при 
нудени да задълбочават знанията си, да следят но 
вата литература, да проникват в същината на но 
вото образователно дело. Видни и завидни резулта 
ти са на лице, а трябва да се вярва, че и нови ще

саНашите части 
готови да дадът 
та съпротива на агресора от 
където и да идва и в съдей
ствие на населението, което е 
от българската народност, да 
го унищожи.

нужна-

последват.
Обаче, трябва да се подчертае и една слабост. 

Цялата тази работа изисква голяма професионална 
и обществена отговорност. Материалните облаги, ко
ито се подразбират и произлизат от дейността, не 
би трябвало да заемат първо място по 
Някои, другари, за съжаление, сякаш не разбраха 

с много задължения, които не бяха 
по силите им. На лице са съставители, които тръг
наха по линия на преписване, на събиране на че
тива от къде им е най-лесно, на вмъкване на бележ
ки за писатели и литературен анализ откъДето и 
да е. Само да се направят повече страници, по-дебе 
ли книги! Получиха се даже ръкописи, където дори 
страниците не са означени! Имаше ръкописи, къде
то авторите са използвали материали от предишния 
и следващия клас (плюс нещо по свой избор!) и 
така правили „свой" учебник 1 Някои са вмъквали 
и четива от по двадесет страници! Мнозина са били 
небрежни (неточни) при избиране на текстове от те
орията на литературата. Други са забравяли (а в 
Програмата пише!), че трябва да се изучава и лите
ратурата на българската народност. На места про- 

и неграмотност, небрежност, неотговорност 
при избор на преведени текстове, от 
езици. Дори преводачите не са потписани!... От дру 
га страна, Ндкои от рецензентите повърхностно раз
браха длъжността си. Не пристъпиха професионал
но към работата (която изисква много знания и 
мноог труд),

само „идеологическо-политическа виза"!

Ние сме горди от завоюва
ната победа. Получавайки пре 
ходното знаме, ние ще се 
стараем това доверие да оп 
равдаем и в бъдеще"

важност.

това и се заеха

Б. Николов

ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЯТА В НИШКА АРМЕЙСКА ОБЛАСТ

Войници и строители
Освен това, проведени са 

около 350 спортни 
между войнишки отбори и 
отбори на учащата се, работ 
ничсската и селската младеж 
Участвували са около 8 хил
яди състезатели в стрслчес- 

атлетика, хандбал волей
бол, физкултурни 
надбягване и други спорто-

са оспособени за водачи на 
автомеханициПоделенията на Нишка ар 

мейска област освен твърде 
забележителните резултата 
обучението и възпитанието, 
укрепването на морално-поли
тическото състояние и реали 
зацията на концепцията 
всенародната отбрана, в годи
ната на конгресите и конфе 
ренциите на СЮК, юбилейна 
та годишнина на II заседа
ние на АВНОЮ, направиха 
големи усилия и дадоха зна 

принос в изгражда-

срецци -телеграфисти, 
шлосери, готвачи, дърводелциив
и пр.

В рамките на състезателни 
те войниците и командирите 
са се представили

културно-художествени 
на които са приет

личавас околона югославскитетво,150 кросове.
програми, 
ствували над 100 хиляди мла 
дежи, труднещи се и граждг 

и войници. Сътрудничес
твото между армейците и пи 

младежта от учи

ве.
Дълбоки и здрави са връз

ките между народа и армей
ците. Те не са само с мани- 
фестационен 
съвместни акции между пасе 
лснисто и армията въ« всич
ки области на всекидневния 
живот: всенародна отбрана и 
обществена самозащита, ук
репване на делегатската си
стема, дейността на обществс 
ио-политичсскитс 
ции, издигане на братството 
и единството.

Топа са само някои от нос 
Нишка армеи- 

област в изнлъняваие на 
задачите на XI конгрес 
СЮК, които тд отчита пред 
празника'' на ЮНА, 22 декем 
ври.

а се задоволиха да дават на рък<>пи-
Или

ни
сите
да дават „общи" мнения, разсъждения, да прераз
казват различни становища, без да четат и анали
зират дълбоко всяка страница, всеки ред... Подобни 
въпроси забавиха учебниците. Някои се рецензираха 
два пъти. Някои доживяха генерална поправка, ма
кар че бяха от „рецензентите" положително оценени.

Трябва да се знае една:’^нес има в тая ра
бота няколко „професионални" сита! Слаб продукт 
не може лесно да мине!... И тъй: от всички участни
ци в тая благородна и отговорна задача се иска 
но-голяма професионална и обществена отговорност. 
Всеки иска работи онова, за което е подготвел. И 
нещо повече — и тук трябва да се сдружава труд, 
да се работи колективно. Това ще е по-добре и за 
учебниците, и за учениците, и за участниците.

оперите и 
лищата, университетите, тру- 

колективи и местните 
обогатено с но

похарактер,чителен 
нето на страната.

Това е общата оценка, да- 
състоялата се тези 

прес-конференция

довитс 
общности е 
ви форми и съдържание.

В течение на годината са 
и над зоо сър

дена на
I;ДНИНиш, организирана

предстоящияЮНА, 22 декември, Генерал- 
мойорът Фадил Чураноли — 
помощник коменданта за по
литическо-правни работи 
генерал-майорът Милован Ми 
шевич — председател на ко
митета на СК на Нишка ар 
мейска област на традицион-

с журналистите
плюс-

по повод
организирани 
местни културно-забавни про 
грами в градовете, където 
има гарнизони на ЮНА. гс 
зи манифистации са следени 

200 хиляди слушатели, 
на ЮНА

област изявиха голяма 
плана на обра

напразник

оргаииза-

и
от над

Командирите 01 тиженията на
тази
активност на 
зованието и всенародната от 
брана. За трудовите хора и 
гражданите в местните общ
ности, трудовите организа
ции и обществено-политичсс
ките организации те са изнсс 
ли около 700 сказки и разго

ска па
ната среща 
с многобройни данни 
трираха богата дейност на ар 

всички области.

Марин Младенов

Ст. Стмейците във
Войниците и командирите 

област 1.3*-ДИМИТРОВГРАДот Нишка армейска 
са участвували в построява
нето и реконструкцията 
62 км пътища и на изграж 
даяето на железобетонни мое 
тове в дължина от 155 мет 
ра. Те са участвували в ка 
птирането на пет извора вс 
да и над Ю км водопроводни 
канали, посадили са над 12С 

млади фиданки. На 
младежи в армията

Деня на юна ще бъде тържествено ознаменуванВ°На съюзната младежка тру 
„Шамац—Сарае-

на

дова акция 
во" е взела участие войнишка 
трудова бригада „Втора Про 
лстарска", съставена от при
мерни войници. Бригадата 
изпълняваше нормите си с 
194°/о и получи много призна

сти. Пред учениците от.гор 
ните
училище щс говори Джура 
Златкович-Милич, първоборег 
от Лужница.

и офицеригрупа войници 
от граничните застави на об 
щината. А трудовите органи 
зации ще направят посеще
ние на военни и гранични ча

Освен тържественото заседи 
ние в рамките на чествуванс 
Деня на ЮНА 
на Общината инж БОРИС БО 
РИСОВ, ще устрои прием за

класове на основното

председателя
А. Д.

ХИЛЯДИ
хиляди ния.
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В ПОСЕЩЕНИЕ ПА ГРАНИЧАРИТЕ

IВинаги готови.
декември 1978 год.Някъде на границатгта,

НЯКОЛКО дни вече тук

Томич Ввовтгая" «шофьор точно п насрочения час да 
стигне и да ни вози за нодделениего да ДоОросав Атанас- 
кович. В джипката ни придружаваше и капитан Томиенав 
Милкович. Бивш просветен работник, влюбен в творчество 
то на известния писател Бора Сганкович. знаещ наизуст 

Кощана”. също много добре запознат и с други област 
на науката и техниката и военното дело, също беше много 
приятен спътник и събеседник. Той умее да намери тема 
за разговор и да участвува в него без да засича, без да 
натрапва овое мнение, готов с внимание да изслуша вес-

онегопалежите, придружени 
не попречи «а Срсч-

Ч. Марян 
3. Чосич
К. Елеикопич

кърпа няколко ябъл 
I донесла на войн?

киго. завила в 
ки, които 
ците.

па, казва Марич, един човек 
взел ши

шенце ракия и сам се отггрг 
1<7,м заставата. Да почер 

войничетата и да им чес 
празника. Една майкг

ОТНОВО сме в джипката със Сречко

''ЪТ на 'нр-ьщанс изобщо не забелязваме следните от ид-

ЗИХ1-1ИЯ ЧОСИЧ с от Или 
край Сараево. Той с ра 

ботник. Член е на СК от май 
настоящата година.

ди да облече униформа бил 
младежки 
Алексинац, работил в заводи 
те „14 октомври” в Алекси- 
нац. Покани ни да влезем въ
тре.

С нас пътуваха и директо
рът и финансовият директор 
на конфекция „Свобода’ Бран 
ко Пейчев и Тодор Михай
лов. Тяхната организация н? 
сдружения труд и от 1970 го 
дина е покровител на заста
вата и оттогава всички 
ничари от заставата се запоз 
нават със „Свобода1' и работ
ниците в нея. Казаха, че това 
е първият случай на покро
вителство на една гранична 
застава от страна на органи- 

сдружения труд.

от близките селаяшпръководител насХората идват при 
малки подаръци, но < 

Марич
вил тук с 

голямо сърце —пи казва
— На мене особено впечат 

това коки е
тиги

Томич. Сне*лсние ми остани 
населението обича граничари-воде- 

в канцелариите
Малкото коридорче 

ше направо
на командира. Отляво се 
мираше войнишкия клуб, а 
отдясно спалнята, а веднага, 
до канцеларията е кухнята, 
от която се носеше приятна 
миризма на ястията.

гра
те. Винаги са готови за съ
действие. С такива хора 
лесно да се пази 
— казва Зихния.

на- с
ШШиТ0М^ч " ДРУгар^^гояим^ха^Лобздп^^границата

Малко по-късно Зихния Чс 
сич и другарят му Драгомир 
Боянич и кучето Рин срещ-

зация на 
Техния пример последвали и 
други... Откакто се „закумили" 
— те отиват едни при други 
като при истински най-близки 
роднини и приятели.

БОСИЛЕГРАД
Тъй като ни беше разреше 

посс На граничната застава 

богато и разнообразно
но всичко да видим 
тихме всички помещения. Е нахме как се завръщат

наряд.спалнята е спретнато и чис
то. Във войнишкия клуб —

Всяка
година на най-добрия грани
чар „Свобода” подарява кос 
тюм.

вестници, шахматни дъски V
{др. Там водихме разговор

от този колективвойниците 
в който всеки трети е членИЗВЕДНАЖ джипката спря
на Съюза на комунистите. ? .Томич се обърна към своя

безпартийните всначалник Милкович и му ка- мнозина от празник?Първи честитаха 
на армейците — пионерите от 
основното училище „Г. Дими

комитетКоординационният 
за чествуване и тачене на све 
тлите традиции от Народоосвс 
бодителната борба при Общик 
ската конференция на Соци?

съюз в Босиле-

са предложени да бъдат «чеза
приети в СК.— Вече не може да се вър

ви без синджири. Пътят е за I тров” в Босилеград, които из 
несоха по този повод подбра 
на програма от рецитации и 
песни, посветени на Армия 
та и другаря Тито. Посещение 
то на граничарите беше из
ползвано от пионерите за за
познаване на войнишкия жи

КРЕШО БЛЕНКОВИЧ еледен: И докато Томич ела Сиродом от Лекеник крайсинджирите, ние раз-гаше листическия 
град на последното си заседа 
ние изготви програма з че 
ствуване на 22 декември — 
Деня на Югославската народ 
на армия- Чествуването на 
този велик празник на наша
та Армия тази година став? 
в светлината на проведените

сак. По народност е хърва 
тин. Завършил е занаятчий-

глеждаме околността. Навре;
е бяла пустиня- Снегът труп?

учичлище и работил гли, трупа. Истинска зима. ско
Ежелезолеярната в Сисак.Влизаме в джипкаотново

билта и продължаваме пътя- О! СъЮза на комунистите
приет през юни тази годинавиждамалкото прозорче се

метрасамо на тридесетина
Никога преди това нсВиелицата не спира. Но каг

бях виждал граница. Но ето вот.то ни казаха нашите любез
изпълни се желанието ми д? партийни конгреси.ни спътници, в сигурни ръ Днес и ръководствата на 

обществено-политическите ор 
ганизации и Общинската скуп 
щина в Босилеград честитих? 
празника на армейците, а след 
това представители от трудо
вите колективи от Южномо- 

„Симпо”

Много СъЬ'це сме. Водачът Томич в ар стана граничар.
Чествуването започва с бс 

гата спортна програма — със 
тезание по шахмат, баскетбол 
малък футбол, и др. дисци
плини между отборите н? 
ЮНА и младежта от Среднс 
школския образователен цен 
тър и спортното дружество 
„Младост'1 в Бооилеград.

доволен, че съм пазачмията научил да кара мотог
родината си...ни превозни средства и досс

Марич и Милкович

В КУХНЯТА на заставата равски регион 
Памучният комбинат, „Делисъщо беше приятно.
шес”, Електродистрибуция, ме 
дицинския център. „Зеле Вел 
кович” и др. прекараха прид 
тни

Не само че е топло и уют
но, но защото главният гот- В навечерието на празник? 

в Босилеград се състоя търже 
ствено събрание с доклад за 
значението и изграждането 
на нашата армия, а след тов? 
бе предадена подбрана култур 
но-забавна програма, а на 
края в училищния двор лум 
наха предпразнични огньове.

Омер Камбе от Зеницавач
часове в посещение нг 

граничарите. Те им предадо
ха скромни подаръци а след 
това се състоя съвместно у- 
веселение.

довчерашен шлосер е изпекъл
Тойи готварския занаят.

готви вкусна и питателна хр?
на от която другарите му са
много доволни, в което и ние
се уверихме.

Борис КОСТАДИНОВКъде научи да готвиш?
Питаме Омер.

звонци
— Тук, в армията — казва

Разискване по проектоплана за 

идната година
той като майсторски върти
шницела.

С. Томич имаше много работа Само няколко дни ни дел
ят от Деня на армията — 
22 декември. Тогава на зает? 
вата е същински празник. Тс 
ва беше удобен .момент дру 
гарите от „Свобода” и друг? 
рите от заставата да уточнят 
програмата за този велик 
ден.

МАРЯН ЧЕР е от Идрия 
в СР Словения- Бил шофьор 
в „Искра” — Кран три годи
ни. Член е на младежката 
организация- Наскоро ще се 
завърне в родния си край-

— Отивам оттук с най-ху
бави впечатления. Население 
то е много гостоприемно и 
много ни обича. Малко дни 
ми остават до заминаването 
и вече ме обвзема тъга, че 
що се разделя от другарите 
си и от хората край граница
та...

га никога не е имал неприят 
на случка. Преди армията в 
Тузла бил бояджия, но имал 
голямо желание да стане во
дач на кола и в армията тс 
ва желание му се изпълнило

В Звонци на 15 декември 
се проведе общо събрание на 
което председателят на Об
щинската конференция на 
Социалистическият съюз 
Бабушница Новица Станкович 
разясни най-актуални въпроси 
от проекта на обществения до 
говор за отделяне и ползване 
на средства за общо и съвме 
стно потребление в идната 
година, проектобюджета за 
финансиране на 
телните

дица
насящи се до изграждане на 
комунално-битови обекти 
Звонски район в идната 1979 
година.

Трябва да отбележим, че и 
покрай голямото значение не 
обсъжданите въпроси, посеще 
нието не беше масово. Дали 
хората не са добре и навреме 
осведомени, 
недостатъчна активност на об 
ществено-политическите орга
низации и местната общност?

зададени въпроси, от-

Е

иПРИСТИГНАХМЕ, 
нас се показа заставата. Лос
товият съобщи нещо от кар? 
ула и пред нас тоз час се 
изправи ореден на ръст човек 
с усмивка на лицето, 
стави ни се като на стари 
познати, а с кумовете 
„Свобода” се изцелуваха. Тс 
ва беше командирът на зает? 
вата БОГОМИР МАРИЧ. Пре

Пред

— ЕЛАТЕ на празника при 
нас. Тогава най-добре ще по
чувствувате голямата дружба 
на граничарите и хората край 
границата 
кът Марич. Миналата годи-

Пред- или се касае з?
от самоуправи- 

общности на интере 
сите в общината и др. 

Станкович отговори и на ре
казва десетни-

М. А.
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СЛЕДКОНГРЕСНА ДЕЙНОСТ НА СК В ВОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ВАБУШНИЦА

Укрепване на дисциплината и 

изостряне на отговорността
По-голямо внимание на 

идейно-политическата издигано
ством секциите и средствата 
за масова информация, зана 
пред ще трябва да се обез 
печи редовно „обращение" 
на информации на всички 
равнища в Социалистическия 
съюз.

В рамките на масовата идеи 
но-политическа дейност в 
местните организации на Со 
циалистичесия съюз за чле 
новете на СС1?Н са предвиде 
ни и следните теми: Социа 
листическото преобразование 
на селското стопанство и сдру 
жаването на селскостопански 
те производители, местната 
общност — основна клетка на 
политическата система, самоу 
правителното организиране и 
делегатската система, полита 
ката на междунационалнитс 
отношения в нашето обще
ство и политиката на необвъР 
зване като трайна насока нг 
нашата страна в междунаци 
оналните отношения и тн. Те 
зи теми ще бъдат обработени 
да април на 1979 година.

Към Общинската конферек 
ция на Социалистическия 
съюз е създаден актив, койтс 
ще изнася сказки по опреде 
лени теми. С програмата по 
идеологическо-политическо из
дигане на членовете на ССРН 
е предвиден и еднодневен се 
минар, на който да се обсъ 
дят въпроси като акционнатг 
подготовка на местните оргг 
низации на ССРН, организп 
раност, съдържание и метод 
на действуване в ССРН и ак- 
туални международни полита 
чески въпроси.

Според предвидената про
грама, декември тази до март 
идната година, ще се прове 
дат и семинари за членове 
на делегациите.

Томислав АНДРЕЕВИЧ

Като се изхожда от факта, 
че Социалистическия съюз е 
най-широката рбществено-пс 
литическа основа на самоу
правлението Общинската кон 
ференция на ССРН в Бабуш 
ница прие тези дни програ
ма по идейно-политическо из 

в тази организация

— Дейността на СЪк>за на 
комунистите в Босилеградска 
община е насочена 
към
вете и ръководствата 
първичните 
СК за успешно изпълняване 
на задачите, произтичащи от 
решенията и резолюциите на 
неотдавна състоялите се пар 
тийни конгреси 
НЕ ГРОГОРОВ, секретар на 
ОК на СКС в Босилеград. — 
А раздвижването на така н? 
речените субективни сили е 
основният момент в претворя 
ването на належащите зада
чи в конкретни дела.

тура, инфраструктурата, 
тища електрификация.

— Занапред всички 
ледователности в тази 
ка решително ще се преодол 
яват. В първичните 
зации все повече се изостря 
отговорността за изпълняване 
на договорените задачи — 
каза Григоров.

Особено внимание се от
деля и ще се отделя и за
напред на кадровия въпрос 
Първичните организации ра 

зискваха по тоя въпрос, а наско 
ро на Общинската конфе
ренция това ще бъде един 
от централните теми в разис 
кванията. Този въпрос ком
плектно ще се разгледа въг 

е всички самоуправителни ус 
тройства но особено ударе
ние ще му се даде в стопан 
ството, тъй като тук има ре 
шаващо значение за стопант 
сването и развитието на ор 
ганизациите на сдружени; 
труд.

Не по-маловажен е и въпре 
сът за идейно-политическото 
оспособяване на членовете на

СК. Секретарят на ОК 
СКС изтъкна, че малко 
работи върху самообразова
нието. Ето защо е раздвиже 
на съответна активност за 
интензивиране и организира
на работа върху издигане на 
образованието и марксическа 
та подготовка.

напъ
сеглавно 

оспособяване на члено- нспос
насо-на

организации на органи- дигане
като набеляза и съответни фор 
ми посредством които ще сС 
осъществява тази важна идеи 
но-политическа задача.

Основна цел на идейно-по
литическата работа в ССРН с 
да насърчи и подтикне члене 

па най-масовата обще- 
организг 

към по-качествено дей-

Твърде важен въпрос в осъ 
ществявансто политиката на 
СК е въпроса за информира
нето. В първичните организ? 
ции досега информирането 
ставаше чрез материали, стг 
иовища, заключения- Пред
вижда се от Нова година из
даване на бюлетин.

— Информирането ще 67 
де тема за всички самоупра 
вителни устройства. Известие 
е, че само добре осведомени
ят трудов човек може пра 
вилно да заема становища 
по дадени въпроси. Ето за
що на предстаящата общиА 
ска конференция и на тоя 
въпрос ще отделим необхо
димото внимание, заключи 
Григоров.

заяви Го

вете
ствсно-нолитическа
ция
ствуване, към по-живо участие 
в политическия живот, 
развитие и задълбочаване на 
социалистическото самоуправи

КЪМ

Следва да изтъкнем, че така 
ва активност на комунистите 
от Босилеградска община 
конкретна. Преди всичко ус- 
тановявя се истинското състо
яние във всяка трудова и 
жизнена среда и въз основа 
на това се определят и зада
чите, които трябва да се ре
шават. Главното ударение е 
сложено върху укрепването 
на дисциплината и изостряне 
на отговорността на всеки.

телно съзнание всред масите
Местпите организации на 

Социалистическия съюз са 
основни ядра за организира 
не и развитие па масова идеи 
но-политическа работа.

Тази дейност в Бабушниш 
ка община ще бъде синхро 
визирана в четири отдела: ип 
формирането, като предусло- 
вие за масова активност на 
членовете па ССРН, задачи в 
областта на организирането и 
масовото идейно-политическо 
образование; идейно полити 
ческа подготовка на члено 
вете и органите в ССРН и 
форми на действуване на Об 
щинската и местните конфе 
ренции на ССРН; образование 
па членовете на делегациите 
и делегатите.

Ст. Н

Целта на тази активност с 
да се мобилизират комунис 
тите и трудещите се по из- 

обществения 
за развитие на община 

план

ЗАСЕДАНИЕ НА ОК НА СКС В БОСИЛЕГРАД

В общенародната отбрана 

добри резултати
пълняване на 
план
та през средносрочния 
както и през текущата годи
на.

В първичните организации 
на СК са отчетени досегашни 
те резултати, но и пропуски
те. Разисквано е до коя сте
пен първичната организация 
в местната общност, в основ 
ната организация на сдруже 
ния труд и пр. е способна 
да установи причините по изс 

и да набе 
за пре-

самоуп равителнитезирани в 
органи в основните и трудо
ви организации и

Чрез пълно и навременно 
взаимно информиране Об
щинската конференция на 
ССРН и местните конферен 
ции на ССРН, като и посред

Общинският комитет 
СКС в Босилеград на прове
деното разширено заседание 
обсъди актуалните проблеми 
във връзка с дейността 
организациите на сдружения 
труд, на трудовите организа
ции от обществените дейнос
ти, местните общности и са- 
моуправителните 
на интересите в системата нг 
общенародната отбрана.

В обсъдения за тази цел 
анализ, както и в разисква
нията, бе посочено че постиг 
натите резултати в тази об 
ласт са доста добри. Разби 
ра се, възможностите за ра" 
гъРщане на още по-ст>държг 
телна дейност в тази област 
са на лице. Ето защо зана
пред тя ще бъде в центъра 

вниманието на всички тру 
лещи се и граждани, оргаии-

на
в местни

те общности.
на В. в.

БАБУШНИЦА
ВНЕДРЯВА СЕ ДЕЛЕГАТСКАТА СИСТЕМАставането, както 

лежи мероприятия 
махване на слабостите.

общности СЪДЕЙСТВИЕТО НА СИНДИКАТИТЕНЕОБХОДИМО ЕИзхожда се от съвсем ре 
ални предпоставки; създадена 
е материална основа в основ 
ните организации на сдруже 
ния труд, които гарантират 

на об-

ност на делегациите и деле 
гатите за всекидневно дей-

съветщинския синдикален 
бс оценено, че занапред ще 
е необходима по-голяма по
мощ и съдействие на синдй 
калиите организации в рабо
тата на делегациите и делега*

ОСНОВНИТЕ 
организации в 
община тези дни в центъра 
на вниманието на своята ак 
тивност поставиха и действу- 
ването на делегатската сис
тема.

Изхождайки от ролята и 
задачите, които имат синди
катите п подготовката 
трудещите се за самоуправ
ление. па заседанието на Об-

синдикалии
Бабушнишка ствуване.

Без навременна, точна 
обективна информация 
може да има добро самоупра 
вление, не може да

обществено-полити-

и
не

стопанското развитие
като цяло. Въпреки ставащината

някои отсрочки при предава 
не на употреба на 
троените обекти — в тази на 
сока се отчитат добри ре
зултати: построени са култу- 

обекти.

тите. оживена 
ческа дейност.

И действуването 
гатската система е немислимо 
без пълно и навременно ин
формиране на релацията: са 

база—деле

годиниИзтеклите четири 
от действуването на делегат
ската система дадоха възмож
ност да се натрупа 
опит, но и да се види къде с 
необходима по-ефикасна

на останалите общество 
субекти, за

новопос-
на деле-

на богат
нарен дом, здравни 

обекти на физическата
покул- моуправителнатамощ

но-политически 
да може делегатската системг 
да заживее в пълния смисъл 
на думата във

обществено-политическа
та ни система.

делегат.гацията
Често пъти делегатите не 

са достатъчно запознати по 
някои въпроси, които по-къс 
но трябва да решават. От 
практика се знае, че след ка 
то изнесе становище на своя 
та делегация делегатът не 
осъществява и своята функ
ция докрай — не запознава 
базата за взетите решения 
по същия въпрос.

Също така, ако делегаци
ята не се събере на заседа
ние преди провеждането на 
сесията, тогава делегатът «е 
поема задължение да застъл 
ва в скупщината определени

11 XV
II I/ " всички пори

■X V на

XVIте на първо място, в много 
нормативни актово досега нс 
бяха внесени алинеи, уреж
дащи мястото и ролята, пра 
вата и отговорностите на де 
легациите и делегатите.

Но е голям броят на деле 
гациите, имащи свои правил 
ници и планове за работа, 
Осиовиа причина за това е 

опит и цепоз-

Щ:'•Ч
I ’ А

1 ' «*•
П }и

недостатъчния 
нашшо на Някои от основшт 
то проОломн към които тряО 

насочва вниманието
ж * становища.

Именно тези въпроси нала- 
програмите на работагат в

на делегациите занапред, как 
то и в програмите на само- 
управителните органи да се 

повече внимание н?

на да сс
делегациите и делегатите

Необходимо с планово на
сочвано и програмиране на

на

4%
посвети
подготовката на делегациите 
и делегатите по-успешно да 
изпълняват задачите си.

В това отношение ролята 
е голяма. Той

работата.
В някои делегации не съ- 

свиденцияш I ■ ществува пълна 
за дейността им, за участие 
то на делегатите и работата 
и пр., което също в известен 
смисъл представлява спънка 
в работата. Както изтъкнаха 
мнозина делегати, до такива 
слабости често се стига и по 

недостатъчна подготбс-

Ш *Ш. ш гна синдиката 
е задължен да подготвя тр 
дещия се за да може да бъде 
не само добър производител 

И добър самоуправитсл.
М. А.

Щ
но

радит Зиман пейсажМ. Андонов:
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— ВЕНЕ ВЕЛИНОВ

КОЖАРА „БРАТСТВО”

ОСВ В БОСИЛЕГРАДБЕСЕДА С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

Да се извиси мястото на 

първичната организация
- • ~ ~'г** към работническия съвет, рч 

ководството на предприятие
то или към някой ДРУГ.

_ Първичната синдикална
организация трябва да има 

становища, а не да вери 
становищата на др> 

такава тя е отго 
всички трудещи 

колектив.

годишния шии
35 ДНИ ПРЕДСРОЧНО брсгвана ролята на първичнг 

организации 
от страна на ръководителите 
па и самоунраиитслнитс ор
гани.

— След състоялите се ре
публикански и съюзни 
грсси, мястото и ролята 
Съюза на синдикатите е сън 

Коисти-

та синдикалнакон-
В момента, в който дими

тровградското стопанство из 
правено пред многобройнй 
проблеми една трудова орга 
низация — кожообработвател 
ното предприятие „Братство” 
бележи все по-успешни резул 
тати. Този колектив изпъл 

годишния производствен 
план от 142 хиляди метра ква 
дратни обработена кожа 35 
дни предсрочно. Очаква се до 
края на годината плана да 
бъде 
сто.

за 16 на сто повече от запла 
а за 32 паот заплануваното, 

на сто повече от осъществс 
ното през същия период ма 
миналата година. Ако тези рс 
зултати сравним с 1975 годила 

повече

В тази насока по-голя 
съдействие не е оказалаосм конкретизирано. свои 

срицира 
ги. и като

туцията на 17 место, а Зако 
ма за сдружения труд (ЗСТ) 

57 утвърждават задачите 
на Синдикатите.

В светлината па целокуппг 
та конкретна дейност — осно 

с да укрепва

МО

порна пред 
се, пред трудовия 
организацията на сдружения 
труд и трудовата общност.

_ В областта на доходни-
въп-

иа16 на с п)за
ще забележим, чс произведе
ното през деветте месеца на 
текущата година е за 56 на сто 
по-голямо от 
през 
сто в

ни
ината задача 
първичната синдикална орга 
низация и тя да стане мяотг 
то, къдсто що се изпълнява!

които

произведеното 
цяла 1975, ИЛИ С 44 на 
сравнение с цяла 1976

те отношения ключов
награждаването според 
Осъществените резул- 

главно са недостатъчни.
крите-

рос е 
труда.преизпълнен с 15 на година.

Всичко това с оказало зиа- 
битс

основните изисквания, 
сс поставят пред Синдикатите 
— заяви Вснс Велинов, пред 
ссдатсл на Общинския 
кален съвет в Босилеград.

По-нататък той ни осведо
ми, чс синдикалната органи 

в Босилсградска общи 
21 синдикална

тати
именно, мерилата исамоуправителнитс

органи
чително влияние върху 
вото равнище на работниците 
в този колектив. Само до пре

Ако се знае, че само до пре 
ди четири години тази орга 
низация работеше със загу 
ба, работниците приемаха ми 
нммални лични доходи, вся 
ка година се сменяваха дирек 
тори, а отношенията бяха 
твърде лоши — оправдано въз 
ни ква въпрос: на какво се 
дължи възраждането 
колектив?

риите в
актове на трудовите

за създаване на дохо-
сипдг

ди няколко години личните 
доходи бяха минимални, а 
днес те са най-високи в стс 
панството на общината. Сред 
ният личен доход възлиза над 
3800 динара.

Благодарение на тези рез» 
тати придприети бяха и ме 
роприятия за реконструкция 
и в течение на годината бе 
изграден парен котел, койтс 
е с голямо значение, понеже 
процесът на производството 
е значително намален, а ка
чеството подобрено.

Естествено че осъществено
то през тази година ще се 
отрази и в следващата, в коя 
то е запланувано отделяне

зации
да и разпределение на сред 

за лични доходи ССствага
заослязват две неща; в едни 

трудови 
критерии, които да насърча
ват труда и резултатите

хака например ог
за награждаване

зация
на наброява 
организация в организациите 
на сдружения труд и трудо 
вите организации и чс 
тя членуват около 120 тру
дещи се.

— В досегашната си дей
ност първичната синдикална 
организация прояви редица 
слабости, поради недостатъч 
на или слаба активност. От

няма истински.
нана този

р. Утруда, 
критерии 
според труда — дори пег са 
аосграктни и се 
ооразователния ценз, отговор 

званието на работника

Безпорно, че не е лесно да 
се даде отговор, но най-съще 
стаеното по наше мнение е 
следното — „Братство" в пра 
вия момент успя Да намери 
най-подходящия път в бъде
щето, свързвайки се със сро 
дни, финансово по-силни ор 
ганизации от вътрешността на 
страната ни. И резултатите не 
изостанаха.

За деветте месеца на теку 
куоцата година е обработена 
над 118 хиляди метра квадра 
тни кожа, което е например

касаят заВ. Велинов
ност,
трудовия опит. При другите 
има доори решения, но не 
се прилагат: такъв е случая"* 
с училищата.

х1о-нататък Велинов подчер 
та, че именно наи-непосред- 
егвена задача на първичната 
синдикална организация е 
да действува за доизграждане 
на критериите и мерилата у. 
за тяхното прилагане в еже
дневната практика. Защотс 
това е предпоставка за по-ус 
пешно изпълняване на разви 
тието на самоуправителните

организацияи първичната 
на СК, подчерта Велинов.

Занапред една от задачите 
на ОСВ и Председателството 
на ОСВ е да извисят първич

говорността за това лежи въР 
ХУ Ръководствата, т.е 
председателите и изпълнител
ните отбори. В някои орга
низации не са избрани и най 
-добрите решения- 

Също така една от субек
тивните причини е, чс 
съблюдавана, дори е прене-

върху

ната организация, непосред
ствено да я заздравят и 
я оспособят да действува са 
мостоятелно. Основната цел 

синдикалната организации 
не .може да бъде придатък

на значителни средства за 
увеличение на общественик 
стандарт на работниците е 
този в рудов колектив.

ДЗ

не е е
А. Д.

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ОС В ДИМИТРОВГРАД

ФЕРМАТА В ЛИПИНСНО ПОЛЕ - ВСЕ ОЩЕ БЕЗ ВОДА отношения-
— В общата насоченост от 

самоуправителните отношение 
може да бъдем доволни, 
съзнанието на трудещите се 
то живее и няма сила, коягс 
може да отклони процеса на 
непосредствено

а

На заседанието на Изпъл
нителния съвет на Общинска 
та скупщина в Димитровград 
състояло се на 18 т. м., се 
повдигна въпрос, който не се 
намираше в дневния ред за 
заседанието, а се обсъди по 
предложение на земеделската 
кооперация „Сточар1', отнасян; 
се за проолемите във връзка 
с водоснабдяването на 
фермата в Липинско 
край Димитровград.

Както се изтъкна в овцефер 
мата се намират около 4 хиля 
ди овце, които в периода на 
обагнянето отиват на водопой 
в Радейна и Бачево, села от- 
далачени от фермата някол 
ко километра. Бе изнесен и 
факта, че регионалния водо
провод, обект от който тря 
бва да се снабдява фермата 
с вода, е предаден на употре 
ба още към края на мина
лия месец, но до днес от не
го с вода не се снабдява ни
кой-

да ползват 
ващата година.

Бюджетът окончателно ще 
приеме Общинската скупщи
на, след публично му обсъж 
дане и отново преразглеждане 
и сумиране на предложения
та за изменението и допълне 
нието му, от страна на съве 
та и отбора за обществен план 
и финансии.

средства в след самоуправи-
телно решаване.

Има явления обаче на узур 
пиране( говорим за поединач 
ни случаи), конто са така из 
ведени. че трудещите се 
първия момент не са в състс 
янпе да забележат 
положение. Но синдикалната 
организация в 
си дейност всеки въпрос, кой 
то се разглежда на самоупра 
вителния орган ще трябва пре 
дварително да оосъди и зае 
ме становище, а това подраз 
бира една по-широка акция 
на действие, уреждане на до
ходните отношения и пр.

въпроса за планирането сг 
що е не по-маловажен 
прос, който досега в по-гол.» 
ма, или в по-малка степен е 
Оил привилегия на ръководни 
те органи, както и много дру 
ги въпроси, свързани със са- 
моуправителното решаване.

Велинов особено

в

истинско

предстояща га,овце-
поле.

На заседанието бе 
но и решението за общински 
те данъци на гражданите, ка
то бяха предложени 
изменения и допълнения 
тазгодишното решение. Между 
другото се прието да се из.ме 

облекчението 
стопанска дейност от г 
ство.. Вместо цялостно 
бождаваие от 
данък за онези

разледа

известни
но

1Ш на селско- 
овцевъд? 

осво- 
плащане на

въ-

производите - 
които отглеждат над 6С 

овце, прие се 50 на сто да 
онези лица.

X
„Градил” да проведе в дело 
заключението. Също се реши 
да се предприемат спешни 
мерки на водопровода да се 
направи технически прием 
да се отправи упозорение до 
„Хидросанитас" да приключи- 
своята част на работите и 
да се изготвят самоуправител 
ни актеве за превземане на 
обекта от страна на комунал 
но-битовото 
луга”, специализирана за тази 
работа организация.

г ТЯГ-'® ли.
се обсъди първата верзия на 
проектобюджета за 1979 го
дина. Въз основа на преценка 
бюджетът на общината в 
1979 година ще възлезе на 23 
милиона и 566 хиляди динара 
което е за 7 на сто повече от 
тазгодишния бюджет.

плащат 
отглеждат от 50 до 70 
а със 70 на сто 
освобождават

които остро под 
черта, че години наред отдел 
ни трудови организации съз
дават загуби, а все още не 
са осведомени трудещите се 
и с истинското състояние и 
действителните 
икономическото
в което се

овце. 
от данъка се 

лицата.В отговор, директорът на 
предприятие 

„Градня1' Трифун Димитров 
осведоми присъствущите, че 
от тяхната страна всичко е 
завършено, но своите задъ-ч 
жения не е изпълнило пред
приятието „Хидросанитас" от 
Белград, което провеждаше 
работи на машината част на 
обекта.

Бе заключено веднага да 
се уреди фермата да получа 
ва вода от водопровода, а

койтс
отглеждат над 70 овце. Прие 
ха се и друга някои изменения.

строителното

На заседанието се обсъди и 
прие информацията за обе'* 
печаване на средства и плаща 
не за инвестиционните обек
ти в течение на 
сеца на тази

причини за 
положение, 

тяхната 
както и

На всички ползващи срел 
ства от бюджета ще се обез 
печат средства за увеличение 
на личните доходи и матери 
алните

намира
тРУДОва организация, 
при анализа да се установи 
степента на отговорност 
всеки поотделно. Занапред не 
бива да се допуска санацио- 
ниранего на загубите 
начава и

предприятие „Ус
деветте ме 

година, анализа 
за работата на Основната бан 
ка „Пирот в период от януа 
ри ДО септември т.г., ИГ 
Други въпроси.

разходи от 10 до 15 
С оглед,

повече от увеличение на 
ходната част на бюджета нг 
кои

зана сто. че това еНа заседнието на Съвета 
на което присъстауваха и чле 
новете на отбора за обществен 
план, бюджет

при
да оз- 

санкциониране на 
, това.

ползващи средства от 
тазгодишнияи финансии бюджет отговорните заняма А. Д. Ст. Н.
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ОБЩЕСТВЕНА ХРОНИКА
БАБУШНИЦА

11 АКТУАЧНИ ПРОБЛЕМИ ОТ РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

Малодушие при решаване СДРУЖАВАНЕТО ВСЕ ПАК ИЗОСТАВА 

на проблемите в
„Нишава“

★ Досега в Бабушнишка община са сдружени към 
10 процента от сслскостопан ските производители.

★ От „зеления плап” използваш* само 2,5 милиона ди 
нара кредити

отклик в 
кооперации.

Ако не беше така, сигурно 
е, че много по-бързо би се 
вървяло в осъществяването нг 
общата политика на развитие 
на селското стопанство в об
щината, като разбира се в 
рамките на търговията и снаб 
дяването се намери и съотве
тно място за ООСТ „Талам- 
бас".

Вместо върху тези основи 
да се развие по- тясно сътру 
дничество между някои кос 
перации и „Таламбас" все още 
съществуват недоразумения и 
пререкания, което създава бла 
гоприятна почва и на остана 
лите
пасивни и безучастни наблю
датели като по такъв начин 
се запазват старите отношения 
в селскостопанското производ 
ство.

Вместо тях — би трябвало 
да се дава път на новите са- 
моуправителни 
засновани на Закона за сдру

рат земеделските

Явно е, че покрай постигна 
тите успехи в развитието и 
преобразованието на селско 
стопанското производство в 
Бабушнишка община все още 
не се върви с желания . темп 
напред.

Социалистическият съюз и 
останалите организирани со 
циалистичсски сили бавно ме
нят схващането за сдружава
нето и новата роля на селско 
стопанските производители в 
уреждането на обществено-икс 
комическите отношения на сс 
ло на нови начала. Наистина 
днес в общината има над 50С 
сдружени селскостопански пре 
изводители в четирите земедел 
ски кооперации, но това е 
недостатъчно, защото е самс 
към 10 на сто от общия брой 
селскостопански производите

не на данъка, помощ при 
пролетна и есенна сеитба 
чрез осигуряване и прочее' 
още не се стига до желаните 
резултати.

От „зеления план'1 сдруже
ните селскостопански произво 
дители в Бабушнишка общи 
на са ползвали само 2,5 мили 
она динара кредити, предим 
но за обезпечаване на механи 
зацид и набавка на крави и 
изграждане на съвременни о- 
бори.

Чувствува се, че занапред 
ще е необходимо активността 
на Социалистическия съюз о- 
ще повече да се насочи към 
подобрение и модернизиране 
на селскостопанското производ 
ство, съгласно постановления 
та на Закона за сдружения 
труд.

Трябва също да се отбележи 
и това, че много от инициати 
вите на ССРН и останалите 
обществено-политически орга 
шпации в общината не нами

дието в кооперацията. Те оба 
че самокритически говореха 
тазиОТДАВНА е вече извее

тно, че работите в „Нишава” 
една от основните 
ции на „Сточар" в Димитров 
град, не вървят както тряб 
ва. Там се работи със загу
би. Вкупните приходи 
все по-малки и тая година са 
намалени с 33 на сто. Увели
чени са залихите на стоката 
разходите при производство- 

и загубите 
на полугодието достигнаха 
1. 065 000 динара. „Нишава” 
зае 267 место в групировка 
та в Републиката,

вечер. Някои като съ
щински домакини със страх 
и отговорност пред себе си 
говореха за онова, което се 
случва в тяхната трудова ор 
ганизация.

Има работи за които не 
трябва да се чака, не са нуж
ни никакви анализи, нито па 
ри, да се оправят. Поставя 
се въпрос, къде е на първо 
място санитарният референт 
от общината. По всичко ли
чи, че той тук не е идвал 
нигота. А, вижда се за неге 
има много работа.

На човек веднага да се 
трапва и мисълта за общес-

организа-

стават

кооперации да остана!

то нарастват

личните 
доходи са съвсем ниски, неза 
интересоваността на работни
ците към работата води към 
още по-голямо намаление нг 
продуктивността. С една думг 
организацията се намира 
трудно положение.

Поставя се въпрос — заще 
по-енергично не се действу
ва при разрешаването на пре 
блемите в тази трудова оргг 
низация- Там. както се виж
да, съществуват организациок 
ни слабости, кадрови пробле

отношения
ли.

твения самоконтрол в коопе 
рацията. И за нея има дос
татъчно работа и ако 
действува сигурно е, че опу
щенията, за които говорим 
ще бъдат по-малко.

Това обаче не може да се 
каже за референта по обще 
ствен контрол Димитър 
ров. Нашият вестник в начг 
лото на тая година писа 

„проблемите, които той пов
дигна. Тогава другарят Пет 
ров изтъкна, че за 
опущения запознал 
ната организация в коопера 
цията, но след това не после 
двала никаква активност 
премахване на нередностите.

В такава обстановка, в пс

И покрай насърчителните 
мероприятия от страна на 
общинската скупщина чрез 
освобождаване или намалява

жения труд.
КУПО-ПРОДАЖНИ ОТНОШЕ-

тя НИ
Е Между кооперациите и сел 

скостопанските производители 
въпреки всичко, все още вла
деят предимно купо-продаж 
ни отношегшя. Не 
ват

РЕКОРДЪТ НА „БЕЛЬЕ”

РЕКОРДЪТ УА »БЕДЬЕ« съществу 
достатъчно ясни развой 

ни перспективи и развитие 
на производствено сътрудниче 
ство на доходни отношения- 

Това фактически е главна 
та пречка и селскостопански 
те производители да се израг 
нят с правата си с работници
те от сдружения труд в про 
мишле нит е трудови организг

Пе!

От един хектар — 13 тона царевица

На повече парцели в Сел
скостопанско - промишления 
комбинат „Бельс” в Бараня 
тази година са получени и по 
13 хиляди килограма цареви
ца от хектар. Това са нови 
рекорди в добива на цареви
ца. Това лято „Белье” постиг 
на рекорд и в производството 
на пшеница от един хектар.

От 3633 хектара в комбина 
та „Белье" тази година са пс 
лучени 3423 вагона царевица 
или 94,23 метрически центне- 
ра зърно с 14 процента вла- ра.

за

ми и стига се до нередности 
в работата, които достигат 
до (думата не е голяма) — 
РАЗСИПНИЧЕСТВО. 
преди някой ден с генерал
ния директор Димитър Сла
вов във Висок. И той бе иа 
ненадан от онова, което видя 
като съпоставяше нещата 
положението от преди годи 
ни когато бил в тази трудс 
ва организация- Във фермата в 
Изатовци, овчарниците коитс 
видяхме и мандрата в Сенс 
кос действително може 
се констатира едно 
състояние, 
каза. „Тук като че ли хора 
не живеят". Помещенията не 
чисти. Там където се приготс 
вява сирене ръждясали кан 
ти, небелосани стени. В две 
ра на фермата в 
безредие, което повече на
помня на склад за вторични 
суровини, отколкото на двор 
но място на една ферма. До 
ри земеделските машини купе 
ни преди две години за ект 
пи пари се намират оставе
ни на открито!

Работниците на 
ята тази вечер на шестчасова 
конференция изнесоха факти 
на безотговорността и безре-

га. Приносът на влажната ца 
ревица е с 30 на сто по-голям 
и възлиза на около 125 мет 
рически центнера от хектар.

Тази година тружениците в 
„Белье” са произвели, напри
мер, 100 кгр царевица за око 
ло 14 минути, а в трудовата 
организация „Кнежево" о? 
същото количество са израз 
ходвани само 8 минути човеш 
ки труд. Според 
досега данни този успеш се 
счита за световен резултат в 
производството на тази култу

някои
партий

Бяхме

за
ции.

годинг
една от основните задачи пре,г 
организациите на Социалисти
ческия съюз и Съюз на ко
мунистите ще бъде — изна- 
миране на по-дългосрочни пер 
спективи за интензивно раз
витие н селското стопанство.

М. Ан

Затова през идната
ложе ни е на малодушие кога 
то много органи и организа 
ции правят оглушка и не 
предприемат съответни мер
ки се ражда опортюнизъм 
работниците на трудовата ор 
ганизация губят чувство на 
отговорност и сами отстъпват 
губят вяра в силите на ко
лектива.

Това показа и конференци 
ята на колектива от Висок п 
село Изатовци. Въпреки това 
че работниците показаха из 
вестна храброст и самокри- 
тичност, но не бяха готови 
да посочат и виновниците за 
положението в кооперацията

Нужно е час по-скоро да 
се отстрани малодушието, кс 
сто съществува но отноше
ние на кооперацията и кое
то се явява като политичее 
ки неприемливо защото при 
тъпява инициативата на ра
ботническия колектив.

за(

известните

да
плачевс

И самият СлавоЕ
ПОЧИНИ ЗА ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ НА БОСИЛЕГРАДСКИТЕ СЕЛА

Нов далекопровод от 23 километра
В иеелмирификацираииге села от района Лисина —Любата ще бъдат оформени

средства и ще се грижат за провеждане-

че, за тази цел са необходими 
проекти, чието изготвяне тряб 
ва да ускори Електроразпре
делителното предприятие.

Изатовци

комитети, които ще прибират парични 
то па тази благородна акция.

низкото-на съществуващите 
кови 
жи в

година
селата

През настоящата 
електрификацията на 
в Босилсградска община ще 
бъде пай-гол яма задача 
местните общности, на обще 
ствено-политическитс структу 

Общинската скупщина и 
Електроразпределителното 

от Лссковац.

разпределителни мре- 
селата: Гложйе, Парало 

Бслут Извор, Райчиловци, 
Радичевци, Добри дол, квар
тал „Магурка”, долнолюбатски 
махали Широки дол, Клисура 
и Сливйс и гориолисиискато 
махала Колиштс.

За изграждане на електро
провода ще бъдат изразходва 

10,6 милиона динара. От 
Републиканския фонд по раз 
витие на недостатъчно разви 

краища обезпечен

во.на

На съвещанието бе заклю
чено още от началото на идна 
та година да се 
подготовките за електрифика 

на домовете от района

коолсраци
ри, продължат
наБ. Николов
предприятие

Това е иай-важан изпод па 
проведеното през 
седмица съвещание, 
председателите 
общности в Босилеградска об 
щипа организира председа
теля на Общинската скупщи 
па СИМЕОН ЗАХАРИЕВ. В 
обсъждането на всички акту 

.: въпроси отнасящи сс
до предегоящата електрификг 

на босилсградскитс села 
участие и техническия ди 

на Елсктроразпрсдели-

ция
Лисина — Любата, където ве 
че е прокаран далекопровод 

дължина от 41 километра. 
Става въпрос 
Горна Ръжаиа, Плоча, Барйе 
Мусул и за повечето махали 
в Долпа и Горна Любата.

В местните общности в те 
зи села още веднага трябва 
да се оформят комитети по 
електрификация, които ще се 
грижат за парични средства 
от гражданите и за провеж
дането на тази важна акция.

На съвещанието бе догово 
рсно посочените села в елек 
трификацията да бъдат обхва 

всички домове и тя да 
се провежда на принципа на 
взаимната солидарност на в си 
чки граждани.

мипалатг
1111което с 

па местните в
селата:зл

етите
кредит от 4,20 милиона дина
ра и 2,1 милиона динара без
възвратни средства. Останали
те средства, посредством кре 
дити ще осигури Електрораз 
лределителното 
от Лссковац.

Председателите на местните 
общности изтъкнаха, че за слс 

безсъмнсннс

ални
предприятие

ЦИя
взе
ректортелиото предприятие Ле-

ктрификацията,
от най-важните жизне

ни въпроси, са заинтересовани 
всички граждани в иеслсктри- 
фициранитс села.

готовост със 
средства да финансират изгра 
ждансто на иизкоразпрсдсли- 
тслиитс токови мрежи. Оба-

сковац инж.
БИЧ.

През настоящата година и 
община щс бъ

един

пати
Босилсградска 
де прокаран още един дале 
копропод в дължина от 23 ки 

с 19 трафопостовс.

Те изразя 
собственипл Г

ломстра 
Той ще бъде ползван за елек 
трификация и възобновяване

в. в.
рентабилноОвцевъдството
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ю осветя * изкуствошо нултукоа*
СУРДУЛИЦА БЕЛЕЖКА

ЙЗЯОШБА ЗА ДШУРА1Я11ШП Неизпълнено обещание
ОСОбСН 1ШТС-По повод 1 ОО-годишнинатл ми, преписки." •яг.чяяг^ к гкгдая;й=-я=^

съвместно с Народния уни- то творчество на поета-худож
издание на „Слово

пойното училище „Братство «31 Ц 
но Беше излетяо е,,е с«оя програма, зво 
напи наистина щяха и този Я* °с
тапат без тържество по случаи наИ"»ас 
мия национален празпик.

"просто не може да се разбере докъ
де се е отишло в унинието което отдав
на се е въвлякло в редовете на „Руй 
„ с угасило всяко желание да се работи 
и „а се действува. От по-дълго време се 
живее от славата от миналото па ДРУ'И 
твото, когато то изнасяло концерти и по 
градовете в Горно Попишавие и когато 
наистина се работело със сьРц°; й

Елин въпрос изниква сам: ако някои 
„се е уморил" от работа, защо не °т"*' 
пи място на други. Звонската _младеж, 
подпомогната от преподавателите 
поеното училище, които имат богат_ са
модеен опит, сигурно биха възвърнали 

някогашен „Руй"-

ски

САМОДЕЙНОТО дружество 
Руй" в Звоици, около което напоследък 

не без основание се вдигна много ШУ • 
и занапред продължава с изненадите, 
то с изненади в лошия смисъл 11:1 ДУ ‘ ■ 

На неотдавна проведеното съ"«Ща 
ние за работата на дружеството, в ра
ботата но което взеха участие и предсе
дателя на Общинската конференция на 
ССРП Новина Станкович, директора 
Народния университет Томислав Андрс- 
ович, завеждащия дружества и сдруже
ния при ОК на ССРП Пластим.,Р Иико- 

продставитсли па „Руй" 11 общсс 
организации

района, беше до-

ПИК в
любве”.всрситет от Сурдулица устрс 

документална изложба 
Якшич

иха
под название „Джура 
— поет и художник".

Посетителите можаха да 
се запознаят и с художестве

на1Г
Й у

.
11 лич и 

твсно-политичсските в Звои
* -;Ик [! ци и останалите села в 

говорено за 29 ноември — празника 
Републиката, „Руй" да изнесе културно- 
художествена програма, а до края на де- 

отчетно-изборно съ-

- ' > на

славата па
Впрочем, такова развитие на неща

та би било нещо съвсем естествено, ако 
не се разтака още с провеждането 
отчетно-изборното събрание като в ново 
то ръководство се даде шанс на младите 

1 самодейна
М. А.

комари да проведе 
бршшс.ШИНИ на

От даденото обещание за организи- 
не израйе и подготвяне на програма* лезе нищо.

Никой ОТ „Руй" НС се погрижи да 
се устрои на дадената дума и

желание заи на имащите 
издва.ако ос-

От изложбата

Изложени бяха книги, доку 
менти и други материали и? 
живота и дейността на извест 
ния поет и художник. Особен 
интерес представлява първо 
то стихотворение „На Лйпа- 
ру" в списание „Вила" на 11 
юни 1867 година.

Също така са изложени и 
различни издания на негови 
стихотворения, разкази дра

ното творчество на поета — 
бяха изложени 16 репродук
ции на всички негови по-за- 
бележителни картини.

Изложбата посетиха на,г 
1000 души, като при това о?

„Йосиг?

БОСИЛЕГРАДДИМИТРОВГРАД

Средношколците в собствена сградаГостуване на ученици 
и преподаватели от 

Драгоман
се ползват 12 учебни стаи V 
три други помещения предна 
значени за кабинетско обуче
ние.

дни 
образова- 
насоченс

От преди няколко 
Средношколският 
тслен център за 
образование „Иван Караива
нов" в Босилеград работи в 
собствена училищна сграда.

сградата 
център

разователния център 
Броз Тито" направи колектив 
но посещение.

За преустройство на учили
щната сграда са изразходва
ни 2, 5 милиона динара обез 
печени от Регионалната самс 
управителна общност за на 
сочено образование в Южнс 
моравски регион.

В събота на 18 декември 
група от 20 ученика на Еди
нното училище в Драгоман у 
14 гимназиални учители наче
ло с директора на училището 
другаря Станев посетиха гим 
назията „Й. Б. Тито" в Димит 
ровград.

Ст. Н.
През тази есен 

на Образователния 
бе цялостно преустроена 
приспособена за работа 
образователно- възпитателния 
процес в училището. Сега тук

В ДИМИТРОВГРАД
V

На дневен ред: учебните помещения на

В. В
ширение на училището в Стрс 
шепа
град и изграждане на сграда 
на основното училище в Гра
дини. В Димитровград ще се 
строи сграда за гимназията 
която ще бъде построена на 
мястото на днешния пазар е 
Строшена чешма край рек 
Нишава. А сегашната сград 
на гимназията ще бъде осво 
бодена за нуждите на Основ 
ното училище „Моша Пияде 
в Димитровград.

Миналата седмица в Димит 
ровград се състоя съвещание 
в присъствие на Аца Шипа. 
секретар на основното образо 
вание,
за насочено образование 
Нишки регион, представители 
на общината и обществено-пс 
лити че ските 
Димитровград и директорите 
на училищата. На дневен ред 
този път бяха учебните поме 
щения-

чешма — Димитров- КРАЙГРАНИЧНО КУЛТУРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Посещението премина въг 

взаимно запознаване с учебн? 
програма. Гимназиалните учи 
тели присъствуваха на някои 
часове, а учениците проведо
ха състезание в шах-мат и 
футбол С това учениците и 
преподавателите от Драгоман 
върнаха гостуването на дими 
тровградските ученици и пре 
подаватели, които неотдавнг 
бяха в Драгоман.

Кюстендилци на босилеградската 
сцена

Воя Митич, секретар
на

организации е В рамките на реализиране
то на Протокола за култур
но сътрудничество и обмен 
на опит в тази област между 
Центъра за култура в Боси
леград и градския съвет по 
култура от Кюстендил (НР 
България), през миналата сед

мица на сцената в Босиле
град гостуваха самодейни 
култура от Кюстендил (НР 
дил. Те се представиха с два 
концерта на народни и ес
традни песни и танци.

Взе се решение да се пред 
приемат бързи мерки за раз Б. Н Б.Н. В. В
!■

*
МЕЖДУ ТЕОРИЯТА И ПРАКТИКАТА

ТЕХНОЛОЗИ НА ОБУЧЕНИЕТО
II

(продължение от миналия брой)

2. Въпросът за систематическото следене на 
педагогическо-психологическото развитие на 
ученика става и е императивна на новото учили
ще. И тук педагогическата служба трябва да 
изиграе значителна ролд. Целта е — да се 
развива и добре да учи. А това може да се по
стигне, ако се знаят особеностите на децата, ако 
се познават децата като цяло.

С въвеждането на ученическо досие се осъ
ществяват и тези задачи на училището. Следо 
вателно чрез систематическо планово и редов
но следене на педопсихологическото развитие 
на ученика, с отделна документация, се подо
брява и развива възпитателно-образователната ра 
бота, тоест еднакво се помага на учениците, 
преподавателите и родителите. С една дума, чрез 
постоянно наблюдение, изследване и проверя
ване на труда и поведение на ученика се постига 
запознаване на техните способности, навици и 
умения, а във връзка с това да се окаже по
мощ на децата в развитието на тяхното крити
ческо мислене, смисъл за уважение на собстве

ния и чуждия ТРУД, за пазене на личната и 
обществена собственост и т.н.

3. За професионална осведоменост и насоч-
професия

също тази професионална служба в училището 
може много да помогне. Понеже правилно да 
се изибере бъдещата професия, значи да се 
създаде предпоставка и за щастливо бъдеще. 
Безброй са примерите на хора, които заемат 
работни места, които не им

на обучението. Тоест, че той е та
кава личност, която помага с нови начини на 
креиране и оформяване на учебния процес на 
едно виеше ниво.

5. На директора и 
дагогът и психологът

е технолог.

ване на ученика към избиране на

неговия помощник пе- 
помагат в тяхната педа

гогическа и инструктивна дейност и надзор!
6. Действуването на педагога, 

холога помага за научно-изследователска работа 
в областта на училищната педагогия 
гия.

относно пси-
отговарят, а са 

се озовали тук, понеже не е имало кой навреме 
професионално и правилно да ги насочи — иа 
базата

и психоло-

Накрая. педагогическо-психологическата
служба при училището трябва да бде главният 
обединяващ фактор на осталаните фактори във 
възпитанието на детето и професионално

на техния интерес, наклонност и жела
ния. В такава ситуация, обременяваща и физи- 

интелектуалното 
същество, трябва да признаем, 

лесно да се работи две, 
тилетия.

ческото, и психическото, и 
човешко _ да на

сочва и развива тази дейност. Затуй тази служба, 
за_°ъде целесъобразна практически-полезиа 
нейната работа трябва да се изпълнява в чети- 
ригълника: ученик — преподавател 
— обществена среда.

не е
три или четири десе-

4. Развитието на обучението — работата на 
преподавателя на час — също така е поле за 

на училищния педагог-психолог. И 
не случайно се казва, че училищният

родител
активност ;; '

педагог Д-р Слободан ВАСИЛЕВ
■1=
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адиидид
РЕПОРТАЖ „ГС" " - — . ' . -• - , -

шСПЛОТЕНОСТ, НАРЕЧЕНА 

БРАТСТВО
тудем земин вятър сви- 

заставата 
„Мирко Йованович'’ и 

хвърля сняг в очите на часс 
воя. Наметнат с шинел, часс 
воят стои прав, приличащ нг 
неотдавна открития бюст нг 
народния герой Мирко Йовг 
нович, чието име получи за 
ставата и днес се гордее с то

тивно са включени в младеж 
ката организация на селото 
Сътрудничеството с младежите 
е на твърде високо равнище

крайсти

поправан е селския салон и 
сега тук се развива богата кул 
турно-забавна дейност. 

Съвместните акции същс 
изцдло сплотяват и войници, и 
младежи и девойки, населе
ние-. построен е ТВ-препред? 
вател на Букова глава, а вой

ва.
Посрещна ни младият ко

мандир Муйо Коро така, как 
то се посрещат желани гос
ти. (Впрочем тук гостите ви 
наги се посрещат с отворено 
сърце и широка усмивка).

За живота на заставата не 
трябва много да се разказва 
тук всички са като братя.

— От войниците напълно 
съм доволен: съвсем успеш 
но изпълняват задължения
та. Затова е доста трудно, ко- 
гато трябва ндкой да се пред 
ложи за награда или призна 
ние. Все пак някои дребни 
прояви откроят по някой 
войник и ние го награждава 
ме...

Разговорът тече по-нататък 
— с онази обезателно конста 
тация, че заставата е „малка 
Югославия" по своя национг 
лен състав, както впрочем 
всички застави представляват 
това.

Тук твърде дейно работи 
организация на СК, а същс 
временно всички войници ак

ницитс ценна помощ оказват 
при прокарване на пътища 
водопровод.

Провеждат се съвместни тур 
нири по шахмат, малък фут 
бол, волейбол.

В разговора се намесват у 
войниците, които по случай 
Деня на армията — 22 декем 
ври са наградени, или пох 
валени: текстилният работник 
Суад Хадрич от Босански Пе 
тровац изтъкна че е приет 
тук на заставата в редовете нг 
СК. На въпроса какво трябвг 
да изпълнява един войник, зг 
да получи значката „Приме
рен войник" заяви: — Про
сто да бъде примерен — дис 
циплиниран, да изпълнява 
заповедите, да развива брат
ството и единството, да проя 
ви другарство.

Миливое Комарац от Си- 
сак може би е най-щастливи 
ят: той оттук замина на мла 
дежкид конгрес като делегат. 
— Най-впечатляващ е момен

ПО ПОВОД 22 ДЕКЕМВРИ — ДЕНЯ НА ЮНА Най-добрите граничари

Народът и граничарите 

една крепост
тът, когато бе прочетено при 
ветственото писмо на другаря 
Тито. Младите станаха 
крака, пяха, играха, „Титово 
коло" в конгресната зала и 
навън.

Славко Груичич от Баня 
Лука разказва как отлично 
се разбират с младите — как 
взаимно си оказват помощ. 
Разменят си посещения, за 
празници и делници. За праз 
ниците — да се повеселят, за 
делниците — да поработят. 
— Най-щастливият ми мо
мент в живота е когато тук 
ме приеха в редовете на СК. 
Изведнъж почувствувах, 
в Армията най-много ценят 
истинските достойнства на чо 
века и тук добрият не може 
да бъде отминат без награ 
да или похвала.

На Йосип Бекер от Нашице 
незабравим ден ще остане 
преименуването на застават? 
в чест на народния 
Мирко Йованович. П 
просто означение „Перина б; 
рака", а сега е сълсем по- 
инак. Покръсти тел ното тър
жество никога не ще забравя

— Така ще ви кажат и ос 
танйлите: и Янез, и Янош и 
още много други, който тук 
отбиват военната си повин
ност. Това наистина са пре
красни момчета, смелчаци у 
готови във всеки един миг 
да изпълнят и най-трудната 
задача. Именно и поради тс 
ва населението ги обича и ги

на

зира. Съвместните военни учс 
ния на териториалните части 
и граничното поделение тов? 
нещо потвърждават на най- 
убедителен начин.

В Босилеградска 
отделно много изтъкват 
ценят всестранната 
която получават от гранича
рите в изграждането 
дица комунално-битови обек 
ти. Чрез съвместни трудови 
акции построени са пристъп 
ни пътища в няколко 
водопроводи, залесени няког 
ко десетки хектара ерозивни 
терени и други. В случай нг 
елементарни бедствия 
ничарите са винаги 
притичали на помощ.

За пълното потвърждаван^ 
и авторитета на граничари 
те, безсъмнено твърде многг 
допринася и все по-разнооб
разното сътрудничество с млг 
дежта. Културно-забавния 
спортен живот в общината с 
ведно и грижа на граничаря

Като съставна и неразрива
част от нашата самоуправи 
телна общност, граничното 
поделение от ЮНА в Боси
леградска община, непрекъс 
нато на практика потзържда 
ва своя обществен характер. 
Заедно с трудещите се и гра 
жданите от общината, грани
чарите със своите командири 
настояват да дадат максимал 
но най-голям принос във 
всестранното икономическо 
и обществено-политическо р? 
звитие на общината.

Разбира се. основната и 
превъзходна задача на грани
чарите, като част от ЮНА 
е непрекъснато да бдят на 
граничната бразда и опазват 
териториалния иитегритет нг 
нашата страна. Обаче, те не 
са сами на границата. Тери 
ториалните части, организи
рани в системата на обще- 
народната отбрана на общи
ната, са готови за съдействие 
във всички евентуални ситуа
ции.

общинг
и чепомощ.

на ре-

села

герой 
реди бсгра

първи

V

Поради всичко това труд 
но може да се направи рагС години наред раздълбочг 

ваната традиция на сътрудни 
чество между граничарите и 

в Босилс-

лика между граничарите и 
жителите в Босилеградска оГ 
щина. Защото, всъщност, тс 
са едно.

пази като родни синове — 
добави накрая командирът 
Муйо Коро.цялото население 

градска община получава всс 
по-широки форми. Ето заще 
е трудно да се даде отговор 
къде започват, а къде прию 
лючават длъжностите и дси 
ността на граничарите.

че непрекъснато бдят 
на граничната бразда, тс с? 
ведно и строители, участници 

културния, спортен и поли
тическия живот.

Според думите на другар; 
ИЗЕТ ИСМАИЛИ, командир 
на граничното поделение 
Босилеград, съществуват 
го красноречиви примери зг 
всестранното и разнообразно 
сътрудничество на младежитг 
в сивомаслинените унифор- 

населсние в ос

Па заставата „Мирко Йованович’' Стефан НиколовВ. В.

изложба на акварели.
Богдан Николов 

няколко пъти самостоятелно 
и колективно се е представял 
с акварелни произведения, съз 
давани по мотиви от най-раз 
лични краища в страната: Ди 
митровградско Нишко, Боси- 
леградско, Сурдулшнко, При- 
морието и пр.

Акварелистът Богдан Никс 
лов притежава особен по
черк и неговата акварелна тех
ника се отличава по богат
ството на творческия заряд 
пленява с разкоша на светли 
нните цветове.

Богдан Николов е акваре- 
лист — привърженик на реа 
листичиия поход в изкуство
то. Неговите мотиви се „схож 
дат” с мотивите на действител 
ността, но са предадени по е- 
дин своеобразен, прочувствен 
начин.

Изложба НЕ& ‘акварели досега
Ос- САМОСТОЯТЕЛНА ИЗЛОЖБА НА ИИШКИЯ ХУДОЖНИК 

ОТ ДИМИТРОВГРАДСКО БОГДАН НИКОЛОВ
Нишкият художник от Ди- лой, журналист

митппнгпп гтп^п Кпглян Пико СТИО" ПО ПОВОД

народна армияславската 
22 декември т.г. съвместно с 
Народния университет от Сур 
дулица устрои

вен,
на в. „Ьрнт 
еи« па юго художествен?

в

в
миг

МИ И ЦЯЛОТО 
щината. Това сътрудиичсствг 
е създало всички възможно^ 
ти концепцията на общона
родната отбрана послсдовл 
телно и успешно да се рсалн

С тази изложба Народният 
университет в Сурдулица още 
веднаж показа, че система 
тически действува върху о- 
формявансто на художестве
ния вкус на любителите на 
изобразителното изкуство, мл? 
дежта и пионерите от този 
град.

Ст. Н:
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СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

НОВА РОЛЯ НА МИРОВИТЕ СЪВЕТИ Руоошият номер 7на углавни дела и подобни. 
Ако сс приеме предложения! 
текст на Закона за мировите 

— всички 00СТ 
задължени да създат 

съвети, но разбира 
се в проекта е оставена зъз- 

такива да могат да

съдилища да разрешават спс 
рове, които им доверят граж 
даните в местните общности 
трудещите се от основните ор 
ганизации на сдружения труд 
— ще е необходимо този ор 
ган да се ползва с голям а в 
торитет, а съветите да бъдат 
ио-числени. С новия нроекто 
закон за мировите съвети, 
сс мени и ролята на предсс 
дателя на мировия съвет, ка
то същият получава ръковод 
на роля и той организира 
работата на съвета.

Новина представлява съще 
така и организирането на спс 
циализирани мирови съвети 
в по-големите местни общно
сти: съвети за разглеждане

пообще-Непрскъснатото 
стаявано 
функции у нас наложи да се 
намери на дневен ред и дей 
костта на мировите съвети ка 
то се внесат ндкои новини в 

Закон за мировите съ

правосъднитсна
ще футбола, оби- 

като игра и толкоз.
съвети 
бъдат 
и мирови

Обичамследобед.
на фут

СТУДЕН есенен 
На пясъчно™ игрище 
болния отбор „Младост 
Босилеград се провежда <1У
болей мач. I остите правят
грубо нарушение — пряк сво 
бодем удар. До тог"'а™ 7 
русокос състезател номер 7.

чам го
Не ми харесва, че някои го 
тълкуват само като борба до 
безсъзнание. Лично съм Убс 
ден, че във футбола-борба не 
съществува майсторство 
койно започна да ни разказ 
ва Венков.

Преди две години, тю вре 
ме на пребиваването си в Бел 

той се състезаваше в 
отбор на „Хай* 

Този опит се

новия 
вети.

Мировите съвети, съгласие 
Конституцията, а и според но
вото предложение на закона 
ще бъдат не само пооредствс- 
ник, в измиряваието на споре 
щите се страни, но ще взимат 
и решения, ще издават прие* 
ди, ако за това разбира се 
се съгласят двете спорещи сс

можиост 
създават съвместно: основниге 
организации и местните об
щности.

Със Закона за паказателпг 
та постъпка сс въвежда и но 
ва компетенция в

спс

мировите 
— а това е обезателнисъвети

опитване за помиряване ме град
адежкия

от Кула.
млопорощитс се страни.

В компетенция на мировите 
съвети минава и разрешаване 
то на по-малки углавни дела 

обида, клевета и нро-

дук
га му е добре дошъл.

— Най-голямото “ 
ние е и „Младост" да получи 
хубаво игрище. Омръзна ни 

пясъчния терен. А 
по-хубаво игрище сигурно 
може да се покаже и по- 

хубава игра. А това не с все 
едно за босилеградчани. Съ- 

желая „Младост' да за 
челната си позиция в

страни.
За да могат мировите съ

вети като самоуправителни
ми жела

като
чес. на всичкиВ член 0 на проектозакона 
за мировите съвети е предни 
дено средства за работата на 

съвети да обсзпс

ФОТОРАЗКАЗ на
щепо 2 км в „ЧАС мировите 

• чана местната общност.
Това ще бъде малко трудно 

като се има предвид, чс поле 
чето местни общности не раз

II •
Ако не сте принудени пе пътувайте с кола от Звоици 

за Суково докато не се направи пътя. От Звоици до Ком- 
йе, по долината на Ерма, почти не може да сс минава.1 Ня
когашното трасе на теснолинейката е станало на места 
пътека, на места е разбито и с много дупки. Като че ли 
по този път никога не е минавал пикьор...

Но когато се окаже нужда, както този път, препо
давателят Иван Колев от звонското училище, не може да 
откаже — и тръгва на път, знаейки предварително какви 
трудности го очакват. Да напомним само, че по този път 
за две години Колев е превезъл над 70 души, тежко болни. 
Благодарение на него, мнозина са останали живи...

Тръгнахме с Колев от Звоици за Суково.

ЩО
пази
регионалната футболна диви 
зия във Враня и в следващия 

Лично смятам, че то
ва босилеградчани ще успеят 
— продължи Венков.

Раде Венковполагат с достатъчно матерк 
алнм средства.

Въпрос за разискване е ст 
що и административната рг 
бота на мировите съвести. Зана 
пред
се възлагат много по-ссриоз 
ни задачи, отколкото досега 
и затова в техните състави ще 
трябва да сс избират най-ан 
торитетни хора.
Според проектозакона, мирс 
витс съвети стават малки са
моуправителни съдилища

Именно затуй ще бъде от 
голямо значение как работят 
те как произнасят присъди 
за да се обезпечи и изпълне 
ние на издадените присъди и 
решения.

сезон.сс аплодисменти. Яс 
отбелязан с гол. Публи 

ката и днес го обича. Раде Вея 
флангов напада- 

главен

Зачуват
по.

Едно от най-големите жела 
с ус

ков, десенсъветимировите на „Младост", 
голмайстор на отбора в есс 

полуссзон, и един от 
футболисти на

на този младеж е 
да завърши образовани-

'I ел ния 
пех 
сто си.

— Искам и по-късно, според 
възможностите си, да играя 

някой по-известен отбор — 
каза на края Раде Венков.

Русокосият младеж 
7 ако продължи да върви по 
съшия път сигурно е, че ще 
преуспее.

нния
най-добрите 
отбора. Бързина, точно пода 

бързо реагиране, отли 
заемане па позиция в

пане, 
чно
наказателното поле на против

в
номертова са главните каче 

ства на футболиста Венков.
Венков също е добър уче 

ник в средношколския обра 
зователен център, младеж, от 
личен другар.

ка

Арсо ТОДОРОВМ. А.

ОБЗОР

НОВ ПОДХОД
Неотдавна завършиха със

тезанията в Междуобщинска- 
та Футболна дивизия — Ниш. 
Отборът на „АсенБалкански’' 
(Димитровград)
6 място, от 14 
се отбора, като в 13 мача 7 
спечели, а в шест претърпя 
поражения. С оглед, че преди 
него два отбора имат 
по една точка повече, а дими
тровградският
повече срещи 
терен, има шансове през про 
летния полусезон да постиг
не още по-добър успех.

Характерно за първата част 
на състезанията, е както из
тъкна треньора на 
Йеленко Шиданович, че 
спечелено заплануваното чие 
ло на точки. Това число 
могло да бъде и по-голямо и 
класирането на табелката по-

който бележи твърде добри 
резултати.

Има и юношески отбор, нс 
за съжаление той все още не 
се състезава.

А всичко това говори, 
една работа е на определен 
начин изменена 
по всяко цена.

Струва ни се, че е намерен 
правилния път и подход. Д? 
се работи на 
най-малките, 
днес, утре да имаме резулт? 
ти. В обратния случай, 
ги търсиме веднага сигурно 
е, че няма да постигнем же 
ланата цел.

то се отрази на играта на кс 
лектива. Тренировките и сегг 
не се провеждат редовно, пс 
неже някои от футболистите 
работят по смени. Управлени 
ето на отбора е на известен 
начин незаинтересувано и не
активно.

Одоровци — на пътя на много места имаше купища ка
мъни. На Колев му не оставаше нищо друго освен 
спре и да разчисти пътя-

да
се класира на

състезаващи че
резултати

Има обаче и нещо положи 
телно, което заслужава пъл 
но внимание. Интересът е 
все по-голям, свидетествуват 
и тренировките, на които се 
обаждат голям брой регис
трирани играчи.

Вече две години в рамките 
на Пиротския футболен ст 
юз се състезава пионерския 
отбор на

само

отбор играе по-дълго, от 
Да се работина домашен

акс

отбора „Асен Балкански” А.Д.е

с

Табелкатависоко, но целта е постигна
та. На основната цел е 
края на сезона отборът 
не се клаоира под шесто мяс 
то, понеже догодина се фор
мира еднна Междуобщинскг 
дивизия (досега бяха две — 
Източна и Западна).

Въпреки сравнително добри 
те резултати трябва да изтъ
кнем и някои

2. При Погановски манастир — същинско езеро на пътя. 
За всеки случай Колев провери дълбочината му, а след 
това мина с „Фичото”.

на
да

1. Прогрес
2. Турист
3. Рудар
4. 12 февруари
5. Ястребац
6. А. Балкански
7. Въртище
8. Единство
9. Алуминиум

10. Свобода
11. Свърлиг
12. Борац
13. Хайдук
14. Темац

13 10 2 1 40:17
37:17

22
13 8 2 3 18
13 8 2 3 29:11

22:14
18

13 7 1 5 15отрицателни 
прояви, които продължават и 
през тази година. Все ощ«г 
няма цялостна 
на футболистие, макар че по 
качествата, които те притежа 
ват, по създадените за състе 
зания условия, отборът сигур 
но би трябвало да бъде 
по-висш ранг на състезания.

И тази година се случваше 
на домашен терен да играе 
един, а на страна друг отбор.

Естествено, че имаше 
обективни трудности, 
се отразиха на успеха. Отбо
рът бе подмладен с три — 
четири нови футболисти, кое

13 6 3 4 22:16 15
13 7 0 6 28:28 14отговорност
13 6 2 5 20:20

16:15
17:17

14
13 5 3 5 13
13 5 з

5 2 6
3 4

2 4 7 14:30

5 13
13 13 23:28 12

13 6 16:20 10
13 8и

3. Край село Власи се срещнахме със стари познати. Съп
ружеската двойка лекарите Костови са тръгнали от Ди
митровград за Звонци. Пожелахме им добър път и много 
щастие.

13 0 5 8 6:30които 5
13 0 5 8 7:34 5

Сн. М. Андонов
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ДЕ^Гв ДиМИТРОВГР?КаИОБЩИНА

Първо училище в Цариброд
~ .... -

деец Драга Цанков на път за Ниш една вече^г култупен 
и просветен деец Драга Цанков на път за н„.„ » У ур<''' 
се. отбил в Цариброд в хана "а Цв?т1о Иванов ТстрошТ 

чешма. В разговор с хората той им предложил 
открие училище. Хората се съгласили и за пъов 
предложили Живко Ропотски. Училището работило 
напред в едно малко помещение в хана. За неговата 
бота и резултати може да се съди.по това. че самият 
тел Живко бил слабограмотен. Една година 
лището било преместено

штегВо ПРЕДИ 

ГОДИНИ

яЮгославянчб* - вестник на 

учениците от основното училище 

в Димитровград

20
•' * ЬкАГдгС-*!* НДАО&МОС1 I ОГ ос ДИНИ •

и като такова прост 
септември 

година. Първи ученици 
на третокласното 
трети
лов, Георги Алексов и Рангел 
Димитров. Училището 
ли по-замолсни царибродчани 
като Петър Симов, Георги 
Минов, Дончо Игов и Тодор 
Манов-Бързак. Те 
ли пред Министерството 
народното 
откриване на 
риброд.

щсствувало до 1 
1914

училище г 
клас били Илия Рангс

на
да се През тази учебна година в 

Димитровград се издаваше 
„Юго

През лятната ваканция вес
тникът няма да излиза.

Братство, 1, 15 юни 1959 Г.
помаггучител

най- ученичсски вестник 
славянче". До сега излезнаха 
осем броя с тираж от 2000 
бройки.

ра-
учи-

.по-късно учи- 
Димитър”. 

С по-добър успех.

КЛИСУРА. — Напълно е за 
вършено зданието на Основно 
то училище в село Клисура. 
Новото здание разполага с 12 
светли и хигиенични учебни 
стаи, с канцелария и др. по 
мощни помещения- Жителите 
на селото много помогнаха в 
изграждането като докарваха 
камък, дърво, вар и др. Със 
завършването на това здание 
ще се разреши въпроса за 
учебни помещения, които 
по-рано не достигаха с оглед 
на това, че училището има 
250 ученика.

Братство, 1, 15 ЮНИ 1959

се застъпва
В него сътрудни

чеха учениците и учителите 
от Основното училаще „Мо- 
ша Пияде". При печатницата 
на училището голям брой уче 
ници се оспособиха за печатар 
ска работа.

манастирчето „Св
.където работил учителят Гога Стаменов

нав
просвещение за 

гимназия в Ца
След освобождението на 

Цариброд от турско робство, 
било объР~ '.го по-големо 
внимание на учебнто дело. Ня 
маме никакви сведения как 
.е работило . училището през 
1877 до 1879 година когато 
Цариброд ..бил под сръбско 

. .управление след освободител 
ната война. Но през 1879 го 
дина за Софийски окръжен 
училищен инспектор бил на
значен Димо Пегричев. Той 
се грижил за развитие на уче 
бното. дело в Т писка. Цари 
бродска и Годечка околии. 
Нему било възложено уреж 
дането на просветно дело в 
тия три околини.

От спомените на съвре.ме 
нници и оскъдната докумен 
тация може да се съди, че 
още през първите години 
след освобождението от тур 
цитс просветното дело в Ца 
риброд . и околията било до
бре организирано. Хората се 
интересували за 
и материално 
но дело. Така през 1879 годи 

Цариброд вече имал учи 
телска семинария, която билг 
пренесена от Белоградчик. Кои 
са причините за пренасяне на 
семинарята не се знае. Инте 
ресът за това начинание бил 

Цялото население би 
ло ангажирано около прон? 
мираке на1 квартири за уче
ниците и учителите, 
можните семейства помагали 
парично на училището.

танал на този пост от 186С 
до 1884 година. По време на 
Иван Филипов бил открит пак 
сиона, а_ през 1885/86 учебна 
година Йорна Наумов бил ди 
ректор само на училището 
без пансиона.

Третокласно учелище в Цг 
риброд е открито през 1890 
година, по време когато ди 
ректор бил Дончо Паунин 
Той се мъчил много околс 
откривено на трети клас, за 
щото не е имало достатъчно

В начало на това столетие 
мрежата на училищата в око 
лидта се увеличавала. Числото 
на учениците нарастнало бъР 
зо. Била построена и учили 
щна сграда с хубави учебни 
стаи и салон. Известен катс 
„салона при черквата", кой
то съществувал до изгражда 
нсто на сегашната гимназия 
през 1954 година.

В царибродското училище 
и селата Градини, Бачево 
Гоиндол и Желюша учители
те по това време били обра 
зовани хора. Някои от тях 
били и членове на БСДП — 
Българската социалдемократ 
ическа партия и Учителското 
социалдемократическо друже 
ство, което в Цариброд биле 
основано на 25 септември 
1895 година. Групата винаги 
имала от 6 до 14 члена, в за
висимост от брод на учите 
лите, които службували през 
съответната учебна година. Те 
зи учители разпространявали 
прогресивен печат в околия
та като „Учителска искра" 
„Работнически вестник", „Нс 
во време" и др.

В Цариброд и околията зг 
почнала по това време острг 
борба между работниците и 
чорбаджиите, 
наги
ботниците. Те оказвали в ли; 
ние за културно издигане на 
населението. В тази цел през 
1899 година благодарение на 
учителите в Цариброд 
създадено културно-иросвстнс 
дрежуство „Христо Ботев’'. В 
това дружество работили мис 
го прогресивни учители. От 
една телеграма отправена от 
членовете па БРСДП в Цари 
брод може да съдим за тех 
нитс разбирания и политиче 
ска платформа. Телеграма от 
I май 1899 година гласи:

Вестникът беше помощник 
на преподавателите по езици 

а особено по обучение 
на български зеик. Очаква се 
през
стникът „Югославянче" да се 

на ве 
Пирот.

те.

следващата година ве-

печата в печатницата 
стник „Братство’' в

и прели Ю години

Цветан Ангелов - магистър пе 

математика
град да се отзове отборника 
Стоичко Митов. Не за първи 
път хората от Босилеградско 
се оплакват от общинските 
отборници. Тези оплаквани*- 
обаче били много по-умерени 
от тези на плочани.

В разговор с някои от тях 
узнахме, че разприте между 
хората и отборника в това се 
ло са сериозни, защото зася 
гат обществените работи чс 
вешките разбирания и споте 
ността. В конкретния случай 
има и роволт, но той не отри 
ча действителността на оплак
ванията.

Миналата седмица Цветан 
Ангелов, асистент на факул
тета в Бор отбрани магистър 

„Математическо- 
проблеми

ската тема 
статистически 
оценка на надлежността на тс 
хните параметри" и стана ма 
гистър по математика.

и
училището 

помагали учеб Училището беше и на Мана 
стирчето 
ученици.
година се записали в

Цветен Ангелов е роден в 
с. Одоровци, Димитровград
ско. Гимназиален учител в Ди 
митровград и в същата гим 
иазия беше и преподавател 
по математика. След освобож 
дението едно време беше мла 
дежки ръководител и член н? 
Околийския комитет на 
КСОЮ. Сега е асистент на 
факултета в Бор, където по 
стига добри резултати в рабе 
тата си.

През тази учебна 
третина

клас само двама уче.ници, г 
детето на свещеника от Цг 
риброд се записало в Беркс 
вица. Тогава директорът Пау 
нин

Учителите ви
били на страна на ранаписал на свещеникгголям. едно писмо с което го помс 

лил да се запише детето к 
Цариброд за даможе да сс 
открие трети клас. „Дедо по
пе, — писал му той, 
чето да изпратиш тук, зг 
да открием трети клас, или 
иначе да нс се всстяваш г 
Цариброд. С наши хора нс 
искаме да се гордее Бсркови 
ца'*.

Тази група плочани твърдят 
че отборникът разделил село
то им и създал непоносими 

Списъкът на об

По-за-
биломом отношения, 

виненията е доста широк. Из 
бирателите от махала „Прес- 
лап1' протестират, че им е пс 
пречил да въведат вода 
домевете си.

4 януари 1969на семи 
Симеон

За първ директор 
ндрия бил назначен 
Христов, който останал на тс 
зи пост до учебната 1883 84 
година. А за преподаватели би 

Иванов
Георги Дсрманчев Г. Чолаков

ПЛОЧАНИ ИСКАТ ДРУГ 
ОТБОРНИК пс

в.в.Група от 18 души плочани 
писмено се обърна към общин 
ската скупщина в Босилс-

иазначени -Ст. Детето на свещеника се за 
писало в Цариброд и учили 
щето било открито като тре
токласно прогимназиално учи

ли
7 февруари 1969 г.

и др.

УЧИЛИЩЕН ПАНСИОН 
ЦАРИБРОД

В
„Ние, другарите от границата на братска Сърбия, по 
случай празника на труда се присъсдипяпямс К|,м ин
тернационалния работнически празник. Да живее съз
нателният пролетарият! Долу вековните тирани, които 

роба! Другари, напред с вяра и делото. Ис
ка видим Берлин по скоро и у нас. Долу полнтиче- 

акробати!’'

Ин мемориам
в Цари 

полуОсновното училище
през 1880 година 

пансион, в който сс учи 
от съседни 

За този

боод сковаватЧ (Л 1
ли» много ученици 
тс селища, и .града, 
пансион . много, похвално сс 

Константин Ир.счск 
историк, който минал 

1883 го-

гробища и щс гоИзмина една тъжна година градските
ските от смъртта на нашия мил и окичим с цветя 

съпруг, бащанезабравим 
брат, свекър н дядоВ СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ.

УЧИТЕЛИТЕ ФОРМИРАТ ПЕВЧЕВСКИ ХОР
Опечаленото семейство 

Кръстеви
изказал 
чешки
тук ма 23 август 
линт Той Записал, чс учили 
Гцсго- имало и химически ка 
Синее който същевременно 

като градска аптека.
1074

Изминаха 40 дни откакто за
винаги ни напусна пашата ми 
ла и незабравима майка, съ
пруга, свекърва и баба Тодорслужил и

ж йУели ' ба/^онсо съществува 
а по главната 

ДК)КЯНИ
ла джамията, 
улица имало много 
и ханове. Рада Стоянова в.миналото столс от с. БроеницаДо края на

Цариброд имал трикла- 
с много учени-тис

Каним всички роднини и прию
тели на 26 декември 1978 го 
дина да занесем цветя па ней 
ния гроб.

сно училище
През 1884/85 учебна го- 

основното училище ди 
бил Иван Филипов, г 

Зъбсв
Кръстевт.

дина в 
ректор
учители Л. Деянов, П.
И Григоров и др. На следва 
щата учебна година директор 

Йордан Наумов, а за 
учители дошли още Ферди
нанд Дечсв и Тома Йоцов.

Най-Дълго време 
рията прекарал като дирек 
тор Симеон Христов. Той ос-

от ДимитровградВечно опечалени: съпруг 
Всне, син Стоя», дъщери Лс 
посава и Пенка, спаха Дапкп 
зетьове Драган и Брапко, вну

бил
На 24 декември що посетим 
неговия гроб на димитров-

в семина ци.

СТРАНИЦА Н
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Банкери, от суета цоканили 
иа банкет.БЕЗ КОМЕНТАР Таен

МТрй не бил много доаолен 
от тази покана, но я приел.

През пялата вечер мълчал 
упорито. Не казал нищо. 

Едии от банкерите брък 
джопчето на жилетката 

часовник

М. АНДРЕЕВИЧКАРИКАТУРИ I

ОТ ДНЕС 
ЗЛ УТРЕ... нал в

си измъкнал своя 
погледнал го и казал.

Интересно. Казаха 
Марк Твеи е най-духови- 
човек. А вече два часа не 

Виж-

Димитро
И011ДИ1МГ

1ИГ. I Ю1.'

ни,
че
тидт
каза нито един вид... 
дам, че сме излъгани.. 
ще кажете на

_ ще кажа само това —
отговорил Марк Твен, — че 
аз видях за п^рв път в живо
та си банкер да бърка в соб 

си джоб... — И си

иьдиг имч...

Ш ИОМСНТАР

Примео^как ие
Я САМ БЕЗ . Какво 

това, мистър
трябва да се работи

фиши и мролтв»...... »■
111, пиян иочч» лчПЛАТУ ствения

отишъл.

го окамо по жс-Моят комшия Станко Олдин тека 
нуту му Олгу, од неколко дъна се надул ко въшка. 
говори с никога. Онядан га срето у сокакат и тсмън Да 
му се обадим, он ми завърте главу и шмигну у дворат. 
Бре. мислим си, кикво сам му напрайил. Срето после жеиу 
му Олгу и 1)у питам що тека работи Станко, а 
одговори:

о
11 с

— Кажете ми, Жан, 
отлитат щъркелите 
— пита

— Защото в Африка искат 
да имат бебета — отговорил 
Жан.

защо 
на юг?

учителката.
она ми

— Мани га, господ да га убийе, он1 и с мене не го- 
повече оди три недсл>с. Незнам кикво му йс и щовори 

му йе...
о

лондонски автобус 
възрастна, побеляла дама за 
става

В единОдма после видо Пешу ковачатога. он йс одма над 
н>ега, знам дека су работили зайедно и реко че га питу- 
йем да видим кикво сам прегрешил на Станка.

— И с мене не говори од некой Дъ« — каже Пеша.
Реши да га чекам на тесно и да говорим със Стан

ка. Йедну вечер ка се върчаше од работу стану у 
кат пред портуту му и видим Станко иде озгора 
нещо под мишку. И темън да шевне у портуту, я стану 
пред ньега.

до седнало момче и го 
стане, да й отстъпичака да 

мястото си. Но момчето не 
става, ами си свирка безгриж 
но с уста. Дамата не изтърп-

сокл- 
и носи

ява и казва.
— Може ли да седна аз 

защото ме болят краката?
— Вие, като млада отстъп 

вахте ли мястото си на възра 
стаите?

л
Първенци за Нова година

Комшийо, Станко, кикво ти йе, Щ° ме заминуйеш? пита момчето.
— О, да, разбира се.
— Тогава не се чудете заще 

сега ви болят краката.
Он стану и кикво виде дека йе на тесно неможе да 

улезе у портуту ми рече:
Мани ме Манчо, задругата нема паре. Опия мс-

па самсец сам върчал од плату, а са йоще не съм узел 
сърдит на цел свет...

— Чеке, бре Станко, що на мене се дуриш. 
овамо да седнемо и ко човеци да се разберемо...

Вану га я за якуту та га УвеДО дома. Седомо и додс- 
ка жената прайи каве я МУ разтълкува некойе работе.

о

Всяко минало е било няко 
га бъдеще.

Я йела

о
— Знаеш ли кикво Станко, и я не °ъм получил пла

ту и това нейе за йедъ« месец, а за три, са че буде 
четвърти. Ти знайеш ли дека я уносим у вашуту задругу 
млеко. Знайеш ли дека имам най-добре краве и уносим по 
двайесе литра на дън.

За отбелязване е, че най- 
много лъжат тези, които най- 
добре знаят истината.

о
— Знам — каза Станко. Трябва цял живот да се у 

чим. После вече е късно.— А знайеш ли дека за три месеца не съм получил 
ни динар за това млеко.

— Незнам — каза Станко.
— Бпа Станко, ако ти незнайеш, треба да знайеш. 

И я съм остал без плату па си Ьутим и ти говорим.
Станко виде дека има и по тешйе работе од ььегову- 

ту. Малко се позамисли ка му това каза, оти незнайе кудс 
су отишле парете. Млекото купили од мене, не су га пла
тили, кашкавалат продали и паре узели, а дълговете не 
платили.

— Внимание! Сега ще излети едно повишение на цените о
В живота на честния човек 

наивността е огледало, в кос 
о той не може да види зло
то.

о
Никога магарето няма 

признае, че гласът на еллвег 
е по-звучен от неговия рев.

д"Море, че улазим од Нову године, по новуту уредбу, 
у управлението на задругуту и с йедън бастун, че искарам 
све на лице, че видим дек^ су платата на Станка и може
те паре за млекото. Що да си нийе мързнемо ко ком- 
шийе, ка су друЬи виновати...

о
С крякането 

ли в транс, жабите не чувствт 
ват ритмичното плаване н: 
рибите.

си — ичпчдна

ьЛи^Оьос/
о

Не очаквай любимата сц 
когато си свършилЧеститка от общините до Издателството

парите.

////
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