
БРОИ 13*ГОД. >1
5 март 1964

УРЕЖДА РЕДАКЦИОННА 
КОЛЕГИЯ

Редакция: Ниш ул. »У 
конгрес* 32 4 Тел. 20-в> 

Тек. сметка: 117-11-603-78 
Главен редактор 

ТОДОР СЛАВЯНСКИ 
Вестникът излиза вс***1

четвъртък
Печатница >Графика «Пнро* 

ЦЕНА 10 ДИНАРА
ВЕСТНИК ЗА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ВЪПРОСИ НА БЪЛГАРСКОТО МАЛиинСТВО В ЮГОСЛАВИЯ

ПРЪВ ОКОЛИЙСКИ САБОР В НИШНАШИЯТ ГОСТ
АХМЕД БЕИ БЕЛА КАКВА МАТЕРИАЛНА ОСНОВА ДА СЕ ДАДЕ 

НА „ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКАТА 

ОБЩНОСТ НА ОБЩИНАТА“
с Конституцията, закона п този 
Статут.

Околията, може да оказва ма
териална и друга помощ аа раз 
внтие на просветата, културата 
и другите дейности на терптори 
ята, където живелта числящите 
сс кгьм българската народност”,

Саборът се съгласи с забеле
жката във врьзка с формулнро 
вката като одобри думите на То 
дор Славянски, но специалисти 
те по-късно добавиха, че този 
въпрос трябва да разрешат об
щинските статути, които стават 
основни яшш на властта, носи
тели на всички активности. Сла 
вински формулира своите забе 
лежки във вид на амапдмаи С 
точни текстове на новите члено 
ве и предложи нов редослед на 
членовете в статута, С това 
предложение се предвижда и о- 
пределено задължение на околи 
ята по отношение на развитие
то на националната култура', е- 
зика, издателската дейност и по 
добно за народностите, които

на Ниш

Уводно обенование на Проек- 
тоетатута на Нишка околия да 
де председателят на Околийска 
та скупщина Петроние Савович. 
След това бяха повикаш! отбор 
ниците на околията, членовете 
на обществено-политическите и 
професионалните организации и 
сдружения и останалите участ
ници в първото такова събрание 
— ,.Околийския сабор”, тело ко 
ето се събира периодически да 
каже 'свояат дума, да предложи 
или изнесе мнения по особеио 
важни въпроси отнасящи се до 
околията — да кажат какво ми 
слят за Проектостатута на Ниш 
ка околия, какво трябва |Да се 
измени, допълни, отхвърли или 
преформулира.

Съдейки по дискусията това 
авторитетно събрание се подгот
вя за първата си акция. Те бя
ха проучили проекта и изнесо 
ха пред Сабора определени мие 
ния, предложения, становища.

Председателят на Скупщината 
на Нишка околия изнесе актив 
ността на комисията и на четири 
те подкомисии, които са изготви 
ли проекта по отделни области. 
На лице са били много трудно
сти, защото в конституциите ня 
ма достатъчно прецизни разпо
редби за функциите на околия
та, формулировките са обобще
ни. материалните средства като 
база за много акции — не са 
предвидени. Всичко това създа
ва трудности и при изработката 
на статута, но изисква и повече 
усилия всичко това сега да се 
съгледа и със статута озакон 
за Да се избегнат евентуалните 
бъдещи пропуски.

Ако в статутата трябва Да, се 
каже, че „Околията се старае 
за стопанското и обществено раз 
витие на общините На своята те 
риторил и за целта им оказва 
професионална и друга 
осъществяването на 1 
права и длъжности” — трябва 
да се види коя е това ,,друта по 
мощ’’. Специфичност на околи 
ята представлява третирането на 
неразвитите области. Критери
ите за третирането на неразви
тостта се изменят и може да се 
случи За развита община да се 
счита само Ниш, където се осъ 
ществява по голямо средно Рав 
нище на националния доход На 
глаЕа от населението, отколкото 
републиканското средно равни
ще, но също така може да. се 
случи някои общини, които се
га се считат за неразвити да се 
провъзгласяват за развити. Око 

покрай другото, трябва 
да насочва и съчетава това раз 
витие. Ако няма средства — как 
това ще се постига?

Без материални средства тру 
дно може да се осъществи дек
ларацията предвидена с член 12 
на Проектостатута околията да 
се „грижи за хармоничното сто 
папско развитие на общините”.

Председателят Савович изнесе 
мнението,, че околията би тряб 
вало да има съответни фондове 
за отделните области на дейност 
подобно на съществуването ка 
пътния фонд. Освен това не е 
съвсем ясно разрешен и въпро 
сът за финансирането на околи 
ята като институция.

За правата на народностите в 
Околийския Статут

Представителят "Тодор Слави» 
мнение въвски изнесе своето 

връзка с задълженията, които 
околията превзема и които тряб 
ва да превземе по отношение на
народностите, коит0 живеят на 
територията на околията. Коми 
сията за изработка на статута 
вече е приела някои забележки 
м в измененията и допълнения
та вече е добивала, ' дни нов 
член, означен като 4 а, който ре 
гулира този въпрос. Но, според 
думите на Славински, това е 
непрецизно. недостатъчно изра
зено и не дава достатъчно опре 
делени гаранции за културното, 
просветно и* общо развитие на 
народностите. Сега това е фор
мулирано. че ..числящите се към 
българската и други народности 
които живеят на територията 
на Нишка околия са във всич
ко равноправни и имат същите 
права и длъжности определени

живеят на територията 
ка околия.

По всичко това ще могат да 
кажат мнението си и граждани 
те. Проектосггатугьт е предоста 
вен на околийските обществено- 

професиоиалниполитически и 
организации и сдружения, на об 
ществените и общинските орга
низации и енружения за проуч
ване и даване на забележки. 
Разискванията по Проектостату 
та' на Нишка околия Ще продъя 
жат до края на месец март т. г.

: ... Шу'ШV ;
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Ахмед Бен Бела

Благое МатнчДнес пристигна на официално посещеие в нашата страна 
президентът на Република Алжир Ахмед Бен Бела.

Ни най—малко не е случайно, че Беп Бела избра именно 
Югославия за свое първо официално посещение на една стра
на от европейския континент. Нашата борба и нашата револю
ция винаги са му били близки, както тежката и героична 
борба на алжирския народ беше близка на всеки наш човек.

Обсъждане на ироекшосшашуша 
на Босиле1радскаша община

Голяма заинтересованост 

на гражданите
помощ в 
техните

армията на свободна Франция 
се реорганизира под командва) 
нето на генерал Шар'л де Гол и 
менио тук на алжирска земя.

Бен Бела още тогава се пода 
за като Добър войник, за коегго 
получава офицерски еполети. 
Много по-къоно Френция ще и 
зползва този Бен Белин офицер* 
схи чин1 обвинявайки го за „де 
зертьорство” Годините на вто 
рата световна война означава
ха за Бен Бела и неговите съна 
р'одници и години на големи на 
дежди. До,като воюваше против 
нацизма, Франция даваше обе
щание за даване на независи
мост на Алжир след свършва

(Следва на 2 стр.

Ахмед Бен Бела е роден пре
ди. 46 години в Ма дни', запа
ден Алжир, скромно градско се 
мейство, което му дало възмо 
жност да завърши гимназия в 
Алжир. Това иначе не беше 
черт случай със синовете на ал 
жирскипге семейства, които фра 
иската власт в Алжир водеше в 
Алжир водеше в книгата на 
„съмнителните’’. -

След това той постъпва като 
пощенски служащ в Алжир. К0 

над Африка надвиснаха об 
лаците на нацисткото нашест 

Ромел пресичаше пусти 
«ния пясък със своите армии от 
север, Бен Бела бе мобилизи
раш във френската войска. Сра 
зена на фронта в метрополията

Тези дни на територията на 
Босилеградско усилано се про 
вежда обсъждането, на общий 
скня проектостатут. Според по 
следни сведения в над деветна
десет подружници на Социално 
тическия съюз са се състоя,ми 
събрания на които предмет на! 
разискване е бил проектостату 
тът. В ня!уои от тях какъвто е 
олучаят с Любата. Лисниа и др 
уги такива събрания са проведе 
ни и гк> два пъти.

Интересът на гражданите 
към проектостатута на комуна 
та произлиза и са дължи на 
предварителните подготвителни 
събрания, интензивната подши 
ческа дейност на общесвено- 
политическите организации и 
форуми, на които събрання гуЛз 
жданита са запознавани с про 
блемите на комуната, подготов
ката на проектостатута и пр. 
От друга страна самите, граж
дани обсъждаха въпроси, кои 
то е обработил проектостатута, 
анализираха съществуващото по 
ложение в отделни области на 
обществано-икономическото съ 
срояние на комуната.

Особен интерес гр/ажданите 
проявяват за ония части на про 
ектостатута, където е разрабо
тено общесвваиото самоуправ
ление, мястото и ролята на ме 
стните общности в по-нататъШ 
ното осъществяване правата на 
гражданите, въпросът за здра
веопазването и социалната защИ 
просвата културата н прочие.

Освен обсъждане на проекто 
статута, тези. събрания се из

ползуват и за широко разисква

не върху техъщите актуалнм 
проблеми, какви то са — прове 
ждането на вече приетите зза
ключения за подобрение на сел 
екю стопанското производство, 
работата на отделни подружнй 
ии и секции на ССРН органи
зационни Въпроси, местното са 
мооблагане и пр.

гато Димитровград
Утре ще бъдат завър
шели предизборните 

събрания в СК

вие и
лията.

До 6 март тази година във вси 
чки първични организации на 
Съюза на комунистите в Дими
тровградско ще бъдат проведе
ни предизборните събрания.

В район Бурел и Забърдие н& 
предизборните събрания се под 
черта нуждата от засилване на 
акциите по електрифициране и 
подобрение иа селскостопанско
то производство, .дркато активи
те п0 предприятията 
и по-нататък като главна зааа 
ча борбата за по-висока и по- 
качествена продукция и по-на- 
татъшно увеличение на ггроизво 
детелнсстта на труда.

На предизборните събрания в 
организациите на Съюза на ко
мунистите е направен и обзор 
върху пропуските и слабостите 
в досегашната работа.

Тези конференции показаха и 
положителния стремеж на сел
скостопанските 
от Бурел и Забърдие към про
изводството на тютюн, който Да 
ва внушителни дохода.

с

изтъкват

I щшт производителитмЩШ
ГРАД АЛЖИР



2 ЬМ1СГ»0

НА МЕЖДУНАРОДНИ ТЕМИ 1ИШ ГОИ ШЕА БЕИ БЕМШИР ОТКРИВА СЪРЦЕТО си (Продълж. от 1 стр.) ла. И първите крачки в между 
народното утвърждаване на ад 
жщ/ското въстяие са свързани 
с името на Бен Беда. През пъ
рвите- две години на войната 
той заедно с други изтъкнати 
сътрудници от ръководството 
на революцията често премина 
ва в съседните араиски страни, 
Когато на 22 октомври се завръ 
т-гаше от посещеие на Мароко, 
френските тзтребитли принуди 
ха неговия самолет да се призз 
ми на едно военно летище в Ад 
жир и го откараха задно с още 
четирима водачи на въстанието 
в затвора Санте. Една година 
гго-късио гой бива преместен на 
остров Екс. На този остров пре 
кара „своето” заточеническо де 
сетил етие и един Друг североа_ 
фрикаиски лидер — Хабиб Бу 
ргиба. сегашен президент на Ту 
ние. През 1956 година Бургиба 
бе пуснат от затвора а един 
годна по-късно идва Бен Бела. 
Само няколко години по-късно 
ще излезне и Бен Бела за да По 
сме поста пръв лидер на алижй 
река Държава ’ която вече беше 
станала свободна след 132 годи 
ни фрнс-ко владечество.

Когато беше приета първата 
Конституция на свободен Ал
жир на 8 септември 1963 година 
Уставотворната скупщина с ог 
ромн© болшинство избра Бея 
Бела за пръв президент на Ал 
жирс-ката република.

чге на войната. И докато честву 
ваха победата в световната во 
йиа, алжирските демонстрант,и 
през майските дни на 1945 годи 
иа искаха неза-исимост за Ал- 
ишр. Отговориха им с хрътеч 
ен огън. Тези дни около- 5 ал- 
жирци изгубиха -животите си 0 
стълкновенята с въоръжените 
френски войници по различи
те градове.

Тогава Бен Бела стъпи в бо 
рба за национална независимо, 
ст която -не се прекъсна. П-ьР 
вит е следвоенни години проти! 
чат в организиране на групи за 
обучение за герилска война. ПоЛ 
бдителното- око на колониална 
та политика Беи Бела бива ггри 
чуден да премине в дълбока не 
лсгалиост. През 1950 година Ах 
мед Бен Бела бива за пръв път 
арестуван. След две гоидни той 
нелегално преминава в Кайро. 
Тук. гой се среща с други ал
жирски национални бопци. ко 
что живеят в емиграция. През 
1950 година той се завърша в А 
лжир. След три- години упорита 
работа върху подготовка на въ 
оръж.еното въстание на 1 ноем 
ври 1954 година историческият 
Комитет на девете призовава ал 
жрскя народ на възтание. За 
успеха на въстанието което из 
бухна същевременно във всггч_ 
ки алжирски области ..вилаи” 
най-голяма заслуга има Бен Бс)

В историята ще остане запи
сано, че борбата на алжирския 
народ за освобождение е започ 
нала през ноември 1954 година, 
кгато патриотите на тази прос
торна и много богата страна се 
дишаха на оръжие. Но може 
би по веродостойно ще е ако 
сс каже, че този ноември пред-’ 
ставяваше началото на крал па 
една борба и един път дълъг 
130 години. Това беше начало 
иа организирана разплата, на 
пръв поглед с шепа ентуемзне- 
ти. .,отшелници” както ги иаре 
когха французите, ввсъщност на 
цел един народ. Ако не беше Та 
ка, ако целия народ не беше при 
ел борбата, изходът щеше да 
бъде съвсем друг,

Тазц война е минало 
за да -се съгледа цялото вели
чие па героизма ла -алжирския

га в своята история след време 
то на Наполеон. Когато Ал
жир влезе в залите на Обедите 
ните нации Франция упорито 
отказваше да присъствува на 
заседанията на форумите, кои- 
т0 (дискутираха за него и него
вата свобода — заидото дсйстви 
тел-но нямаше какво да- каже 
на света в своя защита. И ко
гато алжирската война се пренс 
се в самата метрополия, когато 
цялата страна бс обхвата от у- 
жаса на перспективите от граж 
данска война-, започна отрезия- 
гле. Де Гол трябва повече да 
заблагодари на -алжирците от- 
колкото иа французите, че пак 
застана иа кормилото на държа „ 
вота,

Но свободата и независимост , 
та нс означиха- и край та бед- ' 

■ствията. Краят оа една борба бе

почнаха да се натъкват на раз
лични прадттлетвия.
БЕН БЕЛА ЗАЩИЩАБА 

РЕВОЛЮЦИЯТА
Народът беше е Бен Бела. а 

Бон Бела защищаваше револю
цията и той л защити. Но хора 
та, които рами себе си провъз
гласиха за опозиция не са съв
сем положили оръжието и по
стоянно се опитват, ако ни- 
щ0 друго то поне тук-таме да 
предизвикат неприятности и в 
света извън Алзкир да 
дат впечатлеше за- своето зиа- 

своята мнима сила

създа-

чепие и.
Впрочем имаше и призиви 
открит бунт, какъвто беше опи 

есец на Алт Ах
мед в Кабнлия. Обаче и тоз-и о 
ппгг остана без отклик сред на- 

Кабилия и и3*

за

тът миналата
ио

рода на самата 
края се рзпърсна- Аит Ахмед не

е Ал-с оеамотен. има ги още 
жир, които се увличат с илюзи 

могат да отклонят -стра-ите, че
пата от социалистическото Р33 
питие. В тези мръсни работи те 
особено се ползват -с трудности 
те с които се бори младата Ре
публика, а такива трудности и- 
ма и ще ги има — в оди,а- стра
на която съществува само два
десетина месеци и която върви 
по нови за това подкебие неиз- 
питани пътища-, никой не се У 

-илюзите, че всичко мо 
една 'нощ. Кавлтгча е

нсо да се реши за 
то илюстрацид ще приведем са 

милион души жи- 
ня-мо, че около

всят от държавната каса-
стотин хиляди военни си 
няколко стотин хиляди 

сто-
колко

им
раци и.
военни вдовици, няколко

бивши бойци за кон 
лесно да се намери ратни ХИЛЯДИ

то не е. 
бота.

Един вид социализъм към 
Африка” — и това с Републи
ка Алжир. Алжирската смете

на самоуправление, 
здраво хвата корени в 
страна,' гтредставлва едно от 
най-интересните събития на, а- 

континент, от вре- 
голямата вълна на деко

която
тазима

Цейлон и Югославия, инициат3 
ри за свикване на конференци
ята. отправиха съвместни- пока
ни до страните-участнички на 
Белградската конференция да 
изпратят свои представители ка; 
срещата на посланиците. Пред 
полага се. че посланиците освен 
утвърждаването времето и мяс 
тото за прелиминарна среща

КОЛОМЬО;
фрикна-ския В столицата на Цейлон, една 

ст държавните ишгциаторки за 
нова. разширена конферен
ция на необвързаните страни, 
в пълен разгар са подготовки
те за срещата на послантшци 
на страните — участнички в Бе 
лградската конференция- Очах

мето налонизация и Нз влизането 
Африка в съвремената история 
като кантиненТ с голям брои 
свободни и независими страни. 
Орентирайюи се към самоупра
вление Бен Бела прие върху 
себе си двойка отговорност; дз 
г озащити и усавърши в своя-

от него

на

шшшшго страна, да създаде 
стил и перспектива-

тази динамична стра-
••на новия шм

• --- ■>'.живот в 
на. От друга страна Алжир, та 

какъвто е днес трябва да 
надеждите на десетки 

под африканск- 
внего и него 
гленат и сво

Пазар в Алжир
народ, есички страдания и це
ната с която бе заплатена свобо 
дата трябва да ся припомним че 
Франция е във всяко от0ошение 
една от най-големите съвреме- 
нни сили в света-: и във военн0 
и в икономическо 
със сила да сломи съпротивата. 
Колко тази война беше сурова 
— знаят само алжирците, а кол 
ко потресе и самата Франция 
знае целил свят. Тя изпадна в 
един от най-големите световни 
военни кошмари от който ед
вам се изтъргна. Може би само 
голямата популярност на Шарл 
де Гол пргдовратн гражданска
та война.

къв
оправдае 
милиони хора 
то слънце, които 
вата ориентировка 
ята- перспектива.

АЛЖИР НЕ ЗАБРАВЯ 
АФРИКА

Алжир не е страна която се 
- себе си”, която 

на себе ои и своите 
която

ше начало на друга, тежка, дъл 
га в упорита, борба за запазва^ 
не на свободата и независимо
стта от една страна, и за орга
низиране на държава, о тдру- 
га. Може би по-адекватно Ще 
да бъде ако се каже за създава 
не )н-а държава, защото тук най 
стина се касаеше за това.

Целият организъм ага една би 
вша държавна организация из
чезна така да се каже за една 
нощ. колоните хвърлиха на ма 
сата и последния коз, -но и този 
опит за дезорганизация не успя 
скъсаните конци се свързаха, 
ноЕата -държавт стана иа. крака 
и започна да живее.

В тези първи дни от живота 
на -свободен Алжир, когато еди 
нството на Целия народ беше 
небхедимо. на арената се появи 
ха. някои политически елемен
ти, конт0 се опитват да навър- 
нат течението иа революцията 

своя яз. Хората които счита
ха. или поне тайно се надяваха 
че краят нд войната е и край 
на революцита искаха да се до 
могнат до власт, да превърнат 
Алжир в някакъв вид полубур- 
жуазна държава-, или още пр- 
ясно: да сс сменят французите 
от кормилото на държавния ко 
раб. а всичко друго да стане 
по стария калъп.

Корените за такива възгледи 
към алжирската революция и 
към бъдещето на новата дър
жава трябва да се търсят в са 
мата с едемгодишна борба. Фро 
нтът на националното освобож
дение никога Не е бил единна 
политическа организация, с е- 
динни възгледи върху бъдеще
то на страната, но смесица от 
различни течения които имаха 
една обща- цел: да се освободи 
страната от чужденците. Колко 
тази организация беше хетеро- 
гека се видя веднага след вой
ната. Усилията на Бен Бела и 
на неговите едномишленици, дъ 
ржавата да сс организира за-

се опита
е „затворила в 
мисли само
проблеми. — но страна 
ст първия ден на живота си и- 

в менедународ 
Белаграе видна роля 

ния живот. Когато Бен
Алжир е африканска 

мисликазва, че От лшналата конференция ни От миналата конференция на 
необвързаните в Белград

той най-малкострана. положение.географското
той има на ум . единството 
възгледите и стремежите на це 

континент, необходи- 
вс1гчки проблеми да -се 

в самата Африка,

за на
ва е, че тази среща, която з-д- 
почва на 23 март. ще бъде една 
крупна крачка в подготовката 
и организирането на втората ко 
жЪеренцпя на -необвързаните 
страни. Правителствата на ОАР

на министрите на Външните ра 
боти на необвързаните страни, 
ще обърнат внимание ц на ре) 
дица болезнени въпроси, къкви 
тю са разоръжаването, запазва 
нето на мйра и борбата против 
колони али зм а.

ЛИя ТОЗцПРАВА НА ХАРТИЯ мостта 
решават тук 
без вмешателството на ония ко
ито в Африка твърде дълго се 
намесваха. Дейността на алжир 
ското правителство е голяма- и 
неуморна. Тя се прояви особено 
на срещите на лидерите от Аф- 
рика когато най-прогрссивни и 
най-реални мисли бяха мислите 
на алжирския представител. Из 

африканската област Ал-

Веднага след войната . във 
възобновена Франция и нейна
та нова- Конституция, на алжзнр 
ците бяха дадени всички пра
ва. каквито имаха- и французи 
те в метрополията. Алжир бе
ше и -си остана земя на колони 
те. а алжирците безправни де
ца. Вярно е, ч'е французите ечи 
таха Алжир -за френски аспар 
тамент. но не е вярно, чс — к 
То в огромно болшинство —при 
зн-аваха та алжирците равнопра 
вие. Колко се държеше сметка 
за тях, за алжирците, колко 
им беше дадена възможност за 
образование, най-добре се виж
да днес: е.ттн от най-големите 
ако не и най-голям проблем с 
който днес се бори свободен Ал 
жио е недостигът от специали
сти от всички видове. Когато 
избухна въстанието генерални
ят гуверман имаше 4.000 служе 

само 4 бяха- алжирци.

ПРАГА: Те, които Югославия постигна 
през последните години показ
ват чс нейната система е здра
ва. животворна и динамична, и 
в бъдещето ои развитие тя сб 
усъвършенствува’’.

в

В неотдавна излезлдта най- 
Шова книжка, на списание „Пла 
новане хосподаретви’’ е поместе 
на -обши-рна сгатия за югислав 
ския опит в изграждането 
социализма, в която се изтъква 
че „югославският експеримент 
обогатява и конкретизира само 
то понятие на социализма и го 
Логгьлва с ново. историческо съ 
държание’’. В статията прАроб 
но е отшена организацията, ра 
ботата и компатенцята на раба 
ническите съвети и функциони 
райето на останалите основни 
фактори на общественсмиконо 
мическата система в Югосла
вия като се казва: „Югославс
кият опит в много насоки- мо
же да бъде от полза и на нас 
при разрешаването на крупни 
проблеми, които имаме и при 
изнамирането на 1 й-добри ме 
тоди и начини за ръководене 
в нашето стопанство...' Успехи.

въ«
жир е присъствуващ във всич- 

които допринасят за наки прояви 
интересите на мира и миролюби 
р.от0 сътрудничество, които се 
борят против всякакъв вид ди
скриминация.

Олицитворение на такъв Ал- 
такива алжирски-стре

Белград: Югославско- 
български разговори 

за пътните съобщения
жио и на 
межи е.Бен Бел-а. Както най-ху

младост В понеделник, в Белград, за 
почнаха югославско-български
те преговори за сключване- на 
ново споразумение в решаване 
то а пътните съобщениямежду 
двеТ е страни. Начело на бълга 
г-(|Ката делегация се намира Ав 
г'ам Меламед, главен инженер в 
Управлението за автомобилни 
съ-общепия. а начело на югосла 
вската — Марко Илядица, на 
чалник в Международното ог 
деление в Съюзния секретари 
ат на съобщенията.

бавите -дни от своята 
посвети за подготовките на въ
станието и революцията, той и 
днес като президент на Републи 
ката всички свои сили и способ 

великатащн
Когато войната завърши стра
ната имаше само един алжирец 
минео инженер.

Борбата на. алжирския народ 
развълнува световната общест
веност както никга в следвое
нни период.. Франция остана и- 
золирана. вероятно както нико-

ности изразходва във 
и благородна- борба за по-добри 
дни на своите събратя. Този и 
такъв Бен Бела 
Белград на гости, като носи не-

приститна в

скрити и искрени симпатии на 
алжирския народ — чиято съ
дба винаги е била до сърцето 
на югосла вя ните.
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Към разискванията до оощинскитв статути Пред Осми март

Правата на народностите За общгсшвоШо са най- 

важни йроблемише, коишо 

Произлизаш ош мясшошо 

на заешаша жена

(цх*дълженя от миналия брой) 
Както се

дмети за работа в народности11 
ти учичлища, предлагане да се 
изадват учебници, наръчници и 
други Помощна Л1ггература. как 
то и да предлагат допъДНяване 
на програмата на сбучемието.

Дълженията на гражданите. На 
еаика на народността.

— Изтъкване на названия на 
различни учреждения и други 
институции и на езика на на
родността,

Повечето от тази разпоредби 
обаче и досега бяха застъпени 
и осъществявани в територии
те с народности. Проблемът о- 
баче е в организирането на дво
езичпа администрация, което па 
настояшем не можем попълно 
Аа провеждаме поради липса 
На Д(Остатъчно калфи, години 

осъществяване и на тази 
рзпоредба, както и на средсТ-

вижда това са гвъР1 
де конкретни разпоредби. Ооа 
Че тъй като статутите на общи 
ните са също своето рода кон 
сггитуционни акти в тях по о- 
ще по-юанкретен начин според 
Условията, възможностите Изтъкна другарката Латинка Перовнч, председател 

на Конференцията за обществена активност 
на жените в Югославия

В РАБОТАТА НА ПРЕДСТАВИ 
ТЕАНИТЕ И САМОУПРАВИ. 
ТЕЛНИ ДРГАНИ И В АДМИ
НИСТРАЦИЯТА:

и ну
ждите, трибва Да се определи 
начинът> постъпката и мероггрп 
ятието за съществяване на от 
делиите права. т. е. задължени 
ята по отношение осигуряване 
то на възможности

— Првото на чилящите се 
към народността да употребя
ват воден език в работата 
общинската скушшгна н.ейните 
органи и органите на общества 
мо самоуправление, на терито
рията а. общината.

задължението на отделни 
Трудови организации да уреж
дат това свое

По повод деня на жената, Осмк март другарката Латинка 
Перовкч, председател оа конференцията за сбщестЕена актив
ност на жените даде отговор на няколко Е.ъпрсса и изрази сво
ето мнение за основните проблеми и мястото на жените в об
ществото в нашата страна днес.

за тяхното
осъществяване.

Нс все пак при регулирането 
На такова положение

на за

на числя 
щгпе се към отделни народнос 
ги, което произлиза от Котсти 
туциите на СФРю и СРС тряб 
на да се има предвид че рггу 
лирането па всички 
!за би било

Ва.
По тези причини ще е най- 

Асбре. ако в обшинекггте стату 
ти тези задължения, докато не 
Се приеме републиканският за
кон и не се обезпечат по-добри 
кадрови и материални условия, 
се предвиждят като задълже
ния на общинските и други ор 
гани за:

— Мисля, каза другарката Пе 
рович, че за нашето общество 
най-важни са проблемите, ксиТо 
произлизат от мястото на заета
та жена. В нашето общество ли 
чното и обществено положение 
на всеки човек се определя от 
неговата работа. ТоЕ.а значи, че 
обществото, в зависимостта от 
своите материални условил, по
стоянно ще създава условия за

здравни и социални учрежде
ния итн.

— С-сми март се празнува в 
целия свят. Може ли във връз 
ка с това нещо особено да нн 
кажете?

Нарастването па производител 
ните сили в света, и аптиколо- 
ниалпата борба направиха щото 
женският въпрос във всички от 
ранг па свеТд да стане общо, об

право в своите
статути.

— задължението на оощнне 
ката скупщина и н нейните ор 
гани да публикуват своите ре
шения и обшж актове, ако то
ва е нужно, и на езика на на
родността.

тези пра 
нереално и че при 

това трябва да се държи смуг- 
)са за кадровите и материални 
Възможности във всяка общи
на отделна. — организиране и подготвя

не на местни, приемни канце
ларии, други служби, за въвеж 
Дан е на двоезични формуляри, 
сттфендиране на кадри за зоде 
не на двоезгдчна 
ция. за професионална подго
товка на съществуващите кад
ри, както и предприемане 
други мероприятия^ които да са 
съгласувани с конституционни 
те принципи и с пер^пектизите 
г!а Ьр нататъ»ино развитие на 
тези територии.

Да се опитаме да посочим) 
4<ои от тези права могат и тряб 
в,а ля се уредят 
статути. Преди всичкс е необ
ходимо да се Подчертае в стату 
тите ра1вно17р>1вието 
ростта на гражданите от разли
чни

правото на
народността в общуването 

с органите на управлението и 
учрежденията на обществеиат'1 
служба, в осъщетсвява.нето на 
вонте искания и права да у>тот 
ребяват своя роден език, като 
на него поднасят и своите иска 
шгя.
• — употр1 бата на роден език. 
пред органите на учреждения., 
та и организациите,

— Обезпечаване, когато това 
е необходимо, на условия за пу 
бликуваме на отделни съюзни и 
•републикански закони и постано 
■вления, ссобено на такива с ко 
иго се уреждат правата и за-

челящите се
къмс общинските

администра-
и еднак-

нанародности по отношетше 
ггравата и задълженията, свобо 
дат,а да изрзяват своята нар*од 
пост употребяването на езика, 
изразяването п развитието 
своята култура и основаване ка 
учреждения, които обезпечазат 
това право.

па
Тук не говорим за околийс

ките статути, обаче е сигурно. 
Че и с тях требва да се уредят 
редица въпроси от този харак
тер.

Обаче в статутите е необходи 
мо да бъдат обработени по.оп 
ределено:

V

Т. СЛАВИНСКИ
В ОБЛАСТТА НА ПРОСВЕТА 

ТА: задължението на общините 
да създават

Пленум на ОК на СЮМ в Босилеград
ор ганиз а ц иионни 

А1атериадни и други услозия и 
да основават учрчеждення с ко 
1гто са обезпечава осъществява 
не правата за развитие на на
ционалната култура, изкуство, 
история и езика на числяшите 
се към народностите.

Повече и конкретна дейност 

с младежките активи
жените в една залесителна акция

заемаме на все пс-голям брой ! 
жени. Това напомних, защето 
към тази перспектива сме дъл- 
жни |Д|а се приспособяваме. За 
това е особен^ важно какво ще 
предвиди седемгодишния план 
за създаване на условия, като 
не само ще облекчат положени

ществсц р.ъггрос. Светът днес се 
риезпо се занимава с въпроса 
за икономическата, самостоятел
ност на жените, образованието 
к професионалната ориентиров- 
гоа. въпроси за. семейството и 
брака, защитата на децата итн. 
Ка.то страна която сама разре
шава пшобни въпроси, ние сме 
заинтересувани за сътрудничес
тво с женските движения в све 
та глввно по тези въпроси.

Осми март е останал като ден 
на солидарността на жените в 
цялият свят в тяхната борба за 
освобождение и съз аване на на 
ционялна независимост, за подо 
бреггие на жизнените условия и 
работа на ювека изобщо и же 
ната отделно, ки.то на тяхното е 
динство в борбата за запазване 
н,ч мира в света, който е сснов 
но условие и за прогресивни на 
стсяв ония Б борбата за равно
правие нь жената с мъжете. В 
това направление той не е изгу 
бил ниш0 ст своето значение и 
зарад това нме това особено под 
чертаваме и по повод на тазго
дишното чествуване на ’ Осми 
март.

Едно от заключенията на съ 
стоялия се на 1 март пленум на 
ОК на СЮМ в Босилеград е По' 
вече и конкретна дейност с мда 
дежките активи на село и в у- 
чилищата.

ВсъШ/носг, поставянато на въ 
проса за дейността на младеж 
ките активи в училищата и по| 
селата се наложи не от тяхно
то бездействие а от вече напра 
вания опит да се закрачи по
смело и по-широко в младеж; 
кия живот. В идейно-възпитате 
двата дейност, културно-забав 
иия живот организационното 
укрепванеа и в останалите обла 
сти на младежкия живот след 
последното заседание на ОК 
СЮМ на коетр бяха приети р'е 
лица заключения в тази насока 
от болшинството активи на те- 
рпоригята започна усилено да се 
провежда.

. Примерът с ученицита от пъ 
рви клас на гимназията, които 
търпят разработката на стее- 
тута на младежката организа
ция е сведение, че Още с прие- 
емегато на пионерите в младеж 
ката организация трябва да се 
згаозиаят с правата и длъжнос 
тгуге които им палат и дава мл 
еленската организация.

Н пленума бе избран и оТборг 
за частвуване на държавшгте 
гврзници от три члена, който с 
представители ма останалите о- 
бществ ено-политически органи 
■топни ще изготвя програма за

— да основават училища, кул 
турни институции, да организи
рат издателск дейност, вестни 
ци и дгл;ги средства за оезедом 
яване. както и други видове де 
йност ст този род на езиют ва 
народността.

— основазане на училища с 
двоезично обучение, Където за 
това съществува зъзможност и 
условия.

— утвърждаване на задължи 
телно изучаване на сърбохър
ватски език в училища. където 
обучението се врОвжда на ези 
ка на народността, е цел да се 
подготзят за активно включва 
не в общетевено-политичекм жи 
вот <на общността.

— предлагане Аа се образу 
ват училища за подготвяне на 
учители и преподаватели по пре

ето на заетата ясена, но ще съз
дава нови условия за заемане 
на още по-голям. брой жени. Но, 
когато говорим за приспособява 
не към перспективите, аз не 
мисля само за развитие на слу 
жбите за помощ на семейство и 
домакинството, особено за разви 
тие на детските учреждения, но 
мисля и за образованието и ква 
лПфици райето на жените...

Ще споменем и проблемите 
във връзка с мястото на жени
те на село. Мисля, че и тук тря 
бва повече да насочим нашата 
ориентиревка към образование 
на жената на село като селско
стопански производител но и Аа 
се започне 
проблемите, което произлиза от 
пешвнестта в • селскостопанско-

чег.твуваннята.
На пленума бяха засегнати и 

въпросите за предстоящияа Го 
раекзки акции и обсъждането на 
проектостатута на Босилеград. 
екта комуна което обсъждане е 
в разагра ся.

Ст. Н- с разрешаване на

т0 производство- развитие на тъ 
рговията. детски учреждения.

В Димитровград основана 

Автомото-секция
Неотдавна в Димитровград се 

състоя учредително събрание на 
шофьорите и автомеханицнте, на 
ксето за председател бе избран 
Любомир Христов, а за секретар 
Всжа Стоянов.

Секцията ще настои да повди 
гне още пс-високо културата по 
движението на шофьорите, ка
то обезпечи условия и за ггоофе 
сионално излитане . на работни
ците от товарния и пътнически 
транспорт в нашата комуна. Ще

бъдат изнасяни и сказки и бесе
ди за борба против алкохолиз
ма. В тева отношение се очаква! 
и помощ от обществено-полити
ческите организации.

Сега секцията наброява 65 
члена,

Белопаланчани гостуваха 
в Димитровград

Учениците от Средното ихоно 
мическо училище в Бела Палан 
ка •се представиха на 3 марттазк 
година в Димитровград с подбра
на литературно-забавна програ
ма. която беше масово посетена-

Очаква ’се и учениците от Ди 
м игров градската гимназия ,,Йо- 
сип Броз Тито” да гостуват в 
Бела Паланка с подобна прюгра 
ма, с което да започнат по-тяс
но сътр>УАничество.

Автопроизшествия през 
миналата година

Както сме осведомени в тече 
ние на изтеклата година в Пиро 
тско и Димитровградско са ста
нали 2.000 автопроизшествия, в 
които имаше и няколко човеш
ки жертви и повреди.
В 900 случая вината за автопрр 
кзшествията пада върху шоф
ьорите, някои от които са гло
бявани и наказвани три-четири 
и повече пъти.На час пс български език



4 БРАТСТВО

Вести од Дерекула

Електрификацията на 

района най-важна задача
СТАТУТИТЕ НА ТРУДОВИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ
I

да уреди и ония отношения, ко 
ито не са, уредени със закона. 
Именно затова изготвянето тряб
ва да се проведе така. че в ра
ботата 1Да участвува' всеки ра
ботник. В същността си етату-, 
тът трябва да бъде основен дого 
вор на работниците, кодекс па 
техните права и задлъжеп.ид в 
трудовата организация. На мие 
ние сме. че при изготвянето на 
статута трябва т се съгледа се 
гашната организация, 
ност на трудовата организация. 
Ако това се съгледа; правилно, 
и сс изтъкне доброто и лошото 
Успехът щс е по-енгуреи. Въ
трешната организация трябва 
да изпълнява определени техни 
чесгси. икономически и общест
вени изисквания. Занемаряванс 
то на някаге от тях може да се 
отрази върху процес,г па труда 1 
л икономическия ефект, ефика
сността на управляването и ръ
ководенето и върху създаване
то и.а определени отношения в 
трудовата организация. В стату 
та трябва да се обезпечи пра.- 
внлно и нормално развиване па 
работата и живота р, организа
цията. Тук имаме предвид уста 
повиването на принципите, вър 
ху които е основана самата ор
ганизация на труда, а също та 
Ка и утвърждаването на органи 
зационните единици, на органи 
те и, ауправлението, уреждане 
функциите на всички органи 
на трудовата организация и от
ношенията между организацио- 
огште единици и към колекти
ва. Разбира се тук включваме 
и основните условия ггри които 
работи трудовата организация, 
сътрудничеството с другите тру
дови организации, сдружаването 
на своите е чужди средства и 
целите на това. сдружаване. И- 
мамс предвид особено готовно
стта да се зачитат принципите 
на деловця морал. За отбеляз
ване е и обезпечаването в ста
тута на правилни отношеоия 
между органите на ръководене 
то иорганите на самоутгравлени 
ето, и определяне вдчтгна на из 
бнране на органите на самсгупра 
влението определяне функции 
те на _ работническия съвет, на 
уттравитения отбор и утвържда 
вай е облиците на непосредстено 
управление 
работниците, събранията на сто 
папските единици и референду 

За' което е необходтгмо ’’ яа 
се уточнят случаите, кота и как 
ще се провежда1 референдума.

(Продължение в слепващия 
брой)

С приемането на Конституци
ята на СФРЮ. както и на Кон 
ситуацията на СРС и с пристъп 
ването към изработката на об
щинските статути, у нас започ
на един широк процес па уреж 
дане, съчетаване и на закръгля 
ване на цялата наша система в 
политическо и в организацио
нно-правно отношение. Във все 
ки случай тази рабта не би мо
гла да бъде пълна,, доколкото 
Не обхваща и уреждането на 
въпросите и проблемите в тру
довите организации. Затова ра
ботата върху изработката на 
статутите на трудовите органи
зации представлява значителна 
и твърде важна обществено-по
литическа задача. Това е на пъ 
рво място задача на самите тру 
дови организации и на техните 
органи на самоуправлението, а 
след това и на редица други 
.фактори в комуната. По този 
въпрос в Димитровград се про
веде пленум на Общинския син 
днкален съвет, на който се из
тъкна. че трудовите организа
ции трябва да пристъпят към

решаване за назначаване па ли 
ца на ръководни постове в тру 
довата организация;

—уреждане взаимните отно
шения. осъществяване правата 
произлизащи от обшия труд и 
решаване за приемане на нови 
работници в трудовата органи
зация.

— решаване как да се изпол
зват обществените средства, за 
вътрешната организация и мето 
днте за по-рационалио изпол
зване на' обществените сродства 
конто са им поверени;

— разспределението на дохо
да, който принадлежи на трудо 
вата организация и самостоятсл 
но утвърждаване основите в 
критерийте за разпределение
то на дохода на отделни работ
ници.

и дей-

— организиране охраната на 
труда, правото на почивка, о- 
безпечаване условия за образо
вание и професионална подго
товка на работниците;

— решаване по пристъпване
то на трудовата организация в 
делови и друти .сдружения и уча

Дерекулски пейзаж

Работите около електрифика
цията на района се намират в 
заключителната си фаза. Засега 
са необходими само ош.е около 
100 стълбове.Тези дни, както сме 
осведомени от Общинският от
бор на ССРЮ, се очакват техни 
Ци от ' електро-предприятието 
,,Комарица” от Бабушмица, ко 
ито ще започнат с техническата 
работа около далекопровода. А- 
ко времето позволи работата ше 
се завърши до 1 май.

нсст в училището е Петър Ран- 
гелов — преподавател в същото 
училище. Активът иа СЮМ о- 
форми също от своя сгграна бри 
гада на младите горани.

Годишна конферен
ция на младите 

горани в Клисура
Организация ка младите го/ 

рани „Борис Кидрич’’ от 
рура проведе годишно събра
ние на което присъствуваха о- 
холо 90 делегати от Вс1гчки бри 
гади.

От доклада на ръководството 
ре вижда, че орТанизацията на 
младите горани е залесила гол 
ями площи с акации и тополи 
В местността Граовица са заса 
дени около 4000 акациеви пасаж 
дения, в Тополняк около 3000 то 
пели. За тази работа организа
цията получи 85.000 динара въз 
яагражданение и зае ш>р'во мя 
сто в оязпината Власина — Ок-

* * *
с. Кая

Преди няколк0 дни за члено
вете на ССРНЮ в Звонци бе 
устроена беседа на тема: „Заши 

растенията от растителни 
болести’’, която изнесе Боян Ки 
колов — техник в земеделската 
кооперация в Звонци. Присъс- 
твуващите поставиха редица въ 
проси, като проявиха особен ин 
терес към унищожението на гъ 
бара и картофената ' златтща. 
Присъствуващите бяха осведоме 
ни с мерките на кооперацията 
за унищожаване на гъбара в то 
си район, а както и с перспекти 
вния план на земеделската ко
операция в Звонци.

та на

Кожарското предприятие „Братство”

ствуването им в управляването 
на тези сдружения;

— избиране па делегати в 
представителните органи на об
щината, Републиката и Федера 
цията;

— решаване за присъединя
ване или обединяване на трудо 
вата организация с друга така-

подготовки за изработка на ста 
тутите. На пленума бе имену
вана комисия съставена от ггра 
вници и икономисти,1 задачата 
на която е да оказва помощ иа 
стопанските организации в ра
ботата по статута.

Изгопгяването и приемането 
На статутите изисква голямо 
внимание, защото това не е са
мо формален и технически, но 
и съществен въпрос. Макар, че 
е твърде важно по какъв на
чин и доколко статутът ще уре 
ди отношенията в трудовата ор 
ганизация, също така е важна 
и подготовката му. Трябва да 
се даде възможност на всеки 
работник да изказва своето мие 
ние .и да влияе върху приемане 
то на дадени решения, защото 
оамо така статутът може да ста 
не отражение на волята на все 
ки работник и на колектива.

КАКВО ТРЯБВА ДА САДЪР- 
ЖА СТАУТЪТ НА ТРУДОВА

ТА ОРГАНИЗАЦИЯ

събранията на
рутдица.

Конференцията реши през 
1964 гондна да се залеси площ 
от 2,5 ха, и около 20 хиляди бор 

Сима Михайлов

* * *
ма.

Местният комитет на СЮМ в 
Звонци проведе конференция, 
на която бе разгледан въпросът 
за материално-финансовата дей 
ност на активите по селата. Взе 
се решение младежите иса взе
мат дейн0 участие в трудовите 
акции през тази гоцина.

ва. чета.
Обаче статутът не трябва да 

бъде изготвен чрез просто пре
писване на отделни разпоредби 
от закона', защото той трябва Любинко ВУЧКОВИЧ

ЗАЩО СТРОИХМЕ УЧИЛИЩЕ * * *

то село. Учениците с нетърпе
ние чакаха да се завърши сгра 
дата, понеже особено зимно вре
ме, трлбвшс всеки де нда пъту 
ват с родителите си.

Така беше когато нямаше у- 
чилище, така е и сега когато 
хората с доброволен труд напра 

нова училищна сграда. По 
всяко събрание на изби 

драинчанп 1 по- 
въпроса кога ше започ

Всеки ден учениците от УШ 
класове на с. Драинци 
на училище в село Грознатов- 
ци. Това училище е едно отде
ление на основното училище в 
село Клисура. Тук учат и деца 
та от село Стрезимировци, които 
съШо така изм инават доста Дъ 
лъг път. От ДраинЦи всеки Ден 
пътуват в село Грознатовци 32 
ученика докато от другите две 
села само двадесет.

Преди десетина години деца
та от споменатите две села уче 
ха в село Драинци, но понеже 
училищната сграда беше стара, 
селяните решиха да построят но 
ва. До построяването на сграда 
та учениците от Драинци бяха
принудени да отиват в -съседно ' /

Основното училище в Звонци 
формира бригада на младите го 
рани. Отговорник за тази дей-

огиват

Поправката на пътищата най-акту
ален проблем във Високвиха 

чти на 
рателкте 
ставят
пат децата да им учат в новата 
училищна сграда. Ние построих 
ем училище но сега една част 
от сградата се исползва като ко. 
оперативен магазин, а в ДРУ1"®' 
та се събира младежта от село

Съгласно Конституцията ' на 
СФРЮ всяка трудова организа 
ция издава свой статут, предста 
вляващ основен и най-внеш са- 
моуправителдо акт на организа 
цията. С този акт се регулират 
не само вътрешните (производ
ствени. стопански, организацио
нни. обществени и пр.) отноше
ния, но и отношенията към тре 
ти лица'. Следователоно стату
тът на трудовата 
трябва да съдържа най-напред 
нейната организация, основана 

техноложки закони и про

В ГорДО Висок има Още се
ла които нямат добри съобщи
телни връзки, а особено села 
та Долни Криводол, Вълховия 
и Болевдол. Такова положение!

пътищата прави особени за
труднения на учениците от сФ 
дата които се учат в Долни Кри 
водол. Интересно е, че членове 

ръководствата на ССРН 
виждат но оте няма нмто

оправи пътя, но до днес таки 
ва мерки не бяха превзети.

Трябва да разберем веднъж, 
завинаги, че за алошото съст0
яние иа пътищата сме винов_ 

затова трябва да се при 
стъпи к-ьч работа за оправка 
на оьщите.

на ние и
то.

Сима Михайлов, Клисура
организация

Генади Ставрев
те наДобри уейехи на 

сшрелческише дружини
върху
изЕсдатвени принципи, след то 
ва върху начина на управлява
нето и органите на управление.

на работите 
взаим

това
едно предложение пред Съответ 
нмте организации 
еслата да се предприемат мер

Миого похвали за дра- 
говпдеката младеж

на ССРН по
то, ръководеното 
на организацията, върху 
ните тношеиия на нейните ор
гани. използване и разполагане 
със средствата, разспределение 

приходите и личните дохо 
ди, върху трудовите и други от 

взаимното отношение

мир Божович. председател на 
Околийския стрелчески отбор, 
койт0 предаде дипломи на зас
лужилите стрелчески работници 
за постигнати успехи по стрел

на 23 фебруарн в Димитров
град се проведе редовна годиш
но отчетно-изборна конферен
ция на Общинския стрелчески 
одбор. Присусътвуваха делега
та на 'стрелчиските дружини, 
както и гости 
различните организации от гра-

ки за оправда на пътищата.
Неотдавна активът на1 Съюза 

на младежта в Драговита под
готви интересна културно-забав 
на програма, която освен в Дра 
говита представи и в селата Бо 
робо, Скървеница и Искровци.

Отвсякъде, къието драговиТ- 
ските младежи са предали своя 
та програма пристигат похвали 
и признания за. успешното из
пълнение.

Най-трудно е на учениците 
от Болевдол. Тяхното пътуване 
до Аолнн Криводол е просто 
невъзможно. Затова родители
те устроиха дежурство при от 
веждане ва децата до Долни 
Криводол. Това начинание ей 
показа твърде полезно. Всека 
сутрин децата се Събират на 
оределно място и един родител 
ги отвежда с шейни. Обаче, 
при месността Гаганица пътят е 
просто непроходим. Беше да
дено и предложение от страна 
на учителя Иван Виденов да се

то на ба.
Най-добри стрелчески дружи 

ни през 1963 година са били: 
„Граничар”
„Видлич” ■ 
стрелческата дружина от село 
Каменица а между пионерските 
стрелчески дружини най-добри 
резулатати е постигнала дружи 
натд. „Джурсг Салай” от' село 
Поганово.

За нов предедател на Общин 
ския стрелчески отбор бе из
бран другарят Илия Раич, а за 
секретар Иван Зарков.

от околията иношення. 
към комуната, сдруженията, ка 
марите и по-широките общест- 
вено-поотиЛгчески общности.

В статутите на трудовите ор- 
по-подробно трябва

Димитровград, 
село Смиловци,да.

Доклад за работата на Общин 
стрелчески отбор презскил

1963 година изнесе досегашният 
председател другарят Велко Го 
веда рида, който подчерта, че О 
бщинският стрелчески одбор. 
както и стрелческите дружини 
от Общината са постигнали за
бележителна успехи в своята 

на Околий-

ганизации 
да се разработят правата и за
дълженията на трудовата орга- 

Тези права се състо-низация. 
ят в следното: ,

— непосредствено рещване 
по основните въпроси на ръко
воденото в трудовата организа
ция, избиране и отзовлване на 
органите на" трудовата организа 
ция, избирне в тези органи и

работа. Ог името 
ибкя стрелчески отбор конфере 
нцията поздрави другарят Радо Илия Раич
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УЧЕНИЦИТЕ ОТГОВАРЯТ И ПРЕДЛАГАТ... ПОСЕВИТЕ СЕ НУЖДАЯТ 

ОД ПОДХРАНВАНЕ
Към края на I полугодие в 

гимназията бе направена една 
анкета. Чрез нея учениците тря 
оваше

тия ученик да бъда оценен. Яс 
но е тогава зъщо преподавате
лите (пак според изявленията 
на ученчиците) не усвояват на 
личните съвещания и кояфере 
нции.

Ръководствата

преди две-три години са напра; 
вили от него непоправим нехай 
ник, то тогава ясно проличава- 
от какво голямо значение е съ 
трудничеството между родите
лите и учителския колектив при 
гим-назята за да се поправи ус
пеха на слабите ученици да се 
разрешат останалите проблеми.

След преминаването и на вто 
рата студена вълна с оглед на 
огромния интерес на нашите чи 
татели—производители за състо 
янието на посевита отнесохме се 
до Кирил Апостолов, завеждащ 
селскостопанския отдел при Об 
щпнската скупщина в Димларов 
град:

— Макар че тази зима е не
благоприятна за селскостопан
ско производство поради липса 
та на постоянна снежна покрив

ка, все пак, посевите не .са сгра 
дали сериозно. Съвсем незначи 
телна част от посевите на тери 
торията на нашата комата а е пре 
търпяла известно измръзване. 

Обаче в момента, заяви Апо
столов, крайн© необходимо е по 
дхранване на посевите, защото 
има посеви, които не са подхран 
вани ннто веднъж и аКо не се 
предприемат навременни мерки 
тяхната вегетация може да бъде 
у грозена.

да кажат мнението сн 
не само за работата на препода 
ват елите, за своя успех или ус
пеха иа отделението, но и за Ня 
кои нови начинания от страна 
на учителския 
при оценяването. Трябваше да 

. се изкажат и за формите на ра 
бота на клубовете а секциите, 
за работата на учащата се 
деж и други.

Анализирайки

на класовите и 
училищната общност трябва съ 
що да подобрят работата си. Те 
трябва според предложенията 
на самите ученици, да идват на 
■конференциите с конкретни пр 
едложеиия и по-упорито да се 
оорят за изпълнение на взети
те решения. Интересно е, че Ня 
кон ученици твърдят че не вси 
ЧКИ ръководства на класовите 
общности се ползват от нужния 
авторитет, което положение из 
ползват недисциплинирани уче( 
шгци. Случвало се е, по 
на същите няхоя конферешщя 
да бъде прекъсната.

От работата на различните кл 
убове и секции, макър че тя се 
развива по установени плано
ве и програлви не са доволни вс 
ички ученици. Най-много отри 
цателни отговори по този въп 
рос има при учениците от тре
ти и чевърти клас. Най—голям 
брой ученици които не участву 
ват в работата пито на 
клуб е от първи клас (всеки тр 
ети), но и в останалите класо-

колектнв напр.

Георгиев Методи 
директор на гимназиятамла

одговорнте, 
мненията и предложенията да 
дени в анкетните листчета, ко 
мисията получи! ценни данни и 
заключения по-важннте от кои 
то са следните:

Анкетата

Заседание на работническия съвет в транспортното предприятие

ТРИНАДЕСЕТ ГОДИНИ ВЪЗХОДнедвусмислено пот 
пъГ/ДИ, че доста ученици посе 
щават гимназията ме по свое 
•жалание. Всеки четвърти уче 
ник от четвъртите класова е от 
говорил, че не е имал намере
ние Да посещава гимназия. Да 
приведем само и това, че успе 
хът на тъзгодцлния четвърти 
клас е значително по-слаб от

вина

Последното заседание на ра
ботническия съвет в транспор 
тното предпрятие „Весна коби
ла’’ в Босилеграда измина под 
знака на приемане и усвоява
не баланса за 1963 година приоз 
водогвения план за тая година 
правилника за разпределение 
ан чистия приход през 1964 го 
дина. правилника за личния Ао 
ход на работницие, въвеждане 
на съкратено работно време ра 
зглеждане молбите и жалбите 
и др.

Заседанието направи серио
зен опит да се проникне в при 
чините които през дишалата го 
дина бяха спирачки за постига 
не на още по-добри успехи.

Транспортното предприятие 
е оформено през 1950 година. 
Оттогава па до лес то бележи 
постоянен възход.

Това подкрепят и цнфрените 
данни които показват че мина
лата година е осъществена, реа 
лизация на стойност от 182 ми 
лиоиа динара ко,игото е било 
планирано през второто полуга

ли на заден план. Това потвър 
ждава сведението че товарните! 
коли са били използвани 65°/о, 
макар че са съществували реал 
ни услопя за тяхното пълно из 
ползване. Пречка в това отно
шение представляват земеделс

на комисия, която ще 
докрай възможностте условия
та и начинът по който ще се 
въведе 42-чаоова работна сед
мица.

Защото въвеждането на схра 
тано работно време ще има о

изпита

успеха на миналогодишния.
Че по този Въпрос съшеству 

ва неориентираност потвърж
дават н някои одговори дадени 
•на въпроса: Какво възнамаря- 
аш да следваш след завършва 
не па гимназпялиото образова 
ние?

Ако

един

ве има такива ученици.
Две трети от учениците каз

ват че и-мат напълно нормални 
условия за работа; съвсем ма 
лък брой (5 от анкетираните 
120) казват че нямат условия за 
нормална работа, а останалите 
работят при задоволителни ус
ловия- От това се вижда че три 
жата на родителите по този 
въпрос е на нужната висота. '

Че някои ученици, които и- 
мат добри условия за работа по 
казват слаб успех може да се 
види от следните отговори: „Ми 
сля ча имам много добри усло 
вня1 но не учи.’’ или „Имам 
само «е обичам да чета. Много 
повече ме интересува да рабо 

практически. Обичам да

ученици от езнково-об 
ществено направление искат да 
следват машинна техника а из. 
вастно е, чг в IV клас няма да 
изучшат физика (материяла по 
математика е съвсем съкратен) 
познаването на която е едн-о от 
условията да може да се рас- 
чита на успех, то тогава тряб 

незабавно да са превзимат 
мерки, Уредбата пък за напред 
ване на учениците в гимназия 
та дава възможност да се вър 
ши корекция на избора сам'о 
след завършването на втори 
клас. Може би ща бъде интере 
сен и факта, че повечето учени 
ци смятат да бъдат, след завър

ва

дие.
Чистият приход възлиза нд 

35 милиона от което чиста пе
чалба, след покриване на лич 
ните доходи на работниците И 
служещите, са останали около' 
5 милиона.

Миналата година за транс-

Автсбусът пристигна
преселяваие на магазина и пое 
трояваие на нови помещения за 
електрическа работилница.

На заседанието баше оформе 
правданне само ако се подобри 
производителността на труда а- 
ко за по-късо време производ
ството нетърпи намаление.

ките кооперации и търговското 
предприятие, които освен че се 
прекарвали сноп стоки обслуж 
вали н други предприятия, ча 
стни лица и пр. Транспортното1 
предприятие се е отнесло до О 
бщинската екушдЦна но пс.чти 
нищо не е предприето.

В превезването на пътници от 
страна на отделни кондухтьо- 
ри са проявявани своеволия, 
груби -обноска така че голям бр 
рой пътници са се жалили на 
техните постъпки. Това е допри) 
несло за намаляване авторитета 
на предприятието и до намаля 
ване на пътниците.

В тая година, обаче всички 
неправилност са подложени] 
на остра критика. Остава Още 
да се положат грижи да пови 
шаване производителността на 
труда, за създаване а здрави от 
ношения в колектива.

Управителният отбор пре ало 
жи да се построят нови поме
щения като построяване на ка 
вачшща, подреждане на меха
нично-ремонтната работилница

портн0то предприяте от дру
га страна е представлявала пре 
ломна година. Преломна в сми 
СъД на заздравяване трудовата 
дисциплина, повишаване произ) 
водите,шостта на труда механи 
зиране на отделните цехове и 
пр. Ст. НиколовВш1ата за Създалите се незд
рави отношения в колектива е 
в ръководството, в личните еж 
би и недоразумения. След пос
тавяне на ново ръководство по 
ложението до нззестна степен 
се измени и подобри.

Надделяването на трудности
те, създадени о-т обективни иля 
с|уба:сивни причини подобри ц 
финансовото състояние на пре 
дприятието.

Тая година се предвижда ми 
увеличение на превоз- 

е. набавка на два а
кимало
ния парк, т. 
втобуса марка „ФАП” и някои 
технически съоръжения за хо

На час по пеене
работя каквт-оо и да е само да 
не държа книга в ръце’’. Ако 
към тези одговори прибавим н 
онзи в който ученика казва, че 
летите условия при които е 
живяло цялото му семейства)

шване на обучението си, прос
вети работници (в първи клас 
от 48 ученика — 24 или 1/2, до 
като в IV клас всаки четвърти 
.ученик възнамерява да бьда 

/просветен работник 
Ьнясто идва техниката, а на тре 
то медицината. В първи клас 
всеки пети ученик няма наме- 
рание да студира, докато в IV 
клас всек втори ученик.

вашкия и ремонтен цех.
По-сериозно и по—голямо вн 

пмание ще се обърне върху иа 
ползването на вътрешните резе 
рви, които Досега бяха остана-на второ

пят деца и някои лабознателни 
граждани, конто вече са били 
Еътре но не са разгледали добре 
всичко...

Влизат две жени от село Се 
нокс-с и продължават.

— Кошници другарки! настоя 
ва продавачката.

— Извинявайте, но ние иска
ме само да погледаме.

— Още нямаме опит, оплаква 
се Мирко Панов, но ето трудимОткрит първят магазин за самообслужване
ое.КОШНИЦА, ДРУГАРКЕ! — За похвала е, че никой не 
се опита да скрие нещо. Това 
доста говори...

— Колко е днешния ви пазар.
— Първият ,ден търгувахме 

121.000 динара. Търгуваха 493 
души.

Учителският колектив стреми 
към това знанията на ученици 
те да бъдат колкото се може по! 
раално оценени. Покрай друго1 
то настоява се да бъдат и уче 
кипите активирани т. е. и те да 
взимат участие и дават предло 
•жения за оценките на питани- 
те ученици. Какво .мислят уче 
ниците по този въпрос и какви) 
са резлтуагите може да се ви
ли от това, че 85 от 120 анкети 
рани ученици отговарят, че те 
не са дораснали за да бъдат на 
Пълно реални при оцаняването. 
Причините са, според тех, раз 
лични, а най-често реалността) 
е подчинена на другарството, 
«и страха от посилпа, или пък 
На непознаване на материяла 
върху който трябва отговара

павече обещават директорът 
предприятието Стоян Живков, 
отговорникът в продавницата 
Митко Панов и. останалите, 
лективът в тази продавница ня 
ма да жали у.силия..-

— Първият купувач? питаме 
касиерката Елка.

— Една другарка, мисля, че 
се казва Сика. Купи си кекс.-..

И докато така; наблюдавахме 
хубаво изложените и вкусно о- 
паковани стоки, река от хора— 
купувачи тече...

Идват и ония. които не са м- 
мали намерение този ден да тър 
гуват. Обаче, ' интересува ги. 
Пред вратата постоянно се тъл

В понеделник тази седмица в 
Димитровград бе открита пър
вата продавница за смообслуж- 
ване. Търговското предприятие 
,.7-ми юли” адаптира помеще
ния. набави нужния инвентар 
и пособия, за които цел даде 
над 4-милиона динара.

Първият ден в продавницата 
беше -необикновено живо.

Персоналът показва доста ста 
рание за вежлива и бърза уелу 
га. Недоразумения отначало и- 
ма, ’ защото Димитровград до се 
га не е имал такава продавни
ца. и съвсем естествено, не мо
же нашия купувач веднага 
Да свикне. Но затова, както

ко-

— Вземете си кошнички в ръ — Съществува ли възмож 
ноет продавницата да работи 
,,нон—стоп”, обръщаме се към 
Панов.

— Ще видим. Ако има нужда 
ще работим „йон-стоп”. Първи
те Няколко дни ще „репетира 
ме”...

це...
И в продавницата гъмжи като 

в кошница. Купува се. Хубаво за 
пакованите стоки мамят очите 
н хората. И кой шоколади, кой 
кол баници, кой захар... всеки си 
взема по нещо. Същевременно 
използва случая и добре да ра
згледа хубаво аранжираните 
стоки. , М. А.
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„КОГАТО СИ СПОМНЯ...“ ОшюЬор на сшашияша 

„ДЬе йрошиЬойоложносши“
чМ4л»со планинско село* коя( | | Отведнъж нашият „Църньо”,

както той самият по-късно се ' 
нарече, спря- Голямите черни о 
н ис авпереяш в моя другар. 
(„Пий, — Пий ти казвам 66 
ей!’’ — бутна го сухия, но той 
ни да трепне, не,чува го. Става 
полека, крачат с испружеиа ръ 
ка към другаря ми, впери пока 
зялеца и него и тихо, почти с 
ллачовен глас кази: „Другарю, 
живейте вие сега! Живейте и 
не се интересувайте как „Цър
ньо” живее!’’ А тогава гърдите 

какт0 му от изведнаж се надигнаха 
повече от потърсените му пле
щи, в очите му бдясъас, бразди 
те на лицето му стават ту по- 
дълбоки, Ту ПО-ПЛИТКИ И‘ той 
със силен глас. внасяйки се все 
по-близо В' лицето на другаря 
ми каза:

— “И аз съм страдал за да мо 
жете вие днес да живеете.’’ — 
Другарят ми го гледа и мълчи. 
Може би в мислите си бър’зЦ 
прелиства страниците на мина 
лото си. Не е млад и той. Имал

върна на по-раншното си мяс 
т.о. Той взе една столица 
на покрай другаря ми.

— „Не, съвсем не исках да го 
подигравам. Аз само иаках да 
ускоря... Въпрочем, погледне
те!” Оуърнах се към масата по 
край която седеше Църньо и 
компанията му. При това забе/Д 
язах че всички очи са вперени 
нататък. Тихо, съвсем тихо бе 
ше в селската кръчма. И кел 
пера бета престанал да мие ча 
шитс. Стори ми ое като че ли 
Някой се усмехна, по лицата кю 
ито обхванах с погледа бяха се 
рпозии. Отново се обърйах към 
масата. Църньо плачеше. Не, 
той ридаеше.

— „Аз съм страдал! Аз съм 
единствения човек от това се
ло когото те интернираха! И 
семейството ми интернираха!” 
А тогава очите му отново свет 
наха бързо повдигна ръцете си 
и зари пърстите в проретялата 
си коса. Лицето му се свиваше 
суг ужасна Мъ-<а. Виждаше ое 
че се страхотно мъчи да истлас 
ка от себе ои „греха” който не 
е негов. „Аз съм може би, един 
ственият човек в света който е 
обещал да пронесе през роднр 
то си и околиите села главата 
на оина си. Да, аз бях прину
ден да обещая това за да за
пазя животите на дъщеря ми я 
жена ми. които в онзи момент 
сгоеха покрай мене.’’

Отново плач... Никой не се 
опита да го уапокои. След мал 
к1о човЗка престана да плаче, 
стана полека и тръгна към до 
ма <3и. Всички го наблюдаваха. 
Отново като че ли се някой уа 
михна, но в кръчмата остана ти 
хо и след като Църньо бе зат 
варил вратата.

„Ето това исках аз. Исках да 
се изплаче по бързо_ защото ня 
Ма да може да се успокюн до 
(утре-’’ — започна тихо селянина 
Разговора си с моя другар. „А 
наистина е страдал. Като че ля 
сега го гледам как върви низ 
ПъТя. Нагърбен, потен, 
от домашно 
Вързани на 
върви жена му. а малката им 
дъщеря не Успява да държи 
крак с групата и от време на 
виеме тича. От него най-напред 
искали да убие сина си. койт0 
Ое заминал партизанин. Коман 
дира на фашистката рота ггос_ 
тояно загадъчно се усмихвал 
пои разпита, така че бедният 
Църньо останал по едн0 време 
с убеждение че синът му е ве 
че хванат. Бедният — как се е 
чувствувал,!? След това чгнтер 
н-щ/аха цялото чу семейство.”
— завърши селянина.

„Аа вървим да нахраним до 
битъка", — каза тихо и с въз
дишка един от присъстващите 
селяни и тръгна към вратата. 
Келнера тогава забеляза че е ве ' 
че мрачно и побърза да запали 
лампата. Някой слагаше дърва 
в изгасналата вече печка.

— „Време е и ние да вървим’’
— каза другарят ми. На път за 
мястото, КъДето се устройват 
събрания той гласно размисля 
ше. Като че ли говореше сал* 
със оебе ои. „Да, така е. Всеки 
си има минало. Минало което 
съчиняват много, монго прежЯ 
велици, Но случва се понякЪга, 
че една с/т тях успее, с някак
ва си сила. да прекрие като с 
черно було всички останали, 
да заседне тогава сгггору въ-р 
ху тях и от този момент само 
тя представлява миналото на 
този човек. Тя се явява като 
негов вечен спътник — другар:
— в радост, в скърб в разговор' 
с приятел — винаги. Някой се 
Гордее с това свое минало — 
преживелица. Расказва го с гор 
дост; друг се стоахува да не го 
забрави, па го съхранява във 
вид на тетовировка или нещо 
друга; третия пък, какъвто е 
нашият Църньо, иска Пял жи
вот да побегне от нея, да се- ос 
в обади, да забрави, но не успя 
ва кихах”...

[го почти не се отличава -от дру 
гите около него. Най-много им 
*тьк подобава по това че е —■ 
старо, рухнало... село на уми
ране. За жителите му става ду 
ма, неговите и на околиите ое 
ла — все стари хора. Но не ви 
наги беше така, жизееха в тях 
и млади и стари, правеха се сва 
дби и строежа нови къши, кро 
ека се планове за бъдеще. Хо 
рата бяха сговорнн, когато тр'я 
бваше да се оре цяла нива и 
караха се за бразда... 
във всяко село тогава. И по_ра 
но отиваха мнозина млади хо 
ра на работа, служба но, се и 
завръщаше понякой у дома 
си. Това пък което стана сега, 
в последните десетина години 
не очакваше ни,то един от сегаш 
тгИте жители на тези села. Оста 
ни с дни тук не можеш да ви. 
днш млад човек. Град, индус
трия. служба, работа... като че 
ли т« на село няма рабо
та. Но така е — ето! Остаряха

Във вестник „Братства” от 
20. П 1964 год. в рубриката ,,Об 
ществсна хроника” е обявена 
статия под заглавие ..Две проги 
вопаложеиости”. С оглед на то 
в а , че тя не да ва точни иофор- 
мации на нашата общественост, 
а въз основа Закона за печата 
ние молим да бъде поместен на 
шият отговор.

Авторът на статията се е за
слонил в сянката на обществе
но-политическите организации. 
Ние питаме: кой е избирал У- 
правителния съвет на аптеката 
в Босилеград? По негово мне
ние тоя съвет се е самоназна. 
чил!?

Също питаме дали въпросни
ят автор познава деветмесечно
то финансовото състояние цна 
аптеката?

Ст. Н. е поставил въпроса за 
уволнението на Крума Величков 
и приемането на Павлина Трай
кова, а при това ги е поставил 
под общ зменител — едната е 
помощник аптекар, а .другата— 
чистачка! Не знам дали авто
рът на статията е направил ня 
какво разграничение в това от
ношение и дали му е познато 
че за приемане на чистачка с 
пълно работно време е необхо
димо да има за почистване най- 
малко 380—400 м- жилищна 
площ а тя е чистила всичко 56 
м- паркет а при това умоляваме 
Еъпроснилт автор да ни каже 
какво е било хигиеничното съ
стояние в аптеката до 1. октом 
Ери 1963 год. Изглежда него то 
Еа не е иотересувало. Не са го 
интересували -и обноските на въ 
просната чистачка към колекти 
ва в аптеката. Сравнение по за 
плата един помощник 
кар и една чистачка!! При това

и сед аБторът не е имал предвид кол 
ко допринася една чистачка, а 
от каква важност за тоя откъс 
нат от вътрешността край е е- 
диц помощник — аптекар в слу 
чай, че аптекаря се раз боли и- 
ли по уважителна причина от- 
съствува от Босилеград, а тази 
е единствена аптека. Види се 
Ст. Н. повече цени почистени
те (а всъщност непочистени)
56 м паркет от човешките 
вота! Хубави разсъждения и то 
чни преценки!! Може би той е 
забравил (напомняме му) че е 
невъзможно пшин човек да стои 
7—8 часа на крака денем, а го 
будят от сън хората не ретко и 
нощем. Величкова не може, ' а 
Трайкова може във всеки слу
чай да го замести.

Напомняме, че мястото на Ве 
личкова нито е заето

жи-

/

понеже
то Не може да съществува за 
чистачка с пълно работно вре 
ме, а оШе по-малко че е заето 
от П. Трайкова. Трайкова е на 
значена със знанието на фору
мите за които се споменава в 
статията и тя е дошла, от Ско
пие след катастрофалното земе 
тресение с унищожена покъщ- 
иинка. И хуманизъм! 
как го схване.

кой
Заместване на

технически със специализиран 
кадър!! Нека читателите разсъ. 
дят за тази безрасъдна статия 
За нас най-голем обществео ко 
нтрол са тези. които обслужва
ме и нека другаря Ст. Н. не се 
грижи много за това кой ще 
плати на ,,неправилно” уволне
ната чистачка!

Мр. Захари Сотиров
управител на апотеката 
в Босилеград

апте-

Мост на река Ерма
Снегът започна да се топи. Ре 

ката Ерма; която минава през 
Клисура увеличи водите си. О- 
баче това положение отново за 
бточна да обезпокоява ученици 
те от селата Драинци и Грозна. 
тоВци, защо-то тези деца. за да 
отидат на училище трябва да 
преминат реката, а Мост ня-ча. 
Родителите не проявяват инте 
рзе за решаване на този проб
лем. ,

Преди две години селяните ре 
шиха да Построят моста. Об- 
щиннекият отбор също отпусна 
-известна парична сума.
И работата зшочна. Някои от 
селяните на селата Драинци и 
Грознатовци. прекараха матери 
ял а друг и помагаха на майсто 
рите, при повдигане на стълбо 
вете от цимент върху конто 
по-късно грабваше да се поста 
ви Дървена конструкция на 
моста. „Майсторите” на тезг$

стълбове не слушаха съветите 
на хора. коко разибрат тази ра 
бота. а бързаха и за една сед
мица стълбовете бяха готови. 
Мостът не беше довършен, за 
щото се чакаше изработката на 
дървената конструкция.

Но през един- летен ден на 
1963.' година кокато тежки об 
лаци се надвесиха над околнос 
гга и започна дъжд като из ръ 
кав. реката прИд-ойде и никой 
не знае как, отвлече два от три 
те циментирани стълба. При 
строежа всички бяха специали 
стги. а сега никой не знае как 
стана, та стихията отвлече всич 
ко и труд и материял.

Близо до развалините на но
вия мост и днес се намира една» 
греда, по която с трепет и страх 
минават реката и стари и деца.

и малкото е сигурно добри и лоши пре
живелици. Може би някоя от 
тях прилича на страдание. Най 
■бетне сви раменете, погледа 
Църньо простосърдечно н прс( 
мълви: “М-оже би.” — „Аз и ця 
лого мое семейство" — продъл 
жи Църньо. „Ах когато си спо 
мия)

В този момнет от групата, ко! 
(ят-о стоеше покрай печката се 
&-13ЛВ0Й един средовечен селя
нин. Дребен на ръст, а ситно 
Мигащите му очи като че ли се 
усмихват заедно с дребното му 
Овално лице. — „Зная, не само 
ти. И семейството ти... И твои 
те близки роднини са страда
ли? — каза той и протегна р*ь- 
ка Към Църньо, изглежда с на 
мереиие да го върне на място 
то му. Никой не схвана в този 
мьмент какво иска този човек 
Аз даже си поставих въпрос: 
Защо този човек не остана на 
мястото си? Какво го подбуди 
да тласка Църньо към еднЪ 
минало от което той, изглежда, 
Пека да избяга. Може би на съ 
щото мнение беше и униформи 
сания шофьор защото стана от 
масата си и стискайки юмрук 
промълви: „Ами това за подиг 
павка ли е. или за съчувствие 
бе, другари?! Зъщо не пуснеш 
човека да каже мъката си? 
Виж, и аз трябваше снощи да 
направя онзи тамо на пестил. 
зъщото без всякаква причина 
ме нарече, че съм „коляш” а 
пък аз съм този сърп и чук Ис 
тетовирал на ръцете си през 
1930 година." — При това той 

. първо показа с пърст Към един 
„по градски” облечен човек, ко 
йто стоеше наблизо и наблюдг* 
ваше какво става. След това той 
засука ръкавите си и на едрите 
[.IV мускули на ръцете ясно се о 
чертаха сърп и чук.

— „Пусни го” — каза Църньо 
и седна до масата. „По градс
ки” облеченият човек се прес 
тори като да не чува нищо от 
това за което се говори. Запази 
напълно спокойствието си. Отно 
во всички: бяха по местата си. 
Само дребният селянин не се

планинско селце и 
селцата около него само за ня

в риза 
платно и с ръце 
гърба. След него

колко години.
...Ето тук ни доведе един ден 

-пътя. Трябваше да шетаме хо
рата за нуждите км, а и да чу 
ем мнението им по този, по от* 
си въпрос- Те са жители на об
щината, представляват едно се
ло.

Малка кръчмица. няколко
маси, рааклатени столици и — 
старци. Като че ли всички мо
мент ще тръгнат у дома си 
стоят и чакат. Не е ни чудо по 
неже колата спря пред самата 
кръчмата, а хората са дюбопит 
ни: Кой ли пък сега пристигна? 
Поздравления и расгштвани-я от 
различен характер и бързо из 
чезаване на неколицина вт жц 
телите на селото. Имат близки 
в града, може да замине някоя 
пълна торба за тях. Шофьора 
им е познат.

И като стихна гьлча и- малко 
се „порастели” около ново-при 
стигналите можеше Човек да за 
беляза, че неколицина седят на 
€дна маса, канят с° и все по_ 
гласно дискутират. Трйма са те 
«о и тримата разалични. Разли 
чни на възраст, различни по 
цвят. различни...

Сух, мургав, възрастен човек 
■с бръчки като бразди на чело 
го и лицето. Разказва, движи 
ръцете си бързо, а погледът му 
ту преминава от един на друг 
човек, ту обхваща Цялата кръ 
чма ту пък се приковава в ед
ра точка. Едри, черни. очи. На 
масата чаша с вино. „Пий1.” — 
кани го пълен, в униформа на 
■шофьор, средовечен Човек. Тре 
тия пар*гньор на масата е ви
сок. също съх човек, но и лос 
та по-млад от -двамата. Готов е 
вече за песен. Не чака покана 
1— чашата му стои празна. Ц 
■докато ние се опитваме да пово

Сима Михайлов 
Клисура

Младежкия^ актив от Райчиловци 
се заздравява

Все по-гоЛям брой младежки 
активи в Босил а градско проявя 
ват особен интерес, както към о 
бщественото рвзвитие така и за 
идейното възпитаване и култу 
рното развлечение на младажц 
те. Някои от тях, благодарднид 
«а умело ръководство или по
вече съзнание срхд чланството, 
бързо намг^иха път и спечели
ха авторитет сред гражданите 
и младежита- 

Но, често опитът на 
активи да раздвижат своите чл 
снове, да създадт младежки ах 
тави ксито ще бъдат същинскй 
Носители -на всякакъв вид дей- 
нЬст не вжгагЯ е сполучлив. /1 у 

Щ- се спрем върху младеж 
хия актив в Райчиловци, който 
през последните дни проявява 
особена оживеност и бележи' 
значителни успехи.

Младежкият актив в Райчи
ловци откри свой клуб, в който 
редовно получава дневния и се 
дмичен печат („Политика” „Ка 
мунист", „Братство"” „Спорт“ й 
др.) членовете между себе си 
събраха няколко шаха и те сТо

ят на разполагане на младежи
та, имат радиоприемник и пр; 
Дори неотдавна се представи
ха и с известна програма прзд 
зрителите в Босилеград, за коя 
то вече писахме...

Всичко досега казано говори 
за младежки актив, който пра
ви сериозни усилия да създаде 
на младежите кътче за развле 
чение и забава.

Но за .съжаление трябва 
да отбележим че някои младй 
•жи, от по-старите (които и яе 
са членове(!) ) наречени от гр 
аждаяите „вечни студенти” вме 
сто да помагат на младаежкия 
актив те пречат. Пречат им до 
толкова че прокарват свои схва 
щания и ги „озаконяват”. Та- 
къв е случаят със събраните 
пари за Нова година.

Да ли младежкият актив в 
Райчиловци ще намери правил 
ния път и дали ще пресече сва! 
еволията на отделни младежи 
до голяма степен зависи от по! 
мощта която трябва да им ока 
же Общинския комитет на мла 
дежта.

отделни

рей разговор със селяните и да 
съкратиш вр мето До вечерта, 
от съседната маса се чуват с-пН 
■ти да се пее. Онзи най-младдвгг 

една втора, па трета 
и -вол

започва
песен. Останалите двама 
но му пригласят. Да не се уби

Методи ГЕОРГИЕВАР.
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ПОЧИНА МИЛАН БОГДАНОВИЧ
във Вхорз ' мъжка гимназия в 
Белгрл, а след това за асистент 
по теория на литературата на 
Филологическия факултет. Оба 
че, поради своите прогресивни 

идеи'
бива сволнеи от държавна слу
жба. От 1923 до 1924 година е 
управител на, Сръбското народ
но позорите. През 1940 година 
бе назначен за извънреден про 
фесор на Художествената ака
демия в Белград.

През време на втората светов 
на война Милан Богданович бе
ше в Германия. Във всички ла
гери той се проявява със свое
то антифашистко становище, ка 
то привърженице на> «ародоосво- 
бодителиото движение. Поради 
такова държание често пъти би 
Еа преместван от един лагер в 
друг. След завърщането си в 
страната бива назначен за извъ 
I грешен професор оа Ф.илологиче 
ския факултет в БелграШ). Тая 
дължност остана до 1949 година. 
Същата година бе назначен за 
управител на Народонто позори- 
ще в Белград. На своя седемте 
сети рожденден ’ на 4 януари 
1962 година напусна Народното 
позоринтге преди да замине в 
пенсия.

Милан Богданович започна да 
се занимава с литература още 
кат0 студент. Той бе сътрудник 
ка ,,Сръбския литературен 
сник”, ..Република’’, „Полити
ка”, „Буктинл”. .,Данас”, ..Наша 
Книжевносг”,
,,Борба”, и други вестници и спи 
сания. Той бе редактор на ,.Бу 
ктиня” (1923—1926), ..Сърбскл 
книжевни гласник” (1928—1932), 
..Данас” (с Мирослав Кърлежа), 
,.Нова мисъл” (1953).

Първата книга на известното 
дело на. Богданович ..Стари и 
ности” бе обнародвант през 1931 
год!ша. От тогава до смъртта са 
публикувани още пет неговИ 
книги ..Стари и нови”. Покрай 
другото, в отделни издания са 
публикувани неговите студии за 
Негош. Змай, Джура Якшич, 
Бук Караджич, Борислав Сган- 
кович. Кърлежа, Бранко Ради- 
чевич и други писатели.

Милан Богданович получи по
веля за- жизнено дело от Съюза 
на писателите на Югославия.

На 28 февруари т., г. след дъ
лго боледуване почина в болни
цата ,,ДР Драгиша Мишович", на 
73 годишна възраст, 
най-изтъкнатите югославски пи 
сатели, академикът Милап Бог- 
данович.

гла-
един от 1923през година

Нова Мисъл”,

* * *

Милан Богданович е роден на 
4 януари 1892 годила в Белград. 
Основно училище завършил в 
Белград., а гимназия в Белград 
и Пожаревац. Филологически 
факултет завършил в Белград 
през 1919 година.

г КуН: Разстрел

За йраЬилношо 

ошношение 

към филма

БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ, 

ОСТАНАЛИ ОТ ВУК
И я да оа' нареча,
На коно трева да коса 
Я да та попитам нешто: 
Истина ли си женена?”
— ,.Павле ле, младо юначе. 
Истина сам си годена.
Сношти ма мома годили.”
„— Янке ле, бело момиче!
Ако те не зехъ девица.
Я шта те зе вдовица!”
— ,.Павле ле, младо юначе. 
Огинъ ти уст.а изгори;
Земля ти очи засьша;
Змия ти езьнсъ изела:
Не ли сме си пуста родбина?” 
—.,Янке ле бело момиче! 
Длбока вода бротъ нема. 
Хубава мома родъ нема; 
Високо дрво врхъ нема, 
Хубава мома родъ нема; 
Ситанъ песакъ брой нема, 
Хубава мома родъ нема!”

(Продължение от статията' на 
ИЛИЯ НИКОЛИЧ обнародвана 
в миналия брой.)

5 Аокато димигровградчанн о_ 
чакват настъпването на местни 
те самодейци и гостуването н* 
Народният театър от Ниш, в за. 
дата на центъра за култура 
забава в Дим нтров град бяха пр 
ожектирни много филми, а по
край това оказа гостопр!иеасотво 
на театралната секцня на учени 
ците в Бабушница. па дори и 
на един ,,честен джебчия'’ от 
Скопие.

1.
Тамо доле псцоле. мой милий добро! 
Тамо хоро играе;
Свака мома до момка 
А я немамъ кедъ кога;

1*

Я се фанах до мома, 
Она скочи та бега':
,.Стани моме не бегай,
Че самъ сношти у васъ бьнглъ
На башта ти конъ довелъ,

Разбира се че качеството не 
тези спектакли бе различно. А- 
ко за тях съдим според броя 
на посетителите, тогава бихме 

в голямо заблуждение 
По този критериум амер.санс- 
кият филм ,,Внезапно миналото 
лято” е най слаб спектакъл пр 
ез последно време. Това значи, 
че Тенеси Вилиамс автор на из 
вестни произведения ,.Стъкле
на менажерия” „Трамваят на 
речен желание" „Котка на. н-а 
жежения ламаринен покрив”, 
„Теггов1грана Роза" и др. а по’ 
чиято драма е напнравен фил
ма „Внезапно миналото лято’’ 
няма достатъчно любители в 
града.

На майка ти тестамелъ (марама)
тебе самъ претенъ далъ 20

Твое име и мое!
2. били

Сношти ми толллъ викаше, бабамъ!
25Изъ дренопольска чаршия:

„Кой има сьгна, кой нема. 8.Самъ си на войска да иде!”
Панко си сина немаше. Сабуди ма мила марш ле,

Порано. нацрано, мила мазно ле.
Д си наметна море ален капут на рамо 
Да си забода чифт пиштове на кретата. 
Да си запаша длга сабльа ференгиЦа,
Да ей наметна длга пушка бо^лира.
Да си васедна добра коньа ранина,
Да си ида на Софискити кладенци.
Да си яапо)е добра коньа ранина.
Да си гледам хубави моми Софиски.
Дано съгледам мецто прво либе;
Да си ]е фаиа за дегничка рачичка.
Да си )е зема на мо:а коньа ранина,
Да :е заведа у Молдаву. Молдаву,
Да :е викат Молдов]анка. Моллов]ан!

Девет си дъщтерки имаше.Милан Богданович
Десета беше Елица.
Панко си дукьан затвори.Той е участник в двете балка
Белс си Ръце кршеше. 5нски, а след това и в световна- Елнца Панка питаше;

та война, когато бива ранен. .,Што си ми Панко не веселъ?!
Пре3 1917 и 1918 година преби-

3.вава във Франция където слеА-
10„Янке ле бел а момиче!аа на Сорбоната.

След първата световна война Я наречиса въ, градина,
Може би 11яКой те каже, че 

и в други места може да се ср) 
ещне такова отношение 
ценни произведения. Обаче ни
кой не

бива назначен за преподавател Въ градина за мерудия.

К-ьМ15
ще може да порицае, де 

аномалия 
към усилията животът на на
шите трудови хора да бъде из 
пълнен с културно и благород 
но съдър‘Жаниен. В нашите ус 
ловия това явление представля 
ва комплексен проблем, който 
отразява отговорността на на
шата дейност на културното по 
ле и нуждата от незабавно о_ 
живяване на всички замислени 
форми на дейност. Именно и в 
областта на филмовото образова 
ние трйбва да се създадат та
кива форми. които ще издигнат

9. това е една голяма
Гледа] ма, гледа: Станке ле!
Нагледа^ ма се, на|дума] ма се. Милке ле! 
,окдо сам аз тука либе.

Утре отваждам у картопарк ливадс.
Ако теб’ даде мило зарад’ мене на умат 
А ти да ма трсиш у каратопрак ливаде;
Ако ма там не надаеш, 1 
А тища ма трсиш, мило, у Габровскити планини 
(В) на:длбоки долишта;
Ако ма там не наядеш, 
ти да ма трсиш мило!
У Тронвскити канари,
Ако лн ма там не наядеш 
А ти да ма> трсиш мило.
У Свиштовскити механи;
Там треб’ва да' ма :адеш.

5

10
10

15
културното равнище на наши
те трудови хора и от тях ще оь 
здадат съттгинг.ки потребители 
ча културни блага. Опитите на 
трибуната. „Младежка дума” 
чрез дискусии пред младежта 
да разкрият дверите на театра 
лното пскуство. представляват 
скъпоценен опиг и могат да се 
приложат и в работата с люби 
редите на филма.

Във всеки случай естетичес. 
кото образование на нашия гр 
ажданин1 ще заличи тази и ре 
дида. други аномалии из живо' 
та на нашата комуна.

Ю. ъ
Бог да убще твозата ма^ка. бенке!
Алт’н бано! Ъумиш бано!
Билуил .сеслум сарк^умур ))озлум!*
Заштота родила танка, висока, хубава, о банке 5 
Творгти очи, о бенке, чрни чиреши,
Твозити вежди, о бенке, Стамболски га]тан 
Тводити уста, о бенке, сребрна чаша.
Тво^ити зуби. о бенке. дробил маргарит, 
Творгго лице, о бенке, червен трандафил! 10

Забележка; Според превод на др. МарПя 
Гщканович доцент за турски език на фило 
зофически факултет, за което й благодарим, 
турските стихсдай на сръбски език гласят; 

„Златна бано, сребрна бано, '
Мо: славуцски гласу, мо)е црне очи!”Родната къщ, на Вук Караджич в Тършич {

Любииха Ажорлжевич
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Беринизворската »мечка«Злободневна

УСПЕХЪТ НА КРОЯЧА СТОЯН Това. което ще ви разкажа, е 
жива истина.

Преди няколко дни един чо
век от Берин извор бил по рабо 
та в Ракита. Там пийнал ..над
нормено”, и вечерта си тръгнал 
за дома. Но ракията не му дала 
да стигне — паднал на пътя не

ли че е мечка и запрашид на
зад н село да, търсят помощ.

Повикали Димитров, 
ловец от този край, и наширо
ко му разправили, че на пътя 
под селото лежи изморена ме
чка, Ловецът не се хванал 
увещанията на младежите, за-

— Какво има?
— Излизай, по-бързо излиза* 

— отвърнали в хор младежите
Ловецът, без да му мисли мно 

го, се. облякъл, взел пушката и 
тръгнал. Чак тогава младежите 
му обяснили, че на 
опасен зеяр и той, като чул то 
га поискал помощ от Веселин 
Димитров, който пак отказал да 
тръгне ..защтото мечки няма зи 
ме, а и те са под защита на зо 
ксна. че защо да слага пръсти
те си в процепа”.

опитен

Стоян завърши основното училище със среден успех и 
тръгна из града да търси работа, без особено влечение и опре 
делени околности. От предприятие до предприятие той ,се ин
тересуваше за свободни места за да научи някакъв занаят. 
Най-сетне дойде в шивашката кооперация.

Другари. — каза той —• бих искал да уча кроене и 
шиене, има ли такова свободно място при вас?

Майстора го погледна, пита го какво училище мм® и кой 
го е изпратил и след това му каза:

— Може, подай молба до предприятието, имаме нужда 
от ученици . ..

След една седмица. Стоян бе приет за* ученик в шиваш
ката кооперация. Още първата седмица, цеховия майстор му 
бе казал, че той не проявява особен интерес и старание и не 
трябва да се поправи.

Изминаха седмици, месеци, па ,н години и Стоян изкара 
стажа като ученик в стопанството, Накрая пак изслуша съве
тите на сеоя майстор:

— Ти Стояне, както знаеш едвам си завършил учили
щето. Сега си квалифицирам работник и трябва да обръиеш 
по-голямо внимание на работата.

Вестта, че Стоян е слаб работник бързо се пренасяше из 
всички цехови и работниците 'и отговорните не искаха да при
емат Стоян. Все пак той започна да работи. Отначало му да
ваха дребни работи, но вСички предварително говореха, че ра
ботата не е Добра. Най-сетне, един ден майстора го извика и 
му каза:

на
пътя лежи

г
Все пак групата нараснала 

Освен пушката на Салтир. въо 
ръж.ението се увеличило с чети 
ри-пет железни вили, няколко 
сскири и тояги, и търгнали. Ко 
гато наближили мястото, ..меч
ката'’ още лежала на пътя За
почнало обкръжението, приегь 
локало се пренпазливо, да йе се 
сбуди „зЕярът” и кой знай д<жо 

-га щял0 Да трае напрежението, 
ако един младеж не ударил 
..мечката”, с тоягата си. Чак то 
гава МладСо Костадинов провр 
ял глва от палтото си и напада

далеч от къщата на Спас Мило 
шев от Берин извор; свил се в 
^зимното полто и заспал.

Няколко младежи, конто би
ли сватба, като се връщали, за 
белязали в мрака заспалия чо
век, но кат0 не разбрали, че е 
човек, се изплашили. помиСли-

щото — ,.отде мечка зимно вре 
ме когаго а-е зимуват до проле
тта. — Може да е вълк. лисица 
но мечка..,” Уплашените герои телите видяли, че са измамени, 
били упорити и отишли ттри 
друг ловец — Салтир Стоянов.

— Бате Салтнре. ставай, обли 
чай се, вземай пушката!

— Слушай Стояне, приели сме да работим костюми зт 
едно предприятие в града. Тези костюми ще работим по пото
чен начин, затова ти ще правиш джобове.

Започна производството на костюмите. Стоян работеше 
джобовете. Всички мислеха, че това е лесна и пеотговорпа, ра
бота, затова никой не му обръщаше внимание.

На края дойде ред и на джобовете Отговорният майстор 
дойде при Стоян и потърси да види какво е направил.

— Всичко е готово майсторе. — каза Стоян радостен, че 
е завършил работата на време. '

Майсторът погледна и беше много изненадан като видя, 
че джобовете ,са направени, с различна големина. Имаше твър
де малки джобове, но имаше н толкова големи, че едвам мо
жеха да се пришият към костюма. Грешка.та на Стоян стигна 
и до ушите на генералния директор. Той лично дойде в цеха 
разгледа джобовете, разговаря нещо по телефона е директора 
на прешприятието и попита:

— Ком е правил джобовете?
, , Доведоха Стоян пред генералния, който вече се беше
примирил с уволението, но каква беше неговата изненада ко- 
гато вместо очакваното увеличение, генералният го потупа по 
рамото и каза:

— Брово бе момче, ти ,си първият наш работник, който 
е направил такива джобове, които отговарят на предприятие
то. Най—големите джобове взеха директора и специалистите, 
средните служещите, а май малките 
костюми вече поръчиха и останалите предприятия в града.

Това беше най-голямият успех на Стоян. И всички за
почнаха да го зачитат и гледат към него с уважение не само 
в предприятието, но и в цялата комуна.

А пияният човек спокойно про 
дължи съня си.

Гь»ра Мжладюго»

Крашко, но интересно иец или се затваря с копчета.
На хирурзите при някои аф

рикански племена обаче за тази 
цел помага един вид бубулечкн. 
Ксгато операцията бъде готова, 
лекарят поставя на самата рана 
т,зкава бубулечка, която зарива 
зъбите си в месото. Лекарят то 
ва и чака и бързо я отхвърля 

Челюстта остава на

Знаете ли, че потеклото на ча 
я, който ние наричаме руски, не 
е от Русия. Русите започнали 
да отглеждат чай, т. е. чайното 
дърво преди 25—30 години'.

Родината на така- наречени- 
я руски чай е Китай. Оттам той 
,,минал” при монголите, а след

това в Русия и в някои други 
страни.

Думата чай е китайска, а. чай. 
или тей се нарича!" навсякъде в 
света.

■* * * настрана.
Обикновено след операция ра ■ мястото на раната, която служи 

ната се зашива с копринен ко- ■ за заздравяване на раната без
' всякакви последствия.»:

Двама братя починали същия * * *ден
П0 всяка вероятност хавай- 

Интересно е, че в едим същ ' скнят език има най-кратка азбу 
момент и 'семействата на Алек
са и тези на Любен съобщават мо от 12 знака. Като противо-

положеност на нея може да се 
посочи китайският речник, кой
то има около 50.000 писмени зна 
ци. Ст 1956 година това така 
сложно китайско писмо се опро 
стява и замества с фонетични

Братята Алекса и Любен Ста 
менови от село Впсочко Оцоров 
ци имаха' необикновена съдба. 
Любен Стаменов, живущ във 
Височко Одоровци. който е ро
ден през 1885 година почина на 
27 февруари в 8 часа, докато 
по-младият му брат Алекса, ро 
ден през 1886 година починал 
същия ден в 14 часа.

ка в света, която се състои са-
работниците Такива

едни на други за печалната 
вест с покани за посещение.

И двамата братя не са живя 
ли при свон родители а са били 
уеиновени.

I Богдан Николов
знаци.

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ
- Скоро на пазаря ще имаме 
млади картофи. От тънката ко
рица ще ги олюпите най-лесно, 
ако ги завържете в хъргга ОТ 
грубо платно и търкате така, 
кдкто когато месите тесто. По 
този начин ще запазите и ръИе 
ти си от тъмните петна, конто 
се получават, Когато люпим мла 
ди картофи.

ди да ги готвим трябва да на
ливаме студени вода. ВсичхТв 
други зеленчуци преди готвене 
заливаме с топла вода.

бонат. Оставете го да престои 
няколко часа. След това го из 
'мийте добре, а тежката мирна 
Ма. ще изчезне.

«А*

За Да бъде яйцето рохко сва 
^>ено, трябва да оставим водата 
да кипне а след това да спус
нем яйцата съвсем рохко е яй
цето варено п0 този пачки 
само след три минути, а! 
най-вкусни са варени пет- 
шест минути. За да можем! 
след това лесно да ги излупим, 
.веднага изсипваме топлата во
да, а яйцата заливаме със сту
дена.

Зеленчукът, за да запази своя 
хубав зелен цвят, когато гог- 
вине трябва да го задушваме! 
е кат пак. Капакът се слага тота 
«а, хотато яденето е готово И 
когато ГО дръпнем настрана от 
отъня'.

;
Никога при рязане на Магда 

нос не употребявайте нож, кой 
то ръждясва, защото той уби 
ва всички витамини, с коитО 
■магданоза е богат. За тази цел 
ся послужете само с нож, кой 
то не ръждява. От белтъците, които са стоя 

ш по.дълго време ще можете 
да избиете хубава пяна. ако до 
бавите няколко капки лимонЪв 
сок.

Когао маслото получи тежъК 
Дъх и мислите, че вече не мо
жете да го употребите, сл-оже 
те го в съд с вода, в която сте 
сложили лъжичка сода бикар-

***

Никога не слагайте нареза- 
Ция магданоз да. кипи в ядене
то, защОТо по този начин вита 
Ьеинте ще .изгубят .своите качео 
*тва. Магданосът се слага в яде 
нето тогава; когато е гоТов и) 
!кбгао го дръпнем настрана от 
хяъня- Съобщение

В следващия брой вестник 

„ Братство “ като притурка 

ще публикува Статута на 

Димитровградска комуна в 

увеличен тираж.

” (Всяка домакиня трябва; дД 
№ае, че само в картофите, ггре

Благодаря на всички близки, 
приятели и познати за изразени 
те съболезоования по повод 
-смъртта на майка ми София 
Цветкова.

Никела Цветков, лекар 
Димитровград


