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Ьратстбо
ВЕСТНИ1^|а БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ

яа Общинската скупщина в Димитровград

В СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ

Осма сесия Заседание на Околийския комишеш на СКС в Ниш

Статутът на Общината 

приет единодушно
ЗА ОЩЕ ПО-ШИРОКА АКТИВНОСТ 

НА КОМУНИСТИТЕ 

В СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗНа ос мата редовна 
отборниците на Общинската 
скупщина в Димитровград, 
оъстояла се на 7 април тази 
година, след едногодишни под 
готовки, в които взеха живо 
участие и избирателите 
муната, трудовите колективи, 
енинодушно бе приет Стату
тът на общината, най-значи-

сесия на всички секретари на основни 
те училища и по този начин, 
вместо шестте досегашни ра
ботни места работата ще вър 
ши един човек и с това ще 
бъдат икономисани

членовете на п-ьРвичните ор
ганизации оцени гголсжител-

задачн

организации на Социалистиче 
ския съюз, и по този начин 
се е стигнало до по-оживена 
и по-разнообРазна дейност.

В периода след Петия кон 
грес на ССРНЮ и Ш-ия пле 
нум на ЦК на СЮК направе 
ни са сериозни крачки към 
още по-високото идейно-поли 
тическо издигане на членове 
те на Съюза на комунисти

На 3 април е Ниш се със
тоя разширено заседание на 
Околийския комитет на СКС 
на което присъствуваха и се
кретарите на Общинските ко 
митети. на СКС. председатели 
те на Общинските отбори на 
ССРН и членове на Изпълни 
телния отбор на ССРН. на кое 
то обстойно бе разгледана дей

ността на членовете на Съю 
за на комунистите в органи
зациите на Социалистичес
кия съюз. Беше направен и о 
бзор върху подготовките за 
Осмия конгрес на Съюза на 
югославските комунисти.

но и указа на някои 
в по-нататъшната дейност.

значител 
ни материални сРедства в та 
зи иначе пасивна комуна.

Освен това, -този път, в уни 
сон с Обществения 
1964
кие за увеличение на запла
тите на служителите в Общин 
ската скупщина е 9 на сто и 
учрежденията, които тя осно 
вава, или има право да осно 
вава.

от ко
'

На края бяха приети зак
лючения за разгръщане 
богата предконгресна 
НОСТ ВЪВ ВСИЧКИ ПЪРВИЧНИ ор 
ганизации в околията.

наплан за 
година бе взето реше-телния политически акт, кой 

то ще регулира всички отно 
шения в Общината. И

сесия отбоРниците прояви 
ха плодотворна и интересна 
дискусия и жив интерес за 
статутарната материя и ней
ното

актив

на та
зи

те. М. Андонов
В няколкочасовите разиск

вания по въпроса за активно 
стта на комунистите в орга
низацията на Социалистичес 
кия съюз се изтъкна, че все 
още някои членове на първи 
чните организации, - живущи 

града в който работ-

окончаелно дефиниране 
и озаконяване. След доклада 
за Статута, който изнесе се
кретарят на Общинската ску 
пщина, отборниците разгледа 
ха Статута по глави и накрая

След това се взе допълне
ние на решението за система 
тизацията на работните ме
ста в скупщината.

На края на сесията отбор
ниците се съгласиха да от
крият работно място при Ка 
дастъра за лице, което ще во 
ди евиденция за обществено
то имущество, защото до се
га не съществуваше такова и 
не съществуваше прегледност 
на състоянието на поземле
ния фонд.

Понеже Разискванията око 
ло приемането на Статута тра 
яха дълго, някои предвидени 
точки ще бъдат разгледани 
на следващата сесия на Об
щинската екутпцшта.

Приет законът за 

избори на 
работнически 

съвети

новиВ доклада на Велимир Ма- 
тич, секРетар на Околийския 
комитет на СКС се подчерта 
Еа, че след Ш-ия и IV-™ пле 
нум на ЦК на .СЮК дейност 
та на комунистите в общест-

живот.

единодушно го приеха изця
ло.

вън от
ят не проявяват достатъчна 
активност в мястото къдетоСлед като бе изчерпана 

първата и най-значителна то 
чка от дневния ред на тази 
сесия се взеха и няколко Ре
шения. Найгзначително от вси 
чки е решението за анулира 
не: •» на работните места за 
секретари в основните учили 
ща и откриването на едно ра 
бстно място в Общинската 
скупщина за лице, което ще 
изпълнява длъжноотта на

На сесията на Организацио 
вече на 
от 7 ап 
Белград , 

на ос-

венр-политическия 
преди всичко в организации
те на Социалистическия съюз 
все повече разраства, но и по 
край това, занапред е необхо 
дима още по-оживена актив-

живеят.
На заседанието се конотати 

ра че е недостатъчна актив
ността на комунистите в сто
панските организации и, осо
бено, в секциите на Социали 
етическия съюз.

В разискванията също се и 
зтъкна, че често пъти актив
ността на членовете на пър
вичните организации е била 
кампанийна — при провежда 
не на есенна сеитба и пР., а" 
липсва постоянна активност. 
Подчерта се, също така, че в 
последно време в работата на 
първичните организации 
проявява стремеж към все по 
шиРока публичност, с което 
трябва да се продължи и за
напред.

В разискванията на разши 
реното заседание на Околий
ския комитет на СКС взе у- 
частие и Радован Пантович, 
член на ЦК на СКС, който 
досегашната активност

нно-политическото 
Съюзната скупщина 
рил тази година в 
са приети проектите

закон за избиране наноет.
Членове на Околийския ко 

митет на СКС неотдавна са 
направили обиколка на ня
кои Общински комите-™ с цел

тя
хната Работя. Анализирайки 
активността на комунистите 
в обществено-полиическите о 
рганизации в много общин
ски комитети в Нишка око
лия са стигаали до извода ,че 

тя нее е на нужната висота. 
В някои организации тя е би 
ла сведена само на малък кр 
ъг членове на първичните ор
ганизации. Забелязано е че 
на някои събрания на избира 
телите и на конференции на 
Социалистическия съюз лип
сва активността на членове на 
първичните организации.Това 

е било и причината някои Об 
щински комитети да устрой
ват съвещания с комунисти
те на равнището на местните

новния
нови работнически съвети и 
други органи на управление-

оргаизации.то в трудовите 
Също така са приети и проек 
тите на основния закон в ор 
ганите на управлението в уч 
режденията и някои измене
ния п допълнения

да се запознаят с

СмилоЬскаша 

коойераи,ия 

не е Ь съсшояние да изкуйи 

Ьсички Предложени ниЬи

в закона
за отличия-

Първи избори за работниче 
се ски съвети в стопанските ор

ганизации ще бъдат проведе 
ни след два месеца когато то- 
ви закон влезе в сила.

Според новия закон за работ 
нически съвети, изборите в Ру 
довите оргаанизации ще се 
провеждат в началото на то

на дината.

по-големи обработваеми пло
щи е необходима работна ръ
ка- която, като последица от 
индустриализацията недости
га на село.

Докато миналата година зе
меделската кооперация ,,Побе 
да”, в Смиловци в Диимит- 
ровградска комуна, 
всичко г/7 хектара ниви, та
зи година тя се намери в •твъ 
рде неудобно положение, по
неже не. е в състояние да из 

повече от 48 хектара по

изкупи

От дРуга страна, миграция
та на трудоспособните хора 
от село в града направи, че 
нивите остават необработени 
и затова частните стопани се

купи
цена от 8 до 15 хиляди дина
ра един хектар. - въпреки че 
предлагането беше много 
значително. Тази кооперация 
не можеше да купува повече 
от предлагащите такива ки
ви, преди всичко, по две при 
чини, които. са сериозни и ха 

Преди всичко, тя

намериха пред сериозна алте 
рнатива, пред която я постав 
ят законопредписанията. Или 
земята да се обработва както 
трябва, йли необработената 
земя да 
сектор. Във всеки случай, по 
инерция на дребнособствени- 
ческите интереси, те тъРсят ре 

всичко в задър-

по-

пРемине в обществен

рактерни. 
не разполагаше с достатъчно
средства, за да може да изку 
пи повече, защото нямаше 
кредити; и второ, защото за

шение, преди 
жането на право на собствено 
ст на земя, която не са в съото 

да обработват, предлага 
йки я на кооперацията на об
работка чрез изкупване. Във 
р.секи случай това е подход
ящ момент, който нашите ко- 

и тази в Смило-

яние

Наскоро ще започпе 
изграждането на 

общата югославско- 
българска ж.п. гара 

в Димитровград

операции, па 
еци не са в състояние да из
ползват и на потолеми пло
щи да организират интензив
но селскостопанско производ 
ство. , §Ц|

Не трябва да забравим и 
факта, че в такава една тен-През месец май в Димитро 

В град ще започне строежа на 
на обща югославско-българска

СпоРед главния проект но
вата сграда ще бъде един от 
най-модерните обекти в стра 
ната, с 30 помещения.

За потрояването на новата 
ж- п. гара ще бъдат израз 
ходваки 650.000.000 динара.

денция на постепенна промя
на на обществено-икономичеС 
ките отношения на село про
изводителите се стремят да 
задържат най-добрата земя 
за себе си, а по-неплодород- 
ната предлагат на кооперации 
те, която те, съвсем естестве
но не са в състояние да при
емат.

тази годи- | ческата магистрала Колашин 
йисло поле. Около 20.000 мла

дежи в течение на този сезон

ще построят 45 километра от 
този забележителен туристиче
ски и съобщителен обект.

От први април 
на младежките трудови бри
гади започнаха трудова ата
ка на участъка от АдРиати-М. Б.
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В ОБЩ ИНТЕРЕС ито зарад каприза на история
та са останали близо до роди
ната,, цо извън нейните грани
ци. Има случаи, че някои се от
казват от българската настав
ка в своите имена и в място 
„ов" (характерно за български 
те имена — забел. на ред.) пи 
хнат „ски” (характерно за ма 
/седонските имена — забел. на 
ред.)..."

„Майката родина великодуш 
но продължава да ги, счита за 
свои деца, да им подава ръка 
и да сс надява! да се отрезвят, 
вразумят, да разберат, че бъл 
харския език е техен език, бъл 
Царската родина тяхна родина, 
кръвта в жилите им българска 
кръв, че имат само една исто
рия — българска история-."

По отношение и на тези по 
зиции е излишен всеки комен
тар. Те не могат да се помест
ят в рамките па сътрудничест
вото между Югославия и Бъл
гари/ъ а дълбоката им вреда е 
несъмнена.

На най-добрите трайни инте
реси на нашите две съседни ст 
рани отговаря да осуетяваме, 
всеки от своя страна, всичко, 
което може да влече назад и 
да пречи на по-нататъшното 
всестранно взаимно сътрудниче 
Ство да трови взаимните отно
шения, да пречи на постоян
ния възход на взаимните връз 
ки и приятелство.

(В. „Борба” 2. април 1964 г.)

към Скопие трябваше да стане 
ври съдействието с части на Ю 
1'осла вската народоос поболите- 
лна- войска. Неприятелското о 
тношемме на югославското ръ
ководство към българската ар 
'лшя не бе превъзмогнато п то 
ва попречи да се осьщетвят вз^ 
и,мише операции. Въпреки то
ва на 13 джтомврп частите на 
,П п VI армпя освободиха Ско 
чие като по такъв начин прег
радиха остъплснието па хптле 
рпстката армия.

Четвърта армия а, по късно 
две други армии започнаха да 
напредват (в долината па река 
Вардар през Царево село, Коча 
не, Щип, Велес п по течението 
на/река Струмица. До това се 
стигна зарад пречките от страна 
на ръководството на Народоос 
вободителното движение и Ма 
допия. Те се противопоставиха 
па съветското комапдуване за 
унищожение на хитлеристкия 
гнл. От началото на своето нас 
тъпление българската войска 
бе ограничена в действията-си 
обаче въпреки всичко тя вае 
Велес и участвува в освобожд 
нието на Скопие. Народът на
всякъде я посрещаше с въз
торг — с което й даваше да ра 
збере, че обича новата българс 
ка армия и цени нейните жерт
ви за освобождението на Маке

През последните години юго 
славе ко-българск I гге 
ния и сътрудничество се разви 
ваха твърде успешно. Почти 
дъв всички области сътрудни
чеството е по-живо, по-заспле- 
аю п по-нлодотворпо. Това по
ложително развитие има голя- 
уо пряко значение за двете съ 
седни социалистически страни 
и е полез но в по-ишрока раз
мери в международните отно
шения, на първо място на Бал 
каните. Най-високите българс
ки н югославски ръководители 
положително оцениха това раз 
вптпе и изразиха желание от
ношенията между двете стра
ни да се подобряват непрестан

Не може да се отминат мъл 
чаливо различните статии и и 
зявлеиия, с които се отрича 
.съществуването ма македоио 
Кня народ, присвоява неговата 
история и култура, а територи 
ята па Македония се проньзглз, 
сяна за българска.

Професор Емил Георгиев на 
тържеството в София, състоя- 
ло се в края на месец февруа
ри т. г. по повод 125-годишнина 
та от рождението на македонс 
ки',я поет Райко Жинзифов, ка
то го представя като борец от 
българското възраждане, е за
явил, че поезията на Жпнзи- 
фов е „специален принос на бъ 
лгарите от Македония в разви 
тието на българската култура 
и българския народ" че „гя въ 
плъщава стремежите на маке
донското население да върви 
дружно с населението на Бъл
гария и със славянството”.
. Списанието „Славяни” от м. 

ноември мималара година пуб
ликува уводник „Любяща май 
ка”, в който е написано следно

отноше-

Ще приведем някои примери 
тяхната вредава да посочим

взаимните отношения идрху
необходимостта в общ интерес 
да се осуетят разни прояви от 
такъв характер. Така по повод 
миналогодишното

60-годишнината ма Илинден 
ркото въстание Бюрото па ок
ръжния комитет па БКП изда! 
дс съобщение, което бе публи 

централния софийс 
в което се казват

празнуваме
на

но.
кувано и в 
XI1 печат, а 

„В народните музеи и иа дру 
ги места ще бъдат излрженп 
мпогобройпн материали за под 
визите иа българското населе
ние в Македония против веков 
ния турски гнет и несправедли 
Пия Берлински договор."

Възможностите са много го 
леми. Съседството на нашите 
страни, техният соцналистпчес 

характер са от само себе сн 
сн извор на взаимни дългосро 
чии интереси, на най-разнооб
разни форми на сътрудничест
во и взаимопомощ. Двете ст

то.
..Историята потвърждава, 

че съществуват хора, които се 
откъснат ог народа и родината 
започват да забравят връзките 
си с тях, да се съмняват в свое 
то потекло, да изменят на спо
мените за своите деди и праде 
ди, започват да се отказват от 
своя род и език...”

„Има ги между българската 
емиграции в Австралия, Кана
да, САЩ, има ги и по други ме 
ста. Има ги между онези, ко

п •

рани са в пълен стопански въз 
ход, а това упътва към по-ши
рока и по-разновндна икономи 
ческа, техническа и научна ко 
операция. Съшо така са значи 
тели и възможностите по орга 
нпзнрането на културни, худо 
Уксственм н спортни манифе- 

съдейству-

Много често се говори 
Сан Стефанска България, като 
за идеал па българския народ. 
В статията ..Велика дружба", 
която за списание ..Ново вре
ме” (март 1963 година) написа 
едни висок ръководител, се ка 
зва, че с мирни,Ч договор (Сан 
Стефано), с който бе създаде
на новата българска държава 
Ь- „нашият народ получаваше 
национално обединение” и че 
по волята на западните импери 
алисти е заместен с Берлинсх 
кия договор който е „разпокъ
сал Българи, я”

Професор Александър Бур- 
мов в статията „Създаването 
на славяно-българската дръжа 
цаГ -(списание „Славяни” от м. 
февраури 1963) като говори за 
заселването на славяните на 
Балканския полуостров, изтък 
на, че „българските славяни за 
смали днешна България, Изто 
чна Сърбия (главната долина 
на река МораПа), Македония, 
част от Албания, цяла Гърци- 
я, Беломорието и турската ча 
ст от Тракия”.

и за .

стацни, които ще 
ват за по-добро взаимно упоз- 
иаване на нашите хора. Досе
га осъществените резултати о 
правдават организирането 
още по-широки акции

допия.
По това не е необходим ни

какъв коментар. Лесно е да се 
разбере, както извращаването 

историческите факти, за ко 
съществуват мпогобройни 

документи от този период, та- 
подценяванего на НОВ на 

иа

Можем ли да се борим против леукемията
Леукемията е опасна бо 

лест, която се предизвиква 
от размножаването иа бели 
те кръвни телца. Досега 
най-често е лекувана с по
мощта на зраченето на кр 
ъвните съдове. Но опаснос 
тта от такова зрачене е го 
ляма, защото заедно с уни 
щожаването на белите, мо
гат да се унищожат и чер
вени кръвни телца, а също 
така може да се засегне и 
някой тъкан, черния дроб 
или гръбначния мозък.

За успешното лекуване 
на тази опасна болест е на

правен апарат, който дава 
възможност 
кръвни зрънца да се изли 
ват вън от тялото на бол
ния, като за артерията на 
крака му се прикрепва то
зи апарат, а там се унищо
жават потолямата част от 
белите кръвни телца. Този 
опит се показал положи
телен и болните се леку
ват с успех. Досега е напра 
вен опит над трима болни 
които напълно' оздравели, 
а двама са на път да.подо
брят здравословното си съ
стояние.

на
в това излишнитенанаправление.

Противно на този общ курс 
Зз България от време на време 

- се появяват разни писания, кон
тази

ито

ка и
Югославия и приписване

то не съответствуват иа 
положителна насока в развити 
ето на българо-югославските о- 
тношення, конто всъщност му 
вредят, защото теглят назад в 
миналото.

Преди всичко става дума за 
разни и'сторически книги и за 
статии в Някои списания, къде 
то неточно се представя роля
та на българската армия в за
ключителните'операции за осво 
бождението на Югославия- 
(при което редовно се подцен
ява Народоосвободигелната во 
Иска на Югославия), както и 
ра неправилното отношение 
Зсъм историята на македонския 
народ.

Свеж пример във връзка с то 
ва е описването на Белградска
та операция в „Кратка българс 
ца енциклопедия”, която неот
давна излезе от печат и където 
*,части!ге на Народоосвободите 
дната армия” се споменават 
мпмоходом. В една друга книга 
— „Кратка история на БългЛ 
рия”, изготвена от институт на 
Академията на науките (печа-1 
'хана в 25.000 екземпляра- и пре 
дназначена за българи, които 
■живеят в чужбина, са дадени о 
бясиения за някои исторически 
събития, с които се представят 
в съвршено противположна св 
етлина. Така в раздела „Орга
низирането и първите мерки 
ца Отечественофронтовската 
власт, участието на България в 
рнтихиглеровската война”, на 
стр. 291 и 292 пише следното: 
„Българската работническа па
ртия призова народните маси 
да вземат най-дейно участие в 
освободителната антихитлерис.. 
тка война (След Девети септем 
ври — забел. на ред.). В армия 
та се включиха части на парти 
занскщге единици и голямо чи 
сло младежи 
Наетите определени за дейст
вия против хитлеристите, бяха 
групирани в три армии с око- 
1ло 4505 души. ,3а 10—12 дни те 
бяха готови за действия — оба 
Че ръководителите на Народоо 
,свободителното движение на 
Югославия не позволиха на 
българските войски да влязат 
В югославска територия- По- 
късно, тази забрана бе отстра
нена посредством съветското 
Командуване и’ в началото на 
октомври българската войска 
започна да действува.

Настъплението на Втора бъ- 
дгарска армия, която бе опре
делена да прекъсне пътищата 
р долината на Морава, започна 
на 8 октомври... На 13 октом
ври българските войски осво
бодиха Ниш, и бяха посрещна
ти от населението, с огромно
въодушевление. Напредването

наюгославското ръководство 
чувство юьм българската ар 
мия, каквото то не е имало, ни 

могло да има, за което сви|
поз

то е
детелствува и фактът, че то 
воли на тази армия да участву 
ва на наша територии в съвме 
стните борби. Съществуват ц 
паче мпогобройни документи 
събитията от 1944 — 1945 год.
които дават ясна представа за 
които така се описват в „Крат 
ка история на България”.

Коча ЙОНЧИЧ Третиране на националността 

в статутите на трудовите организации
(Продължение от миналия брой)

ПърЕо, в системата на об- 
самоуправление

тавят и някои специални за
дачи във въРзка със статути

всичко, ако постъпват на ра 
бота групово и сезонно, а са от 
слаборазвитите краища.

Уреждането на известни ог 
тношения от тази област не е 
само право на тези заети работ 
ници, но и интерес иа целия 
колектив. Затова ставаше ду 
ма и в Заключенията на ЦК 
на СЮК от-1959 година. Пора 
ди оскъдно познаване на сър 
бохарватски език такива ра
ботници по-бавно се подготвя 
т професионално, често по- 
слабо се издигат политически 
и се информират. А от това 
са по-ниско продуктивни и не 
достатъчно включени в живо 
та на колектива.

Разбира се всички тези от
ношения е невъзможно да се 
регулират по един начин и в 
съшия обсег вън всички ста
тути на трудовите организа
ции. Положението не нався
къде е еднако нито в числе
ността, нито в общата култу
ра и равнището на просветно 
стта, нито по-отношение ма
териалните Възможности на 
средата, исканията и нужди 
те на числящите се към наро 
дността. Все пак е необходимо 
комунистите да бъдат иници 
атори за ангажирането върху 
тези въпроси на комисиите по 
изготвяне на статутите на тРу 
довите организации, на орга
ните на самоуправлението, 
сборовете - на трудещите се и 
на всички други фактори, та 
и тази материя да намери мя 
сто в статутите и чРез правил 
но направляване и разисква
ния да се изнамерят най-под 
ходящи решения за всяко ко 
нкретно положение.

(Кра?<)

ъзможкост за получаване на 
знания и полагане на спедиащественото 

трябва да се обезпечи числя
щите се към народноотга да 
получават материали за засе
данията и да участвуват вра 
ботата на органите на общест 
веното самоуправление, 
жейки си с майчин език. Съ 
що така заключенията и об
щите актове, издавани от те
зи органи особено такива, ко 
ито се отнасят до правата и 
задълженията на заетите, да 
се публикуват на техния май

те, които също така произли 
зат от Конституцията. Конс
титуцията на СР Сърбия за 
дължава такива организаци- 

основното и професионални и да обезпечат на числящите
се към народността да упот
ребяват майчиния си език в

лни изпити на маичин език, 
което' е в съгласие с разпоре 
дбите на Конституцията, с ко
ито се гарантира школуване
в
училища, където има- условия 
и възможност на майчин е-

слу

постъпки, които стават с цел 
интерес да се осигури действително

зик.
От непосредствен

колектив е работни равноправие на гражданите 
въз пред закона (Чл. 84).

за всеки
ците да бъдат запознати 
можно по-добре с производ- Обаче това обезпечаване у

с работата потребата на майчин език е и 
делови интерес на трудовите 
организации. Например в ре 
дица служби по-бързо и по-

ствените планове 
на предприятието и разпреде 
лението на средствата, защо 
то тогава и техния интерес, и 
техните усилия ще бъдат по- ефикасно ще се задоволи ис- 
добри а съответно на това кането на гражданина и без 
производителността по-грля- неспоразумения ако служещи 
ма. Много пегдейни ще бъдат ят знае езика на гражданина 
членовете на органите на ул- от народността. Това особено 
равлението, ако са им по-яс- важи за такива заведения, ка 
ни положението и задачите квито са социалното осигуР- 
които трябва да осъществят, яване, пощата, железниците, 
Повредите по време на рабо- банките, 
тата и отсъствията ще бъдат служба, здравните, ветринар 
по-малко, ако на работника е нита и някои други служби, 
ясно от какви опасности тря кои-то масово общуват с гра
бва да се пази и как да ръко жданите. Изхождайки от та- 
води със сложните машини.
Става въпрос само за начина 
как да се постигне този общ 
интерес на колектива. Ясно е 
че този ефект ще бъде по-до 
бър, ако всичко това се обез
печи на работниците на тех
ния майчин език, който по-ра 
збират, а това е и тяхно пра 
во, като на равноправни про 
изводители.

На трудовите организации, 
които услужват на граждани 
те или изпълняват публични 
пълномощия в населението от 
народностни краища, се пос-

чин език.
Второ, в областта на трудо 

вите отношения, еъв връзка 
с личните пРава и задължени ( 
я на заетите трябва да им 
се обезпечи решенията за за 
емане и прекъсване на рабо
тата, за дисциплинарна отго 
Еорност, а също така и дру
ги конкретни актове по раз
пределението на дохода илира 

зни съобщения предупрежде
ния и подобно да се издават 
на майчин език.

Трето, в областта на хигие 
нно-техническата и дРуги ви
дове трудова охрана, на чис
лящите се към народностите 
трябва да се обезпечи да по
лучават на майчин език раз
ни информации и наггьтстви- 
я за употреба и водене на от 
делни средства и машини, о- 
пасни за здравето и живота, 
както и това на тези езици 
да бъдат изтъкнати различни 
предупреждения за опасност 
при работата и подобно.

Най-сетне по отношение до 
пълнителното образование и 
квалифициране на тези рабо 
тнтщи трябва да се създаде в

доброволци.

застрахователната

кива опити на някои коопера 
ции, във Войводина внасят в 
статутите задължението за из 
даване на езика на наРоднос 
тта и формулярите за догово 
ри за производствено сътруд 
ничество и за други отноше
ния с частните земеделски 
производители.

Също така се налагат изве 
стни специфични задачи и 
пред някои трудови организа 
ции извън района, населен с 
народността ако в тях са за
ети голям брой числящи се 
към една народност, преди
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Социално 

в „омагьосания кръг“
Разширен пленум на ОО ССРН в Босилеградосигурените В центъра на вниманието-про
изводството и разпределениетоНовата система на органи

зация и финансиране на соци 
алното осигуряване действу
ва повече с-т една година. О- 
стават обаче недоволни 
я именно ония, които 
участвуват в нейното

от тези три комуни. Основен 
договор е, 

с оглед

поради различни причини тр 
ябва да се ползват от здрав
на защита извън територията 
на комуналния завод. При 
Такова положение боледува
щите не могат да се лекуват 
в Ниш или Белгард, което е 
в разрез с правото на осигу
рения да избира лекар.

Икономии за сметка 
на осигурените

За последните три години 
Заводът за социални осигуро 
вки в Димитровград е напра

Състоялият се на 1 април 
тази година разширен пленум 
на Общинския отбор на ССРН 
в Босилеград, на който приеъ 
отвуваха и членовете на Об 
щинското синдикално вече, 
Общинския комитет на младо 
жта, както и ръководители 
на стопанските организации 
— под точка номер един на 
на дневния ред сложи про
изводството, разпределението 
и жизненото Равнище в кому 
на-та.

В поднесения доклад бе по
сочено, че БосилеградсКо е 
изостанал, слаборазвит край, 
и съответно на това, жизнено 
то равнище на жителите е под 
югославското равнище.

като частният сек
тор участвува с 68°/о в национа 
лшщ доход на комуната (от
носно 32°/о обществения сек
тор) то не може понастоящем 
да се очаква някакво особено 
увеличение.

Обаче, като се прави анализ 
на онова, което са вършили 
трудовите организации и зе
меделските кооперации, и по
край постигнатия успех, забе 
лежени са значителни пропу
ски, грешки и слабости, кои
то твърде лошо са се отрази
ли в общия брутопродукт на 
комуната, който за 1963 годи 
на възлиза на един милиард 
и приблизително двеста ми
лиона динара. В сравнение с 
1962 година той се е увеличил 
за 9,6°/». Но, в доклада бе по
сочено, че това увеличение 
не е плод на увеличение про
изводителността на труда, а 
повече увеличение на цените 
на услугите и оборота.

Тия данни послужиха по- 
късно като изходна основа в 
дискусията, която със слабо 
принципиални схващания по 
каза, че някои другари стана 
ха да защитават себе си, ка
то представители на стопан
ски организации, а не се за
мислиха върху онова, което 
бе посочено като слабост в 
доклада. На пърВО място, пре 
дставителите на земеделски
те кооперации отвърлиха в 
дискусията изнесените данни

недостатък на този - 
че общата болница, 
на това, че получава 
лен

като неточни и се позоваха 
на обективни пречки, които 
непозволяват да се направи 
прелом в селскостопанското 
производство.

Изтъкваме това, защото и 
досега на различните плену
ми, събрания, съвещания и 
пр. дискутантите, когато за
щитаваха отделна организа
ция, по-точно ръководството 
на същата, винаги се прикри
ваха зад ,,обективни” трудно
сти и пречки. Ще посочим, че 
далеч по-правилно щеше да 
бъде ако дискутантите обсъ
диха някои предложения на 
Комисията за обществен сл- 
стем и стопанство при ' ОО 
ССРН. които бяха изнесени в 
доклада. 1

Вместо конструктивност, дя 
скусията по тоя въпрос пре
мина в лична престрелка, къ 
дето общественото беше оста 
вено на заден план, а се из
хождаше оттам, откъдето се о 
безпечават сигурни позиции 
на един или друг ръководи
тел.

опреде-
паушал, не е заинтере

сована, т. е. не
от не
пряко е стимулира

на да се бори за пациенти, 
но се случва хората 
по няколко дни. Неразбирае
мо е и това как пирстската 
болница е могла да се задъл
жи, че ще може 
зи прегледи когато 
например свой специалист по 
ухо и очи. За целта тя взема

прове
ждане трудовите оргакиза 
ции и самите осигурени лица 
С влизането в

да чакат
сила на новия 

социално осигурява
не -трудовите организации бя 
ха много повече заинтересова 
ни за подобряване условията 
на труда, хигиенично-техниче 
ската охрана, за намаляване 
броя на изоставащите г 
бота по-ради боледуване, 
колкото по-рано. 
оттам, че според новия закон 
^ФУДовите

закон за

да върши те 
■тя няма

от ра-
от- 

Това идва

организации са 
длъжни да компенсират 
ните доходи на работниците 
не само

Тъйлич

за първите 
дни, както беше

седем
по-рано, но 

за тридесет дни. За покрива
не на тези задължения на 

организации се 
определена част

трудовите 
рредоставя 
от облагането 
гуровки. Както можеше 
се очаква в много трудови ор 
ганизации се намали броя на 
боледуващите. Но

за здравни оси 
и да По-нататък пленумът раз-' 

гледа и обсъди предложения
та на отделни събрания на из 
бирателите по проектоотату- 
та на общината. Бе прочетен 
обстоен доклад кои

от друга 
страна, ако в една трудова ор 
ганнзация имаме случай на 
повече боледуващи до 30 
средствата, представени от ст
рана на Завода за социално 
осигуряване бързо се изчер
пват и всички останали раз
ходи обременяват личните до 
ходи на членовете на колек
тива. Затова идва и до пара
доксални явления, че ония, 
които са действително болни

селища
какво предлагат, къде са сло 
жили забележки и др.

&дни

От прочетеното видяхме, че 
гражданите на територията 
много повече се интересуват 
за комуналните проблеми, от 
колкото за разпоредбите, ко
ито по високия стил са им 
недостъпни- Единствено по- 
широка дискусия на събрани
ята на избирателите се е во
дила за местните общности* 
националните права, като на 
кои събрания са предложи
ли въвеждане на администР» 
ция на български език.

Накрая, пленумът завърши 
с предложение да се изготвят 
заключения (от докладите н 
дискусията) и същите да бъ
дат доставени на всички ръ
ководства на обществено-по
литическите и стопански ор
ганизации.

не отиват при лекар, защото 
както се изрази един рабо
тник от ,,Циле” «дирекцията 
започва да те гледа с други 
очи”.

До различни конфликти ме 
жду осигурените лица. Заво
да за социални осигурявания 
и Здравния дом идва главно 
поради твърде сложната ад- 
миниотрация при Завода, ка
кто и поради честите проме
ни в технигге правилници, ко 
ито често пъ-ги и самите слу
жащи не могат да прот-ьлку- 
ват. Как иначе да се обясни 
случаят с един инвалид от 
Невля, които подал искане за 
получаване на ортоледски о- 
буща и трябвало да ги полу
чи безплатно и след няколко 
месеци му съобщават, че той 
е дължен да заплати на Заво 
да 4.000 динара. За да се ,,о- 
сигурят” служащите в Заво
да му обяснили, че -тРябва да 
се подпише, че ще 
дължимата сума в срок от че 
тири месеца, а не отведнъж.

Ст. НВ болницата в Димитровград

хонорарен лекар от Ниш, кой 
то върши прегледи в Пирот 
един път седмично, а Комуна 
лната общност е определила 
на Димитровград и Бабушни 
-ца да изпращат

вил икономии, които достигат 
цифрата от 53 милиона дина
ра. Само през 1963 година са 
направени икономии от 22 ми 
лиона динара. Не. е трудно да 
се разбере, че тези икономии 
са направени за сметка на о- 
сигурените. Покрай икономи
ите направени с медикаменти 
те след въвеждането на задъ 
лжително 
динара за всеки медикамент, 
те се дължат главно на вече 
посочените ограничения и ба 
риери при 
здравните осигуровки.

Ако тези икономии са на-

Грижи за рабошнии,ише 

Ь Босиле/радскосамо по пет
осигурени лица седмично за 
преглед при очен и ушен ле
кар. При това положение' оси 
гуРените лица чакат за пре

ло няколко месеца. За

Преди известно време в 
Горна Лисина и Горна Люба 
Та завършиха двумесечни кур
сове за квалифицирани зидаш!. 
Тези курсове ооганизираше ЦеН 
тьрът за професионално изди
гане на работниците при Заво
да за заемане на работници
те във Враня.

Зидарските курсове посеша- 
раха около стотина кирсистп. 
■На 24 март на курсистите тър 
исествеио бяха връчени свиде 
-телствата.

Кипсистите, според преценка 
ща Комисията за изпитване, са 
показали извънредни знания, 
които по степен могат да се ра 
вняват на ония на средношко
лците. Особен успех са показа
ли по математика, обществени
те науки и пр.

Тези дни Центърът за про
фесионално издигане на работ
ниците във Враня започна нов 
курс с 35 момичета от терито
рията за обущарски занаят. Ку 
рсът също така трае два месе 
ца, а след това завършилите 
ще започнат работа в цех, кой
то ще открие фабриката за о- 
буща „Кощана" в Босилеград, 
или в самостоятелно предприя 
тие, което ще заработи по-къс-

От разговор с представители 
На Центъра узнахме, че работа' 
за завършилите курса е обез
печена и че те ще сключат до 
говор за две години, колкото е 
длъжно предприятието да ги 
Държи. Това обаче не значи, 
че след тоя период ще бъдат 
уволнени, а само гаранция, че 
имат обезпечено работно мяс-

заплати
заплащане от 60'глед и

водът за социални осигуровки 
има една клаузула в която се 
казва, че спешни случаи мо
гат да се изпращат на пре- 

Ниш или Белград.

Взаимни обвинения между 
Завода и Здравния дом използването на

глед и в 
Но кои са спешни случаи, аПочти всекидневно сме сви 

детели осигурените лица да 
се разкарват от Здравния дом 
до Социалното и обратно. За 
водът за социални осигуров
ки обвинява лекарите в Ди 
митровгРад, че не искат да 
прочетат законите и прави

то.кои не — изглежда, че не е правени и ако половината от 
тези средства трябва да се 
даде за подобряване на здра 
вната служба на една терито 
Рия то тогава трябва да се по 
могне на Здравния дом в Ди 
митповгпад да довърши поне 
започнатата сграда, която ве 
че един път разопихме из ос
нови и ако продължи прота
кането ще стигнем до поло
жение пак да прахосваме об
ществени средства. Банката и 
ска

Инициативата на Центъра за 
професионално издигане на ра
ботниците във Враня трябва 
да се поздрави. От една страна 
допринасят за оквалифициране 
то на женската младеж и схва
щането на тяхното същинско 
място в социалистическото ни 
общество, и от друга, далеч по 
значителна, начин до известна

ясно.
Така например един желез

кой-(иичар от Димитровград, 
то рабс-ти като спирачен кон- 

отслабналото си 
може да предизвика

трол'>ор с 
зРение
катастрофа. Д-р Цветков го 

оглед на неговотолниците на Завода и. -затова 
често правят грешки. Лекари 

страна обвиняват
тРетира, с 
работно мяото, и разбира се 
напълно оправдано, като спе 
шен случай който не може 
да чака за преглед в Пирот 
няколко седмици. Подобни са 
случаите и с работници, кои
то работят с машини и при 

поРади макар и мигог 
отслабнало зрение мо- 
се стигне да различни

те от своя 
служещите в Завода, че се по 
ставят в ролята на лекари 
специалисти и дават мнения 
да ли някой случай е спешен

степен да се разреши пробле
мът за незаетост в тоя отдаде 
■чен и откъснат отгяпанции от Общинската

вътрешностскупщина и осрочване на те
зи средства за идната година с 

6°/о. Не искаме да
та край.

В течение на два месеца кур 
Систките ще посещават учили-1 
ще със специална професионал 
>га програма, а сетне ще дър? 
м<ат изпити. Тъй като в Боси
леград несъществуват свободни 
ромещения, курсът ще бъде 
рроведен в сградата на основ-

или не.
взаимни об-Ясно е, че тези 

винения се стоварват върху 
гърба на осигурените 
Това особено -изпъква при из?

които
мално

лихва от 
третираме причините за това 
протакане, но на всички е из 

че от 1897 година, ко 
беше построена болница

лица. же да
повреди, такива случки, ооа 
'че за Завода не са- спешни.

Правилникът на Комунал
ната общност — Пирот за на 
Цина на използване на здрав
на защита поставя различни

вестно, 
га-то
та в Димитровград, на тази 
територия не е построен пи
то един здРавен обект, нито 
пък можем да кажем, че е

пращането на специални пре 
Димитровград.- 

Комуналната общност за со
циални осигуровки в Пирот, 
в чийто състав са Димитров
град и Бабушница е сключи
ла договор с пиротската об
ща болница за специални пр 
егледи на осигурените лица

гдеди • извън

■ ното училище в Райчиловци.напреднала здравна-та служ
ба в нашата комуна.

на осигурените.ограничения 
Това особено се о-тразява вър 
ху ония боледуващи, Ст. »Д. Йотов но.които



4 БРАТСТВО

КОЙ
ИМА
ПРАВО?

Из нашето историческо минало

8 АПРИЛ 1941 ГОДИНА
Тези дни много се говори 

за успеха в основното у- 
«<илише на село Божица. За ела 
бия успех учениците свалят ви 
Пата върху преподавателите, а 
те върху учениците, защото не 
искали да учат.

Ако вникнем по-дълб)о1<б в 
този въпрос, те заключим, че 
и двете страни са прави доня
къде. Не е достатъчно да се по 
лучи само диплома и да се но
си звнието прзпо-давател, нита 
пък е оправдано, че някои счи
тат, че науката няма тайни за 
тях щом като са преподаватели. 
Това особеио се отнася до пре 
подавателя по география- Този 
предмет ме интересува най-мно 
го и затова най-много го уча. 
Преподавателят, като препода
вал лекция за Конго съобщил 
на учениците, че столицата на 
Конго е Стенливил. Някои уче 
ници се опитали да уверят пре 
подавателя, че са слушали, че 
не Стенливил, а Леополдвил е 
столицата на Конго. Другарят 
географ обаче се възпротивил 
с думите: „Истина е това, ко
ето аз ви казвам”.

Питам се колко прав е препо 
давате лят, когато по вцички вОС 
тници и географии може да се 
намери, че столицата е 
двил.
Желая другарю редактор чрез 

нашия вестник да се узнае исти 
ната, а този ттримзр да послу- • 
жи хато поука.

На 8 април 1941 година за
почнаха военните действия на

телефонните връзки- Това вие 
се смущение в частите. Пол
ковник Исаилович тръгна от 
рота до рота с кон.

то евзел участие в сражение нйцата. 
то и Живоин Вукадинович—
меРач на тежка картечница. ците отново нападаха на въл 
Вукадинович е родом от Мед ни. Когато германците

Ротите отстъпваха, а нем-
германската армия на секто- 

Димитровградско и Бо- 
Това беше част

вечера в
силеградско. 
от ония общи военни дейст
вия, които започнаха на 6 а- 
прил за разгромяването на 
бившата югославска армия и 
поробяване на югославските 
народи.

ВъпРеки това, че офицери- 
се отнасяхате на армията

към своите вое-предателски
нни частн в редовете на ар- 

имаше и прогресивни 
на ЮКП, ко-

мията
хора и членове 
ито дадоха сериозна съпроти 
ва на настъпващата герман- 

аРмия. Такъв беше слу~ска
чаят в Димитровград, където 
под ръководството на двама 
комунисти, частите 
полк „Княз Лазар ’ от Кру 
шевац дадоха сериозна съпро 

Бто как се описват те- 
в книгата ,,Кру- 

НОБ”.

12на

тива.
зи сражения 
шевац и околността в 

,,В пет часа сутринта 
април, немската пехота тръг 
на през едно открито място 

десета Рота. подпомогна- 
картечен огън. Тя пусна 

около 100 метра.
покоси. То

на 8

към 
та с ИЗГЛЕД ОТ ДИМИТРОВГРАД Аеопол-
немцигге на е
а тогава просто ги мислеха, че позицията е напу 

сната картечен залп ги поко
си от стената. Германците бя 
ха принудени да се върнат. 
В скоро време пристигна вто 
ра вълна но и тя беше поко 
сена

На края една бомба падна 
в окопа на Вукадинович. Зае 
дно с разкъсаното тяло висо 
ко отлетя и картечницата. 
На това място селяните наме
риха военната книжка ка ро 
тния мерач на тежката кар
течница Живоин Вукадино
вич.

веджа, и за комунистическа 
дейност беше изключен в се 
дми клас н агимназията. Ко
гато бе дадено нареждане за 
отстъпление комунистът Жи 
воин Вукадинович отказа да 
отстъпи. Той и помощникът 
му Боривое Ковачевич от Ме 
дведжа останаха в окопа. Ро 
вът се намираше на една го 
сподствуваща височина.

Поканата на ръководители 
те и молбата на другарите 
му не повлияха на Живоин и 
неговия помощник, които ос
танаха в окопа край картеч-

— Синове мои, нито педя
земя на германците! — обръ
щаше се той към воиниците.

няколко пъти,ва се повтори 
когато неприятелят се опита 

вълни. Щомда напредва, на
Обаче при обиколка на око 

пите неговият кон бе убит, а 
той ранен. След раняването 

Исаилович.

че и ова не ще успеевидяха,
тогава те тръгнаха в нападе 
ние в съдействие с артилери 

самолетите.
Методи Станишея 

Божица
на полковник 
връзката между ротата и ча 
стите бе прекъсната а герма

ята, а след това 
Обаче позициите и по-нататък
се подържаха.

Комендантът на полка 
лия Исаилович даде нарежда 
не на полка да не се остъпва 

се бие с

и- нският натисък ставаше все 
по-силен. В тоя момент се по 
казаха и германски танкове 
и беше даден знак за отстъп 
ление.

Освен комуниста Бъркич, у 
чител от Полна, на това мяс-

а неприятелят да 
всички средства, с които 
разполага. Така борбата про- 

2 часа след обед. О

се

дължи до 
баче някои уеташки и петоко 
лонашки елементи прерязали
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екваше върху международно 
то положение за победата на 
Октомврийската 
правеха се планове за работа 
всред народа и по други ак- 
туални въпроси- 
Славко имаме главната дума 
защото той имаше богат опит 
от Работата на организацията 
на СКОЮ в Белград.

По време на образованието 
си в Белград Славко Динов 
Езема участие в студентските 
демонстрации през 1939 годи 
на, дъРжи речи против вой- 
ката, залага се за създаване 
на дипломатически връзки 
със СССР. А следващата 1940 
година той завинаги напуска 
Босилеград, своите другаРи, 
приятели и роднини. На 8 се 
птември 1940 година остави 
своята младост в Кошутняк 
край Белград. Той бе разстрел 
ян поради напредничвите си 
идеи и участието в студент
ските демонстрации. Ето как 
во разказва Милачко Конста 
н-тинов един от участниците 
в тази демонстрация:

„На 8 сепември 1940 година 
ЮКП организира разходка 
на комунистите работници, у 
ченици от средните учлища 
и студенти в Кошутняк. Там 
бяха четени сказки за между 
народното положение и пра
веха се подготовки за отбра
на на страната от настъпва
щия фашизъм. Когато жанда 
рмеристите откриха огън сРе 
щу мирните работници започ 
наха демонстрации. Славко 
беше в групата на ж. п- лини 
ята, която отбраняваше бари 
кадите. Тук беше ранен ипре 
кесен в болницата, където по 
чина от получните•рани.

В следващия брой:
ОЩЕ НЕШО ЗА РАБОТА
ТА НА ПРОГРЕСИВНИТЕ
УЧИТЕЛИ

ва Славчо Динов като уче
ник на СТШ в Белград е ста 
нал член СКОЮ през 
година. По късно 
година в редовете 
стъпва и Милачко Константи 
нов, който е бил работник в 
Белград. В тези дни, когато 
Партията пРавешес решител
ни подготовки за отбрана от 
фашизма загина и младият ко 
мунис-т Славко Рангелов Ди 
нов.

/ Двадесет години от освобождението на нашите краища
реолюция,1939

БОСИЛЕГРАДСКО В НАРОДО- 

ОСВОБОДИТЕЛНАТА ВОЙНА
пРез 1940 

на ЮКП
При това

Пише: ВАСИЛ СТАНЧЕВ2)
гаРската буржоазия няма да 
успее, както не успя на сръ
бската-..”

Жандармерийският апарат 
Босилеград със своята мо- 

ногочисленост не позволява-

водство от Лесковашки 
ръг отправено до народа от 
тая
вание е обнародвано в книга

ок-в Боси-Найгнапредничава 
леградско беше интелеегенци 

Техният брой беше твър част на СъРбия. Това въз Славко е син на Рангел Ди 
нов от Босилеград. Той е ро
ден и израстнал в бедно семе 
йство. Основно и строително 
училище завършва в Босиле
град през 1935 година. Още 
като младеж той почуетвувал 
мизерията и сиромашията- 
През есента на 1935 година 
се записва на СТШ в Бел
град- През 1938 година става 
член на СКЮ в СТШ в Бел
град. Той се проявява като 
добър организатор, особено в 
младежките кръжоци на СК 
ОЮ където се проучваше ма 
Рксистическа литература. У- 
частвувал е във всички акции 
провеждани от организация
та на СКОЮ по това време, 
а особено в привличането на 
напредничави младежи от 
средните училища.

През летните месеци той и 
двал в Босилеград пРи баща 
си. Неговото влияние всред 
народа на Босилеград е огро 
мно. Той с успех тълкува по 
литиката на тогавашното пра 
вителство и открито говори 
за бъдещите събития. И не 
само това. Динов беше орга
низатор на много илегални 
събрания, които се провежда 
ха при месността „Воденице” 
недалеч от Босилеград. Съб
ранията се провеждаха във 
Еоденицата на Стоян Харала 
мпиев. На това място се рази

ята.
де малък. Те бяха завършили 
гражданско училище 
леград, а след това някои от

пРодъл-
образованието си в Бел

град, Скопие и Враня. Усло
вията на живота караха тези

ска-

вв Боси
ше да се разширяват прогре
сивните идеи на напреднича-

Всека
тях заминаваха да
жат ви-те интелектуалци, 

проява на-, съпротивление бе 
жестоко потушавана- Но 

въпреки това прогресивните 
хора и комунистите работеха 
против ненародния режим. 
Най-много прогресивни хора 
имаше в оклоноета на Босиле 
град. Между учителите най- 
прогРесивни бяха Миладин 
Попович, Любомир Джурич, 
Миладин Миладинович, Ми- 
лутин Добривоевич, от 
бац и някой си Шаранович.

След 1937 година когато за 
генерален секретар на парти
ята бе изабран другаря Йо- 
сип Броз Тито настъпи пре
ломен период в работата на 
Партията. Разрастна се и мла 
дежкото движение в цялата 
страна. В много наши големи 
градове бяха създадени скоев 
ски и партийни организации. 
Много младежи и други хора 
от Босилеградско, които бяха 
на работа във вътрешността 
на страната бяха под влия
ние на това движение. През 
1939 година един от най-нап- 
редничавите Васко Апосто
лов стана член на СКОЮ. 
Той бе ученик в търговско
то училище в Земун. След то

шехора още в училищната 
мейка да се определят 
работническото движение. У- 

по селата в Босиле 
градско бяха най-прогресивни 
хора, а някои от -тях и члено 
ве на ЮКП. Мнозина от тях 
бяха преследвани и наказва
ни зарад напредничавите си 
идеи. Те бяха изпратени в 
Босилеградско по наказание 
но продължиха 
та. Учителите пък от Босиле 
градско и околността бяха из 
пРащани на служба във вът
решността на страната... Не- 
народният режим не призна 
ваше националната определе

към

чителите

Ша-
своята рабо-

Славко Динов
отхората

Босилеградско, затова обуче 
нието в училищата се прове- 

сръбски език.

наност
та на Любиша Стойкович и 
Милош Мартич ,,Национални 
те малцинства в Югославия”- 
Във възванието между друго 
то се казва:

,,Така, както великосърб- 
ска-та буржоазия угнетяваше 
българите в Босилеградска о 
колия и по насилствен начин 
искаше да му отнеме право
то на националност, правя-т и 
българите (1941 год.) Но бъл-

ждаше на
ПокРай това жандармите въ 
ршиха различни репресалии 
над населението. Някои от 

побои умряха. Жандар- 
мерийскдта с-танция в Долна 
Любата беше известна от 
зи насилия. За националното

тези

те-

потисничест|о говори и едно 
партийното ръковъзвание на



ьМТСТЮ
а

Тези дни в Димитровградско започна

ПРОЛЕТНАТА СЕИТБА Изкупуване на земята 

главна задача• Според плана 
'сеитба, тази

за пролетна 
пролет в Димит

ровградска комуна ще бъдат 
засети 4000

по нататък продължават да 
сеят слънчогледа 
време, когато сеят

в същото 
и цареви-хектара с разни 

селскостопански култури. О 
нова, което узнахме в отдела 
за селско стопанство при Об
щинската скупщина показва, 
че -тази Работа ще бъде навре 
менно изпълнена, благодаре
ние на благоприятните 
тически условия

ца.
През последните години зе 

меделската кооперация ,,Сто- 
чар” в Каменица, покрай раз 
Еитие на животновъдството, 
обърна голямо внимание и 
на земеделското производст
во. За тази цел бяха създаде 
ни кооперативни блокове в"Ьв

На останалите 
са на

ца, който вече е бил работ
ник, също така продал своя
та земя на кооперацията, а 
една част й подарил. ПРез из 
теклата година 41 домакин
ство е продало земята на зе
меделската кооперация.

Най-много земя на коопера 
цията са продали селяните 
от Сенокос и. Горни Криво
дол. Така Таско Антов, Геор 
ги МедаРов, Димитрър Ан
дреев, Григор Гогов, Никола 
Васов и Тодор Нейков са по
дарили целокупния си имот.

По тоя начин досега над 
50 на сто от земята във Ви
сок е кооперативна. Остана
лите частни земеделски про
изводители сътрудичат с коо 
пера цията.

И занапред кооперацията 
ще продължи с изкупуване 
на земята. В скоро време тя 
планира да изкупи още 205 
хектара обработваеми площи 
630 хектара ливади и 568 — 
пасбища. Значи след две го
дини 75 на сто от земята във 
Висок ще бъде кооперативна

Това нещо поставя сериоз
ни задачи пред кооперацията 
която покрай увеличение на 
работниците, трябва да обър 
•не сериозно внимание и на 
увеличението на селскостопа 
нските машини. Освен това 
трябва да се направи обмен 
на на ония кооперативни и- 
моти, които се намират далеч 
от кооперативните блокове и 
по този начин да се създадат 
условия за механизирана обра
ботка.

площ се намира в мерите на 
селата Изатовии, Брайковци, 
Долни Криводол и Волев 
Дол, докато пасбищата са на 
СтаРа планина и Видлич.

За съвременно обработване 
на земята кооперацията наба 
ви селскостопански машини.

площи, а те 
индивидуалния сектор, 

се правят приготовления 'за се 
итба на царевица. Не същест 
вува опасност, че тази Работа 
не ще бъде завършена на 
време, до средата на 
Но, както

клима 
и достатъч- април.

изтъкват в отдела 
за селско стопанство, нивите в 
индивидуалния сектор ще бъ 
дат засети както и предишни 
те години с домашни сортове 
царевица. Това ще бъде пора 
ди това, защото на тази тери 
тоРия сушите започва

когато хибридът изкарва 
свила и метла, а възможнос
ти за напояване не съществу 
ват, за да се: засили влажно
стта на почвата. Поради това 
добивите от хибридната 
вица са твърде нестабилни и 
произодителите все още пове 
че доверие имат в домашните 
сортове, които при нормални 
условия дават най-много 16

ните количества изкуствени 
торове, които са обезпечили зе 
меделските кооперации, чИито 
трактори вече заораха в рохк- 
вата пръст. Всичко това допри

несе че до днес почти всички за 
планувани площи за пролет
на сеитба на обществения се 
ктор са почти засети. Завър
шена е сеитбата на еспаРзета 
на заплануваните 40 хектара 
слънчоглед на 20, гРах на 20 
хектара и тн., докато 130 хек 
тара са изорани и

в моме
нта

царенаскоро 
ще бъдат засети с хибридна 
царевица. В същото време.
договорено е и производство 
с индивидуалните производи- 

в разнообразна стРукту 
ра на сеитба изпълнена с 116 
на сто, т- е., вместо заплану
ваните 100 —

тели центнери.
Сигурно е, че това е далеч 

под онова, което може да да
де пак при нормални условия 
хибридът — 35 центнери.

■вм
договорено е 

производство на 116 хектара. 
Според всичко—досега е най- 
много площ е засята с овес 
От предвидените 1.200 хекта
ра са засети а 80' на сто от 
площите, т. е., на 960 хектара 
Обаче индивидуалните произ 
водители на слънчоглед, и

Сега из Височко поле машин ите мотори пеят...

Може би сортите хибрид, 
които се употребяват на тази 
територия не са най-подходя 
щи за това поднебие.

всички височки села,- Досега 
са оформени 11 кооператив
ни блока с общо 381 хектар 
обработваема площ, 345 хек
тара ливади и 3.501 хектара 
пасбища.

Поради миграция на населе 
шета, земята се продава ма

сово на кооперацията, която 
а ьрши и обмен с частните 
производители и създава бло 
кове. Земята се изкупва спо
ред качеството. За ливади се 
плаща по 9 динара декар за 
земля от 6 категория 
динара и за тРета категория 
— 12 динара Някои земедел
ски производители са 
земята на кооперацията и по 
стъпили на рабс-та в нея. Та

взел

М. Б-акич Обработваемата

‘ ПРОБЛЕМИ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
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Незаинтересованост на земедел
ските кооперации в Босилеградско

дали

ка Асен Тодоров е 
1.000,000 динара за своя имот

Общественият план на Боси-' 
-леградската комуна за 1964 г. 
и занапред предвижда увелича 
ване на обществения брутопро 
'дукт в селскостопанското про
изводство, относно по-рентабил 
Но и по- съвременна дейност 
на земеделските кооперации.

Общественият план (за 1964 
година) предвижда, че частно 
то селскостопанско производст 
ро ще участвува с 68°/о в про 
изводството, а общественият 
сектор с 32%. Тези данни го- 
рорят, че селскостопанското 
Производство и занапред си ос 
Тава главен стопански отрасъл.

Но какво показват цифренни 
те данни на производните пла
нове на земеделските коопера
ции в миналата година и как
во произлиза от сравнението с 
по-миналата година.

Земеделската коперация в Го 
рна Лисина миналата година е 
осъществила брутопроизводст I

во над 216 милиона. А през 
1962 година брутопроизводство 
то и възлизало на над 251 ми
лион. Намалените от около 35 
милиона се дължи главно на 
това, че стоковият фонд е на
малял, съответно и изкупуване 
то е намаляло.

зваг договори със селскосто
панските собственици за лятно 
угояване.

Не по-добро положението е 
и в ливадарството. И тук се 
търсят печалби, па чак тогава 
се пристъпва към мелиорисва 
не на пасбищата. Обикновено 
те се отстъпват на селскосто
панските производители за из- 
пасване на добитъка, а срещу 

‘това се търси известно заплаща

л станал кооперативен Работ 
:тик. Иван Тодоров от Камени Б. Николов

Усйешно съшрудничесшЬо Ь йро- 

изЬодсшЬошо на индустриални 

раешения
година, порадиВ миналата 

слабо послуване е намалено и 
внасянето в отделни фондове. 
При всичките три земеделски 
кооперации около три милио
на са намалени, в сравнение И 
по-миналата година. Така земе 
делската кооперация в Босиле- 

около 1,5 милиона не е

^е. Говори се, че индивидуал
ните производители на тери
торията на земеделските коо
перации н 'ДимировгРадско, 
а и в някои други общини, 
неохотно влизат в производ
ствено сътрудничество, поне
же кооперациите през пРеди 
шиите години не са ги обезпе 
чили от риск, но при разпре
делението, на реколтата, гла 
вно са обезпечавали първо 
своите производствени разно
ски и задължения, които и- 
мат към нея, а на произведи 
теля — каквото остане. Това 
значи, производителят не е 
съгласен да продаде на коо
перацията материал за угоя
ване, но и сам не иска да угоя

има интерес да сътрудничи 
в производството на тази ин 
дустриална култура, защото 
има подходящи условия — 
полученото семе връща на е- 
сентта, а за предаденото про
изводство — получава опре
делени количества олио.

Подобно е и положението 
с договорирането на приозво 
дство на тютюн. Тази година 
предприятието за обработка 
на тютюн ,Нишавска доли
на” договорира с индивидуал 
ните производители 
27.000.000 стръка тютюн, дока 
то миналата година са заса
дени 21,000.000.

Предприятието заплаща до 
бре — средно по 800 динара 
килограм тютюн Порано, пък 
когато цените на тютюна бя- 

- ха ниски — беше незначител

СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ КАДРИ 
НЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТград 

Внесла.
Единствено земеделската ко 

рперация в Долно Тлъмино е 
почти на същото равнище с! 
,1962 година.
500 хиляди в деловия фонд се 
йзравнява с около 300 хиляди 
в резервния фонд.

Какво всъщност говорят те
зи цифренни данни?

На последния пленум на ОО 
в Босилеград, покрай 

другото се изтъкна, че селско
стопанските специалисти, вмес
то да се грижат за подобрение 
на селскостопанското произвол 
ство, биват продавачи в магази 
ните на земеделските коопера
ции.

Тоя пример показа, че в уп
равите на земеделските коопе
рации ще трябва да се извър 
ши коренна реорганизация.

Опитът на някои ръководи
тели да защитават своите пози 
Ции с оправданието, че нямат 
комплексирани повърхнини не 
може да се приеме като оправ 
дание. Наистина няма комплек 
Ьи, но има повърхнини, които 
могат да се използват стопро- 
дентно за рентабилно произвол 
ство, а те не се използват ни 
половината.

И ще трябва от компетентни 
{ге в земеделските кооперация 
да се разбере един път, че те 
са организации за подобрено, 
съвременно и модерно селско- 
ртопансо производство, едш! 
йид нагледен социалистически 
образец, а ие търговски пред
приятия.

ССРН

Намалението от

около
СТРЕМЕЖ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ПРИХОДИ

рация в Горна Лисина се 
ра някъде на средата.

Тоя стремеж за увеличаване 
принадлежности

намиНамаляването на ' фондовете 
е резултат на чувствителното» 
увеличение на личните прихо
ди. Кооперацията в Босилеград 
личните приходи е увеличила за 
Около два милиона динара при 
наличието на един приет слу
жащ, земеделската кооперация 
)з Долно Тъдмино с над един 
милион, а земеделската коопе-

ва.
иаличните

служащите и професионалния 
кадър съвсем не с- отвествува 
на положението и ролята, кои

Така, ебаче, не може да се 
селскостопанскиякаже за 

производител, когато става 
дума за договорирането на 
площи за слънчоглед и тю
тюн, Чрез земеделските коо
перации предприятие ,,Уляри 
ца” от Белград договорира та 
зи година на тази територия 
на 63 хектара площ на инди
видуалния сектор и - им о- 
безпечи чрез кооперациите 
достатъчни количества семе. 
Досега от^ тези площи са за
сети половината.

Когато се вземе пред вид, 
че 1960 година в кооперация 
са засети общо 15 хектара 
със слънчоглед, тогава съв
сем е ясно, че особено през 
тази година, производителят

но и производството. 
Земеделските кооперации 

не са производители на тют
юн. Земеделската кооперация 
в Поганово ще засади с тази 
индиетРиална култура само 
1 хектар. Останалите, в свои
те производствени планове 
не са предвидели тютюн. С о

ято изпълняват земеделските ко 
операции.

ЖИВОТНОВЪДСТВОТО В ЗАСТОЙ

На различни пленуми на 
ССРН, СК и други обществено- 
политически оргаиизаации отУ 
давна се говори за недостатъч 
на заинтересованост на-земедел 
ските кооперации в селскосто
панското производство, а за тя 
хното настояване брутопродук- 
тът да се увеличи чрез подобря 
ванс на търрговията. За илюст 
рация ще посочим, че земедел 
ската кооперация в Босилеград 
държи най-модерните локали

в града, макар че съществува 
търговско предприятие.

Животновъдството, тоя отра
съл на селскостопанското про
изводство, за който съществу- 
ваат найа-добри условия, в мо 
мента се намира в застой- Оп 
демепяването на домашните ра 
си крави) прекъсна, а земеделс 
ките кооперации не се стрем- 

угояване на собствен

глед, че отглеждането на тю 
тюн изисква много работа ко 
операциите не са в състояние 
на обезпечат работна ръка. 
Тук трябва да търсим и основ 
ната причина за тази , апсти- 
ненция”, въпреки че на коо
перациите се предлагат по-до 
бРи цени за тютюна.ят към

расов добитък най-често свър I». ВгСт, Николов
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НАША РАБОТА

КошкавоАът—предвестник 

но предеш във Висок
Дребни недоразумения 

големи Последици
Първото дело довежда са

мо до заостряне на отношени 
ята, от което се излюпват за 
каните и страшните дела. & 
то и такива примери:

Ветераните на съдебните и 
лтриги, братята А. и К. от 
Горна Лисина след съдебните 
разправии започнали с взаим 
ни закани за убийство. С по
мощта на жена си А. изпол
звал удобен момент и хвър
лил брата си К. в една каца 
с джибри. Хвърленият обаче 
успял да се спаси този път. 
но в друг случай, когато сг 
рал нивата си брат му А. ус
пял незабелязано да му сло
жи камена сдда в стъклени- 
чето с ракия. Животът му 
бил спасен благодарение на 
бърза лекарска помощ.

Друг пРимеР: В. Г. от Дол
на Лисина набил баща си М. 
К. За да му върне, той пре
срещнал сина сй и му нане 
съл тежки телесни повреди 
със секира.

Двама братя от Гложйе на 
правили малък ковбойски по 
двиг. Когато селянинът М. о- 
тишъл в гората за дърва, те 
го нападнали били го, а след 
това го вързали за една бука 
където прекарал цел ден.

Тези случаи не са осамоте 
ни: „правдата” се иска в съ
да, но и по мерите може би 
с цел да се побърза, Изглеж 
да, че присъдете ня-мат онова 
въздействие, което би могло 
да доведе до премахването 
на тези междуособни -,разчи 
ствания на сметките”.

От друга страна разходите 
около съдебните процедури 
са значитетни и това изтоща 
ва тези, които се съдят. За 
всичко обаче не се мисли в 
дадени моменти и това води 
до опасности.

Трудно е да се предложат 
мерки за прекясване на тази 
вредителна практика, но ти 
е струва, че по-засилената ра 
бота на мировите съвети и 
намесата на Социалистичес
кия съюз биха дали извести 
резултати за премахването 
на това зло.

Една отрицателна човешка 
проява живуРка много деси- 
тилетия в Босилеград. Става 
дума за масовите съдебни 
дела, за междуособиците, чи- 
йто последпцп| не са за подце
няване.

Да се иска ..правдата” до
край минава у някои хора в 
страст, която обикновено вог 
ди две семейства към дребни 
несъгласия, а след това с ця 
ла дузина свидетели и пред 
съда.

Започва се с обикновена тъ 
жба, решаването на която, не 
по вина на съда, а именно за 
Рад страстта, се протяга ня
колко години. В това особено 
усърдие провяват отделни 
хоРа, че и отделни села, за 
които вече съществуват анек 
доти >но и тежки и тъжни 
приказки, анахронизми на 
нашето време.

Б. С. от Гложйе например 
е човек, името на когато чес 
то може да се срещне в архи 
вните документи на Босилег 
радския съд. Невероятно е 
просто че и неговият кон е 
запомнил съдебното здание в 
града. Един ден този човек 
въРзал коня си пред една во 
деница в реката, но случило 
се, че конят се отвързал и 
вместо за дома се отправил 
към Босилеград и спрял пред 
съда. Този човек почти вина 
ги отивал на съд с кон.

Днес във Висок, казват хо 
рата, е първият пролетен ден. 
Слънцето се изправило над 
високия хоризонт, силно при 
пича и намалява белите сне
жни петна на Стара планина 
и Ком. Височица силно бум-

свобедно време за разговор. 
Тук времето беше точно из- 
планувано и нито една рабо
та не можеше да се изостави.

;— Много хора се опитваха 
да работят в мандрата — ка 
за главния майстор — но мно

то на треват? Тайната на ка 
чеотвото изключително зави
си от пашата.

Рангел Динчев е от село Се 
нокос. Всичкиого знаят кат 

кашкавал.добър майстор на 
Той отдавна вече е трябвало 

но любов-да отиде в пенсия, 
та му към кашкавала го ка
ра и в така напРеднала въз 

работи в мандрата. Зараст да 
педесет години от както 

кашкавал във
се

Високправи
той следи неговото развитие 

дете се радва на успе 
които се постигат.

стаРият май 
стор че през 1906 или 1907 го 
дина се започна с правене на 
кашкавал тук. На Цървена 

беше построена първа

и като
хите,

Зная — казва

Локва
по селата се 

правеше само сиРене. Првият 
търговец беше някой си Ма- 

Галички. По-кЪсно прои

та мандара, а

нол
зводегвото се увеличи и подо 
бри.

Старият Рангел Динчев си 
когатоспомня за ония дни

беше много евтино и 
височко злато, каш 
изнасяха много тъР* 

който трупаха богаства 
в бивша Юго

млякото
жълтото
кавалът,
говци
Много търговци 
славия направиха

кашкавал. Днес про

Те се гордеят с това, че височ княт кашкавал пътува на нлкол
ро континенти капитал от

височкия 
изводството и продажбата ор

Тя сего малко от тях се задържа
ха -тук на работа. Тук трябва 
голяма любов към работата, 
за да може да се издържи до 
кРай. През главния сезон ко 
гато най-много има мляко, ра 
ботите започват в раните ут 
ринни часове и завършват до 
късно през нощта...

ти, докато на нивите се пус
кат първите бРазди, които се 
редят след мощни трактори 
и малки плугове зад бавно 
движещите се крави. Но най- 
сигурен предвестник на про
летта във Висок са първите 
свежи погачи кашкавал в ман 
дрите на Сенокос и Г. Криво 
дол и веселите гЪлчки на хо 
рата по събирателните пунк
тове, които донасят млякото.

Като малки поточета, мля
кото се слива от всички баи
ри, пренасяно в малки котли 
и бели какги до събирателни 
те пунктове- Оттам в по-големи 
кан-ги се пренося до мандри
те, където се преработва в ка 
шкавал и други млечни прои 
зведения.

По следите на млякото и 
ние се намерихме пРед Гор
но криводолската мандра. То 
ва е нова каменна сграда, с 
няколко помещения за прера 
ботка на млякото, квартира 
за майсторите и огромен мага | Някои мислят, че това зави- 
зин за складиране на кашка си Само от работата, някои 
вала. Тримата майстори Йо- 
ван Рангелович, главен май
стор, Рангел Динчев и Йован хубавия височки
ЧиРич нямаха нито минута вал зависи само от качество"

Въпросът е учебни
ците ще бъде 

разрешен

ганизира кооперацията. 
стаРае реално да заплати мл 

печалбите, конто 
от кашкавала

якото, а от 
се получават 
подобрява производството и 

машини 
земята. Все-

земеделскикупува
за обработка на 
ки височанин се гордее, чете 

кашкавал се тъРси и на 
други континенти. През пос
ледните години той е много 

пазара в Америка.

На 6 и 7 април т. г. Коми
сията за учебници на българ 
ски език проведе заседание в 
Ниш под председателството 
на Димо Илчев. Бяха разгле 
дани допълнителните рецен
зии за читанка за VIII клас. 
Сборник от български литера 
турни текстове и Мой Роден 
край за I, II и Ш клас и ре
цензиите за читанка за IV 
клас.

хния
Йован Рангелович е един 

от малцината отари майстори 
който вече три десетилетия 
прави кашкавал. Работил е 
в Македония, Космет, Банат, 
променил много чорбаджии в 
миналото, работил при много 

някой път 
любимата

търсен на 
Само в Горни Криводол през 

година са произве 
вагона кашка-

изтеклата 
дени над два 
вал и един вагон сиРене.

Тримата майстори от Г. Кри 
обещават, че и през то

трудни условия, 
съвсем евтино, но 
„професия” никогаш не е на

В. Велиновводол
я сезон ще изкаРат качествен 
кашкавал. Те с радост говор- 

своята работа. Старият Осем години 

на кооперативна 

работа

пуснал.
ят за
Рангел през тая година 
вложи още поголеми усилия, 
защото това трябва да му бъ 
де последна година. Решил е 

Но кой знае

— Работил съм на много ме 
казва той — но най ще

ста
много обичам да работя тук, 
в нашия Висок, защето човек 
знае за какво работи. Тук из 
лиза и най-добър кашкавал. да търси пенсия, 

ония,
не вярват и 
идната годи и а пак ще го ви
дим кРай тезгява.

които го познават това 
може би и през

Аз мисля,казват от овцете.
кашка- Птичини за това има и дру 

ти. Младите хора слабо при- 
към тая работа.лягат

— Днес хората искат да ра 
ботят „под саат” казва—дру 
гаря Рангелович —ИМАТ ЛУНАТА ЧИ1А1ЕАИТ
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а на ман
не може. Ние дредрата това 

мнем
даме огъня, перем цедилките, 

дремнем, свеждам мляко 
то, пРавим месечни доклади 
за' кооперацията и почти по 
двадесет часа сме на крак. Он 
я, койте не е свикнал на без 
сънни нощи — напуска май-

край тезгява, прдклаж

пакПример на небрежност
— Абе, не се ли страхуваш, 

минаваш край черква-
Най-близкото до Димитров- 

(град село Лукавица би трябва ! когато 
ло да бъде, зарад близостта по Уа?

най-уредените. Из- 
село

драта.
Напуснахме тримата 

стоРи от горнокриводолската 
мандра с пожеление 
по-успешна работа'.

— А, по-страшно е да минеш 
край салона, защото тук всеки 
цоже да влезе.

Само една стая, където се на 
мира библиотеката, има брава, 
Но като че ли и там я няма, за 
щото почти всеки младеж мо
же да я отключи и влезе.

Кой Аа купи брава? Не бива 
да го търсим, защото на мла- ! 
дежкия актив Дом-ьт е най-ну 
жен и следователно трябва да 
намерят 200 динара за брава.
- Всъщност работата не е до 
царите. Изглежда, че причина
та е друга — небрежност към 
общото.

не, едно от
лиза обаче обратното. В 
то има младежки дом в основ
ното училище. Другите села и- 
мат свои селски Домове на кул 
турата, а в Лукавица нито ед
на организация няма да отде
ли средства поне за брава на 
салона. Вратата на салона са 
отворени и входът е безплатен 
за всички кокошки и кучета. 
рСогато трябваше да се извър- 
1ии ваксинация на кучетата, са 
лонът бе намерен за най-под- ] 
(ходящо място. Понеже врата- 
та стоят отворени, всеки пт>т- 
да горят по цял ден.

Между работниците зимно 
Време можеха да се чуят таки
ва диалози:

май- Дядо Борис с „любимците” си... ~-
за още

За подобрение на овцевъд
ството във Висок кооперация 
та положи особени грижи за 
расов подбор. За тая цел ко
операцията набави сортни ов- 
нове, дори и от СССР. ТРиде 
сетте кооперативни овнове се 
намират на стопанствата под 
специална грижа на Борис Де 
лчев, който 8 години се гри
жи за добитъка. Помещения- 

овновете

цвик от мандрата.
— Дадох им за опит, каза 

той, но видях, че много го ог 
бичат и въпреки че малко ми 
е далечко и неудобно за пр®" 
насяне, все пак изпълнявам 
с воля тази работа. Ще искам 
ст управата да направи специ 
лни корита по-близко до ман
драта, за да не нося толкова 
далече.

Дядо Борис е твърде дово
лен от работата си.

Б. Николов
I

та, в които живеят 
са безупречно чисти. Дядо 
Борис се старае за храната. 
В последно време ги пои сВ. Т.
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П<Йк1?ТОВКИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА 

НОВ У ЧЕБНИК ПО ИСТОРИЯ
Към края на миналатал сеА-мицд в Димитрвоград сс ировс 

де зседание на което
цата познават бъгарската 
рия- Трябва да се разпише ко 
нкурс за история, която 
говор;., па новите изисквания 
в тези училища,

Настои да свърже всички прог 
ресивни тежнения в миналото 
:та двата съседни народа н та
ка методически да бъдая' пос
тавени уроците по история за 
да могат децата нзучяло да с.хва 

минало на

исто-
лрис-ьст- 

вува представителят на Завода 
^а издаване на учебници 
Ря Драган Раиковпч. На 
щанието присъствуваха всички 
преподаватели по история, уш 
равнтедп на училищата н Рап-, 
гел Тошев съветник при Псда- 
гоГичесия завод в Ниш

ще от
друга
съве-

МИЛИСАВ СТОяНОВ: Допъл 
иптелната част отговаря 
шпте

нат историческото 
паяците народи. Затова аз не- 
сч м за някакво допълнение на 
сегашната история но за изгот 
вяне на нов учебник, който ця 
лостно ще обхваща историчес 
кото минало ма двата народа.

за па
училища само, че не е 

пълна. Децата трябва да 
познаят гю-подробно

сс за; 
с феода

К-г;

йгмга?-1тштж
РАНГЕЛ ТОШЕВ: При изуча 

ването ма българската з У горпя 
ние ще срещнем трудности и 
затова, защото преподаватели
те по история са предимно мла 
й,и хора, конто в училище ие 
са учили българска история". 
Нужно е чрез известен наръЧ 
ми;К и чрез други форми на ра 
бота; да се окаже помощ па те . 
зи учители.

По всички тези въпроси ще 
бъдат запознали колективите 
•на основните училища в ОбщИ
наТа, а след това мненията и 
препоръките ще бъдат изпра
тени- до Завода' за издаване на 
учебници, който ще предприе
ме нужните мерки за изготвя-* 
не на учебник по история за 
учениците от българската на
родност.

I §>т шI щ ^ щ
ШКЩНМ К

Тези дни Югославския театър с огромен успех представи 
драмата Открития'’ в ПарижшчЩШ, М:

В Каменица
Ш ШтШШШ и ЩютШМ

1Ш - Един ученик струва нод §190 динаращ
.

През последните години чи 
слото на учениците в Камени 
шката осмолет-ка значително 
се намали поради 
на населението. Днес учили
щето има 124 ученика в гор
ните и 86 в долните класове, 
които учат в Изатовци, Сено 
кос и Долни Криводол. По ре

шение на Общинската скуп
щина в Димитровград ще се 
закрият отделенията в Сено
кос. Това още повече 
■трудни работата на училище 
то, защото учениците ще бъ
дат принудени да пътуват. Се 
га почти всички ученици в го 
рните класове във Висок пъ 
туват до Каменица и обрат-

ШШк
миграция ще за- ,

Ученици от основното у ще в Каменица
На съвещанието бе направен 

обстоен анализ
учебници по история, които се 
използват в училищата на бъл
гарската народност дадоха пре 
дложения за нов учебен плац 
и програма по история за уче
ниците о тбългарската народ
ност.

Съвещанието констатира, че 
програмата по истори|ч е твър 
де преобширна. Отделен проб
лем предс-гавява допълнителнЛ 
та част по българска история 
да се внесат и нужните уроцН 
по българската история.

Ето изказванията на прпсъс- 
твуващите по тоя важен въп 
рос:

ДРАГАН РАНКОВИЧ: Кога- 
то разглеждаме обучението по 
история в училищата на бъл
гарската народност тогава тря 
бва да имам пред -вид колко де

лпзма в България, периода па 
XVII и XVIII век и национал
ното освобождение, Септемв
рийското въстание и освобож
дението ма страната, сътруднн 
чесгвото между двата братски 
народа през последната война.

ТОМИСЛАВ МИЛАНОВ: Тря 
Сва да се разгледа и отношени 
ето на чайовете по история и 
Големината на матерната коя
то трябва да се научава. Често 
пъта това1 е"вината - за слабия 
ус ех. Новият учебник трябва 
напълно да отговаря на съвре 
менннте условия и възрастта 
на учениците.

КИРИЛ ТРАЙКОВ: Изучава
нето на допълнителната част 
от българска история трябва 
сериозно да се схване от стра 
на на преподавателите, защото 
с това ние изпълняваме извест 
ни конституционни разпоред
би. Новият учебник трябва да

на сегашните

но.

САМОДЕЙЦИТЕ ОТ ПРОКУ- 

ПИЕ В ДИМИТРОВГРАД
Поради пътуване и други 

затруднения, уезехът е незадо
волителен. Само в VI 
31 ученик — с тРи и повече 
слаби са 11 
две слаби — 5 ученика. Най- 
много слаби бележки 
френски и сърбохърватски е- 
зик, а след това по математи 
ка, български и биология. 
Трудности създават и преета 
рялите ученици, които нямат 
интерес за учене.

Малкият брой на ученици 
по отделения поскъпва обуче 
нието. Въпреки малката от*ав 
па за матери.адни разходи 
(474.000 динара), все пак из
дръжката за един ученик 
струва над 40.000 динара.

клас от

ученика, с една и
: Любителите ща .театъра. в Ди 
Митровград, които миналата го 
дина бяха твърде доволни от 
„Зона За.мфирова” в изпълне
ние на самодейците от Проку- 
пие и този път констатираха, 
че гостите от Прокупие упори 
то, с доста слух и водя, се о- 
питват да проникнат в мисъл
та на класическия репертоар.

Най-силната) комедия на Сте 
рия „Кир Яня", която в бук
валния смисъл на думата не е 
оригинална, поради особения 
начин на представяне на един 
обществен тип и богат местен 
колорит, представлява непресъ 
хващ извор на креативни конс
пирации. Обаче, скъперникът 
на Стерия, според последовател 
но проверената психология на 
,Човек, чмято единствена мерка 
са парите, днес представява, 
както още Йовам Попович кон 
статира, мизерен инвалид. Раз 
бира се, Кир-Яня е жив, защо-* 
то това е пластична и общесъ 
веио типична фи|гура в типич
ни обществени отношения на 
едно време, обаче истински про 
блем е въпроса дали като та
къв може да звучи модерно н 
Ьктуално в театрален смисъл.

Постановчикът Радомир Гли 
Гориевич няма особени и ориги 
нални решения за осмисляне на 
црекалепостта и безумието в 
печеленето на пари, 
представлението беше в духа 
ца наши|те традиционни схва
щания и тълкуване на текста 
даден от Стерия- Общо впеча|г 
ление представянето на гости-- 
уе е „Кир-Яня” е прецизно, но 
Не и вдъхновено.

В ролята на Чедомпр Жура- 
вица (Кир-Яня) и Мичо Велич 
кович (Кир-Дима) имаше вът
решни вибрации, докато Иван 
Йованович в ролята на нотаро 
ша Мишич беше твърде несигу 
рей.

Общо взето, изпълнението на 
„Кир-Яня" преди всичко подо
баваше на иещо, което е без
брой пъти сме гледали. Днес и 
самодейните театри употребя- 
рат далеч по-съвременни начи
ни иа изразяване.

има по

I

Лгобиша ДжорджевичДва аршина 

за любезност
№

обръща към вас: ,,Другаря 
ще пътува до-.., заповядай
те..,” След това ви помага да 
качите багажа, дава ви билет 
показва ви мястото, пожела
ва ви приятно пътуване. И 
не само на вас. На всяка но
ва спирка той предупрежда
ва ония, които трябва да сли 
зат и посреща новите пътни
ци. И за всеки пътник нами
ра вежливи думи--,

Шофорът пък, седи 'зад ко 
рмилото и не се бърка в Ра
ботата на кондуктора. Той е 
в бяла риза, с чисти и изгла
дени дрехи. Седите и невол
но си спомняте за шофьора 
на автобуса за Горни Висок, 
за неговите изцапани дРехи- 
небръснато лице и тогава си
гурно ще си поставите след
ния въпрос: „Тези хора работ 
ят в едно предприятие, имат 
едни и същи възнаграждения 
и защо тогава прилагат два 
аршина за любезност. Дали 
предприятието Разпорежда 
своите служещи според лю
безност, или пък те приспосо 
бяват държанието си според 
посоката на автобусите...

За ония, които са пътували 
автобу- 

Автотранс- 
портното предприятие от Пи
рот, а след това продължили 
пътуването си за Ниш, тези 
редове няма да представяват 
никакъв интерес, защото те 
и сами са почувствали това.

Ако кажем, че пътувате за 
Каменица или Димитровград 
или Звонци, вие ще бъдете 
свидетели на постоянни остри 
„обяснения” между пътници
те и кондуктора. ПРи това мо

за Каменица с
насите

гат да се чуят и съвсем неп- така чеот-ристойни думи и изрази
пътниците. Конправени към 

дукторът има държание на 
командуващ на положението 
в автобуса. Това е вече така 
прието и никой срещу това
не се бунтува.

Но ако продължите пътува 
нето си към Ниш, ставате из
ненадани от онова, което ще 
видите и чуете.., Още не сте 
се качили в автобуса и мис
лите, че кондукторът ще по
чне да вика: ,,Защо 
много носите багаж”, 
пред вас излиза спретнато об 
лечен човек в тъмносиня уни 
форма, с приятна усмивка се

... I
Четете и 

разпространявай

те в-к „Братство44
толкова

а ето

Б. Николов Йеролим Мише: Момиче



ОТ КОГА (Е ЗНАЕ 

ЗА КАРТИТЕГОРНА ЛИСИНА
ли а особено черковните ста- 
решини забранявали картоиг 
рачеството и наказвали непос 
лушните с големи парични гл 
оби. Тези наказания не могли 
да спрят играта на карти.

Още тогава картите имали 
определени знаци и произво- 
дителите ги приемали като за 
дължение. Езутитът Менстрю 
от Париж дал следното тъл
куване на някои цветове на 
картите. »Сърцето означава 
Съсловието на свещениците, 
пикото войнишкото карето гр 
ажданското а трефъ-т- селско 
то.” Други пък давали дру
ги обяснения на тези симво
ли. «Всички символи означа 
ват войнишки качества. С-ь 
рцето — бързина, карото — 
щит отбранително оръжие 
пикото сфанизвно оръжие а 
трефът обезпечаване на вой 
ската с провиант.

се добре мястото, дето е била 
тя, в вътре в крепостта има 
вглъбнатини, вероятно осно
ви на сгради. Цялото гради
ще е преровено от иманяри, а 
също и от други хора, които 
и сега изкопават здрави тух
ли. При такива Разкопавания 
вън от> оградата са открити 
няколко гробници, в които те 
лата на умрелите били поста 
вяни с краката към север. 
Гробовете били съградени от 
пет грамадни тухли, малко 
кубести. Еднатта била поста 
вена отдолу, две отстрани, е- 
дна при главата и една отго
ре. Страничните се прилепя- 
сат при краката. Намират се 
доста медии монети, но над
писите са им изтрити.

ентърът на село Горна 
Лисина е разположен 

в едно закРито от вет
ровете място, отдалечено око 
ло 2 километра на североза
пад от Две реки. Останалите 
махали на селото са пръсна
ти около тоя център главно 
из клисурата на Лисинска ре 
ка- Има няколко 
по склоновете на Божичката

Селото има следните маха
ли: Махала Драгойчеви коша 
Ри, Венчинска махала, Ябуче 
махала, Орловица махала. Раз 
цепеница махала, Ко.тщща ма 
хала, Владичева махала и 
Махала Село.

Откъм старини селото не е 
бедно. От лявата страна на 
пътя тъкмо на север от учи
лището и близо до него, се из 
дига малка височина със сво 
ите стьрмни склонове към 
реката, която го заобикаля от 
двете страни. На върха на 
тая височина, която се нари
ча Градище, е имало укрепле 
ние със стени ст камъни, тух 
ли и хоросан. От крепосната 
стена не е останало нищо. 
сРината е до земята. Познава

Вероятно никога няма да 
се узнае кога са изнамерени 
картите- Съществуват толко
ва много противоречиви пред 
положения, че нито едно не 
може да се приеме за сигур
но. Според една лсгенда ста
рите гърци измислили карто 
играта по време на нападени 
ето на Троя. Вятърът напъл 
но утихнал и корабите спре 
ли на открило море. По пред 
лсжение на един от военно- 
началниците на войниците би 
ли дадени някакви квадратче 
та да се забавляват.

Въе Венеция на площад 
,,Св- Марко” се играели карти 
към края на ХШ век. Някои 

мислят, че картите са донесе 
ни от Египет някои че поти
чат от арабите, които след во 
енните походи се застояли в 
Испания. Дали маврите са да 
ли на европейците тази заба 
ва е трудно да се каже кога 
то се знае, че те са мохамеда 
ни а коранът забранява вся 
какъв вин комар- Може би 
има малко истина и в твърде 
нието, че картите са измисли 
ли китайците и че црез Ин
дия са пренесени в Европа.

Във всеки случай тогаваш
ните карти не са подобавали 
на днешните. Китайските ка 
рти имали формата на табло 
с някакви чудни белези.

Към края на XIV век на 
френския престол бил Кар- 
ло VI. Луд човек с добро сър 
це, неуравновесен. Изкусни 
майстори направили карти за 
него и придружаващите го 
лица, които подобавали на 
днешните. В това време в Гер 
мания Еече съществували це 
хове на майстори за израбо 

Ст. Н: ' тка на карти. Някои владете

махали и

клисура.
Навсякъде из землището на 

селото се срещат извори със 
и пивка вода и селя- 

изключително из-
, студена

ните пият 
ворна вода. От долинките по 

взимат вода само за пра 
не. По известни кладенци са: 
ЦинцаРски кладенец, Ермен- 

Цалевец, Селишки дол.

тоци

ски,
Ясиковски кладенец. Влашки 

Веннински 'кладе-кладенец, 
нец и други. Спортна вестВсичката работна земя се 
намира около къщите на 
халите. Пърстта й е камени
ста, пясъчлива и слабоплодо 
Родна. Нивите се сея-т главно 

(най-наторените), 
(най-високите).

ма-

ЗАСЛУЖЕНА ПОБЕДА
ечмик

ръж и овес 
Малки общи мери има на ня
колко места в синора на се
лището, но добитъкът пасе и 
по непосетите и оставени да 
лежат на угар и прелог. Мно 
го от ливадите се намират да 
леч от махалите.

се
Играта беше неинтересна. 

Липсваше жизненост, която 
най-често съпровожда срещи
те им. Армейците бяха физи
чески далеч по-издръжливи и 
затова и победиха. Първото 
полувреме завърши при ра
вен резултат 1:1.

Учениците имаха възмож
ност на два-три пъти на на
малят резултата, но тяхната 
игра винаги завършаваше ня
къде пред единадесетиметро- 
вия удаР.

За Разлика от тях, армей 
ците с няколко контраатаки, 
и акции успяха да затресат 
повече пъти мрежата на уче 
ническия отбор.

На 5 апРил тази гс-дина на 
градското игрище е Босиле
град се срещнаха отборите на 
местния гарнизон на ЮНА и 
смесеният отбор от ученици и 
градската младеж.

Отборът на армейците за
служено победи с 5:1.

Най - дълбокияш 

океан
Досегашните измервания 

на морските дълбочини са 
показали, че най-дълбок е 
Тихият океан. Той предста 

влява и най-голямата вод
на повърхнина на света по 
чти като всички други мо 
рета и океани заедно. В Ти 
хия океан е измерена най- 
голямата дълбочина досе
га, а именно 9 218 метара, 
в Индийския

КРАТКО, НО 

ИНТЕРЕСНО
1945 година е изхвърлили ла 
Еа на височина до 3 киломе
тра а лавата се простирала на 
40 километра наоколо.

Освен това на Камчатка се 
намират около 90 извора, кои 
то имат кипяща вода и някол 
ко мощни гейзери. На една 
от реките, чиято вода е кил 
яща, е построена водоцентра- 
ла, която се различава от вси 
чки други по това, че маши
ните не движи силата на во
дата, а нейната топлина.

Населението, което се заои 
мава с Риболов и живее по 
западното крайбрежие на по 
луоотров Нова Шотландия- в 
Канада, не хвърля мрежите 
си в морето, а на сухо, както 
обичат да се шегуват те. Всъ 
щност, рибарите поставят мре 
жите си на високи диреци, ко 
иго се поставят по крайбре
жието на морето. По тези ме 
ста приливите са много висо
ки и когато дойдат водата се 
дига на височина до 10 метра, 
така че навлиза по няколко 
километра навътре в сушата. 
Когато настъпи отливът, во
дата оставя богат лов в ри
барските мрежи.

океан

ПРАКТИЧНИ СЪВЕТИ
Твърдо сирене ще получи знае, че теглото на едно яйце 

предишната си свежест, ако е 50 грама. Според неговото 
го завием в чиста кърпа на- тегло можете да определите 
топена в солена вода. Освен теглото и на други продукти, 
това няма да плесенясва. ако нямате малки тежинки.

Яйцето е пресно, ако спус
нато в солена вода падне на 
дъното.

Вече нарязан салам бързо 
почернява на въздуха и свет 
лината. Първата филия от са 
лама, когато искаме отново 
да го употребим хвърляме. 
Щетата ще се избегне, ако 
това място намажем с мазни 
на и завием в хартия.

**

По бреговете на Тихия оке
ан в Чили ^кивея-т безбРой 
много птици. През течение на 
вековете техните изпражне
ния се напластявали и напра 
вили тор дебел около 50 ме 
тра- Този птичи тор е извън
редно доброкачествен и се у- 
потребява за тореву на ниви 
те. Макар че се експлоатира 
повече от сто години, резерви 
те са все още много големи.

Ако имате сух грах или 
фасул, останали от зимата, 
които миришат на плесен, ос 
таЕете ги известно време на 
слънце и течение. За това
време миризмата на плесен 
ще изчезне, а те ще ^югат да 
се употребят за храна.

*•
****

Ако отворите сардела и ви 
остане малко от нея, ведна-та 
я пресилете в чиния от пор
целан. Металната кутия мо
же да окислява и затрови 
храната.

Ако искате печено месо 
да остави1^ за по-дълго вре
ме, сложете го в широк бур
кан и го залейте с маст. След 
това нека стои на студено мя 
сто.

Камчатка е голям полуос
тров, далеч на изток в Съвет 
ския 1съюз. На този полуос 
тров имт 159 вулкани, от ко
ито 20 са активни, т. е. непре 
лъснато изхвърлят лава- Е-

**>

Всяка домакиня трябва да *«дин от тези вулкани, през

БАИ ОНЗИ Биляна илашно белеше... текст и РИСУВКИ 
м. ПЕТРОВ
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