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Конституционните промени 

- израз на най-дълбоките 

потреби на нашето развитие
. На 25 февруари на тържествени, сесии 

на републиканските скупщини бяха провъз-
с<рр югос^ГТвий» гласени конституциите в четири социалисти

чески републики: Сърбия, Босна и Херцего
вина, Черна Гора и Македония. Няколко дни 
преди това бе провъзгласена конституцията 
и на СР Хърватско.
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I Седмият конгрес 

р на СКС ще се състои
бурното ^ ^ 23 до 25 април

троиство. Това, както и* .изменените отношения в про- ^ 
изводството, демократизацията на всички . обществени Ул 
сектори, възложи промяната на „малките конституции“ % 
в общините,, както популярно се наричат общинските ста %

11ь>
Такива сесии на общинските скупщини се състояха {ЙЙ Ш ; ■«

в Сурдулица на 26, в Димитровград на 27, а в Бабушни- {ЙЙ иР™* 
ца «а 28 февруари. Макар че общинските статути не бя- {ЙЙ §5 
ха единствена точка в дневния ред, никак не преувели- {Й* §% 
чаваме ако кажем, че тя е била доминираща. уу

Новите общински статути регулират самоуправле- ЙЙ 
нието ,като доминиращо отношение между хората, тру- йЙ 
дещите се, организациите на сдружения труд, общности- ЙЙ 
те... Преди всичко, непосредствените производители в ЙЙ 
организациите на сдружения труд, осъществявайки кла- {ЙЙ 
совите цели, имат решаваща дума за стопанисването, разпрс {ЙЙ 
делението на дохода, общественото развитие. ^

Общественото преустройство, раздвижено от кои- уу 
ституционните амандмани (а станали вече същност на уу 
конституцията на СФРЮ и републиканските конститу- уу 
ции) предизвика преустройство в основните облици на уу 
човешката дейност. Организациите на сдружения труд, ЙЙ
общностите на интересите, местните общности и остана- йй Централният комитет взе 
ли облици на сдружаване — решават взаимните си от- ЙЙ решение Седмият конгрес на 
ношения чрез самоуправиТелни споразумения и общест- Йй Съюза на колгунистите в Сър 
вени договори. ЙЙ бия Аа се състои на 23, 24

7/ и 25 април тази година в 
Организирането на трудещите се в организации на % Белград. Главен доклад пред 

сдружения труд за пръв път в историята на работничес- М конгре'са ще изнесе председа 
ките движения дава възможност работническата класа Ш ТСЛят на ЦК на СКС д-р Ти- 
безпрепятствено да осъществява революционната си роля уу ХОДШр Влашкалдгч. На засе- 
по отношение на общественото развитие. В производст- Йй даиието бе уточнен и дневния 
вото пък решава развогшата политика, разпределението, уО ред иа конгреса, 
възпроизводството. ' % Членовете на Централна™

Общностите на интересите като нов организацио- уу комитет обсъдиха н отчета 
нен самоуправителен облик, им дават възможност непо- уу за аКтивността па ЦК и Съю 
средствено да влияят в сферйта на обществената пад стои уу за ла комунистите в Сърбия 
ка, където досега бяха обект, а . сега стават решаващият уу от Шестия до Седмия кон- 
субект. С трудещите се в тези общности работниците ,.рСС> който ще бъде доста- 
(върху основата на самоуправително , споразумяване и уу вси ,,а делегатите и на коп- 
обществено договаряне) свободно разменят труда. А това лй греса и го приеха с извеет- 

качествено нови отношения. {ЙЙии забележки и допълнения.и—.ат жггдагжлг
гражданите. Те^ажданитПлагодарс- финото за изменения и допъл- 

вече в общинските скупщи- М немия на новия Устав па Съ- 
член със съвета зо юза иа комунистите па Сър- 

съвет. Ибм, Последният, между дру
Следователно, създаването на тези три съвета: съвет ^ 

ия елт/жения тт/А съвет иа местните оощиоеги и оо зОЯ
ществено^полигически съвет) по делегатет, принцип изди ■ 
га общинската скупщина в най-висш самоуправителен ^

I Зо 8 морт 

Логото програма
бличност и осведомеността, ко"сти/УциД™° п„ани-гслии, Йй
ност, отговорност на иосителше на • У Р Тази годяга чествуването
явни и други функции и АР. %1И Международния ден на

междуобщинското сътрудни ас- йЙжеиата _ 8-ми март, съвна- 
сътрудааичеството с по-го .5* 
общности, е общини и ^

Ййровград. Ето защо, специал- 
Жно тази година, се подготвя 
ЙЙбогата и .разнообразна прог 
жрама.

АКТУАЛНО На съвместно заседание 
на всички камари Иа Скуп
щината на СР Сърбия пред
седателят на Скупщината 
Драгослав Маркович говори 
за революционното значение 
на най-новата конституцион 
на реформа.

— Новите конституции 
имат за цел — подчерта Дра 
гослав Маркович — установ 
яване и развитие на такива 
обществени отношения, в 
които е обезпечена домина- 
ция на сдружения труд и в 
които се осъществяват иде
ите на научния социализъм 
за работническата класа, ко 
ято освобождавайки себе си, 
освобождава и обществото. 
От тази класова същност на 
нашата конституционна сис 
тема произтича и общото 
историческо значение на ко 
нституционните промени, с 
които се потвърждава живо 
твориостта на революцион
ния марксизъм в съвременни 
те условия, на развитие на 
•нашата социалистическа об
щност, Обусловени от досе
гашното успешно развитие 
на самоуправлението на ра
ботническата класа и всич
ки трудови хора, конститу
ционните промени същевре
менно са и необходимост и 
условие за по-нататъшното 
развитие. Затова за тях мо
же да се каже, че произтек 
оха от най-дълбоките потре
би на развитието на югосла 
вския социализъм и че ще 
служат на него — каза Дра 
гослав Маркович.

ЦК НА СКС\

ОБЩИНСКИ 

СТАТУТИ
В миналия петък в Белград 

се състоя заседание на Цеи 
тралния комитет на Съюза 
■на комунистите в Сърбия под

зационна схема на ръковод 
ствата на Съюза на комуни
стите в Сърбия. Според но
вия Устав най-висш партиен 

ръководството на д-р Тихомир орган между два конгреса 
Влашкалич. в бъдеще ще бъде Централ-

Общинските-с купщин I на сесии обсъдиха II разгле 
даха досегашните изказвания, мнения и предложения по 
проектостатутите, за които се води всестранно обсъжда-

I Ше !нне.

; .щ ш% щШ’*!л
Щж гШШ *»
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г%;
д-р Тихо,мир Влашкалич (На 2 стр.)

пият комитет. Той ще набро 
ява около 90 членове и от 
своя състав ще избира пред 
седателство. В председател
ството ще влизат членове и 
личности, конто са на най 
отговорни постове в репу
бликата. Председателството 
ще има свой изпълнителен 
орган — Изпълнителен коми 
тет.

Събор на 

просветните 

работници в 

Димитровгра
дска община

В новия Устав не се пред 
вижда конференция, като 
най-висш орган на Съюза на 
комунистите в Сърбия меж
ду конгресите.

Централният комитет па 
СКС прие решение да сс\за 
членп в Титовня фонд за 
степепдмрапе иа млади рабо 
тпицм, за който ЦК ще даде 
250 хиляди динара, по 50 хи 
ляди динара годишно.

СТР. 9
са вече

шаване на много 
стоятелно и на

122В1*<нетните въпроси на 
на обществено организиране 
ние на делегатната система 
ни формират свой съвет — равиоП-рав‘?!, на сдружения труд и обществено-политическия

■
в

на

Иште яипредвижда нова органигото
Iщ

Ш

I

Важно място заема 
ство, регионалното сдружаване, 

об п щетвено-нол итическ и
градове в чужбина. яи„т.

Казано най-кратко: «<®ите общински упраи.
основа за пълноаденна и леймости и „ живота изо
лечгието във всички обществени дейност
бщо.

да с тридесетгодишнииата от 
освобождението па Димит-лемите

стават

(Иа 3 стр.)Ст. И.



Конституционните промени 

-израз на най-дълбоките 

потреби на нашето развитие
(От 1 отр.)

Конституцията пропъзласп 
рко Попович, председател 
Републиканския съвет на

Скупщината на СР Сърбия. 
Текстът за провъзгласяване 
на Конституцията гласи:Ми

па

Въз основа на член 211 на Конституцията на Со 
циалнстическа република Сърбия и член 504 на Пра 
внлника за вътрешния ред на Скупщината на Со
циалистическа република Сърбия, Републикански
ят съвет на Скупщината на Социалистическа Репу
блика Сърбия на сесията си от 25 февруари 1974 
година донася

РЕШЕНИЕ ЗА ПРОВЪЗГЛАСЯВАНЕ НА КОНСТИ
ТУЦИЯТА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕПУБЛИКА 
СЪРБИЯ И НА КОНСТИТУЦИОННИЯ ЗАКОН ЗА 
ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА НА СОЦИ 
АЛИСТИЧЕСКА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ .

1. Провъзгласява се Конституцията на Социа
листическа република Сърбия, която прие Скупщн 
ната на Социалистическа република Сърбия на се
сиите на Републиканския съвет. Стопанския съвет, 
Просветно-културния съвет, Социално-здравния съ
вет и Организационно-политическия съвет, състояли 
се на 25 февруари 1974 година, а за която дадоха 
съгласие скупщшште на социалистическите автоно
мни покрайнини и то: Скупщината на Социалисти 
ческа автономна покрайнна Войводина на сесията 
си от 8 февруари 1974 година и Скупщината на Со
циалистическа автономно покрайнина Косово на 
сесията си от 13 февруари 1974 година.

2. Провъзгласява се Конституционния закон за 
провеждане на Конституцията на Социалистическа 
република Сърбия, който приеха всички камари на 
Скупщината на Социалистическа република Сър
бия на отделни сесии от 25 февруари 1974 година.

РЕПУБЛИКАНСКИЯТ СЪВЕТ НА СКУПЩИ
НАТА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕПУБЛИКА СЪР 
БИЯ.

цепт ще бъде борба за поби

ШатаЗг Шосещение на приятели
то е веднага след приемане ъ- ш я ■ ^ | зз—н-ьШот Алжир, Куба и Чили
офанзивна акция за нейното ■ *
провеждате. При това са
необходими творчески труд Международната активно- 
и боева идейно - политиче- ст на Югославия диплома 
ска анЛжираност, защото в тическа, политическа или 
осъществяването на консти- икономическа през после 
туционния концепт вербали- дните дни е твърде оживе

на. И в европейските разго
вори за сигурността и на 
други места, тя е твърде раз 
клонена и изхожда от стре
межа да се стабилизира све 
товния мир и разшири рав
ноправното международно 
сътрудничество.

Тези дни нашата страна 
посети кубинска държавно- 
партийна делегация, оглавя- 

вле Давков и председателят вана от втория секретар на 
яа Републиканския отбор на 
Съюза на борческите органи 
зации Злате Биляновски.

която е гост на Социалисти 
ческия съюз — имаха възмо 
жцост още един път да из
кажат своята солидарност и 
подкрепа на народа от тази 
латиноамериканска страна, 
подложена на небивал 
рор от военната хунта.

Членът на Съвета на рево 
люцията и държавен мини
стър на Алжир Шериф Бел- 
касъм, който възглавяваше 
делегацията -на фронта на 
народното освобождение на 
приятелски Алжир, също та
ка води полезни разговори 
с югославските представите
ли1; Това посещение не е 
са^ю израз на добрите отно 
шения между двете страни, 
имащи много общи възгледи 
по международните пробле
ми, е значителна и с това, 
че : Алжир беше домакин на 
последната среща на необ

вързаните и сега изпълнява 
длъжността координааор на 
дейността на необвързаните 
страни.

Както е известно, алжир
ският президент Хуари Бу- 
медиен е инициатор за свих 
ване на извънредно заседа
ние на Общото събрание на 
на ООН, което трябва ра ра 
вгледа икономическите от
ношения в света.

Това предложение подкре 
пи и нашата страна.

змът и декларативиостта мо 
гат да вредят. те-

БЕЛГРАД, 25 ФЕВРУАРИ 1974 ГОДИНА. В Собранието на Македо
ния за новата Конституция 
говориха и председателят на 
Реиублтпсанската конферен 
цпя на ССРН Бошко Станко 
веки, цредседатслят на Ре
публиканската конференция 
на Съюза на Синдикатите Па

По същото време бе про
възгласена и Конституцията 
на Социалистическа републи 
ка Босна и Херцеговина в 
Сараево. Председателят на 
Скупщината Хамдия Позде- 
рац прочете решението за 
провъзгласяване на новата 
Конституция на Босна и Хе 
рцеговина.

В главния град на Черна Го 
ра, Титоград също бе провъз 
гласена Конституцията на 
Социалистическа република 
Черна Гора. Говорейки за 
значението на новите кон
ституционни решения, пред
седателят на Скупщината 
Видойе Жаркович изтъкна, 
че те са условие за решава
щата роля на работничката 
класа в провеждането на це 
локупната обществена поли
тика. Със стесняване на про 
сторите за майоризация 
и получаване на пове
че гласове и афирмация 
на системата на договаряне 
и споразумяване, сегашната 
конституционна реформа от 
крива нова ера в междуна-

ционалните отношения.
На подобно тържество в 

Скопие, председателят на Со 
бранието на Социалистичес
ка република Македания Ни 
кола Минчев между другото 
каза:

— Рсъществяването на но
вият конституционен кон-

ЦК на Кубинската комуни
стическа партия, първия под 
председател на правителст
вото и министър на народната 
отбрана. Раул Кастро Рус, 
като гост на Председателст
вото на СюК. Приятелските 
разговори между представи 
телите на двете страни — 
които се отнасят и до взаим

1

Въпреки изказаните добри желания на 
българското ръководство

ните отношения и до широк 
"кръг международни пробле
ми — обещават и позадъл- 
бочено сътрудничество и по- 
добро разбирателство.

Югославските представи
тели в разговорите с делега 
цията на Фронта на народно 
то единство на Чили, воде
на от генералния секретар 
на Социалистическата пар
тия Карлос Алтамирано —

Присвояване на македонски 

имена и градове
Софийското списание „Славяни“ 

открито нарича Македония „българ
ска земя“

Заседание на ИО на ССРН е БосилеградБългарското месечно спи
сание на Славянския коми
тет „Славяни", което е пред 
назначено за българите в 
чужбина, продължава да пу 
бликува статии, които са 
съвсем противоположни на 
изказаните добри желания 
на най-висшите ръководите
ли на българската партия и 
държава, както и на дву
странните усилия югославско 
българските отношения да 
се нормализират и всестран 
но развиват по-нататък. Поч 
ти няма брой на това слиса 
ние, в който не е публикува 
на някоя статия за македо
нските преселници в презо
кеанските страни, които на- 

българи, 
ка се прави и с [изтъкнатите 
македонски революционери 
и просветителя — Гоце Дел
чев, братя Миладиновци, 
Пърличев и други.

последната 
това списание е публикува- 

статия от Кост а Църну-

шанов, в която авторът се 
опитва да докаже, че маке
донците, които са сбъирали 
фолклорни и народни умо
творения: Марко Цепенков, 
който е роден в Крушево, а 
е живял в Прилеп, след това Освен в Босилеград и в До 
Димитър Миладинов, Куз- лна Ръжаиа, във всички дру 
ман Шипкарев, който е ро- ги местни организации на 
ден в Охрид и други маке- ССРН в Босилеградска общи 
донски просветители — са на са проведени заседания, 
били българи. За свое „дока на които обстойно е обсъден 
зателство" Църнушанов пол проектостатута на общината 
зва езиковата и културна — констатира Изпълнител- 
близост, която с векове ния отбор на Общинската 
съществува между българ- конференция на ССРН, в

присъствие на ръководства
та на Общинските конферен 
ции на профсъюзите и мла
дежта.

На заседанието се изтък-

Еря-тстВо Подготовки за изборите
ССРН. Те 

бъдат
те организации на 
зи предложения ще 
доставени на общинската ко 
мисия за изработка на ста
тута.

От своя страна Изпълните 
лния отбор предложи бро** 
на делегатите в трите общи 
нски камари да бъде 75, а 
не 95, както се предлага в 
проектостатута на общината. 
На заседанието бе договоре 
но, на 3 март да се проведе 
заседание на Общинската 
конференция на ССРН, на вое 
то трябва да се приемат Пра 
вила за евидентиране и из
бор на делегации и 
гати, както и критериите за 
избиране.

В изготвянето на тези 
кументи ще участвува и Об
щинския синдикален съвет.

ВЕСТНИК НА БЪЛГАР 
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ 
Излиза всеки петък 

Урежда редакционна 
колегия

Директор, главен и 
отговорен редактор 

ТОДОР ВЕЛЧЕВ 
Технически редактор 

БОГДАН НИКОЛОВ 
Издава „Братство“ — 

Ниш, Станко Паунович 
№ 72 телефон 25 480 

Годишен абонамент 40, 
а полугодишен 

динара 
Текуща сметка 

62500-603-9529 
СДК — Ниш 

Печатница „Вук Кара- 
джич“, Ст. Паунович 

№ 72 — Ниш

ския и македонския народ.
Този път обаче, авторът сти 
га дотам, че Македония на
рича „български юг".

В същия брой са нублику, ^ 
вани още няколко статии, а* членове на ССРН и на оста- 
които Гоце Делчев, Даме налите общественополитиче- 
Груев и други македонски ; ски организации в община- 
революционери се наричат^ ; та‘ 
български патриоти, а При-^ ч

а та-право наричат

20

Изпълнителният отббр съ- 
_ _ _ що така разгледа предложе

леп, Битоля, Охрид, Ресен ^ нията и забележките, даде
ни на заседанията на местни

книжка на

« В. в.български градове.на
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Сурдулиуа
Димитровград

в.°т.ИпиНлИ подготовки 38 изборитв-последо- 

вателно провеждане на политиката на СЮК Приключи публичното обсъждане 

но проектостатуто
«* -«тоя съвме

циалистпчеокия съюз ^ п^“Та конФеренция на Со 
вет. Бяха об™девд“3 " 9?Ц™СКИЯ ™»Аикале„ съ- 
кципи на кадровата поГ^Ш?>аВИЛа и основнн при 
ческа акция на ССРН и Сиштага01“™ За поли™- 
те избори, както и решеш? ” преАСТО”Щи
мисия за изборите »из2™ формиране на ко- 
разуване „а об.цш.ски3 пТи^ски^Гктив" 33 °*

те за делегати да се включ
ват вън от правилата и кри 
териите на Социалистичес
кия съюз и Синдикатите.
ИДЕЙНО - ПОЛИТИЧЕСКИ 

ТРУДОВИ И МОРАЛНИ 
КАЧЕСТВА

Общинската скутпцина в 
Димитровград, «а 
състояла се на 26 ноември 
1973 година, прие проектоста 
тута ,на общината и през 
декември бе проведено пуб
лично разискване. Но с ог
лед, че след това бяха утвър 
дени проект ок он ституциит е 
на СФРЮ и СРС, 
имаше съществени 
ния, особено в делегатната 
система, комисията за изгот 
вяне на общинския статут 
реши да съгласува статута 
на общината с проеиктокон 
ституциите. Тази работа при 
ключи до 15 февруари. До 
23 февруари бе проведено пу 
блично обсъждане по проек 
тостатута.

За проектостатута на Ди
митровградска община из
насяха сказки обществено- 
политически дейци, които 
на събранията на избирате
лите в местните общности 
запознаха гражданите с най 
-съществените изменения, по 
неже със съдържанието на 
проектостатута те бяха запо 
знати в края на миналата 
година.

Както в първите разисква 
ния, така и сетне, най много 
въпроси и предложения има 
ше за здравното и пенсион
но осигуряване на частните 
селскостопански произволите 
ли. Голямо внимание е обър 
нато на делегатната система 
в бъдещата скупщина. Спо
ред проектостатута скупщи
ната трябва да има три съве 
та: на сдружения труд, в 
който ще бъдат 30 делегата;

на местните общности, в ко 
йто трябва да бъдат 20 деле
гата и обществено - полити 
чески съвет е 15 делегата. 
Във връзка с този въпрос 
са отправени предложения 
да се увеличи броят на деле 
гатите в света на местните 
общности, а имаше и пред
ложения в този съвет да има 
представители от всяко село.

Комисията за изготвяне на 
статута, на заседанието сй 
състояло се на 26 февруари, 
разгледа това предложение 
и заключи, че няма нужда 
за изменения в това отноше 
ние.

Съвместно с обсъждането 
на проектостатута ,в местни 
те общности, бяха проведени 
и разисквания върху общест 
веното договаряне за данъч
ната политика и решенията 
за данъците на гражданите. 
Предложенията, които от
правиха избирателите се от
насят предимно за намалява 
не данъка от наследство, на 
личните доходи от селско
стопански дейности, както н 
други предложения.

На събранията бе разиск
вано и върху статутите на 
местните общности. Предло
жено бе да се увеличат сред 
ствата на местните общнос
ти, да се предприемат мер
ки за поправка на пътища и 
други, обаче не са предложе 
ни и начини за разрешаване 
на тези въпроси.

Общинският статут ще бъ
де приет до 5 март.

сесията

Изхождайки от политика 
та на СЮК и необходимост 
та от укрепване

в които 
измене-класовата

;
■ .

5рй|| Щй 4
■Ш:
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Изглед от Сурдулица

РОЛЯТА НА ССРН И СИН
ДИКАТИТЕ В ИЗБОРИТЕ

те и Л1ладежта — бе подчер 
тано на заседанието.

А. Д.нето на делегати за най-от
говорните постове в общес
твено-политическите общно 
сти. Те са:

— Ясна идейно 
ческа и акционна привърза 
ност към революционния 
курс на Съюза на комунис
тите.

— Решаващо участие на 
работническата класа в раз 
витието на обществено - ико 
номическата и политическа 
система.

— Укрепване на братство
то и единството и пълното 
равноправие на народите и 
народностите.

— Ясно отношение 
придобивките на нашата со
циалистическа революция.

— Последователна подкре 
па на пашата външна поли
тика на необвързване на на
шата страна.

— Укрепвпс и осъществя
ване на системата па вееща 
родна отбрана и обществена 
сигурност.

— Идейно - политическо 
единство в борбата против 
антисоциалистическнтс и ан 
тисамоуправителни сили: ли 
берал истичтш, технократич- 
ни, шациомалистияески, есиа 
фски, опортюиистичсски, дре 
бнобуржоазни и други тен
денции.

Заседание на ОК на СК в БосилеградВ доклада за актуланите 
политически задачи в пред
стоящите избори, изнесен от 
председателя на Изпълните
лния отбор на ОК на ССРН 
Любен Величков, бе изтъкна 
то, че предстоящите избори 
„представляват голям изпит“ 
за Социалистическия съюз, 
Синдикатите и другите орга 
низации социалистически си 
ли в осъществяването на но 
вата им конституционна по
зиция. — Ще бъде необходи 
мо Социалистическият съюз 
и Синдикатите още по-интен 
зивно, отколкото досега, да 
продължат с тълкуването на 
конституциите ,изборите и 
избирателните закони, общи 
нския статут и общинските 
решения за изборите. Така 
трудовите хора и граждани
те ще могат цялостно да се 
ползват със своите демокра
тични права в процеса на из 
борите.

ЗА ДЕЛЕГАТИ — ПРОВЕРЕ 
НИ БОРЦИ ЗА САМОУП
РАВЛЕНИЕ

полети-

Пълна отговорност ПО ВСИЧКИ ВЪПРОСИВ приетите документи за 
изборите и във встъпителн
ия доклад ясно бе казано, 
че двете най-масови общест 
вено-политически 
ции
съюз и Синдикатите — са 
отговорни за делегати в ску 
пщините и за други общест 
вени постове да бъдат избра 
ни проверени борци за но
вия партиен курс, за самоу
правлението, за делото на 
работническата класа. Тук 
нямат място различните де
магози, бюрократи, либера
ли и подобни, защото в осно 
вните критерии на кадрова
та политика са залегнали 
труда и резултатите от труда, 
идейната определеност и по
ведение, общественото поло
жение и авторитет на чове-

то са изключени от СК, а 
все още заемат ръководни 
постове в стопанските и тру 
дови организации в община 
та. Това се отнася и до ре
шаването и на други акту- 
ални въпроси: приключване 
то на стопанската интегра
ция, изграждането на здрав 
ните амбулатории и др.

Членовете на Комитета се 
заложиха върху най-актуал- 
нете нерешени въпроси, кои 
то се отнасят до ежедневни
те проблеми на трудещите 
се още веднага да се подго
тви анализ и определи на
чина на решаването им.

С особено внимание Коми 
тетът разгледа и някои про
блеми, отнасящи се преди 
всичко до социалиюнтчеоко- 
то преустройство на босиле- 
градското село и решаване
то на социалното положе
ние на старческите семей
ства.

На заседанието на Коми-

На заседанието на Общин 
ския комитет на СК в Боси
леград на което участвува 
и комисията по статутарни 
въпроси на Общинската кон 
ференция на СК, се водиха 
разговори върху изменения
та и допълненията на стату
тите на 
ху определянето на най-ак- 
туалните задачи в светлина
та на неотдавна проведено
то заседание на ЦК на ОКС 
със секретарите на общин
ските комитети на СК.

На заседанието се даде е- 
динодуш-на подкрепа на пре 
дложението в статута на 
СЮК да се внесе партийни
те билети да носят лика на 
другаря Тито.

В разискванията по втора 
та точка от дневния ред се 
изтъкна, че е необходимо на 
пълно да се реализират вси
чки начинания, започнати от 
предишния състав на Коми
тета. Това преди всичко се 
отнася до онези лица.

орган иза- 
Социалистическия

ОКЖ и СКС и вър-
към

ка.
Това ще рече, последова

телна реализация на прави
лата за избиране на делега
ции и делегати и на основни 

кадровата

— Социалистическият съ
юз, Синдикатите и другите 
обществени сили със своята 
организирана 
акция трябва да предотвра
тят кандидатирането на раз- 

носители на национали- 
либерализъм, техно-бю-

политическа
те критерии на 
политика и пълно прилагане 
на избирателните 
(съюзния и републиканския). 
На заседанието особено бе 
подчертано задължението по 
следователно и творчески да 

принципите

закони кои-Ст. Станков тета се взе решение още ве
днага да се анализира кад
ровото положение във всич
ки трудови организации в 
общината,

преустройство на трудовите 
организации и положението 
в Здравния дом и комунал- 
но-услужяото предприятие 
„Услуга“.

На края е взето решение 
да се проведат избори за 
членове «а Актива на кому
нисти — непосредствени про 
изводители. Членове за Ак
тива ще дадат партийните 
кланове в транспортното 
предприятие, мина 
дат“, в стопанските органи
зации в Босилеград и мест
ните партийни организации 

.... в Горна Лисина и Долно 
А. Д. Тлъмино. В. В.

ни
зъм,
рократизъм и други антисо 
циалистически и антисамоу- 

чиито ме За 8 мартправителни прояви, 
годи са груповщиша, прес
ледване <на лични ••интереси 
и полза — бе прецизирано на 

заседанието. И още: Трябва 
твърде определено и органи 
зирано да се противопоста
вим на всички опити и ак
ции за кандидати за членове 
„а делегациите да се предла 

личности компрометира
ни в изборите за представи 
телни тела през 1967 и 1969 

особено кандидати 
,на самоуправление 

позиция

амандманното

БОГАТА ПРОГРАМАсе прилагат,
71а нашата класова и кадро 
ва политика — ясно и пре- 

53-тоцизно определени на 
заседание на ЦК -на СКС

За празника ще има и по 
сещания. Така например же 
ните ще посетят граничари
те от някои застави. Група 
жени от града и от селата 
ще посетят детската гради
на, родилния дом и някои 
трудови организации. Този 
дои председателя на Общин
ската скупщина ще устрои 
коктейл, на който освен же 
ни ще присъству 
ставители на 061 
литическите организации

(От 1 стр.)
В навечерието на празни- 

п града и в районните це 
нтрове и трудови колективи 
ще се състоят тържествени 
събрания. На същите щс бъ- 
дат изнесени доклади, в кои 
то ще бъде подчертано зна
чението на тридесетгодиш- 

от освобождението

— Трябва да продължи по 
литическата атмосфера, съз- 

Писмото. Няма 
да позволим на някои, кои
то не са на линията на ре- 

на Съюза

ка
дадена след

гат
волюциоиния курс 
«а комунистите да правят 
някакви комбинации за свое 
влизане в състава на Аслега 

ССРН

„Блато-година, а
същност
то и доминантната 
на работническата 
заседанието бяха приети 
кретни принципи «а кадро- 

политика при избира-

н ината
на Димитровград, а слеА то 
ва ще бъдат организирани 
разнообразни програми.

ват и пред- 
ществено-поциите и скушцините. 

и Синдикатите ще се застъп 
ват за съответна застъпеност 
на работниците от нсягосред 
ственото производство, жени

класа, на 
кк>п

вата
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КЪМ ЕДНА КРИТИКА

АПЕЛ ДО ГОРКОКРИВОДОАЧАНИКласовото в наказателната политина
гшзоиайа па отчетите та слу 
жбата за социално осигуря
вано, е
же, че работниците са били 
осигурени. В този отчет на 
две места се казва, че се ка
сае за ученици в стопанство 
то. Нима това не са офици- 

доказателства? Но

пи не е регулиран статутса. 
И защо се е спекулирало с 
това право —- пито работите

За същи дела на 1 рони 
Алексов, бивш завеждаш на 
шивашката работилница в 
Димитровград вече има три и ученик, 
присъди. Най-напред общин От това съзнателно ноставя- 
скнят съд го осъжда за фал не ма нещата така и съзпа- 
шнфнкат на парични доку- телио изиграване на комети 
ментн, за нарушение нра туцнонннте н законни начала 
вата на работниците, ироиз- идва тази бъркотия. По сд- 
тнчащи от трудови отаоше- но време те са работели пъл 
ння и правата им по соцнал но работно време (без реше 
но осигуряване. Второстепен ння, че са па работа), а 
ннят съд в Пирот променя на Алсксой им е плащал, като 
казаннето за фалшнфнкат, на ученици в стопа,нство- 
а за другите две дела го ос- то. Но те не са били ни- 
вобождава, понеже вината ученици в стопанството. За 
не е доказана. Димитров- това говори обстоятелството, 
градският съд за същите де- че не са били записани в 
ла отново осъжда Алексов пито едно училище а са ра- 

Порадн освобождаващата ботели като същински работ 
го присъда се чу остра и от шици. И когато е искал да 
крита критика на неотдавна ги третира като работници 
състоялото се съвещание тя тогава ги е плащал под мп- 
правосъдннте общински и и имали пя личен доход. Л то 
регионални органи в Дими- ва е незаконно. Значи рабо 
тровград. тницитс са били експлоатн-
Общинскнят съд остава при рами. Той пък като ръково- 

своето, не поради субектив- дител е получавал пълна за- 
ното схващане на личността плата, както и останалите 
на съдията. Димитровградча работници, 
ни поддържат съда, защото 
хубаво знаят, че Алексов в 
своите постъпки е бил безкру 
пулозен, че грубо е наруша 
вал самоутгравителните и 
други права «а работниците, 
че в колектива е въвел гнет,

МЕСТНАТА общност на село Горни Криводол
прави големи усилия за довършване на пътя от 
Долни Криводол до селото, а с цел да се продължи 
рейсовата линия до селото.

Съобщаваме на всички читатели на „Братст
во“ и особено на горнокриводлчани, живущи вън 
от селото, че за изграждане на пътя са докарани 
над 100 м8 камък. В тая важна акция особено мно
го ни помага земеделската кооперация „Сточар“, 
която със своя транспорт участвува в изграждане
то на пътя.

които иска да дока-

цпални
от такова осигуряване каква 
полза е имало Ссвета Димо
ва, работничка в „Прогрес“, 

това е билакоято въпреки 
принудена през 1971 година 
да плати разноски за леку
ване. Нима «е е известно, чс Наши хора от селото, които най-много жи

веят в Димитровград и Пирот имат желание да 
помогат изграждането на пътя, защото знаят от ка 
кво значение за тях е продължаването на рейсова
та линия. За тая цел в Димитровград самоинициа- 
тивно започнаха да събират средства.

Ние апелираме към всички горнокриводолчани, 
които искат да помагат акцията да изпращат 
парични средства на следния адрес:

в машата страна всички оси 
гуроии лица се лекуват без 
платно?

Този пример ясно говори, 
че е необходимо пълно по
литическо и професионално 
сътрудничество между всич 
ки фактори, призвани да за 
щ [вдават 
права. Не се касае само за 
сътрудничеството 
съдилищата и другите инсти 
туции. То трябва да сс раз
вива и между отделни съдии 
по всеки конкретен случай 
и във вертикално и в хори
зонтално направление. Необ 
ходимо е сътрудничество ме 
жду съдилищата и следст- 
твените органи, работничес
ките контроли, инспекциите, 
събранията на трудещите се 
и обществено 
ките организации в обезпеча 
ването на самоуправителни- 
те права и социалистичес
кия напредък в нашето 

М. Б.

работническите

между
КОСТАДИН ЗАРКОВ 

председател на Месната общност в 
с. Горни КриводолНима такива своеволия не 

са углавни дела. Примерът 
•на „Прогрес“ и Троян е кла 
сичен пример как се прене
брегва класовия подход в 
най-чувстВнтелната

18 324 Каменица (край Димитровград)

Имената на лицата, които окажат помощ в 
акцията за изграждане на пътя ще бъдат публику
вани във в. „Братство“.

област
на трудовите отношения и 
социалното осигуряване.

В третата част на присъд
ата, отхвърляйки образложе 
нието на димитровградския 
съд, второстепенният съд се общество.

тормозил и ругаел хората и 
подобно.

Анулирайки част от при
съдата на общинския съд, 
второстепенният съд твърди 
че „първият съд... е нару
шил материалното право за 
сметка на подсъдимия”, тъй 
като „изобщо няма причи- БоСЧЛвгРад 
ни за съществуване на по-те г
жки квалифихщращи обсто
ятелства” ... и „за двете де 
ла се предвижда предимно 
парично наказание“ — и ко
гато се касае за права по 
трудови отношения и за пра 
ва по социално осигуряване.
Следователно, когато се ка
сае за конституционни пра
ва на работника, т.е. за чи
сто работническо - класов 
въпрос — предимно парично 
наказание!
Нашето приложение към кюи 

тиките поради анулирането на 
присъдата се отнася до губе 
нето на класовия принцип в та. 
адвокатните шмекерии и

политичес-
МЕСНАТА ОБЩНОСТ 

на с. ГОРНИ КРИВОДОЛ

^\Л/>ЛЛЛА/^>А/Ч/\ЛЛЛЛ/ЧЛ/Ч/\/^Ч/Ч/ЧЛ/>/\ЛА/ЧЛ^

Общинския проектостатут обсъден в организациите на ССРН

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО ЗАСЛУЖАВАТ
По почин -на Общинското 

във
принцип в изборите, пред из 
вика голямо внимание всред 
членовете на ССРН. В раз
говорите бе дадена 
подкрепа на 
на тоя принцип, с чието реа 
лизиране се получава 
качество в изборите. Защо
то делегатната система поз
волява да се изберат най-до 
брите, при същевременно у- 
величаване на отговорност
та на делегациите и делега-

В с. Голеш предлагат да 
не избират съвместни деле
гации и делегати с Карама- 
ница и Жеравино, Белут не 
иска да бъде в изборите за
едно с Извор, Паралово с 
Брестница, Буцалево с Брест 
ница и др.

Единствено противно мне
ние е изказано в с. Дукат, 
където предлагат броя на 
делегациите и делегатите да 
се определя в зависимост от

то събират земеделските ко 
операции от таксите за на
пасването на добитъка. 
ПЪЛНА ЗДРАВНА ЗАЩИТА 
НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРО

ИЗВОДИТЕЛИ
Почти на всички заседа

ния на ССРН е изтъкнато в 
общинския статут да се ре
гулира здравната защита на 
земеделските производите
ли, на начин, на който е то
ва сторено с работниците 
намиращи се в редовно тру 
дово отношение. При това 
е казано, че ако е необходи 
мо, земеделските произволи 
тели са съгласни за здрав
ното осигуряване да запла
щат по-големи средства.

Интересно е и предложе
нието решаването на кому
нално - битовите проблалш 
да не бъде само грижа на 
селското население, но и на 
общината. В повечето села 
е предложено в общинския 
статут да се внесе, че изгра 
ждането на пътища и елек- 
трийицирането на селата ре 
шават съвместно население
то посредством местното са 
мооблагане и общинската 
скупщина със собствени сре 
дства.

Изхождайки от необходи- 
хмостта за по-интензивно раз 
витие на селското стопанст
во, предтложено е в стату
та на общината по-опреде- 
лено да се определи място
то, ролята и задачите на зе
меделските кооперации и на 
всички други трудови орга
низации, които се занимават 
със селскостопански въпро-

ръководство на ССРН, 
всички местни организации 
на ССРН се проведоха съб
рания, на които обстойно се 
разгледа проектостатута на 
общината, най-важния доку 
мент в регулирането на об
ществено 
стопански живот в общинаг

пълна
въвеждането

ново

политическия и

Новият общински статут 
юридически мъдрувания. До трябва да отрази всички ка 
разсъжденията на трудещия чества на конституционните 
се по въпроса защо е ану- промени и на комуналната 
лирана присъдата на общин система в общината. Затова

интересът и вниманието вър 
ху тоя важен документ бе 
особено голям. Трябва да 
се отбележи, че членовете 
на Общинския политически

ския съд: дали хората — се
дем души — заети в „Прог
рес“, чийто статус от 1971 
до подаване на заявлението 
за углавно дело не е бил 
регулиран, дали те са работ 
ници или ученици в стопан 
ството.

За нас въросът се поставя 
и другояче: защо на тезира 
ботници или ученици в сто
панството за цели две годи-

актив дадоха пълен принос 
в организирането на обстой 
ни и 1радивни разговори въ 
рху проектостатута.
ПЪЛНА ПОДКРЕПА НА ДЕ 

ЛЕГАТНАТА СИСТЕМА
Най-голямата новина в про 

ектостатута на общината от 
насяща се до делегатния

Каменица
12-'-Събрание на комунистите Босилеград

тите във всички самоупра- 
втиелни органи.

-Интересни са и предложе 
иията, дадени на проведени
те събрания. Така напри
мер по-малките босилеград
ски села търсят да бъдат ра 
вноправно застъпени в Об
щинската -скупщина. Именно 
те търсят да имат делегати 
в някоя от трите предложе
ни камари на Общинската 
скупщина: в камарата на 
местните общности, в кама
рата на сдружения труд и 
в обществено - политическа 
та камара. Трите камари ще 
имат общо 95 делегати.

броя на избирателите. 
В повечетоПреди десетина дни пър

вичната партийна организа
ция в Каменица проведе съб 
рание. На събранието кому
нистите се запознаха с ма
териалите, поместени в пър
вите бюлетини на Общин
ския комитет на СКС в Ди
митровград. Организацията 
прие в Съюза на комунисти
те прие трима нови членове: 
Стефан Миланов, Милисав, 
Рангелов и Таско Миланов.

Комунистите 
обсъдиха работата' по 
веждане на комунално - би
товите акции в селото — е-

лектрификация и снабдяване 
с вода. Бе изтъкнато, че ня
кои жители в селото небре
жно се отнасят към тези ва
жни
общност в селото е получи
ла от Общинската скупщи
на десет хиляди динара по
мощ за вода, но парите все 
още си стоят неизползувани.

На събранието присъству- 
ва и Тодор Миланов, 
на политическия актив при 
Общинския комитет на СКС 
в Димитровград.

-села е предло
жено председателят на Об
щинската скупщина да се 
избира между делегатите и 
от трите камари.

На проведените заседания 
на -ССРН в по-малките села 
е издигнато предложението 
всяко от тях

начинания. Местната

да има -самосто 
местна общност. Та

кава възможност се предла
га и в проектостатута на об 
щината.

си.ятелна Всички предложения и за 
бележки ще бъдат от голя
ма полза при изготвянето 
на окончателния текст на 
общинския статут, който Ше 
бъде приет в началото на 
март.

член

критически . В Долна Лисина е .предло 
жено общностите да разпо
лагат с кооперативните до
мове и със средствата, кои-

про-

Ц. Димитров В. Велинов 
1 МАРТ 1974
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ШШтш тшшСъвети за земеделиите
Коментар:

УГОЯВАНЕ НА ГОВЕДА
телета при употреба «а*

ДА НЕ СЕ ТЪПЧЕ НА МЯСТО!I
на

концетра-ти. Констатациите, 
протокола от изборното съб 
ра-ние в кооперация „Сточар“ 
и „Информацията за общест- 
вено-стопамския актив“ (със 
тавена неотдавна), предупреж 
дават. Общият

всички би можал да се 
изречение: 

отношенията в тази органи
зация на сдружения труд са 
лоши, а ако искаме да бъ
дем определени, тогава тряб 
ва да си послужим с народ
ната поговорка: „Рибата ми 
рише от главата". Положе
нието е следното:

изнесени в партийната организация още 
не е разисквала (из докла
да). „От по-дълго време пар 
тийната организация е разе
динена" ... отношенията са 
затровени от лична омраза 
между отделни ръководите, 
ли. А те са членове на Съю 
за на комунистите изтъкна 
един дискутант на отчетно- 
изборното събрание 
то искаше да подчертае от
говорността на комунистите 
за състоянието в тази орга
низация на сдружения труд.

Не по-малко загрижващо и 
непримиримо звучат и кон
статациите в информацията. 
Например: „Битката за лоши 
отношения продължава с 
по-голяма сила, а сега дори 
е допълнена с това, че е пре 
несена отворено между хо
рата, всред кооператорите и 
прие нови димензии. Земеде 
леките производители и пот 
ребители имаха възможност 
да чуят взаимообвииеннята 
между „Сточар" и „Търгоко 
оп“. Нима трябва да се търс 
ят други причини за тази 
констатация:

— Акцията за амандманно 
преустройство спря на първа 
та крачка. Самоуправително 
то споразумение дълго готви 
хме имаше и няколко вари
анта, а на края всичко изле 
зе напразно“.

Посочихме най - драстич
ните примери, които не се 
нуждаят от специална диа
гноза. Може би само трябва 
с едри букви да се запише, 
че това е хронично заболя
ване, с което би трябвало да 
се позаиимаят всички земе-

и юншГв^по^ «а угоели
нено равнище зарад високото ° по'воснк° жиз-
храната. Световният пазао ^тгч^ЧеСТВО и полза в пре- 

лронз^Ж, сСеТоваВсееЧесъТ^ав;тТаКОВа 
дни условия за производителите А ат
чено потребление^ нг^мессГ (съ с^акон °е За1^)1н е °П»ши- 
нето на телета). Забранете е вде«омепнп^ ,РаНеН° кла- не на телета и чрез прннтр т?! 1 ^ унищожава-
3—-4 пъти от ~веР>^то йроиезво~оМ^° 6 П°-СЪМга 
„беби биф“, от които се-поГу^ва^ок^че^о месо 
държавата подпомага чрез субвенции и регреси сТед 
ствие оскъдицата «а говеждо месо множество страм в 
Западна Европа го внасят от други страни Между изно- 
счиците на говеждо месо е и нашата страна Ю?ос.'™ия 
изнася говеждо месо предимно в Гърция Италия Герман 
ската федерална република и Швейцария ' Р

Благодарение климатическите и други условия при 
подобрение породата на говедата, нашата страна може 
да стане голям производител «а говеждо месо 
износ, така и за вътрешния пазар.

Това нещо е от значение

телета

жи- 
и по-изго- ♦ знаменателна

предаде с едно

ка-

:
♦ делени производители и пот 

ребители, обществено-поли 
тическата общност. Общин
ската конференция и Общин 
ския комитет на С^юза на 
комунистите и да помогнат 
на организацията на Съюза 
на комунистите в дневния 
ред да внесе взаимните отно 
шения, но и да се отстранят 
причинителите, които орга 
низма на «операцията са 

довели в положение на хро
нично заболяване.

Иначе след всичко остана 
нало, в информацията е вне 

сено,

:
„На жалост можем да кон 

статираме, че в нашата орга 
низация 
групи, които
да се конфронтират и за
туй по важни въпроси не по 

задоволителни резул 
тати.“ ... „Търгокооп" и „Сто 
чар“ не са собственост на 
отделни лица... „И тю-ната 
тък четем:

съществуват две 
продължаваткакто за ♦

:и за нишкия Край. В тези 
предимно планински предели, обраснали с хубави пасища 
и ливади, както и в предпла-нините, където земята 
обработва, има условия за развитие 

Със засяването на изкуствени

♦ стигаме
се

на говедовъдството, 
ливади в планински

те предели при подобрение на културите на обработва
емите площи, като се отдаде повече внимание на фуражни 
те растения (люцерна, детелина, сточна ряпа и др.) както 
и увеличението на добивите от зърнените растения (ца
ревица, пшеница, ечмик, овес, ръж и др.) с прилагането 
на най-нови мероприятия се създава възможност за уве
личение на храната за добитъка, а това положително щс 
се отрази върху производството на говеждо месо.

Затуй в предстоящия период производителите, кои
то се определят към производство на животновъдно ме
со трябва да обърнат внимание на тези неща.

Съществуват различни видове на угояване на го
веда. Угояването може да става на различни начини: 
чрез напасване, интензивно угояване — чрез употреба 
на концетрати или с употреба на концетрати с по-голе- 
ми количества слаба храна, което зависи от ред обсто
ятелства. Кой начин ще се прилага зависи от доход!юст-

в закъснение
сме с прилагането на аманд 
маьги

♦
те, защото водим лични 

разпри“, а по тези въпроси
♦

отношения- 
между „Сточар" 

и „Търгокооп“ са резу 
лтат на лични отношения, 
„омраза“, заразени с отмъс 
тителии подбуди и че глав
ната причина лежи в стре
межа за отцепване и само
стоятелно съществуване: Но 
това не трябва да се търси 
в личните, но в обществено 
полезни причини.

Това казваме и зарад туй, 
че считаме, че хората, за ко 
пто се отнасят критиките 
към организацията на Съю
за на комунистите и ония, 
които са изнесени в инфор
мацията и членовете на Съ
юза на комунпетите, трябва 
има повече разбирателство, 
да сътрудничат повече, да 
другарска критика и само
критика, да отразяват поли
тиката на Съюза на комуни
стите, нейните етични норми 
и начин на поведение. Да 
осъществяват принципа на 
единство в ръководените и 
самоуправлението, на най- 
добър начин да реализират 
интересите на организаци
ите на трудещите се и земе 
делскпте производители.

Под впечатлението на то
ва положение в коопераци
ята и отношенията между ко 
операция „Сточар“ н „Тър
гокооп" не е далеч заключе 
и пето, че личните настрое
ния и искания трябва да се 
подчинят на общите интере
си!. Ако „Търгокооп" иска да 
се отдели и ако това е в 
интерес на -всички стопански 
и обществени фактори, ако 
това е в интерес на всички 
основни организации на сд
ружения труд (конто се пред 
виждат); ако това е в инте
рес на „зеления план“, т. е., 
па стопанството в общината 
като цяло нека стане така.

Готова няма осно
вание този процес да става 
в атмосфера на лични раз
при, лична разплата, омраза 
п отмъстителни подбуди. В 
такъв случай не сме е да се 
тъпче ма място толкова дъл
го време ако сс касае за пре 
устройство па амаиДманнц 
начала.

На края на да се върнем 
към една мисъл:

че
та♦

♦
♦
♦
♦*
♦

:
♦

:
♦

Iта и икономичността.
Ние ще се спрем само върху интензивното угоява

не на телета и юнци (млади и стари) при употреба на X 
концетрат и хранене по свободно нахождение при дър- $ 
жане на добитъка вързан или в свободно състояние.

Ка.то основа за такъв вид угояване служи възраст- + 
добичето, порадата му и радмана. В това отноше- ♦ 

ние има предписание за качеството на говедото за клане ♦
ПК-Е2 ♦

♦

та на

и угояване предадено условно по следния начин —
(според Югославския институт за стандирдизация) .

инж. Бранко Дабетич ф 
(В следващия брой: Таблицата на стандардизация на го- | 
ведата по ПК-Е2) *

♦:

В проекта на договора за 
съгласуване на данъчните 
облагания на гражданите, 
върху произведения и услу« 
ги в оборота и облагането 
на стокооборота върху нед
вижими имоти има за цел 
„да постигне максимлно еди 
нство на данъчната полити
ка в системата в СР Сърбия. 
В тази република с прогре
сивно данъчно облагане ще 
се попречи на всяко по-пата 
тънено забогатяване от нетру 
дови доходи. Приемането ин 

за об-

Обзор

Данъчни облекчения за земеделците
високи от 1 100 динара гади 
шно в по член от семейство 
то, а покрай трудоспособни
те имат и повече от две не- 
пълнозрели деца, не получа 
ващи детски добавъчни — 
ползват данъчно намаление 
от 10 -ма сто за всеки нетру 
дооиособом член, така че об 
щото намаление да не над
мине една втора от общия 
данък. Доколкото пък в се
мейството ш&ш трудоспосо
бни членове, а общият доход 
не надминава 1 800 динара 
годишно, данъкът се памал- 
ва с 20 на сто па всеки член 
като сс внимава намаление
то да не достигне 60 па сто 
от общата сума.

Данъкоплатците са длъжни 
да знаят за тях, за да си из
вадят навреме необходими
те документи. Същите се пре 
дставят в службата за обще 
ствспп приходи най-късно 
до 31 януари всяка година.

платците — занаятчии, осъ
ществяващи над 150 000 ди
нара от угояване на добитък 

отглеждане 
собствено 

ство, или осъществят доход 
до 300 000 динара от произ
водствено съдруженне 
селскостопански организации, 

бъдат освободени от да 
върху занайтчийска до

зали да се намери начин 
премахване на наследничест 
во (без оглед » каква степен) 

хората.
Има наследници, които изо
бщо не изпълняват задълже 
нията си.

С проекта сс правят значи 
облекчения и 

слепи.
Ако в такива семейства има 
нетрудоспособни данъкът сс 
намалява с 30 па сто, при 
условие общия годишен до
ход да не надминава 3 000 
динара по член на семсст-
вото. •

(Досега тази граница 
2 000 динара). Ако в се

мейството няма трулрспособ 
— освобождава сс 01 да

на нти-исе защитятза да производни,тенциите на проекта 
щинските данъци в Димит
ровградска община предста
влява класов подход към то

със
телни данъчни 
за семействата на

зи въпрос. щеТози проект е пу 
снат на публично обсъжда
не и гражданите ще си ка
жат думата по него.

В проекта се предлага да 
бъдат освободени от общин
ски данък земеделски прои 
зводители, чийто общ када- 
стърски доход не надминава 
400 динара.

В миналия брой на „Брат
ство“ писахме за новините в 
данъчната политика. Ще нов 
торим, че мъже над 60 и жс 
ни «ад 55-годишна възраст 
ще бъдат освободени от

наследник, 
дължен да ги издържа, и ако 
Пренесат имуществото си в 
обществена собственост. За
туй възниква въпроса: може

пък
йпост.

Така също в проекта сс ог 
внимание па усилиятадава

на земеделските производи- 
площитетели да увеличат 

е фураж. Ако 
засее нива с шеста, 
или осма класа люцерна, ек 
спарзе или някоя друга поле 
зиа трева, ще ползва съотвс 
тно намаление на 
Предвиждат се облекчения и 
за земеделски производители, 
били па лекуване, а при кои 

за лечението 
10 на сто от об-

земеделецът 
седмабе

ше

пи данъка.
"не може да се отмине и 
предложението за намалява 
не на данъка на включили
те м в -зсле.гия план - произ 
водители. Облекченията по- 

лихвите върху креди 
частния сек-

„Търгокоои“ ц „Сточар“ 
не са собственост на отдел- 
шг Лица. И още една: „Вснч 
км ръководители са членове 
та Съюза на комунистите“ 

М. Б.

то разходите 
възлизат та 
щия кадастрален доход.

Земеделски семейства, (ня
мащи извори на доходи по

пък ако нямат
криват
ти, вложени в 
тор. От друга страна дапъко

М. Б.
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БосилеградБосилеградска общинаИ» проектостатута на

Тържество в гимназиятаОБЩЕСТВЕНИТЕ > ДЕЙНОСТИ ЗАЕМАТ 

ВАЖНО МВСТО В момента, хогато в Съюз мени за приемането «а
документ. то я

пата скупщина в Белград бе 
провъзгласена новата Кон- 

СФР Югосла-
В в.

ституция на 
вия, и училищата в Босиле
град това бе означено с учи НйЗЪРЩШ 
шщния звънец. След това 
в залата на Основното учи-

В областта на комунално- 
битовата дейност, преди вей 
чко се изтъква решаването 
на жилищните проблеми на 
трудещите се и то с помощ
та на органите на община
та и организациите на сдру
жения т.руд. За целта се оп
ределя дългосрочна полити
ка. Предимство при получа
ването на квартири ще се 
дава на работниците от нс- 
посредствегюто производство, 
които изпълняват и другите 
необходими условия.

Друго важно място се да
ва па решаването ага проб
лемите от областта па водо 
снабдяването, 
то, поддържането и поправ
ките па пътища, мостове и 
улици.

стопанството 
занимаващите се с кул-

облаегта на 
със
тура организации непосред
ствено да се договарят, органи 
зират и финансират култур 
но-забавен живот за работ-

В общината се осигуряват 
материални деадрови и дру
ги необходими условия за 
развитие на обществените 
дейности — се казва в про- 
ектостатута на Босилеградс
ка община. Тези дейности за 
служават внимание поради 
досегашната им недоразви
тост и проблемите, с които 
са се срещали, както и оскъ 
дните възможности изцяло 
да задоволят нуждите на гру 
дещите се.

В проектостатута голямо 
внимание се отдава на про1 
светното дело, в рамките на 
единната образователна снс 
тема у нас. Тук новият мо
мент е. че образователни ве 
домства организират и орга 
низациите на сдружения 
труд. Също така в проектоста 
тута се подчертава, че обра 
зователно-възпитателните ор 
ганизации са дълж-нн да во
дят сметка не само за про
фесионалната подготовка, но 
и за идейно-моралната подо 
бност на своите работници.

Чрез степендии и креди
ти, в общината се създават 
условия за школуване на 
ученици и студенти, конто 
постигат добри резултати. 
Същевременно се осигуря
ват условия за цялостно шко 
луване в основните училища 
на всички подлежащи спо
ред закона на това образова 
ние. Между другото тук се 
изтъква и необходимостта 
от създаване на условия за 
школуване на децата на ра 
ботници — непосредствени 
производители.

За културните дейности в 
общината се подчертава, че 
развитието им се „обоснова
ва върху идейната база на 
самоуправителното ни обще 
ство и върху класовия хара 
ктер на културата".

Проектостатутът дава въз
можност основните органи
зации на сдружения труд 
и останалите организации от

Дейна организа
ция на Червения 

кръст

лище, пред учениците от ги 
мназията и училището за 
квалифицирани работници, 
за значението на новата Кон 
ституция говори Симеон Гри 
горов, гимназиален учител 
по история.

циците си.
В проектостатута се посве 

щава внимание и па разви
тието на физическата култу 
ра и на техническото обра
зование на младите. По-спе
циално се подчертава разви 
тието па масовата физичес
ка култура с изграждането 
на необходими спортни те
рени. Решаването па пробле 
мито от областта на здраве
опазването, заема отделно 
място в проектостатута на 
общината.

Особено значение се дава 
на организирането на прева 
птивната здравна защита. 
За тази цел — казва се в 
проектостатута, организаци
ите на сдружения труд, мсс 
тните и самоуправителните 
общности сътрудничат със 
здравните организации. Гол
ямо внимание се обръща и 
на здравната защита па де
цата и майките.

3 тоя документ обаче ни-. 
що по-конкретно не е каза
но за здравната защита на 
селскостопанските произво
дители.

В село Назърица няколко 
години дейно работи органи 
зация на Червения кръст. Тя 
е една от най-активните в 
Босилеградска община. Осо
бено радовни членовете 
Червения кръст са ученици
те от местното първоначал
но училище. Всички 
членски книжки и редовно 
плащат членски внос. За та 
зи благородна дейност в учи 
лището и селото заслужава 
похвала учителят 
Янев.

На неотдавнешното събра 
ние на избирателите бе от
четена досегашната работа 
на Червения кръст и избра
но ново ръководство. В ръко 
водството бе избрана и уче
ничката Славка Андонова.

Р. Василов

И в основното училище 
„Георги Димитров" в Боси
леград по време па провъз 
гласяването на Конституция 

бс прекъснато обучение
то а учениците бяха осведо-

изграждаис-
та,

В. В.

имат

В Босилеградска община

Грипа пречи на обучението
Манол

отсъствували от часове. Оба 
че мнозина от онези, които 
посещават обучението са 
също болни.

— Необходимо е някои учи 
лища временно да прекъс
нат с работа. Засега нямаме 
достатъчно ваксина за сис
темно (ваксиниране — казва 
д-р Анани Стоянов, дирек
тор на Здравния дом в Боси 
леград.

Расте и броя на болните 
и сред възрастните, особено

В Босилеградска община 
съществува опасност от избу 
хване на грипна епидемия — 
казват лекарите от Здрав
ния дом от които всекидне 
вно по 30 души търсят по- 
пощ. Касае се за заболява
не, предизвикано от вирус 
,,Б“, чиито първи симптоми 
са главоболие и кашлица.

Засега най-много засегна
ти от грип има всред учени
ците в основните и подведом 
ствените училища, както и 
в гимназията в Босилеград. 
В основното училище в Гор 
на Лисина няколко дни поч
ти половината ученици са

Що се отнася до социална 
та защита на населението, а 
проектостатута е посочено, 
че в общината се създават 
материални и други условия 
за осъществяване на социал 
на сигурност на всички гра 
ждани. Предвижда се право 
на социална защита да имат 
всички, които не са в със
тояние сами да си осигурят 
поминък. Същевременно се 
предвижда такива проблеми 
навреме да се установяват 
и решават. Също така про
ектостатута задължава по- 
големи грижи да се отделят 
и за децата от предучилищ
ната възраст.

в трудовите организации в 
общината. П1141111ШВ. в.к

N ♦♦
Късият февруарски ден свършваше с 

постоянно струеща студенина от Вид- 
лич. Всъщност, отдавна от южната му 
страна няма сняг. Но студеният дъх на 
северния вятър беше хаплив и неприве 
тлив в спускащия се здрач.

Това будеше подтискващо чувство. 
Наскоро обаче край културния (или ко 
оперативен) дом заехтяха бодри гласове. 
Със специален рейс на „Ншп-ексцрес" 
бяха дошли димитровградските гимна
зисти.

♦ „линджо", а то пък на ориенталните 
игри от Враня. Изпълняват се стихове, 
пеят се песни... Всяка точка се посреща 
с одобрителни ръкопляскания, бликна
ли направо от сърцата на хората.

Художественият ръководител на ги
мназиалния танцов състав Садик Хами- 
дович се е нагърбил едновременно да 
води програмата, но и да следи изпъл
ненията на фолклористите. А те — три
десетина младежи и девойки — подгот- 
вявали се вече приблизително три ме
сеца, с пълна сериозност и с подкупва- 
ща игривост на изпълненията, дават вси 
чко от себе си да спечелят зрителите.

И зрителите не им връзват кусур 
ако някоя стъпка не е направена с она
зи локвост и изящност. Те знаят, че те
зи деца, дошли да ги развеселят, са от
деляли часове от свободното си време, 
за да им доставят на тях час или два 
удоволствие. И те благодарно им се от- 
плащат с ръкопляскания.'

Раздялата във Височки Одоровци 
сърдечна: хората благодарят за гостува 
нето, а гимназистите обещават, че пак 
ще ги навестят.

туй се поотстъпва от установения ред 
от това както е репетирано, но и тук 
отново проличава опитната ръка на ху
дожествения ръководител. На сцената 
играят пет-шестпма танцьори.

Смиловчани са благодарна публика. 
Те също разбират колко труд са поло
жили и с колко вълнение младежите се 
стараят да им се представят. Ето защо, 
те ги насърчават с ръкопляскания, бър
зат да изразят удоволствието ся че са 
дошли при тях.

Концертът протича както и във Ви
сочки Одоровци, по установената прог
рама. Отново хора от всички краища 
на {Югославия, отново песни, изпълнения 
на стихове... Една действително инте
ресна програма, създадена с много лю
бов и грижи.

А накрая, когато отекнаха последни 
те звуци — участниците в програмата 
се омесиха със зрителите и започна ед
на всеобща радост. Тук, превърната ве
че зала в „сцена" тропват хоро всички. 
Гимназистите - танцьори дори още не 
са се освободили от богата носия от 
най-различни краища.

Когато младостта заиграе и запее — 
всичко се превръща в песен и радост...

Когато младостта намери път до 
сърцата на хората (а тази вечер тя де
йствително успя) — хората ги посрещат 
и изпращат като скъпи гости...

Дано само тези и подобни гостува
щия да бъдат по-чести, по-масови и по- 
богати. Ако бъде така, очевидно е, че 
живота на хората и в полузаглъхналите 
села в Забърдие, Бурела, Висока и Де- 
рекула, ще стане почтьлноценен и по-ра 

Ст. Николов

! ♦♦
♦

I о ♦♦
ЬЦа.

♦Селяните от това подвидлишко се
ло вече няколко дена знаеха, че тази 
вечер ще им гостуват с концерт народ
на музика. А техните срещи (за съжа
ление, след дългогодишна пауза) вина
ги са били радостни.

Сега, в този късен февруарски ден, 
срещата още повече радва, защото кон 
цертът, който трябва да изпълнят учени 
ците наподобава топъл пролетен лъч 
пробил сивата и студена завивка на за 
глъхналия отдавна културно-забавен жи 
вот в селотр.

Дошлите за пръв път тук, останаха 
малко озадачени от просторната зала в 
културния дом. И веднага някак само 
по себе си изниква въпросът: как са на
мерили хората Височки Одоровци в пре 
дишните години сили да направят толко 
ва голямо здание, а не могат да смогнат 
сили, та малко да го поуредят. Ако бя
ха направили това нямаше сега танцьо 
рите да потракват със зъби от студ, а 
зрителите да зъзнат.

После, изведнъж на сцената се пли 
сна шумадинска музика, а под ритъма 
й се залюля хоро. Тази пищна игривост 
отстъпи място на херцеговекото хоро

:

Вторият концерт, който трябваше да 
изпълнят тази вечер бе в Смиловци. От 
ново ио лицата на участниците се изпи 
сва онова вълиаяие, което 
първия допир с публиката. Но пак се 
намесва художествения ръководител Ха 
мидович — и доверието в собствените 
сили е възвърнато.

В Смиловци почти няма културен 
дом. Теоното помещение и малката сце 
на не дават възможност програмата да 
се изпълни така. както е замислена. За

идва от ♦

достен.
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шия * просвета * изкуство
ПОРТРЕТИСЪБОР НА ПРОСВЕТНИТЕ

ПАК БИХА БИАИ УЧИТЕЛИРАБОТНИЦИ В ДИМИТРОВ

в в •ГРАДСКА ОБЩИНА

Мария ДИМИТРОВА и Георги ДЕНКОВ са от 
личени от президента на Републиката с Орден 
народни заслуги със сребърна звезда. Това високо 
обществено признание е напълно заслужено, поне 
же и двамата, като учители, учителствуват някол 

ко десетилетия. Изцяло отдадени на хуманната 
задача — да възпитават подрастващите поколе
ния в дух на югославски патриотизъм и социали
зъм — с рядко усърдие и любов, преданност и тру 
долюбие, изпълняват тази задача и постигат зави
дни успехи.

4ИМЯЗЧ

ОБЩЕСТВЕНОТО ПРЕУСТРОЙСТВО 

ИЗИСКВА СЪВРЕМЕННО ОБРАЗОВАНИЕ соченото, и донесе Орден за 
народни заслуги и тя е осо
бено щастлива, че нейният 
труд, усилия, радости и без 
спорни успехи й донесоха 
признанието.

ГЕОРГИ ДЕНКОВ е роден 
в с. Славиня през 1912 годи
на. Учителска школа завър 
шил през учебната 1937/38 
година, а след това учител- 
ствувал в Сенокос, В. Одоро 
вци, Омиловци, Лукавица, 
Гоиндол и Желюша.

Този учител вече работи 
- 35 години. Към края на вто
рата война се приключва към 
освободителните части на 
Югославия, за да се завърне 
набързо и да започне като 
учител в Сенокос.

Постоянно е на крак, ра
боти във всички организа
ции, устройва вечеринки, ра 
боти с младежта. В Сенокос 
понякога бива заставен да 
изпълнява и такива длъжно 
сти които не са му специал 
ност — да помогне на болен 
и пр. и пр.

МАРИЯ ШУКАРЕВА — ДИ 
МИТРОВА е родена през 
1924 година в Лесковац. Ги 
мназия е завършила през 
.1945 година в Димитровград 
и веднага като една от по
добрите гимназистки бива 
,,мобилизирана”, за да ста
не учителка. Какво е изпит-

■ С УКАЗ НА .ПРЕЗИДЕНТА ТИТО ОТЛИ
ЧЕНИ СА 20 ПРОСВЕТНИ РАБОТНИЦИ

сребърна звезда са отличени 
МАРИЯ ДИМИТРОВА и ГЕ
ОРГИ ДЕНКОВ. Останалите 
18 души са отличени с Ор
ден на труда със сребърен 
венец.
Отличените са: Миланка Ди 
митрова, Спасен Величков, 
Еленко Виданович, Бояна Ви 
денова, Тодор Геров (меж
дувременно той почина), Ни 
кола Иванов, Аспарух Йо
тов, Лиляна Каменова, Васил 
Петров, Петър Петров, Ста- 
ноя Петров, Тодор Петров, 
Стоян Стоянов, Еленко Тодо 
ров, Кирил Тодоров и Цве
танка Ценкова.

На всички отличени орде 
ните и грамотите връчи пре 
дседателя на Общинската 
скупщина в Димитровград 
— Димитър Славов. Участни 
ците в събора топло привет 
ствуваха отличените, като 
по тоя начин изразиха задо
волството за общественото 
признание, дадено на техни 
колега. С твърде прочувстве 
ни слова се обърнаха Мето
ди Георгиев, който в каче
ството на председател на об 
щниската комисия за отли
чия съобщи за отличените и 
Лиляна Каменова, която от 
името на отличените благо
дари за високото обществе
но признание.
Тазгодишният събор на про 

светните работници показа, 
че на образователното дело 
се отдава необходимото об
ществено внимание, че 
него се разчита като на ва- 

звоно в общественото

На 23 и 24 февруари, тази година, в Ди
митровград се състоя общински събор на про 
светните работници. Организатор на този еже 
годен събор бе Общинската образователна об 
щност, а в работата му взеха участие всички 
просветни работници от основните училища 
на територията на общината, както и гимна
зиалните учители в града.

В течение на двата дена участниците в 
събора изслушаха няколко сказки, които като 
червена нишка пронизваха конституционни
те решения и тяхното развитие от историчес 
кото заседание в Яйце до наши дни.

За учителите от Димитров 
градска община бяха изнесе 
ни следните сказки: „Исто
рически корени и предпос
тавки на конституционните 
решения на АВНОЮ“ — ле 
ктор Адам Георгиев, гимяа 
зиален учител; „Второто за
седание на АВНОЮ и сегаш 
ните конституционни проме 
ни“ — лектор Васил Тодо
ров, председател на Общин
ския съд; „Кратък преглед 
за зараждането и развитие
то на властта от антифаши
сткото въстание до скупщи
ната в Яйце (1941 — 1943 г.)“ 
— лектор Григор Гъргов, ги
мназиален учител, „Нацио
налният въпрос в светлина
та на АВНОЮ“
Кирил Тодоров, директор 
основното училище „М. Пия- 
де“ в града.

В работата на събора взе 
участие и Петър Воинович, 
член на републиканския 
митет при Синдикатите 
обществените дейности 
Белград. Той изнесе сказка
та „Положението на образо
ванието в съвременни усло
вия“, като при това се спря 
върху образователното дело 
в Платформата за Х-ия кон
грес на СЮКдювите комети 
туционни промени, а говори 
също И за политиката на 
финансиране на образовани-

договор на всички заинтере 
совани — родители, учители, 
обществено 

сили в самите райони, отно 
сно общината.

политически вала тогава току-що завър
шилата гнмназистка, трудно 
може да се предаде в някол 
ко реда. Но като че ли огро 
мното колебание дали успе
шно ще се справи с възло
жената й отговорна задача 
с било преобладаващо чув
ство.

Въпреки това, Мария с 
присъщата й трудолюбивост 
п усърдие, подкрепена от 
по-възрастните колеги, запо
чва да работи преданно и 
да постига завидни успехи.
13 началото — веднага след 
освобождението — се е ра
ботело без възнаграждения, 
почти па доброволни начала. 
Мария учптелствува три го
дини във Внсочкн Одоровцп, 
а след това минава в Дими 
тровград.

След шестгодишен трудов 
опит тя завършва курс за 
учители, организиран и Бел 
град. Но изискванията, пора 
ди липса ша кадри, я прииу 
ждават почти пет години (от 
1948 до 1953 г.) да работи 
като прогимназиална учител 
ка. През тоя период дори ра 
боти двукратно: преди обед 
п прогимназията, а 
обед и основното училище: 
Преподава български и фре 
меки език, работи като учи
телка.

Днес Мария Димитрова с 
учителка па пзтори клас в 
основното училище „Моша 
Ппядс“ Когато си спомня 

за рабо-

ВИСОКО ОБЩЕСТВЕНО 
ПРИЗНАНИЕ

На 24 февруари (втория 
ден на работа на събора) 
присъствуваха Венко Дилш- 
триев, секретар на ОК на 
СКС, Цветан Еленков, пред
седател на ОК на ССРН, Ди 
митър Славов, председател 
на общинската скупщина, 
Ранко Ставрев, председател 
на Общинския синдикален 
съвет, Димитър Манов, съю
зен представител и други 
изтъкнати общински ръково

лектор ма
учител в Смиловци 

участвува в дограждането 
на училището, като същевре 
менно бива партиен секре
тар. Изобщо като партиен 
секретар прекарва 16 годи

на
дители.

По предложение на коми- 
отличия при общи и

жно
преустройство и възпитаване 
то на младите хора в социа
листически дух, патриотизъм 
и самоуправление.

сията за 
ската скупщина, президенгът 
на Републиката с 
20 просветни работници. С 
Орден за народни заслуги със

ко-
на пи.отличил

ч По-нататък жизненият му 
рапорт е следният: в Лука- 
вица председател на Социа
листическия съюз и партиен 
секретар, организира младе 
жта за участие на гимнасти 
ческите упражнения по слу 
чай 25-тп май; в Гоиндол: 
също партиен секретар и по 
д готвя 
МИ, с

в
Ст. и.

Босилеград
следЗапочва с работа школа 

на самоуправители
културни програ- 

конто обикалят съсед 
ните села: Чорин дол, Пога 
ново, след това Смиловци, 
Пстърлаш, В. Одоровци и 
др. Участвува в довеждане 
на електрически ток в село 
то; Желюша: също оживена 

тата в следвоенните години, обществено - културна дей- 
пе без основание с чувство 

пълна удовлетвореност 
как с ентусиазъм

ето
На тазгодишния събор на 

просветните работници отно 
во се говори по проблемите 
на рационализация на учили 

общината, 
изнесе

иТук също ще участвуват 
всички залисали сс от ТРУДО 
вите и стопанските органи
зации в града. В Долна Лю- 
багга школата ще работи с 

в Бистър с

В Босилеград се проведе 
заседание на Комисията по 
идеологическо и теоретичес
ко образование при Общии 
ската партийна конференция, 
на което бе уточнен догово 
за работа на школата иа са 
а 1 „Милснтие По

за изминалия път,
щната мрежа в 
Встъпително слово 
Димитър Найденов просве
тен инспектор, при образо
вателната общност. За фина 
нсирането на учебното дело
в Димитровградска община
докладва Огратко Гюров, ги 
мназиален учител. Както и 
двамата докладчици, така 
сетне и разискващите тю те
зи проблеми, изтъкнаха го
лемите трудности, които съз 
дава нерационалната учили
щна мрежа. В тази насока 
бе потърсено решение, то 
конкретно как ще се реши 
— ще бъде определено с оощ

пост.
Когато и двамата попитах

ме, ако сега им се удаде въз 
можиост, да речем, да си 
изберат професия — коя би
ха си избрали. Веднага, без 
шито миг колебание и два
мата заявиха категорично; 
пак би станали учители.

Всъщност, толкова обиКно 
вени, а все пак изключител
ни хора.

30 кандидати, а 
36 Комисията е предложи
ла' посредством местната па
тугийна организация, и в 10Р 

Лимита да се открие та

па
разказва 
работили в младежката ор
ганизация. АФЖ, Народния 
фронт и останалите общест 
вено-полт ггичоски органнза 
пи и. При това, дейно сътру
дничи в музиката, хора, те 
атъра. С подбрани програми 
обикалят околиите села и 

се представят пред граж

моупр авители
П°Договорено е в началото 
на март такива шко^я А» 
започнат с Работа в Босиле 
град, Долна Любата V Бис

на
кова школа.

За работата иа школата с 
набавена необходима литсра 
тура в' 145 комплекта от по 
50 ексемпляра, за които сред

осигурили стопаие-
обществеио - полити-

В Босилеград школата на
самоуправителите ще посе
щават 300 души, между кои 
то най-много ученици ги 
„назисти и от

тъ
ст,ва са
•ките и _ческите организации в гра-

там 
даните.

Цялата тази дейност, коя
то нс сс изчерпва само с по Ст. Н.да. В. В.

квалифицирани
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Сурдулица

ОК на ССРН член на 

Титовия фонд

Викторина-конкурс
кД страница

Ново!Ново!
отбележи, че общинската да 
И7,чна политика ще боде са 
гласувана, с договора, кой-' 
то с предложила Скупщина
та па социалистическа Ре
публика Сърбия.
По проекто-бюджета 
водят разговори на събрани 
ята па избирателите, които 
ще се провеждат през тази 
седмица.

Общинският съвет по сто
панство и финанси на 
щниската -скупщина в 
леград води разговори за 
приемане па бюджета па об 
щи-ната за тази година. От 
данъчната служба са дадени 
предложения за установява

на данъчните облаги, въз 
основа та които да се фор
мира общинския бюджет за 
тази година. Трябва да се

Об-
Боси-

ще се»0т АВНОЮ до новата Конституция«
не

— КОМПЛЕКТИ КНИГИ (на
ши издания)

— КОМПЛЕКТ ПРОИЗВЕДЕ 
ПИЯ НА ПУШКИН

— ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА НА
ШИ И БЪЛГАРСКИ ПИСА 
ТЕЛИ

АБОНИРАЙТЕ СЕ НАВРЕМЕ 
за „Братство“, като по тоя начин 
си обезпечите право на участие във 
викторината-конкурс.

Годишен абонамент за „Брат
ство“ е 40 динара. Сумите внасяй
те чрез пощенски запис на текуща 
сметка:

В миналия брой съобщихме, че 
наскоро ще започнем викоторина- 
конкурс: „ОТ АВНОЮ ДО НОВА
ТА КОНСТИТУЦИЯ“.

Издателство „Братство“ про
вежда тази викторина-конкурс по 
повод тридесетгодишнината на ос
вобождението от фашизма на Ди
митровградска, Босилеградска, Ба- 
бушнишка и Сурдулишка общини.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ имат 
всички читатели на вестник „Брат
ство“, които са се абонирали за 
1974 година. На читатели, които 
получат награда, а не са се абони
рали — наградата няма да им се 
връчва!

в. В.

След втория кръг в лигата по тенис на
маса

Димитровград без точки
Във втория кръг на междуобщииската лига по те- 

състоял се па 24 февруари т. г., димитров-иис на маса,
градският отбор по тенис на маса „Димитровград“ загу
би срещата срещу отбора от Бела паланка с резултат 5:0.

! След втория кръг табелката в тази лига изглежда
62500 - 603 - 9529 

СДК — НИШ 
За „Братство“

МАТЕРИАЛИТЕ, по които ще 
се изготвят въпросите, ще бъдат пу 
бликувани във вестник „Братство“.

НАГРАДИТЕ са многобройни и 
в предмети:

— МАГНИТОФОН „Репортер“ 
— ТРАНЗОСТОР „Корал“
— ФОТОАПАРАТ „Берета“
— КОМПЛЕКТИ

така:
2 2 0 10:0 4 

8:5 2 
8:5 2 
8:5 2 
8:5 2 
0:10 0

I♦ 1. „Омладинац“ (Бела паланка)
2. „СГХ (Съюз на глухите) Ниш — 2 11
3. „Павле Живкович“ (Клисура) — 2 11

2 1 1
*

ПЪРВИТЕ КУПОНЧЕТА ще 
започнем да обявяваме наскоро!

ВИКТОРИНАТА - КОНКУРС 
е хубава възможност да научите 
по-подробно как се е създавала на
шата народна власт и да получите 
хубава награда.

I 4. „Запланяц“ (Гаджин хан) — -
5. „Лужница“ (Бабушница) — -
6. „Димитровград“ (Димитровград)

2 1 1 
2 0 0

В третия кръг, който ще се състои на 3 март 
дина ще сесрещнат: в Бела паланка „Омладинац“ — СГХ, 
в Гаджин хан „Запланяц“ Лужница и в Клисура „Павле 
Живкович“ — „Димитровград".

тази го-автоматич-
ни писалки

— ДВА РЪЧНИ ЧАСОВНИКА ♦

! Д. Стойкович

младежки живот. Касае се 
за незадоволяваща дейност 
и предприемчивост, преди 
всичко на -младежкото ни 
ръководство — казва тя.

Димитър Цветанов живее 
в Босилеград при родители
те си. Сигурно е един от 
онези, които имат сравните 
лно най-добри условий за ра 
бота и учене. Ето кои проб 
леми изтъква той:

— Застъпвал! се за по-гол 
яма нагледност в обучение
то чрез попълване на каби
нетите. Необходимо е да 
имаме и по-богат културно- 
забавен и спортен живот. До 
сега всичко се изчерпваше с 
киното. Считам, че общест
вено-политическите органи 
задни би трябвало да ни по 
мотат.

желания и на всички оста
нали ученици в гимназията. 
Става ясно, че се касае за 
няколко проблеми, от които 
всеки отделно заслужава 
внимание и търси решение. 
Основните са: решаването 
на въпроса на пътуващите 
ученици, подобряване нагле 
дността в обучението, раз
движване и обогатяване на 
дейността на младежката ор 
ганизация, наброяваща над 
300 младежи и девойки, съз 
даване на по-богат култур
но-забавен и спортен живот 
и друго.

Сигурно е, че гимназията 
не е в състояние сама да ре 
ши всички тези проблеми. 
За някои от тях съдействие 
трябва да се търси и от об
ществените организации 
града.

СРЕЩА С 
БОСИЛЕГРАДСКИ

ГИМНАЗИСТИ

Павлина Костова Димитар Цветанов Милка Георгиева

ИМА ДОСТА ТРУДНОСТИ о 0 о в
Изказванията на тези мла 

Лежи отразяват съществени
те проблеми, предложения иГимназията „Иван Караи

ванов“ в Босилеград— доне 
отдавна единственото сред
но училище в община, — въ
преки че дълги години съще 
ствува, все още се стълкно- 
вява с редица нерешени про 
блеми. А тези проблеми и 
трудности най-напред почув 
ствуват учениците. Това се 
отразява и в образователно- 
възпитателните .резултати, ко 
ито те постигат.

От няколко ученици и уче 
нички от гимназията поиска 
хме да се изкажат как виж
дат проблемите си и какво 
предлагат за решаването им.

Иван Цветков: — Роден 
съм в с. Груинци и ежедне 
вно пътувам. Всъщност пъту 
вам вече седем години и то
ва е най-големия ми проб

лем. Ако в града съществу
ваше ученически интернат, 
положението би било по-дру 
го, защото проблемът на нас 
учениците-пътници би бил 
разрешен.

Павлина Костова е от Гор 
на Лисина. Квартирува в 
града с още две ученички. 
Добра е ученичка.

— Имам сравнително доб 
ри условия за работа. От те
оретичното обучение в гим
назията съм доволна, но не 
и с кабинетното. То все още 
не задоволява и налага се да 
се намерят средства кабине 
тите още веднага да се по
пълнят.

Милка Георгиева е от оне
зи гимназистки, които през 
хубавите дни си пътуват у 
дома, а през зимата кварти

-руват в града. По такъв на
чин тя решава проблема си, 
но въпрос е колко това ре
шение осигурява и добри ус 
ловия за работа. Въпреки то 
ва Милка е солидна учеиич 
ка. И тя също счита, че на 
гледното обучение в гимна
зията трябва да се окачест
ви. — Само онова, което е 
нагледно и практически се 
изучи — никога не се забра 

— казва тя.
Сузана Арсова е от най- 

близкото до Босилеград се
ло — Добри дол. Затова еже 
дневно пътува. Най-много е 
недоволна от дейността на 
младежката организация в 
града.

— В гимназията съществу 
ват извънредни условия да 

се организира съдържателен

вя

1 § 
< I3
X11
& к
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I СЪВЕТЪТА НА ТРУДОВАТА ОБЩНОСТ НА ОС 
НОВНОТО УЧИЛИЩЕ В СМИЛОВЦИ ОБЯВЯВА

КОНКУРС
ЗА ВАКАНТНО МЯСТО УЧИТЕЛ В ЦЕНТРА 

ЛНОТО УЧИЛИЩЕ В СМИЛОВЦИ ЗА РАБОТА В 
СМЕСЕНОТО ОТДЕЛЕНИЕ С ЧЕТИРИ КЛАСА. 
ЛИЦЕТО ЩЕ БЪДЕ ПРИЕТО НА РАБОТА НА ОП
РЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ, ДО ЗАВРЪЩАНЕ НА РАБОТ
НИКА ОТ БОЛЕДУВАНЕ, А НАЙ-КЪСНО ДО 30 
ЮНИ 1974 ГОДИНА.

КАНДИДАТЪТ ТРЯБВА ДА ИЗПЪЛНЯВА 
СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. ЗАВЪРЩЕНО ПЕДАГОГИЧЕСКО УЧИЛИ
ЩЕ С ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ,

2. НУЖНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОСТЪП
ВАНЕ НА РАБОТА ПО ЗАКОНА.

КОНКУРСЪТ Е ВАЛИДЕН 8 ДНИ ОТ ПУБ
ЛИКУВАНЕТО МУ.

I
Така ще изгледа жилищният блок .Требен"

Ще се строи

Жилищен блок »Гребен« ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА 
Борис Марков

В настоящата година ще 
започне строежа на жилищ
но-делови блок в Димитров 
град между улица Маршал 
Тито и улица Нишава и Джу 
ро Салай както с жилищни 
те сгради и търговския тра
кт създаде локация, наподо- 
баваща на гребен. Затуй то
зи блощ ще се нарича „Гре
бен”). Разработката на тази 
част на града ще последва 
след приемането на генерал 
ння градоустройствен план 
на Димитровград през 1968 
година, а по-подробна разра 
ботка на жилищния блок 
„Гребен"' — от Общинската 
скупщина през месец юни 
на 1969 година. Това засега 
е единствен квартал в гра
да, градоустройствено разра 
ботен до най-малки подроб
ности и в него се строи ка
кто е предвидено.

Този квартал ,според про
екта .е съставен от две час
ти: една част на блока се 
граничи с улица Джуро Са
лай, ул. Маршал Тито, ул. 
Нишава до бариерата („рам 
пата“) на железопътната ли
ния, в която са поместени три 
жилищни блока, средният 
от които ще бъде напълно 
готов през настоящата годи
на, докато деловите сгради 
вече са предадени на упо
треба. В тази част остава да 
се изгради търговска сгра
да, която ще никне на място 
то на сегашната делова сгра

да на „Услуга", докато оста 
налата част ще бъде събо
рена и оставена за свободни 
площи — зеленина.

Другата част, наречена 
„Гребен" се състои от чети
ри блока, които ще имат при 
земие и по три етажа с об
що 80 апартамента. Тези бло 
кове ще бъдат построени на 
улица Маршал Тито и то в 
продължение на сградата на 
социалното към Общинската 
скупщина в разстояние от 
110 метра. Жилищните бло
кове ще бъдат вдадени .мал
ко по-навътре от тротоара 
(на 115 метра). Тези жилшц 
ни блокове ще бъдат свърза 
ни с деловите помещения, 
с търговски помещения, със 
тоящн се от приземие и ще 
бъдат отдалечени от тротоа 
ра 5 метра. По този начин 
се създава възможност за 
по-лесен проток на минува 
чи като се облекчи и дви-

има широчина 7 метра. В 
тази част на блока е гтостро 
ен хотел „Балкан“, също спо 
ред приетото решение. Оста 
ва още да бъдат съборени 
всички обекти от „Балкан“ 
до заведение „Блед“, за да 
се освободи простор за пар
кинг-плац и входа на хотела 
откъм улица Джуро Салай. 
Ведно и тази улица ще се 
разшири на 10 метра до ба
риерата.

Вършат се подготовки за 
издаване на места за строеж 
на два жилищни блока. Ст-

! Основен преглед на 

пнепите през пролеттароежът им ще започне в 
първата половина на година 
та. Има голям интерес за
този блок. Продадени са ве- 2 Осведомителният преглед 
че 15 апартаменти. Понеже 1! на пчелите, за който писах 
строежът ще става по ета- - • миналия път, може да про
пи, а интересът на граждани ' • дължи няколко дни. Пчелар 
те и на трудовите организа ' • ят наблюдава всеки ден по 
ции е голям, има изгледи : • няколко семейства, 
блокът „Гребен“ да бъде го- ■ • да си задържа най-много на 
тов след 3—4 години. • ония семейства, в чието със

Съветът за комунална дей тояние се съмнява. След ня- 
ност и градоустройство об- ;; колкодневни 
съди проблема на изгражда •• пчеларят 
не на жилищния блок „Гре ;; ходимите .мероприятия 
беи“ на заседанието си от ;; ротели семейства съединя- 
18 януари 1974 година взе ;; ва с други или им дава май 
известни заключения занап- ;; ка, заболели лекува или уни 
ред да не се издава нитО ед ;; шожава зависимо от болест 
но разрешение за поправка, ;; та или състоянието на семе 
доизграждане ,изграждане ;; йството, а там където запаси 
или адаптиране, да не откри ;; те са намалели или криста- 
ват нови магазини в този 1 лизирали дава храна и заме 
блок, за да стане по-лесно ра т ня влажни затоплящи мате- 
зселването и събрането на 2 риали. След тези мерки, 
обектите. Станул Нацков $ ларят очаква благоприятно

преглед.време за основен 
Разбира се, че не трябва да 
се забрави и пчеларския дне 
вник. В него пчеларят внася 
всичко каквото е забелязал
и предприел през времето 
на осведомителните наблю
дения.

но погле

жението в тази част на гра
да. С такова решение, кон
струкция и функция- както 
и със съвременния строеж 
са изградени съвременни жи 
лищни апартаменти, съвре
менен търговски център, а и 
градът придобива естетичес
ки вил, разкрасява се центъ 
ра на Димитровград. В тази 
част на „Гребен“ ще останат 
пет от старите частни жили
щни сгради ,обърнати

Нишава. Тази улица

ОСНОВНИЯТ преглед се 
топли

наблюдения, 
предприема необ- 

оси
извършва през тихи 
дни, чиято температура не е 
по-ниска от 14 градуса целзи 
усови най - добре на горе 
8—10 дни след осведомител
ния преглед, без 
през кой месец е — февруа 
ри, март или април. Прегле 
дът се започва с ония семей 
ства, с които са предприема 
ни някакви мероприятия (по 
дхранвани, лекувани или съе 
динявани) или пък със се
мейства които по излитане
то на пчелите изглеждат съм 
нителни. Този редослед тря
бва да се спазва, защото про 

може би

значение

към пче
улица
също се реконструира и ще

>»ф.>фффффффф»»»ф»»<

Жени -революционери менливото време 
не ще позволи да се прегле 
дат всички семейства и така 
да останат нехгрегледани тък 
мо слабите. Прегледа се из
вършва бързо за да не се 
простуди пилото и да не ста 
не кражба. Особено внима
ние трябва да се обърне на 
следното: а) наличноста и 
качеството на майката; б) 
количеството на запасите от 
мед и прашец; в) силата на 
семейството; г) обема и зд
равословното състояние на 
пилото и д) състоянието на 
питите. Да разгледаме всеки 
от горните елементи поотде 
лно.

БЛАГОЕВИЧВЕРА
от един учител от Лозница. 
Обсадили къщата, в 
се намирала Вера.
_ Ти ли си Вера Благое-

'щгч? — запитал я учителят 
обраснал в дълга брада. Ве
ра нищо не отговорила.

Започнали да я измъчват. 
Били я като я водели по се
лото. В общинския затвор из 
скубали косите й. Когато таил 
яли, че не може да умре от 
големите мъки, пренесли я 
в Шабац п я предали на гер 

Гсстапо знаел за

За пръв път влязла в затво
ра. Четниците съобщили за 
залавянето й на германците 
в Шабац. Те дошли с ками
он да я вземат. Тогава се 
случило нещо неочаквано. 
Чстничоският офицер, който 
охранявал Вера и другите 
арестанти не бил за сътруд
ничество с немците и не ги 
пуснал в затвора. В послед
ния момент пред самото ид
ване на .немците Вера отно 
во излязла ша свобода и сс 
завърнала в отряда.

През зимата настъпили тс 
жки и мъчителни дни за от 
ряла. Без боеприпаси и хра
на без облекло партизаните 
продължили борбата. Вера 
е често била в първите реди 

гси ламе-

девойки и ги моби коятоВ село Подриня Вера Ела селските ^ събираЯе па ло- 
гоевич работи активно. Все- лизир дарения. Много 
ни лен поддържа връзка с бровюлн ^ъсИО станали
членовете на Партията, У=- ^““гледачки в партизанс- 
тройва и заседания на дала болници- Вера намира-
та партийна организация. В да пеят
селото нямаше добри усло- ^„“^ански песни, 
вия за партийна работа. По и време Мачва би-
лицията с внимание следела вободна територия. Г1ар
движението иа хората. Зато ла отряд наброявал
ва Вера за всяко заседание ‘йоДжсии бой-
търсила подходяща форма. ал толкова без оръ-
Когато трябвало да проведе ц партизанските части 
заседание с младежите тя ги **^сахарв обсада Шабац. 
организирала на плажа, .на А Е септември германци- 
едно такова заседание кран -фтючиалк голяма о<))анзи 
Дрина тя формирала нелега е ^ свободната територия, 
лна партизанска рота. Едни рТИЗап1Ите остъпили към
месец след това ротата из- Р и Видойевица. Подрин-
вьршила нападение на ием- отряд в чйоосяв

Вера пее., ~
ви задачи. През щората по- ссР ажавала с 11емЦ^ 
ловила иа август 1941 годи р врагове — четници
на заминала в Подрииеки новите 1 
отряд. Бойците с внимание я 
слушали. На популярен език 
тя им обяснявала задачите 
на НОБ. Дори и за твърде 
сложни работи тя говорила 
на обикновен език и прит 
ва вдъхвала в хората вяр 
и решителност. Това ги при 
вличало. Тя организирала

а) Майката
Наличността ша майката 

може да се установи н без 
да се види самата майка. 
Ако има току-що снесени 
яйца (още не полегнали иа 
дъната на килийните), значи 
че семейството има майка. 
Майката е добра ако откри 
тото и запечатеното пило е 
компактно и разположено 
във вид на концентрични 
кръгове ’или елипси. Пчела
рят не трябва да търси обез 
ателно* да види такава май
ка и с това да удължава 
прегледа.

маниите.
Вера Благосвич. Разпитвали 
я, но Вера не казала пито ду 
ма. Дори и 
едни агент и счупил ръката. 
Когато се завърнала всред 
своите другари в 
тя се опитала да скрие, че 
ръката й е счупена.

През тия днп Вера често 
говорила: „Гордо трябва да 

но още по-гордо

тогава когато

килията
Тя преминавала 

тпи по дълбокия сняг, атаку 
вала заедно с останалите 
бойци. Но се разболяла. Ща 
бът ма отряда решил да я 
остави при роднини в село
Текершце.

След това дошло наи-стра 
цшото. Въпреки топа, че в 
селото имало четници ликой 
не знаел -къде се намира 
тя. Един ден пристигнала 

четници, предвождани

ци.

се живее, 
да се умре1"

На 18 март 1942 година с 
62 арестанта, между конто 
имало деца я жени Вера би 
ла разстреляна в Кленичка 
гора.

Била само на двадесет и 
една година. (Край)

те.Получила още едно <пар 

низира полити-к-гка Р а тръПрсоблякласси^А тип]1а
шала. Но когато ^птк я V (Следва)

■*.група
■ ич

1 МАРТ 1974ВЯЛТСПЮ
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масу само задзилкуйе у 
певачицете. На другу Аа 
су куде гребе да седну 
четворица човека, наседи 
ли десетина. Гледам, гле 
дам куде да седнем и ка 
не намери место и не мц, 
же да придем до унуна- 
тога йедвам се извлеко 
из вратата и излезо на 
улицуту.

„Балкан“ да 
се огрейем, па чидем при 

Гацу да преспим и

новото пасе точи и улази у кавену 
ту. Я чека, чека и реко 
айде да га потражим. Оти 
до у читалището, оно за
творено. Дрежда пред ку 

дом да видим

сват
йутре да си идем у село. 
Ка па вратата не може 
да улезнем. Народ се чу 
шка кико алва да се раз
дава уиутра. Яедпо дети 
ште ме чушну и ми ре-

лтурпият 
да не отиде у кино — 

никой. Некиква де 
улезоше, кажу да 

ва се вилм с пуцатъе. Не- 
ма га унукат. Придо при 
йедиога човека и питам

пема
чишта

че:
— Куде па ти дърто 

напиняш. ..
Я нали съм си ячък 

бута налево и надесно и 
улезо уиутра. Бре кикво 
да ви кажем. У кавепуту 
пема куде игла да падне, 
а две девойчишта, разго 
лештила се и пойу ли по 
йу. Обърну се да видим 
има ли стол за мене, ка 
наш Ванча па първуту

Ш и КУЛТУРА! Ка се видомо найутре 
дън с упукатога у село 
реко му да му се скарал, 
а детето ми одговори:

га, че има ли некакво пре 
ставление да видим 
не йе тамо:

да

— Дедо, гребе малко и 
да се уздиза-

Моят обешеняк, уну
кат Ванча ме напраи да 
бием путат до Цариброд 
ама най-после му размър

— Бре, дедо, кикво пре 
зна-

— Е дедо, немакултурно 
мо. Доста само работа. 
Идем у Цариброд на ве- 
черинку, у кино. Не мо
же само работа и рабо
та. Видиш ли при пас йо

више
да идем по Цариброд, 
певулкете си отидоше..

Значи пема више дете 
то културно да се уздид-

ставление тражиш, 
йеш ли ти куде си забъл-
•гал. . .

Я се повърте иатам-па 
вам и реко да улезнем у

см конците.
Сваку вечер щом дой

де од работу од задругу- 
и бега

за. Манчаште пема струя, пема пре 
ставлепия. . .

Я се съжали и му му- 
ну у джепат две-три мля 
дарке.

Мину извесно време, 
детето пак сваку вечер 
бега за Цариброд. Бре, 
киква йе тая култура сва 
ку вечер. Реши и я ба 
идем да видим кво стая с 
детето. Идем из чаршию- 
ту и видим моторчето му 
остайено пред новуту ка 
вену на „Балкан“. Стоим 
и гледам да видим, че се 
зададе ли однегде. Народ

ту качи моторат 
за Цариброд. На йутре 
дън сабале ка дойде 'йед
вам гледа и че иде на ра
боту! Я търпе, търпе и 
йедън дън га изока при 
мене, он тамън сипуйе- 
ше бензин у моторат.

— Ванчо, сине, Ванчо 
— оратим му я — куде

ДВОЙНИ ЦЕНИI Казаха че в една димитровградска продавница 
за една и съща стока имат две цени.

Нека не се опасяват, че това ще остане така. 
Ще се продаде първо по-ефтината стока, а по-скъ
пата ще бъде ефтина когато пристигне нова стока.

АНУЛИРАЛИсваку вечер оролецаш по 
Цариброд. Оти си тука 
не останеш, да см пос
пиш, да може йутре да 
да работиш...

Детето остаи кантуту и 
рече:

Четем: „Анулиран е договора „Градня“ — Мес
тната общност в Поганово.“ Някой наговорил село 
то да търси частно лице да построи пътя до мана
стира.НАШИ

КУРСИВИ Предлагаме на погановчани за всеки случай да 
разпишат още едно местно самооблагане. Сега за 
адвокати и средства за обява. Може да ил: се случи
онова което се случи на съседите им в Трънско О-

М. Б.доровци.

— Блазе му, купил агнешко...
— Сигурно, щом е получил премия на лотарията...М. Петров з

Карикатура: Б. Николов


