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Понеже редакцията отива на ко
лективна почивка вестникът няма да 
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Стопански инициативи е Босилпрадска общинаАмандманите на дело

ШЕСТ МИЛИОНА ДИНАРА ЗА РАЗВИТИЕ 

НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО
ОЩЕ НЕЩО ЗА 

ОБЩИНСКИЯ СТАТУТ
п роектоконституциите на СФРЮ и СРС са на 

публично обсъждане. По много причини оба
че димитровградчани не могат да се прими

рят с Факта, че нямат в ръцете си и проектостату- 
та на Оощинската скупщина. Известно е само, че 
ни подкомисите ни колшсията за изготвяне 
проекта не са дали материали за обсъждане. Ина- 

, сеганпщлт статут е своеобразен рекордьор. От 
1964 година, когато е узаконен, до днес, в него ни
що не е променено. А през това време у нас ста
наха три конституционни изменения. Всички тру
дови организации и самоуправителни институции 
променяха своите статути и други нормативни ак- 
тове. Всичко се променяше, само не и статута на 
Димитровградска община. Консерваторите добре са 
го консервирали! Наздраве им, на схващанията, че 
не са имали основание да променят статута!

Но днес на тези позиции не може да се остане.
Гражданите в общината не дават. Това 

тествено, защото са разбрали, че настоящите кон
ституционни промени най-дълбоко променят иконо 
мическата позиция на трудещия се и гражданина. 
Разорали са, че вече не може да се решава в тяхно 
име, защото „в осъществяването на своите общи 
интереси в оощината, трудещите се решават орга
низирано и с други организации и общности и чрез 
други форми на самоуправително споразумяване и 
договаряне”. Така те създават и развиват матери
ални и други условия за живот и труд и, за задо
воляване на материални, социални, културни и дру 
ги оощи потреби на трудещите се”, насочват и съ
гласуват общественото развитие и уреждат отно
шенията, които са от непосредствен интерес за тру 
дещите се и гражданите, образуват органи на са
моуправление и власт за изпълняване на тези за
дължения, осигуряват непосредствено 
на законите, организират всенародна отбрана, 
ооезпечават равноправие на народи и народности, о- 
бществена самозащита, контрол, 
но-битови въпроси и т.н.

— С помощта на Фонда на СР Сърбия за подтик
ване икономическото развитие на стопански изостанали
те общини и Кредитната банка от Лесковац ще бъдат 
осигурени 6 милиона динара за създаване на две ферми 
и за модернизиране на кланицата в Босилеград

на

Преработвателно - кланич
ната промишленост “Агро- 
експорт“ от Белград ще изго 
тви проекти за организира
не на интензивно животно
въдно производство в Боси- 
леградска община. Предим
ство ще се даде на отглеж
дане и угояване на едър до
битък и на модернизиране 
на кланицата в Босилеград, 
която има условия да бъде 
една от най-доходните в 
Южна Сърбия- 

Такъв договор бе постиг
нат миналата седмица в Ле
сковац в организация на Ос 
новната стопанска камара. 
В обсъждането и уточнява

нето на акцията 
единствена и най-голяма 
Босилеградска община — у- 
частвуваха: директорът 
Републиканския фонд по ра
звитие на неразвитите краи
ща Милан Дукич,

засега за това са налице, а сегаш
ното състояние на този . от
расъл дава гаранция, че вло 
женият динар ще даде ре
зултати.

Между заинтересованите 
в разговора се постигна до
говор до края на годината 
да се формират две ферми 
за угояване на едър рогат 
добитък, да се модернизира 
кланицата, в която ще бъ
дат доставени два хладилни 
ка за дълбоко замразяване и 
да се финансира угояването 
на добитък в частния сек
тор.

в

на

е и ес-
директо- 

рът на „Агроекспорт“, дирек 
торът на Комуналната банка 
в Леоковац и представители 
на стопанските организации 
и общинското ръководство . 
на Босилеград. В резултат 
на предварително изучаване 
на въпроса от специалисти- 
на „Агроекспорт“, е догово
рено да се пласират капито 
ловложения за развитие на 
животновъдството в Босиле- 
г.радска община. Условията (СЛЕДВА НА 3 СТР.)

изпълняване
От посещението на Янош Кадар е Югослаеия

уреждат комунал

УКРЕПВАТ ЮГОСЛАВСКО- 

УНГАРСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ
Когато в проектоконституцията на СР Сърбия 

четат тези редове димитровградчани с право си за
дават въпроса: по какви причини не им е даден на 
обсъждане проект на общинския статут по време 
когато имат в ръцете си Проектоконституциите на 
СФРЮ и СРС. Това са въпроси, които в отделни 
среди имат специфични самоуправително-правни 
решения и най-целесъобразно би било за тях да раз 
товарят и разискват ведно с проектите на консти
туциите на СФР Югославия и СР Сърбия- Защото в 
общите рамки трябва да се набележат и практич
ни решения-

От друга страна пък — оправдан е страха, че 
всяко закъснение на проекта на общинския статут 
може да е от вреда — защото не ще има достатъч
но време всестранно да се разгледа всяко негово 
положение. А това ще рече, че не ще има време 
всеки гражданин и трудещ се за всичко, което го 
интересува, да пита, да каже, мнението си, да даде 

С една дума, по най-демократи-свое предложение, 
чен начин да се мине към преустройство на аман- 
дманни начала. Затуй пък ще се осъществи една 
друга позиция-* становищата на комисията и под
комисиите и професионалните служби и отделни 
групи ще имат решаващо значение, а проектът ще 
бъде представен в скупщината в името на трудещи
те се и работническата класа и гражданите. А Об
щинската скупщина ще го приеме без да е извър
шено допитване с трудещите се и гражданите.

*

От югославско-унгарските разговори
Самоуправителна ли е тази постъпка?

Тито и Кадар взаимно са 
се информирали за дейност
та на Съюза на югославски
те комунисти и на Унгарска 
та социалистическа работни 
ческа партия» както и за въ 
грешното развитие на двете 
страни. Те са разменили мие 
иия за югославско-унгарски

те отношения, актуалните 
международни въпроси и за 
международната активност 
на двете партии и страни.

С удоволствие е отбеляза
но, че приятелските отноше

от президентаИмат право работниците, трудещите се, граж
даните, конституционно учредени в обществено-по
литическа общност да се сърдят на неотговорното 
отношение на комисията за изготвяне па проекто- 
статута. С право търсят и ангажиране на Съюза на 
комунистите по този въпрос. Това е още едно до
казателство, че 
иост за хората,

на^СФРК)1 и председателя иа 
Съюза на югославските 
„у шсти Й. Б. Тито, първият 
секретар на Унгарската 
Сциалястичеока работничес
ка партия Янош Кадар бе 
ше в приятелско "®с^ен 
иа Югославия ог 10 ДО ш

ко-

со-

смцествува политическа отговор- 
тези работи.които вършат М. Б. (СЛЕДВА НА 2 СТР.)

юш.



Йоеип Броз Тито:
От посещението на Янош Кадар в Югославия Отношенията занапред 

ще бъдат още по-добриУкрепват югославско 

унгарските отношения нашите две страни, но и за 
другите, за Чехословакия на 
пример, защото днес в све
та все повече се чувствува 
недостиг на гориво и подоб
ни суровини, каквато е не
фтът, който е от голямо зна
чение за петрохимията. За
туй не смеем повече да се 
колебаем, трябва Да действу 
вамс много бързо за да из
ползваме възможностите, ко 

ни се удават. Още пове
че, защото някои страни на 
Близкия и Средния исток, 
които имат нефт са твърде 
заинтересовани да я изна
сят насам, към Югославия и 
Европа. По 
договорихме окончателно и 
сега това трябва час по-ско- 
ро да се реализира. Така е 
решено първите количества 
нефт да потекат по този не
фтопровод през 1976 година.

На въпрос как оценява ра 
згавопите с Япош Кад Р> 
поТзидоитьт Тито е казал: 
"Р А^мисля, че това посеще 

" има огромно значение 
междудържавни

ти в Унгария и унгарската 
народност^ в^ЛОгославия^а^а"

между двете страни.
В съвместното ::: 

се казва, че разговорите 
то—'Кадар са минали в сър- 

другарека атмосфера 
взаимно разби- 

и че са „допринс-

II ВЪЗМОЖНОСТИ(ОТ 1 СТР.) ки условия
за бъдещото укрепване 

. , -мия. и всестранното... хътр.удг . добросъседските приятелски
• -.....нйчеешо мел<Ау д/ветс свра-" ' бтмошенйя, "за разширяване

ни постоянно се развиват и 
разширяват на основата на 
равноправието и «взаимна по 
лза при двустранно зачита
не на специфичните пътища 
на изграждане на социализ
ма и особеностите на меж
дународното положение на 
двете държави. Също така, 
те са констатирали, че отне 
шенията и сътрудничество
то между комунистическите

иа ние
за нашите __
отношения, Д°РИ и по;^ " 
ко, като принос към укреп
ването па световния мир. но 
сощението и разговорите, ко 
ято имахме показаха, че ме 
жду двете съседни страни, 

са Унгария и Юго- 
а, трябва да съществу- 
,обри и приятелски от-

ито
комюникена стопанското сътрудниче

ство между двете страни, 
крайгранично сътрудничес
тво, обмена чт културни, на
учни и технически постиже
ния и пр. Подчертано е съ
що, че сътрудничеството мс-

Ти-

дечна
и в дух на 
рагелство

към задълбочаване на
итокаквито 

слави 
ват д 
пощения.

Ние имахме твърде обши
рни разговори по много про
блеми. Взаимно се информи 

— ние изнесохме как

сли
и приятелст-отпошенията 

вого между двете партии и 
както и иа делото 

социализма".

жду правителствата, парти
ите и обществените органи
зации трябва да се развива 
системно и все по-широко. 
В задълбочаване на приятел 
сивото между народите в 
двете страни голяма роля и- 
мат югославските шародиос-

страии, 
на мира и 

Президентът Тито е приел 
поканата на Кадар да посс-

този въпрос се
партии иа двете страни са 
били успешни.

В разговорите е констати
рано, че съществуват всич-

рахме
осъществяваме своето разви 
тис и прогрес в нашата стра 
па, а другарят Кадар говори 
за развитието на Унгария- 
И дойдохме до убеждението, 
че двете социалистически 
страни, с усилията си, ол 
осъществили голям напре
дък за доброто на нашите 
народи. От нашата послед
на среща изминаха шест го
дини и това е много дълъг 
период. Но нещата се разви 
ваха така като чели постоя
нно се консултирахме какви 
трябва да бъдат нашите от
ношения. Нашите взаимни

в течениети Унгария още 
на тази година.

Освен това, ние разговаря 
хме и по други въпроси от 
нашето сътрудничество, за 
кооперация в трети страни 
в развитието на Африка, 
Азия, и така нататък.

С една дума, ние твърде 
основно разглеждахме мно
жество проблеми, много ас 
пекти на нашите отношения, 
така че занапред нашето съ 
трудничество ще има много 
по-широк диапазон, отколко 
то досега.

Другарят Кадар ме лока
ни да посетя Социалистичес 
ка народна република Унга
рия- Аз с голямо удоволст
вие приех поканата и не ще 
бъде необходимо дълго

Янош Кадар:

Ще укрепваме и по-нататък нашата дружба
Първидт секретар на ЦК на Унгарската социали

стическа работническа партия Янош Кадар и президен
тът Тито дадоха на 13 голи във вила „Бриони" изявления 

на агенция Танюг и на корес подента на Унгарската теле
графна агенция в Белград за разговорите, водени по вре- 
ме на четиридневното приятелско посещение на Янош 
Кадар на СФР Югославия.

Отговаряйки на въпроса как оценява разговорите, 
Янош Кадар е казал:

чеството между нашите две 
партии, след това между НР 
Унгария и СФР Югославия, 
ще служат на истинските ин 
тереси на двете страни, а ве 
дно представляват и принос, 
положителен принос и към 
развоя на международния 
живот. Това можем да кон
статираме и при найголяма 
въздържаност и скромност.

отношения и сътрудничест
во в изтеклия период се раз 
виваха по възходяща линия 
и то на всички полета — на 
икономическото, 
то, дори и на политическо
то. Сега обаче решихме 
вече да не допускаме .меж
ду нашите срещи да 
нава така дълъг период. За
щото е сигурно, че нещата 
оиха вървяли още по-добре 
ако по-често се срещахме и 
разговаряхме.

културно-

по-

да се
чака до това посещение да 
стигне, защото

ИЗМИ*

„Преди всичко, бих желал 
да кажа че и зарад личното 
ми познанство ми е драго, 
че след по-дълга пауза имах 
възможност да се срещна с 
президента Тито и неговите 
сътрудници. Тази среща пре 
мина в другарска атмосфе
ра, в приятелски дух, т.е., ка 
кто се казва днес, имаше де 
лови характер. Разговарях
ме за нашето приятелство, 
за нашите отношения и на
шето сътрудничество, с цел 
и о«т т, стремеж как занап
ред да укрепваме нашата 
дружба и разширяваме на
шето сътрудничество.

С голямо удоволствие мо
жахме да констатираме и 
може би това тъкмо е най- 
важното нещо в нашите раз 
говори; че е радостен фак-

За самата среща аз твърде 
много желая да видя какви 
успехи е постигнал унгар
ският народ с творческите 
си усилия.

Желая накрая да кажа, 
нашите отношения 
най-добър път. Те и досега 
°яха добри, но това посеще 
ние на другаря Кадар и съп 
ругата му много ще допри
несе към това те да бъдат 
още по-добри. Аз съм много 
доволен, че дойде до 
посещение и че имах

та, че нашата дружба, наши 
те отношения, нашето сътру 
Аничество ето няколко годи
ни се развиват и укрепват 
по права линия, без застои 
и че съществуват всички ус
ловия това развитие и да 
продължи.

накрая
бих искал да кажа още са
мо толкоз, че въпреки че не 
трая много дълго, беше пло 
довита и добре служи на о- 
нид цели, зарад които се съ
брахме. Възползвам се от 
случая и сега, от все сърце 
да пожелая добро здраве и 
успехи на другаря Тито лич
но, на нашите

Нашите настоящи разгово 
ри бяха твърде съдържател
ни. Разговаряхме и за наши
те -междудържавни, специал 
но иконолшческите отноше
ния. Договорихме се и по въ 
проса за нефтопровода. За
дълженията, които 
трябва да изпълним, 
ще бъде от голяма 
двете страни. И не само за

са на

И самото съобщение, пред 
назначено за общественост
та, за което се постарахме 
да не бъде много дълго, 
чи добре за широкия 
разглеждани въпроси. Ние, 
унгарските комунисти, сме 
дълбоко уверени, че доброто 
разбирателство

югославски' 
приятели, на югославските 
комунисти, на работническа 
та класа на Югославия и на 
народите на Югославия, ко
ито изграждат социализъм.

Благодаря 
помощта".

со-
кръг

поехме,
Това това 

въамо-
жност да се срещна с друга- 
Ря Кадар.

на печата за полза заи сътрудни-

Единадесетата среща между президента Тито и председателя Чаушеску

__ ИЗГОВОРИТЕ ТИТО - ЧДУШЕСКУ
&Гиа Зй 3=е вмЖ
Държавния ^ТаТоцГ ™
^яТ”лаРе^“Те: ™
ше в приятелско посещение последиатт °Т
на Югославия, еа 15 и 16 ТИТ° И
юли като гост на президента тя гСГ .
на СФРЮ йосип Броз Тито. , 6Това беше елння-лрг^гятп чеРтано положителното раз- юва оеше единадесетата витие на стопанското
среща между двамата дър- дяичество и значението 
жавници, които вече по т.ра логгтг»™*™ ™ . ието 
диция всяка година обменят последно време*0™ л1*3*63 
мнения и настояват със сво- ™ по-дълъг
ите усилия дададат свой шю се засгьХ^ сп«Г°АУ_ 
принос към отслабване на внимание да™е 
напрежението в света и да такива видове стопанско 
допринесат за развитието на трудничество топанско 
взаимните отношения меле- одез д-ьлтгл^л.п. 
ду двете съседни социалис- обезпечавай ™ се

м-“- —и
В Бялата вила на Бриони в разговорите

отношенията °ЦеНеникгаг-гг® Е ” ~Авете

ЩтстВо тоя план да се развива и о- 
богатява по^нататък.

Двете страни взаимно са 
се информирали за характе- 
ристиките на развитието в 
двете държави през послед
ната година.

цеси на силите на 
греса и социализма.

Те поздравиха завършва
нето на първия етап на кон
ференцията за европейска 
сигурност и сътрудничество 
в Хелзинки, като положите
лно усилие да се създадатно 
ви и стабилни отношение на 
нашия континент, базиращи 
се върху принципите на рав
ноправието, зачитане на на- 
поналната независимост и 
суверенитет ненамеса 
вътрешните работи 
на полза.

бъдащеЛаВИя И РуМЪНИ

мира, проВЕСТНИК НА БЪЛГЛР 
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ 
Изляза всеки петък 

Урежда редакционна 
колегия

гогослав-

минала-
Президеитът ТитоДиректор, 

отговорен редактор 
ТОДОР ВЕЛЧЕВ 

Технически

и пред
седателят Чаушеску пололси 
телио оцениха процеса на 
отслабване на меледународ- 
ното напрежение и решава

на спорните въпроси 
чрез преговори и споразуме
ния, положителната афирма 
ция на политиката на мир
но активно сълсителство и 
равноправно мел<дународно 
сътрудничество и изтъкнаха 
като факт, който охрабрява, 
че в тези процеси като акти 
вен фактор се включват 
по-голямо число страни от 
всички краища на «света, без
стрпр ТяХяата големини и степен «а развитост. Съще
временно, те подчертаха 
по-голямата роля

главен ш

сътру-

БОГДАН Николов’
Издава братство” — 
Ннш, Станко Пауновкч 
М 12, телефон 23 480 

Годишен абонамент 40, 
а полугодишен 20

на
нето

във 
и взаим-

съ- я и В:
____ще се застъпват за
сътрудничество и добросъсе- 
Ачк^ °™ошедая между вси
чки балкански държави. 

Подчертано е значението 
засилването на

при коитоАнкара
текуща сметка 

62500-60^-9529 
САК — Ннш 

некатшща „Вук Кара- 
Ажжч” Ст. Паунохяк 

Лй 12 — Ннш.

все патака стопанското, 
политическото, културно-на 
Умното, туристическото и 
Друго сътрудничество 
ДУ страните в тази област.

готов- 
сътрудничеството на все 

тези про меж-
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ЗАПОЧНА СТРОЕЖА НА 

II ФАЗА НА »ВЛАСИНА« Заседани* на Изпълнителното бюро на Председателството
на СЮК

По-бързо да се строят 

жилища за работниците
при3Ао^Раа^с™ГвНкб“ЖИЧКа и “ска Р^а
седатедят на Скупщ™^" Л*СъвбиТТ*' 
Маркович със на Сърбия Драгосдав
камък означи зато^анТт°тйСГаВяНе На основен 
нето на втората Фаза ня »»Р б°ТИТе по изгРажда-

На разширено заседание на Изпълни
телното бюро на Председателството на 
Съюза на

да се насърчава производството на ст
роителен материал, рационализация и 
повишение на производителността на 
труда в производството на жилища, оси 
гУРяване на градоустройствени и други 
условия» с които ще се окаже въздей
ствие върху увеличението на обема на 
жилищното строителство и стабилизи
рането на цените на жилищата.

При това е необходимо и повише
ние на ангажираността на общините, 
които със свои мерки и активности тря
бва да насърчават и облекчават жилищ 
нотоз строителство.

На заседанието е посочена и необхо 
димостта паралелно с усилията за уве
личение на жилищното строителство в 
обществения сектор по-голямо внимание 
да се обърне и на ангажирането на лич 
ни средства и към общо насърчаване 
на частно жилищно строителство.

Разисквано е и за по-нататъшното 
развитие и задачи на Центъра за обще
ствено изследване към Председателство 
то на Съюза на югославските комунис-

Изразявайки удоволствие 
от започването на работите, 
другарят Драгослав Марко
вич между другото подчер
та, че развитието на електро 
енергетиката в нашата стра
на е отражение на целия 
стопански напредък. Трябва 
да се каже, че интензивното 
изграждане на енергийни о- 
бекти започна в периода 
1966—1972 година, когато бя- 
ха изградени мощности от 
три хиляди и 200 мегавата, 
от което за производство на 
термоенергия 1300, а на хид- 
роенергия 1450 мегавата. Тук 
са изградени термоцентрал- 
ите Обреновац с 400 мегава
та, Косово три и четири със 
същата сила, водоцентрала- 
та Баина баща от 348 и во- 
доцентралата Джердап от 
хиляда и 25 мегавата 
славска страна. Моментално 
ние произвеждаме 14 мили
арда киловат часа, над 4 
милиарда повече отколкото 
през 1965 година. Това 
истина гигантски напредък, 
това са резултати с които

югославските комунисти, съ
стояло се на 6 юли с участие на предста
вители на Вечето на профсъюзите в Ю- 
гославия, бе оценен досегашния ход на 
обществената

ходимо да се построят нови 
термо и водоцентрали и то 
в повече етапи. До 1975 го
дина ще бъдат построени мо 
щности от около 500 мегава
та. Термоцентрала Косово 
пет с 200 мегавата и термо
централа Обреновац с 300 
мегавата.

Нашите планове за произ
водство на електроенергия 
са дългосрочни. До 1980 го
дина е предвидено значител
но увеличение на мощности
те за производство на тер
моенергия от хиляда 535 ме
гавата. Това са термоцентра 
ла Обреновац четири и пет, 
Косово шест и седем, Косто- 
лац и Колубра, както и мощ 
ностите за производство на 
хидроенергия от от 580 ме
гавата. В тази система е и 
Власина — Върла, чието из
граждане на втората фаза 
започва днес и която ще има 
сила от 70 мегавата. С из-

акция за строеж на жи
лища за работници и бе констатирано, 
че в това отношение първите резултати 
са налице. Изтъкнато бе, че и сега с раз 
полагаемите за жилищно строителство 
средства могат да се изградят повече 
работнически жилища, ако по-бързо ста 
ват промените в целокупната жилищна, 
политика.

Поради това Изпълнителното бюро, 
счита, че комунистите, работещи на съ
ответни постове в самоуправителните и 
държавни органи, отговорни за по-бър
зо съгласуване на становищата и прие 
мане на законни и други мероприятия 
трябва да обсъдят материалните и об
ществени предусловия за ускоряване на 
жилищното строителство.

В този смисъл от съществено 
ние е с икономически и други мерки

значе-
ти.на юго

От общинската конференция на ССРН в Бабушница
граждането на тези мощно
сти до 1975 година ние ще 
произвеждаме 17 милиарда, 
а 1980 година 26

е на- ПРИЕТА АКЦИОННА ПРОГРАМАмилиарда 
киловат часа годишно, каза 
между другото Маркович.
Високите ръководители на 

СР Сърбия откриха два важ 
ни обекта в Сурдулишка об
щина — амбулантно-полик- 
линически блок при Медици 
нския център, който откри 
Аушан Чкребич, а на Про- 
мая, председателят на Сто
панската камара инж. Ду- 
шан Костич откри мотел с 
24 легла.

нашите трудещи се могат да 
се гордеят.

Наред с увеличаване на 
производството на термоене 
ргия, се увеличиха и мощно
стите на мините. Така Колу 
бара сега произвежда 7 ми
лиона и 200 хиляди тона. Ко
сово 6 милиона и 600 тона, а 
в Костолац се получават ' 1 
милион и 500 хиляди тона 
въглища. За такова развитие 
на електроенергията е необ-

Бабушница. — На неот
давнашната изборна конфе
ренция ССРН е приета 
акционна програма, изготве
на според изискванията на 
Писмото на др. Тито, реше
нията на П конференция на 
СЮК, 45-то и 48-мо заседа
ние на ЦК на СКС и Платфо 
рмата за Десетия конгрес 
на СЮК. Така предстоящата 
дейност на общинската орга 
низация на ССРН ще бъде 
насочена към провеждане 
на конституционните проме
ни и широки разисквания по 
проектоконституциите на 

СФРЮ и СРС, както и в отри 
емането на общинския ста
тут.

•на Съюза на югославските 
комунисти и самоуправител- 
ната система. Оценено бе, 
че средствата на информа
ция трябва повече от досега 
да се почувствуват на село, 
в трудовите организации и 
останалите асоциации. В ка
ква степен 
притурката 
вини“, „Братство“, Радио 
Ниш и другите средства на 
информация ще отразяват 
тези инициативи, ССРН в а- 
нализите си ще оценява и 
занапред и предлага най-из
годни решения- 

На конференцията обшир
но се разисква и по пробле

мите на селското стопанст
во, тъй като кооперация 
„Единство“ е пред ликвида
ция. След ликвидирането й, 
самостоятелната организа
ция сдружения труд „Ангро 
промет” ще поеме нейните 
задачи и ще прерасне в сел- 

__ скостопански комбинат, кой 
то ще се занимава със снаб-

„Свобода” т.е., 
„Лужнишки но-

дяване и изкупуване на сел
скостопански произведения- 

За председател на Общин
ската конференция на Соци
алистическия съюз е преиз
бран Станимир Илич, а за 
секретар е избран Никола 
Велковнч, учител.

Д. Йотов

Шест милиона дин. 

за развитие на 

животновъдството

М. Б.

В провеждането на акцио- 
програма: „Социалис- 

съюз енергично 
всички

Договор за обсъждане на проектоконсти-нната
тическият
ще се бори срещу 
яления и опити на раздухва 
не на национална нетърпи
мост. Ще настои да осигури 
и пълна национална застъпе 
ност във всички органи и 

общината.” На кои-

туциите

ССРН — организатор на 
публичните разговоритела в

ферешшята бе изтъкнато, че 
чрез издателските съвети ще 
се упражнява влияние върху 
средствата на информации. 
В този смисъл работещите в 
средствата на информация 
трябва да бъдат насочени и 
определени към програмата

Тези изводи бяха взе
ти на заседанието на изпъ 
лнителните форуми на об 
ществено-политическите 
организации на Босилег- 
радска община, на което

присъствуваха и кланове 
те на политическия ак
тив.

нова на постигнатия договор 
половината от тази сума ще 

Републиканския
(ОТ 1 СТР.)

осигури
фонд с твърде изгодни усло
вия: срок на връщане 10 го
дини с лихва от 7 на сто. Ос 
таналите средства ще даде 
Кредитната банка от Леско- 
вац. За тези средства ще га
рантира „Агроекспорт“, кой
то в случая ще поеме и гри
жите около пласмента. Но
сител на капитоловложепия- 
та ще бъде сдруженото пред 
приятие в Босилеград.

С тази стопанска акция се 
откриват широки възможно 
сти за развитие на животно
въдството в Босилеградска 
община. Още веднага ще се 
подемат мерки за подобря
ване на иородистия 
на добитъка, което ще бъде 
безплатно; ще се върши ме
лиорация па пасища и ще се 

се организира по-голямо фура-

Като освен потенциал за 
на тази сто- Във встъпителното сло 

во, председателя на Общ 
инската статуарна комис 
ия ИВАН АНДОНОВ посо 
чи значението на предс- 
дстоящите разговори, в 
които трябва да се осве
домят всички трудещи се 
в общината и да се чуе 
тяхната дума.

Андонов изтъкна, че 
Тезисите на новия общин 
ски статут имат голямо 
значение и те ще бъдат 
обсъждани от населението 
в общината. В новия ста
тут трябва точно да се 
определи мястото на вси
чки общности с взаимен 
интерес, на местните об
щности, на събранията на 
избирателите и прочее.

В, В.

реализирането 
панска акция ще се ползват 
частните животновъди. Чрез 

в коитоуточнени договори, 
предварително ще им се га
рантират изкупните цени, те 
ще поемат отглеждането и 
угояването на рогат добитък 
до 200 килограма живо тег
ло. За целта ще бъдат обез
печени
друга качествена 
въдна храна.

Изборно заседание на междуобщин- 
сиата конференция на ССРН в Ниш

с концентрати и 
животно- ските комунисти. Конферен

цията прие отчета за досега
шната работа и програма за 
предстоящите задачи и 
бра ново ръководство.

За и 
МИОД
ствеио-доАИТичеокн деец в 
Ниш, за подпредседател 

СТАНИСЛАВ РИСТИЧ, тех
ник от заводите „Тигър” в 
Пирот, а за секретар ЛЮБИ 
ША МИТРОВИЧ, асистент 
на Философския факултет в 
Ниш.

От конференцията бе из
пратено приветствено писмо 
до президента Тито.

В началото па този месец 
избор по- 

Меж-в Ниш се проведе 
отчетно заседание па 
дуобщипската конференция 

ССРН, иа която в името 
иа Републиканската конферс 
нция иа ССРН говори под
председателят Шандор Добо. 
На конференцията присъст
вуваха и членът иа секрета
риата иа Съюзната конфере
нция Светослав Попович и 
подпредседателят иа Скуп
щината иа СР Сърбия Радо- 
вап Паитович. 
Конференцията единодушно 
прие предложението другар
ят Тито доживотно да остане 

па Съюза иа югослав

от то-Всички кооперанти 
зи вид ще имат определена
отстъпка като производите-

ще могат да ползват из

113-

на редседател бе избран 
РАГ ВУЙЧИЧ, обще-

битък до 500 килограма жи 
во тегло. След това ще 
коли в местната кланица. 
Първоначално фермите 
работят е 800 говеда, Р 

число непрекъснато 
со увеличава. лт.

Според първите ^сме 
вания, за това начинание не
обходими капитоловложения
от 6 милиона динара. Въз ос

състав
ще

ще жно производство.
Всичко това дава реални 

надежди и гаранции, че Бо- 
община има го-
животновъдство

но то-
ще

ва силегр адска 
лям шанс в
то. начелоВ. Велинов
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Съвещание за местните общности 
Бабушница

Пред X конгрес на СЮК и приемане на конституциите 
на СФРЮ и СРС в

ПОВЕЧЕ ДОГОВАРЯНЕ - 

ПО-ГОЛЯМА ДЕМОКРАЦИЯДоговор за разискване 

върху проектодокументите иа аманАманниПо инициатива на Социа
листическия съюз ис
ската скупщина в Бабушпи
ца неотдавна се е състояло 
съвещание, «а което са при- 
съствували представители 

на съветите на местните об
щности. Ьстътштелно слово 
е изнесла-' Олга Джурич, 
юрист в органа иа управле
ние във връзка с методите 
на работа на местните об
щности, техните проблеми, 
организационно устройство, 
работата на мировите съве
ти, както някои случаи на 
безсправно присвояване на 
обществено имущество. На 
правен е и договор във връз
ка с реализация на самооб
лагането за строеж на пъти
ща и водени разговори свъв 
връзка с хода на изборите в 
местните общности.

строяван® 
начала, и дума не може да 
става. Обаче то беше нама
ляло, а главна вина за това 
носят отборниците, които ни 
кога не са информирали гра 
жданите и местната общ
ност за дейността на Общин 
ската скупщина и нейните 
решения- Слабо е сътрудни- 

и с търговските 
предприятия и кооперациите 
в снабдяването на населени- 

Тук трябва да търсим

п акциите наНЕОТДАВНА в Сурдулица се проведе съвме
стно заседание на Общинския комитет на СКС с 
общинския политически актив и секретарите иа 
първичните организации и клоновете иа СК в Сур- 
дулишка община.

се .включат 
ССРН.

Тези дни представители 
на Републиканския полити
чески! актив в СР Сърбия <ще 
говорят пред изпълнителни
те тела на обществено-поли
тическите организации и об
щинския политически актив 
на Сурдулишка община за 
новините в прооктоконститу 
циите ага СФРЮ и СРС, а об 
ацшюкитс дейци — за тези в 
прооктостатута па ОС в Сур 
дулица. По тоя начин члено 
«сте иа общинския полити
чески актив ще се оспособят 
за провеждане иа разисква
нията «ърху проектодокумс- 
птите.
Това оце рече, че обществе
но-политическата дейност 

през лятото ще върви без 
застой.

честното
За задачите на комунисти

те във връзка с разисквани
ята върху Платформата за 
подготовките иа Десетия -ко 
«грее на ОЮК и публичното 
обсъждане на проектокон- 
стнтуциите на СФРЮ и СРС 
говори Стоядин Стонлкович, 
секретар на ОК на СКС.

Заключено е активистите 
веднага да започнат в първи 
чните организации и клоно
вете иа СК да запознават 
членовете на СК с Платфор 
мата, за да се включат в ра 
зискването върху нея, а след 
това да се сумират предло

женията и представят па ко 
мисиите за подготовка иа 
Десетия конгрес иа ОЮК.

Публичното разисквали' въ 
Р X у ироокто КО ИСТ! пуд ните 
иа СФРЮ и СРС и нроекто- 
статута иа Общинската ску
пщина в Сурдулица ще ръ
ководи и направлява коор
динационно тяло формира
но при Общинската конфе
ренция па ССРН. Разисква
нията щс се провеждат по 
местните организации и под 
ружнпцитс на ССРН и тру
довите колективи. Комунис
тите са длъжни активно да

ето.
една от по-сериозните причи 
ни, че в селата често

най-основня потребите
пъти

няма
дни стоки, минерални торо
ве, семена и така нататък. 

Председателите
местните общности

инсисти-
раха на 
да бъдат отстъпени коопера 
тивните домове ,защото са 
ги строили гражданите, а 
като по иякакво си правило, 
те са превърнати в складо
ве и магазини. Това е ос нов 
ната причина, поради която 
Общинската, скупщина ще 
ги отстъпи на местните об
щности, които ще променят 
предназначението им.

Покрай това съвещанието 
потърси от отговорните слу
жби по-енергично да постъп
ват с ония» които са присво
или обществено имущество. 
Около 500 неразгледаяи де
ла от имуществено-правно 
естество си стоят във връзка 
с завземането на 52 хектара 
голини, пасища, пътщца и 
под. Констатирано е също 
така, че мировите съвети 
много могат да допринесат 
за намаляване на съдебните 
дела.

Отделно внимание ще бъде 
посветено на ролята на мест 
ните оощности в системата 

всенародна отбрана и са
мозащита.

По повод неотдавношното 
решение на Оощинската ску 
шцина от Първи май да се 
въведе седемшдшшю мест
но самооблагане в община
та за строеж на пътища от 
П1 и IV разряд местните об 
щности, съвместно с другите 
ооществено - политически ор 
ганизации ще изготвят съот
ветни планове.

^ изнесена инфор 
мация, че в щ селища саиз 
брани нови съветина чес? 
«ите общности, а в 
“е ^Аат избрани до 
кРая на годината.

Оценявайки, че местните 
общности се стремят, колко- 
то се може повече, да станат 
институции «а наи-иапосред- 

ствено самоуправително 
договаряне, участвуващите 
в съвещанието са потърсили 
отговор на въпроса как . да 
се реализират решенията и 
договорите. без принуда. В 
общината са електрифицира 
ни ЬЗ селища. В 81» на сто 
случаи решенията и догово
рите се претворяват в живо
та без затруднения и отпо
ри, докато в останалите, ме
стното самооблагане напри
мер, е събрано наложително. 
Съвещанието оцени, че тря
бва да се съдействува, аДото 
всяка акция и всеки дого
вор да се реализират с . ак
тивното съдействие на всеки 
гражданин, без принуда.

Само ако местните общно
сти и по-нататък наблягат 
към споразумяване и само
съзнанието на гражданите 
— в доголяма степен ще и- 
ма място на самоуправител
но решаване и договаряне, 
толкоз по-масова ще е осно
вата на социалистическата 
демокрация-
За да станат важен фактор 

в метода на работа на Об
щинската скупщина - и .мест 
ните общности трябва да се 
преустроят. Необходимо е 
да се засили сътрудничест
вото между Скупщината и 
органа на управление с ме- 
стнггге общности. За намаля 
ване на това сътрудничест
во, сега, по време на преус-

М. Величков

Димитровград

АКЦИЯТА ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ НА 

СТОПАНСТВОТО ПРОДЪЛЖАВА
До края на миналата сед

мица в стабилизационния 
заем, въведен преди два ме
сеца по решение на Общин
ската скупщина, са внесени 
1 .милион динара. За отбеля
зване е, че отзивът на несто
панските организации е бил 
цялостен — сто на сто. Оча
ква се тези дни да почнат с 
внасяне на заем и работни
ците от здравния дом, кои
то също са приели решение 
и трябва да внесат около 
150 хиляди динара.

Засега все още не са пред
приети мерки в строително
то предприятие „Градня", го 
стилничарското 
тие „Балкан” 
предприятие „В. И. Циле". 
Също така и предприятията 
чиито дирекции са вън от 
Димитровград слабо са се 
отзовали. Всъщност от тях 
заем са записали само рабо 
тниците на „Траншпед”. А и- 
ма поне десетина такива пре 
дприятия.

Отзивът на гражданите съ 
що е слаб. За отбелязване е, 
че заем са записали само пе
тима пенсионери.

Трябва да кажем, че тази 
полезна акция заслужава по 
-голямо внимание. Димитро
вградското 
нуждае от средства, 
чрез стабилизационния 
трябваше да се 
чително.

В момента акцията е в за 
стой. Дали тя ще продължи 
успешно зависи, както от 
хората, които трябва да се 
отзоват, така и от онези ли
ца, които я провеждат.

стопанство се
конто 

заем 
увеличат зна

А. Д.

Поганово на

Маяиноберът в 

пълен разгар
предприя- 

и мебелното Изкупуването на малини
те в Поганово, което започ
на през миналата 
е в пълен разгар. Тазгодиш
ната реколта е добра и се 
очаква да бъдат изкупени от 
23 до 25 вагона малини.

Малините изкупува земеде 
леката кооперация „Сточар” 
за сметка 
от Княжевац, „Босна-плод“, 
от Сараево и земеделокия 
комбинат от Куманово. Зе
меделският комбинат от Ку

маново трябва да изкупи е- 
дин до два вагона, „Ьоона- 
плод“ осем вагона, а остана
лата .малина ще бъде изкупе 
на от „Джервин“.

Тазгодишната 
липите е 5,70 динара, от кое 
то производителите получа
ват пет динара. Тази година 
земеделската кооперация 

„Сточар“ ще получи десет 
на сто, както и предишните 
години, обаче пет на сто 
ват за строежа на пътя По- 
гановски манастир — Пога
ново. В строежа на пътя уча 
ствува и „Джервин“ с 0,20 
динара от един килограм ма 
лина до 1975 година.

С цел да се задълбочи сът

седмица.

цена на ма-

М. Б.
на „Джервин”

Из дейността на ССРН еОТИ

Бабушница

Проектоконституциите
на обсъжданеМладежко събрание в Босилеград

рудничеството между земе
делската кооперация „Сто- 
чаР . „Джервин" и произво
дителите на малини от По
ганово, Баноки Дол, Борово 
и махалата Комйе 
бъде сключен

Ще се организират 

трудови акции
На неотдавна състоялото 

се разширено заседание на 
Изпълнителния отбор на Об 
Щинската конференция на 
ССРН бе приет план за дей
ност по обсъждането на про 
ектоконституцията на СФРю 
и проектоконституцията на 
СР Сърбия.

КОНСТТ.ТУЦИО пробля

тпческитр3 “^таено-поли-1и,чеоките организации ще
проектите ат конституциите.

трябва да 
договор, кой-

годХбЪАсеп™^в^3
производителите се обвърз
ват десет години да прода
ват малините на „Джервин“. 
оа сметка

Градският актив «а Съюза 
на младежта и родният мла 
дежки клуб в Босилеград 
проведоха съвместно заседа
ние, на_ което се договориха 
как най-успешно да органи
зират дейността си през лет 
ните месеци. Във връзка с 
това се заключи и едните и 
другите да участвуват в ло
калните трудови акции за 
изграждане и поправка 
пътища. Лятото ще 
зват. и за обогатяване на ку

лтурно-забавния 
организиране на

си живот с
театрални 

представления, танцови и 
спортни срещи.

На заседанието младежи
те и девойките се

Резултатите от публични
те разисквания по тези доку 
менти ще бъдат обсъдени на 
съвместно заседание на вси
чки изпълнителни тела на 
обществено - политическите 
организации в общината.

В обсъждането на проек- 
токонституциите на СФРю 
и СРС активно

и профсъюзите, Съюза 
на бойците и Съюзът на мла 
дежта.

Публичното обсъждане за
почна на 10 юли 
ние на политическия актив 
и със сказка за конституцио 
«ните проблеми. В това от- 
™^ление на 20 юли в най-го 
леьште местни организации 
на Социалистически

на това
вии“ гарантира пазар^це- 
на, а „Сточар“, за сметка на 
„Джервин“,

със заседа-договори- 
ха как да се подготвят за ор 
ганизирано обсъждане на 
проектоконституциите на 

СФРю и СР Сърбия и иа Те- 
зиоите на общинския статут.

Нужно е обаче такива раз 
говори да се организират и 
в районните центрове.

Ще се старае за 
материал, минера 

торове, нейните 
листи ще оказват 
производителите.

посадъчен 
лни специа- 

помощ на
« - я съюз в
Бабушница, В. Бонинци, Зво 
•нци, Любераджа и Стр^дъц 
25® ре състоят конференции, 
на които ще се разисква по

на
ще се вклю-изпол- чат

В. В. А. Д.
Страница 4 М. Б.

БРАТСТВО а 20 ЮЛИ 1973



Из нашите общини
От първата конференция на профсъюзите в Бавушница Из дейността на партийния актив в

■'*„ Услуга"РДЗППАТД СЪС СЕМЕЙСТВЕНОСТТА 

И ЕСНАФЩИНАТА
За пълно прилагане на 

амандманите
В началото на седмицата 

в Бабушница се състоя пър
ва конференция на профсъ
юзите в Бабушнишка общи
на. В доклада за предстоя
щите задачи,който изнесе до 
сегашния председател Йо
сиф Александров, както и в 
акционната програма и рази 
скванията, на тази конфере
нция най-много се разисква 
за ролята на профсъюзите в 
преустройството на амандма 
нни начала, а чрез това — и 
на класовия подход към про 
блемите в икономическия, 
обществения и политическия 
живот, в която и да било об
щност с взаимен интерес и 
асоциация, в процесите на 
установяване на икономиче
ски и самоуправителни от
ношения и така нататък. В 
акционната програма се каз 

„основен носител в при
лагането на конституционни 
те амандмани трябва да бъ
дат работниците, чието кон
ституционно право е не са
мо да се самоорганизират, 
но това ведно е и конститу
ционно задължение това

На заседание на партий
ния актив в комуналното 
предприятие „Услуга” в Бо
силеград твърде обстойно се 
разгледа прилагането на ама 
ндманите и дейността на ко
мунистите ПО СЪЩИЯ въпрос. 
Бе подчертано, че на всички 
членове на Съюза на кому
нистите не е достатъчно яс
на същността на амандмани 
те, особено когато става въп 
рос за уреждане -на взаимни 
те отношения на оргаиизаци 
ите на сдружения труд. Ста 
ва ясно, че досега тази про
блематика не и добре изучс 
на и в това предприятие.

На заседанието се изтък
на, че информирането на 
трудещите по отношение на 
проблемите в цеховете и тру 
ловите единици не е било ви 
наги редовно и задоволява
що.

производството, за модерни
зиране и по-съвременна ор
ганизация «а производстве
ния процес, 
изразходване на средствата, 
а над всичко, да заложат ав 
торитета си за създаването 
на големи

лните отношения в приед- 
приятието на амандманни на 
чала. Това трябва да се ре
гулира в настоящия момент, 
тъй като трудовият колек
тив подготвя нови нормати
вни актове.

В разискванията се изтък
на, че разпределението на 
личните доходи трябва да 
се обосновава върху резулта 
ти на труда поотделно на 
всеки работник и върху при 
носа, който той има за пред
приятието, 
на работата е съществен въ
прос, от чието правилно ре
шаване зависят деловите ре
зултати. Тук досега са въз
никнали известни слабости.

По преценка на членовете 
на партийния актив трябва 
обстойно да се преразгледа 
предложението „Услуга'' да 
се интегрира с останалите 
стопански организации в об
щината. Именно такъв извод 
се взе на заседанието.

срещу семействеността и 
най-вулгарното изиграване 
на конкурсите. Ако се каже, 
че в общината са необходи
ми към 50 специалисти и о- 
ще повече средни специални 
кадри, тогава общинската 
организация и основната ор 
ганизация са задължени Та
шева кадри да обезпечат, и 
пито в един момент не сме
ят да изгубят от предвид 
принципа на ротация и пре
избиране.
По този случай имаше изява 
на либералистичми и анархп 
етични схващания да се про
тивопоставят класови опре
деления, произтичащи от 
политиката на Съюза на ко
мунистите. Това е причина
та за недопускане на пове
дения, които не са класови 
п изразяват егоистични 
тереси. Недопустимо е деле 
гатите да гласуват за крите 
риите, а после, когато тря 
бва да ги 
кретно — да нарушават най- 
елементарните норми на кла 
сово поведение.

Накрая за председател на 
Общинския профсъюз бе из
бран Петър Йончич, високо
квалифициран работник 
„Текстнколор”, за секретар 
Чсдомир Стаменкосич, кок- 
тролор в Службата по обще
ствено счетоводство и 13 чле 
нове на съвета и 3 членове 
на Надзирателния отбор.

за рационално

икономически 
интеграционни обединения 
в смисъл на самоуправител- 
но устройство. От 
щето на класовата, идейна 
определеност за политиката 
на Съюза на комунистите 
Конференцията недвусмис
лено подчерта необходимост 
та профсъюзите да се анга
жират, за да могат приети
те в кадровата политика 
принципи докрай да се прет 
воряват в живота. По тези 
причини профорганизациите 
са задължени в своята орга 
низация на сдружения труд 
при Тясно 
със Съюза на комунистите 
и останалите обществено-по
литически организации да 
се изборят за съответна си
стематизация на работните 
.места, да се търсят те да 
бъдат попълнени със съотве-

станови-

Организацията

ва: сътрудничество
Ето защо комунистите се 

застъпиха централно място 
в дейността им да заеме до- 
развитието на са.чоуправите

гш
В. В.

Жилища за участниците 

в НОБ
реализират кон

свое право да осъществяват. 
И по-нататък: тни кадри и осигури класо

во отношение към тези спе-1 
циалисти. Това, в крайна! 
сметка, значи, че профсъю-® 
зът, приемайки политиката 
на Съюза на комунистите, е 
дължен решително да се ра
зплата с еснафския подход 
Към този и друпи" въпроси, 
да премахва

------ : „като органи
зация на работническата 
класа профсъюзът занапред 
трябва да се застъпва носи
телите на В Димитровград приключ

ва изграждането на три апа
ртамента за участниците в 
Народоосвободителната вой. 
на. Засега има шестима кан 
дидати, от които четирима 
са участници във войната, а * ние кредитите за жилищно 

строителство на участниците 
от Народоосвободителната 
война. За тая цел фонда раз 
полага със средства от 230 
хиляди динара.

то заседание на Управител
ния отбор на фонда за бор
ческа защита.

самоуправително 
споразумяване да бъдат ра
ботниците в сдрмження 

труд".

в

На това заседание ще се 
разисква и по разпределегОттук произлизат логични 

те изводи — всички профор 
ганизации, когато се 
за стопанското развитие на 
общината, да се борят за и- 
кономии, за подобрение

схващанията, 
че специалистите са „скъпи”, 
т.е., че е по-добре с по-мал
ко пари да се плащат неве
жи и лаици. В тези рамки, 
предстои денонощна борба

двама са членове на семей
ства на загинали бойци. Кой

касае

ще получи апартамент ще 
бъде решено на предстоящона М. Б.

Сурдулица ви организации да устано
вят възможно по-непосредст 
вени връзки и по-тясно сът
рудничество. С разширява
нето на мощностите ще се 
увеличат и възможностите 
за настаняване на нова ра
ботна ръка. В момента в ко 
муната са регистрирани 547 
лица без работа. И образо
ванието на работниците, про 
грамите и задачите на всена 
родната отбрана ще се внед
ряват в самоуправителння 
механизъм като трайни еле
менти. Ще се организира пу 
блично обсъждане на про- 
ектоконстнтуциите па СФРЮ 
и СРС и устава на Общин
ската скупщина в Сурдули
ца. Конституционните амап- 
д.манп ще трябва непремен
но да се прилагат във всич
ки трудови организации.

На края бе избран общин
ски профсъюзен комитет от 
17 членове. За председател 
бе избран Мирослав Савич, 
В1 юококвалифициран шло
сер, във фабрика „Мачкати- 
ца”, а за секретар Драголюб 
Иванов, съдия в Общинския 
съд в Сурдулица. Бе избран 
контролен съвет и комисии 
за стопански въпроси, за об
ществените дейности и за 
народна отбрана.

Заседание на новоизбраната общинска профсъюзна конференция

ЗА ПОСЛЕДОВАТЕЛНО РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛИС
ТИЧЕСКИТЕ САМОУПРАВИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ

съюзните п останалите об
ществено - политически орга 
ннзацпн и общности. Систе
мата на договаряне в раз
пределение на дохода п лич
ните доходи точно да се при 
лага; профсъюзните органи
зации да се борят срещу ад- 
мини гстрап I в 1 юто прелива
не па дохода, срещу уравни 
ловката, различни привиле
гии на групи п отделни ди
на и под., което не само от
хвърля принципа на разпре
деление според труда, .но съ
здава 11 недоволство в тру
довите колективи. Решено е 
също да се продължи с ин
теграционните процеси в 
трудовите организации, тъй 
като вече проведените при 
ФАЕОС и в областта на го
стили ичарството бележат но 
ложнтелпн резултати. Стопа 
иските и нестопански трудо

На 3 юли се проведе пър
вото заседание на новоиз- 
бранната Общинска профсъ
юзна конференция в Сурду- 
лица. Бе извършен анализ 
върху работата на профсъю
за от миналите избори — 
1970 година до днес и набе
лязани задачите за следва-

управляването в разширено
то възпроизводство. Също 
да се награждават трудещи
те се според резултатите на 
труда и да се подобряват 
жизнените и трудови усло
вия на работниците.

На заседанието бе конста
тирано, че в някои трудови 
организации добре се при
лагат конституционните ама 
ндмаии, докато в други за 
тях още не се знае и те се 
намират във фазата па разя 
снения и обсъждане какво 
да се прави. Това е особено 
характерно за малките тру
дови организации, които ня
мат добри специалисти.

Във връзка с бъдещата ра
бота бе подчертано отговор- 

и дисциплипараио да се 
провежда в дело Писмото 
на другаря Тито и на Изпъл 
нителното бюро на Прелее

ща СЮК и реч-

щия период.
В Сурдулишка община и- 

ма 28 профсъюзни организа
ции в които членуват 2.687 
работници, от които ® про
изводствените трудови орга
низации 1.596, в услужнитс 
— 159 и в обществените слу
жби 932.

В изминалия период проф 
съюзните организации

за стабилизира
са сс

застъпвали 
не на стопанството, у креп 
ване позициите на непооред 
ствените производители, по 
бързото развитие па самоуп 
равлеиието чрез прилагайте 
то на конституционните 

и за по-голямо 
на работниците в

но

Мирослав Савич
бия, както и задачите от ос
таналите политически доку
менти на

дателелвото 
та на 
литическия

М. Величковдругаря Тито »рад по- 
актив на ОР Сър ОЮК и СКС, проф:амандмани
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Стопанската интеграцияБосилеградЗапочва жътвата в Димитровградска

НОВО ПРЕДПРИЯТИЕ 

ПРЕЗ ТОЗИ МЕСЕЦ
община „Услуга“

търси
интеграцияДОБИВИТЕ ПО-СЛАБИ 

ОТ МИНАЛАТА 

ГОДИНА
Трудовият (колектив на ко 

муиалното предприятие „Ус 
луга” 1В Босилеград аззе еди
нодушно .решение да се обе
дини с останалите стопан
ски организации в община
та. Колективът счита, че пер 
спективите на съществуващи 
те му цехове в Босилеград 
са много по-голсми при по
ложение на интеграция, от

ряд" с цстър в Босилеград. 
То ще се състои от три ос 
ловни организации на сдру- 

По-точяо, ще 
има основна организация за 
селско стопанство и изкупу
ване, за търговия и гостил- 
ничарство.

земе-Най-отговориите от 
дслските кооперации от Хор 
на Аисина и Босилеград, го- 
стилничарското предприя
тие „Ким стан" и търговско
то предприятие „Слога от 
Босилеград, в присъствие на 
представители от Основната 
стопанска камара от Леско- 
вац и общинското ръковод
ство се договориха неотлож
но с общи оили да започнат 
да работят през този месец.

Предприятието щс се на
рича: Селскостопанско - тър
говски комбинат „Босилег-

жения труд.

На договора бе образува
на комисия от девет члено
ве, които са опълномощени 
да устроят конституирането 
на новата организация на 
сдружения труд.

В земеделската коопера- ла девет на сто, ако се вър- 
ция “Сточар,, приключиха шее па хармана и сдпнаде- 
всички необходими подгото- . сет на сто, ако комбайна отн

ва напрано па нивата.

Тазгодишните добиви ще 
бъдат по-слаби от миналата 
година. В район Димитров
град се очаква среден добив 
от 350 до 400 килограма от 
декар, обаче в район Смило- 
вцн добива ндма да бъде по- 
голям от 200 килограма, до- 
като в район Висок добиви- 

бъдат още по-слаби. 
Ако се има предвид, че 
ради лошото време една тре 
та от площите не е засета и 
това, че добивите във всич
ките райони през миналата 
година са били значително 
по-добри, тогава може да се 
заключи, че тазгодишните 
добиви са много слаби. Ка- 
кто в обществения, така и 
в частния сектор се очакват 
слаби добиви. Дори добиви
те при тях ще бъдат още по- 
слаби понеже прилагането на 
агротехнически мерки е би
ло недостатъчно.

Както миналата, така и та
зи година най-големи добиви 
се очакват от пшеницата „ка 
вказ”, а добри добиви се о- 
чакват и от „аврора“.

колкото сега.
За това решение щс тря

бва да се изяснят и работ- 
цех,вки за предстоящата жътва. 

Обаче поради лошото време 
тазгодишната жътва започ-! 
на със закъснение. Както 
считат отговорните от коо
перацията, жътвата би тря
бвало да започне през след
ващата седмица.

пицитс от сгроитслопия 
които строят обекти п СР 
Словения. В. В.

В.

Приключва изграждането на мина „ Благодат“

ПРОБНО ПР0ИЗВ0ДСТВ0-ПРЕЗ СЕПТЕМВРИНай-напред жътвата ще за 
почне в районите на Димит
ровград и Поганово, а след 
една седм1ща в районите на 
Смиловци и Висок.

Кооперацията е готова и 
за вършитбата, тъй като раз
полага с четиринадесет вър- 
шачки и седем комбайна, 
които ще завършат доста ра 
бота още на нотите.

Засега все още не е опре
делена цената на услугите, 
обаче както ни осведомиха 
в кооперацията цената за 
вършеене с вършачка, вероя 
тно ще остане непроменена, 
както и миналата година. За 
вършеене с едра слама услу
гата се заплаща девет, а с 
дребна слама 
сто. За комбайна цената ве
роятно ще бъде увеличена. 
Миналата година цената за 
вършеене с комбайн е би-

те щс
ПО-

Изграждането на мина „Благодат'' на Бесна коби
ла, на надомрека височина от 1920 метра привършва. До 
края на тозц месец ще бъде пробит и рударския тунел от 
6-736 метра. Само в неговото изграждане металургично- 
химическия комбинат „Трепча" е вложила 55 милиона 
динара.

Европа работят усилено от
към Крива фея и Църна ре
ка и тези дни ще се срещ
нат някъде под планината.

Завръшва и изграждане
то на флотацията — един 
от най-големите обекти на 
тази мина. Вече в тази годи 
на тук ще се преработят 30 
хиляди тона оловно-цинко
ва руда, която съдържа и 
бакър, сребро и други бла
городни метали.

В мината ще работят 700 
миньори и други специали-

През месец септември та
зи година ще бъде пуснат в 
пробно производство оловно 
-цинковия рудник „Благо
дат” на Весна кобила, който 
вече няколко години се 
строи при твърде тежки ус
ловия-

Най-голяма трудова побе
да се очаква още през тоя 
месец. Именно остават още 
100 метра, за да бъде завър-

сти, които годишно ще изва
ждат и преработват 350 хи
ляди тона руда. За отбеляз
ване е, че според досегашни 
те изследвани* „Благодат" и 
„Подвирове“ в Караманица 
са най-богати находища «е са 
мо в Югославия, но и в Ев
ропа. Запасите на оловно-ци 
нковите залежи възлизат на 
7,5 .милиона тона. Това 
рантира успешна и рентаби
лна експлоатация най-малко 
за петнадесет години?

десет на
га-

шен миньорския тунел дъл- 
6.736 метра. Строителитеъг

на този най-дълъг тунел вА. Д. В. В.

Строи се Здравен дом в 

Смиловци
Срещи и разговори

РАТУВАМЕ ЗА ПО- 

ДОБЪР ЖИВОТ От миналата седмица запо 
чна строежа на Здравен дом 
в Смиловци. Според догово
ра работите трябва да прик
лючат до 1 декември 
година, Здравният дом строи 
„Градня” и стойността «а съ 
щия възлиза на 355 хиляди 
динара. Средствата се обез
печени от Републиката, Об
щинската скупщина (В Ди
митровград и здравния дом 
в Димитровград. Здравният 
дом ще заема повръхност от 
150 квадратни метра и ще 
има два лекарски кабинета, 
един стоматоложки кабинет] 
стая за административни 
служещи и едностаен 
тамент.

С цел да

латория в село Изатовци. Ре 
публнканския фонд за нера
звити краища сега за трети 
път отпуска средства за из
граждане на здравни обеяс- 

общината. Най-напред 
са получени средства за 
Здравния Дом в Т. Одоров- 
ци, където обекта е 
след това за Смиловци и 
га за амбулатория в Изатов

— Отлъчили сте се от кооперация- тазита?
ти ов

о — Ние искахме да поправят онова, 
което критикувахме на конференцията. 
Никой нищо не предприемаше, ето за
що се отлъчихме.

— А сега как върви с амандманите?
— Никой нищо не ни е обяснил за 

амандманите. Никой дори и от „Сточар“ 
А всички искаме да ни бъде по-добре.

отношенията 
„Сточар" да се подобрят. Защо да 
крием: „Житопек“ редовно 
ща изкупеното. Който плаща по-добре и 
по-редовно, нека изкупи произведеното. 
Мисля, че това е наше право. Сега и 
„Сточар“ е по-редовен.

И почти винаги, когато мисли 
кооперацията пред очите му е „Сточар”. 
Ето още една негова забележка:

— Един производител е купил трак
тор и с него върши услуги на хората, а 
кооперацията няма такъв.

Какво е предприела кооперацията 
„Бидлич” за да обезпечи на селяните 
трактор? Задаваме въпроса не за да 
критикуваме Дойчо Петров, но о? все 
сърце да потвърдим неговото мнение: 
,,всички се борим да ни бъде по-добре". 
Ако е така, може би ще бъде подобре 
Дойчо и онези в Одоровци, Гуленовци и 
Смиловци и онези в кооперативния съ- 

на „Сточар” да помислят

а

С готов.
се-о

>н Ци.$ Остава Общността„ на здра
вно осигурените работници 
И Общинската 
Димитровград 
обезпечат

ТОЙ Е ОТ Височко Одоровци. Пред 
седател на местната организация <а 
ССРН и отначало поборник за коопера
ция „Видлич". На Общинската конфере
нция на ССРН е критикувал не своята, 
а кооперация „Сточар". Своевременно, 
може би и към него са отправяни „стре 
ли" заради отцепването от димитровгра 
дската кооперация- И сега по време на 
амандманите критикува тъкмо

Очакваме ни със скупщина в 
съвместно да 

допълнителни сре
том.!, Зч ал1булат°Рия В Иза товци. Засега не е известно 
дали ще се строи нова 
да или ще бъде

ни изпла-
апар-

сгра-
училището в Иза^™° 

Във всеки случай, когато 
завърши строежа на тези 
обекти значително ще се по 
Добри здравната служба във 
всички райони на община-

се разшири 
здравната мрежа в Димит
ровградска община от фон
да за неразвити краища в 
Републиката, а чрез Репуб
ликанския секретариат по 
здравеопазване са обезпечени 130 ; 
граждане на

за
онези,

които са имали нещо и против него. На 
първо място, кооперацията. Ето защо:

— ... Там горе има около 200 
ративни овце. И за тях, както и за сел
ските, няма водопои. Никой не идва да 
види какви са коритата. Всичко е 
гнило...

коопе
хиляди динара за из- 

здравната амбу
та.

А. Д.из-

Своята кооперация не критикува. 
Като че тя не е заинтересована да пое
ме върху себе си отговорността за обез
печаване на водопои...

После питаме:
ПРОДАВАМ ДВЕ КВАРТИРИ

® 'Центъра на Димадровпрад 
Маршал Тито № 40-а.

АППГТПттпробърнете да ВЕНА АПОСТОЛОВА /на същия адрес.

— Не ви е добре, какво ли?
— Не. Не живеем по-лошо. Не би 

било справедливо да кажа 
веем по-добре. Но все пак, нещо трябва 
да се каже.

улицавет 
майно
пршпшла°на3 основната'* * 
сдружения труд.

натака. Жи-
организация на

М. Б.
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Теми, за които се говори
Из дейността на Съюзи на младежта

МОШ АИ ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ ДА ПОЛУЧАТ ПЕНСИИ? Подготовки за Деветия 

конгрес на СЮМ
В новия проектозакон за 

трудовите отношения в СР 
Сърбия предвижда 
можност

разпределението на 
С години - 
провежда в

дохода, 
такава практика се ари 1974 година. Такава пен 

сия, значи, може да се по
лучи от 1 януари 1979 годи
на, под условие ако земеде
лецът има 10 или 15 години 
признат трудов стаж, под 
условие да стъпи на такава 
работа от първия ден на пре 
дстоящата година и в момей 
та на

се и въз
при 
ста-

земеделско-про- 
мишления 'комбинат във Ве- 
лика плана, във Валевска 
„Сърбиянка" и в още някои 
места в централна Сърбия.

Именно с

земеделците 
определени условия да 
ват пенсионери.

В нашата република 
меделските пенсии се 
ри доста дълго, с десетиле
тия, но досега нищо не е 
сторено на това поле. Още 
не е известно кога и как ще 
ще се осъществи тази обще
ствена потреба, ясно е едно: 
съществено решение на тоя 
важен въпрос може да се о- 
чаква тогава, когато цялост 
но се реши полс|жението на 
земеделието.

Заслужава внимание

На проведеното междуоб- 
щинското заседание на Кон
ференцията на Съюза на мла 
дежта във Враня, която пре
дставляват по пет младежи 
на седем общини от врански 
регион, бе приета програма 
за работа 
ната.

Особено място аз разисква
нията зае договора за уча
стието на младежта в публи 
чното обсъждане на проекто 
конституциите на СФРЮ и 
СР Сърбия. Дейността 
младите ще бъде насочена и 
върху разработването на

териали във връзка с Деве
тия конгрес на Съюза на 
югославската младеж.

Заключено е да се прове
дат разговори за ролята на 
младите във всенародната 
ни отбрана, а в пионерските 
организации да се почувст
вува по-голяма ангажира
ност на младите инструкто-

за зе- 
гово- проектопредпи- 

санията за бъдещето уреж- 
Аане на трудовите отноше
ния, земеделците, намиращи 
се в кооперативни произвол 

°™ошения с органи- 
зациите на сдружения труд 
от обществения сектор се 
сдобиват със същите права 
кажто и постоянните работ- 

“тези трудови органи 
зации. Заицото кооперативни 
те производствени
ния в

осъществяването на 
правото за пенсия да има 65 
или 60 години (жени 60 
55). В случай на повреда на 
работа или на 
която е последица на профе 
сионална болест, 
ска пенсия се 
веднага.

до края на годи-или

инвалидност, ри.
Как се реализира приета

та програма ще бъде анали
зирано на заседанията на 
Междуобщигнската младеж
ка конференция-

инвалид- 
осъществява

I а
Интересно е предписание

то, което говори за това, че 
съпружникът може да 
леди трудовия стаж на почи 
налия съпружншс. Този 

стаж може да се 
ако живият съдружник про
дължи работата 
лия и на същата проведе 
най-малко пет години. Нап
ример, съпругата която след 
смъртта па съпруга си е про 
дължила „трудовото отноше 
ние от специален вид”, след 
пет години може да насле
ди най-много 10 или 15 годи 
•ни трудов стаж от своя съп
руг. Със своите пет години и 
наследените 10 или 15 годи
ни, тя ще изпълнява услови
ето от най-малко 15 години 
стаж (ако е на възраст от 
60 години) или 20 години 
стаж (за възраст от 55 годи
ни).

идеята, която съдържа новия тъ 
кмо изготвен проектозакон 
за ^взаимните отношения на 
работниците в сдръжения 
ТРУД. Ако се озакоий тази 
идея, земеделците в много 
случаи ще бъдат равноправ- 

Работниците. Между 
другото, те трябва да 
дат "възможност за

отноше-
проектопредтшсанията се разглеждат като 

лен вид заетост".

В. В.ма
иас-.спецпа-

НАКРАТКО
ПЕНСИОНЕН СТАЖ 
— В НАСЛЕДСТВО

наследи,
ДИМИТРОВГРАД. — Миналата седмица се прове
де заседание на Управителния отбор на фонда за 
Септемврийски награди, на което бе договорено да 
сс изработят похвални грамоти и дипломи, а също 
са определени и средства, предназначени 
цел.

на почина
ли с В поглед на здравно оси

гуряване такъва заетост пре 
дполага всички права, с кои 
то се ползват заетите в об- 
^веиня сектор, с изклю
чение на правото за получа
ване на средства по време 
на оолест и поради съкрате
но работно време.

В пенсионното осигурява
не „трудовите отношешш от 
специален вид" трябва да се 
различава салю по това че

"Р^адно п^аво 
реабили

тация и на заетост в случай 
на инвалидност. Пенсиа 
инвалидност може

създа 
получава 

не на определени пенсионни права.
за тази

ПИРОТ. — На 13 т.м. в Пирот се проведе съвмест
но заседание на Изпълнителния отбор на Общност
та на здравно осигурените работници и селскосто
пански производители. На заседанието е разисква
но за начина на здравна защита на осигурените 
през гази година лица.

„СПЕЦИАЛЕН ВИД 
ЗАЕТОСТ"

В предложените предписа
ния за трудовите отноше
ния В републиката има една 
важна новина. Творците на 
проектозакона я наричат 
„трудово отношение от спе-
циален вид’’. Предложеното 
решение налага жизнената 
действителност и практика 
която в някои райони в ре
публиката се 
все

Босилеград
Предстои публично обсъж 

дане на проектозакона за 
взаимните отношения в обе
динения труд. Дали ндеята 
за този вид земеделски пен 
син ще се приеме или ще се 
потърсят други решения, по 
ЦЯЛОСТНИ II по-общи, 1ЩС ПО- 
кажат широките разисква
ния- Касае се за важен по
чин от широкото обществе
но значение.

за
П'сам° в случай на инва- 

“™ст от първа категория 
1НааС™“а по време на ра<& 
та или, предизвикана от ггоо 
фесионална болест. Р

развива Разпределяне
наказанията

?оесеТЛ^д":-к1'
кооп^3 

ИЛИ се сдружават с органи- 
На сдРУжения труд 

и чрез различните видове на 
коопериране съв.местно

н а
Прочее, било би загарантн 

раяо право на старостна пе
нсия и то под общите усло
вия, ако е въпросното лице 
било на такова работа най- 
малко пет години след 1 янУ

В Босилеград се проведе 
заседание на Съвета по сто
пански въпроси и финанои 
на Общинската скупщина, 
на което се разгледа пред
варителния проект на реше
нието за разпределяне на 
паричните глоби от неизпъл 
няващите данъчните си за
дължения. От тези средства 
половината ще се ползват за

модернизиране на службата 
за обществени приходи в об
щината. Останалите 
отстъпват на други общин
ски органи, но не могат да 
се ползват за лични доходи.

Съветът е предложил да 
се увеличат добавъчните на 
общинските инспектори 
200 на 350 динара.

уча
ствуват в създаването и в ще сеСт. Ст.

СРЕЩИ
от

ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛЯТ 

ДУШАН КОЛЕВ
В.

Долно Тлъмино
ва и аз се занимавам с тютюнопронзвод 
ство, а така ще бъде и занапред.

— Казахте, че сте се определили за 
тютюнопроизводство. Имахте ли 
улеснения през последните години.

— Бих казал, че с тютюнопроизвод
ството в моето семейство се занимаваме

та. Оба-

Н еотдавна състоялата се Общин
ска конференция на Социалисти
ческия съюз по актуалните проб

леми на земеделието показа, че частни
те селскостопански производители за
напред желаят да работят върху нови 
начала. Един от тях е и тютюнопроизво 
дителят Душан Колев от Горна Невля.

Тази година е засадил 80 
хиляди стръка. От разговор с него раз
брахме, че той е един от най-добрите 
тютюнопроизводители в района на Дол
на Невля.

Кооперацията се присъеди
ни към Крива паланка

някои

трима: аз, съпругата и дъщеря 
че най-голяма „е работата" на маинша- 
та за низане на тютюн. С нея производ
ството е много по-улеснено. Машината 
набавих през миналата година и съм 
много доволен. Обработих 600 кг тютюн 
без особени затруднения. Тази година 
считам, че ще получа най-малко 1.000 
кг, а догодина още ще увелича произвол

С референдум, проведен 
миналата седмица, е взето 
решение земеделската коо
перация «в Долно Тлъмино 
да се присъедини към коопе 
рацня „Малина’’ от Крива 
Паланка. По такъв начин ръ 
ководството па тлъмннеката 
кооперация не е зачитало 
договора е общинското ръ
ководство референдума да 
отложи, за да се потърси ре 
шение в рамките «а Боснле- 
градоката община.

Именно преди това се про 
поде заседание на коопера
тивния съвет, на което уча
ствуваха ръководствата на 
обществено - политическите 
организации в общината и 
ръководството на актива на 
комунистите непосредстве
ни производители. Тук се об 
съди кризпото положение 
ция и начина ата неговото 
на тази стопанска оргаинза- 
провъзмогвапе. Изтъкна се, 
че кооперацията не е проя

вила готовност да реализи
ра санацнонната си програ
ма, приета от Общинската 
скупщина. Затова е и било 
договорено, да се отсрочи 
референдума в кооперация
та и още веднаж да се пре- 
изпитат възможностите как 
в рамките на интегриращи
те се стопански организа
ции в общината, да се реши 
и въпроса с тлъмннеката ко 
операция-

Един от въпросите, които му поста- 
беше: какво го е накарало да завихме

сади толкова стръка тютютн.
ството.

— Има ли нещо във вашата работа, 
което ви безпокои?

_ Както и болшинството тютюно
производители (в район Долна Невля с 
тютюнопроизводство сс занимават 123 
души) и изобщо частни 
ски производители и аз се страхувам за 
своето бъдеще. Сега съм на 45 години. 
Все още мога да работя- Но какво ще 
бъде после? Ако въпросът за здравно и 
пенсионно осигуряване се реши 
гава всичко ще бъде в ред.

Това беше разговора 
поедничав земеделец, който вече е раз
бил новите процеси на селскостопанско 
Р^Производство и който вече е на път 

$ьде съвременен стоков производи-

вече няколко__ Чясаждам тютюн
години. Миналата година бяха засадил

тазгодишната печалба ще бъдеДва пъти

с^Тетелипа^житоГшфегаца, но полза 
та е малка. Всеки Райо" ^Тивот
новъдството даГЖ. - — 
ни?Га %и нас тютюна. От тук идват 
парите. Ние не можем да работим г/ак 
то нашите родители. От всичко по-мал- 

за собствени

За отбелязване е, че с га
ранция на кооперацията от 
Крива Паланка, Републикан
ския фонд за запаси е удо- 
волпл а1а иска па тлъмнн
еката кооперация Аа й сани 
ра направените загуби. По
точно разрешено е на коопе 
рацията да й се дадат 637 хи 
ЛяАИ динара, с които оце лю 
гат да се погасят деловите 
загуби, които е до тази го
дина имала тлъмннеката ко
операция.

селскостопан-

— то

пи с един на-

то
А»
тел.ко, само колкото да има 

нужди. Така вече ие върви. Поради то-
А. Д.

В. В.

I
20 ЮЛИ 1973БРАТСТВО



септемврийашнагради
Предложения^

Проблеми на учебното дело

Приемат се до 1-ви август
пи август, следователно ос
тава съвсем малко време, за 
което трябва да^МДТ-м

шествено - политическите ор 
ганизации, самоуправителии 
те структури, институтите, 
учрежДенията и отделните 

които възнамерява 
след-

Без решение за нерационал
ната училищна мрежа

и ДОПЬЛИС-
и при-

„ на
С изменениятазатяга^

ску
пщина в Димитровград даде 
възможност повече лица, ве 
домства, институти, органи 
чайни и общности да станат 
ней™ носители. Ка™ Демо
кратизира разпоредбите на
Правилника за пРисъ*Д®”е
димитровградската скути
на се надяваше, че с това 
ще заинтересува всички 
шествени дейци и сили — да 
проявят далеч по-голямо ин- 
тересование за наградата в 
сравнение е предишните го
дини.

от

■ ЕЖЕГОДНО НАМАЛЯВА БРОЯТ ИА УЧЕНИЦИТЕ 
т В СЕЛСКИТЕ УЧИЛИЩА, А ТОВА ЗНАЧИТЕЛНО 

НА ОБРАЗОВАНИЕТОПОСКЪПВА ЦЕНАТА лица,
да дадат предложения да АаА^объ^)зат. Съществува

съвсем малко дава да
опасността
^Г-ГпрТетГдГииИзЯаслу- 
жени за септемврийска наг
рада да има далеч 
Не бива да се проявява неб
режност, да се отлага и из
пусне срока, па и тази годи
на да се остане без достатъ
чно предложения*

раие па учебните планове и програми и 
съгласуването им със съвременните изи
сквания» материалното положение на 
образованието н състоянието и пробле
мите във връзка с преподавателския 
кадър.

Неотдавна Общинската скупщина в 
Димитровград разгледа информация за 
положението на образованието в кому- 

Всъщност, отборниците бдха запо- 
трн възлови въпроса от област

та на учебното дело. А това са: кориги-

ма

об-
повече.ната. 

знатн с

Не може да се отрече фа
ктът, че до известна степен 
целта е осъществена. Досега 
в писмеш! форма са пред
ставили предложение. Дви
жението на младите горани 

Долна Невля* Узнава се, 
че са станали разисквания 
за предложение и на димит
ровградската гимназия 
Б. Тито”, която тази година 
бе реверифицирана, 
ното

иехвище, че това трябва ла 
стане постоянна грижа и9 
образователпата общност.

Едш готвено комплексен по 
дход и решения могат да да- 

се дат и желаните резултати. 
Частичните решения, прила
гани досега, подобряват до 
известна степен състоянието 
в образователното дело, цо 
ис могат коренно да го из
менят. Ето защо, през идна
та учебна година проблеми
те на образованието ще бъ
дат разглеждани и обсъжда
ни цялостно.

тройството й трябва да се из 
всичкиВъпреки трудностите, пред 

конто е изправено учебното 
дело в Дшштровградска об
щина, успехите са Оезспор- 

Преди
сто на сто подлежащи 
основно образование са об
хванати и редовно посеща
ват училище. Това от своя 
страна е принудило образо
вателната общност да фина
нсира нерационална учили
щна мрежа, но тъкмо зарад 
всеобхватност на децата с 
основно образование такава 
мрежа се поддържа.

Септемврийската награда 
по случай освобож-върши така, че па 

деца, подлежащи на основ
но образование, да се даде 
възможност да се учат. А то 
ва значи да се създадат ин
тернати и учениците да 
превозват до събирателни у- 
чилшца. Все още ооаче не е 
изчислено колко ще струва 
това, а поради липса на ма
териални средства не може 
да се започне изграждането 
на такива интернати.

се дава 
дението на Димитровградска 
община от фашизма. Като 
обществено признание тя 
трябва да буди у носители
те й чувство на гордост и да 
насърчи и останалите 
по-високи завоевания, без 
оглед в коя област създават 
или творят.

всичко почтини.
на в

към
„Й*

основ- 
а и конфек-училшце, 

ция „Свобода". Не се отрича 
възможността и други да са 
разисквали по тоя въпрос, 
но писмени предложения 
все още не пристигат.

Тъй като срокът за доста
вяне на предложения е пър-

Следователно, заключение 
то може да бъде само едно: 
да се побърза с писмените 
предложения, за да може се 
тне навреме новоизбраната 
комисия да присъди награ- 
дите. Ст. Н.

У МАТЕРИАЛНАТА

НЕЗАВИДНА

БАЗА
Всдка година броят на у- 

ченицнте в някои осемгоди
шни селски училища 
лява чувствително. Но села- 
та в пет осемгодишни и 14 
четиригодишни училища се 
школуват общо /34 ученици, 

в 42 класа. От-

нама- Ст. Н.

скъпото ос-Сравннтелпо
образование твърде Отговор на въпроса на 

представителя Г. Алексов
новно
зле се е отразило върху ус
корения развои па материал 

оаза на възпитателно-
разпределени
тук се изчислява, че средно 
в" един клас на село има 18 ната 
души, което е 53—60 процен образователната дейност. Ни 
та от педагогическите пор- то едно основно училище в 
мативи за големината на е- комуната не изпълнява <нор- 
дин клас. Именно, според те мативите, предвидени за^ у- 
зи нормативи в един клас чилищнй помещения, учеони 
трябва да има от 30 до 34 пособия и нагледни средст- 
ученици.

„Братство“ брой 609/610 помести статия под 
„Един въпрос на представител чака отговор“ 
ме възможност да предадем на нашите читатели и отго
вора. Републиканският представител от Димитровград 
Георги Алексов е поставил следния въпрос:

заглавие 
. Сега има-ва.

-гвСледователно, такава нера 
ционална училищна мрежа 
значително поскъпва цената 
на образованието и разходи 
те по ученик. Вместо да се 
засилва материалната база 
и да се купуват учебни по
собия засега по-голяма част 
от средствата за образовани 
ето се изразходват за лични 

на преподавателите.

Така например в Димитро 
в градското основно учили
ще, където се учат 62 проце 
нта от общия брой на уче
ниците в комуната и което 
се счита за иай-обзаведено 
— фондът на учебните посо 
бия и нагледни средства по 
предметите е изпълнен само 
с 1/4 от предвидените нор
мативи. А за да се комплек
тува с необходимите средст
ва на училището са нужни 
около 640 хиляди динара.

... — Интервенциите, на- публиканския съвет на СР 
правени от страна на Репуб- Сърбия: 
ликата и Съвета .на ползва
щи пътища не дадоха резул
тат.

тези краища са само част 
от партиципацията на обще
ствено-политическите общ
ности, то осъществяването 
на реконструкцията на това 
шосе е свързано с осигуря
ването на останалите необ
ходими за целта средства. 
Тъй както Съветът за пъти
ща е опълномощен по зако-

— От Звонци до Бабушни- 
ца са модернизирани 5 кило 
метра и 200 метра от шосето 
и ще се продължи към Звон-Поставям въпрос на Репуб 

ликанския изпълнителен съ
вет какво ще предприеме, за 
да се .разреши въпроса с то
зи път, защото теонолинейка 
та е махната още през 1963 
а прокарана е през 1926 го
дина”. В съгласие с член 53 
па правилника на Скупщина разпоредби за неразвитите

краища в СР Съроия („Сл. 
вестник на СРС” бр. 45/70). 
Републиката ще участвува в 
изграждането на това шосе 
със сума от 4 милиона и 400 
хиляди динара, или с 40 на 
сто, а Предприятието за пъ
тища „Ниш" от Ниш и Об
щинската окушцина — с 60 
на сто, т.е., с 6 милиона и 
600 хиляди динара.

— Съветът за пътшца ще 
приеме предложението про
грамата да се допълни с то
ва шосе, доколкото обезпе
чат средства Предприятието 
за пътшца и останалите 
обществено-политически об
щности.

доходи
Така отношението на лични
те към материалните разхо
ди е 90,6 към 9,4 в полза на 
личните разходи.

Ц»,
— За останалите 22 кило

метра от Звонци през Звон- 
ска баня до Суково са необ
ходими 11 милиона динара, 

— В съгласие с законните
на да програмира и да се 
старае за модернизацията 
на пътната мрежа в нераз
витите краища със средства 
та, които за такива цели е 
ангажирала Републиката, в 
рамките на допълнителното 
разглеждане и изрази готов
ност да го внесе в програ- 
мата по развитие на пътища 
до 1975 година и за целта да 
ползва 40 на сто от предва
рителната стойност на 
бликанските

Не може да се отрече фак 
тът, че особено през послед
ните години по отношение 
на учебни помещения е на
правено доста. В града и се
лата Градини и Желюша са 
обезпечени учебни помеще
ния, уредени са училищните 
дворове, осигурени са учени 
чески столове. Счита се, че 
с помощта на общността ще

Този проблем вече някол
ко години измъчва просвет
ните органи и съответните 
институти, но все още не мо 
же да се намери най-целесъ 
образно решение. Особено 
се изостря проблемът в осем 
годишните училища в Пога- 
ново, Долна Невля и Каме
ница. Поради намаляване на 
учениците -в пет класа се 
учат до десет души, в двана 
десет — 10—15, в тринадесет 
— 15—20, в пет — 20—25, в 
пет 20—30, а само в два кла 
са има над 30 ученици. Това 
от своя страна е довело до
там, че един ученик, напри
мер през 1970 година е кост
вал 1.622 динара, докато та
зи учебна година средно 
ученик в основното образо
вание е заплащано 2.378 ди
нара, почти два пъти пове-

та на СР Сърбия е даден 
следния отговор:

— На 26-то заседание на 
Републиканския съвет на 
СР Сърбия, състояло се на 
14 юни 1971 година, е прие
та „Програма по изграждане 
и реконструкция па пътища 
в неразвитите краища в СР 

се реши и въпроса за учеб- Сърбия, извън автономните 
ните пособия и нагледните покрайнини", според ко^то

шосето № 273/Ш Суково— 
Зв. баня—Звонци не е внесе
но в програмата за периода 
от 1971 — 1975 година, въп
реки че имаше иск то да се 
внесе.

репу-
средства, то и 
~ републикан

ски средства -не е спорно в 
рамките на вече предвиде
ните за целта средства. За
туй в рамките на законните 
решения модернизацията 
пътната мрежа в недостатъч 
но развитите краища.

участието на
средства.

В приетите заключения се 
изтъква, че предстои значи
телно подобрение на образо „
вателното дело. Преди всич- . а съаД°то заседание оба-
ко, наскоро трябва да заиоч До днес обаче реконехрук
не с работа просветяо-педа- ВДжатв. било прието за- цията на това шоРсенеТм-
гогичеока служоа, която да «лючение Съветът за пътища почнала понеже Съветът за
проучва проблемите и да ппсдд^™^еАа постъ™л«те пътища не е осигурил сред-
предлага съответни реше- я на сесия яа ка ства на всички участвуващи
ни» чпез веоаганизаша на марата и да внесе евентуал- в вграждането в съгласие

я' р Р Р гзация на Ните в програмата измене- със Закона за неоазвтггитр
училищната мрежа трябва нения и допълнения. в СР Сърбия краища,

от каре- Аа се асигУРН по-голяма ико Съветът за пътища постъ- Като се има предвид, че 
реорганизация на учили номичност и по-качествено пил ® духа на споменатите със Закона за недостатъчно

щната мрежа е налице. За- обучение, а по отношение заключения и между друго- развити краища в СР Сър-
^ ^ * то и по въпроса за строежа бия средствата, които отгту-
сега решение няма. Всички на нагледните средства и у- ,на шосето Суково — Зв. ба- ска Републиката за подобре-
са съгласни обаче, че преус- чебни пособия — се зае ста- ня—Звонци информирал Ре- ние на пътните съобщения в

на

оста
ва възможността с ангажи
рането на средства на Съве
та на

по

ползващите пътища за 
мрежата на Пътното пред
приятие „Ниш" и заинтере
сованите общински скупщи- 
ни, да се осигурят средства 
и за това шосе в съгласие с 
предложението на Съвета за 
пътища, отправено в Скуп
щината на допълнение на 
програмата по изграждане и 
реконструкция на пътища в 
неразвитите краища в СР 
Сърбия".

че.

Понеже броят на ученици
те и занапред ще намалява 
в основните училища на се
ло, необходимостта 
нна
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Публично обсъждане на проектозакона за КщОбразователните общности 

и финансирането им
* просвета * изкуство

Млади поети

УсмивкаНаред с интензивната дей
ност по 
изменения във федерацията
и републиките, във - ____
обществено - политически об 
щности в пълен разгар е нор 
мативно

дейност. С това трябва да се 
премахнат противоречията 
между нарастващите произ
водителни сили и обществе- 
но-ико номическите 
ния, така както налага мар
ксистко-ленинската теория и 
нашата 

практика.

Републиканският и Култу
рно-просветният съвет на 
Скупщината на СР Сърбия 
на сесиите си от 13 юни т.г. 
обсъдиха и приеха проекто
закона за образователните 
общности и финансирането 
на образованието и възпита
нието в Сърбия- Двете ка
мари дойдоха до извода то
зи проектозакон да се даде 
на публично обсъждане, кое 
то ще се проведе във всички 
трудови колективи от обла
стта на образованието и въз 
питанието от 20 юни до 
края на октомври 1973 годи 
на. Всички забележки, пред
ложения и мнения Ще бъдат 
доставени до Републикан
ския секретариат за образо
вание и наука при Републи
канския изпълнителен съвет 
на СР Сърбия.

та от организирано образо
вание и възпитание на деца
та от по-ранните им години. 
И професионалното образо
вание също така се разглеж 
Да Цялостно. То обхваща 
всички средни, полувисши и 
висши училища и студиите 
на трета степен, както и об
разованието и специализира 
нето на младежта и възраст
ните в тези институции.

Гражданите и трудещите 
се в организациите на осно
вното образование се сдру
жават в общности за основ
но образование. Общност за 
основно образование се обра 
зува във всяка община. До
пуска се и сдружаване на 
повече ^общински общности. 
В републиката се образува 
репуоликанска общност 

Най-висш орган на самоуп
равлението в общността за 
основно образование 
щината. Последната

конституционните планомерно да задоволява 
нуждите от съответни кад
ри. Това ще доведе до на
маляване броя на някои про 
фесии и до увеличаване на 
същия в други. Сега около 
40 на сто ог заетите в Сър
бия нямат професионално об 
разование. С новата органи
зация на финансирането и 
организирането на професи
оналното образование, тря
бва да се реши тоя проблем. 
Създаването на професионал 
ните кадри ще се развива 
планомерно в зависимост от 
потребите в стопанството и 
обществените служби.

ФИНАНСИРАНЕ НА 
ОБЩНОСТИТЕ

Общностите за основно об 
разование в общините фина 
нсират гражданите в мест
ните общности с облагания 
върху Л1ГЧНИЯ доход. Височи
ната на това облагане опре
деля ^общинската общност 
на образованието. Същото 
трябва да бъде одобрено от 
общинската скупщина за да 
се осигури единствена раз
война политика на образова 
нието в общината.

Проектозаконът 
забранява заплащане 
квито да било услуги в об- 

образователнснвъз 
питателната дейност. Могат 
да се плащат само онези ус
луги, които нямат такъв ха
рактер (храна, квартируване 
и под.).

На по-друг начин ще се 
финансират общностите за 
професионално образование 
За тяхната дейност 
ще се осигуряват 
хода на трудовите организа
ции от личните доходи на 
трудещите се въз основа на 
самоуправителни решения 
на скупщините на съответни 
те общности и в съгласие с 
републиканската скупщина.

Понякога, когато се усмихваме 
един на друг 
не струва ли ти се, 
че сме забравени 
в пустиня на нощни тъми?
Не виждаш ли тогава 
как звездите безкрайни 
плуващи в блясък среднощен 
сякаш сипят лъх ароматен?
Макар че пътници сме уморени 
все пак носим в себе си огъня, 
сикойто ще запалим сутринта, 
за да поемем път към нова усмивка.

всички

законодателната

отноше-

самоупр авителн а

Стефан ЧИПЕВ

Пред създаване на просветно-педагогиче
ска служба

С редовна робота от 1 септемврие скуп- 
съчиня- 

ват делегати на .местните об 
щности и представители от 
организациите на 
труд в областта 
то образование и възпита
ние. Числото на членовете в 
скупщината, делегирани от 
страна на организацшгте на 
сдружения труд в областта 
на ооразованнето и възпита
нието не може да бъде 
голямо от една трета от об- 
ЩИя брои членове на скуп
щината. От друга страна ме 
стните общности делегират

Едно от заключенията на 
съвещанията от 26 април в 
Димитровград и 22 май т.г. 
в Ниш по проблемите на об
разованието на българската 
народност има изгледи да 
бъде превърнато на дело. И- 
менно, необходимостта от 
създаване на просветно-педа 
готическа служба за проуч
ване и развитие на учебното 
дело и възпитанието в учи
лищата на българската на
родност на съвещанията се 
изтъкна като проблем номер 
едно.

Тези дни в Ниш се състоя 
разговор между представи
тели на Босилеградска общи 
на, като основател на тази 
служба, и секретаря на меж 
дуобщиноката образовател
на общност, както и подпре 
дседателят на Нишка общи
на във свръзка с осъществя
ване концепцията по 
ваване на просветно - педа
гогическата служба. Предг. 
всичко, водени са разговори 
за ползване на помещения и 
останали административно-

технически изисквания.
Засега е прието бъдещата 

просветно - педагогическа 
служба като самостоятелна 
организация да ползва услу
гите на досегашния инсти
тут, а понеже от 1 януари 
1974 в Ниш ще бъде създа
ден междуобщински просве
тно-педагогически институт, 
то и просветно-педагогичес
ката служба за училищата 
на българската народност 
•ще действува към него, ка
то изключително ще се за
нимава с проучване на проб 
лемите от областта на обра
зованието и възпитанието на 
българската народност.

Предстои през август 
да приключат останалите по 
дгогвителни работи, така че 
просветно - педагогическата 
служба да започне с работа 
от 1 септември т.г. Разбира 
се, службата ще се оформи 
едва тогава, когато и остана 
лите общини на българската 
народност дадат своето съг
ласие.

сдружения 
на основно-

изрично 
: на ка-

по- ластта на

ОБЩНОСТИ ЗА ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАНИЕ

2/3 от членовете

ОБЩНОСТИ ЗА ПРОФЕСИ
ОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕРешенията, които предла

га проектозакона представ
ляват нов етап в по-натъш- 
ното развитие и окачествява 
не на обществените отно
шения в областта на образо 
ванието и възпитанието. То
ва предпоставя анулиране 
на повече решения от сегаш 
ния закон за финансиране 
на образованието и предла
гане на нови, по-съвършенни 
и по-ясни решения-

В новите обществени отно 
шения, най-важна роля имат 
трудовите и други организа
ции и гражданите, които съ
вместно с трудещите се в об 
разованието определят поли
тиката на образованието и 
възпитанието и се стараят 
за нейното пълно провежда
не. Прякото провеждане на 
тази политика поемат обра
зователните общности. Обще 
ствено - политическите общ
ности са длъжни да обезпе
чат определени нормативни 
актове, за да се запази осо
бен ия обществен интерес на 
образованието и възпитание
то. Впрочем дейността на об 
разователните общности и- 
ма особено обществено зна
чение, а чрез обществено-по 
литическите общности и об
ществените интереси и инте
ресите на образованието и 
възпитанието.

Образованието се дели на 
основно и професионално. 
Основното образование се 
разглежда цялостно, и то об 
хваща предучилищното, пре 
лучилищното специално, за
дължителното основно, спе
циалното основно, основно
то образование и ограмотява 
нето на възрастьгите. 
налага обстоятелството, че 
възпитателно - образовател
ният процес при децата от 
предучилищна и училищна 
възраст е единно и потреба-

Според проектозакона об
щности за професионално о- 
бразование се образуват 
отделни клонове и дейност! г. 
В член 30 на проектозакона 
се наброяват всички профе
сионални общности за 
фесионално образование. 

Всяка общност за професио
нално образование трябва

средства 
от до-

т.г.

осно-
про-

Ст. Ст. Ст. Н.

ИЗЛЕЗЕ КНИЖКА БР. 25
„МОСТ“

В „ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРА 
КТИКА“ Слободии Василев 
пише за „Подготовки на де
тето за тръгване ма учили
ще“, а в „КУЛТУРЕН ЖИ
ВОТ“ Адам Георгиев за „При 
лагаие на амапдманите в 
културната общност п Ди
митровград“ и Кирил Трай
ков за фестивала на учили
щата на народностите п СР 
Сърбия под заглавие „Миси
онерски път на една .мла
дост".

В тоя брой па списанието 
е обявен и литературен кон
курс, а богато е илюстрован 
с репродукции на неотдавна 
починалия художник Пабло 
Пикасо.

Общо, в тоя брой на чита
телите се предлага разнооб
разен и богат материал от 
всички области, които отра
зява списанието.

В раздел „НАУЧНИ СЪОБ 
ЩЕНИЯ“ Младен Димов пи
ше за „Движение па работ
ната сила и миграция па на
селението в Димитров град
ска община'1. Докаго в раз
дел „ОБЩЕСТВЕНИ ВЪП
РОСИ'' Ивица Ловрич член 

Секретариата на Съюзма- 
конферемция иа ССРШО 

пише за „Същността на кон
ституционните промени и за 
дачите па ССРШО, а Венко 
Димитров помества статия
та „Място, роля и задачи па 
самоуправителния контрол в 
трудовата организация”.

Този път особено богат е 
раздел „По НАШИТЕ КРА
ИЩА“. В пого са поместени 
статията от Иван Андонов 
за „Бракоразводите в Боси- 
леградски край“, народни у- 
мотворения от Звонски край 
Долна Лисина и Извор.

Тези дни излезе от печат
нова книжка на сп. „Мост“. 
В тод брой в раздел „ЛИТЕ
РАТУРА И ИЗКУСТВО“ са 
поместени статията на Ми- 
ливое Маркович — „Трайно 

на Иван Го-то присъствие 
раи Кавачич“, с тихотворения 
от Стефан Николов, Симеон 
Костов и Стефан Манасиев, 
разкази от Васил Захариев, 
Василка Иванова. Власти- 
мир Вацев дава отзив за 
стихосбирката на Стойне Я- 

— „Човекуваие“, Ми- 
Присойски

на
1:1.

нков
ле Николов
пише бележка за неотдавна 
починалия български писа- 

— Людмил Стоянов, Съ-телТова Най-малкият извидшж на 
прегледа край Власннско 

езеро

са поместенищевременно 
стихове от Людмил 'Стоянов,

Миролюб Алексич пише 
Пабло Пи-а

Ст. Н.за изкуството «а
касо.
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болния отбор на града. Той 
едновременно е бил ценен 
работник и е давал себе си 
и като работник. Учудва то
гава защо трудовата органи- 
зация, за която две-три хиля 
ди динара практически не 
представляват особен раз
ход, не се е приела да бъде
ПСИфОВИТСЛ.

1 ТЪРСИ СЕ ПОКРОВИТЕЛ
Пред мемориалния
турнир „Александър 

Пейчев — Лгл*“

ежегодно се пости
™г," всяка година ор
ганизаторите на тоя з^ле- 
жителсн турнир сс ^ълс'с 

редица проблеми, ог 
проблемът за фи/ши- 

му представлява

»=гда г|§Щ1ксандър Пейчев - Аца”, ко- внимание! о и че пред « 
йто ежегодно съвместно про ва М1_м1ствмга спортна^.Р^ 
веждат местният клуб иа ди ва в града р

ССВ%окп хубавите резулта-

Без оглед на тоя факт и 
без оглед на факта дали изо 
бщо ще се намери покрови
тел мемориалният турнир 
по малък футбол „Алексаи- 
д-ьр Пейчев — Аца” трябва 
да се проведе и тази година. 
Освен вноските на участни
ците, би трябвало да се по
търси помощта и съдействи- 

преди всичко иа физкул 
турната общност в града, а 
и на останалите обществено- 
политически организации. 

Не бива една масова проя
ва иа младежта и студенти
те, особено в период когато 
спортният живот напълно е 
заглъхнал, станала тради
ция, да прекъсне.

Организаторите са убеде
ни, че въпреки моментално 
изникналите трудности във 
връзка с финансирането, и 
тазгодишният турнир ще 
привлече младите и че и тоя 
път ще се състезават десет
ки футболни отбори по ма
лък футбол, които организи
ра младежта.

I ват с 
които 
сирансто 
огромно 
средства 
точник
то самите участници 
шаха — организаторите 
принудени да хлопат па мио 
го врата. Обикновено техни
те искания остават глухи 
гласове.

затруднение.
— досега главен из 

бяха вноските, кои- 
запла-

са

Реквием сто
Тази година организатори

те отново са изправени пред 
същия проблем. Без средст
ва не може да се проведе /са 
чсствсно турнирът. А отно- 
по — няма кой да се наеме. 
Ето
Т7>рся'/’ покровител на 
турнир. За съжаление, тру
довата организация, в която 
Ллексаид7>р Пейчев прижи
ве е работил се е отказала 
да поеме покровителството, 
макар че имено тя е трябва
ло да стане покровител на 
тази спортна .манифестация.

Александър Пейчев — Аца 
даде младия си живот не 
само като спортист във фут

НА МИКИ НИКОЛОВ НЕЙКОВ

Аз помня мощите, когато оплаквахме неуте
шимо

човешкото сърце — потънало във дребни суети. 
И после: над пас изгряваше непринудено —

защо, организаторите
тоя

решимо
човещината като Зорницата, дето над Видлич

овети.

В сърцето си притули: пориви, мечти и идеали, 
затуй може би с пронапрегиатост трептя. 
Това, дето в живота си неспокоен бяхме

мечтали
със Яворовите „Две хубави очи’' — умря-

Боли ме твоята «едоразбраиа и тъжна разлъка 
с безкрайната обич и вечно несподелен вървеж. 
Към праизюонното на Видлич беше поел с

мъка,
а изгоря в един разбунтуван, неспокоен кипеж.

Ст. Н.

Пред X световен фестивал на младежта и
студентите

БЕРЛИН - ДОМАКИН НА 

ФЕСТИВАЛА
(От цикъла „Девет реквиема'')

Стефан НИКОЛОВ

След няколко дни ще за
почне десетият световен фе
стивал на .младежта и сту
дентите в Берлин — Герман
ската демократична репуб
лика. На то$г фестивал свое 
то участие са предявили де
сетки страни, .между които 
и нашата страна.

Световният фестивал на 
младежта и студентите се 
провежда с цел да доприне
се за по-близко

също има какво да кажат за 
югославската представа за 
ли/р, дружба, сътрудничест
во.

Десетият фестивал безспо
рно ще докаже, че когато хо 
рата контактират, когато се 
срещат между тях завладя
ва езикът на споразумение
то, езикът на доверието и ис 
креното приятелство.

Младежта със своята от
кровеност, с искрените си 
чувства и огромно желание 
за мир и на тоя фестивал в 
Берлин ще потвърди, че са 
и чужди и че ненавижда сту 
ден ата война, империалисти
ческите лалггежи и подтисни 
чеството.

На 9 август т.г- се навършват 6 месеца от смъртта на скъпия 
Мики — син, 1Мики— баща, Мики — брат, Мики — шурей, Мики 

девер, Мики — чичко, Бата Мики приятел, а преди всичко

ИШ - МИНИ НЕЙКОВ опознаване 
.между представители - мла
дежи от различни страни и 
да развива демократичен 
Аух сред младите. Основният 
замисъл е: мир, дружба, со
лидарност ... и още опреде
ления, които отразяват жела 
штята на младите да живеят 
в градивен творчески 
дателен труд.

Нашите

ЩШЖ у

К1' Ж1&|I
ш а ШшМ

ЧОВЕКЪТ В името на освободения 
човешки дух, в името на ра
достта и младостта, те ще 
издигнат, лозунг за вечно ра
збирателство и приятелство 
между всички хора на пла
нетата.

и сьзн

по самостоятелен
моуправителен

върви 
път на са- 

социализъм, Ст. Н.т
т I

СЪОБЩЕНИЕ
Шест месеца, а като че ли беше

вчера, защото болката ненамалява, тъ
гата е същата, както и в момента, ко
гато узнахме за смъртта му, сълзите не 
пресъхват.

Най-голдмата 
това, че с тези 
скъпия ни Мики 
човек,

утеха за всички нас е 
свои качества на ЧОВЕК

тел, а с това и болка, поканваме 
август — неделд Да дойдете заедно да 
почетем паметта на скъпия покойник ^ 
открием паметника, който му подГах

ко^Еаунокич11^”—1Ст?аРа?ЖИЧ" ’ УЛ1Ща СтаН'

лет’’) 2 Ниш (при „рампа'’ „Про-

»ч»..
И.. Д«е„„: 1/,-Гз4 " г ЛТ/-7? 

понеже със закон сме НаПЛШЦане

Шест месеца, а като че ли измина 
цяла вечност, защото дните без скъпия 
Мики са оловно сиви и тежки.

Шест месеца откак живеем 
мените си, които изпълва неговия 
тъл лик — винаги засмян, справедлив, 
човеколзобещ, с достойнство, последова 
телен, чужд на каквито и да било под
лости.

за ВОДО-
със спо- 

све- г

направо в 
на данъци,

освободени.

и1“

“ ■*" «РувЦае17Д0^и“РаМ ОТ 1Д/4‘;
16,00
1,1/2

^°АИ„тели ~ майка Дара и баща Никола, син Са- 
шо, сестра Лидия, зет Сашо, снаха Зага брат Йопо 
племенници Колька и Дина Р И цо’

Колективът на „Вук Караджич”

»
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