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ЗАПОЧНА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ

ОТ 20 ОКТОМВРИ ЗАПОЧВАТ 

РАЗИСКВАНИЯТА 

В АИИИТРОВГРДАСКО
РАЗРАБОТКА НА ПРОЕКТОКОНСТИТУЦИ- 

ЯТА В БОСИЛЕГРАДСКА КОМУНА
В началото на тоя месец в 

Босилеград се състоя разши 
рено заседание на Изпълни
телния отбор на Социалисти 
ческия съюз, на което 
приет общ план за разясня
ване и разработка на Проек 
тите на Съюзната и Републи 
канска конституции и Стату 
та на Общинския народен от 
бор. '

За успешно разясняване и 
разработка на Проектсконс- 
титуцнята и Статута Об-, 
щинския отбор на ССРН е 
формиран актив от 55 сказчи 
ци, които ще предвиждат 
разяснителна дейност в пред 
видените организации. За по 
успешно изпълнение на тази 
задача на 15, 16 и 17 тоя ме 
сец се състоя семинар, на 
който бяха поднесени увод
ни предавания по Проекта 
на Съюзната и Републиканс 
ка конституции.

На 20 октомври ще се съ
стои разширен пленум на 
Общинския отбор на ССРН, 
на който ще присъствуват

младеж, във всички синди
кални подружници, вчисля- 
ващи всички служащи и ра
ботници на стопанските ор
ганизации и учреждения и 
младежите от предприятия
та, във всички осемгодишни 
училища и икономическото 
училище 
младеж, за работниците на 
отдел „Благодат” по рудоиз 
следване и за . работниците 
на строежа на новото учили 
ще в Босилеград.

Същевременно, Общинско
то синдикално вече, Народ
ният университет', Общинска 
ят комитет на Народната 
младеж, Сдружението на 
правниците и останалите об. 
ществени и масови организа 
ции ще организират вътреш 
ни дискусионни клубове. Сет
не тези клубове ще доприне 
сат значително за по-правил 
но разясняване на Проекта 
и Статута.

За по-солидна подготовк® 
и по-ефективен начин на 
действие ангажирани са вси 
чки ръководства на местни 
те организации и подружни 

на ССРН и синдикални 
подружници, ръководствата 

на всички обществени и ма
сови организации, а на пър 
во място членовете на СК.

членовете на Общинското 
синдикално вече, като и чле 
новете на Общинския коми
тет на народната младеж 
Този пленум ще разгледа 
Проектоконституцията и Ста 
тута и начина на организа
ция в разясняването и раз 
работната на Проекта по от
делни организации на тери
торията на общината.

Също се предвижда офор 
мяване на петчленна коми
сия при ОО на ССРН. Тази 
комисия ще има за задача 
да следи целокупната актив 
ност. начина, по който се раз 
ясняват и разработват Проек 
тите на Съюзната и Републи 
канска конституции и Стату 
та на ОНО. 
същевременно чрез членове
те на актива и ръководства
та на ССРН и останалите ма 
сови и обществени организа 
ции ще събира информации 
за работата по разясняване
то, Ще регистрира всички въ 
проси, забележки и предло
жения във връзка с новата 
Конституция.

Проектите на Съюзната 
конституция и Статута па 
ОНО ще се поделят на три 
части. За всичките часто 
ще се състоят три предава
ния във. всички подружници 
на ССРН, включвайки чле
новете на ССРН и селската

Във връзка с постановле
нията на Проекта за новата 
Конституция на 8 октомври 
в Димитровград се състоя 
разширено заседание на Из
пълнителния отбор на Социа 
;листическия съюз, Общинско 
то синдикално вече, Общин 
ския комитет на Народната 
младеж и Сдружението на 
юристите.

На това заседание бе из
брана комисия от седем чле 
на, която изготви план за ра. 
бота. Комисията оформи ак
тив от сказчици, които ще 
тълкуват постановленията на 
Проекта на новата конститу 
ция. За ръководител на коми 
сията е избран Михаил Лю
бенов, председател на Об
щинския отбор на ССРН в 
Димитровград.

Според плана, от 20 октом 
ври започва разработката на 
проекта за Конституцията по 
секциите и подружниците на 
Социалистическия съюз, а 
дотогава активът по разясне

ние на Конституцията, чрез 
различни семинари ще бъде 
напълно подготвен за акция 

От 22 до 28 октомври 
вът ще изнесе беседи във в- 
сички села и предприятия в 
Димитров градската 
Освен това, Общинският 
митет на Съюза на комунис
тите е дал препоръка на в- 
сички
организации на територията 
на комуната за обсъждане 
на отделни глави от Проекта 
на конституцията.

бе

лхти
за учащата се

комуна, 
ко- Проектопланът 

заседание на Изпълнителния 
отбор на ОО на ССРН, заед 
но с представители на обще 
отвените и масови организа
ции и председателите на ме 
стните 
ССРН.

предвиде

масово-политически

организации на

Тази комисия
В ДИМИТРОВГРАДСКА КОМУНА

Завършиха конференциите на подруж- 

ииците на Социалистическия съюз
До 8 октомври в Димитров 

градско завършиха изборите 
в подружниците на Социали 
етическия съюз. Й покрай на 
правените териториални из
менения, много от подружни 
ците не показаха задоволи
телна активност.

Всички досегашни пропу
ски и слабости в работата 
на подружницие на Социали 
етическия съюз бяха разгле 
дани в светлината на XV пле 
нум на ЦК СКС. Тези кон
ференции показаха, че за

напред е необходима по-си 
стемна работа и по-широко 
използване на тази най-ши
рока трибуна на трудещите

различните секции в състава 
на тази организация, но в 
разискванията, които стана
ха след доклада, се посочи, 
че е малък списъкът на те
мите,
тази организация и, че в те
чение на периода 
две изборни конференции са 
се състояли двойно по-мал
ко конференции от цитира
ните в доклада.

ци-

Младежи-сйор 

Шисти от 

Враня гостува 

ха в Перник

се.
които е разглеждалаНа изборите в местните 

организации на Социалисти 
ческия съюз подружниците 
ще бъдат делегирани от 115 
делегати.

Общинската конференция 
на Социалистическия съюз е 
насрочена за 18 ноември та
зи година.

измежду
Ст. Н.

НАШ КОМЕНТАРРазискванията показаха, 
че в тази организация съ
ществуват сериозни неразре 
шени проблеми. Тук на пър 
во място е проблемът за ела 
Сото посещение на конфе
ренциите и недисциплииата. 
На територията на тази под- 
ружница има много наболя- 
ли въпроси които не се раз
глеждат в организацията, а 
жалби и молби се изращат 
директно до Кабинета на пре 
зидента на Републиката (?!).

Сериозен проблем в тази 
организация е и събирането 

внос. Около

След неотдавна устроената 
среща между спортните и 
културни дружества от Вра 

Перник във Враня, в
ДИНАР И ЗА 

КУЛТУРАТА
Какво показа конференцията на подружницата 

на Сопвалнстняевкн съюз 
в II Димитровградски район

Макар че някои от члено
вете предлагаха конференци 
ята да бъде отложена по
ради малкия брой присъству 
дати, тя все пак беше прове 
дена. В поднесения доклад 
за работата на подружница 
та през изтеклия период бяха 
посочени редица успехи и 
неуспехи и проблеми трети
рани на 6 конференции на 
подружницата. Изнесени бя
ха и данни за работата на

ня и
период од 6 до 8 тоя месец 
се състоя нова среща — то
зи път в Перник. До коя степен са неподгот 

вени някои конференции на 
подружниците на Социалис
тическия съюз, показа кон
ференцията на подружница 
та във втори димитровград
ски район, която се състоя 
на 8 октомври тази година. 
Тази подружница на Социа 
листическия съюз е най-чи- 
слената по членство в града 
— наброява около 400 души. 
А на конференцията присъс 
твуваха само 60 души?!

В гечепие па тази година Димитровградската ко
муна е отпуспала само към еднп и половина милиона 
динара па Дома па културата и Народния универси
тет, макар покрай тях да съществуват и културни 
дружества по селата, културно-художествсп ансамбъл, 
самодеен театър н десетина читалища.

Б Босилеград положението е още по лошо — 
пито еднп дппар пе е даден, за потвърждепие е доста- 
тъчпо да се епомепе, че подарената преди две годили 
кипоапаратура стои в магазина на Социалистическия 
съюз, защото пе могат да ое отпуснат към 400.000 дп- 
пара за агрегат.

Получава се впечатление, че от година на годппа 
се върви упорито по линията па материален бойкот 
на културпите ипетитуции от страпа па общините к 
че при икопомисвансто и съкращенията па средства 
пай-леспо се заличават субвепциите за културата.

Динарът пе е в излишък и в двете комуни. По 
това пе оправдава отпошепието кЪм издръжката нв 
културпите ипетитуции, защото пе са търсени други 
пътища за създапапе па средства.

В поеледпо' време ое говори за необходимост от 
сливапе па Дом,а па културата и пародпип упиверси- 
тет в Димитровград, защото и двете ипетитуции имат 
оходпи задачи, а със оливапето би се изхвърлило нс- 
пужпото число служители и ръководители. Изтъква 
се и необходимостта от сливане и па други нпетиту- - 
ции — татьрът и самодейният колектив. Всичко това 
има изходпа оспова
конто се отпускат, за да се задоволят попе разходите 
за заплатите, а приходите от дейността да послужат 
като оспова за развой.

Вслушвапето в тези разговори може само да е от 
полза. Те може би предвеотяват сериозни обсъжда
ния па въпроса, е което ще се открие ПЪтят и начи
нът за осъществяване на иови средства за културата.

Всъщност пътят се знае — бюджетни дотации, по 
и ангажиране па средства от предприятията, защото 
културните ипетитуции вършат о дейността си услуга 
и на техните работници я служители.

И, разбира се, едпо спешно даване път на фонда, 
а не отпускапе па средства от бюджета, с което се 
затрудняват културните институция и се оставят на 
милост и немилост па „бюджетлии”, които като че 
по традиция задържат потребностите на културата в 
торбата.

Враня бе представено от са 
танцовиямодейкия театър, 

състав, народните певци и
спортните отбори по различ 
ни дисциплини — 
сти, баскетболисти, футболи 
сти и тенисисти.

волейболи

на членския 
11.000 динара организацията 
не е събрала от 1961 година,ителите на Перник устрои 

ха сърдечно посрещане на 
гостите от Враня.

а тази година членския внос 
само 70% отса заплатили 

членовете й.
На годишната конферен

ция бе изтъкнато, че в бъде 
ще се държи по-голяма смет 
ка по всич1си въпроси, защо

П>ш:шш1шт!гщ|шшш1щ|||шш1ш1ш11шл11111!ш1шишп11ш1ишшнаш11
ипкяиивштямшшиивтя

то пилата за това еъстошпю 
само б членството, ноне е

повече в самото ръководство 
на подружницата.

Слаба подкрепа в досегаш 
ната работа на подружница- 

оказали членовете ната са
първичната организация 
Съюза на комунистите, кои- 

годишната й конфе

на коицетрацип на средствата,

то и на 
ренция присъствуваха 
малко от половината.

по-

конференцияГодишната 
на подружницата на втори 
димитровградски район раз
кри и други слабости в досв 

работа, затова в бъгашната 
дещата работа и е нужна по 
сериозна работа.

На края подружницата на 
съюз въвСоциалистическия 

Н димитровградски район из 
бра ново ръководство и 20 да 

годишна конферен

ШШ ,. <
легати за 
ция на местната организация 
на Социалистическия

Караиваков”, която работи на Авто- 
-------, похвали дни трудов зГударпа и с получила специална м. н. н.съюз в

пътя близо до ____
Главния щаб на бригадите* града.ла от

Димитровградско преизпълниха 
бряте бригади на трасето.

плана е
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НашиСьабщеяяе зя югославска - бълмшрекаЖе Щре1оворя « Бсл1ря§

Гордосш на нашаша иромишленосщ
йрокашница в СевойноРазширяване на икономическото 

сътрудничество между двете
съседни страни

-медната
заключи, че са постигнати из 
вънредни резултати.

ЗАТИСНАТА ПРАЗНИНА В 
СТОПАНСТВОТО

6,5 пъти повече. Ако към то
ва прибавим, че не е имало о
плаквания за качеството тога 

успехът е още по-значите

За Севойно днес се говори 
за гигант. Само предикато

непълна децения, така да се 
каже до неотдавна, мястотс 
на днешните хали заемахг 
нивя. Малкото, селце Севойнс 
близо до Титово Ужице бе 

неизвестно. Днес оба-

ва
лен.

ПРОИЗВОДИТЕЛ
НОСТ НА ТРУДА

Свободно може да се каже,
построяването на фабри

ВИСОКА
че с
ката за производство на мед 

Севойно в югославското сто 
панство е затисната 
празнина*. Именно, много про- 
изведения, които до нейното 
построяване са внасяни от чу 
жбина, сега нашата промишл 
еност получава от фабриката 

Севойно. Покрай товавмес 
то разходване на девизни сре 

тяхната набавка в чу

съвсем
че всички делови хора по се 

познават твърде доб-
Вложените средства и осъще 
ственият доход показват по
стоянен ръст. на рентабилно
ст. На сто динара 
основи и оборотни средства 
реализацията на дохода през 
1957 година е била 18,20 дина 
ра, 1958 около 25,40 а 1959 го 

27,70 динара. Увеличава 
нето на рентабилността е ре
зултат на намаленото ангажи 
ране на средствата и същевре 

увеличаване обема на 
продажбата. През 1959 годи
на за увеличения физически 
обем до значителна 
допринесе и въвеждането на 
стимулативен систем на въз- 
награждаване по производст 
вена единица. С оглед изме
ненията в система на възнаг 
раждаване и занапред може 

очакват още по-добри

в голямаета го
ре. Сезойно вече няколко го
дини
деняя в страните на Източна 
Европа, Северна и Южна А- 
мерика, Близкия изток и ш 
западноевропейския пазар.

вложениизнася готови произве-

в
динаНа 7 юли 1955 година в че

ст на Деня на въстанието 
Сърбия, тържествено бе пус- 

в пробно производствс

дства за 
жбина, югославското стопан- 

печели същите от изно- 
готови произведения, и

Б

ство
менноната

фабриката за производство на 
мед в Севойно. Вече към кра 
я на същата година, относно 
на 13 декември, в тоя обект 
започна редовно производст-

са на
зработени във фабриката.

С оглед на това, че работа 
та изисква голямо напреже- 

много се полага за про-
степен

ние
фесионалната подготовка на 
работниците, чрез различни 
скази беседи, курсове, семи 

посещаване на профе- 
училища работни-

Президснтът Тнто и замсстиик-прсдседатслят Живко Живков в разговор
во.

В течение на седем години 
СевоК

нари,икономическо сътрудничест
во и дългосрочен 
мен, споразумение за проми
шленото сътрудничество, спо

„От 5 до 12 октомври 19С2 
се казва в комю-

На края на преговорите е 
подписан Протокол за ико
номическите преговори во
дени между делегациите на 
правителството на Федера- 

република

медната прокатница в 
но достави на купувачите т 
колко стотин хиляди тона пр 
оизведения от мед и нейни сп 
лави: медни тръби ламарина, 
релси, ленти, профили, фо- 

с димензия от 0,01 и наго 
ре, бронзов тел от силиций 
цилиндри за текстилна про
мишленост, медни ленти за 
хладилници, предназначени 
за автомобилна промишлено
ст, кондезаторни тръби, арти
кули от арсеимед за железни 
ци и различни ленти от мед 

сплави за нуждите 
на корабостроителството, хра 
нително-вкусовата 
ка промишленост. Всички те 

се изработват

сионални 
ците получават нужните ква 
лификации. Хигиенично-тех
ническата защита на работни 
ците е организирана по-най- 

Освен

стокооб- да се 
резултати.

Ако се проследят показате 
лите на осъщественото произ 
водство по зает работник ли- 

постоянното увеличаване 
на продуктивността . на тру-

тодина
никетс — в Белград се води
ха разговори между прави
телствените делегации на 
■Федеративна народна репу
блика Югославия и Народна 
република България за раз
ширяване 
трудничество 
страни."

Правителствените делега
ции предвождаха:

разумеиие за сътрудничест
во в областта на туризма итивна народна 

Югославия и правителство
то на Народна република 
България, в който се пред- 

сътрудничество в об-

съвремени принципи, 
това всяка година фабриката

за сътрудничествоаражман 
в областта на плащането и 
'банковата дейност.

чилии
на стопанското съ

*ГТТ~Г-.- г-г-гг —между двете През време на преговорите 
е разгледан и въпросът за у 
становяване 
но обръщение между 
страни и е постигнато спора 
зумение да се изучат възмо
жностите за стокообмен в 
крайграничните райони. Съ
що
слозията за разширение раз 
мяната на стоки за 
потребление.

Преговорите между двете 
делегации изминаха в атмо
сфера на приятелско сътруд 
ничество и взаиморазбира-

вмжда
ластта на промишлеността и 
електростопанството, разви
тие на научно-техническото 

в областта

на малогранич- 
двете

сътрудничество, 
на съобщенията и туризма.на ФедеративДелегацията 

на народна република Юго
славия подпредседателят на 
Съюзния изпълнителен 
вет Миялко Тодорович.

както и сътрудничество ме
жду банките. Протоколът съ 
що така предвижда и обра
зуване на смесена югославс
ко-българска комисия от 
представители на двете пра 
вителства за развитие па 
взаимното стопанско сътруд.

и медни
съ- и химичестака бяха разгледани у-

на НароднаДелегацията 
република
местник-председателят

съвет Живко

масово зи артикули 
по известни световни станда- 
рди и по специални поръчки.

за-България
на

Министерския
Живков. НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ 

ПАЗАРИ
ничество.

Въз основа на този прото
кол са подписани 
документи: споразумение за

на пребивава- 
Живко

През време
в Югославия следтште

нето не. За успешното организира- 
производството на фаб

заместник-предсе- 
съ-Живков,

не иа
пиката най-добър показател е 
осъщественият физически о- 
бем: 1956 год. производство— 
13,882 тона, 1957 над 15,000 
1958 близо 19,000 и 1959 около 
21,000 тона. Изхождайки от 

през

на Министерския 
НР България, бе при 

на Републи
дател 
вет на
ет от президента

Йосип Броз Тито. ДЕЛЕГАЦИЯТА НА ССРНЮ 

СЕ ЗАВЪРНА ОТ ПОЛША
ката

Заместник-председателят
съвет Живна Министерския 

ко Живков и другите члено 
ве на делегацията 
на пребиваването

- покрай Белград посе 
тиха Плитвишките езера, Ри 
йека, Любляна, Блед, Загрео 
и Крагуевац. Шефът на де- 

Живкои

възможностиреални
1960 година бе запланувано 
производство на 23,000 тона. 
Трябва да се отбележи, че о- 
собено внимание се отделя не 

изпълнението на фи

в течение 
им .в Юго и поискал политическите ра 

зногласия да се подчинят на 
задължения.

На 15 този месец в Белгр- 
делегацията

Халите на ф абрикатаславия
ад се завърна 
на Социалистическия оъюз, 

Владимир
националоите 
Също така и министърът на | 
отбраната на Индия Криш- 
на Менон заявил, че Индия 
ще се бори против китайска 
та агресия до последния чо-

да. През 1957 година на един 
зает са се падали 8,830 тона 
готови произведения, 1958 о- 
коло 11,150, а 1959 година бли 
зо 13,000 т. Тези цифри убе
дително говорят за постоянно 
то увеличаване на продуктив 
ността на труда. Въз основа 
на всичко казано, може да се

за свои работници строи ком 
фортни жилища в Севойно и 
ли Титово Ужице, както и ра 
ботнически почивни домове.

само за 
зическия обем на прозводст- 

на асортимента. То
възглавявана отЖивко

на паметникалегацията

н°Л разстреляните патриоти 
от страна на германските фа 

' ШИСТИ през 1941 година в

на Изпълни- вото но и 
ва най-добре показват групс 

Така напри-
Бакарич, член

отбор на Съюзния оттелния
бор на ССРНЮ, която по по 

на Общеполския коми-
вите артикули, 
мер през 1959 година е произ 
ведено: 4,198 тона ленти, 6,388 
ламарина, 148 дискове, 128 пл 
очи, 
ки,
1,200 тел, 1,802 релси и 
на текстилни цилиндри.

С една дума, животът на ра
ботника във фабриката от 
ден на ден става все по- бо
гат, по-разнообразен.

кана 
тет на 
ното
Пошла десет дни.

куршум ивек и последния 
никога няма да се откаже от 
своите териториални права.

Крагуевац. Фронта на национал- 
единство 727 рондели, 4.248 пръч 

2, 192 тръби, 1,192 тръби, 
137 то

гостува в
М. П.По нашата 

страна
За това време делегацията 

посети Йемен — Чаетнте вя 
Ся Хненв рязбяти

няколко индустриал- 
културни центри в По- 

паметни-

Младият колектив постиг
на завидни успехи в овладя
ването на чуждестранния па 
зар. Медни произведения с 
амблем на фабриката за произ 
водство на мед в Севойно се 
срещат на пазарите в САЩ, 
страните на Южна Америка, 
Близкия Изток и най-отдале- 
чените страни на Азия, с ед 

по всички край
на по

Кротки стопански новинини и
лша, исторически

На 7 октомври тази година

Ьй/ ГлП.-ф-й”
за земеделски машини, коя- 
то заема площ 
кв. метра.

в тази фабрика Ще се из
работват земеделски 
ни, и други 
ското стопанство.

ци, навсякъде топло и сърде 
Тя е била

Преди известно време въо 
ръжените части на принц) Ел 

Хасан бяха нахлули в север 
част на Йемен, с цел да

чно посрещана.
За 15 години работническият колектив на Титови за

води Литострой, Любляна, е построил и вградил 200 тур
бини с над 2 милиона конски сили инсталирана мощ. Про
изведени са съоръжения за 50 водоцентрали за страната и 
чужбина.

Асортиментът на произведенията на този завод обхва 
ща и съоръжения за циментови фабрики, тухларни и ме
талургични заводи, и производството на кораби и дизе
лови мотори.

Владислав Гомуприета и от 
лка, пръв 
ската 
ска партия.

секретар на Пол- 
обединена работниче-

от 7 хиляди ната
потушат революцията. Ооаче 
частите на революционната 
армия нанесли големи пора
жения на контрареволюцио 
нерите. Те заели град АЛ Са

на дума —
ща на света. В течение 
следните три годиш! фабри
ка покрай увеличена реали- 

готови -произведе 
нашия пазар забеле-

маши- 
машини за сел- Радакряшняв: Спорят 

с Китай взема шврв- 
кя вазмарв

зация на 
ния на
жи чувствително увеличение 
ни износа на медни и месинго 

произведения. От 1,540 то
на през 1956 година износът 
се увеличи на 5,183 тона през 
1957. През 1958 година 7,937, а 
през 1959 година 10,251 тона. 
Личи, че само за три годиш 
количеството на

фру, намиращ се в северна
та част на Йемен.★

Една от редицата югославски фабрики за селскостопа 
нски машини „Польопривредник” от Сомбор е продала 
вече 300 комбайна за захарно цвекло в чужбина. Голям 
интерес към тези сложни машини проявяват в Полша, Ун 
гария и Румъния. Селскостопански

Според съобщението на Ра 
дио Сана контрареволюцпо- 
нерите били принудени да 
отстъпят и да бягат по посо
ка на Награн. Заплененото 
оръжие е от израелско, йор
данско и английско потекло.

В Прокупие на 7 октомври 
е пусната в пробно движе- 

новата памучна предач- 
„Топличанка”. За ней- 
изграждане, което е за

Индий- виПрезидентът на
република Радакриш- 

заявил на един прием, 
голямо съжаление спо

ние 
шща 
ното
почнало през 1959 година са 
изразходвани три и полови
на милиарди динара. Годиш

бруто-производство
Толпичанка” ще възлиза на 

над три милиарди Д”наРа- 
което ще представява една 
трета от промишленото про
изводство на община Прок>-

ската 
нан 
че за
рът с Китай взема все 
широки размери. Той апели 
ра към народа за единство

машини с марката 
„Польопривреднк” работят вече в Бразилия, Сирия, Тур-, 
ция, Судан, Гана и други страни.по-

изнесените 
произведения е повишено снаното Фабриката за вагони от Кральево причисли между 

новите си произведения и самосвлачни вагони за 
на чакъл. Чакълът може да се изпуска, посредством 
циален механизъм, между релсите или извън тях, което 
до голяма степен улеснява строежа на ж. п. линии.

превоз
спе-
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1 Съобщение на редакцията= *пие. а

★ Скопското предприятие „11 октомври" започна да про 
извежда нови типове кароцерии за автобуси — „Охрид 
едно” и „Охрид две”.. Автобусът „Охрид две” има от 48 
до 52 места и е най-големият автобус построен 
страна. Кароцериите се изработват за шасита на прибой 
ската фабрика ФАП.

Новите типове автобуси предизвикаха голям интерес 
у нас и в чужбна. Една пратка от 30 автобуса вече е дое

на Обединената арабска република. Освен износа 
за Турция, България и други страни 
стви тази година и първата пратка автобуси „Охрид” на 
Индонезия.

В този брой на вастнкка публикуваме една част от Проекта на новата ко
магистрала „Брт- 

завършен 
— Осн- 

от 63 
бетонно

На авто
ство-единство е
участъкът Парачин 
паогаща на дължина 
километра асфалтно 
платно. Работите, в ко1™ ® 
века участие 32 хиляди

10 строителни пред- 
1,500 работника 

финална фаза.

1 Федеративна, социалистическа Югославия. в нашатад истнтуция на
1 Уведомяваме читателите и ръководствата на масовите организации, че в

брой ще поместим и втората част.следващия тавена1дежи и 
приятия с 
влязоха във 
Остава да бъдат завършени 
още 32,5 километра.

11 октомври” ще до-Побързайте е поръчките, защото вестникът изляза в определен тираж. I ■»
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БОГАТ РОД В А ЯБЪЛКИТЕ 

В БОСИЛЕГРАДСКО
Беритбата на ябълките в ' '

Босилеградско е вече към
си I 'риби.) «нето па по

ПОР АМ ПРОШЖИТЕЛША СУША, 
ЕСЕННАТА СЕИТБА ЗАПОЧВА С ИЗВЕСТНО

ЗАКЪСНЕНИЕ
им от частните 
Изкупването собственици.
де средено, защото'™ 
които

за износ на 
(150 тона около 200 тона 

Ще откупи „Месо- 
промет ’ от Светозарево, 30 
тона от Бърчко, 20 тона „Оз 
рен” от Белград).

Обаче

твър
_ цените,
кооперацията на част 

собственици е предло
жила са твърде изгодни. Со
бствениците пък настояват 

да прода

Г.рзЯ
сЛедните ябълки дава възмо 
хсност за по-точно отчитане 
(,а тазгодишния род. Според 
преценката на специалисти

ните
• До 6 октомври кооперирани 959 хектара.
® За изпълнение па сентбення план еа ангажирани всички сел

скостопански специалисти в комуната
Тазгодишната продължи

телна суша попречи за на
временното започване на е- 
сенната сеитба в Димитров
градско, която трябваше да 
започне от 1 октомври. Зе
меделските кооперации оше 
продължават да сключват 
договори със земеделските 
производители. В разни фор 
ми на селкостопанско сътр> 
дничество за засяване на вч 
сокодобивни сортове до 6 отт 
томври са договорени 959 
хектара.

Тази есен земеделските ко 
операции предлагат твърде 
благоприятни условия за съ
трудничество. За един декар 
обработваема площ при пъл 
на агротехника са определе- 

следните цени 
засяване с редосеялка 
брануване 160 динара.

При това, с употребата на из 
куствени торове се гаранти
рат няколкократно по-висо
ки добиви в сравнение с до
бивите получени, когато об
работването е примитивно.

Планът на договорите о- 
баче не е изпълнен стопра- 
центно в нито една коопера
ция. Вината за това пада 
върху самите кооперации,

кооперацията пред
лага на всички заинтересо
вани в страната още голя- 

количество при благо
приятни цени, което сега се

п0 овошартсво 
в Босилеградско ще бъдат из 
несени над 300 тона ябълки. 
Б сравнение с миналите го 
дини това число на поотдел 
нл места представява удво 
сн, па и утроен род.

тази година
МО

От друга страна коопера
цията само известна част от 
ябълките ще запази за про
летта, а по-голямата част ще 
изнесе във вътрешността на 
страната, защото няма амба-

мощ, която биха оказали при 
навременно сключване на до 
говорите.
ПРИНОСИТЕ ОТ ВИСОКО- 

ДОБИВНИТЕ СОРТОВЕ 
МНОГО ПО-ВИСОКИ ОТ 
ДОМАШНИТЕ СОРТОВЕ 
ПШЕНИЦА

които в досегашната си прак 
тика са допуснали значител 
ни грешки. Тази година към 
договорирането се пристъп
ва по-сериозно и се настоя
ва да не се повторят грешки 
те. На много събрания, със
тояли се във връзка с коопе 
рираието са разобличени ко
оперативните служители, ко 
ито са виновни за направен 
те грешки.
Тази година кооперациите 
ще окажат по-голяма помощ 

па производителя
В течение на тази произ

водствена година, коопера
циите ще окажат по-голяма 
помощт на производителите, 
а това нещо ще има реши
телно влияние и върху до
бивите от новата реколта.

Досега, планът на договори 
те за производктвено сътруд 
ничество е изпълнен с 51 на 
сто. Ето какво е състоянието 
по кооперациите до 6 октом 
вой: земеделска кооперация 
„Нишава” е запланирала 325’ 
а кооперирала 195 хектара; 
земеделска кооперация „По
беда” в Смиловци е заплани 
рала 274, а кооперирала 129 
хка; земеделската коопера
ция в Поганово е запланира 
ла 180, а досега са коопери
рани 80 хка; земеделската 
кооперация в Борово е за
планирала 50, а са коопери
раш! само 8 хка. Земеделс
ката1/ кооперация „Сточар” 
в Каменица е планирала да 
кооперира 100, а досега са 
коперирапи 60 хка.

Горепосочените данни не 
трябва да безпокоят. Те са 
отражение на една лоша пра 
ктика
тел е свикнал да кооперира 
в последния час. Тази прак 
тика обаче създава затрудне 
пия. Земеделските коопера
ции не са в състояние да па 
бавят необходимите семена и 
немогат да окажат оная по

съхранява 
собствениците.

Интересът за босилеградс- 
ката ябълка е голям. Босиле 
градската комуна

в мазетата на

е позната

ктщ.
Че високодсбивиите сорто 

ве дават по-високи приноси, 
вече е и известно.отдавна 

Това особено се показа пре^ 
тази неблагоприятна за

производство
сел

скостопанско 
година. Приносите от домаш 
ните сортове едва достигна
ха 30 до 100 кг. на декар, до 
като приносите от високодо 
бивните сортове се движеха 
от 130 до 250 кг. Този при
мер най-красноречизо гово- 
р иза нуждата от проз/ззод- 
ствено сътрудничество в на -
шето селско стопанство.

Обаче има един нов вид 
на производствено съдо1.'- 
жие, който трябва да намери

оран

място в тазгодишното гшоиз 
волстео. Точа е такя напече
ния ,.агроминкмум”. който в 
Димитровгпя леко 
площ от 830 хектаиа. 
ред агроминимума, на 
декар
при 25-сантиметрова 
трябва да бъде употребено 
пречистено семе и зО кг. из
куствена тор.

Тази есен над 350 хектара 
обработваема площ в Димит 
ровградско ще бъде обрабо 
тена по модерен начин.

За да обезпечат по-високо 
качествена оран земеделски 
те кооперации са пристъпи
ли към стимулативен начин 
на възнаграждаване на ра
ботниците от механизатор- 

ските цехове.
Това мероприятие също 

ще окаже въздествие върху 
приносите от новата рекол-

обхячща 
Спо-
един

обработваема площ 
оранБосилеградсклте ябълки са известпи навсякъде

лаж и помещения, 
да ги запази през 
Вече са сключени договори

Освен количествено увели 
чони, тазгодишните ябълки 
и по качество се различават 
от миналогодишните.
/.''.дина качеството им е осо
бено добро. Това се дължи 
преди всичко 
кс званията на специалисти
те — на благоприятните кли 
патически условия (през дъл 
гата и люта зима ябълчните 
болести — шуга и саждивост 
са измръзнали).

където
зимата.

в страната по качествени я- 
бълки.

Ст. Николов
Тази

БОСИАЩШТД МЛАДЕЖ ПРЕД СЕРИОЗНИ ЗАДАЧИспоред из-

А сили и възможности и- 
ма. Нужно е само повече жи 
знаност, по-смели акции в 
разкъсване на провинциал
но-патриархалните схваща
ния за да се заживее наисти

Народната младеж от Бо 
силеградската комуна е ор
ганизирана в 61 младежки 
активи, от които 43 са сел
ски, 12 средношколски, 5 ъ 
оснонвите училища и 1 мла
дежки актив на младежта 

от предприятията. "Тази. стру 
ктура на младежките акти
ви благоприятствува за ши- 

дейност на народната 
във всички области

жките редици немогат да 
разгърнат някоя широка дей 
ност. От друга страна, след за 
върщането си тези младежи 
вместо да оказват помощ ста 
ват пречка в работа. Тяхно 
то, често надменно отношение 
към

нашият производи

Най-добър род тази годи- 
кан адската,

на младежки.
Стефан Николовдругарите си от село 

нетърпение и раз- 
активи.

на са понесли 
б .умановата и касалска ре- та.създава

дор в младежките 
Разбира се, броят на такива 
младежи е незначителен, но 
колокото и редки да са таки 
ва младежи, те представяват 

баласт в активите

М. Андонов
кети, будимката, колачарка- 
та, нещо по-малко йонатанът Едно облекчение 

в здравеопазването
рока 
младеж 
на обществения живот.

и делишеса. Характерно за 
тази най- 

на болести ябьл
Обществена хроникапарменката е, че

Резултатите от тази годи
на обаче на са в съотвествие 
с тези условия. Липсват осо 
бени успехи и колкото и о- 
бективните трудности да са 

всичко това повече 
се дължи на субективни про 
пуски и неактивност.

Истина е, че в ранна про
лет голямо 
напускат 
„печалба”. Проредени младс

Здравните заведения в 
Ниш, в които работят лека
ри-специалисти вече по-дъл 
го време са обременени с 
много пациенти, защото тук 
идват на специални прегле
ди не само от Нишка околия, 
но и от другите съседни око 
лии. По тази причина много 
хора особено ония, които ид 
ваха от други места, (чакаха 
по два и поведе дена, докато 
дойдат на ред. Обаче от пре 
ди известно време по одоб
рение на Санитарното управ 
ление на ЮНА здравната 
служба на специалисти във 
Военната болница в Ниш ор 
ганизира здравна защита и 
за цивилни лица, за да се об 
лекчи работата на цивилна 

служба и 
на хората, 

нуждаещи се от с п е- 
циалии прегледи и лекува
но от специалисти. Засега ра 
ботят специалисти за вът

решни болести, за хирургия, 
гинекология) прегледи на 
рентген, за кожно-венерич- 
ни болести, лабораторийни 
прегледи и бактериологичес
ки изпитивакил. Тезц служби 
работят всеки деи и подир 
обед от 16 до 18 часа, с изкл 
ючеиие на събота.

подлежаща 
ка тази година е съвсем чи-

известна 
против, която трябва реши- ЗАСТАРЕЛИ МЕТОДИ 

НА ВЪЗПИТАНИЕ
ста. телно да се изстъпва.

Значително 
за младежите от селските 
активи представява провин
циално-патриархалното 
шение на някои

женската младеж. Ма-

Но паралелно с прибиране 
то на ябълките от дръвчета 
та явява се проблемът

затруднение

за спънка,
отно И все пак случаят, за който този пЪт 

искам да разкажа, въпреки това. че е едно малко пе
тно в пашите съвременни обществени отношения, за- 
отпошепия заслужва да се пшпе. Касае се за отноше
нията на известпи личности и органи към учениците 
в стопанството.

износ и запазванетехния
през зимата. Поради недос
тиг на амбалаж земеделска
та кооперация

родители
към
кар че всички масово-поли
тически организации се стре

число младежи„Напредък”
селата и отиват вот Босилеград е принудена 

да организира мят да се премахнат патриар 
халните схващания на село, 
все пак тук-таме те се сре
щат. Такива родители непоз 
воляват на дъщерите си да о 
тиват на младежки 
ния и пр.

изкупването
Цеца Милкова Злато пова била приета за учени

чка в търговското предприятие „7 юли”. На това мя
сто прекарала шест месеца и тогава се установява от

събра- оргапитс па властта, че тя пе може да остане на това 
рвботпп място, понеже има повече от двадесет го
дини. Същите дават нареждапе па ръководството на 
препщщятисто да и заплати като работничка. Не за
читайки труда пя работничката и търсейки начин да 
се нзЯегпе това заплащане директорът па предприя
тието изпратя е.апа бележка до баща й. че момичето 
по може да остане ч предприятието и че е нужпо да 
скъсят договора.

ч а •
На 17 ноември в едпо от помещепипта на град

ската кланица в Димитровград дойде до пререкания 
между Мпроп Спасов, шеф па клапицата и учепика 
в стопанството Стопп Петров. Първият се обърнал 
към учепика с пареждапо да пахрани добитъка в 
кланицата. Тин дни поради изкупвапе иа добът- 
ка, имало попече добитък от обикновено. Учеюткът 
отказал послушпост па своя шеф, защото пе е бил 
дължеп да отглежда стоката в клапицата. В тоя мо- 
мепт Мироп хванал учепика под впгатнците н с ця
лата си сила го изхпърлил из пратите в двора на кла- 
пицата като му извикал:

— Веднага напускай клапицата, за тебе тук вече 
плма място .. .

Ученикът съблякъл работпата си блуза, взел ба- 
газка си и напуснал работпото място, за да търси под
крепа при инспектора па труда.

И пърпият, и вторият случай 
стремеж да сс подигрвяг разпоредбите на трудовия 
кодск о и повампиряванс на старите методи-па възпи
тание у пас. Учениците в стопанството работят и учат 
в пашите предприятия, където оъществуват социали
стически норми на отношение към човека. Всяко 
тяхно нарушение ще се наказва по закона, а проявя
вало па такива своеволия — отпускане па учениците 
без съответните парични награди или грубо изхвърл
яне па учениците от работните им места, само обижда 
личността па учепика и говори за охпащапията на 
онези, които подържат такива методи.

обективни 
съществуват и

Но освен тези
трудности, 
причини от субективен ха
рактер. Предвид имаме 
сто неблагополучния 
на ръководства на активите. 
Често пъти те се състоят от 

които през учебна

та здравна 
да помогнече-

изборДРЕБНА“ РАБОТА
>1 I

па втори 
бе за- 

Мнозина

годи на подружницата
район па Социалистическия съюз в Димитровград 

отчетно-изборна конференция.

На 8 октомври тази ученици, 
та година практически са от 

своите активи.Закъсната от 
преодоляване на тази труд
ност Общинският комитет на 
Народната младеж в Босиле 
град ще оказва

казала годишна 
от членовете й отсъствуваха.

коиферепцията гражданинът Н.
свой съссд-ръководитслПреди започване па 

II. се „осмелил” да покани един
тглгггЬепегшия. Това много разсърдило пада тръгнат на конференция а възмущение:

Ш^СнТГпаЛ:;ерИиТдаЙ на копференщш! «*»

циагшетическия ^ъюд6 замете»1 е^ДР °бящ’’Жр®'б°’га'

по-голяма
бъдеще. Ученицитепомощ в

помагат и активите на се 
дейността им ще се от-

ще
Съответните ръководни ор 

гаш! на Военната болница в 
Ниш предприемат мерки в 
най-скоро време да започнат 
да работят специалисти за 
цивилни лица по очни, уш
ни, детски и нервни болести.

Трябва да напомним, че 
специалистите вършат прег
ледите по предложение на 
лекар. Услугите са твърде 
бързи, експедитивни и стара 
телни, поради самозалягане- 

лекарите-специалисти

ло, а
чита в училището.

Всичко това довежда 
състояние, че в отделни ор
ганизации през течение

не е проведено ни- 
събрание (случая с 

Лисина), че заказани

до

на
годината 
то едноТОЙ МЕНЕ, АЗ НЕГО Горна
те събрания не са посетени, 
че интересът при младежи- 

незначителен. Но 
не можем, а да не направим 
изключение за отделни акта 

(активът на Дукат), къде 
то редовно са провеждани и 
се провеждат събрания, мла 
дежки забави и пр.

<
свособра-иматСеляните от Груипци , Босилеградско пи1Ш)ЖПИ

Тяхна "асия^^е трп6ва да

наказание. А те

те е съвсем имат един корен —зен нрав. 
работи. Все по-често понякога са съвсем то на

и добрата организация на 
службата.

донася решепия- за 
ИЗЛИШНИ.

Докъде стигпаха селяните от ГРУИНЦ^ следствие-

'ДЯЛр»»— ■
Йосифов; Стойне 

„състезание”

ВИ

П.

предстоящатазащо,
конференция трябва по-за- 
дълбочено, по-сериозно да 
проникне и навлезие в дейст 
вителиите проблеми на мла 

активи, да се захва
най-целесъобраз-

Ето

— решение за 
Утре аз пего... Ето пяколко 
Димитър Христов; Кирил Ризов и ^рУМ 
Котен и Владимир Голубоп. Ползата от това 
е ясна... ...

дежките 
не с тях и 
но да ги разреши.

Б.Ник.



БРАТСТВО

4
сЛроишелношо иредирияшис 9ГрадялРаз1вввр е ветераните ня

, -ч

Шест интимни приказки
ПРЕДИ ЧЕТИРИНАДЕСЕТ ГОДИНИ 

ШАШЕ РАБОТА ЗА НАС
Строителното предприятие „Градял” в Димитро 

вград е формирано през 1948 годила. Първите годи 
ни след създаването му работниците имаха големи 
трудности защото в града нямаше работа за едно 
такова предприятие. През последпите годили пред
приятието прие голямо число работници и взе вЪр 
ху себе си строителство в града и обадилата. Гимна 
зията, новите помещения па „Циле” и „Братство” 
фабриката за гумени изделия „Димитровград” и вси 
чки квартирни жилища в града са дело па младо 
то строително предприятие в града. С израствапе 
на предприятието пастъпи и промсна и в средства 
на работниците. От обикповепи работници мнозина 
стапаха ръководители па прсдпрятисто и добри сп 
ециалисти. За тоя растеж на предприятието и своя 
жизнен път с предприятието ни говорят първите ра 
ботпици па „Градня” — осповпоположпнцн па пър 
вото димитровградско строително предприятие.

вътрешноста на страна- 
Чрез строителното пред

приятие „Чегър” от Ниш на
мерихме работа за известно 

Навсякъде работехме

АЛЕКСАНДЪР МИЛАНОВ: 
Няма да 
дни па нашето предприятие. 
Бяхме петима, в една малка 
канцелария. И ако

във
забравя първите та.

толкова време.
под фирмата на строителното

от Димитров-предприятие 
град.
лични работници и много нау

Показахме се като от-

" л';' • ж
чихме от нашите другари в 
Ншп.

По късно получихме първа 
по-сериозна задача. Взех

ме на себе си да построим 
първите модерни жилища в

Строеж

Сега ми Предстои изграждане- 

на собствена къщаСтроител съм на всичка 

обекти в Димитровградско
града. Хората гледаха малкс 

към нас. Някоис недоврие 
предлагаха тая работа да се то
даде на строители от друго 
предприятие. С нашата рбота 
отстранихме недоверието на 
хората. Сградата бе завърше 
на навреме. Получихме и пох 
вала за тая работа. Обаче а- 
ко днес направим сравнение 
с обектите, 
трябва да признаем, че първа 
та ни работа е била доста ела

строило нашето предприя
тие. Тогава поисках да бъда 
отново приет на старото мяс

да го напусна, защото няма 
Димитровград работа 

за майстори-строители!, Въ- 
това, че семейството 

остана в Нашушковица 
аз бях принуден)- да търся 
работа в Босна, Пирот, Зае- 
чар и други места. По късно 
,се научих, че в Димитров
град
приятно се 
то видях няколко жилища. 
Другарите ми с гордост гово 
реха, че тези вгради е по-

СТОИМЕН СПАСОВ: С моя 
брат Кръсто, който е и пръв 
председател на работнически 
я съвет работим от създава-

Гордея се, че мога да ка
жа, че съм строител на всич 
ки по-важни строителни о- 
бекти в града и общината.

Сега имам добра заплата м 
в състояние съм да си довър 
ша започната къща преди 
години. По тоя начин бъдеще 
то на моите деца е обезпече

ше в

то.преки Сега работя като майстор- 
бригадир на куфражите и взи 
мам добра заплата. Остават 
ми доста пари да Изпратя на 
семейството и да спестя ня
кой динар за къща. Предстои 

изграждането на къща.

Текст: Б. Николов 
Снимки: Ст. Нацков

ми
Александър Миланов

йл които строиммалко, за нас в Димитров
град нямаше работа. Почти 
нищо не се строеше, те бях
ме принудени да отиваме

започнали строежи, 
изненадах, кога- мино. ба.

НИКОЛА ПАВЛОВ: Рабо- 
тех в това предприятие през 
1952 година и бях принуденИзвадил съм над 10.000 м3

камъкт
■*

.«8Г» Из лакома за давъчя&шо облагане■■

У V: ГЕОРГИ АЛЕКСОВ: Квали 
фикациите за миньр получих 
в това предприятие. Отнача
ло започнах тая отговорна ре 
бота без нужните 
Обаче трябваше да започнем 
работа защото предприятието 
нямаше квалифицирал мин 
ьор, а нуждата за камък рас 
теше от ден ка ден.

та си. Само през 1958 година 
бях наранен от удар с един 
камък та прекарах няколко 
месеци в болницата. Всички 
мислеха, че след това неща
стие никога няма да се вър
на в „Бучумет”. Обаче аз о 
бикнах тая работа и след на
пускане на болничното легло 
отново заминах на старото си 
работно място.

Сега имам защитно облек
ло и работя при много по- 
благоприятни условия. Макар 
че всеки ден пътувам до Горна 
Лукавица, 
случило да закъснея за ра
бота. Мисля, че съм извадил 
със взрив от кариерата при 
Бучумет над 10.000 м3 за нуж 
днте на строителните обекти 
в Димитровград.

Нормите преизпълнявам с 
20% всеки месец.

И сега, когато прекъснат ра 
ботите на строежите в града, 
нашата работа на миньорите 
ще продължи до късна есен, 
защото е нужно да се обезпе
чи нужното количество ка
мък за новите строителни о- 
бекти през пролетта. А тряб 
ез да призная, че строителни 
те обекти в нашия град все 
ка година нарастват, и нуж 
дата за камък е все по-гол- 
яма.

В* 7* Кои ЩО имот прово N0 номодониопознания.

Молбите се подават в мест 
ната канцелария, която ги 
отправя до данъчните орга
ни на общината. Шефът на 
канцеларията е длъжен да 
прибави и нужната докумен 
тация, с която ще се ползу 
ват съответните органи при 
издаване на - окончателното 
решение по освобождените 
на данъкоплатците по техен 
иск.

Данъкът от поземлена соб 
ственост, сгради и занаятч й 
ска деятелност се заплаща в 
четири годишни тримесечия, 
и то както следва:

а) за първото тримесечие 
до 15 февруари,

б) за второто тримесечие 
до 15 май,

в) за третото тримесечие 
ко 15 овгуст и

г) за четвъртото тримесечие 
до 15 ноември в годината.

След изтичане на тримесе 
чнето за неизплатен данък 
се наплаша лихва и данъкът 
се събира принудително.

В постановлението за об- 
събиране на да

година се зачитат и през на 
ствата дадени за изминалата 
стоящите години.

Молби за признаване 
намаление на данъка се по 
дават преди облагането 
домакинството за настояща 
та година. След облагането 

домакинството с данък 
поднесените молби не се взи 
мат под внимание за настоя

Стоимен Спасов
на

Бяхнето на предприятието, 
неквалифициран 
Чрез усилена работа в пред 
притието днес имам нужните 
квалификации и нова къща 
за своето семейство в село 
Желюша. Своето родно място 
Куса Врана няма да забра- 

него

работник. на

- 1 '
• ■4 - .4- '

никога не се е
на

?7. 'вя само по това, че в 
прекарах много трудни дни. 
Преди да постъпя 
предприятие имах много труд 
ности. Трябваше частно да 
работим в Нови Белград, Па" 
зова, Железник, Алексинац 

от своето семейство. Се

щата, а за следващата годи
на. Фердинанд Андоновв това

Бележкалекч
нъка се предвиждат следни 
те облекчения и намаления

далеч
га виждам какво значи да ра 
ботиш в едно добро предпри- 

близко до своето семей- Къде са членовете на 

Съюза на комунистите
на данъка:

1) На данъкоплатец, който 
има доход од 20.000 динара 
годишно за всеки член в се 
мейството, а кой>о освен ра 
ботоспособни членове има на 
издръжка повече от три ма 
лолетни деца или 
нетрудоспособни членове да 
нъкът му се намалява с 10% 
за всяко дете от третото на
горе и за всеки 
нетрудоспособен член. 
това се 
ление да не 
от годишния данък.

Намалението на данъка не 
се признава за малолетни де 
ца, за които се получават де 
тски добавъчни.

2) На данъкоплатци.

ятие
ство.

Завачаахме е кошари- 
се1ч строим фабрики

Георги Алсксов I
В началото на този месец в Димитровград бе про

ведена конференция на подружницата на Социалис
тическия съюз във втори район. Макар че тази орга
низация наброява около 400 члена, на конференцията 
присъствуваха само 60 души.

Никога не съм имал по- 
сериозни трудности в работа

толкова
РАДОИЦА ХРИСТОВ: Пре 

ди четиринадесет години имах 
ме само една конска кола, 
няколко сандъка пирони, 
бетона приготовявахме ръчно. 
Започнахме със строеж на ко 
шари в расадника, а сега мо 
жем да се гордеем, че изгра 
ждаме фабрики. През тоя път 
на развитие на нашето пред 
приятие често пъти сме има

Над 250 милиона динара 
за изграждането на Димитровград

■възрастен 
При

води сметка нама- 
нацмине 50%

За отвел язане__,__ е и това, че в тази организация
работят 8и члена на първичната организация на Съю
за на комнистите от които на конференцията — при- 
суствуваха само 30 души!? Поставя се въпроса: Къде 
са, членовете на първичпата организация? Нима за 
тях не важи тази конференция? Тъкмо тук те тряб- 
цасивноР°ЯВЯТ най"голяма активност, а те се отнасят

ЦВЕТКО КОСТАДИНОВ: 
Започнах с един курс по 
строителство през 1957 годи
на. В първите години наше 
то предприятие започна да 
изгражда кооперативни домо 
ве по селата, няколко учили 
ща в Паскашия, Държина, а 
по-късно и няколко кошари 
в Градини и Желюша. Таки 
ва бяха нашите сили. С из
граждането на общината-из- 
граждахме се и ние. През 
1947 година не знаех да 
чета планове, а смятаха ме 
за най-голям специалист по 
строителство. Сега обаче не 
само че мога да чета пла
нове, от 2—3 години подготв 
явам всички сметки на пред 
приятието за всички строе
жи в града, водя строителна 
книга и всички други изиск 
вания, нужни около строежа 
на тия модерни сгради и фа
брични помещения. Мога сво 
бодно да кажа, че проширих 
своите знания из областта на 
архитектурното майсторство.

Нашето предприятие няма 
достатъчно строителни ръко 
водители, затова съм прину
ден поради увеличения темп 
на строителството да водя по 
два строителни обекта. За се 
га задачата изпълнявам с ус 
пех. Само за последните ня 
колко години през мои ръце 
са минали над 250 милиона

динара за изграждането 
Димитровград, 
строителен обект, на който се 
га работим — новите поме
щения на фабриката струват 
над 70 милиона динара.

на
Последният

ли 1ИолгеЖ«^’ **е ”нозипа от тях са се самозабравя
ли. Може би са забравили, че сега, повече от никога
^Г*ВУЖв° ТЯХИОТО "Ркоъствие, правилни и уме-
ва да „0ГЖСПИЙЯ Тяхпата Работа именно тук тряб
ва да получи най-Широка проява.

По всичко

на ко
доходът не надминаваито

40.000 динара годишно 
всеки член от семейството, а 
които нямат годни членове 
за работа, данъка се 
ява с 20% от обложения да 
нък за всек^ негоден 
за работа при това условие, 
намалението да не надмине 
60% от годишния данък.

з) На данъкоплатци, 
то имали големи

за

намал
ли™, че мнозипа 

организация в
от членовете на пър- 

този райоп са забравили за-
вичнатачлен
ключенията на Четвъртия 
митет па Съюза 
ммежду Другото

пленум па Централния ко
па Югославските комунисти, 
се казва:

в които
кои-

.Д1ред Съюза 
обемисти

разноски 
при лекуване на болни чле 
нове, както и нужни раз нос 
ки за погребение на умрели 
членове от домакинството.

Малолетни деца се смятат 
онези, които не са навърши
ли 14 години, 
негодни членове за

на комунистите па Югославия стоят. I задачи, особепо 
то им за донасяне по отношение па залагане- 

на правилни решеният. и изкамира-
по посока на мобилизация на всички об- 

сили за по-бързото
не решения 
ЩествениРадоица Христов разрешаване па задачи- 
тите ггай поставят пред нас. Работата на комунис-
яоуправител№еТ ор6га^1Р'а. Д°ЙДв Д° "зраженяв * са*

те, които се
а възрастни 

работа
се смятат военни инвалиди, 
участници в войната и

огромни трудности, но бла 
годарение на големите грижи 
от страна на народната власт 
и сплотеността на колектива 
ние успяхме да създадем та
къв колектив, който е готов 
да изпълни всяка задача от 
нашето строителство.

ли

Да допуспем, 
вичпата

ДРУ-
инвалиди с неспосособ- 

ност над 50%, слепи 
мъже над 60 годишна въз
раст и жени над 55 години, 
както и болни лица, 
през течение на годината не 
са били годни за работа.

Данъкоплатците са дълж
ил да докажат, че изпълня
ват всички условия за нама 
ление на данъка. Дохазател

ие една част 
организация във 

по оправдателни

ги от члеповете иа пър- 
втори район са отсъствувалилица,

причини.
А къде са 
Или

останалите?които
Спомням си за първите дни са забравили своите задължения, яли пъя 

* Работата в една подруж* 
заден план...

иматслед освобождението когато 
започна изграждането на

„по-важни” работи
ппца „може”• хаг ■'

да дойде и в
Цветно КостадиновКултурния дом в Димитров 

град. )
„ ч - > _1-У4 г М. А.

!
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Член 21органи на управляване.

Органите на самоуправление в трудовата 
организация решават съгласно Конституци
ята, закона, обществените планове и устава 
на организацията за работите определени от 
закона и устава. Те са сменяеми и отговор
ни пред трудовия колектив и общността .

Член 17.

Член 13 видят определени пълномощия от компетен
тен орган на обществено-политическата об
щност за изготвяне на тези актове. Противо
конституционни са ония постановления и ак
товете, които са приети въз основа на тях, с 
които се уврежда утвърденото от тази Кон- 
ституция право на самоуправление на труде
щите се или на трудовите организации.

За да осъществят рационално разпределе- 
труда, да подобрят своята дейност й

интерес,

Трудовата организация се основава за за
доволяване на определени нужди на общност 
и и гражданите, според условията определе
ни със закон.

Трудова организация могат да основат: 
обществено-политиче<\ката общност, трудова 

< друга самоуправителна или обществена ор
ганизация и граждани.

Трудовата организация се основава 
предприятие или стопанска организация, или 
1ато учреждение или друга организация за 
дейност в областта на образованието, култу
рата, здравеопазването, общественото осигур 
гване или в други обществени служби.

Без оглед на това кой е основателят, всич_ 
Ди трудови организации са основани 
принципа на общественото самоуправление и 
«яат еднакъв статус.

ние на
да извършват работи от съвместен 
трудовите организации могат да организират 
делови общности и делови сдружения и могат 
да сключват спогодби за съвместна дейност в
стопанисването.

Работите на трудовата организация се 
ръководят непосредствено от директор, рес
пективно от друг съответен орган на управ

ление. Директорът изпълнява решенията на 
работническия съвет и на другите органи на 
управляване

При изпълнението на своите функции и 
на другите права и задължения, утвърдени 
от устава, диръкторът е самостоятелен и лич- 

отговорен. Директорът е отговорен и за 
законността в работата на трудовата органи
зация.

Трудовите организации могат съгласно за
кона да се сдружават и зарад подобряване на 
производството или на другите си дейности, 
за взаимно
решаване на други въпроси от общ интерес.

като Член 19

С цел въз основа на обществения труд да 
се организира и подтикне взаимното сътруд
ничество на селскостопанските и други про
изводители, които работят със собствени сред
ства, заради, свързването на тези дейности с 
общественото стопанство и заради разширява
нето на социалистически обществени отноше
ния в тези облзсти могат да се образуват ко
операции, като трудови организащш.

сътрудничетво и разглеждане и

Със съюзен закон могат да се установя- 
камари и да се предписватват единствени 

условия за задължително сдружаване на оп
ределени видове трудови организации.

върху
но

Трудовите организации могат да обединя
ват своите средства, за да подобряват и разви 
ват своята дейност.

Противконституционен е всеки вид сдру
жаване или обединяване на трудови органи
зации, или обединяване на техни средства, с 
което се цели добиване на материален превес 
чрез противправмо спъване или ограничаване 
свободата на стокообмена или на услугите, или 
за добиване на други преимущества, които не 
се основават върху работата на сдружени ор
ганизации.

Член 14 Директора на стопанска организация на
значава, въз основата на публичен конкурс и 
от устава, директорът е самостоятелен и лич- 
е компетентния орган на обществено-полити
ческата общност. Въз основа па съюзен закон 
може да се определи и друг начин за назна
чаване на директор на стопанска организа- 

която върши работа от изключителен ин

Членуването на индивидуалните произво
дители в кооперациите е доброволно.Трудовата организация е самостоятелна, 

Имоуправителна организация.
Трудовата организация има свойството на 

правно лице и е носител на правни пълномо
щия по отношение обществените средства, с 
«оито ръководи.

Трудовата организация може да отчужди 
Ппяои средства за производство и други сред
на на труда или да разполага с тях на друг 
начин
даване съвкупната стойност на обществените 
сРедства, с които управлява.

Трудовата организация върти своята дей- 
"пст съгласно Конституцията, законите, об- 
^аствсните планове, устава и с другите осно- 
«аващите се върху закона постановления.

Член 15

Със закон може да се постанови задъл
жението за сдружаване на индивидуалните

сътрудннче-производители или за тяхно 
ство с определена трудопа организация с цел: 
да се проведат мелиорациошш работи, в те
хен общ интерес, за по-доброто използване на

ции,
терес за общността.

Как се назначава директор или нему съ
ответен орган на ръководене в учреждение, со 
определя със закон.

Директорът на трудовата организащш се 
който се определя със за- 

бъде назначен на този пост

земите на които са извършени такива меро
приятия, или, когато това ее налагат от особен 
обществен интерес, в областта па повдигането 
и използването на горите или в областта на 
подобряване селскостопанското

задължение да запази без сни-но със Член 22

Земеделските стопани могат да упражня
ват право на собственост върху обработваема 
или залесена земя, чийто най-голям размер се 
определя от съюзен закон, а също така и пра
во на собственост върху оръдията на труда и то 
в границите и под условията,ч които определя 
законът.

Със закон се определя в какви ра.мери и 
при какви условия гражданите могат да н- 
мат право на собственост върху земята и вър
ху средствата на труда в занаятчийските и 
други подобни дейности.

Земята, като благо от обществен интерес 
трябва да се използва съгласно общите инте
реси, утвърдени от

назначава за срок, 
ком и може да 
наново.

производство.

Член 20
Член 18

Органите на управляването на трудовата 
организация могат, при условия и по начин, 
предвиден от закона, да бъдат разпуснати са
мо ако организацията тежко е повредила за
кона, или ако със своето стопанисване е на
несла съществена вреда на обществения ин
терес.

Конституцията и закона, тру- 
и другиСъгласно с

довата организация изготвя устав 
сбщи акти, с които при осъществяване права- 

самоуправлението се уреждат отноше-

Трудовата организация утвърждава усло- 
^ята на размяна на своите произведения и 

ХРлугите самостоятелно.
Със съюзен закон се утвърждават усло- 

я«та па размяна на произведенията и на 
. угите и работата на трудовите оргакиза- 

при отношения с чужбина.

та на
нията в организацията.

Уставът, в съгласие с Конституцията и 
закона определя дейността и задачите на тру
довата организация, урежда нейната органи
зация, правата, задълженията и отговорност- 

нейните органи на управляването и на- 
осъществяването на тези права и за- 

вътрешните отношения

При условия, предвидени от съюзен закон, 
стопанската организация може да бъде закри 

е в състояние да обновява обще-
закона.

Член 16 та, ако не
ствените средства за производство и другите 
средства за работа или да изпълнява другите 
от закона определени задължения.

та на 
чина на
дължения, урежда 
начина на работа и други въпроси, които са 
от значение за осъществяване на самоуправ
лението, за работата и стопанисването на ор-

Член 23
V/°Рга1тзацията на ЯРУД51 и ръководенето в 

лавата организация трябва да открие, въз- 
*ЬуяН0СТ’ щото въп всички фази на съвместен 
^Работниците да могат да -решават по-не- 
Г^ствено по всички въпроси на своята ра 
'^вя И Ико,,омическо положение и да обезпе- 

' м-1цевремено най-благоприятни условия 
'Пп-,УГ!Х и стопанисване на трудовата орга- 

.,ам като цяло.
Гл. ^Удовият^'-■КИГ.ГО

^ваве И лруги Форми на непосредствено ре 
I , 'ФУДОвата организация, и чрез ра-
" кия-. съвет, респективно нему съот-

С личен
да, в границетеДи Гуслов^СтоеАСТВа На ^ 
деля законгт В условията, които опре-
дейно<ГкоятТо еГРоснованаевъМпхГ Да„ В“
лен, специален и дрУГ личен Ртрудпр°Фесиона-

Стопаиската организация може да се по
стави под принудително управление, когато 
има условия за разпускане на органите на у- 
правлението в трудовата организация или за 
нейното ликвидиране.

ганизацията.
Със закон може да се постанови щото це

лият устав или отделни негови части да се 
потвърждават от органа на обществено-поли
тическата общност.

Със закон може да се установи задълже
нието да се изготвят и постъпването при из
готвянето на някои общи актове на трудо
вите организации. Ксгдто това 
общи интереси, могат специално да се пред-

Член 24

Използването наСъс закон може да се предвиди ликвиди
ране и на трудова организация, която върши 
обществена служба, ако вече не съществува 
обществена потребност от нейното съществу
ване, или когато не изпълнява утвърдените от 
закона условия.

чужда работна 
цел да се получат доходи е забранен. 

В селскостопанското

сила сколектив упражнява самоуп- 
0 трудовата единица чрез рефе-

производство,
ятчийството и други подобни дейности 
луга, които гражданите извършват 
средства на труда, може да се позволи

зака
на ус- 

със свои 
упо-

го изискват
на управляване или чрез други

А
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7 (10
но и общността, според принципа за разпре
делението според труда.

За осъществяване на разпределението сло 
ред труда общността определя общи мерила 
за разпределението така, че на трудовата ор
ганизация и трудещите се при разпределе
нието на осъществената стойност на продук
цията от обществения труд принадлежи оная 
част, която е съразмерна на производител
ността на труда в трудовата организация и 
на трудещите се и е в зависимост от дело
вия успех на трудовата организация, а която 
обезпечава самостоятелно развитие на мате- ^ 
риалната основа на трудовата организация, ^ 
съгласно с общите условия и потребности на ^ 
общността. .. «1 ?

На трудовата организация, която върши >р 
обществена служба и се финансира напра- 
во от обществените фондовф и на трудфците 
се в такава организация принадлежи оная ча 
ст от обществения продукт1, която е съразмерна 

на резултатите на тяхната работа за задоволя- . 
ване нуждите на обществото и гражданите, а - 
която е съгласувана с условията и мерилата 
за придобиване на доход на трудещите се от > 
производството.

Частта от обществения 
припада на трудещите се в държавния орган, 
обществената организация или сдружение за к 
лични и общи потреби, се определя според х 
принципите, които важат за трудова органи- 
зация, изпълняваща обществена служба и фи- ■ 
нансираща се направо от обществените фон- '' 
дове. к>

требата на допълнителен труд на други работ- 
щиии. но в границите и при условията, които 
«предели законът.

водството или други дейности на' трудовата 
организация и да увърждават 
програмите за дейността и развитието на ор
ганизацията;

3) да решават за употребата на обществе
ните средства и за тяхното разполагане и да 
ползват тези средства икономически целесъ- 
бразно, за да постигат най-голям ефект за тру 
довата организация и общността и да обез
печават развитието на материалната основа 
на своя труд и изпълняват задълженията на 
организацията към общността;

4) да разпределят дохода, който принад
лежи на трудовата организация и да извърш
ват разпределението на дохода на работни
ците;

за развитие на стопанството и на материал
ната база на други дейности, направлява и 
съгласува развитието на стопанството и на 
другите дейности и обезпечава осъществява
нето на други съвместни интереси на граж
даните, трудовите и другите самоуправителни 
организации в обществено-икономическите от 
кошския.

Осъществявайки своите функции, общест
вено-политическата общност участвува в из
граждането на обществено-стопанската систе
ма, планира развитието на стопанството и на 
материалните основи на другите дейности и 
за тази цел изготвя обществени планове и раз 
поредби, образува обществени фондове и. об
ществени резерви и предприема стопански и 
други мерки за осъществяване целите и от
ношенията, които са утвърдени в обществени
те планове.

С обществените планове и с другите акто
ве на общественото планиране се осъществя
ват обществено-стопанското положение, пра
вата и задълженията и съвместните интере
си на трудещите се и на трудовите организа
ции с тези актове не може да се уронва уста
новеното от Конституцията и законите право 
на трудовите хора, и трудовите и другите са
моуправителни организации на самоуправле
ние.

плановете и

Член 25}
Гражданите могат да упражняват право

то на лична собственост върху предмети, кои
то служат за лично потребление, за употреба 

задоволяване на техните културни поили
требности.

В частна собственост могат да бъдат и 
•жилища и жилищни сгради, които служат за 
лични нужди на гражданина и неговото се
мейство. Размерите на чесггната собственост 

жилищата и жилищните сгради се о-шърху
дхределпт от съюзен закон. 5) да уреждат взаимните отношения, ус

ловията на своята работа и осъществяването
на правата произлизащи от съвместната ра
бота; в съгласие с общите условия на труда 
да определят работното време в трудовата ор
ганизация и да решават за постъпването на 
трудещите се в трудовата организация и за 
другите техни отношения с трудовата органи-

Член 26

Условията, при които сдружения и други 
обществени организации могат да упражняват 
право на собственост върху недвижими иму
щества и други неща, които служат за осъше 
стяване на общи интереси на техните члено
ве и на задачите на организацията, или при 
които могат да разполагат с обществени сред- 

служещи за същата цел, се определят от

зация;
6) да подобряват условията на своя труд; 

да организират трудов^ охрана и почивка; да 
обезпечават условия за своето професионал
но образование и повишаване на своето лич
но и културно битово равнище;

7) да решават за сдружаването на трудо
вата организация, и чрез свои изборни пред
ставители да участвуват в ръководенето на 
сдружението, в което членува трудовата ор
ганизация и в другите организации, от рабо
тата на които зависят условията и на тяхната 
работа;

ства,
закон. коятопродукт,

С обществените планове не могат да се 
менят законите.Член 27

Недвижими и движими имущества с осо
бено културно значение, които са собственост 
на граждани или на правни лица, могат^ да 
бъдат експроприирани при справедливо обез
щетение, ако това се изисква от общи инте
реси, утвърдени от съюзен закон.

Правото на собственика да разполага с 
особено културно значение може 

въз основа на закон, ако

Член 30

В рамките на единна система на разпре
делението на обществения продукт общината, 
републиката и федерацията утвърждават ча- 

обществения продукт, който е осъще
ствен в тяхна област, респективно на тяхна те 
ритория, и който служи за развитие на сто
панството и на другите дейности и за задо
воляването на други съвместни обществени 
потребности. Средствата за тези цели те си 
разпределят самостоятелно.

Средствата на обществено-политическите 
общности, които са определени за развитие на 
стопанството и на другите дейности служат 
на трудовите организации и на обществено- 
политическите общности за разширяване на 
материалната база съобразно с единните на
чала на кредитната система

Съгласно със своите права и задължения 
обществено-политическите общности разпола
гат самостоятелно със средствата за задовол
яване на останалите съвместни обществени 
потребности.

8) да избират свои делегати Член 11в представи
телните тела на обществено политическите об 
щности с цел да решават по въпросите от 
общ интерес за стопанския, културния и съв
купния обществен разЕой на обществено-по
литическите общности.

Упражнявайки самоуправлението 
хора са отговорни за своята 

пред законите и устава на трудовата 
зация, съгласно с Конституцията.

Съгласно Конституцията

стта от

Част от продукцията на обществения 
труд, която принадлежи на трудова органи
зация и на трудещите се, трудовите хора раз
пределят на ,част за развитие на материална
та основа на трудовата организация и за за
доволяване на своите общи нужди, и на част 
за свои лични доходи.

С цел да се съгласуват отделните и об
ши интереси могат със закон да се установят 
общи мерила за определяне на частта от об- 
ществения продукт, която ще служи за раз- 1 
витие на материалната основа на трудовата 
организация и за общите нужди на трудовите 
хора в такава организация.

предмети от 
да бъде ограничено 
това повелява общият интерес.

Член 28 трудо
работя 

органи-
вите

Трудовите хора и трудовите организации 
осъществяват утвърдените с тази Конститу
ция права и задължения в областта на обще
ствено-стопанските отношения в обществено- 
икономическа и политическа система, която 
съгласно общите интереси на трудещите се и 
на трудовите организации се основава върху 

и се осигурява от функ

и закона в уп
равляването на трудовата организация, 
то изпълнява обществена служба или друга 
дейност от особен интерес за общността участ 
вуват и представители на общността 
интересованите граждани и организации.

Трудещите се в държавните органи, обще 
стегната организация или сдружение имат по 
начало същото обществено-икономическо по
ложение, както и трудещите се в трудовата 
организация. Техните права на самоуправле
ние се уреждат със закон и с устава на съ
ответния орган или организация.

Член 10

Продуктът на обществения труд, получен 
в трудовата организация, се дели между трт 
довата организация и трудовите хорГггоотдел

коя-

и на за-
единствени принципи

обществено-политическата оощност \цшгге на Съгласно принципа на разпределението 
според труда на всеки трудещ се припада до
ход според резултатите на неговата работа и 
работата на

Член 29

Всяка обществено-политическа общност, в 
рамките на своите права и задължения, утвър 
дени от Конституцията и законите, обезпеча
ва условия за възможно по-благоприятно сто
панство и обществено развитие, уедаакзява 
общите условия на работа, стопанисването и 
осъществяването на дохода според тРУДа- У1“ 
върждава общото разпределение на обществе
ния продукт, обезпечава материални средства

трудовите единици и трудовата
Член 31 организация като цяло.;

По-ускореното развитие на слаборазвити
те републики и краища е то общ интерес за 
общността.

Общността осигурява изворите на матери
ални средства за финансиране, респективно 
участието във финансирането на ускореното

Член 12

За отстраняването и решаването на опреде 
лени колективни спорове в трудовата органи
зация и между трудещите се от трудовата ор
ганизация и органите на общността може аьз
основа на закон да се образува арбиТрзж.
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Трудовите и другите самоуправителни ор

ганизации, обществено-политическите общно
сти и 
га с
жително всички плащания и другите работи 
на паричното обръщение и депонират свобод- 

парични средства по начин, определен от

стопански слаборазвитите репуб-ДЯЛ ПЪРВИ развитие на 
лики и краища.

техните органи, и всеки, който разпола- 
обществени средства, извършват задъл-.Обществено и политическо устройство Член 32

Територията на Федеративна социалисти
ческа република Югославия е единна стопан
ска и митническа територия.

Стокообръщението и услугите са свободни 
на цялата територия на Югославия и могат да 
се ограничат само със съюзен закон или въз 
основа него.

При еднакви условия трудовите организа- 
стопанска и други дей

на цялата територия на Югославия.

Член 33

Паричната и кредитната система в Юго
славия са единствени.

Паричното обръщение се върши според 
единствени начала.

ГЛАВА ПЪРВА
ните 
съюзен закон.

Трудовите организации и обществено-по
литическите общности имат при еднакви усло 
вия право да добиват кредити от обществени 
средства, с които разполагат банките.

УВОДНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

факели, чиито пламъци се обединяват в 
един пламък.

Член I ни

Федеративна социалистическа република 
Югославия е съюзна държава на доброволно 
обединени и равноправни народи и социалис
тическа демократична общност, основана вър
ху самоуправлението и властта на трудовия 
•народ.

Член 4 Член 34ции могат да вършат
ностиЗнамето иа Федеративна социалистичес

ка република Югославия е трицветно — 
къо, бяло червено, с червена петолъчна зве
зда в средата. Съотношението между широ
чината и дължината на знамето е едно към 
две. Цветовете на знамето са поставени водо
равно, и то по следния ред отгоре: Синъо, бя
ло, червено. Всеки цвят заема една трета от 
широчината на знамето. Звездата има правил
на петолъчна форма и златна (жълта) ивица. 
Средищната точка на звездата съвпада с точ- 

в която се пресичат диагоналите иа зна- 
Горният лъч на звездата влиза до по- 

синия цвят на знамето, Така че дол
на звездата получават съответно 

червения цвят на знамето.

Член 5

Столицата на Федеративна социалистиче
ска република Югославия е Белград.

Евиденциите и контролът върху изпълня
ването на задълженията от страна на трудо
вите и другите самоуправителни организации 
към общността върши службата на обществе
ното счетоводство.

Службата на обществено счетоводство е 
единствена.

си-

Член 2

Федеративна социалистическа република 
Югославия съчиняват социалистическите ре
публики: Босна и Херцеговина, Черна гора, 
Хърватско, Македония, Словения и Сърбия.

ГЛАВА Ш

и задължения на човека 

гражданина
ката, 
мето. 
ловила в

Свободи, ираваЧлен 3

Гербът на Федеративна социалистическа 
Република Югославия представлява поле, об
градено с житни класове. Долу класовете са 
подвързани с лента, на която е изписана да
тата 29. XI. 1943. Между върховите на класо
вете е червена петолъчна звезда. В средата на 
•Полето са изобразени шест полегато поставе-

ините лъчи 
място в

ги общи актове и мероприятия на представи
телните тела и органите за самоуправлението

2) правото на почин за свикване на събра
ния на гражданите и на участие в тдхната 
работа; правото да избира и да бъде изби
ран в органите на управлението на местни
те общности и на другите самоуправителни 
организации;

3) правото да бъде публично информи
ран за работата на представителните тела и 
иа техните органи, а особено — правото в 
трудовата организация, в коята работи и в 
друга самоуправителна организация, в която 
се числи, да бъде запознат с материалното и 
финансово положение, с изпълнението 
плановете и на другите общи актове, с дей
ността и изобщо с работата на органите на 
управляването, при задължение да пази оп
ределените от закона и устава делови и дру
ги тайни:

4) правото да предприема политически и 
други инициативи от общ интерес и да об
съжда критически работата на държавните 
органи и учреждения, които вършат обще
ствени пълномощия;

5) правото да представя заявки и пред
ложения в представителните тела и в дру
гите органи и да дава инициатива за упраж
няване на обществен контрол.

Член 87

Член 35

Свободите и правата на човека и гражда
нина са неотчуждаема част и израз на социа
листическите отношения,
Конституция и се осъществяват във взаимна
та солидарност на хората и чрез изпълнява
нето на задълженията от всеки към всички и 
от всички към всекиго.

В такива обществено-политически отноше 
човекът се освобождава от всякаква 

плоатация и своеволие и със своя труд и тру
да на другите трудещи се създава условия за 
свободна проява и всестранно развитие на сво 
ята личност и за осъществяването на своето 
човешко достойнство.

защитени от тази

ГЛАВА И

Обществено-икономическо устройство
екс-

богатства са обще нияните и други природни 
ствеиа собственост и като такива са иеотчу-

Член 6

Основата иа обществено-икономическото
■Устройство
чият общ'.- труд със средствата за производ
ство и другите средства на труда в обществе- 

собственост и самоуправлението на трудо- 
®ите хора в производството и разпределени
те на обществения продукт в трудовата ор- 
'чнизация и общността.

ждаеми.
Разполагането с отделни средства за про- 

обществена соб- 
пълномошия към

Югославия съчиняват свобод нана
изводство и с други вещи в

тя^сПпределятТз^он.™ образно с естетст- 
вото и предназначението на тези средства и Член 36

вещи. гражданина на обществено саПравото на 
моуправление е неотчуждаемо.Член 9

на общественото са-За осъществяването 
моуправление на гражданина се гарантират-

1) правото да избира и да бъде избиран 
тела и другите органи па 

назначава кандидати за

Член 7

Трудът и резултатите на труда са един- 
цчсиата основа и мерило иа материалното и 
^'Песгаено

Никой не може да придобива пряко или 
йсистго материална или друга полза чрез ек- 

■плоатацията

Самоуправляването на трудовите хора 
обществения труд обхваща осо-пъз основа на 

бено тяхното право и задължение:
1) да управляват в трудовата организация 

косвено чрез работническия съвет
в представителните 
самоуправлението, да 
избиране в тези тела и органи и да отзовава 
избраните делегати; правото да участвува в 
правораздаването като съдебен заседател; пра 
вото да дава инициатива за провеждане на 
референдум и да решава по въпросите .поста
вени на референдума; правото да участвува в 
публично обсъждане на проектозакони и дру-

положение на човека.
пряко или
и другито органи; да избират и отзовават ра
ботническия съвет, респективно друг съотве- 

управляването ,да бъдат изби-на чужд труд.
тон орган на 
рани в органите иа управляването и да реша- 

назначаването на ръководни места в
Член 8

който е навършил осемнаде
сетгодишна възраст има право да предлага

Граждашш,пат за 
трудовата организация;

2) да организират самостоятелно
Средствата 

Ч*Д<ггпа
за производство и другите 

на обществения труд, както и руд-
произ-
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и избира делегати за представителните тела 
ча обществено-политическите общности и да 
бъде избиран за член на тези тела.

Правото да избира органите на управле
нието на трудовата организация има всеки 
работник от тази организация, без оглед на 
възраст.

Член 41 налната сувереност и равноправие; ненамеса 
във вътрешните работи на други страни и на 
социалистическия интернационализъм. В сво
ите международни отношения Югославия съб
людава принципите на Устава на Обединени
те нации, изпълнява последователно своите 
международни задължения и подкрепя дейно
стта на международните организации на кои
то принадлежи.

За тази цел Югославия:
— настоява за установяване и развитие на 

всички видове международно сътрудничество, 
които служат за укрепването на мира, за за
силване на взаимното зачитане и на приятел
ство между народите и държавите и за тях
ното сближение и допринасят за осъществява 
нето на техните съвместни стопански, култур
ни и други интереси, а особено за развитие
то на социалистически отношения между на
родите, държавите и хората, и за обществе
ния прогрес изобщо;

— настоява за разрешаването на между
народните спорове с миролюбиви средства и 
за всеобщо разоръжаване, отхвърляйки вой
ната като средство в международните 
тения, освен ако се цели извоюване 
ционална независимост 
ритета на една страна;

то е това същевременно се създават условия 
за такъв обществен прогрес, който ще открие 
възможност за постепенно осъществяване на 
комунистически обществени отношения! в 

които на основата на високата производител
ност на труда и изобилието на продукти ще 
се осъществи икономическото равноправие и 
принципът: „от всекиго според способности
те му — всекиму според потребностите му” 
като с това ще се обезпечи всестранното раз
витие на човека като свободна личност.

За тази цел трудовите хора и техните ор
гани и организации са призвани с цялата си 
дейност да подтикват и осъществяват:

Гарантира се свободата на печата и дру
гите видове информации, свободата на сдру
жаването, свободата на словото, и свободата 
на събранията и на другите видове публично 
събиране. Тези свободи не смеят да се пол
зват за подриване основите на еоциалистиче 
ското и демократичното устройство, утвърде 
но от тази Конституция, за утрозяване на 
мира, равноправното международно 
дничество и независимостта на 
или за подстрекателство към извършаване 
на углавни престъпления. Не могат да се по
лзват ни по начин, с който се уврежда обще 
ственият морал.

За предотвратяване на злоупотребите е 
тези свободи със съюзен закон се распоре- 
жда при какви условия и в кои случаи про
тивоконституционното ползване на тези сво
боди има за последица ограничаването или 
забраната на тяхното' упражняване.

Член 38
сътру-

страната.Гарантираше са правото на труд и сво- 
осъществи правото на труд.

Общността създава условия всеки да си 
осъществи правото н атруд.

Всеки си избира своя професия свобод- — укрепването на материалните основи 
на обществото и нано. живота на хората чрез 
развитието на производителните сили, 
шаване

При равни условия всеки гражданин и- 
всяко работно място и пови-ма право да заема 

всяка функция в обществото.
Принудителната работа е забранена. То

га не се отнася за задължителния труд па 
са наказани от съда с лиша-

роизводителносгта 
постоянното развиване На социалистически
те обществени отношения;

на труда и о

’ ‘ възможно по-пълното освобождаване 
на труда и условията за всестранно развитие 
на човека и задоволяване на неговите потреб
ности и тежнения;

разширяването и по-нататъшния раз
вой на всички форми на общественост, само
управление и ма социалистическия демокра
тизъм, особено в ония области, където преоб
ладават функциите на политическата власт, 
постепенното ограничаване на функциите на 
политическата власт и областите на принуда
та и установяване на такива отношения меж
ду хората, които се основават върху 
нието за общи интереси и върху свободните 
активности па хората;

яйцата, които 
ване от свобода.

На всеки работник, докато работи в трч-
или об-

Член 42
лова организация, държавен орган 
тествена организация се гарантира минима
лен личен доход, утвърден със съюзен закон.

Работниците имат право на материална 
осигуровка в случаи на временна незаетост.

Общността създава условия за подготв
янето на гражданите, които не са пълноспо- 
ообни за работа и за съответното им наста- 
пване на работа.

Който не иска да работи, а е трудоспо
собен. не се ползва с правата и обществена
та защита, които принадлежат на човека въз 
основа на неговия труд.

отно- 
на на- 

и защита на интег-
По отношение правата и задължениеята 

всички граждани са равни, без оглед на ра
зликите в народността, расата, вероизповеда 
нието, пола, езика, образованието или обще
ственото положение.

Всички граждани са равни пред закона.

— подкрепя правото на всеки 
изгражда свободно своята обществена 
литическа уредба по път

народ да
и ПГ'

и със средства, кои
то той сам си избира и мени свободно;

подкрепя правото на угнетените на 
роди на самоопределениеЧлен 43

и национална не
зависимост и тяхното право да се борят 
чки средства за осъществяването 
ли и за отбраната ма

съзиа-
Всеки гражданин има право да изразява 

свободно своята националност и национална 
култура и на свободно употребление на своя 
език.

с вси- 
на тези не

самостоятелността им • 
— заляга за осигуряването на междуна

родна подкрепа и помощ на развиваните се 
страни;

превъзмогването иа разликите межлУ 
умния и физически труд 
витис на човшкото знание

и всестранното раз-Член 39 и култура; 
по-пълното осъществяване на човеш

ките свободи и права; хуманизиране на обще
ствената среда и човешката личност, укрепва 
не на солидарността и човечността мел .ду хо
рата и ува^каванс на човешкото достойнство;

развитието на всестранното сътрудни
чество и сближение с всички народи, съоб
разно с прогресивните, стремления на човече*- 
ството към създаване свободна общност 
всички световни

Езиците на югославските народи са ра
вноправни.

Числящите се към югославските народи 
имат право на територията на друга републи 
ка да се обучават на свой език, съобразно с 
републиканския закон.

Изключително, в Югославската народна 
армия командуването, военното обучение и 
администрацията стават на сърбохърватски 
език.

Трудещият се има право на ограничено 
работно време. заляга за възможно по пълно взаим-

но упознаване на народите и за най-широка 
и най-свободна размяна
духовни блага при условие на равноправие 
и зачитане особеностите на всеки народ. 

Застъпвайки се

МаксималнотЪ работно време се Утвър
ждава със съюзен закон и не може да е по- 
дълго от 48 часа седмично. Със закон може 
да се разпореди, щото в определени дейно
сти и в други от закона определени случаи, 
изключително, работното време да е повече 
от 48 часа седмично, но за ограничен период 

ако това го изисква особеното

на материалните и

за всестранно политичес- 
ко, икономическо и културно сътрудничество 
с други народи и държави, Югославия, 
доброволна социалистическа общност

накато
народи.

Осществото, в което ще се осъществява!* 
тези и всички други отношения на освобож
даването на труда ,на все по-пьлното иконо
мическо равенство, на равноправието, само
управлението, свободата и хуманността е съ
щевременно и пътят

на на
роди, стои иа становището, че това сътруд
ничество трябва да допринася

Противоконституционно и наказуемо е
всяко пропагандиране или провеждане 
национално неравноправие и всяко раздухва 
не на национален, расов или верски раздор 
или нетърпимост.

от време, и 
естество на работата.

Трудещите се имат право на дневна и 
седмична почивка и. при определени от за
кона условия, на платена годишна почивка с 
трайност от най-малко 14 работни дни.

на за създаване
то на нови демократически форми на свърз
ване между народи и държави, които 
съобразени с интересите на народа и с не
обходимостта сте укрепване на обществения 
прогрес, и в това отношение тя е отворена 
общност. н

да са

към комунизма.Член 44На трудещите се се обезпечава правото 
на лична сигмрност и здравна и друга охра 
на по време на работата.

Младежта, жени и инвалидни лица на 
работа*.' I со подзе, т от особена защита.

лчпПри равни условия, утвърдени от зако
на, гражданите имат право да придобиват 
необходимите знания и подготовка във вси
чки видове училища и в други образовател
ни заведения.

Задължително е основното образование 
в срок от осем години и то се финансира с 
обществени средства.

VII т ози дял от Конституцията изразява ос
новнитебществената и0 положения за обществената 
активност на хората за по-нататъшния

00 И предегавляш! социалис™ческо™ общеСТ' 
тълкУване на 
както и

политическата„ __ система,
които се утвърждават с тази Консти! 
туция, откриват възможност за по

нататъшно развитие на социалисти
ческото общество и за превъзмогване- на поо 
тиворечията. които го следват неизбежно ка

Член 40
основа за осъществяване и 

тази Конституция и законите, 
всички и3авс^оЗУВаНСТ° И отг°Б0рността на-

Гаряятпра се свободата на
опрвдеженкето.

мисълта и
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Босилеградчанн ще гледат 

и по-качествени филми
повече

Поради застаряла киноапа 
ратура и развалените 
лампи босилеградските кино
любители често бяха прину
дени да гледат нем» пт ф> шми 
С набавката на две тон-лам. 
ли проблемът за звука 
филмите е разрешен и кино 
любителите ще могат в нас
тоятел освен гледане да слу 
шат и музика.

сивко Между документал
ните филми се намират „Ден 
ят на младостта” „Гробът в 
житото”, .Посещението 
Другаря Тито в Того, Гана 
Гвинея и Тунис” и пр.

Покрай прожетиране на 
късометражни филми за гра 
жданството и учениците в 
Босилеград се предвижда ед 
н одневно представление в 
Райчиловци, а по 
ност и в Божица.

Но тя би се

че по-значима, когато би 
оспособила за движене 
риторията на общината. За 
набавка на нужния агрегат 
са необходими 460 
но-просветна общоост 
Динара, с която 
полага.

Тук имат думата стопански 
те организации, предприятия 
та и останалите обществени 
организации.

тон- се
на те

на
хиляди 
не раз 

сума Култур
на

Освен старата киноапара- 
тура отнеотдавна започна с 
прожекция и апаратурата за 
усъссме/гражни филмгД. Тази а 
паратура започва с работа 
след две години бездействие. 
Апаратурата беше получена 
през 1960 година^ от общинс
кия отбор на Социалистиче
ския за успехи по залесява 
кето в околията. Но тъй ка
то апаратурата няма регула
тор за променлив ток, за да 
не се случи прегаряне все до 
неотдавна тя се съхранява- 

магазина на Социалис-

възмож-

показала дале Ст. Н.

по повод,,М( .и:н1

По-голямо внимание 

на писаната реч!
Стане ли въпрос за запаз

ване или увеличаване на 
книжния фонд, веднага ще 
се изтъкне, че недостигат 
материални средства.

Истина е, че никъде не се 
разполага с излишък от ма 
те|>иални средствак Ускоре
ният темп на развитие изи
сква постоянно увеличаване 
на капиталовложенията в 
стопанството, значителни ра 
зходи за други обществени 
дейности. Но цялата съвку
пност на обществено съще- 
ществуване* културата и про

светата имат свое място и ро 
която посредствено, 

не чрез динара улеснява ра 
зрешаването и на много сто
пански и други проблеми.

Още по очебиещ е фактът 
за все по засилващата се о- 
риентировка на хората към 
читалището и други обще
ствени заведения, които пре 
длагат на прочит книги и 
вестници. Човекът на наше
то време търси обяснение 
по много въпроси именно е 
книгите.

ля К. Хсгедушич: НА МЕГДАНА
ше в 
тическия съюз. КРАЧКА КЪМ ПО-СЪВРЕМЕ

ННО ОБУЧЕНИЕ
През 1961 год. тя премина 
надлежност на Културно- 

просветната общност, която 
тоя месец реши да я пусне в 
пробно действие, 
тя закупи от Културния цен 
гьр в Белград три игрални 
филма родно производство. 
Това са „Деветият кръг”, 
„Ханка” и „Не се обръщай,

в

Ето зашо Съвременното развитие на 
учебното дело изисква и нов, 
съвремене ..ачин на работа. 
Ето защо тазгодишното засе
дание на учителския 
за приемане на годишен 
план за работа премина в 
живо обсъждане и настоява-

литературната и др. секции. 
За пръв път ще бъде форми 
ран ученически хор.

В самото обучение 
рално място е посветено на 
нагледното обучение. Учили 
щето разполага с магнето
фонни ленти, а и с необходи 
мата сума за набавка на маг 
нетофон. Особено приложе
ние ще намери в преподава
нето на чужди езици.

Тази година също са пред 
видени няколкодневни екс
курзии и излети.

И* третата 
обхваща културната и явна 
дейност на училището. Чрез 
училищната библиотека пре 
движда се активирането на 
гражданите и запознаването 
им в правилното използване

на радиоапаратите, чиито 
брой в последното време чув 
ствително се увеличи. За де 
войките ще с оврганизират 
сказки из областта на дома
кинството^ С тези сказки ще 
се обиколят повечето села в 
комуната,

Планът също предвижда 
тридневно залесяване чрез дЬ
броволна работа на ученици 
те 'Тюо о на състезанията 
между *тасове и паралелки 
щц ос увеличи и разшири 
във всички области на дей 
ност.

Накрая да кажем, че из
пълнението на годишния 
план представява доближа
ване и проникване в пробле 
мите, които ежедневно пос
тавя съвремеността.

цент-съвет
Но, много пъти това него 

во търсене т е намира отго
вор не само заради липсата 
на книги, по к защзто някъ 
де недостатъчне .нснс се с\о 
нава и разбира стремление 
ю на хората и зарад па.ва
та, като че традиционна ск- 
лоност да пестим, там къде 
-о най-мал-о имаме прано —

70 юдвпа ош рождението на йнсаШеля не планът да съответетвува 
КА «УьвременитА методи в у-: 
чилището

Според областта, 
навлиза,

Иво Андрич отличен с орден 

на Републиката със златен венец
в която 

планът е поделен 
на три части. Първата част 
се отнася за организацията 
и материалния въпрос. Пре
движда се образуване на 
професионали активи вър
зани з авъпроса за професи
оналното усъвършаване на 
преподавателите. Също та
ка чрез оргагшзиране на раз 
мяна на посещения на акти 
вите, чрез предавания и ди 
скусии ще се обсъдят отдел 
ни теми с по-голяма сериоз 
нот и по-задълбочено.

Втората част на плана обх 
ваща възпитателно-наставна 
та област. Тук са предвиде
ни; коренни изменения. Броят 

на родителско-учителските 
срещи ще се увеличи 
освен по тримесечия 
ще се провеждат и според и- 
зискващите условия Покрай 
обсъждането на педагогиче
ски теми, срещите ще имат ха 
Р1КЧ--3 • на к' п сурно-забав 
ми програми. На родителите 
щ« се ук зват методите и ма 
чин за възпитание на де
тето. Много по-голямо вни
мание ще бъде отделено за 
физическо-здравното възпи
тание, което досега бе изос
тавяно на заден план. Също 
да формирани различни сек 
ции и клубове за въиучили 
шна дейност на учениците. 
Тук спадат фото, драмската,

в културата.
За пример ще вземем би

блиотеката в Босилеград. 
Книгите са поместени в два

президентът на Републиката 
другарят 
отличи писателя с Орден на 
Републиката със златен ве
нец за огромните му заслу- 

дългогодишната работа

По случай седемдесетия 
рожден ден на Иво Андрич част от планаЙосип Броз Тито

шкафа, една полица и на ня 
колко стола. Дума става не 
за увеличаване на книжния 
фонд, а за запазване на оня 
фонд, с който библиотеката 
вече разполага, защото така 
оставени 
до чувствителното съкраща- 

жизнения им век.
че ще

ги в
на литературното поле, кул- 

общестзена дей-турната и 
ност. Ст .Наколов

книгите довеждаДругарят Тито прие писа
теля Иво Андрич и неговата 
съпруга и лично

като му пожела доб
ро здраве и много успехи в 
творческата му работа. След 
като поблагодари на другаря 
Тито за високото признание 

пожеланията, които той 
Иво

Ще се ироведе ли иншеграция 

в културата в Димитровград?
му връчи ване на

Без да се страхуваме,
можем да кажем,

ордена,
погрешим, 
че една съвсем незначителна 

може да запази книги-сума
те от унищожение.

Също така даване книгите
Тези дни в Димитровград 

се водят разисквания около 
обединяването на петте кул
турни институции в града — 
Народния университет, Кул-

ва за по-богата и по-качест
вена културно-забавна 
тивност.

ак-и за
му изрази, писателят 
Андрич прие честитките от

на прочит е осуетено поради 
липсата на светлина в поме 

на баблиотеката.
М.

щението 
Тук са нужни само няколко 
метра проводници и една е- 
лектрическа крушка. Що зна 
чи, че книгата с малко по-се

„Месец и книгата“ 
а Димитровград

председателя на Народната 
Сърбия Йован турно-просветната общност, 

Дома на културата, самодей
ния театар „Христо Ботев”, 
КХД „Иван Караиванов”.

Досегашната работа на те
зи културни институции на 
лага изменение по повече 
причини. От една страна, по 
добрило би се материалното 
им положение, а от друга — 
създала се би реална осно-

скутпцина на 
Веселинов, секретаря за пр

По повод месеца на книга 
та, който започна от 10. ок
томври т. г., Културно-про
светната общност в Димитров 
гра изработи план за акция.

В състезанията

култура в СИВ Кръ-света и
сте Цървенковски, писателя 
Добрица Чосич и генералния 
секретар на президента на 
Републиката Богдан Църно- 
бърня, които присъствуваха 
на приема. След това прези
дентът Тито се задържа в 
по-дълъг сърдечен разговор 
с писателя Андрич и негова-

риозно отношение към нея, 
ще достигне в ръцете на о- 
нези, за които е предназначе 
на т. е. до читателя.

Би могло в рамките „Ме
сец на книгата” Културно- 
просветната общност, в чия 
то компетенция е библиоте
ката, да организира акция 
запазване и увеличаване па 
за книжния фонд.

измежду 
комуните в нишка околия в 
рамките на тази акция, Ди 
митровград ще се среще с Бе 
ла Паланка през месец ап
рил тази година.

Приготовленията за тази 
среща започнаха от 8 октом 
ври.Ст. П.та съпруга.

* ЖЖ. ' ж. ж. 1 ж, ж. •ж,' ж, ' ж. 1 ж. ж. ■ ж. ■ ж■ ж.’ ж.■ ж.

БРЛНПСЛЛВ ЯУТПЧЧ: — Ти си Луна. Ти ще Се обръщаш
първо около себе си, па обръщайки се о- 
коло себе си ще се обръщаш и около този 
Сретен и заедно с него ще се въртите и 
около Слънцето, т. е. около Живко.

Той ми обясни това така, па сетна взе 
тоягата си и застана от страна като укро- 
тител на животни, за да може да ни чук- 
не по глава ако някой сгреши. И след това, 
по неговата команда, започнахме да се вър 
тим и да тичам, че бог да те пази. Живко 
се обръща на едно място, грешният Среген 
се върти около себе си и около Живко, вър 
тя се и аз около себе си, па около Сретен 
и с него
направихме добре ни първия кръг, 
тримата паднахме, изгубили, съзнание от 
главозамайван». Първо паднах аз като Лу
на, върху мене се сгромоляса Земята, а вър 
ху нея пък Слънцето. Образува се една 
грамада — нито знаеш кой е Луна, кой 
Слънце, а кой Земя. Виждаш, че само стър 
чи един слънчев крак, или носът на земя
та, или задникът ма луната.

А преподавателят гордо стоеше над та
зи грамада. Докато ние стенехме, той обя
сняваше на останалите учениците планет- 

система и движението на небесните 
тела във Вселената.

много ни им-На нас учениците Сретен 
полираше, че преподавателят си служеше 
с него. Той изглеждаше като същински У 
чилишен инструмент и толкова бяхм 
нали на това, че главата му наистина н 
глеждаше като глобус, който представл 
земнотоУ кълбо. Неговата чорлава коса ни 
изглеждаше като прах, в който обитават 
диви зверове, челото му 
рани египетски равнини; носът му на не- 
достижимия връх на Хималаите, а

изливаха от носа му личеха

Затъмнение
закрива този малкия и Живковата светли
на не може да го осветли, та пеледствие ма 
това на Луната настъпва затъмнение. Нали 
разбирате?

— Аз не разбирам! — промъико Жив
ко, от когото трябваше цялата светлина да 
потече.

Така например, веднъж когато ни об-
трима отясняваше затъмнението изведе 

нас пред чиновете. Първо извика някои си
ни личеше на изо-

реки, които се 
на Тигър и Ефрат, които пред устието си
се съединяват в една река.

Нашето убеждение, че неговата 
Щииски глобус беше толкова силно, че ко

Стайко Ми-

заедно тичаме около Живко. Него и И тъкмо това обстоятелство, че не раз
бира оия, който трябва да даде на заем 
светлина и на другите, разгневи препода
вателя и той му свирна такъв шамар, кой
то в грещшя Живко предизвика същинско 
представление за затъмнението, та той, ми
гайки, каза бързо:

— Сега разбирам!
И не че само той разбра какво е това 

затъмнение, ио и всички мие останалите то 
момент разбрахме защо тази част от 

се нарича физическа геогра-

глава е съ да го видим:
__Макар че та, Живко, си иначе

щинско магаре, но в тоя случай ще пред- 
Слъицето!

а ниееъ-
гато веднъж в игра някои си 
лич му счупи главата, 
подавателя защо е направил това, Станко 
отговори:

— Учех география!
Разбира се, че тогава преподавателят

главата на

на въпроса на лре- ставляваш
След това се обърна към останалите у-

чегшци:
— Гледайте добре, главата на този Жив 

Слънце и тя осветява и Земята и -я.1- 
досега ,ще бъде главата 

Луна ще вземем оня мал-

когато Слън- 
Живко, а Зем-

ко е
ната. Земя, както и 
на Сретен, а за 
кия от втория чин.

—Е сега гледайте, деца: 
цето стои тук, където сега е 
ята тук, където е Сретен, а Луната тук, къ
дето е този малкият, тогава Слънцето из
праща своите лъчи и огрява и земята и 
Лупата. Нали така?

Всички мълчат, защото не могат да си 
тъй Живко осветява.

по география пусна в движение 
този Станко Милич, по не заради наглед- 

това да ни внуши
зи

па лекция, а заради 
страх, та в бъдеше да не разваляме учили
щните инструмента, защото Сретен със 
счупената глава не можеше да се сложи на 
,цкафа в кабинета па директора, там край 
''Нзи бивщ глобус.

А трябва да се знае, че нашият пр 
*|ге1тел. по география имаше доста тежка 
Ръка и с удоволствие си служеше с нея. 
Докато говореше за пешата на земята, за 
Поките, планините, езерата и моретата и 
тока и така, но когато се докопваше до -,г 
небето и небесните! предмети, толкова размах 
'""'/е ръцете си и така без каквато и да е 
ата ли удряше шамари, че ни изглежда- 
п°( че между планетите на небето стават. 
■птастрофални сблъсквания.

географията
фия. натабеше когато ни обяснява-Още по-лошо 
шс планетната система.

__ Нека излезат онези планети от ми-
час! — казваше той.

А можете ли да си представите каква
паника предизвика този преподавател ко
гато, излизайки от този час ,ни каза:

— Следващия час ще ви облепя какво 
е това вулкан!

С оглед на това, че толкова ревностно 
прилагаше нагледното обучение ние бях
ме сериозно загрижени: кой от нас след
ващия час ще повръща огън?

книгата „Автобиография"

палия бяхме Живко, Сретен иТези планети
аз.

__ Ти Живко, както знаем, ти си Слън
цето. Застани тук и тихо, спокойно се обръ
щаш около себе си, — Ти Сретеие, също та 
ка ше сс1 обръщаш. около себе си, а обър- 
щайки се около себе си, ще тичаш и около 
този Живко, който представлява, както 
знаете Слънце.

След това

представят как
__ Обаче — продължава преподавател

ят __ Земята на своя път около Слънцето
в един момент се намери между Слънцето 
и Луната.. . ето така и тук ни построи 
една линия - Живко, Сретен и мене.— 
И тогава, както виждате, главатият Сретен

Откъс от
(Прев. м. Н.)

и мече постави в' тоя'ред. 1 *I
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актове за тях яване условията на хигиенич 
кост. Считам
сказки из областта на хигие 
ката и здравеопазването 
имат голямо значение, 
втората половина на този ме 
сец имам предвид провеж
дане па курс по хигиена и 
здравеопазване за девойки и 
селската младеж . .

От началото на тоя месецсобено значете за жизнени
те условия. Така например 
дворовете, тротоарите, улици 

маг- зипите,

кива, връчих 
ното построяване в срок от 
15 дни. Ония, които не пост 
роят обекти до срока ще бъ 
дат наказани от съдията за

че няколко
санитарният инспектор еже
дневно върши контрол на хи 
гиенско-техническите усло

вия в стопанските организа 
общности,

щесладкарниците.
11 ботки щте и пр даиап кар 

га небре+.не и запасна

Във
нарушения.

И не само собственици. До
ции, жилищните 
учрежденията, частните до-

тина
тое?.

Неговотомаканства и пр. 
мнение за хигиената обаче 
не е най-добро:

ри и единственият ресторант 
в града „Кин-стан” не спаз- 

хигиенични

За да ■е установи ред и 
з .П-13И здравето на хората, 
предприемаме редица мерки, 
конто ще помогнат за възмо 
жно най-бързото премахване 
на тези условия и за повди
гане нивото на хигиената в 
града.

основните 
мерки. В него намерих същи 
те условия, конто през 1960- 
1961 година затекъл тогаваш 

санитарен инспектор. За

ва
Обаче накрая да посочим, 

че не само санитарният ин- 
да води

„От досегашния контрол и 
мам впечателние, че хигие
нично-техническите условия 
в града не са на онова рав
нище, което изисква най-еле 
ментарната хигиена — казва 
той. — Това се дължи пре
ди всичко на немарливото от 
ношение на гражданите към 
хигиената, която считат ка
то нещо второстепенно без о

спектор е дължен 
сметка за спазване на хигиения

туй на тях срокът е намален 
на седем дни а неизпълнени 
ето ще бъде наказано

града, 
на всеки

ната и чистотата в 
Това е дължност 
наш гражданин, защото не
спазването може 
много вредно за здравето на

•у:%.' ___

попреди всичко на всички о- 
нези собственици, които в 

си нямат хигиени-

да бъдестрого.
От друга страна покрай ме 

рки за наказание предприе- 
имат та-мам и други мерки за подобр

дворовете 
чно построени обекти за до

машни животни, а

хората.

Ст. Николов
ръкуване

ЖА7Т■ж.■ж.ж.’ ж. ’ ж. •ж, ■ж ■ ж. •ж шж. ■ ж.’Ж.ж■ ж.• ж.ж.' ж.■ж.ж.’ж.■Ж,•Ж.гж.

NВестители на есента \
Ч 1I
V

Iч
1
Ч

(

ч

11

Ч

„м«-колективи на „Труд”, 
хапни” и членовете па секцх

Комуналното предприятие 
„Услуга” в Димитровград те 
зи дни извърши подмяпа на 
водопроводните тръби в улк 
ца „Джуро Салай”. В рабо
тата доброволно са участву
вали членовете пя трудовите

Игра на карти 

под окрито небе
ята за подържане на п. Културна програмаIчлинията.

Стойността на извършена
та доброволпа работа възли
за па пад 150 хжлядк динярв.
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Броят на картоиграчите в ката, си избра и зае парче ^ 
Босилеград не е малък. Кар 
ти се играят в „Кин-стак”, 
по домовете, па дори и 
улицата. Тази група картоиг 
рачи, която виждате на сним

СТРОЕЖЪТ ПРОДЪЛЖАВА от улицата. За впечателние-
что, което оставят на гостите 

в Босилеград оставяме вие Ч 
да прецените.
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11 тете и товачУИК

ч
$училище вЗапочна строежът па основното 

Босилеград. От ден на ден под работните ръце па 
строителите стените на новото училище се издигат все 
по- висрко.

Интересованието на гражданите за строежа е гол
ямо. Жителите на Босилеград организираха едноднев
на доброволна акция за изкопаване на основите, как- 
то и пренасяне на тухлите до строежа.

ч
I Ако бихме поискали навел 

наж ла прекдрам нафта, кой 
то се произведе за една го
дина у нас, ще ни е необхо
дима влакова композиция от 
вагони-щкперни, която би за 
ела железопътната 
Любляна — Загреб 
град — Ниш — Скопие.

Югославските влакове цре 
ч возват 212 милиона пътника 

годишно. Според броя на жи 
^ телите излиза, че с автобуси
ч са пътували около 103 мили
I
ч она пътника, с параходи 7.5 

милиона, с градски тролеи, 
^ трамваи и автобуси 740 мили 
ч она пътника.

*%

За строежа на училището Републиката и околията 
отпуснаха 30 милиона динара. Останалата сума от 13 
милиона ще обезпечи комуната.

Според плана, до Нова година се счита че сгра
дата на новото училище ще бъде покрита.
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БАИ ОНЗИ ОРИ БРЪСНАРЯ ТЕКСТ И РИСУНКИ 
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