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ВГОД. V!

По-конкретна и плодотворна идейно 

политическа работа на ССРН
съюз. на която могат да се об
съждат въпроси от всички обла 
сти — идейно-политически, ко
мунални села и селища н т. и. 
В досегашната практика тази 
форма се показа като положи
телна.

В новите условия се поставят 
както се в::жда до известна сте 
пен и от практиката, методът 
на сказки да се изостави 
застарея, а да се разв!гва такаг 
ва идейно-политическа работа, 
чрез която те се тълкува кон
кретната практика в нашето со 
циалистическо изграждане.

На Пленума бе подчертана 
твърде огромната роля на печа 
та, задното. периодичните пу
бликации. бюлетини на отделни 
организации и заведения и пр. 
в идейно-политическата работа.

Досегашните положителни ус 
пехи в идейно-политическата ра 
бота на Социалистическия съ
юз в Нишка околия н стреме
жът да се изнамерят по-нови и 
лс-съБършени методи дават на 
дежда, че идейно-политичеекз!- 
та дейност ще стане още по-съ
държателна.

На пленума на Околийския о 
тбор на ССРН в Ниш състоял 
ие на 13 т. м. в Ниш бз обсъАе) 
1Та идейно-политическата рабе’ 
та ка Социалистическия &ьюз в 
Нишка околия. Между другото 
Се изтъкна, е за разлика от 
по.рано, в организациите на 
ССРН оа направени значите дий 
^постижения на идейно-политй 
ческото поле. Съществувала й 
Известна систематичкост в ра
ботата, която се вижда от и зра 
ботените и до значителна сте
пен реализирани планове на об 
щиноките отбори, местните ор
ганизации и подружници на 
ССРН з най-голям брей органи 
задни в ССРН са разглеждани 
•актуални проблеми и въпроси. 
За разлика от пхх-рано общи.1 
ските отбори вече пристъпиха 
към обсъждане на отделни иде 
йни явления като например: в 
учебното дело, в дейпо-стга на 
местните организации и сек
ции в областта на идейно-поли 
(гическото поле, институциите, 
които се занимават с научни об 
разователни и културни проЗ 
'леми.

за овладяването на отделни об
ласти ст произвелството. А пък 
общинският отбер на ССРН в

Част от работата на културио- 
Ьабавното поле.

Обаче съществуват и извест
ни слабости в идейно-политиче 
ската работа в организациите 
иа ССРН. Става въДРос за не
достатъчното ангажиране на 
известен бр'зй Комисии за. идей 
чо-политическата работа при о 
бшинските отбори. Така на
пример в Мерошина комисията 
не е устроила нито едно засе
дание.

. Ст друга страна като слабост 
в работата на някои комисии се 
ЯЕЯЕа несамостоятелността. Има 
н такива примери, които говор 
ят. че тези комисии настояват 
да потънат В идеологическите 
комисии на комитетите на СЮК 
па оттам иа тях се разглеждат 
К онези проблеми, които трябва 
да ое обсъждат в Социалистиче 
екмя съюз. Недопустимо е коми 
спите за идейно-политическа ра 
бота на ССРН да не ое ангажи
рат в обсъждането на едни или 
други идейни прояви в учили
щата. или пък когато се върши 
анализ на средствата за инфор 
мация. тр да се намират постра 
на. Някои пък комисии внасят 
в своите планове за работа и о 
нег.и акции, които могат да се 
представят на кул.туно-просвет- 
ните общности.

В досегашната работа с пло
дотворната си дейност се отли
чиха комиаиите за идейно-поли
тическа работа при общински
те отборни на ССРН в Свърлиг, 
Прокупие. Ниш к др. Така на
пример в Свърлиг и Прокупие 
тези комисии предвиждат няко 
лко сериозни анализи на идео 
логическата работа в организа
цията на ССРН, за гостуваиия- 
та на театри, на работата на се 
книгите върху идейнс-политичес 
ксто образование, за образова
ние на възрастните и т- н. Ста- 
кава нриентировка на кемиотги- 
те сигурно Ще се окаже нужна 
та помощ на местните ррганиза 
ции и подружници на 
селата да не се облягат само на 
програмите за идеологическото и 
ограждане на комунистите, орга 
визирани от страна на първич
ните организации на СЮК, а 
със своя работа да допълнят и

разширят изграждането на чле 
нетното. Като хубав пример в 
това отношение могат да се по
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ИЗГЛЕД ОТ НИШ

Ниш започна бт известно време 
да организира, така наречената 
трибуна на Социалистическия

сочат организациите на ССРН в 
Ниш и Пирот. Прокупие и Але 
ксинац, където в рамките на ме 
стните- организации са обхвана 
тш такива въпроси, за които са 
заинтересувани гражданите и 
тяхното сбсъждне дава плодот
ворна идейно-политическа рабо-

Миле Присойски
' През последно време, както! 
от страна на общинските отбо 
ри, така' и някои местни орга
низации "ид бй н о -п о>л ити ч е с!к ата; ’ 
работа получава, ново съдър
жание. По-ратго установената 
политическа, дейност главно да се 
развива чрез сказки, вече се и- 
Ьоставя или вое по-рядко ре 
среща. Това е също така едно 
от положителните явления в ме 
тода на работа на идейно-полн- 
тическото поле в организации
те на ССРН. До тези промени 
се дойде благодарение на добе 
установената взаимна дйност на’ 

поле между ССРН и оста

Разширен пленум на Общинския отбор на ССРН 
в Босилеград

б

та.
На Пленума бяха обсъдени и 

самите форми на идейно-полити 
ческа работа в ССРН. През по
следно време те са твърде раз
нообразни. Различните полити
чески събрания, интересни бе
седи. разговори по отделни ак
туални въпроси, периодично у- 
стрсйване на политически нфор 
мацки. семинари и съвещания 
и ггр. създадоха разне-образие. 
Трябва да се изтъкне, че много 
организации предприемат сери
озни мерки, за да се ориентират 
към онези форми, чрез . конто 
могат да постигнат най-плодот
ворна работа. Появиха се вече 
и първите вечерни политически 
школи за изграждането на ак
тивностите на ССРН. В една 
част общини на територията на 
Нишка околия през зимата се 
организират и курсове за сел- 
ексстопанките

По-ожиЬена дейноеш на 

меешнише оршнизаи,ии и 

йодружнищи на ССРН
Състоялият се разширен пле

нум на Общинския отбор на 
ССРН в Босилеград на 2 февру 
ари тая година в Босилеград бе 
посветен на два твърде актуал 
ни въпроса — за дейността на 
местните организации и подруж 
шгци на ССРН, като най-широ
ки обществено-политически и 
граждански трибуни, и за дей
ността на обществено-политиче
ските организации в разрешава 
нето на проблемите във връзка 
с физическото възпитание на 
подрастващите поколения и на
чините за подобрението му.

По първата точка след докла 
да и разискванията които пос
ледваха, бяха приети редица за 
ключения.

Стара дума за заклзчения. ка 
квито са подобряването и изна- 
мирването на метода в дейно
стта на местните организации, 
подружници и ссга-ии, по-чести 
събрания и съвещания в местни 
те организации, разглеждане на 
актуални текущи проблеми, раз 
двнжване дейността сред ръко
водствата на местните орглани- 
зации, подружниците и полити
ческите активи.

Нещо ново на това заседание 
е приетото заключение за дс- 
следно провеждане н авече тол 
кова повтаряните и усвоявани 
заключения, пресичане пътя— 
от едно събрание до друго да 
се протакат, поощряване дасци 
плината и отговорността около 
сживстБоряването им и чувстви 
телно повишаване отговорност
та около воденето на евидеден- 
циите за състава на Социалисти 
ческия съюз. вчленяването. на 
плащането на членския внос 
за миналата и тая година, доста 
вяне информации до по-висши 
те ръководства и пр. ггр.

Докато първата точка някол
ко пъти вече си обезпечава мя
сто «а различни пленуми, то 
въпросът са физическото и спо

пръв пътртово възпитание за 
ое изнася пред един такъв фо
рум, какъвто е Общинския от- 
бер на Социалистическия съюз.

това
(палите общретв езю-политчески

Във врзка с доклада и като 
последствие на приетата и одоб 
реиа широка и всесграна дис
кусия последваха заключенията 
— занапред по-голяма дейност 
от ръководствата на ССРН в 
тая област иа обществения жи
вот, ангажиране Съюза на мла 
дежта. Синдиката и особено спо 
ртните организации. В противо 
речие на последното стои фак
тът. че досега не съществува 
нито една организирана спорт
на организация, която системно 
и постоянно да се занимава с 
проблемте на спорта.

Ето защо ое прие заключение 
при Общинския отбор на ССРН 
да се създаде СОФКА-а (Съюз 
на организациите за физическа 
култура), а чрез нея да се про 
следят материалните и финан
сови условия, условията и въз
можностите, продълбочаване де 
йността на спортните дружест
ва при отделни училища, селек 
циране на ръководни кадри и

в распргделени-орггиизации 
■сто на силите; след това сътру
дничетвото с отделни институ
ции. които се занимават с иде 
йни и научни въпроси. Положи 
(телно е и сътрудничеството на 
общинските отбори с културна 
просветните общности,
Съхцо така са поели значителна!

ССРН и

които
производители

опр. и
Оттук и повече грижа колко 

материални средства ще бъдат 
отделени в обществения план 
за 1964 година, както и в Сдем- 
годишния перспективен план 
за развиване на всестранно фи
зическо и спортово възпитание, 
за създаване спортни терени, 
оформяване на спортни друже
ства. секции, групи.

Бе прието и заключението, че 
есички заключения ще трябва 
АКТИВНО да се провеждат на 
дело от членовете на Изпълни
телния отбор, Пленума, членове 
те на комунистите и Надзирател 
ния отбор, както и Политичес
кия актив при Общинския от
бор на ССРН и всички ръково 
дства при местните организации 
подружници и секции^

Ст. Николов



2 «РА1СПО

СНЕГЪТ ПРЕЗ СЕДМИНАТА ПРЕГЛЕД НА СЪБИТИЯТА У НАС

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪЮЗНАТА 

КАМАРА НА СКУПЩИНАТАБЕЛГРАД — Подготовките за нова конференция 
на необвързаните, 'която .според предвижданията трябва да 
се състои през септември тази година продължават. Изве 
стно е, че в скоро време трябва да се проведе 
среща на посланиците на отраните — участнички в Белгра 
дската конференция, а след това конференция 
трите на външните работи. В настоящия момент

в Кайро На) 13 фавр^/ари Съюзната) 
камара на Съюзната ск
упщина заседава по въпроса за 
подготовките иа конференция!- 
Та на ООН по търговията и ра 
звитието Експозе по този въп
рос изнесе председателят на От

Ьия към проблемите на съврел< 
ените икономически и търговс
ки отношения в света. Резолю
цията ще представлява основа
та за дейност на югосласката! 
делегация на конференцията пО 
“търговията и развитието, която

рай-малко с 10 процннта. Освен 
за споменатите страни „Камен. 
рко” и ,,Напрйел’’ 
тази година и за Източна Гер
мания. а ще се увеличи и 
.носът за Франция.

на мииис- ще изнасятпо този
въпрос се разменя-т послания между държавните глави. 
През месец февруари президентът Тито 
послания в които са изнесени становища по някои най-ва
жни международни въпроси, а в това число и за предсто 
ящата конференция на необвързаните 
които се борят за укрепване на мира и 
Президентът Тито изпрати послание

ИЗ-изпрати редица

и на други страни 
независимостта.

до ръководителите 
на латино-американски страни — Бразилия, Мексико. Чи
ли и Боливия, до президента са Цайлон Сиримаво Банда- 
ранайке, на Мали — Мобито Кеита и други. Същевренно 
президента Тито получи посланията на индийския премиер 
Неру, отговор от Сиримава Бандаранаикс от президента 
Бразилия Гулар и други ръководители

па
на държави и пра 

вителства. Интересът за това ново заседание на необвър
заните страни е много по-широк сега, отколкото бе преди 
първото заседание в Белград. ОбШо уверение ©, 
гът на страните — учасници ще бъде почти двойно 
голям.

че кръ- 
по-

БЪЛГАРИЯ — На приема за шефовете на диплома-
корпус в София министър-председатлят на НРБ 

Тодор Живков е заявил, че .,пред балканските народи стои 
историческата задача да установят взаимни трайни прия
телски отношения и да превърнат Балканите в кът на ми
ра и разбирателство. Той изтъкнал,

тическия

Съюзната
че политиката на мир 

но съвместно съществуване е единствено в състояние да 
спаси света от ядрената война и да запази човешката ци
вилизация-

пародна
скупщина

03

СССР В заключителната реч на пленума ма ЦК на 
КПСС, който приключи на 14 февруари Никита Крушчов е 
изтъкнал, че в селското стопанцтво химизацията трябва да 
доведе до революция 
на СССР и че задача на селско

бора на
външните работи и междунаро 
'дните отношения Владимир По 
ттович. В разискванията взеха у 
частие Макс Баче, Едвард Кар 
Дел, Ласле Рехак и др. Заседа
нието изготви резолюция за ос 
йовните становища на Югосла'

от 23 март т. г. Според инфор
мации в конференцията те уча 
ствуват към 1,500 делегати и на 
блюдители от 123 страни. К)го| 
славия е едно от инициаторите, 
на тази конференция и активен 
участник в подготовките й.

в селско-стопанското производство 
-стопанските работници 

е да увеличат няколкократно това производство премннавай- 
към интензивно обработване на земята Илюстрирайки 

напредъка в селското стопанство на СССР през последните 
десет години Хрушчов е привел, че през 1953 година СССР 
с имал един милиоо и 200 хиляди трактора, а 1963 година 
два милиона и 600 хиляди трактора. Подобно увеличение 
е било и при комбайните и товарните аЕ-гомобили.

САЩ — Пред процеса на Джек Раби и след разпита 
на Осуалдовата майка и жена
САЩ отново нараства интересът по въпроса кой 
цът на Кенеди. Нюйорският адвокат Марк Лейн е заявил 
че не съществуват особени доказателства за вината на 
Осуалд Ли- На 17 февруари в Далъс столицата на Тексас. 
където бе убит Кенеди започна процесът срещу Джек Ра
би, убиеца на Ли Осуалд. —

ИРАК — На крайния север на Ирак, в немирния Кю 
рдистан преди няколко дни са прекъснати борбите между 
кюрдите и иранската армия. Прекратяването па огъня е ре
зултат на постигнатото споразумение за мирно разрешава 
не на кюрдския въпрос между президента Ареф и вожда! на 
кюрдите Муставел Базани- Според думите на Ареф пра
вата на кюрдите ще бъдат признати в рамките 
ното

за България и Унгария
Нозосадското нънш.го-Търгоа 

сюо предприятие „Агровойводи 
на’’ сключи с български стопаИ 
ски дейни договор за износ на 
селскостопански мащини. Ще 
бъдат достазени машини за о_ 
бр'аботка и механизация на це
локупния производствен про
цес на захарно цвекло на 20в 
хиляди декара. „Агровойводи _ 
на” поема задължението да о- 
бучи кадри за споменатите ма
шини и ще организира ремонт 
ка работилница.

„Агровойводина’’ сключи до
говор и за доставки на селско- 
Стопански машини на Унгария 
ка стойност от 2.700 000 дола- 
р. Съгласно договора ще бъде 
доставена комплектна свине_фе 
рма , 200 разпръскзачи ма есТес 
твени торове, 400 плуга за дъл 
бока оран, 600 ремаркета и дру

ки

Повечето пепсиоперн могат да очакват 
по-големи пепсинот Вореновата комисия в 

е убие- Мнозина сегашни пенсионери 
могат да се надяват, че след 
прилагането на новия закон за 
пенсиите ще получат по-големи 
пенсии от сегашните. По-чувст 
втелни увеличения могат да о- 
чакват ония пенсионери, коитд 
са работили в отраслите и пред 
приятната в които личните до) 
ходи са били под югославското

равнище и хората., които са о- 
тивали в пенсия са имали по- 
малка гтенсио.ча основа. Увели 
чение могат да очакват и ония 
чиято пенсия е по- малка от1 
74% от личния доход с който 
са пенсионирани. Всъщност, ка 
кто бе съобщено в Секретариа
та по труда, никой няма да по 
лучи по-малка пенсия.

Камиони ТАМ за Колумбия
Па нацйооал-

единство. Барзани е призовал кюрдите да се върнат 
по домовете си към мирен труд. ?

ШВАЙЦАРИЯ — Според дани на световната здрав
на организация за единадесет месеци през миналата годи
на в

Мариборската 
фабрика ТАМ достави тези ддй 
на Колумбия 81 самосвалнн ка 
миони ,,ТАМ—4.500’’, Мотормте 
иа возилата са приспособен 

. към тропическите условия в 
тази страна.

Миналата година ТАМ изнесе

автомобилна! свои произведения на стойност 
от 1 милиона долара, а тази годи! 
на, както се предвижда, износът 
трябва да бъде увеличен 
150 процента. Сега вече фабри
ката е сключила' експортни сде 
лки за над 1 милион долара.

го.

„Джуро Джаковпч“: 
една трета от про
дукцията за изиос

със
света 6а умрели от едра шарка 25.000 лица от 88.642 

заболели от тази болест. Съобщава се, 
през миналата година са умрели мноно повече деца, 
колкото през 1962 година когато е имало 14.737

че от едра шарка
от-

умрели-
Най-много заболявания и смъртни случаии са забележени 
в Азия. В Европа е имало само четири 
ели.

Тази година фабрика „Джу_ 
ро Джакович” в Славонски Бр 
од ще изнесе в чужбина една 
трета от своята продукция. Най 
голяма седелка е доставката на 
циментова фабрика за Судан, 
която ще бъде изработена съв 
местно с някои други наши пр 
едприятия. Ще бъдат доставе 
н котлови оръжения за термо- 
Цеитралц на Индия и Индоне
зия а малки котларни на Етио 
пия, Гана и Либерия- СклтоечЯ 
са договори за доставка на 150 
товарни вагони на Източна Гер 
маиия и 100 вагона-цистерни 
на СССР.

Увеличение иа износа на конфекцияслучаи на забол-
други европейски стоани. Ма
кар че планът за износи през! 
тази година е увеличем с 10 про 
цента з сравнние с 1963 година, 
предприятията предвиждат че 
планът ще бъДе преизпълнен

Загребските предприятия ,ТСа 
менено” и ..Натгрйед” изнесоха 
през януари мъжка и детска 
конфекция за над 500.000 дола/ 
ра за Западна Германия, Шве
ция, Норвегия, САЩ и някои

ЯПОНИЯ — От неотдавна Япония е обхваната от ма
сова епидемия на азиатски грип. Според съобщение на Ми 
нистерство на здравеопазването броят на заболилите над
минава 220 000 души. Счита се, че дневно заболяват от та
зи болест към 25.000 лица.

IX съвместно заседание на ОС в Баоушиниа плещи земеделските кооггераЦ 
Ц1Ш. Очаква се увеличение на 
производството на фуражни ра1 
стзкия с 120 вагони и на сено 
от 30.000 кгр.

В Бабушнищка община са 
придава голямо значение и на 
производството на тютюн. Ми/ 
налата година бяха произведе
ни 70.000 кгр. тютюн, а тази го
дина се очаква производство от
100,000 кгр

Очаква се производство на! 
пшеница от 833 вагона и на ца 
р^евица от 854 вагона. За тазг< 
цел необходимо е да се оси
гурят 55 вагона изкуствени то! 
рове и 25 вагона семена за ви 
сокодобивна пшеница.

Общо в селскостопанското 
пгюизводство се очаква увели 
чение на обществения брутопрб 
дукт с 8% а на обществения 
продукт с 7% и^га националния 
доход с 11%.

ПРИЕТ ОБЩЕСТВЕНИЯТ ПЛАН 

ЗА 1964 ГОДИНА
IТези дни в залата на Общинс 

ката скупщина отборниците при 
еха Обществения план 
витие на Бабушничка община. 
Общественият план през 1963 го 
динй е осъществен с 97%. То
ва се обяснява, че планът не е 
бил поставен реално. През м'.ч! 
налата година беше

(на първо място чрез 
ване на производствените цехО 
ве и чрез усвояване 
производство) и увеличение на) 
Националния доход, който в сра 
внемие с другите краища в сгра 
ната е много по малък. Минала) 
та година нациоалният доход в 
Бабушничка община възлизашб 

Щ.000 динара 
населението, националният до 
ход в Нишка околия 
на 149.000 динара, 
средно равнище на 215.000 дина) 
ра. През тази година

разширя вин милиард динара. Увеличено 
то производство в тези сгопанс' 
за заемане на нови 150 работ_ 
ки организации ще Допринесе 

•тшци.

Ограничаване на потреб
лението на електрическа 

енергия не засяга 
домакинствата

за раз на ново

раместник-секретаря по пре* 
лшшлеността Винкю Хафнер за 
яви на пресконференция, че й 
домакинствата засега няма да и 
ма ограничение на потребление 
то на електричество. Той обяс 
ни. че недоимъкът на електри
ческа енергия е последица от 
неблагоприятните хидрологиче- 
ски условия през есента и зи
мата, з ради което трябва, да се 
държи сметка за акумулирани
те води, защото не се знае как 
ви ше бъдат валежите през 
пролетта.

УВЕЛИЧЕНИЕ НА СЕЛСКО- 
РТОПАНСКОТО ПРОИЗВОД

СТВО
предвиден 

брутопродукт от две милиарди 
948 милиона 372 на глава отхиляди лизга
ра, а е осъществен с две мили 
арди 917 милиона 85 хиляди дй 
нара. Но въпреки 
не е осъществен националния^ 
доход се е увеличил с 23% пра 
цента а общественият продукт! 
16%.

\възлизаше Последните две душни годиа съюзноточе планът) ни ое отразиха твърде отрица 
телно върху производството на 

, Фуражни растения и върху по
нататъшното развитие на жи
вотновъдството. През тази го
дина се предвижда засяване на 
нови 400 хектара с фуражни рг( 
сгения и то: 116 хектара 
операция 240 хектара ще засе
ят частните 
производители, а

се очаква 
националния доход да се увели 
чи или да се изравни със сред 
ното равнище на Нишка око
лия. Очаква се че метално хи 
мкчеакото предприятие в Луж- 
ница. ще осъществи прзизвод 
ството от един милиард, а пред 
ггриятието „Балкан" от Велика 
Бонинце производство от поло-

КАКВО ПРЕДВИЖДА 
ПЛАНЪТ ЗА 1964 ГОДИНА в ко-

През тази година се очаква у 
на производството селско-стопансжи 

останалитевелтгчекне
Мсшир ПОТИЧ
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Към разискванията по общинските статути Статутите и производстве
ните планове в неоснова

телно закъсняване
ПРАВАТА НА НАЦИОНАЛНОСТИТЕ 

И ОБЩИНСКИТЕ СТАТУТИ
Пише: Тодор Славински прснзволстЕеюпе планове за та 

я година, кахпо н седмогодиш- 
шгге перспективни планове.

О.бщс заключение е, че неосно 
взтелно се закъснява, че това за 
късняване от една страна, зле 
ще се отрази върху всеобхват- 
нсстта на статутите. а от друга, 
закъсняването в изготвянето на 
производствените планове довеж 
да До отрицателни и тревожни 
явления.

Покрай Еъпроса за наплашдне 
членския внос в организацията 
на Социалистическия съюз и 
усвояване финансовия план за 
тая и миналата година, на по
следното заседание на Изпълни
телния стссз на Общинския от
бор на ССРН обстойно бе обсъ
ден въпроса оксло изготвяне
то статутите на трудовите орга 
кизацик. както и прогаводствс- 
ните планове за тая година и 

седемгодишни

Досегашните работи по изгот 
*яне на общинските статути 
влизат в

бива да се прави подробно раз 
работване и утвърждаване на 
тези права, защото те са утзър 
дени, но трябва да се намерят 
решения, които да обезпечат уе 
ловията за осъществявало на 
тези права. Общо гледане тези? 
статути имат недостатъци з тек 
ва отношение, защото в тях но 
са изнамерени в достатъчна сте 
ПС1Н ония решения, които тряб 
ва да обезпечат тези условия, а 
при това и някои остдслни пра 
за на числящите се към народ 
постите не са обработени и уре 
лени.

Кои са, по ма шс мнение, от 
делните права на националнос
тите. които тоябва да се раз 
работят и определят в статути 
те на общинит-е, къдсо живеят 
националностите?

Мястото и правата на числя
щите се към националностите 
са утвърдени с Конституцията 
ма СФРю и с Конституцията! 
на СР Сърбия- В Коиституцятг! 
на СФРЮ тези права са регулм 
рани с чл^н 41, 42, 43 -и '357. 
Конституцията на СР Сърбия 
разработва тази материя още пй 
уточнено.

В уводната част на тази Кон 
ституция, в дял „Ооновни нача 
ла’’ се установява, че в СФРЮ 
сръбската националност и дру 
ште националности на СРС ст! 
обезпечават условия за своето; 
свободно и всестранно нацио
нално, материално и културНб 
развитие. В член 6 иа Констнту 
цията на СР Сърбия ре казва, 
че на. воички граждани в СР 
Сърбия се гарантира свобода 
на изразяването на своята на 
родност и култура, както и сво 
бодата да употребяват родния 
език, като при това граждани 
нът има празо да не се опре
деля национално1 и нкой не мо 
же да го прием ли към това.

Мястото на националностите» 
по- нататък се разработва в 
глава Ш, в която с*е гозорИ за 
обществено-лолитическото ус 
тройство. Тоза място се уреж
да от следните разпоредби:

ват осъществязането на тези 
права. (чл. 84).
ПО ОТНОШЕНИЕ 

ПРОСВЕТАТА:
— Утвърждава се: празото за 

въвеждане на обучение на ези 
ка на отделните народности не 
само в основните училища или 
в паралелките на такива, но и 
в гимназиите и другите средни 
училища, а също така и на О- 
бучеяие по отделни 
или на група предмети в от
делни полузисшп и висши учи
лища. (чл. 85).

— оснсзаване на училища е 
двуезично обучение;

— допълняване 
пр-ограма на обучението по ия 
«ой предмети, например по ис
тория. роден език, литература 
и др.
ПО ОТНОШЕНИЕ РАБОТАТА 

НА ОРГАНИТЕ И В 
ПРОЦЕСУАЛНОСТИ ПРЕД 
ОРГАНИТЕ:

— Конституцията на СРС ут 
върждава правото на употреб
яване на роден език при поста 
пки пр'ед Държавните органи, 
учреждения и организации, ко 
ито упражняват публични комт 
петенции. Той установява 
можността, при условия утзър 
дени със закона в тези1 общини 
да се води двуезична админмо 
■грация (чл. 86). При това на 
общините се 
шото със статута или с други 
актове да определят по уточне 
но условията и процесуалност-

на
такава фаза, че нлл 

хвърлят рамките на една чисто 
ирофесионална работа и стават 
предмет на по-широки разиск
вания.

Проектостатутите предиззика 
ха голям интерес У нашите тру 
лещи ср. Топа 
като се имапрелвид ролята на 
общините в

е и естествено, обсъждане п 
преценяване на положението бе 
прието
ята за стопанство и обществен 
счетем заедно със Синдикалното

След обстойно
но-мататъшното ра перспективните 

планове.
Ст посечените данни по пър-

гаключеннетс. Комисн-зпитис у нас.
Изхождайки от ролята на о<5 

щината, която се утвърждаза 
с Конституцията на СФРЮ, н 
от това, че в -бщината сР ос-ь 
ществява нашата обществено- 
долитическ.л система, общинс
ките статути трябза Ла означа 
ват конкретизиране и разработ 
ка на единните начала на наша 
та Конституция и по-нататъш 
но изграждане на системата. 
Конституционната ситекма не 
може да ое осъществи от самй) 
себе си. Нейното реализиране с 
една от първостепенните зала

предмети

на общата

чн.
Ако тръгнем от факта, че оо 

новната премита' на Конституци 
ята е човекът (неговите праза, 
място и подобно), тогава прои 
злиза, че правата на човека мо 
гат да. се осъществят предимно 
в -общината1. Оттук и много ва 
жно е как и по какъв начин с‘о 
урежда тази материя в общинс
ките ртатути. а по специално п 
статутите на общината, къдетл 
живеят различни народности. >

ВъЗ-

БОСИЛЕГРАД

вече да оформи актив и члено
вете на тоя актив да бъдат за
дължени за поотделил трудови 
организации на обезателно при
съствие при обсъждане иа поме 
патите документи, когато съот
ветната -стопанска организация 
обсъжда проекто-документит-е.

Също така бе прието заключе 
ннето на отделни стопански ор
ганизации -н учреждения да бъ
де дадена професионална помощ 
в изготвянето на проскто-стату 
гите. Помощта в тази насока се 
предвижда защото същите нераз 
полагат със -способен професио
нален кадър, който да състави 
същите. Такова е положението 
при Градската аптека. Ветери
нарната станция. Дома на наро
дното здраве, услужното пред
приятие ..Услуга” и пр.

За тая цел ще бъдат заанга
жирани членовете на Политиче 
ския актив, както и правннци-

през изтеклатавия въпрос 
1963 година са вкупно събрани 
над милион, и седемстотин хиля 
ди динара членски внос. Тази 
година са предвидени над три 
милиона и -ЮО хиляди динара ли

остава правото.

Като се р-азглеждагг общгтне 
ките статути на общините в Бо
силеград. Вл. Округлица, Бабу 
шница-, и Димитровград Се За
белязва, че тези комуни са га

об-

та.
— Конституцията също 

Установява (чл. 87) задължени 
ята на трудозите организации, 
в които са заети числящи се 
към други националности, съо 
своите статути да утвърждават 
услозия. с които Да обезпечат 
на числящите се «ъм другите 
народности да мотат да си слу 
жат със своя роден език в ра.- 
ботата на органите н.а Vпра вя 
ван-ето, а също така и условия 
та и начина на публикузане на 
своиРе общи актове на езищгго 
на отделите народности. Също 
така се задължават с Конститу 
цията! общините и околиите, п 
територията на които живеят 
народности- да обезпечат публн 
куването на зажни постановле 
ння и други общи актове ня 
своите представителни орган::? 
на езиците на тези народности.

— Автономните покрайнини 
и общините са длъжни покрай 
тоза да обезпечат условия, що- 
то числяиште се към отделни

така
чл, че членският внос тая годи 
на ще трябва по-усилено и по
смете мно да се събира. Фактът, 
че през януари са събрани над 
170 хиляди динара свидетелству 
ва, чс положението е загрижава 
що и че е необходимо пщусиле- 
на иАейнопоп'етическа дейност 
от страна на Общинския отбор 
на ССРН в това направление.

мали различен подход към 
работзането па материалите, 
конто уреждат правата на на- 
цианлносите. Не навсякъде те 
•а изложени по един начин. По 
отношение разпоредбите, които 
уреждат към текста на Констг» 
туцията, като бе повтарят раз
поредбите на същата и подобие! 
Обаче трябва да се изтъкне, че 
тази материя е обработена' 
въз всичките статути, въпрскР 
посочените слабости.

Вторият въпрос е далече по- 
актуален, защото има данни, че 
отделни стопански организации, 
освен оформените комисии за 
изготвяне статутите не са пред
приели почти нищо. Такова е 
положението при услужното пре 
дприятие „Услуга”, земеделски
те кооперации в Д. Тлъмино и 
Г. Лисиоа и ДР.

Някои пък други адганизацшг 
още се намират в период на „из 
следване” условията, което ще 
рече, че и те ие са направили ре 
шителна крачка в това направ
ление.

Не по-благоприятно е положе

ПО ОТНОШЕНИЕ
РАВНОПРАВИЕТО:

Сигурно е, че един от ослюЬ 
ките въпроси, които трябва да 
се уредят с общиноките стату
ти е осъществяване правата и 
задълженията на гражданите в 
Общината, в конкретния ску- 
чрй осъществяване правата и 
задълженията на националнос 
тите.

Основните права и задълже
ния на гражданите, установени 
с Конституцията с член 96 со
чат покрай другото, че в общи 

основна обществе 
на ©ъвмесгност, се сбезпечаза-т 
условията за осъществяване сво 
бодит*е и правата на граждани
те. Поради това в статутите не

— -Числящите се към остана
лите народности, които живеят 
в Сърбия са равноправни във 
всяко отшение, като граждани 
и хора, с другите граждани на 
републиката.

те.

Пр'и това въз осноз-а на нацп 
оналната принадлежност им се 

и специално право да
ОТ ЗАПИСАНИТЕ 15, 
ВНЕСЕНИ САМО 9,5 
МИАИОНА ДИНАРА 
НАРОДЕН ЗАЕМ 
ЗА СКОПИЕ

националности да се запознаят 
на свой роден език и с отдел 
ни закани и други постановле 
ния на републиката и Федера
цията, а особено с онези, които 
утвърждават правата и за-

призкава 
употребяавт свободно своя ро
ден език, да изрязяват и развя 
ват своя култ!ура и да основа

ната, като в

гражданите-.дължекията
нието във връзка с изготвянето

Само още няколко дни оста
ват до изтичането на срока за 
(внасяне на заема за Скопие. В 
•димтровградска комуна кош» 
записа 15 милона динара са- вне 
сени ако 9,5 милона динар. Вн 
асянето на парите за- народен 
ааем за Скопие вързи добре з 
предприятията и учрежденията, 
обаче известни затруднения и- 
ма, на село.

П-оралн неактивността на чле 
ка народен заем за Скопие мНо 
го -от записалите не са внесли 
записаната сума. Именно, в ня 
кои села има случаи, членовете 
на комисиите просто да са „заб 
развил” тази хуманна акция и не; 
са напомняли на ония гражда 
Ни. ксто са записали пари, че 
наближава -крайният срок.

Общинската комисия за запи 
сваие на нареден заем за Ско
пие предприе тези дни мерки 
за - приключване на тази акция 
така, че както вече с оправда
ние се очаква, до края на феЧ 
руари и началото на март Да 
бъдат внесени записаните суми.На тях е загарантирано правото на обучение на роден език
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Дейността на организациите на ССРН 

трябва да бъде насочена към активизи
ране работите на мировите вечета

,Шцесм4вт Шш В шщЩЛ т% ттт%Ш.
ИНИЦИАТИВА за образува

не на мирови вечета даде Об
щинския отбор на ССРН. Към 
края иа 1959 и пр'гз 1960 годи 
на се пристъпи към образува
не на мирови вечета в Община 
та н тю в ония села, къдеТо съ 
щестзуваха съответни условия- 
Днес от общо 42 села в общи- 
пата в 32 съществуват мирови 
вечета.. Тези обществени орга- 
ни през първите две години 
от образуването си работеха до 
бре и успещно разрешиха мис)

ва дребни спорове. Съдебните 
разходи за тези предмети чес! 
то пъти трикратно са по-голя; 
ми от стойността на спора. А- 
ко към това се добавят и раз
ходите за идването на съдещи
те се, сзидеталите, както и тях 
ката изгубена заработка тогава 
щетите са много по-голями. Съ 
Аът е обременен с дребни спа 
рове, които ефикасно могат да 
се разрешат чрез мировите ва 
чета. Миналата година не 
мало случай гражданите след 
измирението пред мировото ве 
че да са се отнасяли за реше
ние на спора пред Съда. Ге се> 
придържат към задълженията 
дадени пред мирозоте вече. В е 
четата, могат ефикасно да пос
редничат и з разрешаването на 
споровете между земеделските 
кооперации селскостопанските 
производители, възникнали, от 
договора за. кооперирането.

С оглед, че все по-многоброй 
ни са отношенията на сътруд
ничество между кооперациите* 
и производителите, то все по-> 
чести са и дребните недор’азум\} 
пия между тях. Само през ми 
палата година Съдът е приел от 
земеделската кооперация „НЦ 
шава’’ 32 обвинения от този* 
вид. За 25 обвинения стайносг_ 
та на спора е под 10.000 дина-, 
ра Кооперациите не би трябва 
ло в този случай които са пор! 
компетенцията на органи, кои 
то водят административно нака 
зателна процедура. Съдията за 
наруШемия пр!и Общинската) 
скупщина е имал през 1963 го
дна 234 предмета отнасящи се 
до нарушения на жилищния 
ред, до горски нарушения и пО 
леки щети, което представява 
24% от общия брой предмети) 
през миналата година. Ако в те) 
зи случай бяха посредничили! 
мировите вечета, тези пред пред 
мети не би се разглеждали оТ 
съдията за нарушения.

Организациите на ССРН тря 
бза да обърнат по-с^риознх)) 
внимание на тези тела и да аю 
тивизират тяхната работа. 09 
шиПският обор на ССРН Щр 
трябва да им окаже пълна по- 
мош. Работата и проблемите) 
на мировите вечета могат да. 
бъдат разглеждани на един от 
пленумите на Общнскя от
бор у нас все още с резерв-.* 
се гледа на развитието на този) 
обществен орган, макар че но-, 
вата Конституция ,на СФРЮ пра 
движда образуване на мирови» 
вечета за разрешаваше на спа 
ровете между гражданите. Кон 
стит|уцията на републиката съ
що дава възможиюс в рамките! 
на месните общности да се об 

'разуват мирови вечета като об 
ществени органи.

От грала съДът иай-често раз 
глежда спорове От жилищната 
област .Трябва да се разглеж 
да възмощностга да се образу 
ва мирово вече при жилищна
та общност, което до голяма 
степен ще улесни работата на 
органите които се занимават с 
жилищни проблеми.

Следейи работата на орган*! 
зациите на ССРН се стига до из 
вода, че в ония села, където а 
развити дребнити процеси и об 
винения за по-леки наказател
ни дела е затруднено провежда 
нето на каквато и Да е акция, 
защото не може да се осъщест 
ви сътрудничество между гра 
жданите и защото ненужните 
процеси затраеят отношенията 
между хората.

Очаква се че организациите 
на Социалистически съюз ще 
обърнат по-голямо внимание на 
мировите вечета и че тези щ* 
работят така, кзкто започнаха 
след образуването си.

Любинко Цучкович председател
на съда * Димитровград

върждава съЩо така и наказа
телната отговорност на обвине 
ните. Обаче с тези решения не 
се разрешава, и отношението К1-! 
нетърпимост и омраза между| 
гражданите. Затова постигнато 
то измирение ггред вечето е по 
силно от съдебната пр.исъДа или 
други управителни органи. Бда 
года.рение на добрата работа иа 
мровото вече в село Погановб 
през 1961 и 1962 година СъАъТ 
не е получил от това село ни-, 
то едно наказателно или проце

Две противоположности
Неоснователните, незаконни уволнения винаги са били 

предмет на обществено интересувампе, винаги са се намирали 
в центъра на сбщственсто внимание.

Обществено-политическите организации н форуми -са наето 
яезли да разрешат проблема за незаконните уволнения но опи 
Готе, келта са правили, почти винаги се проваляха.

Оттук ще трябва да тръгнем за да разберем случая 
Еолняването на прислужиичката в Градската аптека, в Босиле
град — Круна Величкова, която сг 1 октомври минлата падина 
е уволнена.

с у-
е и-

Същкят случай обстойна бе разгледан и обсъден на по
следното заседание на Общинския комитет на СКС, където ме 
жду останалото бе казано, че управителят на Градската апте- 
ка. ръководен ст лични цели своеволно уволнил прислужггичка- 
та. Истина, бе казано, че съществува решение 
Градската аптека, но се изрази съмнение, че управителят гьрси 
зашита и сваля вината на гърба на Съвета,

Рзговорът, който водихме с ръководителя показва, че по
менатият форум не е потърсил данните, о-р които да дойде до 
истината.

»!
%
%

на съвета ма

<~<ж" '''

Противоположностите са налице. Първата от тях (изгле
жда, че тя е съществена) се явява в решението на Съвета.

На заседанието, на Съвета състояло се иа 30 септември 
миналата година, са взета две противоположим решения. С пър 
вото, от 1 октомври се уволнява прислужиичката Круна Вели
чкова, поради съкращаваме на работното й място. И с второто, 
от 1 октомври (на същата дата!) се приема на работа Павли
на Тарйкова. като помощник — аптекарка (?!).

Нека приведем и факта, че ме-сечните принадлежности 
на една помощник — аптекарка чувствително са по-големи от 
месечните принадлежности на една прислужничка!

А първото решение за уволяване е мотивирано с недостиг 
на финансови средства.

Дали уволнението ма Круна Величкова е основателно е 
въпрос, на който отговор ще трябва да дадат по-висшите феру 
ми. до ксито тя се отнесла, след неуспешен опит да разреши 
въпроса по мирен път.

За нас обаче остава един въпрос, кой ще понесе отговор 
ността след неправилното решение, откъде те се платят разходи 
те. Защото примерът с един служещ в Дома на народното здра 
ве. който е почти същ с посочения пример, показа, че отделни 
лица преувеличават правата си, укриват се зад гърба на Съве
ти. Управителни отбери, самоуттравителни тела и от такава по
зиция осъществяват свои цели.

В случая ще посоча, че до такова положените нямаше 
да се стигне, ако обществено-политическите организации имаха 
по-голямо въздействие върху своите членове, ако службите на 
обществения контрол, бяха подейни. ■

Инак ще дойдем в положение всички да знаем виновника, 
а нишо да не предприемаме. А с това сякаш морално ги под
крепваме в техните необмислени постъпки.

е

ДИМИТРОВГРАД

суалмо обвинение.го спорни отношения между гра 
жданите. През последно време 
обаче тяхната работа значител 
но1 отслабна.

Добрата работа на мировите 
вечета може да. бъде от неоце 
нима полза.. Със съдебна при
съда са разрешават било вън 
роси за собствеността, било за 
уреждане на менели и други и- 
мущестзСно-правни въпроси ко 
иго са, спорни между граждани 
те. Със съдебно решение се ут

Макар че мировите вечета
бяха на път да се утвърдят, тя 
хната работа в някои села поч>?
ти напълно е прекъсната. Сп<5 
ред данните всички мирови ве 
Цета на територйя на община
та миналата година успешно са 
посредничили в 68 спорни от
ношения, докато през 1962 годи 
на само мировото вече в Куса 
Врана в 37 случаи успешно о 
помирило скаралите се граждг* 
ни. Црез миналата година тс) 
беше между най-активните, ма 
кар че между гражданите ни 
своето село е разрешило само 
12 отношения.

!>
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КАКВО ИСКАТ ИЗБИРАТЕЛИТЕ 

О! СЕЛО МОИНЦИ В селата Скървеннца, Биле! 
Долна Невля, Вълковия, Гот! 
дол, Горни Криводол и тн. ми
ровите вечета миналата година 
изобщо не са работили С.лабз 
та им работа през миналата го 
дина не може да се тълкуза й 
това, че гражданите все гго-маЛ 
ко се съдят. Напротив СъДът от 
тези села е приел миналата го
дина много повече обшие!тя 
отколкото прз поранщните годй 
ни. Та,к.а, през 1963 годщга от 
село Скървеннца съдът е при
ел 25 процесуелни и 18 наказа
телни обзинения, защото мирй 
вото вече в това село изобщо 
не работеше. През 1961 и 1962 
година когато таза тело беше 
■активно, съдът от това село за 
две години получи само 14 про 
цесуални и 7 наказателни обви 
нения. Този факт красноречив® 
говори за ползата от мировите 
вечета.

Неотдавна в село Момици се 
състоя конференция на подру 
кеищата на Социалистическия

По тяхно предложение, земе 
делената коипрация би трябза 
ло занапред да обезпечи прево 
зно средство за млякото което 
изкупува от селата в Забърдие 
за да улесни положението 
производителите.

Оовен това, избирателите от 
село Мошщи с нетърпение оча 
кват деня когато веднъж ще и 
злезе подвижното кино от Ди- 
митр'вград в тяхното село.

С(ьюз на което се разисква за 
стопанските перспективи на ко 
муната в течение на 1964 годи
)на. на

Моиячани са съгласни, с про,
1964

Стоян Соколов
екто планът на комуната за 
година е реален, но постазят' 
да се предвиди в Плана пос
трояването на пътя за Висок .

По предложение на жителите 
Ьт село Мошщи, пътят за Ви- 
сУ>к ще трябва да минава над 
Мюинци през Видлич до Вълко 
вия, а не по старото трасе. Мо 
инчани са готови да дадат д]об

БАБУШНИЦА

ДО 1966 ГОДИНА ПЪЛНА 

ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ НА 

СЕЛАТА
роволен, труд за построяла нето 
на тази важна за комуната съ 
общителна артерия.

На конференцията на Социали 
етическия съюз моинчанн пов
дигнаха и въпроса за сътруднн 
чествтоо със земеделската коо
перация „Победа’’ в Сммлозци, 
което все още не е на нужно
то равнище. Така например зе 
Меделската кооперация не из 
купува навременно мляко, мле 
чии и други селскостопански 
произведения. Имат забележки 
и по отношение изкупните це.

: ' ! !|!

Както съобщава нашият море 
с^юдерт от Бабушиица, Миомид| 
Потич, в Бабушнишка комуна) 
се извършват приготовления! 
за електрифициране на зсиъки 
с!ела в комуната. По-голямата' 
част от паричните средства не 
ббходими за електрификацията 
« събрана чрез самооблагане. 
Остава общината да окаже по 
мощ в специалисти и редица се 
ла да получат електричество. 
Починът се е презърна в съ
ревнование, в което засега1 пър 
вото място държат селявните от 
Горно Кърнино, к-ьдето в ня
кои домове електрическите кру 
шки заместиха газовите лампи.

Някои селяни вече са купили
радиоапарати, а мнозина спест
яват за да. си купят телевизор.

Интересна е Да се направи; 
едно сравнение. Преди войната 
електрическа светлина са имали) 
само четири села, а в настоящ 
ия момент — тридесет. До края 
на 1966 година, според съвсем 
реални предвиждания, всички 
села в комуната ще бъдат елек- 
трифицрани. В общината заяв 
яват, че през тази година ще 
бъдат завършени проектосмет
ните документации за прокарва 
не на далекопровод от Бабуш- 
ница до Ззонци, каосто и далеко 
провод от Аюбераджа до ЩъР- 
боеац.

ОСНОВА НА РАБОТАТА НА
съда според наказател
ната МАТЕРИЯ СЪЧИНЯВАТ 
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ЗА 
УБИДА И ЛЕКИ ТЕЛЕСНИ 
ПОВРЕДИ

От общия брой наказателни 
предмети през миналата година 
53% се отнасят до наказателни 
дела за убида, а 25% до нака
зателни дела за леки телесни пО 
вреди. Тези дела не се повди- 

• гат по служебна длъжност 
по частни обвинения.

Дребните дела чиято стой
ност не надминава 5.000 дина
ра, също са разпространени ме 
жду гражданите. От общо срий 
тате предмети 25% представя

ни.

но
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НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ТЕМИ 10 ВЪПРОСА НА ЕДИН РАБОТНИК

ТЮТЮНОПРОИЗВОДСТВОТО- 

СВЕТЛА ПЕРСПЕКТИВА
ЛР0ЕММИ1Е В „НИЛЕ“ ШАТ АА СЕ 

РАЗРЕШАТ САКО С АНГАЖИРАНЕТО 

НА КОЛЕКТИВАФактът, че един килограм тк> 
Тк»< в Босилеградско е изкуп
ван средно по 895 динара нала
га повече грижа и знимаиие на 
тоя отрасъл, по-сериозно и за
дълбочено ангажиране.
Посочим, че" между 
«тютюнопроизводители, които са 
положили в течение на мина
лата година повече грижи, има 
и такива ксито за килограм се 
получичли далече повече. Та_ 
ХъЗ е примерът с Димитър Или 
<ев (за когот вече писахме), кс> 
йто е получил средно по 1260 
динара за килограм. Да напом) 
Ьиш, че неговото тричленно се 
алейство е получило около 300 
хиляди динара за 238 килогра
ма тютюн. Да отбележим и то 
ва, че покрай отглеждането чз 
Мзтюна същият е обработвал 
и останалия имот.

Примерът нй е единствен, па< 
ватуй ще приведем още някои 
имена:

Стефан Л. Георгиев от с. Ра
Дичеви и за 106 килограма тю 

тюн е получил 110 хиляди ди
нара .Александър Христов от) 
Пара лов о за 97 кг. тютюн е по 
лучил 110 хиляди динара. МмТ 
ра Александрова от Буцалезб 
за 206 кг. е получила 243 хиля 
ли динара, Максим Н. Станоео 
от Ресен за 90 кг е подучил 110 
хиляди динара, Стефан с. Стон 
менчув от Извор за 101 килограм 
е получил 114 хиляди динара, 
Антанас С. Ангелогв от Браиков 
ци за 98 юг. е получил 125 хил 
яди динара — или средно за ки 
лотрам по 1270 динара.

Ако приведем примера на се 
ло Йелашница — в Комуна 

където има 
в минала

Всички тоза, не само изисква) 
по-го,уям брой корени и позър 
хнини, но задължава тази блз 
гопр*иятка 
ползва докрай, особено косато 
се има предвид стопанството нз 
босилеградско, в чието осъш.е- 
стзяване селскостопанското пра 
извсдство има решаваща роля.

От друга страна — със заса 
ждането на по големи тютюно
ви повърхнини решава се и про 
блема за незаетост, повишава 
,се благосъстоянието и жизне
ното равнище.

Произзолствсто на тютюн нй 
изисква особено работна ръка, 
тука могат да бъдат включени 
и леца, и старци, което те ре 
че, че твърде много благоприят 
ствува на условията на Босиле- 
градско, тъй като яката раб» 
тна ръка отива на Печалба.

— изтъкна Димитър Симов, 
работник, нормировчик.Владичин Хан 

250 семейства, които 
та голина са предали 86 хилядя за бавачка на детето ми 3.000 

динара, за дърва, електрически 
ток и други разноски 
6.000 динара. Остават ми сред 
но по 7.000 динара. Тези пари 
не са достатъчни за други по-/ 

Облекло, развлечение ^

възможност да се 1. — От кога работите в „Ци
ле’’?

— В „Циле” работят вече 1* 
годиш!. Още като ученик в сто 
панегвото работех там. Слел от> 
биваме на военната 
отново продължих с работа.

Нека килограма тютюн, за който им 
еизгзлатено 77 милона и 200 

хиляди динара 
цена 897 днара за килограм, ко 
сто ше рече, че са получили 
средно по семейтево 309 хиля
да динара и ако проследим кли 
матическите и останалите усло 
вия ще забележим, че Босиле
градско в това отношение не е 
постигнало много.

В двата примера намираме 
почти еднакви цифри — и в ед

около
отделните

със средна
позиност:

купки. 
забава и пр.

4. — Как върви работата въ» 
вашето предприятие?

__ Па, как да кажа, не вър
ви кай-Доб,Ре. Нашето прсдпрП 
ятие има условия да напредва 
обаче разми субективни слабос 
ти го спъват. На първо място 
— ръководните органи на преп 
приятнето не са достатъчно у- 
порихи. Често се случва* да от 
стъпим от вече заети становища 

Колегиумът' от специалности, 
който се занимава с разрешал 
ва/нето на производствените про 
блеми не се старае решенията) 
му да бъдат проведени до край, , 
а често те 
„ма хартия’’. По-рано ни спъва 
ше техническа подготовка

Сега този проб

2. — Колко получавате месеч
но?

— Месечно получавам обик
новено 17.000 динара. Ако при 
това отбием около 7.000 динар^ 
юедит и други задължения, та 
рг,и остават Ю.ООО.Обаче, поло 
жението спасява съпругата ми, 
която работи в комбинат „Ди 
мнтровград’’ и, която редовна 
получава по 12.000 динара, —1 
защото аз понякога не вземам 
ни 17.000 динара.

3. — Как разпределяте еемей 
нкя бюджет тогава?

— Ето как: за храна 13.000,

пата и другата тютюнът е зап
лащан средно с приблизителна 
цена (В Йелашница — 897 ди
нара, а в Босилеградско — 895 
динара по килограм). То неос- 
тава нищо друго, но Босилеград 
ско и КОЛИЧЕСТВЕНО на дос 

поменатото Б. Стояновнч
Ст. Н.

тигне и престигне 
селище.

си остават договор’!*

на/40 милиона динара за жилищно 

строителство
производството, 
лем е разершен.

Обаче, сега пак не върви.
5. — Кое конкретно?
— Не можем да органнзира- 

усиешно паоизводството. Ня 
маме лагер. Дори имаме доста 
поръчки, на кото не можем да. 
отговорим поради това, че нб 
сме в състояние да произведем.) 

производител/ност

— Ще бъдат построени 30 нови апартамента

ме
За построяването на 30 новн 

апартмеити, от които 10 ще са 
двустайни и 20 едностайни, 
рбезпеъени средтсза от 40 ми-

В течение на настоящата год 
ПИ а в Димитровград ще бъдат 
Построени 30 нови жилищни а 
паргмента. По проте.ение на у- 
лица ,,Маршал Тито’’ ще ник
нат нови постройки които ще

ди изоставането в изготвянето
и а градоустройств ения план, 
според който Дитмровград ще 
трябва да расте на височина,

са
наСамата

труда е твърде низка при нас. 
Всяко произведение, което ние 
произведем е по-скъпо от запла! 
нираното. Докато за една спад 

60 часа, ние не мО 
произведем за 100. 

Ето тук се губим. Причината за 
това, по мое мнение е слабата 
производителност. Мисля, че за 
вежда щит е икономическите еди! 
ници би трябвало да търсят ся) 
вйеки работник дневно произ.' 
водство, т. е. да се знае колко? 
е произведено днес а не за състр 
янието на дневния производен 
вен процес да се. чака думата/

лиона- Динара.строенето на многоет.ажници не
ще се практикува.

Постигнатите резултати дос
татъчно ясно показзат, че сел 

производителю на норма е 
жем да яокостопанските 

в тютюнопроизводсвото трябва 
да съгледат действителната пол 

че трябза коренно да менят 
производството.
за.

Освен това « обществено-по
литическите организации 
трябва да развият своята дей
ност в тази насока, защото 
кът за. записване е твърде къс 
— записването ще привърши 3, 
месец февруари.

ще

на счетовотството.
6 — Доколкото ми е известно 

имате достатъчно специалисти?
— Имаме трима штженери-ле 

созъди, но тяхното влияние въР 
ху производствен!Ия процес все 
още недостатъчно се чувствува^ 
Мисля, че те вече са запознати! 
с производствения процес, а ре! 
зултат.и още няма дова от дру
га стана говори за слабата под 
крепа от страни на отделни чле/ 
нов е на колектива.

7. Какао приемат обществено, 
политическите организации не 
се заемат достатъчно за разре 
шаване на проблемте в „Циле’’. 
Първичната организация на Съ 
юза на комунистите веч доста 
направи за подобрение на по
ложението, но все още има и 
такива, които не се ангажират, 
активно,

8. — Отношение на старите 
към младите работници?

■ — Тези отношения не са най 
добри. За всяка грешка в ггрО 
изводството се обвиняват мла 
дите работници, а често пъти 
такива правят по-старите. То
ва нещо създава недоверие у 
младия рабовтник към „Майс-? 
тора’’.

9. — Какви поблеми имате ка 
то нормировчик?

— Имам големи глазоболиЦ 
с нормите, защо те на съвета 
на икономическите единици се, 
приемат и коригират, а после, 
трудно е да се премери произ/ 
водителността на всеки работ
ник.

10. — В разрешаването на про, 
блемите имате ли помощ от 
страна на Общинската скупщи, 
на, Общинскя комитет на СКС, 
ОСВ и тн.?

— Имаме. И председателя на 
Общината и секретаря ка Об
щинския комитет постоянно се 
интерсуват за течението на не 
щата» 'Помагат. Обаче, остава

От друга страна, ще трябва 
да се
охостопансю» производители да 
запишат гю-голями позъ.р*н«_

настоява и от самите сел

Пърлите факти говорят.
челно място заема Парало 

Владимир С,

че за
сега
воу с първенец 
Николов ,който е записал 61) хм 
дяда корена тютюн Александър' 
Христов с 50.000 корена и Ар‘.

Не е за премълчаване и при 
мерът на Генко Григоров, кой 

САМ е записал)30 Сегашния център Ше разк расят нови жилищни сградито макар и 
хиляди ко/рена.

Ще трябва да отбележим още 
един факт, който в момента не 
е за подценяване 
година поради суша ср’едно ед 
но семейство е записвало твър 
де малък брой корени, така че 
са прдрали средно по 70 килог 
рама. за които им е заплатена 
сума (пак средно) по 68.500 ди 
нара.

Наместят старите дотраяли ня 
могашни дюкани.

И тази година в Димтровг- СВАТБИ В ДОЛНА ЛИСИНАминалата

рад ще се строят преидмно три 
поради недостига на е сключен между Раде Боя 

нов и Милка Глигорова.
Интересно е, че младежите 

са взели за съпруги момичета от 
Долна Лиона и Горна Лисина — 
значи от своите села, а само 
дзама от Долна Ръжана.

Някои села от Димитровград 
ско и Босилеградско с тдини 
не, са видя ли сватба. Службата 
9а гражанско състоянме в Ди
митровград например през ми
налата година е забележила са
мо девет сватби. В някои села 
обикновено по една до две. По 
добно е положениет и в Босиле 
радско. Обаче село Долна Ли 
емна/ в Бсрилеградска комуна в 
тоза. отношение е изключение. 
За няколко седмици само з то 
ва. село са сключени седем бра? 
ка, между младежи и девойки 
от седемнадесет до вадесет го
дишна възраст. Нашият сътру 
дник з Долна Лисина Занко 
Стоичков ни е съобщил и име 
ната на младоженците. Той ка 
зва, че пръвият брак е склю
чен между Дина Лазаров и се 
дбмнадесетгод^гшната девойка 
Олга Михайлова, след него са 
сключили бракове Драган Вла 
дими ров и Анка Любенова; Дра 
ган Борисов и Рада Симеонова; 
Стоянчо Маноилоз и Виолетка 
Борисоава;; ВепГ Владимиров и 
Рада Стоичкова/ и осемнадесет 
годишният Милан Владимров и 
съседката му Мила Захариева. 
Последният брак в Долна Лиси

етажници,
Иа вода и липаата на канализа
ция в града. Без разрешаването 
на този важен проблем и пера-

.....

ПРЕДОТВРАТЕН
ПОЖАР

Селяните от село Горни Кри
водол неотдавна спасиха от по 
жар 170 овце и 130 агнета от о- 
вчарника „Йорданова’’ в ГорПи 
Криводол, на земеделската коб 
перация „Сточар". Особена за
слуга имат съседите, на овчар- 
ника Първан и Костадин Алем 
оови и дяДо Ганчо Спасов, кой 
то със силня ои крик успя дЕЙ 
вдигне накрак цялото село.

Пожарът е избхунал в два ча 
са сутринта в стаята на озчаря 
Мила Манчич когато бил в оба 
рнте. Благодарение на помощта 
която оказаха селяните пожа
рът бе потушен без загуби.

Генади Ставров

решение да търсим вътре, в 
предприятието, защото и проб 
лемите са там.

зимен пейзаж М. А.
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В скоро време Белград
милионен град

Бурната история на Белград, 
простиращ се на бреговете на 
дрете голелш реки — Сава и Ду 
нав, и наброяващ понастоящел! 
заедно с предградията около 
900.000 жители, свидетелствуза 
че многовековните сзръхчовеш 
Ките усилия на този град да

оборудени сдалия, широки бу- 
дешарди и площади.

ГРАД НА УЧЕНИЦИТЕ И 
СТУДЕНТИТЕ

членове на Съюза на югославс
ките комунисти.

На. Ежгеодно в първоначални
те училища постъпват Няколко 
де-сетки хиляди нови първокла 
спици а средният ежегоден пр 
ирасг на населението на града 
Възлиза на 20.000 жители. До 
войната з Цялата страна имаше 
Само 26 факултета, в които се 
обучаваха около 17.000 студен
ти. Днес на 25 белградски фа_ 
Кл/лтета се обучават повече от
50.000 студенти. В Белградския 
университет се обучават също 
Така няколко стотин студенти 
от Африка, Азия, Латинска Ама 
рика. и Европа.

Обаче столицата на Югосла
вия Не е само политически и а 
Дмишютративен циетър на сгр! 
аиата. Белград е също така и 
промишлен град, в който след 
Войната се Създадоха многобр 
ойни нови промишлени отрас
ли и се построиха големи фаб
рични комплекси. Всеки четзъ 
рти жител на Белград работи, 
Усетен десети участвува в общо 
ственото управление., в стопан
ското произзодство на града ра 
ботят около 300.000 души, а то 
Ва е с 50.000 дущи повече отко 
лкото общия брой на жители 
те на Белград до войната^

Зад всички тези резултати и 
планове общото изграждане-на 
града стои могъщият общест
вен и политически организъм. 
В Белград има около 400.000 чл 
енозе на Социалистическия Съ
юз на трудовия народ, най-масо 
зата югославска обществено-по 
литическа организация, около 
200 000 членове на профсъюзите
80.000 млади хора, членове на 
младежката организация, а ме 
жду всички споменати —' 75.000

козе наред се установяваше ор 
галшческа вътрешна връзка на 
вички югославски райони и кр 
анща със столицата па федера 
шита. Така се създаде прекраг, 
ното чувство, което може бн 
е най-добрият подарък от Белг 
рад на нашата общност в него

Белград е оживен и жизнера 
достен град. Неговите улици 
почти нкога не са пусти. По 
тях винаги цари оживление и 
глъчк. Постоянно разрастзащи 
ят се градски транспорт изиск 
в а от градоустроителите да сц 
замислят над разрешаването на 
този проблем, а не е далеч и 
Денят, когато градският и меж 
дуградски транспорт ще се ре 
гулира с подземни магистрали.

Обаче тежкото минало на та 
зи п>ад ясно говори за това. че 
тук Още много трябва да се сг 
рои. В града все още се срещ- 
пгг улици покрити с полски ка1 
мък. кзартали в които още не 
са поставени водопроводни и ка 
нализационии тръби,..

Но Белград непрекъснато са 
'строи, изменя своите контури и 
получава изглед на съвременен 
европейски град.

Белградчаии са известни по 
своето госторрисмство и сърде

Награден тематвчест 
па ЮО-годишнипата 
от смъртта на Вук 

Стефанович Караджпч
I

Центърът за култура и заба
ва в Димитровград разписа пО 
случай 100 годишнината от см 
ъртта на зеликия борец за на
роден език Вук Стефанович Ка 
раджич награден темат за лите 
ратурни творби.

Конкурсът е открит до 20 фе 
вота,ри а право да участвуват 
имат всички.

Конкурсната комисия вече пр 
лучи стихове, разкази и една 
драма. Литературни работи и 
по-нататък се приемат.

вапази своята независимост и 
Свобода. В течение на много 
столетия намиращ се з средата 
на Балканския полуостров. Бел 
трад отблъсквате нападенията 
на разни завоеватели, а от хро 
никите узнаваме, че в минало
то 40 пъти е бцд опожаряван й 
сравняван с земята, Обаче, най 
^ужасното разорение той Пре
търпя през Втората световни 
война.

За четирите години на окупа
цията този свободолюбив град 
бе превърнат в развалини и пе 
пелища — от 30 000 здания, ко 
лкото градът наброяваше до 
войната. 13.000 бяха почти съв
сем рзрзушени. а от 250.000 жи 
•тели на дозоенния Белград зага 
наха през войната повече от 
30 000.

Историята на Белград е непо 
средспзено свързана с борбата 
На югославските народи за на- 
лдионално освобождение. Този 
град винаги ясно и искрено из 
разяваше всичко, каквото мис
ли. В югославското минало, в 
хода на войната и в следвоен
ни период, никога не се случи 
тези негови чувства на се разли 
чават от общите чувства, да не 
бъдат израз на онова, което ми 
сли цяла Югославия. Така зе-

вемчки югослевяни се чувстзу- 
ват като у дома си. В столица 
та на социалистическа Югоела 
вия сега живеят хора от над 20 
националисти — юггославски и 
друп!. Неговите жители са сър 
би. хървати, словенци, македо 
нци, черногорци, щнитари. тур 
ци както и хора от редица дру 
ги'Славянски и неславянски на 
ционалноеги,

чност, с удоволствие ще ви раз 
кажат за своя град, за иегозото' 
строителство, а това никак не 
е случайно явление Някога гр 
адът имаше само едно десетета 
жмо здание а днес няколко де
сетки такива здания укр-сяват 
зелЕ«ите булеварди в целия 
град
• Югосдавяните наричат Бел
град град на студентите и уче
ниците. Сега в Белград в 262 учи 
лища се учат около 130.000 де-

През 19-те следвоенни години 
Белград се промени из основи 
От някогашен полуориентален 
град, той се превърна в голям 
съвременен град. Старите град 
скн квартали отстъпиха място
то си на новите жилищн- четзъ 
рти. В следвоенния период в 
Белтрд са построени 
50 000 нови квартири, няколко 
десетки нови училища, култур 
ни домове, медицински заведе-
ШТ-т. .

На левия бряг на река Сапа 
сега се простира нов грл — Но 
ви Белград където понастоящ
ем жизеят около 60 000 жители. 
Спопед замислите на гогославС 
ските градоустроители тук на 
пясъка някогашните блата, все 
ки месец израстват съвременно

тшшпйшшт11шшнишишш1штп11М1штят№

( „Братство“ )Анкета на вестник

ЕРИНА САВОВА, 
III клас:

Допее Матеос и Сукарно.
5. По иой начин участвузате 

в -обществения живот?
— Чрез младежката органи

зация.
6. Кои наши актьори най-мн 

ого обичате?
— Жега.рац Душица, Нада 

Патаки.
7. С кой спорт се занимавате?
— Атлетика.
8. Как пракарзате свободното1 

си време и доволни ли сте опг 
забавния живот в училището и 
града?

— В четене или кино. Не съм, 
доволна от забавния живот з у1- 
чилмгцето и града.

9. В кон наши градове сте Пъ 
тувалн. Дали сами или групово?

— Белград, Сплит, Бар. Тито 
град групово.

10. В кон трудови младежки- 
акции сте участвували и имате 
Ли желание да участвувате и,. 
тая година?

— Във всички, които органи} 
зира младежката организация.

11. Какво ще следвате и дали 
по ваше желание или по жела 
ние на родителите ви?

— Аз обичам тхника. но тов-а 
не е и желани;? на родителите).

12. Кой вид изкуство най-мна, 
го обичате?

■— Живопис.
13. Какво мислите за вестник 

„Братство’’?
— Харесва ми затова не раз 

бнрам защо нашите ученици 
не показват особен интерес къ»4 
него-

14 Имате ли момче?
— Не.

около

МОЕТО ЖЕЛАНИЕ ЗА 

СЛЕДВАНЕ НЕ СЪВПАДА 

С ЖЕЛАНИЕТО НА 

РОДИТЕЛИТЕ

Последицата от едиа „нещастна41 игра

АНКА ПАВЛОВА ЩЕ НОСИ 0ЧИАА
Първото полугодие завърши 

съзсем с неуспех за 16-годишма 
та уЧекичка от I клас, Анка Па

влова от Димитровград. Име
нно- на 13 януари тази година■ 
вечерта Анка- се намери на глп 
змата улица заедно с няколко 
евюи другарки, които бяха ма 
лко отдалЧени от н’ея. На едно 
място свои съученици и така 
гледайки в тях, -без да се надя 
за непознато лице, дете й хвъ 
рли пясък в очите.

Павлова не отишла веднага 
при лекаря. Чакала четири дни. 
макар че в лязото око чувству 
зала остри болви. След като по
ложението се усл:ож-нило гя за
минала при специалист в Ниш.

Доктор Йоца Цветкович нап- 
рази всичко За Да въззърне но 
рмалния й вид, но всички оки 
ги останали без успех и той ве 
че й препоръчал носене на о- 
чила.

Случа йят с Анка Павлова е 
още едно предупреждение за 
знимателно Държание на ули
цата занапред. Обикновено сме 
свикнали да се хвърляме у ми 
нувачите е разни предмети, а о 
собено сега със сняг. без да Дъ'' 
жим сметка, че .можем да на 
несем сериозни повреди на дру 
гарите си. Нежелателната случ 
ка с Анка Павлоза е скъпа поу 
ка за всички.

ЛЮДМИЛА СИМЕОНОВА, II б:

МНОГО ОБИЧАМ ЕЗИЦИТЕ
1. Какво мислите за 

генерация?
— Неактивма в обществения 

живот,
2 .Доволни ли сте от система 

та на обучението?

своята ки
■■■-■ ... „

1. Какво мислите за своята 
генерация?

— Когато става дума за моя) 
та генешция мега да кажа. чй 
условията за работа са отлич- 

А-ги. Но между нас 
ват две крайности: едни искат) 
много да научат и други из пре^

Ж .'— Да.
13. Кои писатели най-много че 

тете?
— Толстой, Шекспир, Турге-

ш.съществу-
нев.

4. Кои известни политически
явяват г.чкъкъв интерес към у 
ченето. За щастие другите са- 
по-малко на брой.

2. Доволни ли сте от систе
мата ма обучението?

личности на н-ашето време най- 
много ви въодушевяват?

— Тггпо-, Хрушчов. Сукарно.
5. По кой начин участвувате 

в обшо;гвения живот?
— Чрез младеж;ката органи

зация. .
6. Кои -наши актьори най-мно 

го обичате?
— Балох, Самарджич, Беби 

Л-окчар и Дравич.
7. С кой спорт се занимавате? 
— Нито с един.

' 8. Как прекарвате свободно

— Да-
3. Кои писатели най-много 

четете?
— Ерих Мариа Ремарк, Анд- 

рич. Алберт Ками и руските кл 
асини.

4. Кои политически личности 
н-а нашето време най-много ви 
въодушив яв а т ?

— Йосип Броз Тито, Адолфо

: .'А

то ай време и доволни ли сте 
•от забавния живот в упвглщета 
и града?Ученичката А. Павлова
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КУЛТУРА • ПРОСВЕТА • ИЗКУСТВО • КУЛТУРА • ПРОСВЕТА • ИЗКУСТВО
За ироблемише на учеоношо дело е Босилеградско

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯТ КАДЪР 

РЕШАВАЩ ФАКТОР В СЪВРЕМЕН
НОТО ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ

остра критика на „недоразуменията44 в отделни колективи
Състоялото се на 3 февруари 

заседание на просветните работ 
»1ици от територията на Боси_ 
ле градско, по своята дейност И 
харктер представлява единст- 

. вено от тоя рид— за пръв Път 
просветните работници «а та
къв широк форум дискутират 
за свои проблеми, анализират 
състоянието на учебното дела 
и правят опит да разкрият при 
чините и изнамерят начинитй 
за подобряването му.

, Всъщност, това заседание мо 
жс да се разглежда от няколко 
стлани, което и те допринесе 
до цялюЬино съглеждатУ' па. 
пдоблема

1 - Първо, и поднесените докла
ди. и развилата се след това а 
стра критика се спряха главно 

• ца субективните моменти, кои 
[го разчупват рамките на субек 
[гивноетта и преминатат в сери 

-озии сбсктивни затруднения. 
Беше отбелязано че ежбите пре 
изникват редица проблеми (ма 
термални, идейно-възпитателни 
п др.), като търсят зисоко Съз 
пание н обществена оговорност 
за да бъдат разрешени.

Истина е. че учебното дело! 
на територията на Босилеградс 

комуна от Освобождение 
постигнало твърде*

вс видни успехи. Цяд4 (армия 
от учени са излезли от босиле 
градските училища и днес актив 
мо допринасят за изграждане
то и продъбочаването на соци
алистическото обществено р'аз 
Листи, както в комуната, така 
и в страната. Факт е, че тия Ус 
пехи се коренят на изменена пб 
антика в учебното дело. в да 
ване пълна възможност на все 
кн и всички да се нгхолуват.

Но, в разрез на тия успехи 
стоят фактите. че не е постмг-. 
нато максималното, за което ус 
ле гията благопрлятствуват.

Ние те изключим обективи У 
те пречки, каквото са недоста
тъчна
база. изостаналостта на комуна 
та, недостиг на учебни помете! 
нпя (макар че от Освобожде
нието до днес са построени 18 
училища било чрез самооблага 
ие или доброволен труд), лип

сата на учебници и др. Ще са 
спрем на субективния момент, 
на ония недоразумения между 
Общината и училищата, поот- 
делни колективи и преподавате 
ли. училищни отбори и уцрави 
тели, пречки — тзърде значи
телни за подобрено учебно де
ло.

На територията на комета ат 1 
работят 5 осемкласни, 2 пего- 
класнй и 32 четворокласни, .как 
то и две средни училища. В 
нижите училища се школуват 
866 ученика, а з средните 391 
ученик.

В течение на миналата годи 
ма за лични принадлежности са 
изразходвани над 83 милиона, 
а за материални само 2 милио 
на, което ще рече. че по-голе_ 
ми капиталовложения не са до 
дени за набазка ма учебни по
магала, за осъвременяване на 
учебните занаятия.

ЖЕЛЮШЛ

ангажирани в общетевена 
дейност което се отразява П)ър 
де зле върху успеха. Те са и 
членове и на политическите аК 
тави, намират се в ръководства 
та на местните организации на 
ССРН, първичните организации! 
на СК и пр., но тяхното същест 
вено място ще трябва да бъде! 
в УЧИЛИЩЕТО а по-къспо ц 
около извънучилиищата дейност 
на учениците, Защсто, напосле
дък, възпитанието на подраст
ващите поколения, не само е 
общестзена дейност, но е ед
на от най-широките и най-от' 
говорните обществени дейнос
ти.

Босилеград двамата сачнлище в 
са имали слаби бележки, от 10
много добри само двама имат 

8 са съоположителен успех, а 
слаби бележки; от 1 отличен от 
основното училище в Бистър и

материално-финансова 4 много добри 
положителен успех, а двама СъС 
слаб; Горна Листна — от 5 моО 
го добри няма ниво < един с по 
положителен успех, а всичките 
са с 1 до 6 слаби бележки; Гор 
иа Любзта — 1 отличен сега с 
две слаби бележки, 5 много ДС 
бри сега всички с незадов одите 
леле успех, а слабите бележки' 
достигат и до девет; Долна Лю 
багга — ог 5 отлични само два.

трима са с

Без йредмешни йрейодаЬашели 

и със! слаб уейех на учении,ише
ценяване. От общо 99 препода
ватели в основните училища 45 
имат квалификации за класово

„Обективно” обстоятелство за 
слабия убпех на учениците о 
^недостатъчното число професио 
пални преподаватели 
то са по математика, техничео 
ко възпитание, рйсуване, музи 
ка — факт, който не е за под

Училищнише 

оСйбори не са 

намерили 

сЬоешо мясшо

какви

кагга 
то до днес е

— През свободното време че 
та белетристика или отивам на 

Не съм доволна от забав

дина да участвувам.
11. Какво ще следвате и дали 

Славистика и то по мое
$зо ваше желание или по жела
ние на родителите?
^келание.

12. Кой вид изкуство най-мио 
го обичате?

— музика.
13. Какво мислите за вестник 

„Братство'1?
__ Не чета го.
14 Имате ли момче?
— Не.

По адрес на училищните от
бори бяха изразени мнения, чй 
те на тая степен на, която се 
намира нашия граждани не са 
намерили своето място и иеиз 
Пълняват длъжността си пра
вилно. Често зад тях стоят от
делни лица (най-често ръково
дители иа оснозните училища), 
които зад тяхно име се крият, 
а провеждат свои цели.

Бе посочено, че тяхната обще' 
ствена отговорност от ден на 
ден се увеличава и че при та«о( 
за положение ще трябва да Се 
Създават такива училищни от
бори, които не само формално 
ще се отнасят до отделни въп
роси, отнасящи се до подобрЛ 
ние на учебното дело, но актив 
но ше се включат и наемат 0 
длъжността, като при това из
ключат личните интереси на от - 
делни преподаватели, когкто са 
довели до ежби и нетърпесгия 
в отделни колективи.

Ще трябва да отбележим, ча 
разискването след прочетените! 
доклади конкретно посочи в кои 
осемгодишни училища се праз 
ят своеволия, беше направен о- 
лит да се намерят виновници
те, но при това почти зсччкй 
от засегнатите дискутираха пря 
страстно, от свой ъгъл на ма 
териална и друга полза, което 
заседанието превърна в бурна 
и ожесточена дебата.

Ето защо след тоза се и със 
гоя съвещание на комунисти- 
дреподазатели, къДето беше на 
правен опит да се изнамерят пра 
вилни решения, а колко са на 
.мерени ш.е каже практиката.

Ст. Николов

»:ино.
рия жвот в греда и училището.

9 В кои наши грдаюве сте пъ 
чували? Дали сами или група- 
Ю?

— Белград. Ниш, Скопие, За 
■ (иун — сама.

10 В кои трудови младжки а! 
«цни сте участвували и имате 
ли желание Да участвувате и 
уая година?

— Да имам желание и тая го

— Б ,Рад1Гчевйч, В. Илич и 
Десанка Максимозич.

4. Кои известни политически 
личности на нашето време най- 
много зи

— Тито и Хрушчов?
5. По кой начин участвувате 
обществения живот?
__ Чрез младежката органи

зация. _
6. Кои наши актьори най-М«° 

го обичате?

7. С кой спорт се занимавате? 
— Не се занимавам.
8. Как прекарвате свободно* 

време и доволни ли сте
ют забавния живот в училщето 
и града?

— Понякога отивам на кино,

ГОРДАНА ВЕ- 
ЛИЧКОВИЧ, I клас:

музика но 

не ж* спорт

—,..'———
Ученици от Босилеград през св обедните си часове

ма с положителен успех, а от 
трима много дебри сега всич
ките имат отрицателен успех, 
а с ш 4, 7 и девет слаби бележ

въодуш евяват?
обучение, а деает са хо-норар- 

предметно обучени докато за 
н«е 31 имат квалификации, а 14 
души са непрофесионални.

В

■КП.
че пгИнтересно е явлението, 

година на година числото на ква 
преподаватели, 

тъй като материално! 
то положение им е на по-ниско 
равнище от равнището

останалите кому

Приведените данни сочат, че 
фабрикуването на отлични й 
мп-зго добри ученици, не само 
че върви на ущръб на по-ната 
тъшнотп мм школуване, но за
дава и сериозни грижи на пре 
пю-данателнте в средните учи
лища.

лнфнцираните
намалява

то си на тис

ннте колеги в
ни.или чета.

9 В кои наши грдаове сте Пъ 
тували? Дрли сами или групо" 
во?

за неква-Когато гозорнме 
лифицирРност ше трябва да от1 Обществената 

активност па пре
подавателите на 

завидна висота

Ниш,__ Скопие, Лесковац.
Нови сад с родителите.

10 В кои трудови младежки а 
кции сте- участзували и имате 
(Ли желание да участвувате и 
тая година?

— Имам желание Да работя

бележим и факта, че поради ог 
често (ирамичен брой часове, 

то твърде често!) некзалифици
рани преподаватели „допълртя- 
ват броя на часовете с прелмр 

които не са специалисти.на магистралата.
11. Какво ще следвате и дали 

ро ваше желание или по жела
ние на родителите?

— Още не мисля за това.
12. Кой вид изкуство най-мна 

го обичате?
— Музика и архитектура.
13. Какво мислите за вестник 

„Брбтегво"?
_ Не го чета, защото ке зная

български.
14 Имате ли момче?
—' Не.

ти, за

Това допринася за едно све 
мнозина от

Ще трябва да се разбере и от 
страна на преподаватели, и от 
страна на общестзено-полити- 
ческите организации, че общест 
зоната дейност ка преподавате

ли &ьАй

1. Какво мислите за еброзно язление —
много добри ученицигенерация? лични и

— Добра е. от основните училища в средни 
показват слаб ус-2 .Доволни ли сте от система 

та на обучението?
те училища 
хгех. Това вай-добре се отрази

лите никак не смее 
причини за слаб успех. Обаче,

— Да. 13 отличнива във факта — от
от основното

досегашната практика показва, 
че преподавателите премного!3. Кои писатели най-много че 

тете?
V-ученика
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Савршите склонове на Горно 
тлъминската планина и югоза
падните и южните на Църноюк 
заграждат една от ,най-дълбо- 
ките долини на Крайгце, коя! 
(го носи разни имена, срещу се 
ли щата/ разположени, по ребра 
та и. Най-отгоре се нарича До 
ганички дол, по-долу Назъра*# 
ки а най-отдолу Ярешнички 
дол. В дъното му се образува 
буйна планинска речичка, коя 
то оъбира водите си из долчин 
ките на Църчгоок, Доганичиса 
(платина, Гобиен камък и Кисе 
личка чука и ги излива в Бран 
осовока река при село Бисггьр.

Махалите на село Назърица 
оа щЛьотати по лепите склонО 
ве на дола, главно около възви 
шението Дяволски камък (1590 
м). Много приятно е да се пъ
тува тук летио време. Редко 
другаде из Крайще се сре; цат 
Такива, планински рекички Тс4 
четци в долини, обрасли о-т две 
те страни с гора.

Преди около 250 и повече го
Нема-

1(а с, Неманьинци и, срещу из
вестен наем, докарал тук своя 
добитък да пасе. Овците — къ 
щата — му бгили на една нива,, 
(която днес се казва Вазлйско) 
— Бачевище, а конете му жи
веели в меспостта Конски ВирО 
®е. По_после Назър намислил' 
да засвои селото и по някакъв 
начин си, набавил документи, 
че не под наем Държи Неман- 
ьищи а че воичко е купил с 
пари т. е. купил селото. Тогава 
селяните, като не искали да бт 
дат аргати — роби на турчина, 
'оставили своите огнища и вку 
«ом се преслили в Щипско, де 
то намерили удобно място и о0 
разували пак село със същото 
име — Неманьинци.

Като опустело селото, Назър 
се принудил да търои оттук, от 
там заселници,, за Да му обра
ботват имота. Сполучил да на 
мери около десетина фамилии и 
ги заселил в разни места, като 
нарекъл селото на свое име — 
Назърица. Тогавашните 10 фа
милии сега ръставяват 10 маха 
ли, едни вид 10 колеан, на ко
ито горе-долу дадените им у- 
частъци земя е равна,.

махали; Каловци, Голомудица 
. Котарци Фуруднцци, Китаиоз 
ни, Лазаревци, Горна махала и 
Еленица.

Никой не знае, дали селото, 
което е носило име Неманьин! 
ци е било купно. Има месност,
която се казва Селище __
селища не се забелязват В 
там са ниви 
сността Градище — един мъчно 
пристъпен баир под Дяволски 
камък — се намират очерта
ния на около 40 постройки Ли
чат прости зидове, зарити в зе 
мята. Тухли и хорозани не се 
орещат, съЩО и надписи по 
чти до села! не са намерели. 
Сградите били една до другар 
наредени пръстенообразно око 
ло върха. Като се съди по ма 
гордяла, употребяван за тия 
постройки, може да се предно 
ложи, че тука е било най-старо 
то купно селище. В синора на 
селото има остатъци и от стар 
път който селяните наричат ко 
ларски Път. Той започва от по 
ляната ,дето са развалините на 
църноощичката черква, завива 
по южната, страяа на върха 
Мечит, през месностга Разкър- 
сие и отива към месностга Си 
пйе.

На заслужена почивка отива® 
и ония които работят полкзнн 
неща и ония които б работата 
ой правят щети. Често пъти 
сторите по добре прекарват по
чивката от първите.

подкрадва, а някой че винаги 
казва: ,Да, да!’’

Хората са хора. Понякога се 
опитват и доказват, Че са нап
равили нещо, което ше са, а па 
някога доказват, че не оа напра 
вили онова, което действително 
са направили. Най-добре мина
ват онези които твърдят и еди° 
то и другото.

сега 
ме-

—но следи от за

Ако се срещнат двама души, 
тогава по-малко важният виж
да втория, а втория не го виж
да. Ако се срещнат двама една 
кво важни тогава гледат на ня 
кой трети.

»

На, архитектите трябва ла се) 
^оправи една сериозна забележ 
ка. ЗадииТе входове трябва да 
се правят много по-големи.

Това място пари струваш*:. 
След това построиха предприя
тие, което ни пет пари не стру

Дяволът не оре и не копае. 
Затова е задължен за селско-ст 
опанерво.ра.

дини селото се казвало 
Ньинци. Било удобно, как то и 
сега за пазбища. Тогаващните 
жители му се занимавали пове 
*че със скоговъДство откюлкото 
със земеделие. Един богат тур 
Чин от гр'ад Щип, на, име На- 
ОъР, който притежавал много 
'овце и коне, харесал пасбището

Едизг човек през време на во 
йната не е убивал неприятели, 
но след войната се уби доказза 
йки, че ги убивал.

Някой жив'ее от своя труд, 
някой от надежди, някой от па 
радиш якой от падението на ня 
кого, някой то това, че някого

Назър държал селото Назъ
рица, като свой чифлик не дълА. М. Главният занаят на селянитего време, поради следната слу 
чка: рин му. който бил войник, 
през време на службата извър 
шил голямо

е скоговъДство и земеделие, 
Тук се развъждат най-много ов 
це, доста едри и със дълга въл 
на и с това се различават от, 
тия на селата Извор и Трекли 
на, наггр. там са по-дребни. От 
живите растения най-много се 
сее ечмик, който става много 
дебър, защото го сеят върху 
нагорени ниви.

престъпление, за 
което следвало да го накажат, 
със смърт. За сина на Назър 
се засягал Бетула-бег, много влм 
ятелен и на вшгена служба тур 
чин, и го спасил. Като награда 
за застъпничеството, Назър по
дарил селото см Назърица на 
тоя бег. И неговите наследници 
владели селото до освобожде
нието, когато Държавата го от 
купила за сметка на селяните.

•Днес селото се състои от 8

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ
Лекета от пот на шарени рок 

ли можете да се отстранят ако 
внимателно ги топите с оцет. 
Понякога е необходимо това да 
повторите няколко пъти.

каме с четка потопена в сваре 
Но кафе или чай-

кака: сложете на печката един 
По-голям съд с вода и 
почне да юоти държте роклята 
над парата, докато излъскани- 
те места н'е изчезнат. След то
ва закачете роклята и я оставе 
те да се осуши добре.

когато

Черната кожа на обувки, ко 
*гто носите всекидневно на дъ
нел и кал трябва неПеремено 
от време на време да ги измива 
те и след това премажете с ри 
цичюсово масло. По този начин 
кожата става по-мастна и не 
се пука.

*
(От книгата на Й. Захариев 

„Кюстендилско краище’’, 1918)*Свежи петна от черно вгшо 
се отстранявтт лесно, катотъкъ 
нта веднага потопите в пресно) 
мляко и оставите да стои дока 
то петната не изчезнат.

Дрехите с които работите въз 
вашата кухня няма да мири
шат на разни мазнини, ако гн 
[очеткате с четка потопена в 
разтвор от вода и сол.

ПИЛЕТА НА ЛУНАТА**
Човекът преди да отиде на 

Луната, трябва да изпрати ня 
кои животни. Но трябва да с 
внимава да не се изпратят и 
Някои бацили. Но кое животно 
от раждането си не носи със се 
бе си разми микроби? Като въ 
ршили разни огшти учените до 
щли до заключение, че за тази 
цел могат да послужат само пи 
нлетата, защото единствено те 
се излопват без да носят в се
бе си микроби.

ни. а 27 момиче а и момчета. 
Животът на жителите в това се 
лище изсква постоянен напор.

Обувките няма да пускат во 
да ако сг премажат с дза слоя 
туткал. Другият слой трябза да 
ггоемажеТе тогава когато пър
вия се осуши.

*Петна от химически молив ще 
отстртните много лесно ако ги 
изчистите с бензин.

На черните чадъри може да 
се възвърне предишната све
жест ако ти разтворим и изчет КОЛКО РИБА СЕ ЛОВИ?*

Предполага се. че моретата и 
океаните кр-ьстосоат около по 
двоим милион рибароки кора- 
юг. Според сведения от 1958 го 
дина тези коаби са улозили о- 
коло 34 милиона тона рба в ма 
рета и океаните. Акк това огром 
•ю .количество риба разделим 
на жителите на нашата планета, 
на всеки би се паднало над 11 
килограма.

Недейте да хзърляте стари 
чорапи от найлон. С тях отлич 
но се изнестват умивалници, в а, 
*ш, огледала и стъклата на про 
зорците.

ПО-ТЪНКА ОТ КОСЪМ
са изработени за конотрук 
ция на няки научни инст
рументи, които могат да се 
използуват не 
ядрени машини, но и в ко 
смическите кораби и сате
литите.

когатоВ днешно време,
техниката прави чудеса, е 

голям успех 
сякаш незабеляза

дин наистина 
е минал 
но. За него с удивление се 
говори само между специ
алисти. Изработени са ми-

само при СЕЛО НА САЛ*

На картата на Аляска не мо
жем да намерим селището Хил 
дерУтив-Сити, обаче в статисти
ката на населените места то Съ 
Тцествува. Намира се на югоиз 
ток от Аляска и заема повърх
нина от 160x30 метра. Няма пое 
тоянно и определено място. Се 
лище то живее на сал и мени 
мястото си според нуждата на 
жиетлите му — горски работни 
ци В него живеят няколко се
мейства,, 19 от които са възраст

Много лесно ще отстраните 
'Ръджата на предмети от желя 
зо, ако потопите Първо една къ 
рпа с гас и премажете ръждяса 
лите места, а след това търка
те с тапа потопена з каменна 
пепел.

ОГРОМНА ЕНЕРГИЯ В 
УРАНИЯцеви,ниатюрни метални 

четири пъти по-тънки от ко_
В малка топк-ау раний се на 

мира огромно количестоо енер
гия. Докато обикновената пар 

. на машина трябза Да храним С 
много тона нефт и въглища, а- 
тсхмшата централа работи само 
с един килограм уракий-

съм. Макар, че са толкова 
тънки, през тях свободно
минават течности и газове- 
Това е голям успех на е- 
дии институт за ядрена е- 
нергия в Англия. Цевите

*

Ако вашата рокля от кадифе 
се лъска от седене, постъпете

ТЕКСТ И РИСУНКИ 
М. ПЕТРОВРибарскаБАИ ОНЗИ
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