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VII КОНГРЕС НА СНС
на комунистите в Югосла
вия, както и предлагането и 
утвърждаването на кандида
тите за членове на централ
ните форуми и органи на 
СКС и СЮК, които трябва 
да избере Седмия конгрес 
трябва да се проведат до 
края на годината.

Секретариатът на ЦК на 
СКС и комисията му за кад
ри предлагат изборите във 
всички организации на Съю
за на комунистите в Сърбия 
да се проведат от октомври 
до декември 1973 година.

Във връзка с критериите 
за изборите в партийните ор 
ганизации, председателят на 
комисията за кадрови под
готовки на конгреса Мирко 
Попович подчерта, че крите
риите произтичат от ролята 
и задачите на СКС, от прин
ципите на кадровата поанти 
ка и са съгласувани с общи
те определения, които СКС 
е приел в изпълняването на 
задачите от Писмото и ре
чите на другаря Тито и ре
шенията на 45-то заседание 
на ЦК на СКС. В тях се тър
си да се избират от секре
тарите на първич1>те орга
низации до делегати и чле-

Опоред предложението на 
Секретариата на Централ
ния комитет на Съюза на 
комунистите в Сърбия Сед- 
мият конгрес на Съюза на 
комунистите в Сърбия Ще се 
състои през януари следва
щата година. Избор на деле
гатите за този конгрес и за 
Десетия конгрес на Съюза
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Президиумът на СФРЮ разгледа отчета за Алжирската конференция

СРЕЩАТА В АЛЖИР ДОПРИНЕСЕ ЗА УКРЕПВАНЕ НА 

ЕДИНСТВОТО НА АКЦИОННАТА СПОСОБНОСТ 

НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ
то Чили взе видно участие и 
даде значителен принос за 
нейния успех. Необвързани
те страни на конференцията 
в Алжир изразиха своята го 
товиост и решителност със 
сдружени усилия да се про
тивопоставят срещу всички 
опити на застрашаване на 
тяхната стопанска и полити
ческа независимост.

На заседанието на Президиума на 
СФРЮ проведено на 21 септември на, 
Бриони под председателството на пре
зидента на републиката Йосип Броз Ти
то е разгледан отчета на делегацията на 
Югославия на Четвъртата конференция 
на ръководителите на държави и прави
телства в Алжир, състояла се от 5 до 9 
септември тази година.

Покрай членовете на Президиума 
на СФРЮ и членовете на делегацията,

на заседанието са присъствували Миял- 
ко Тодорович, председател на Съюзната 
скупщина. Стане Доланц, секретар на 
Изпълнителното бюро на Председател
ството на СЮК, Джемал Бийеднч, пред
седател на Съюзния изпълнителен съвет, 
Никола Любичич, съюзен секретар за 
народната отбрана, Велко Милатович, 
председател на ССРНЮ, представител 
на Съвета на синдикатите в Югославия-

нове на централните органи 
членове на Съюза на кому
нистите, които са потвърди
ли своята определеност към 
Програмата и политиката на 
СЮК, към революционния 
курс, който е формулиран в 
Писмото и речите на^ дру
гаря Тито, и са доказали с 
резултати и държание в до
сегашната обществено - по
литическа работа, че 
и морално - политически ка
чества, с които трябва да се 
отличава комунистът.

Особено е подчертана нео
бходимостта за осъществява 
не на потребата за избиране 
на повече работници. Пред
лага се и долна граница, 
която не смее да се наруши. 
Ако някоя организация не 
осъществи определен про
цент на застъпеност на ра
ботниците, висшият орган на 
СКС може да анулира избо
рите в такава организация- 
Също така се търси и съот
ветна застъпеност на млади-

положите 
лио оцени преговарянето и 
отслабването на напрежение 
то между великите сили и 
изрази силна увереност, че 
мирът и сигурността са 
разделни. Особено подчерта, 
че отслабване на напреже
нието може да даде положи 
телни резултати само ако об 
хване всички части на све
та със зачитане на равнопра 
вието и законните интереси

Конференцията

дещето укрепване на поли
тиката на необвързване и 
подемане на нови инициати
ви и акции, както в рамки
те ца ООН и в други .между
народни организДТ^ш, така

ЗАКЛЮЧЕНИЯ рази твърда увереност, че на 
ционалната 
независимост на необвърза
ните страни и тяхната акти
вна роля в международните 
отношения е тясно свързана

имати политическа
След изказването на дру

гаря Тито и членовете на де 
легацията и дискусията во
дена на засе.чанието, са при
ети следните заключения за 
резултатите на Четвъртата 
конференция на необвърза
ните в Алжир и бъдещето 
действуване на Югославия 
по осъществяване • на реше
нията на конференцията:

Президиумът на СФРЮ на 
заседанието си от 21 септем
ври 1973 голина разгледа и 
прие отчета, който поднесе 
делегацията на СФРЮ за Че 
твъртата конференция на не 
обвързаните страни. То одо
бри и оцени работата на де
легацията като много успе
шна. Президиумът отделно 
подчерта изключителната 

роля на президента на 
СФРЮ Йосип Броз Тито, ко
муто на конференцията е ог 
дадено общо признание, ка
то на един от основополож
ниците на политиката на не
обвързване и неуморим бо
рец за нейно постоянно ук
репване.
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Е* на всички народи и страни.
Конференцията изрази пъ

лна решеност на необвърза- 
собствени

;.л
■{

У, нпте страни със 
усилия, отделно и чрез по- 

междусобно сътруд- 
в областта на сто-^ тщ тясно

;МШ качество 
паиството, науката и техно
логията, информациите и ку 

своето тс н жените.
На предстоящето

на Централния комитет 
на СКС ще бъдат уточнени 
сроковете ч ще бъдат прие
ти основните документи за 
тая дейност, между които н 
критериите и начина на про 
веждане изборите в Съюза 

комунистите в Сърбия-

лтурата, да ускорят 
икономическо, обществено н 
културно развитие. С^ 
те ще допринесат за освобо
ждение от различни форми 
ма империалистическа н нсо

заседа
ниетова

завпен-колониалистическа 
мост, за укрепване на своята 
политическа п стопанска поза
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наДругарите Тито, Доланц и Рибичич на заседанието 
* Президиума

ГРАНИЧНИЯ СЪБОР НАСРОЧЕН 
ЗА 30 СЕПТЕМВРИ В ДРАГОМАН 

СЕ ОТСРОЧВА

ВКДИМИТРОВГРАДГ ГРАНИЧНИЯТ СЪБОР 
НАСРОЧЕН ЗА 30 СЕПТЕМВРИ Т. Г. В ДРА
ГОМАН СЕ ОТСРОЧВА.

ЗА ДАТАТА НА СЪБОРА НАСЕЛЕНИ
ЕТО ЩЕ БЪДЕ ОСВЕДОМЕНО НАВРЕМЕ.

11.1 ТЯХНОТО мсждуособпо съДосегашното развитие
отношения И в

труди ичсство.и обусловена от тяхното сто
панско развитие и самостоя
телност.

Конференцията в Алжир 
допринесе за укерпване на 
съзнанието, че -необвързаните 
страни представляват неза
меним фактор в междунадо- 

отиошения и реална 
която със своята обща

-4международните 
потвърди животворността и 
трайната ценност на целите, 
принципите и практиката на 
политиката на необвързване, 

и решителността

СВАЛЯНЕ НА ПРАВИТЕЛ
СТВОТО ИЛ ЛЛИЕНДЕ ПРИ 
МЕР ЗА БЕЗОЧНЛ НАМЕСА 
ИЛ РЕАКЦИОНЕРИ И ИМ- 

ИЕРИАЛИСТИ
конференция 
осъди натне- 
във вътреш

накакто
необвързаните страни 
по-решителио да продължат 
да следят приетия курс и 
съвместно да допринасят 
по-нататъшната афирмация 
и укрепване на политиката на 
необвързване, която израст- 
на в борбата за мир, сигур
ност и независимост на вси
чки народи и страни, ж рвв 
ноправни международни от
ношения и по-бързо^ решава
не на акутиите проблеми на 
развитие.

още
Четвъртата 

пай-решителпо 
намесата
работи па суверените

агресията и чуждо* 
колопн-

дните
сила,
съвместна организирана

значително да
. за ак* ка,

нптеможециявлияе върху положителните 
процеси и промени в света. 
Необвързаните страни ясно 

този

страни,
странната окупация, 
алистичоското 11асилис, 
колониал истнасоките 
риалистичеоки заговори оре- 
Р политическата и стопан
ска сигурност и независи
мост на необвързаните и ДРУ 
ш страни. Показателен при
мер па безочио поведение па 
реакционните и империали
стически сили представлява 
насилственото сваляме па 
конституционното правител 
ство па президента Алиенде 
„ неговата трагична смърт 
само няколко дии след завъ 
ршенага конференция иа че 
обвързаните страни, на код-

пео-
цмпе-

гюказаха .решеност в 
смисъл да засилят своята съ 
гласувана активност.

л М
шу

Президиумът ла СФРЮ не 
|Ш чо Четвъртата конферен
ция означава по-нататъшен 
напредък в укрепването па 
единството и акцио.шата 
способност ма необвързани 
-герани ма широки .възприе 
мчиви, прогресивни основи. 
Конференцията прие важиш 
п“пе’шя за съвместна актив 
лост па необвързаните стра
ни и още повече засили вси
чки основни условия за °'ь'

Една година след Писмото
МОЩНО ОРЪЖИЕ В РЪЦЕТЕ 

НА РАБОТНИЦИТЕ
НЕОБВЪРЗАНИТЕ СТРАНИ 
НЕЗАМЕНИМ ФАКТОР В 

МЕЖДУНАРОДНИТЕ 
ОТНОШЕНИЯ

Четвъртата конференция 
особено изтъкна най-ясната 
свързаност и взаимна за 
симост на политическите 
икономически въпроси и из-
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Президиумът на СФРЮ 

разгледа отнета за 

Алжирската конференция
ПОСЕЩЕНИЕ НА АЛЕКСЕЙ КОСИГИН 

В ЮГОСЛАВИЯ
тирайки, че различните им 
пътища и нормалните разли
ки, които могат да същест
вуват в погледите по отдел
ни проблеми не могат да 
бъдат препятствие за разви
тие на взаимните им отно
шения-

Подчертана е живогворно- 
стта на документите, върху 
които се развиват тези при
ятелски югославско-съветски 
отношения •' Белградската де 
кларация °т 1955 година и 
съвместните документи за 
разговорите между президен 
та Тито и Леонид Брежнев 
през 1971 и 1972 година. Две
те страни оценяват, че тези 
срещи и:маха гблямо значе
ние за продълбочаване на 
връзките между двете стра- 
ни..

Още първия ден след при
стигането па съветския пре
миер в Белград започнаха по 
литичсските разговори меж
ду домакина и госта и те 
протичат в приятелска атмо 
сфера.

По -време на посещението 
си в нашата страна Алексей 
Коеигшг, освен Белград ще 
посети Македония/ Хърват
ско и Босна и Хсрцеговин\ 
Президентът на република
та Йосип Броз Тито ще при
еме съветския премиер.

Още в началото на разго
ворите между премиерите 
Биедич и Косигии и сътруд
ниците им двете страни твър 
де положително оцениха до
сегашното сътрудничество 
между двете страни конста-

По покапа па председателя 
Съюз! IИ и 1ГЗПЪЛ! 1ИТСЛС1! 

съвет Джемал Биедич,
24 септември пристигна 
седемдневно посещение па 
Югославия председателят па 
Министерския съвет па Съве 

Алексей Коси-

па напиките в трудовите органи
зации основно да се анализи 
рат решенията па Четвърта
та конференция и предприе
мат решителни мерки за тя
хна реализация-

Конференцията също ут
върди становища на пеобвъ- За тази цел: 
рзанитс страни за отиошеин 1- Необходимо е съответни 
ята и сътрудничеството им те органи във .федерация ,а 
с по-развития свят, отделно (о1у\елно Съюзният изпълпш- 
в реализация на политиката телеи съвет) да подготвят 
на развитие и решаване на всеобхватна програма за ак- 
международннте кризисни цнЯ* в която ще бъдат пре- 
стопаноки положения- цпзпранн мерките и опреде

лени носителите на тяхното 
Президиумът счита, че е провеждане в бъдещите деи- 

много важно щото голямо пости па необвързаните стра 
число профсъюзни оргаииза- ни, в сътрудничеството па 
Ц1Ш от всички части на све- Югослаюия с необвързаните, 
та дадоха силен тласък на в реализация на становища- 
политиката на иеобвързваие та на необвързаните страни 
с декларацията която под- на предстоящите междуйа- 
аесоха пред Четвъртата кои- родни заседания (Генерално- 
ференция- то събрание на Организация

та па -обединените нации, 
Една от изразителните ха- конференцията за европей- 

рактеристцки на конферен- ска сигурност и сътрудниче- 
цията се състои и в ориен- ство, .международни търгов- 
тацията на мерки от акцно- ски и финансови пнетнту- 
нно естество, чнято реализа- ти и под.). 
ция търси големи усилия н 2. С цел за подобряване па 
^Гпракт,Гч°шЮ осъщ^-- икономическо п финансово 
вяване «а политиката и це- сътрудничество с иеобвърза- 
лите на необвързването. ните страни и подкрепа на

_ _ _ усилията им за нкономпчес-
Президиумът на СФРЮ це

ни, че Четвъртата конферен ко разшт,е- национална и 
ция на необвързаните стра-&^политичеока независимост, 
ни има голямо значение ка-®* Президиумът препоръчва в 
кто за оъдещата активност рамките на федерацията да 
на необвързаните и на меж-' 
ду народ ните отношения Ця
лостно, така и на междуна
родното положение и цело
купната политика на наша
та страна. Президиумът от
ново изтъкна, че политиката 
на необвързване представля
ва трайна ориентация на 
шето самоуттравително соци
алистическо общество, защо 
то изразява жизнените ин
тереси на сигурността и не
зависимостта на 

страна.

(ОТ 1 СТР.) па
виснмост, както и овоята ро
ля и влияние в между народ 
ните отношения-

ГСКПя съюз 
гни. Това посещение с израз 
на приятелските отиршеиия
между двете социалистичес
ки страни, които постоянно 
се развиват и както се очак
ва, ще допринесе за по- 
голямо разширяване на съ- 
труд!ш честото им в бъде
ще. За такова сътрудничест
во с взаимно зачитане на
независимостта и равнопра
вието са заинтересовани и 
двете страни.

НАШИЯТ ГОСТ

АЛЕКСЕЙ КОСИГИН
АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 

КОСИГИН, в чиято биогра
фия казват, че няма „инте- 
реенн анекдоти”, почти го
лобрад става председател на 
изпълнителния комитет на 
ленинградския градски съ
вет, а през 1939 година бива 
назначен за комисар (мини
стър) на текстилната проми
шленост в СССР, за да ламе 
след една година (когато е 
бил на 36 години) заместник 
председател на Съвета на 
народните комисари (Мини
стерския съвет) на СССР.

След войната заема цяла 
редица високи постове: пред 
содател на Министерския 
съвет на СССР, министър 
финансите, министър

а от 1961 година ръководи
тел на съветското правител
ство. За кандитат член на По

литбюро на партията е из
бран през 1946 година. От 
1960 година е член на Прези 
диума на ЦК на КПСС.

Депутат във Върховния 
съвет... .

Герой на социалистическия 
труд...

Косиган е един от онези 
съветски ръководители, кой
то своя авторитет, значе
ние и реноме дължи колко- 
то на голямата си култура 
на труда, толкова и на та
ланта си за реализъм. Онези, 
които го познават по-добре 
казват, че Косигин цр обича 
авантюрата и импровизаци
ята, считайки че най-интере 
сните авантюри в живота са 
съдържани в екзактното от
ношение на цифрите и че 
математиката например мо
же да бъде 
изтънчена колкото и най-не- 
жният пейсаж на късна есен.

е се образува отделен фонд иа 
солидарност.

3. Президиумът счита, че 
е потребно в рамките на фе
дерацията да се предприе
мат съответни мерки за по- 
стоянно и ефикасно съгласу
ване на всички форми 
Iгашите външиополтт«ческ11 
и стопански активности във 
връзка с реализацията 
решенмята на 
конференция на 
ните страни. За тая цел ще 
бъде необходимо да се офор 
ми отделен съюзен орган.

па на

на
и а на ле

ката промишленост, предсе
дател на Госплана...

Четвъртата
нашата необвърза- съ-що толкова

От 1960 година Косигин е 
пръв заместник на председа
теля на Министерския съвет,МЕРКИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ 

НА РЕШЕНИЯТА ОТ 
КОНФЕРЕНЦИЯТА

Президиумът цени, чр сега 
е необходимо на равнището 
на федерацията, социалисти
ческите републики, покрай-

слу.хът и смисълът за реа
лност са направили от Алек
сей .косигин ръководител, ко 
муто винаги са 
наи-отговорни задачи в сто
панския живот на страна 1а 
и които с успех ги е изш>л- 
нявал, уоеден преди всичко, 
чс стонанс гаото като жиз
нен сектор в ооществото е 
прецизен механизъм на екза 
кши

възлагаш!

ЧИЛИ СЛЕД ВОЕННИЯ ПРЕВРАТ
БуятстВо Чуждестранните агенции 

съоощават, че на национал- - 
ния стадион в Сантяго, 
лицата (На Чили, . военната

, хунта е затворила-към 4 хи- Военната у™ „а.....
ЛЯАИ души. Това са предамI 1е заепч У, с °Ф,1Ч11ално 
но работници и комунисти пРо«Ганчванс мпТ‘?Не 11 раз' 
Между затворниците ш и! |ка лигешптоп п№ Л?К™ес 
много жени.-Добре въоръже [много Рдроги' И“аеАната 11 
ни войници и полицаи не по Гпрсизведепи прогресивни 
зврляваг на отделените гру-' 'кншкаршщите и Т“" 
пи да коитактират. На аре- те и обществени часТть 
стуваните работници не се и читшт ™ библиотеки 
позволявала се доближат .няма офХ'алт,'напеТб°ЩС 
до друга групи затворници тази „чистка” редби за 

журналисти, 
чуждестранни емигранти, 

професори и други интелек
туалци въобще.

отношения и че напри
мер машината направена в 
капиталистическа фаорика 
може отлично да послужи и 
да«еЦИаЛИСТИЧ^СК°ТО 113ГРаж

иа марксизъм. Такива акции 
се провеждат и ,във вътреш
ността на страната.

дача номер едно за 
опната военна 
вържениците и. 

Преследването

реакци- 
хунта и при-сто-

ВЕСГНИК НА БЪЛГАР 
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ 
Иалш всеки петък

, на ръково
дителите и активистите на 
движението на Народното 
единство 
маркс ическа

трябва да отбележим вед
нага, че лосигин с Цялото си 
човешко оитие е доказал, че 
вярва в цшрри и -математиче 
ски величиии, но не е нод- 
легнал на влиянието им, ни- 
ю е станал технократ, кому 
го твърдите факти иа реализ 
•ма са унищожили

и изгарянето на 
литература е 

широка акция на новия ре-
Урсжда редаеднокка

колегия
Директор, гдавеи ■ 

отговорен редактор 
ТОДОР ВЕЛЧЕВ 

Тепвческя редахтор 
БОГДАН НИКОЛОВ 

Издава „Братство” — 
Ниш, Станко Пвуноип 
М 72, телефон 25 480 

Годишен абонамент 40, 
а волугодишек 2*

от

. „ . -__всички
други хоризонти на човешка 
“АУШ.. Алексей Гшколае-

студенти.

Хунтата изтъква, че е нео- 
оходимо да се извърши ,дш- 
териална и морална обнова” 
на Чили. Печатът на режима 
пише, че свалянето на Али- , 
ечде „не е удар”, но „възста 
новяване иа погазената кои 
стнтуция”. Според печата 
..виновник” за незачитане 

конституцията и свобода 
та е марксизмът. Затова бор 
бата срещу марксизма

косигин, които поради 
своята непринуденост, сиоко 
са израз на погледа, под ко
нто ироОденнте нощи са 
очертали дълоокн ошш вър
хове та изглежда тъжно, твь 
рделовко прави виц, впро- 
че,\1 също така както знае ху 
оаво да играе волейбол 
през зимата да се 
със ски или да 
по няколко часа.

ИЗГАРЯНЕ НА МАРКСИЧЕ- 
СКА ЛИТЕРАТУРА

По улиците «а Сайт/го 
привържениците на военната 
хунта изгарят книгите на 
Маркс, Енгелс, Ленин 
чко какаото им „мирише”

Р«
Текуща сметк 

52500-602-9525 
СДК — Наш

Печатаща Лук Каре-
двп", Ст. Па на или 

пързаля 
се пързаля

МП-Иш и вси-
е за-

*
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Димитровград »Свобода«

Градивно обсъждане на проектокон- ПЕТ НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА 

студиите на СФРЮ и СРС СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ
Миналият петък в Димит

ровград се проведе съвмест
но заседание на общинския 
политически актив, изпълни
телния отбор на ОК на ССРН 
и изпълнителния отбор на 
Общинския профсъюзен съ
вет, на което бе разгледана 
информация във връзка с 
публичното обсъждане на 
на проектоконституциите на 
СФРЮ и СРС в Димитров
градска община.

Бе изтъкнато, че е прове
дено публично обсъждане 
на проектоконституциите по 
чти във всички местни общ
ности и в някои трудови ор
ганизации, докато в остана
лите трудови организации 
публичното обсъждане е в 
ход и трябва да приключи 
до 25 т.м.

и други въпроси. Особен ин
терес е бил за сдружаване 
то на частните селскослопан 
оки производители със земе 
делските кооперации и за 
закона, който регулира този 
въпрос.

някои конституционни реше 
ния и закони, които ще бъ
дат внесени в новите коисти 
туции така и във връзка със 
статута на общината, за кой 
то публичното обсъждане 
предстои.

нов, директор на предприя
тието.

Освен това бе решено 
съдействие с икономическо
то училище в Пирот и гим
назията в Димитровград да 
бъде организирано школува
не на млади работници и съ 
щите чрез задочни лекции и 
изпити да получат нужните 
квалификации.

Първичната организация 
на Съюза на комунистите в 
конфекция „Свобода” на съб 
ранието, което проведе на 
21 т.м. прие пет нови члено 
ве — младежи, непосредстве 
ни производители.

Бе разгледан и въпроса 
във връзка с разискванията 
върху Платформата за Десе
тия конгрес на СКЖ. Реше
но бе по този въпрос да из
несе сказка Михаил Любе-

в

Изхождайки
5 с^о’оТтпрГял^р; при 0^'ГсСРн‘хряб^вси 

дложения, а критичеоки са 
се отнесли към всички въп
роси. Критически е оценено 
отношението на земеделска
та кооперация и изтъкнати 
са не само предишните, 
и слабостите, които 
вяват днес; отношението на 
„Търгокооп”
във връзка със снабдяването 
па населението с продукти; 
а разискването е и за отно
шението на просветните ра
ботници към

от станови-

. чки въпроси да формулира 
като предложения и същите 
ще достави на съответните 
комисии в СФРЮ и СРС.

А. Д. А. Д.но
се проя-

и пропуските Договор за разискване върху Платформа
та за подготовките на X конгрес на СКЖвсекидневната 

работа. Провеждането 
на кадровата политика е съ
що критически оценено и из 
тъкнато е, че не са зачитани 
приетите критерии, което 
особено проличава в провеж 
дането на изборите в 
нпте общности.

Анализирайки разискваш! 
ята, които по този въпрос са 
проведени, бе констатирано, 
че трудещите се и гражда
ните от Дилгитровградска об 
щина единодушно и безре
зервно са приели идейната и 
политическа същност на из
мененията в обществено-ико 
комическите отношения и 
обществено - политическата 
ни система, чрез конституци 
онните изменения- Те са раз 
брали, че конституционните 
изменения са израз на 
щгге желания и определе- 

поради 
към

им
Миналата седмица в Дими 

тровград се проведе съвеща
ние .между секретаря на Об
щинския комитет на СК, Ра
йко Зарков и секретарите на 

организации на 
СК, на което бе договорено 
да започне разискване вър
ху Платформата за подготов 
ките на Десетия конгрес на 
СКЖ, Разискванията трябва 
да се проведат във 
местни организации на Съю- 

края

не трябва да се разглежда 
само като информация, но 
това същевременно трябва 
да бъде градивно разисква
не върху всички проблеми в 
собствената среда.

Особено внимание трябва 
да се обърне на социалната 
структура в редовете на СК 
и до предстоящия конгрес 
болшинството’ в Съюза 
мунистите трябва да 
ставяват непосредствените 
производители. Прилагане
то на конституционните ама 
ндмани в трудовите органи
зации е също въпрос, който 
търси по-сериозно разглеж
дане и преценка какво е на 
правено в това 
Комунистите трябва да бъ

дат носители и организато
ри за въвеждане на работни 
чески контрол в трудовите 
колективи. В публичното об
съждане по общинския ста
тут, което предстои, трябва 
дейно да се ангажират вси
чки комунисти. Във връзка 
с тези дискусии, в рамките 
на СК, ще отпочне и разис
кване за нарушенията и кри 
минала в стопанските орга
низации.

местнитемест-

Бе заключено, че публич
ното обсъждане не е значи
ло само запознаване с кон
ституционните изменения, 

но разискванията са били 
градивни и в тези разисква
ния особено внимание е объ 
рнато на ролята на труде
щия се човек като самоупра 
вител и активен субект в до
насянето на най-важия за
кон на нашата общност. То
ва не значи, че публичното об

всички на ко
пред,тех- за на комунистите до 

на този месец. Освен това комунистите се 
намират пред избори. Избо
рите в местните организа
ции трябва да се проведат 
до края на ноември, а през 
декември ще се състои Об
щинска конференция на Съ
юза на комунистите.

то-иния На съвещанието бе изтък
нато, че разработката на 
Платформата трябва да бъде 
продължение на дискусиите 
във връзка с провеждането 
на задачите от Писмото на 
другаря Тито. Платформата

пусиите ресът
личното обсъждане на про
ектоконституциите е бил го
лям- Голямо влияние на тях 
ната активност е оказало и 
Писмото на другаря Тито и съждане е приключило. То про

дължава, както във връзка с

ва

отношение.
А. Д.Изпълнителното бюро на 

СЮК, което им е дало под
тик за акция за отстранява- 

отрицателнине на всички 
прояви, а критически да се 
разгледа собствената практи 
ка и конституционните изме 
нения да се оценяват 
крачка напред в последова
телното развитие на нашата 
революция, самоуправител- 

социалистическо об
щество и на конституционни 
те изменения да се даде пъл 
на подкрепа. Това всъщност 
значи да се обезпечи рабо
тническата класа да бъде та
зи, която ще има решаваща

показаха, че трябва и по-на
татък да се работи професи 
онално и теоретично върху 
тази нова конституционна 
категория 
общности — понеже това е 
нещо ново, ново отношение 
в нашата политическа и пра 
вова система.

Тези общности трябва да 
имат някое политическо из
пълнително тяло но без ор
гани на управа, защото та
кива органи биха представ
лявали продължени органи 
на републиката или община 
та, конто в никой случай не 
би трябвало да имат някак
ва второстепенна компетен-

Междуобщинско сътруд
ничество в Южна Сърбия

През август и септември в 
разискванията по проекто- 
конституцинте на СФРЮ и 
СРС много се обсъждаше и 
въпросът за създаване на ре 
гионални общности в Южна 
Сърбия, в които трябва да 
влезнат и общините, дето кои 
пактно или частично живее 
и българската народност в 
Югославия - Босилеград, Ди
митровград, Сурдулица, Ба- 
бушница и Пирот.

Проектоконституцията на 
СР Сърбия предлага реше
ния, според които общините 
могат въз основа на съвмес
тни интереси и трайно сът
рудничество да се сдружа
ват в регионални общности. 
На такива общности общи
ните, покрайнините и репуб
ликата мотат да доверяват 
компетенции, произтичащи 
от техните права и длъжно
сти, включително и правото 
за уреждане на определени 
отношения-

като регионалните

ното ни
Основната разлика в отно

шения на старата околия не 
с само в начина на форми
ране на тези общности, но и 
във функциите им. Новите 
междуобщински общности 
не са обществено-политичес
ки общности, каквато е нап
ример общината, покрайни
ната и пр. Проектокопститу- 
цнята на СФРЮ уредвижда 
възможност републиката и 
общината чрез тези общнос
ти да вършат известни свои 
функции, включително и фу
нкцията на 
власт.

ниране на новата конститу
ционна концепция за общи
ната.

Противниците на междуоб 
щинската общност изтъкват, 
че това би било връщане на 
зад, че ще се създадат нови 
повслители на общините и, 
че се стеснява пространство 
то за развитие на самоупра
влението.

роля-
Разглеждайки за кои въп

роси е проявен най-голям^ил 
терес на проведените събра- 

в местните общности и цпя.
Въз основа на сегашните 

предписания в проектокон- 
стнтуцшгге, може да се зак
лючи, че е предложена нова 
форма, ново съдържание, ко 
ето не с връщане назад нито 
спиране на сегашното поло
жение на доброволно и неза 
дължителио сдружаване, но 
нещо друго: сдружаване вър 
ху самоуправителни начала, 
регулирано чрез обществен 
договор.

ния
трудови организации бе из
тъкнато, че въпросът за здра 
вно и пенсионно осигурява
не на частните селскостопап 
ски производители и въпро- 

старческите домакин-

Въз основа на сегашния 
текст на Просктоконституци 

на СР Сърбия и то
й 267, 268 и 269

на
членовете 
може с право да се заклю
чи, че Проектоконституция
та предлага нов облик, нова 
концепция на междуобщии- 
ско сдружаване и сътрудни
чество, които не са нито връ 
ща не назад на някогашната 
околия, пито спиране па сс- 

състояиис па добро 
и незадължително

политическа

сът за
ства е доминирал почти на 
всички събрания- Освен това 
е проявен голям интерес за 
предложения в проектокон- 
ституциите делегатен прин- 

изборите и по кой на- 
ще се избират делегати

те. Също е разисквано за 
на общините 7

наПроектоконституцията
СР Сърбия предвижда бъде
щите регионални общности 

нова конституционна 
Но за да

като
категория- л л
на тоя план конкретно да се 
работи, потребно е републи
ката да предложи кои свои 
компетенции и нрава ще пре 

регионалните общно 
кой е този републнкан- 
оргаи, е които общини

те сега биха могли да воддт 
разговори за организиране 

регионалните общности, 
кои са критериите за създа- 

тези общности, на-

можеТези предложения в проек 
своитоконституциите имат 

прив7>рженици и против!ш- гашното 
волно

сдружаваме на общини в 
ждуобщиискрт общности.

цип в 
чин

Васил Станчев, съдияци. ме
песе нана меж-Привържениците 

дуобщиискитс общности 
ждат в такова сдружаване 
на общините значителен при 

развитието и успе- 
иа ко

сти,
ски

ви- Покрай сегашните две ал- 
катосдружаване 

регионални общности, за ма- 
като се

териативи — околия 
форма на административно 
териториална подялба в ре
публиката, относно покрай
нината и другата алтернати
ва — сега се предлага нова

задължително 
общините и
междуобщии-

ксималната площ, 
предлага същата да бъде уве 
личена на

нос към
ШНОТО функциониране

система, разкъсва 
на об

ла
жителите от пла-

муиалната
не на аитархичността
шината и премахване 
рократизацията в системата 

цяло. Впрочем, 
необходимата

ваие на 
чина на финансиране и пр.

села, за организи- 
и ци-

иш гските възможност: 
сдружаване

^общности върху самоуп- 
равителии начала, регулира- 
ии с обществен договор.

райе на териториална 
вилна защита в местните

по-конкретно и 
па въпроса

на бго наоб- I на новите 
СФРЮ 11 СР

До приемането 
конституции на 1 
Сърбия, първите обсъждания

на
в него 
цисти 

успешно фупкцио-

щпости, за 
ясно регулиране 
за развитие

развитите краища, какю

като 
виждат 
туция за

недостатъчна
но
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но предстоят акции в тази 
насока. Досега нашето вли
яние се чувствуваше само в 
стопанството. Нямаме свои 
представители в Камарата в 
Ниш, банките, училищата, 
различните институти, а и 
доколкото сме застъпени то
на още не се е отразило вър
ху интересите на работници 
те. Още не сме съответно 
ангажирани в работата на 
общностите с взаимен инте
рес... Бих казал, че за всич 
ко това ни трябва време, за 
да се учредим като класа и 
в трудовите организации и в 
общината като обществено- 
политическа самоуправител 
па общност.

Не сме доволни с едно яв
ление. Именно, обществото 
ли, тоест ние, сега построя
ваме фабрики с най-съвреме 
ини машини. В тези средст
ва, които са инвестирани, е 
вложен нечий минал труд. 
Сега работниците в тези фа
брики с модерна технология 
имат много по-големи лични 
доходи от «ас, които припе
челваме месечно от 1.000 до 
1.200 динара. Да сравним 
усилията, които полагат ра
ботниците на онези фабри
ки, които години наред се 
борят с трудностите и онези, 
които веднага приеха най- 
съвременна технология и чи
сто производство е конкжту 
рно.

и смяна ОТ ръководни посто
ве, Лошото положение в „Ьра 
техно" е плод на лошите от
ношения 
лите.. 
запия не е
добре, понеже 
директора.

ЯДЯЛ ГОДИНА СЛЕД ПИСМОТО
между ръководите- 

. Партийната органи- 
могла да работи 

е съпваиа отМОЩНО ОРЪЖИЕ В 

РЪЦЕТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ
— Заиите-Иван Николов:

ресовани омс за построяване 
жилища за работниците. На- 

ООУР (Основна орга 
сдружения 

място. :*

Тези стойности станаха собст
веност и на работниците от димит
ровградските фабрики. С 
лямо класово съзнание, все по-един 
ни и по-революционни, работници
те преливат поръченията и духа на 
Писмото във всички жизнени тече
ния на Димитровградска община. С 
други думи: те от ден на ден все 
повече се изказват като класа и за-

ИЗМИНАЛАТА ГОДИНА е пре
ломна и онова, което тя означава в 
нашето общество, се измерва само с 
исторически величини и стойност. 
За тоя период Писмото на Изпъл
нителното бюро на Председателст
вото на СЮК и председателя на 
Съюза на югославските комунисти 
— другаря Тито, с поръките си яс
но определи пътищата на нашето 
развитие и стана мощно оръжие в 
ръцете на работниците за по-ната
тъшните им определения в разви
тието на самоуправителното соци
алистическо общество.

шата
низания иа
труд) търси

сме осведомени не и и да 
онова място, което ни от

все по-го-
Ка-

кто
ват „
говаря- Предложихме на ос
таналите трудови организа
ции да строим жилищата иа 
едно място. Прехвърлят ни, 
че искаме да строим отделен 
град и да се отделим.

Никола Дазов: Преди ня
колко дни решихме да про
дължим заема от една на три 
години. Съзнавахме, че това 
е обременяване па нас рабо 
тниците, но го приехме. Ува 
женисто към работниците е

едно с останалите трудещи се все 
по-определеио се учредяват като 
самоуправител на и равноправна об
ществено-политическа общност в 
състав иа братските общности на 
югославските народи и народности.

След
Писмото направихме доста, 
но има още много да се ра
боти. Например, липсват 
Арп с висша подготовка, с 
подушишса имаме повече, а 
със средна специална подго
товка имаме достатъчно. Оба 
че, преди известно време при 
ехме доста неквалифицира
ни. Те още не са възпитани 
в работнически дух и още 
не схващат, че когато неос
нователно отиват на отпуск 
това коства доста и тях, и 
предприятието. Още много 
трябва, за да се издишат до 
равнището на самоуправи
тел. А за това е необходимо 
и време и помощта на доб
рите работници и комунис
тите и специалистите. Наис
тина, когато търсехме заем 
отпори нямаше. Приехме и 
санационна програма. Да ка
жа, че малко знаем за аман- 
дманите. Те не са добре разя 
снени.

Иван Николов: Беше ни 
обещано, че в Бюлетина ще 
гш се обясни какво значи 
думата амандман и амандма 
ните изобщо. Дали това е 
направено не зная- Зная са
мо, че такъв Бюлетин аз не

Зорнца Заркова: —По повод годишнината от 
Писмото, обърнахме се до 
група работници от дидштро 
вградените фабрики с въпро ка
са:

— Как се провежда Пис
мото във вашата трудова ор 
ганизация и общината? Как 
во при това не ви се харе-

Също така не може да раз 
берем, че търговията от про 
изведенията, които ние про
извеждаме печелят двойно 
повече от нас... Защо се до 
пуска внос на стоки, които 
произвеждаме? Това ни бо
ли и затуй често се питаме 
дали Писмото важи за 
ки или само за нас, които 
произвеждаме... Все още 
има такива, които се владе
ят като посредници, па на
шия динар превръщат в хил 
ядарки и печелят добре...

сва;

Никола Лазов, секретар на 
работническия актив при ОК 
на СКС в Димитровград и ра 
ботиик в конфекция „Свобо
да": — Какво да кажа? Ра
ботническият актив е създа
ден на 12 май и нито едно 
събрание не сме провели, та
ка че още нямаме програма 
за дейност. Действително,

всич-

подготвяхме се да разгледа
ме анализ за провеждащите 
се мерки на стабилизацията, 
но поради годишните почив
ки това отсрочихме. За съ
щия анализ сега са ни нуж
ни нови сведения- Кога ще 
устроим първото събрание 
още не зная. Тук ни пречи 
и това, че работниците ра
ботят по смени, па е трудно 
да се съберем.

Иван Николов, „Тигър": — 
Преди Писмото малко се во 
деше сметка кой трябва да 
се приеме на работа. Поня
кога не се спазваше конкур
са. Писмото в тази насока 
подобри положението... Бих 
искал да кажа за едно явле
ние сред работниците. Кога 
то намалим производството 
на кецове едно число работ 
ници се преместват в произ 
водството на конфекция. А 
там има бензинни изпарения- 
За да не работят на тези ме
ста едни и същи рг/Зотници 
отиват «а отпуск „по боле
ст" или

В нашата община 
ста непроизводителни

има до-Зорнца Заркова в минути на рекреация орга
низации — Ангропромет с 
толкова магазини, Югошпед, 
Траншпед, Електродистрибу- 
ция и т.н., в които : 
ста заетщ а тези хора ги
няма в обществено-политиче 
ския живот в общината и 
града. Бие в очи и това, че 
в един магазин купуваме ед
на и съща стока за 2.50 
в друг 5,50 динара. Кой това 

нас се играе? Ние очаква-
кпн™СПекщште Аа засилят контрола си...

три дни отново дават нов от 
пуск. Така разходите поемат 
изключително трудовите ор
ганизации, макар че действи 
телно работникът боледува 
повече от месец. Това са нови 
разходи за трудовите орга
низации и намалява акому- 
лативната им способност, ко 
ято и без това «е е висока. 
Ние питаме: къде са средст
вата, които заплащаме за зд
равното и социално осигуря 
ване? Досега това никой не 
ни е обяснил.

В Димитровград се говори 
за неоснователно забогатява 
не. Не знаем кои са тези хо
ра и какви санкции се пред
приемат срещу тях.

Илия Зарков, „Братство":

още по-голямо, когато знаем, 
че жизнените разходи все по 
вече се увеличават. Трябва
ше така да постъпим, поне
же друг начин да осигурил! 
оборотни средства ня-ма... 
Във всички трудови органи
зации амандманите XXI, 
XXII и XXIII не са добре 
разяснени па тяхната същ
ност работниците не са доб
ре нито схванали, нито раз
брали. Трябва да се изтък
не, че след Писмото язът ме 
жду административните слу 
жители и непосредствените 
производители все повече на 
малява.

Ранко Ставрев: — За въве
ждане на работнически кон
трол не е много направено. 
Наистина нейната дейност 
сме предвидели в статута.

има до-

асъм видял.
Зорица Заркова: — В ООУР 

(Основната организация 
сдружения ТРУД) 

— Димитровград след Пис
мото по-често ------- '

на

устройваме 
разговори по производствени 
те задачи и това има влия
ние върху производството.

Ранко Ставров „Тигър": — 
Напоследък все повече 

отпуски по болест. Има дни, 
когато не дойдат на работа 
от 60 до 70 души. Предприе
маме мерки. Дойдохме до 
заключение, че всички орга
низации на сдружения труд 
в Димитровград трябва да 
имат един лекар, при който 
ще бъдат здравните картони 
с всички необходими сведе
ния. Само той ще има право 
да дава отзтуоки по болест. 
Ние работниците

тв™?®' работниците има какво да кажат не са_
ПО ^оите проблеми, но и 
ТактобЛеМИТе На комунар.
А.акива хоризонти им Ьткри 
? ю™’ което в техните
ръце все повече става потен 
циална сила на революцион 
ната им дейност.

има

— Въз основа на Писмото 
партийната организация 
нашето предприятие 
прие мерки за вътрешно ук
репване. Понеже бе разпус
ната партийната организа
ция и след като бяха напра
вени кадрови промени — ме 
ждучовешките отношения се 
подобряват. Все понмалко са 
явленията ако работник кри 
тиисува ръководител да бъде 
прехвърлен на по-слабо пла
тено място. Трябва да кажа, 
че комунистите в предприя
тието са били тези, 
подпомагаха и понякога бя
ха носители на нездравите 
отношения в кожарата. След 
Писмото станаха по-активни 
Носителите иа груповщина 
бяха самите ръководители, 
ьлед разпускането на СК 
трудовата дисциплина

в
пред-

донасят лекарски 
уверения, че не могат да ра
ботят в конфекцията

Зорица Заркова, „Тигър":
. — Ние се борим срещу 
сиоватедните боледувания и 
по тоя начин, че наши коми
сии посещават работниците 
на „почивки по болест" и 
установяват дали боледуват 
или работят домашните 
работи.

Иван Николов: — Работни 
ците малко 
За °**ова' което се работи 
във фабриката и за работа
та на органите... Имаме ве
стник в предприятието. От 
него не сме доволни, понеже 
повече пишат за работници
те от Пирот, отколкото за 
онова, което ние работим. 
След Писмото

М. Б.

Трънски Одоровцинео-

считаме, 
че това мероприятие ще нама 
ли отпуските поне за поло
вината. Виждаме как работ
ници, които трябва да минат 
иа по-трудно място веднага 
по един или друг начин бя
гат и то успешно и 
ско уверение.

От друга страна, виждаме 
как неправилно се постъпва 
с работници, които действи 
телно са болни и на които е 
необходимо лекуване и от
пуск повече от месец. За да 
не поеме разходите Заводът

осигИ>°™, по-
№ЧЙР Л. ИКЪТ б°АеАува пове ге от месец, лекагагге 
прекъсват отпуска предна 
е минал месеца, а след два-

Разискване върху проекто- 

конституциите на СФРЮ 

и СРС
СИ

КОИТО

са осведомени
с лекар-

Неотдавна вл - с. Трънски
идоровци се проведе събра
ние на избирателите. Ш съ
щото бе разисквано 
щюектоконституциите на 
СФРю и СРС. Присъствува- 
щите приеха документите и 
отправиха иск в същите по- 
конкретно да се разреши по
ложението
домакинства на село и

осигури пълна здравна и пей 
сионна защита на земедел- 
цпт® и по такъв начин същи
те бъдат изравнени с работ
ниците.

Освен това на събранието 
бяха разисквани и някои 
комунални въпроси, които 
измъчват селото.

и ак
тивността на работниците и 
членовете на СК е по-добра.
1оико Тодоров, „Братство": 

— У нас боледуват
администраци ята 

отколкото от производство-' 
то. Един вид това е израз на 
отпор и недоволството пора
ди отстраняването им. от СК

върху
само в една

фабрика приехме в Съ 
на комунистите 19 младежи

повечеюза онези от

и девойки и шестима възра-
на старческитеегни.

да М. В.
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Димитровград Сурдулица

?ГтеВеиДзппащаниДяКеМВРИЙ' ПиСМ0Т0 На ДР.ТИТО-На ДвЛО
личните доходи в отделни 
отрасли съгласно общите 
икономически възможности 
на общината не са съгласу
вани и т.н.

Работната група на ОК на 
СКС на заседанието, състоя
ло се миналата седмица, раз 
гледа въпроса за повече за
платените лични доходи в 
трудовите организации на

Дим игровградска община 
през декември миналата го
дина.

Както е известно, тогава в 
тринадесет организации в 
Димитровградска община 

бяха изплатени пари над ре
довната сума лични доходи. 
Във връзка с това Общ!*;- 
ският комитет в Димитров
град реши, че тези изплаща
ния са били недопустими и 
поради това всички трябва 
да върнат парите. Също бе 
прието заключение, в 
организации, да се 
политическата 
на отговорните лица. Ье об
разувана и специална група 
със задача да следи провеж
дането на заключенията на 
ОК на СКС.

На заседанието през мина 
лата седмица работната гру
па заключи до 25 т.м. да раз 
гледа състоянието в тринаде 
сетте организации във връзка 
с този въпрос и да установи 
дали всички са върнали па
рите.

След като установи съсн>я 
нието, работната група ще 
представи информация на Об 
щинския комитет и ца Общи 
нската конференция на Съю 
за на комунистите.

Може да се каже и това, 
че някои от местните и пър
вичните организации на СК 

способни за благовре-не са
меино и самостоятелно про
веждане на становищата от 
Писмото и речта на другаря 
Тито и заключенията на за- 

на Общинската

СТРОИ СЕ 
АМБУЛАТОРИЯ седанията 

конференция на СКС. Това 
налага на ОК на СКС и Об
щинската конференция на 
СКС да обърнат по-голя-чо 
внимание върху идеологиче
ското и организационно ос- 
пособяване на членовете в 
такива организации на СК.

Неотдавна в Сурдулица е 
пребивавал Йован Маряно- 

професор на Факултета 
политически науки, с ко- 

е беседвано за школа- 
самоуправителите в об

Здравният дом в Димитро 
вград построява съвременна 
амбулатория в с. Смиловци. 
Стойността на обекта възли
за на над 300 хиляда дина
ра. Строи я строителното 
предприятие „Градня” в Ди
митровград. Строителните 
работи вървят успешно. Про 
блемът е в снабдяването на 
обекта с вода. Но. както уз
нахме и той ще се разреши. 
Новопостроеният ресторант 
и основното училище в село 
то също така нямат вода. 
Заради туй трите обекта ще 
изкопаят общ бунар и чрез 
хидрофор ще се снабдят с 
вода.

Амбулаторията окончател
но ще бъде завършена през 
идната пролет. По такъв на-

тези
изпита

отговорност

Изглед от Сурдулица
хи и резултати в Сурдулиш- 
ка община в провеждането 
ма Писмото и речта на дру
гаря Тито, но съществуват 
много важни задачи, 
не са напълно реализирани, 
както поради характера им, 
така и заради известни от
пори. Така например, акция 
та върху изследване на по
теклото на имуществото на 
42 лица още не е завършена, 
«нто с резултатите й са запо 
зиати комунистите в Сурду- 
лишка община, в търговия
та са били въведени каси па 
премахнати, границите на

Неотдавна в Сурдулица се 
проведе съвместно заседа
ние на ръководителите на 
ОС, обществено - политичес
ките организации и на сто
панските и извънстопански 
трудови организации, на кое 
то бяха разгледани досегаш
ните резултати във връзка с 
провеждането на становища 
та от Писмото и речта на 
др. Тито пред политическия 
актив на СРС и заключения
та на Общинската конферен 
ция на СК в Сурдулица.

Оцениено е, че има успе-

вич,
по
гото 
та на
щината и как да се премах
нат известни технически не
достатъци, които са се пока
зали през миналата година в 
нейната работа и за програ
мата й през настоящата Уче' 
бна година. Всичко това има 
за цел да се допринесе за по

които

следователно провеждане на 
становищата от Писмото и 
речта на др. Тито.

чин смиловчани ще получат 
модерен здравен обект. М. В.А. Д.М. В.

Как се провежда Писмо- 
то на другаря Тито и Из
пълнителното бюро на 
Председателството на
СЮК?

№ СЕ ОКАЧЕСТВИ САМОУПРАВИТЕПНОТО РЕШАВАНЕ
И ИНФОРМИРАНЕТО

Какво мнение имат 
работниците от босиле 

стопанскиградските 
организации за досега
шното провеждане на 
задачите, произтичаш»
от Писмото на другаря 
Тито и на Изпълнител
ното бюро на СЮК? 
Как те виждат пробле
мите в трудовите си 

в светли-

щето, но и там, където се 
обучаваме практически. За
щото след година — две и 
ние ще бъдеме работници, а 
много от нас сигурно ще вле 
знат и в самоуправителните 
органи.

От изказванията на случа
йно избраните работници се 
вижда, че духът на Писмото 
преобладава във всички сто 
папски колективи в Босилег- 
радока община. Обаче раз
лична е степента на анга
жираността върху реализи
рането на задачите. Във вси
чко това най-показателно е, 
че самоуправителните отно
шения все още са недораз
вити н ня-мат онова качест
во, което от тях се търси. 
Това говори, че все още до
ста бавно се реализират кои 
стнтуцношштс ама ндманн, 
които дават ново качество и 
съдържание на самоуправн- 
телните отношения.

реализирани в нашето пред
приятие. Трудовият колек
тив предприема сериозни ме 
рки за постигане на по-доб
ри делови резултати. За цел
та намаляваме запасите 
стоки, които нямат 
мепт. Настояваме да се въвс 
де по-голяма дисциплина и 
заздрави личната и матерна 
лма отговорност на всеки ра 
богннк в предприятието. С 
постигнатото не може да бъ 

доволни, защото се сблъ

те за досегашното безуспеш
но реализиране 
ската интеграция, 
бавното решаване на редп- 

комуналнИ проблеми в

Въпреки постигнатото вър
на Писмо- на стопан- 

както иху реализирането 
то, все още сме изправени 
пред редица други същсствс 
ни проблеми. Един от тях е 
и информирането. Все още 
нс сме достатъчно осведоме
ни как се разпределя дина
ра, който създаваме. В пред- 

още има работии-

организации 
ната на Писмото и на 
кои въпроси в решава- 

дават предимст-

ца па
града.

Трайче Георгиев, квалиери 
механик в автора 11-

плас-
циран
спортното предприятие:

— Считам, че някои зада- 
Ппсмото в нашето пре

него
во?

приятието 
ци, които изключително нре 
следват собствените си инте 
реси. Тези и други проблеми 
Писмото ни задължава зана
пред да ги решаваме с голя
ма еиергичност.

Добри Миланов, квалифм- 
електротехнше в Кло

на по електроразпрсделепис 
п Босилеград:
_ В нашата трудова орга-

малко 
от П пе

чи от
дприятие сс провеждат дос
та бавно. На мнение съм, че 
най-много проблеми и иедо- 

нмаме в самоун- 
кое-

тема се изка-Върху тази
няколко работници

непосредствени производи
тели от Босилеград.

Кирил Асенов, квалифици
ран шлосер в комунално-за
наятчийското предприятие 
„Услуга”:

— В трудовия
особено между раоот- 

непосредствен и 
Писмото е

заха дсм
екваме с още проблеми, кои 
то трябва да решим в духа 
па Писмото. Едип от тя* е 
пълната 1111формафааюст 
всеки трудещ за проблемите 
ма предприятието. Само по 
такъв начин работникът мо
же да бъде добър самоупра- 
вител п да има решаващо 
влияние в самоуправнтелно- 
то решаване.

Мнлс Илиев, ученик в учи
лището за квалифицирани 
работници.

— Аз уча за квалифици
ран механик и вече три го
дини практическото си обуче 
ние провеждам в автотран
спортното предприятие. Мо
ите съученици и аз само бс- 

сме осведомени за зада- 
Пнсмото. Това е опу 

щение, защото тези 
обвързват кг нас младите да 
работим и дейно да бъдем 
включени в решаването на 
проблемите «е само в учили

разумен ия
равителното решаване, 
то все още нс е на задоволя 
ващо равнище. Така напри
мер с различен аршин сс из
мерват резултатите на тру
да и различно се плащат, че 

взимат решения, кои- 
са от интерес за цяло*

на
циран

ни колек
тив, а сто сеиизация, която има 

работници, задачите 
мото сравнително добре сс 
провеждат. Личната отговор 
пост И дисциплината при 
всеки работник от нас укре- 
" Това има ефект при из- 

на задачите, 
изказал и върху ра 

клон

мидите
производители, 
прието с голямо въодушевле 

Защото тоя документ 
проблемите, съществу- 

нашето предприя-

то не
то предприятие, а само 
отделни цехове н пр.

Мисля, че при провежда
нето на задачите от Писмо
то в нашето предприятие 0 
необходимо да се обърне о- 
собопо внимание за подобря^ 
нане па условията за рабош 
на работниците. Засега тези 
условия незадоволяват н то- 
Га влияе ""рку общите ре- 
зултати,

за

ние. 
сочи 
вахци и в 
тие.

От разговорите с непосред 
ственнте производители се 
вижда и това, че все още ня 
мат
за всичко онова, което се 
случва в предприятието нм. 
Изглежда, за сега, тази при 
внлегня имат само управите 
нм. Обаче и тоя въпрос е не
посредствено свързан с раз
витието на самоуправителни 
те отношения в стопанските 
организации.

пва.
пълня®®1'16
ботатаСна партийния

комунистите ия стопанските

ТОЙ Личност ° п^ледовател- Симеон Ангелов, магазп- 
СМСР и примцигаюст, както „ер „ търговското предприя- 

Писмото « останали тие_ „Слога: прсцеш<а доста
те партийни документи. от Писмото са вече

виждам причини- вада

Нашият партиен актив с

въпрСси, В» обременяват
работата на иродприя ма
ни и спъва постигането _на
но-добри делови 8$** ред. 
Мероприятията, които пр л 
приемаме имат вече ефект 
при управата на предпр я 
гието Това е положителен
момент в 
ност,
преди Писмото.

пълна информираност

които осълцсстяиа- гло
чнте от

МС. задачи

ност 
изисква В. Велинов

дси-партийната
нямаше до. Страница 3какъвто менио тук
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БОЖИЦЛ Забележено пътьомБосилеград
ПОСТРОЕН НОВ 

ВОДОПРОВОД
За нуждите иа работници

те си строещи обветите в на 
втората фаза яа 
гина” от Сурдулица „Хидро- 
техннка”-Белград построи 
лоб водопровод в с. Ьожиц 
— център. Резервоарът се 
намира в боровата гора над 
селото и има вчестимост 01 
20 мз. Изворът добре пълни 
резервоара, а водата е студс 
иа и питейна. От този водо
провод и училището в ьо- 
жица-център ще сс снабдя
ва с вода. „Хидротсхидоса" 
сс наела да построи, а ВЕЦ 
„Влаоина" да финансира по 
строяваното иа три чешми в 
училищния двор. 

Съществуващият подопро- 
в Божицанцснтър не 

можеше да задоволи нужди
те на населението. Заради 
туй „Хидротехпика" пос
трои нов водопровод.

По такъв начин недоста тъ
кът от към вода за населе
нието в БоЖнда-цеитър до 
известна степен ще сс разре 

М. В.

Така не струва...Изборите в ССРН 

продължават Върху Хорото на «ктораяо ш,ззра^на;
мира и заявление от Михаил^шж^,^ 3аяВление- 
ГЛтгшсГсрс.ВД земеделската кооперация „Сто-
чар”, в коетоенанисан^ од1юа вършачката

оставих иа вършачката. Обаче, те фаоотмтг ^
ииМзЧ™Тчаках. Когато дойде трактори- 

“ьт започна да ме ругае и псува ДД се махам рт 
птичката Ти ли ще ми заповядаш да ти върша 

и иай-обиждащо ме псуваше, защото 
състояшге... свалиха ми снопите от вършач

Г3 ” Напомням, че бях при директора. Цветан. Оба 
че същият каза да карам там, където вършат. Зна
чи да карам снопите в Градини. Моля компетент- 
нитс органи да превземат мерки... 1а_«

Тъжбата е поднесена на 20 август 1973 година.
нужен. Заявлението съдържа 

показва как не трябва да

На заседанието се обсъди 
н въпроса как да сс ускор
ят изборите в организациите 
на ССРН, конто трябва да 
приключат до 15 октомври 
тези година. Изборите са за 
вършени в 27 организации, 
а остава да се завършат още 
в десет.

Накрая на заседанието Из 
пълиитслиият отбор опреде
ли броят иа членовете на 
трите съвета на издателство 
„Братство" и извърши на
именовано на същите въз ос 
нова на предложенията от 
общините: Димитровград, Ба 
бушннца н Сурдулица.

нанаИзпълнителният съвет 
Общинската конференция на 
ССРН в Босилеград води 
разговор за организиране на 
по-нататъшна дейност във 
връзка с обсъждането на 
проектоконстнтуцннте
СФРЮ и СР Сърбия. Досе
га това обсъждане е прове
дено в осем най-големн се
ла в общината. На тези съ
брания селското население 
преди всичко е предложило 
в Конституциите да бъде ре 
гулирано здравното осигуря 
ване на земеделските произ
водители н ползването на 
пощенски н други услуги да 
бъде еднакво достъпно на 
всички граждани — конста
тира се на заседанието на 
Изпълнителния съвет.

на

1ВОЛ

Коментар не е
всичко онова, което ясно „
сс работи за развитие на сътрудничество с ин/цши
Гп^Гж^ГГ,Ж’а^аГГ^МРан^смее да се работи 
в провеждане на 24-ия амандман и как да не се 
работя против зеления план и развитие на самоу- 
правителните социалистически отношения в рола- 

земеделието и на село. Накрая това е лош

В. В. ши.

От организациите на сдружения трудСтрои се 

пътят 

Риетовац- 

Бисипеград

стта на
пример иа примитивно държание спрямо възрас- 

на толкова години все 
М. Б.тен човек, който макар и 

още изкарва прехранатаЦехът за кувертюри— 

получава нови разбои
си.

Комисия на междунаро
дната банка в Т. ОдоровциПътят от Ристовац до Бо

силеград, който според пла
на трябва да бъде построен 
до 1980 година, вече започна 
да се строи. Части на Юго
славската народна армия и 
местните общности на общи
ните Търговище и Крива Па 
ланка вече работят на трасе 
то на пътя от 11 километра. 
По такъв начин наскоро ще 
се свържат тези съседни об
щини от Сърбия и Македо
ния-

Трасето се пробива и от
към Босилеград. Миналата 
година от „Две реки" . към 
Дукат, са прокарани 5 кило
метра, а през есента ще се 
прокарат още три. За целта 
пътното предприятие от 
Ниш е осигурило 200 хиляди 
динара.

Когато бъде завършена та 
зи съобщителна артерия ще 
бъде от голямо значение за 
няколко общини в Южна 
Сърбия и в Македония- Тя 
ще свърже над 30 села с око 
ло 10 хиляди жители, които 
по такъв начин -ще получат 
„прозорец” в света. Още по- 
значително е стопанското й 
значение. Тя ще съдействува 
да се активизира икономиче 
ското развитие на Кривопа- 
ланаижа, Търговищка и Бо- 
силеградска общини.

До края на септем-ври тази 
година ,цехът за кувертюри 
в „Услуга” ще получи още 
два разбоя- Ще ги достави 
лесковашкото 
„Машинотекст", 
произвежда по съвременна 
източногерманска лиценция. 
Само тези два нови разбоя, 
ако работят със 70 на сто от 
капацитет, ще произвеждат 
дневно 120 метра кувертюри, 
на които ще работят 10 нови 
работника.

В същото време димитров
градското комунално пред
приятие е поискало да им се 
одобри да увеличат цените 
за още пет динара на всеки 
метър произведена тъкан, 
защото са увеличени цени 
те на суровините, особено 
на памука.

то като разгледат всички об 
стоятелства ще кажат дали 
искът за отпускане на кре
дит е основателен.

Проектът за бента е напра 
вен от специалисти на „Енер 
гопроект” в Белград. Целта 
на този строеж е регулация 
на поречието на река Мора
ва. Бентът на Ерма се строи 
да се предотврати нанасяне
то на материали в Нишава, 
а оттам в Дунава, като по 
тоя начин се защити водо- 
нентралата „Гердап”.

Строежът на този бент за 
Димитровградска община, а 
преди всичко за долината на 
Ерма, е от голямо значение. 
Освен това, че ще предотвра 
тят вредите, които предиз
викват наносите на реката, 
ще спре и ерозията на пло- 
щите^ а изкуственото езеро 
ще ооогати красотите на до
лината на река Ерма и ще 
създаде условия за развитие 
на туризма.

На 6 т.м. комисия на меж
дународната банка за разви 
тие, заедно с представители 
на обединеното водностопан 
ско предприятие „Морава" 
в Белград и представители 
на Общинската скупщина и 
обществено - политическите 
организации от Димитров
град, посетиха Т. Одоровци, 
т.е. мястото, където ще се 
строи бент на река Ерма.

Целта на посещението бе
ше да се направи проверка, 
условията и оправдаността 
за отпускане на кредит от 
международната банка за 
развитие, който ще се пол
зва за строеж на бента. 
След като са разгледани до
кументите за този строеж, 
които от името на републи
ка Сърбия, до международ
ната банка е изпратило пред 
приятие „Морава", комисия
та провери всички данни, 
внесени в документите. Те' 
ще кажат мнението си пред 
изпълнителния комитет на 
директорите на банката, кои

предприятие 
" което ги

М. Б.

Дневното производство от 
150 .метра, което 
произвеждали 
43 работника.

досега са 
осем разбоя и 
които са рабо

тили в три смени, не са мо
да задоволят нуждите на 

пазара. Търсенето
Абонира
йте се на 

вестник 

„Братство"

ГЛИ

на кувер
тюри е толкова голямо, че 
„Услуга" нито след една го- 

може да достави долина не 
говореното производство. 
Със започване работа 
вите много 
разбои

на но-
по-продуктивни 

значително 
съкраят тези интервали.

ще се

А. Д.
За разширяване на мощно

стите .„Услуга" е 
ла около 150 С помощта на Републиканския фондинвестира- 

хиляди динара 
от кредити и собствени сред 
ства. яа развитияв. в.

Дървообработваем цех 

в Босилеград
Горската секция в Босиле

град направи всички необхо 
дими подготовки за открива 
не на дървообработваем цех, 
който ще произвежда 
продукти за мебели.

За формирането 
цех ще бъдат вложени 
милиона динара, от 
360 хиляди динара 
получени от Републиканския 
Фонд за развитие на икбно- 
мически изостаналите общи
ни. Останалите средства ще 
2°т-ури горската сетсция Т 

посРелством гор 
окото стопанство във Враня
ши НДЧаЛОТО във Формира 
ненЯи ,^Цех«ще бъАат наета нени на работа 25 работни

Звонска баня

През тазгодишния сезон 1300 гости ■ка — предимно квалифици
рани за дървообработваема 
промишленост. Сетне ще се 
въведат две смени, което оз
начава, че ще се настанят 
още толкова работници.

Суровинни за работа из
ключително ще се осигуря
ват в общината и то 80 на 
сто от обществените, а 20 на 
сто от частните букови и иг- 
лолиони гори.

За производството на 
цех предварително е догово
ра пласмент в мебелните 
фабрики във Враня и Леско- 
вац. Една част от производ
ството ще намери пласмент 
на чуждестранния пазар.

В. В.

Звонска баня е известна с 
природните си красоти и ле
чебни свойства. През тазго
дишният сезон от май до 
септември в нея гостуваха 
около 1.300 гости—туристи. 
Много от тях години наред 
идват да се лекуват в баня
та и да си отпочинат. Едно
дневният пансион от 51 ди
нар не е скъп, а храната и 
условията за нощуване са 
добри.

През сезона също толкова 
гости, дошли на лекуване,

пребиваваха и в частните къ 
щи в Звонска баня- Те зап
лащаха на частните домаки- 
пи по 20 динара за едно но
щуване. Общинската скуп
щина в Бабушница облага 
тези домакини със 100 дина
ра за едно легло годишно, 
което по всичко личи е мал

само 19 гости, което ще рече 
че наближава края на сезо-

полу-

на тозина.
1,5Ако се построи асфалтово 

шосе до Звонци и Звонска 
баня и един хотел-ресторант 
със стотина легла за но
щуване, душове във всяка 
квартира и зала за хранене, 
Звонска баня може да има 
гости през цяла година. За 
сега обаче това са само же
лания, понеже липсват сред 
ства за инвестиции.

които 
вече са

тозико.

В момента, когато пребива 
вахме в Звонска баня време
то през късните есенни дни 
беше лошо и банята имаше М. В.
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Звонци

■ЯМИПОВРИ РЕЗУЛТАТИ НА 

КООПЕРАЦИЯ „ЕРМА“
ЗЕМЕДЕЛСКАТА коопера

ция „Ерма” в с. Звонци спо
ред плана за 1973

реализират добре. Личните 
доходи на работниците за 
шест- година 

тряова да реализира оборот 
от около 8 милиона динара. 
В разговор с представители
те на кооперацията узнахме, 
че за шест месеци т. г. тя е 
реализирала към 3,5 милио
на динара, от които към 2,8 
милиона

месеца възлизат на 
230 хиляди 
фондове на

Задинара, 
кооперацията 

през този период сумата въз 
лиза на около 118 хиляди ди 
нара, относно два пъти пове 
че в сравнение 
период от миналата година.

На коопериращите земе
делци тя е отпуснала през 
първото полугодие към 22 
хиляди динара кредит за ку 
пуване на семе, изкуствена 
тор, промишлени стоки и т. 
н. Членовете й имат голямо 
доверие и на края на шесто 
месечието са внесли спестя
вания от 93 хиляди динара. 
През второто полугодие т.г. 
е увеличила личните доходи 
на работниците за 40% и се
га ^средният личен доход по 
работник месечно възлиза 
на 1.530 динара. Трябва да 
напомним, че кооперацията 
възнаграждава и миналия 
труд на работниците си. За 
всяка година прекарана на 
работа в кооперацията ра
ботниците получават по 10 
динара месечно, а за всяка 
година, прекарана в друга 
трудова организация — .1по 
пет динара.

През второто полугодие на 
тази година кооперацията е 
купила камион от 5,5 тона. 
В течение на годината е ку
пила от бабушнишката ко
операция „Единство”, която 
е в ликвидация, овце, инвен 
тар и др. и от същата взела 
под наем ливади и пасбища 
за две и сгради за една го
дина. От продажбата на си
рене и трева за косене, ко
операцията е взела само 
през първото полугодие на 
тази година 50 хиляди дина-

със същия
в търговията, 600 

хиляди динара в изкупуване 
то, 70 хиляди динара в тран 
спорта и 15 хиляди динара 
в земеделското 
во. Месечните

Културният 
дом в Боси 
леград в из 
гражданепроизводст- 

планове се

Босилеград

Гимназията 

без четирима 

специалисти

Кооперацията предприема 
инициатива да се формира 
ветеринарен пункт през 1974 
година в Звонци за изкустве 
но осемняване на крави и 
да се построи една ферма за 
угояване на добитък.

Въз основа на предното ли 
чи, че кооперацията постига 
добри резултати.

М. Величков

В Босилегр адската образователна общ
ност

Нови членове в самоу- 

правителните органи
Новата учебна година бо- 

силеградската гимназия за
почна само с четирима учи
тели, които нямат съответна 
квалификация за предмети
те, които преподават. Часо 
вете по физика, френски 
език, музикално, изобрази
телно изкуство, ликовно и 
физическо възпитание ще 
бъдат преподавани от неспе 
циалисти. На редовния и 
допълнителния конкурс не 
са се обадили лица с необ
ходимата квалификация- 

Инак в тази учебна годи^__ 
—на гимназията ще работи с 

302 ученика и ще има 17 уче 
ника по-малко от миналата 
година. Учениците са разпре 
делени в 24 паралелки в ста 
рата училищна сграда на 
гимназията. Ще се ползват 
и две помещния в сградата 
на основното училище. По 
такъв начин въпросъа за по 
мещенията ще бъде сравни
телно добре решен.

Построен
ресторант Наскоро в самоуправител- 

■ните органи па Общинската 
образователна общност, ка
то една от най-важните общ 
ности с взаимен интерес в 
Босилеград, ще бъдат вклю
чени нови членове — работ
ници и земеделци. Така на
пример Скупщината на тази 
общност, която досега набро 
яваше 29 членове ще бъде 
допълнена с още 11 души.

Освен трудовите организа
ции, за това самоуправител- 
но тяло членове ще делеги
рат и всички местни общно

сти, в чието седалище се на
мират основни училища. По 
такъв начин върху работата 
на тази общност с взаимен 
интерес ще влияят всички 
онези структури, непосредст 
вено интересуващи се за ра 
звитието на учебното дело.

Тези изменения в окачест 
вявакето на салюуправител- 
ното решаване в духа на но
вия политически курс, ще 
бъдат конкретно разработе
ни в новата конституция на 
образователната общност в 
Босилеград.

Гостилничарското предпри 
ятие „Балкан” в Димитров
град още през 1972' година 
започна да строи ресторант 
в с. Смиловци. Построяване
то на ресторанта бе дадено 
на строителното предприя- 

„Градня” в Димитров
град. Стойността на обекта 
възлиза на около 250 хиляди 
динара. В състава на ресто
ранта се намира и една 
стая, в която аце бъдат по
местени две легла за нощу 
ване на гости-туристи.

Строежът на сградата е 
пред завършване. Остава да 
се реши въпросът с вода и 
тогава ще бъде дадена на 
употреба.

тие

ра.
Кооперацията „Ерма” през 

тази година е купила хлади
лник и комплетен инвентар 
за магазина си в 
баня- С помощта на Фонда 
за развитие на земеделието 
ОС в Бабушница планира да 
подобри породистия състав 
на добитъка в този край.

В. В.

Звонска

Почина Пабло Нерудав. м. в.
Поетът Пабло Неруда, но

сител на Нобелова награда 
за литература през 1971 годи 
на, почина на 23 септември 
т.г. на седемдесетгодишна въ 
зраст. Както съобщава Рой
тер, Неруда починал от рак.

Човекът, който бе вдъхно
вен от героичната, но траги
чна борба на републиканци
те в Испанид се придружа
ва на революционерите през

1936 година, и написва прочу 
тата поема „Испания в сърце
то”. Тази поема стана хнлш- 
на републиканците и интер
националните бригади. Поч
ти четири десетилетия по-къ 
сно в предсмъртните часове, 
Неруда написва последното 
си стихотворение, в 
водачите на военната хунта 
в Чили нарича: „ненаситни 
хиеии на нашата история”.

От между общинската конференция във Враня

За последователно провеждане но Писмото
те работа, инспекционните 
служби и в службите на об
ществения контрол в общи
ните от ирански регион. По- 
специално, с предварително 
изготвен анализ и многобро 
йните разисквания, се целе
ше да се утвърди как тези

Тези дни във Враня се про 
веде заседание на Междуоб- 
щинската конференция на 
Съюза на комунистите, 
което се преоценяваше дей
ността на комунистите в съ
дебните органи, прокурорст- 
вата, органите на вътрешни-

органи провеждат задачите, 
произтичащи от Писмото.

Изтъкнато бе, че тези ак
ции се окачествяват със зна
чителна интензивност и по
следователност. Обаче поот
делно тоя интензитет е раз
личен.

Обединяването на служби
те на вътрешните работи от 
врански регион ще означи 
нов принос в подобряването 
работата па тези служби.

На заседанието се подчер
та, че откриването на сто
панския и политически кри- 
минал са главни задачи на 
всички служби, задължени 
да провеждат закона.

Членовете на Междуоб- 
щинската партийна коифере 
нция разгледаха и досегаш
ната дейност на комунисти
те в организирането и а* пу
бличното обсъждане на кон
ституционните промени и 
Платформата .за Десетия идн 
грес на СКЖ. Изтъкна се, 
че тази политическа дейност 
трябва да продължи с още 
по-голяма ангажираност на 
партийните организации.

В. В.

което
на

«•V-*

*г *

удовите победи 
исмотоИзграждане на пътя за Босилеград тр 

най-добра гаранция за изпълнение на Ни
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МАКСИМАЛНИ УСИЛИЯ 

ЗА ПО-ДОБРА РАБОТА
Справочник за отбрана 

и защитаОпакото на
въпроса

Какво да се прави в 

случай на трввога
работят седем души без пул 
штге квалификации. В моме
нта сс разисква върху Плат
формата за Десетия конгрес 
на СЮК и въвеждане на ра
ботнически контрол в коопс

НЕЗАЕТОСТ т.г.На 22 септември 
беседвахме с представители 

земеделската кооперация 
„Ерма” в с. Звоицн във връ

зка с работата на първична 
па СК, про- 

и съ

иа

ИЛИ та организация 
фсъюзната организация 
бранис на трудовите хора 
при кооперацията.

Никола Йосифов, секретар 
па първичната организация 
на СК: — Миналата година 
имахме партиен клон прн ко

рацията.
Мпрча Игиятов, председа

тел па профсъюзната органи 
— Тази година проф- 

н ай-
НЕЩО "УСПЕШНА отбрана и защита от на- 

война в голяма 
колко гражданите

зация:
съюзната орапиизаиия

се занимаваше с изго 
•на оо-

падение в евентуална 
част зависи от това 
знаят какво да правят от първия момент 
на военните действия до пълно отблъсква
не на неприятеля по-точно до освобож
дение на заетата територия. Според К-он 
ституцията, всеки гражданин, както е 
известно, е дължен да отбранява стра
ната от агресора и никой няма право да 
подпише капитулация. Но, как ще

своето задължение и при това и

ДРУГО? много
твяие и провеждане 
11 (ССТП011ИТС ДОГОВОрИ 
у п раш ггел 111 ггс С1 ю разу ме- 

иия. Досега подписахме до
говори
работа, за формиране сред
ства за жилищно строител
ство, за разпределение 
дохода и личните доходи » 
зс м сде л ек-нтс о р га п иза ц и и. 
Занимавахме се и с нровеж- 

конституциониитс

и само

Преди два месеца в 
Отдела за настаняване 
на работа е 
души, които тьрсят ра
бота. Между тя* 654 са
неквалифицирани,
конто 232 мъже.

паза настаняване
имало 899

па

из-от
пълни
себе си да защити, най-много зависи от 

познаване на най-ос-
дапе

Преди известно вре
ме „Услуга” е поиска
ла от Отдела за наста
няване на работа да й 

10 неквалнфн-

неговото умение и 
новните елементи на защитата.

В квартирата или къщата:
изпрати 
цнранн сезонни строн- 

работника. Тряб
1.Никола Йосифов

операцията, а от изборите 
насам той прерасна в първи 
чиа организация- В коопера 
цпята преди 
груповщина II 
но веднага след изборите 
пристъпихме към акция за 
подобряване на междуособ- 
иите отношения в колекти
ва. В това успяхме и за то
ва говорят и тазгодишните 
делови резултати на коопе
рацията. Преди имахме и за

* изключва се водопровода, електрическата, 
термичната, илинската и други инсталации. В по- 
големи жилищни сгради квартирните съвети ще оп
ределят лице, което ще се грижи за това;

* да се гаси огъня в печките;
* да се отворят прозорците, ако има ролетни 

или капаци да се затворят;
* да се защитят хранителните стоки и съдове 

с вода за пиене и бунарите;
* спешно и без паника, с всички членове на 

семейството, отивате в най-близкото скривалище 
(къщно, обществено). Със себе си носите: лични до
кументи, документи от стойност, газмаска и други 
необходими вещи — вода за пиене и храна най-мал 
ко за един ден.

телнн
вало да бъдат само мъ
же.

съществуваше
неединство,Учудващо е, че из

пратил на „Услуга” са 
осем работника. От

Младен Денчев

амандмани и мястото на зе
меделските производители в 
ръководство на кооперация
та. Понеже още не е приет 
новият закон за земеделски
те кооперации предлагахме 
да се внесат разпоредби, спо 
ред които в самоуправител- 
иите органи на кооперация
та да участвуват кооперира
щи земеделци, като същевре 
менно участвуват в разпре
делението на дохода или пое 
мат от загубата в отделни 
делови акции въз основа на 
финансовото и трудовото им 
участие.

Разглеждайки проектокон 
ституциите на СФРЮ и СРС 
предложихме по-конкретно 

определи 
между

меделските кооперации и 
земеделските производите
ли, които да имат пълна здра 
вна и пенсионна защита. Ра
зисквахме и за . годишните 
почивки на работниците. 
Планираме от фонда за об
що потребление да финанси 
раме колективна екскурзия.

Младей Денчев, председа
тел на събранието па трудо
вия колектив: — Преустроя
вайки

мо
над двеста мъже, кон
то са без работа не се 

още двама.намерили 
които би поели предло 
жената работа. Броят 
на незаетите тази годи 
на е по-голям, отколко 
то през било коя годи- 

Но когато
2.

на досега, 
се предлага работа, ня 
кон „незаети” търсят 
„по-финна” да не ка
жем „господска” рабо
та. Поставя се въпрос, 
дали на всички, които 
търсят работа им е 
необходима? Дали това 
е същинска незаетост?

Какво трябва да правите, ако в .момента на 
тревога се намирате на улицата, в някой общест
вен ооект, в превозно средство или на работното 
си МдСТО?

Ако гражданинът се намери на улицата и не 
може бързо да дойде в къщи, отнва в най-близко
то скривалище или друго място, което ще намери 
защита (ров, тунел, пропуск и др.). В училищата, 
когато се даде тревога, се прекъсват занятията, а 
в кината, театъра и друга зали — представленията. 
Без паника се отива в най-близкото скривалище или 
място, където може да се намери сигурна защита. 
Отделно задължение имат просветните работници 
да заведат децата до първите скривалища.

В случай на тревога ако се намерите в обек
ти и превозни средства на железницата или шосей
ното движение, гражданинът 
ята на служебния персонал по движението. Шофьо 
рите ако не .могат да излезнат от селището, където 
се намират влизат в първата малка улица, парки
рат колата от дясната страна и отиват в най-близ
кото скривалище. Стоката се нзпряга и покрива с 
покривка.

Да се от
ношението зе-

Мирча Игиятов
губи от 35 хиляди динара, 
които бяха направили двама 
работници в кооперацията. 
Един изключихме от редове
те на СЮК а другият бе на
казан с мъмрене. И двамата 
са дадени под съд. През 1972 
и тази година кооперацията 
няма загуби. Първичната ор 
ганизация на СК обърна го
лямо внимание върху стаби
лизацията на кооперацията, 

ж Счита се, че до края иа 1975 
жвгодина ще обезбечим собст- 
Нвени оборотни средства, нео 

бходими за работата й. При
ето е заключение също до 
края иа 1975 година да се до 
квалифицират всички работ
ници в кооперацията. Сега

Сетне дали онези, на 
които се предлага ра
бота и се откажат без 
основателни причини 
(било, че физически не 
са развити, или здраво 
словното им състояние 
не позволява) трябва 
и по-нататък да се чи
слят на списъка за не
заетите и да им се тър
си работа за техните 
„финни” вкусове.

спазва напътстви-

се върху амандманни 
начала, ролята на кооперати 
вния съвет превзе събрание
то иа трудовия колектив, 
към който се числят 26 рабо 
гайка и служащи, заети в 
кооперацията и седем земе
делски производители. В те
чение на тази година разно 
кваме върху сътрудничество 
то иа кооперацията със зе
меделските производители. 
Приехме годишния баланс 
за 1972 година, периодични
те изчисления за тази годи
на, годишния, полугодиш
ните и месечните планове за 
работата иа кооперацията, 
различните обществени до
говори и сам ©управителни 
споразумения и стабилиза
ционната програма. Макси
мално изострихме отговор
ността в работата на всяко 
работно място в кооперация 
та. Предстои ни 
на нов статут и други нор
мативни актове, които се по 
дготвят. Доволни сме 
моуправителния механизъм 
в кооперацията и ще пола
гаме грижи за усъвршенст- 
свуването му. М. Величков

На работно мдсто на знак „Въздушна опас
ност” работата се прекъсва, а работниците 
ват, както е предвидено според правилника на тру
довата организация-

постъп-

М. Б.. Какво да се подготви в къщи

Ако обаче не дойде до евакуация, всеки гра
жданин за обезпечаване на прехраната, даване на 
първа помощ трябва да се снабди:

* с резервна вода за пиене и технически ну
жди най-малко за три дни;

* с нужното количество храна за три дни;
ж одеяла, лични вещи за защита и материа

ли за оказване на първа помощ;
Ф ръчни съоръжения за спречаване и разпро

странение, гасене на пожар в квартирата и къщата;
Покрай това, необходимо е да:
* собственици на сгради, относно квартнран- 

ти да направят затъмнение на помещенията, в кои
то живеят — работят, а собственици на моторни 
превозни средства да извършат затъмнение на про
зорците.

Йордан Маринков секретар 

на Движението на гераните
Миналата седмица в Дими 

тровград се проведе заседа
ние на Изпълнителния от
бор на Общинската органи
зация на Движението на го- 
раните, на което за секретар 
на организацията бе преиз
бран Йордан Маринков, ин
спектор по горско стопанст
во при Общинската скупщи
на в Димитровград.

На заседанието бе разгле
дан и доклада за осъществе

ните резултати през тази го
дина. Макар че все още не 
са получени сведения от вси 
чки горански организации 
бе изтъкнато, че са залесени 
59 хектара площи и до изпъл 
нение на плана остават още 
41 хектар. Според мнението 
на присъствуващите тазгоди
шният план — да бъдат зале 
сени 100 хектара площ, ще 
бъде преизпълнен.

приемане

от са-
* всички граждани съобщават на най-близ- 

кпте съответни органи на властта за откриване на 
неексплодирали бомби и други взривни средства.А. Д.

Страница 19 БРАТСТВО | 28 СЕПТЕМВРИ 1973



Славни годишнини
Тиганите показаха пред це
лия свят че имат здрава ор
ганизация и че целта на тя
хното воюване е сплотяване 
населението от цяла Югосла 
Ш1я- В чужбина, след битка
та край Нерства, все повече

се пишеше и говореше за по 
бедите на НОБ. Унищоже
ние на частите на Дража 
Михаилович имаше също та
ка силен отзвук в свепга.НЕРЕТВА — ЕДИНСТВО НА 

АРМИЯ И НАРОД Б. Н.

Г
25 септемврш 1944 г.★ Тридесет години от славната битка

Да се унищожи Делегация на 

Отечествения фронт 

при Тито

центъра 
на свободната територия, да 
се обкръжи главното

маше и армия по-добре въо
ръжена. Но партизанските 
части разполагаха със здра
ва тилова защита. Населени 
ето на свободната територия 
невръстни деца, старци, же
ни — бяха всички войници, 
които защищаваха свободна
та територия. Вече не става 
ше Аума за армейски части, 
защото в дните на Четвърта 
та офанзива народът 
армия, 'която ие се предава
ше. Започна 
населението

ни боеве на Маклен и Вилич 
1 увно поема Седма ба-ний- 

Дивизия, Трета краишка 
бригада и Четвърта черного
рска, а след това останали
те партизански части.

Тогава върховният 
дант, другаря Тито, взима 
смело решение за контра- 
удар при Горен Вакуф и съ
щевременно'рушене на 
ста на Неретва. В 
3 и 4 март бригадите 
шите дивизии не само че раз 
громяват .неприятеля но гй 
принуждават на оттегляне 
към Бугойно. Неприятелски
те генерали схващат, че Гла 
вната оперативна група ще 
продължи към Горни Вакуф 
и Травник па север 
на Босна и затова : 
менение на посоката на 
ите

„ ядро
народоосвооодителната 

армия <на територията на Бо 
сненска крайна, да се прину
ди Върховния щаб да стъпи 
в бой при неблагоприятни'ус 
ловия, да се ликвидират от 
Балканския полуостров

на с ка

комен-

пар-
тизанските части и Титова- 
та държава — това бяха гла 
вните намерения на Хитле- 
ровия генералщаб, 
преди тридесет години, запо 
чна своята офанзива „Вайс 
I“. Провеждайки плановете 
на своя Генералщаб генерал- 
фелдмаршал Аер, чрез своя 
генерал Лутерс започна Чет- 
твъртата непрнятелска офан 
зива с цел, чрез обкръже
ние, да унищожи 
партизанското ЯАро с Върхо 
вния щаб.

'МО- 
атака атбеше

на на-когато изтегляне на 
по най-голям 

студ заедно с партизанските 
части. Народът и

А ВРЪЩАНЕ от Москва, 
вори със съветското правителство за коорди
национни операции на Червената армия и на- 
родоосвободителиата войска на Югославия на 

територията на Югославия, след 
кване на Червената армия до границата на 
Югославия, върховният комендант на народоос- 
вободителната войска и председател на Национал
ния комитет за освобождението на Югославия мар
шал Тито кацнал със самолет в Крайова на 25 се
птември 1944 година, където посетил щаба на ко- 
мендантга на съветския Трети украински фронт — 
маршал Толбухин.

Н където водил разго-

армнята
започнаха най-дра.матичната 
и най-хумавната битка 
т°рпята на НОБ за защита 
на ранените. В историята 
НОБ и в исторнята на парти 
занското воюване ще остане 
записан примерът на битка
та край Неретва, когато 
приятелят заема левия бряг 
на Неретва, за 
на партизанските 
минат в Херцеговина и Чер
на гора с цел да унищожат 
партизаните. Неприятелят 

концентрира много свои ча
сти, конто имаха надмощие 
над партизанските, озовали 
се в критическо положение 
заедно с болните и Върхов
ния Щаб. Главната оператпв 
на група била принудена да 

неравноправен бой 
с неприятеля, който прииж
да от всички страни. По то
зи начин се идва до една от 

и да най-тежките и най-славните 
продължат боевете към Сър- битки в историята на НОБ 
бия и Македония- _ _ ^ битката-па живот и смърт

" "Нещжятедях-беше чнсле- — за ранените .
но .много по-надмощен. И- Най-кървавите и драматпч

прони-в йе

на в сред- 
прашят изнапълно СВ(>части. Ооаче Върховният 

комендант даваас- нареждане 
за преминаване «а Неретва. 
На 6 март бойците на Втора 
далматинска бригада, и Вто
ра пролетарска преминават 
Неретва и атакуват 
те от другата страна на Не
ретва. На мястото ца разру
шения мост партизаните 
граждат понтонен мост, чрез 
които прехвърлят ранените.

Битката край Неретва е 
спечелена. Партизанската 

стратегия побеждава и тоя 
път.

Върховният щаб на народо 
освободителната войска, оба 
че разбра намеренията на 
неприятеля и ги осуети още 
в началото. Върховният щаб 
с Първия хърватски корпус 
и Първи босненски корпус 
отбраняваше свободната те
ритория. Отбраната беше до 
верена на Иван Гошняк, 
Вйекислав Холевац, Коста 
Надж и Осман Карабегович. 
Те не само, че отбраняваха 
свободната територия, но из 
вършиха и контраудар с на
мерение да .минат в югоизто 
чна Босна, Херцеговина и 
Черна гора и Санджак

да попречи 
сили да На това пътуване Тито бил придружаван от 

члена на Върховния щаб Иван Милутинович и ше- 
г^нГра^Горнее^3 8001013 ЛШСИЯ ПР« Върховния щабчетници

в Щ.аоа на Толоухин в този румънски град 
маршал Тито приел делегация на българската на 
родна антифашистка организация — Отечествен
“’КОяТО ОТ ямето на своя народ и правителство го помолила да разреши на 
българска армия.

из-

реорганиз праната 
създадена три седмици преди

след събаряне на фашисткия режим в Бъл
гария — да участвуват с Червената армия 
доосвободителната войска на Югославия 
чителшгге операции против германците на терито
рията на Югославия. Председателят Тито от името 
на Националния комитет приел тази молба.

стъпи в това

Тази историческа победа 
народоосвободителната 

войска на Югославия, в коя 
то идва до изражение сътру
дничеството на армията и 
народа е имала и огромно 
политическо значение. Пар-

н наро- 
в заклю-на

У
Жнвоин Николич — Бърка войска, дойде до взатшо об 

виненне на армията и обла- 
оната полиш1Я в Скопие. С 
тая офанзива ръководеше по 
лковник Иван Попов, комен
дант на 52 полк във Враня. 
по-късно комендант на 29 по 
хотна дивиизя. С полицията 
ръководеше Асен Богданов 
областен полицейски начал
ник в Скопие.

След като узна, че окупа
торът арестувал всички мъ
же от свободната територия 
в Крива паланка и че там 
се намират около 2000 чове
ка, щабът на Втори южно- 
моравски отряд с косовски- 
те ръководители взима ре
шение да извърши нападе
ние и освободи Крива пала
нка. През -нощта ат 13/14 
януари 1944 година след два- 
десетчасов ход извършва се 
нападение на Крива палан
ка с Ударната, Косовока и 
Четвърти батальон. Бяха ос
вободени около 2 000 човека 
и върнати по своите домове.

Кумановскпят батальон 
„Йордан Николов’' след 
като успешно излезна от яну
арската офанзива започна 
да действува към Куманово. 
На 13 януари 1944 година (съ 
щия ден когато се ювршн 
нападение на Крива палан
ка) в засада при село Пели- 
нац посреща полицията на 
окупатора и в ожесточен 
бой убива 15, пленяла 17 и 
раиява 9 български поли
цаи. След този голям успех 
Кумановекият батальон се 
промъква в района на Стара 
Брезова н при Втори южно- 
моравски отряд.

(СЛЕДВА)

22-ра СРЪБСКА ДИВИЗИЯ (IV)
Първи южноморавски от- 

РяД тогава се реорганизира 
и формира се Втора южно- 
моравска бригада, в 
състав влиза и един бата
льон на Втори южноморав
ски отряд, наречен Дърно- 
травски. Когато Първа юж- 
номоравска и първа Шума- 
дийска бригада тръгват по 
нареждане на Върховния 
щаб към източна Босна, с 
тях тръгнали и Благое Неш- 
кович и Мома Маркович, а 
в Сърбия останал Петър Ста 
мболич, като комендант 
Главния щаб. В Южна Сър- 
бия^ вече се формирали но
ви бригади. С пристигането 
на английската военна 
сия на 10 декември 1943 го
дина се създават условия за 
получаване на оръжие в Дъ
рпа трава, през нощта 
18/20 декември 1943 година. 
Тоя иът е получено голямо 
количество оръжие (100 пуш 
к.и, 8 картечници „зорка" 
три тежки картечници и 
минохвъргачки от 81 мм). С 
това се създават условия за 
въоръжаване на новоприети 
гналите хора в бригадата. Ус 
ловия за формиране на но
ви бригади ставаха все по- 
благоприяп/и, защото от бой 
ците, които са пристигнали 
през ноември и декември 
1943 година, иа територията 
на Враня бе формиран още

един (4) батальон, който с 
втория батальон е разпола
гал с голема територия — °т 

чийто Варденнк — Бесна Кобила 
— Чутиио бърдо — Козяк, 
Руен, Прешево и Сурдулица. 
Такова разпореждане на ба
тальоните затруднявало ко- 
мандуването.

Окупаторът бързо реаги
ра л, когато бил осведомен, 
че със самолет в района на 
Дърна трава, партизаните 
били снабдявани с оръжие. 
Затова още на 20 декември 

на 1943 прави нападение на Дъ
рпа трава с 300 полицаи от 
Власипа и Мачкатица. След 
като нападението бе отхвър- 

ми- лено, неприятеля предприе
ма второ нападение от Вла- 
сина през Чемериик. И това 
нападение бе осуетено с то

на леми загуби. Неприятелят 
иа 24 декември върши напа
дение с по-големи полицей
ски и военни сили (с около 

, 800 войника) този път от Су
3 рдулица и Власина. Боевете 

продължават няколко дни. 
На 25 декември 1943 присти
гнаха 60 германци от мина 
Мачкатица. В тия боеве взе 
участие и народът, стари хо
ра, жени, дори и деца от Цъ 

трава, Рупля и Млачи-

В шестодневните боеве в 
Дърпа трава. на Павлова 
грамада, Млачищс и Баници 
удари и Трети батальон 
на Втори южноморавски от- 
рял с Косовскмя батальон 
показаха големи боеви спо
собности. Нашият Първи ба
тальон и Тръиски български 
отряЛ заминаха на 21 декем
ври 1943 след като получиха 
оръжие и английска военна 
мисиЯ-

Във връзка с искането на 
политическия комосар на Пе 
та оперативна зона на Макс 
допия Любчо Арсов, че Ку- 
мамовсмсия отряД с застра
шен от четниците на Вардар 
ския корпус, щабът па Вто
ри Южноморавски отрЯА с 
Ударния батальон и младеж 
ката Лужшппка рога (ръко
воден от Петроннс Величко- 
вич) тръгна на торена на 
Пчипя — Свети Илия.

Когато щабът на огряда 
беше в движение, окупато
рът чрез афиши съобщи за 
началото на своята „януар- 
ока" офанзива па доспим 
бряг на Южна Морава, от 
Пирот до Куманово. В тая 
офанзива, която започна иа 
31 декември 1943 година не
приятелят ангажира много 
силни части. Делта беше, 
още през зимата, докато е 
голям смя1’ 11 силел студ, да

разгроми партизанските ча
сти п чрез пнтериацня иа 
мъже от 16 до 60 години на 
територията от Пирот до 
Куманово да попречи иа въз 
обновяване иа НОБ в този 
край. Начинът на офанзива
та беше такъв, че от главна 
та линия Куманово — Кри
ва паланка — Босилеград — 
Стрезимировци — Трън — 
Пирот — Бабушница — Сво
ге отхвърли партизанските 
части към долината ца Юж
на Морава и там да ги уни
щожи. В момента на дейст
вието мъжете бяха събира
ни в събирателни лагери.

Чрез успешен мановър иа 
1 и 3 и упорита борба на 24 
и ударния Втори батальон 
па южпомора1вскпи отрЯА и 
Косовскпя батальон, както и 
па Сръбска Чу|$а па 3 януа
ри 1944 година с пробива на 
Кумановски 

неприятеля ие успя да раогро 
ми партизанските сили. Та
къв успех бе постигнат бла
годарение на голямата спо
собност и храброст на щабо
вете на батальоните и бойци 
те, които действуваха иа 
един фронт 'в дължина от над 
100 км.

Зарад неуспеха на януар
ската офанзива, от която 
окупаторът много очакваше, 
и беше съсредоточил много

батальон

рна
ще, които с това дадоха го
ляла морална подкрепа на 
бойците.

11Стр|
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| В ЧАСОВЕТЕ ЗА ОТДИХ И ПОНИВКА

— Оди кикво бс, бад Раш-
ИЗВОД
Колкото и да я мътя —

вода си следва пътя . ..

ко?
_ От струюту! Сииочка

сиптпу, та имаше малко гу
ляй • • • силната

САТИРИЧНА УЧАСТ— 1’уляйат беше за голем- 
Цариброд, опи об-Ц1ГГС оди 

лизаше пърсти од прасенце
то — умеша се йсдън верд- 
зарчаппп.

няма пита?— Защо за него
— Срещу, ръжена рита ...

— И те ка да йе, не ни йе 
бая Рашко. — 

Иийс не смо кой гшайе кик- 
чорбаджийе, та да нрайи-

Петиайес-шсснай-
души се събра мо и 

пи
смо

* * *
жал — рече

Поправи грешките си стари, 
но . . . в своите мемоари.Ка се оче — све 

се може
пи
мо гуля»* 
сстпна , 
доиедомо токат. А нали 
дшм по кнкви ридаре
«шпули ЖИЦСТС . . .

* ’* *

ИЗ СТАРИЯ И НОВИЯ ЗАВЕТ
После почеше да орате ко 

лко се му чнли, колко па ре 
дали, ама ка запели — доие 
ли струюту.

До чешмуту задими казан 
и иийс се насъбра мо. И да 
ни кажем излезе од убапо 
по-убаво. Иадойдоше йоще 
вердзарчанйе, донссоше си- 
ренце, шушне, па ка заседо- 
мо, од ла«1> на ла<1>, йесеното 
сънцс поче да се изводи към 
то Перос .

—Е па Манчо, айде у здра- 
вйе, па удари йедъи рабуш 
и за нас вердзарчанйе да се 
знайс ка смо струю довели.

Ете, удари рабушат да не 
мисле вердзарчанйе обещал 
съм им пинул, оти истина йе 
дека ка се оче — све се може.

Само с проповеди и съвети 
не ще кандилото да свети. ..Наканн се да идем у Вср- 

дзар. Имам тамо миодзина, 
прнятелйе, та реко да пинс- 
мо по чашку убаву вердзар- 
ску реГппо. Качи се у авто- 
бусат па дзур-бар, дзур-бар 
та у Вердзар. Кита слезо оди 
автобусат вати падннуту и 
ногу пред ногу търго къмто 
селото.

Може да не сте чули ама 
за Вердзар има йедна пого
ворка: „На свак чукар — н 
Вердзар”. А може да се ка
же и: „На свак ридар — н 
Вердзар“. Казуйем ви това 
оти после че ви кажем кик
во може да се направи ка се

Улезо у селото, а оно ннг- 
дс жива душица да се мер
не. Брей, мислим си и. оно 
истина рапшко йе, ама 
село кока йе днбидус запу- 
стсло. Ка при чешмуту най- 
до бай Рашка.

— Е, здрасти бай Рашко, 
куде йе тия народ или и ту-

* * *
това

МОДЕРНО ВРЕМЕ

Не си служи с остени 
а с антени . ..

ка ... * * *
— А нейе, поварка бай Ра

шко, па рече: добре дошъл, 
дъиу си човеците.

— Ко па съга че дъну! — 
удзверн се я*
ли да прнберу това-онова 
докнга йе временцето по- 
убаво, «утре може да л>1ше.

— Абе може, ама ред йе и

ЛЕКАР ИМАЛ НАВИКА ДА ГОВОРИ 
С БОЛНИТЕ НА „НИЕ’ .

— Нас ни боли корем, на нас ни е мно
го лошо- Освен това ние кихаме. Какво трябва 
да направим сега?

— Струва ми се, че най-добре ние два
мата е вас да отидем при друг лекар — забел
язал един болен.

— Не варкаю

"ТГ&ъзг/ьгчпес&гяГР/ГсгЦьг - 
л^опятга те ж&пегехя „

ЯР&Яг&сг сгттгцр?,,, //

-*Г<?<3>-*КГ/'ГХ?ЗС? 

Ще ЛргУ&ЮГЛ&тЛ,,

о „ з>еу7ег//ьг?г /гг&г/у
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