
Вря-тстВо
Л*^°Д^_°ст всдар югос-лдвмя .»

25 ЯНУАРИ 1974 д БРОЙ 637 ГОДИНА XVI » 0,80 ДИНАРА

ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО НА ПОСЕЩЕНИЕ 

В индия, БАНГЛАДЕШ И НЕПАЛ
ОТ 24 ЯНУАРИ ПРЕЗИДЕНТЪТ НА СФРЮ 

ЙОСИП БРОЗ ТИТО Е НА ОФИЦИАЛНО ПРИЯ
ТЕЛСКО ПОСЕЩЕНИЕ В ИНДИЯ ПО 
НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ИНДИя В. 
ТИРИ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО 
ИНДИРА ГАНДИ.

които обезпечи здравина на 
тази многонационална общ
ност.

„Ню вейв“ изтъкна, че са
мият факт, че Хито е решил 
лично да дойде в Ню Делхи 
да приеме Неруовата награ
да, говори за чувствата кои 
то югославския президент 
има към Индия и спомена 
за Неру. „Отдавайки чест 
на Тито — пише списанието 
— Индия ще бъде сама удо 
стоена, като отново потвър
ждава своята отданост на 
идеалите, които съвместно 
делиха създателите на Ре
публика Индия и Социалис
тическа федеративна репуб
лика Югославия — идеалите 
на мира и човешкото брат
ство, равенство между голе
мите и малки нации, актнв- 
на оръжието, но с разви- 

Ц личните обществени строеве, 
Ц решаване на международни 
Ц те проблеми не със силата 
Ц на оръжието, но с разви- 
I тйе на международното раз 
Щ бирателство. Това са идеа- 
Щ ли, за които Тито работеше 
Ц през целия си богат и раз- 
щ нообразен живот, като ме- 
щ талически работник, нелега- 
Щ лен революционер, партизан 
Щ ски лидер, строител на иа- 
Щ . цията и държавник със све 
Щ говна репутация“.

ПОКАНА

Президента Тито придружават предсе
дателят на. Скупщината на Сърбия Драгослав 
Маркович, подпредседателят на Съюзния из 
пълнителен съвет Милош Минич и съпругата 
-му. Милка Минич, секретарят на изпълнител 
ния комитет на ЦК на СК на Хърватско Йо
сип Върховец, членът на Съюзния изпълни
телен съвет и съюзен секретар на външната 

. търговия Емил Лудвигер, помощникът на съ
юзния секретар на народна отбрана адмирал 
Бранко Мамула и други личности.

ЗА САМОУПАВЛЕНИЕТО
УПРАВЛЕНИЕТО Е НАЙ-ТРУДНАТА 

ЗАДАЧА тъкмо когато се реши тази задача 
( в главни и основни черти) — ще може да се 
каже, че Русия е не само съветска, но и со
циалистическа република. — Съществува „чу 
десното средство“ наведнъж, с един удар десе 
ткратно да се увеличи управлението, с което 
нито една капиталистическа държава не раз
полагаше и не може да разполага. Това „чу
десно средство” е привличането на трудовите 
маси към всекидневната работа ка управле
ние. Да се движи революцията напред значи 
— да се развива самоуправлението.

Болшинството трудещи се трябва да се 
привлече на арената на тоя труд, където ще 
могат да покажат своите сили, да развият 
своите способности, да се открият талантите, 
които в народа имат непресъхващ източник, 

хиляди и милиони капитализмът

Посещението на президен
та на Републиката Тито на 
приятелска и необвързана 
Индия, с която Югославия 
има . традиционно близки и 
развити отношения, предста 
влява продължение на дву
странно полезните контакти 
и обмен на мнения на. най-
високо равнище между две
те страни по въпроси от 
общ интерес в областта на 
международното и взаимно 
сътрудничество, 
но и текущата и бъдеща по
литика на необвързаните 
страни. В течение на посе
щението на президента Тито 
ще бъде връчена „Награда
та Джавахарлал Неру за 

разбирате

включител

което на 
тъпчеше, давеше и душеше.

Отчетно-изборно заседание на ОК на ССРН в Димитровградмеждународното 
лство", чийто лауреат е за 
1972 година.

Три делхийски списания 
— „Товт“, „Янг индиен“ и 
„Ню веив“ в най-нрвите си 
издания публикуваха мате
риали за Тито, пред посеще 
нието му в Индия. Изтъквай 
ки близкото приятелство 
жду индийския и югослав- 

народи списанията от 
белезяват, че основите на те 
зи отношения са сложили 
президентът Тито и премие
рът Неру, които съвместно 
се бориха за равноправни 

отношения.

В БОРБА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ПРАВАТА
НА РАБОТНИ

ЧЕСКАТА КЛАСА
т ДЕЛЕГАТИТЕ ПОЛОЖИТЕЛНО ОЦЕНИХА ЧЕ
1йМциТнА’адЬАА*“тИ°в?“се

ПЪЛНИТЕЛ!?! ОТБОР НА ОК НА ССРН БЕ ИЗ
БРАН ЦВЕТАН ЕЛЕНКОВ.

шме I
Йосип Броз Тито

ските

чит го слушат всички. Оба
че най-големите Титови зае 
луги _ според списанието 
— са свързани с развитието 
на Югославия. Неговите ус- 

миналата война сре
щу Хитлеровата военна ма
шина са добре известни на 
целия свят. Той успя ла <Ч>-> 
даде единна и здрава Юго
славия, която има сили да 
се изправи срещу всички из 
кушения.

„Янг индиен“ пише, че Ги 
то е единствена личност. 
“Тито не е само идеолог и 
мечтател. Той дава коикрет 
на форма па своите идеи- 
Онова което е днес Югосла 
■вия, това е резултат на него 
вите усилия, без почивка, тя 
е като цвет с упователна ми 
ризма, която засади и отгле 
да Тито,,.

По-натат-ьк списанието да 
за бързото стопан

ка Югославия,

гатн на конференцията присъствуваха и 
Тодор Славиноки, член на Председател
ството на Републиканската конферен
ция на Социалистическия съюз, Мио- 
драг Вуйчнч, председател на Междуоб- 
щинската конференция на Социалисти- 

Ниш, представители

Оценявайки четиригодишната рабо
та на Общинската конференция на Со
циалистическия съюз в Димитровград 
делегатите на новоизбраната Общинска 
конференция на първото си заседание, 
състояло се на 19 януари, заключиха, че 

този период са осъществени: поло- 
всички области

международни 
миролюбиво съжителство и 
премахване на опасността 
от война.

Под заглавие „Винаги доо 
ре дошъл гост“ списанието 
к „че трудно

някой

цех и в

ческия съюз 
иа Югославската народна армия, пред
ставители на обществено-политическите 
организации и други гости.

през
жителки резултати във 
на стопанския и обществено-политиче- 

общината. Освен 68 делс-
„Товт“ изтъква, 
може да се намери 
друг чуждестранен държав- 

посещение ще бъ 
такава ра-

ски живот в "г”"—Дп" ек гвалвя* зггияаигк т йгз'». —
ку.рса ма Съюза иа комуни- жение Петров подчерта, че 
стите Социалистическият съ за ефикасно осъществяване 

трябва тю-бързо да над на ролята на Сощшлистччес 
лелява старата практика и «пя съ«оз, в новите условия, 
да върви От- една до друга . е нужно по-голямо единство 
акция да обезпечава най- на всички прогресивни об- 
широка информираност иа ществени сили и оргаяиза- 
трудещите се и пълна отго- шш начело със СЮК. 
ворност на всички носители Както в речта на Илия Пс 
па политическите, обществс- троп, така и в разнеквания- 
ин и самоуправителни фуик та на другите разискващи 
шш да изкорени от редове бе изтъкнато, че в Днмн- 

— лпбе-

Встъпнтелпо слово изнесе 
Илия Петров, досегашен пре 
дседател иа изпълнтелния 
отбор на ОК на ССРН. о 
речта си той изтъкна:
_ Задачата на Социалис

тическия съдоз е решително 
и без колебание да работи 
за осъществяването на поли 
тиката иа СЮ1К, да създава 

за единство на ак- 
оспособява за 

по всички

пик, чисто 
де посрещнато с

какъвто е югославския
президент“. Поставяйки въп
рос какъв е този осооен ма 
гнетизъм, който привлича 
Индия и Тито и Тито 
Пилия, авторът посочва, ю 
той се крие в самата лич
ност на югославския вожд.

Списанието припомня за 
Титовото Стълкновение със 
Сталин и неговата непоколе 
бима решеност да запази са 
мостоятелиостта и независи
мостта на Югославия. Със 

политика гой си е

гоз

условия 
циите, да се 
ефикасна дейност 
въпроси в сегашния етап на 
нашето развитие, 
непрекъснато да работи за 

рабо-

ва данни 
ско развитие 
подчертавайки, че същевре- 

продължил проце- 
децеитрализация и 

на властта,

активно и
нате си останки 

рализъм, технократизъм, иаменно с 
са на
демократизация

(НА 3 СТР.)своята „
спечелил такъв авторитет в 

внимание и по
павлияниепълно

света, че с



Решителна крачка към мира в Близкия изток
IПрезидентът Тито ще 

посети Бангладеш
I

Подписано споразумение за раздалеча
ване на египетските и израелсни войски

I

-
По поканп от президента па НР Бангладеш п 

председателя на правителството Шсик Муджибур 
Рахман, президентът на Социалиотичеока федера
тивна република Югославия |Йосип Броз Тито със 
съпругата си наскоро ще направи официално прия
телско посещение в Народна република Бангладеш.

СПОРАЗУМЕНИЕТО ПОДПИСАХА НА 18 
ЯНУАРИ НАЧАЛНИЦИТЕ ИА ГЕНЕРАЛ- 
ЩАБОВЕТЕ ГАМАСИ И ЕЛАЗАР. В СРОК 
ОТ 40 ДНИ ИЗРАЕЛЦИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ 
ИЗТЕГЛЯТ НА-30 КМ. ИЗТОЧНО ОТ СУЕ- 
ЦКИЯ КАНАЛ.

На 18 януари на 101-ия километър на шо 
Сето Кайро—*Суец в палатката на силите на 
Обединените Нации бе подписано египетско- 
израблекото споразумение за дезангажиране 
И отделяне на египетските И израелски вой
ски на синайския фронт. Това е първият до
кумент, който Израел Досега е подписал с 
която и да било арабска страна. Споразуме
нието са подписали началниците на генерал
ните щабове на египетските и израелските 
въоръжени сили генералите Мухамед Абдел- 
гани ел Гамаси и Давид Елазар.

Каирските вестници писа- своите сили 30 километра из 
ха, че Израел ще изтегли точно от Суецкия канал в

срок от четиридесет дни 
след подписване на споразу
мението за дезангажиране 
на силите, докато подпредсе 
дателят на израелското пра
вителство Йгал Алон е зая
вил, че израелските въоръ
жени сили на Синай ще се 
изтеглят до пред стратегиче 
ски важните клисури Митла 
и Ел Гиди. Други Подробно
сти за точките и сроковете 
предвидени в споразумение
то не бяха дадени.

Повече от една седмица в 
страните на Близкия изток 
пребиваваше американския 
държавен секретар Хенри 
КисииджъР, който водеше 
ежедневни последователни 
разговори с най-висшите е- 
гипетски и израелски ръко
водители. След подписване 
на споразумението Кисинд- 
жър продължи своето турне 
в Йордания, Сирия и други 
арабски страни, с цел да се 
обезпечи здрав мир в Близ
кия изток.

След подписването на спо- 
египетският

И Непал
По покана от Техните величества краля и кра

лицата на Непал президентът на СФРЮ (Йоонн 
Броз Тито със съпругата си ще направи приятелско 
държавно посещение на кралство Непал от 2 до 5 
февруари тази година.

В Съюзната скупщина

Съветът на народите 

потвърди пр ектокон- 

ституцията на СФРЮ разумението, 
президент Ануар ел Садат 
направи турне в останалите 
арабски държави с цел да 
обезпечи „разбирателство и 
помощ” от останалите араб
ски Държави. От Асуан Са
дат замина за Саудитска А- 
раби* за да продължи раз
говорите си с ръководители 
те щ Сирия, Кувейт, Катар, 
Бахреини, Абу даби, Алжир 
и Мароко. Очигледно е, че 
по-нататъшните акции на е- 
пшетския президент СаДат 
не могат да бъдат успешни 
без общата арабска подкре
па и активно излизане на 
сцената «а Сирия и Палести 
на. Това трябва да премах
не подозренията на някои а- 
рабски страни, че заключе
ното споразумение представ 
лява ! сепаративен мир меж
ду Египет и Израел.

Президентът Садат е зая
вил, че „египетският и сирни 
скйят фронт са един и същ 
фронт" и че той се чувству
ва лично задължен да рабо 
ти за раздалечаване на вой
ските на сирийския фронт.

На 22 този месец СъвеТъТ 
на народите на Съюзната 
скупщина утвърди проекто 
конституцията на СФРЮ. 
На 30 и 31 януари по прое- 
ктоконстнтуцията ще се из
яснят и останалите съвети 
на Съюзната скупщина, а 
от 5 до 11 февруари и скуп- 
щините на всички републи
ки и автономни покрайнини. 
Както заяви председателят 
на Съвета на народите Мика 
Шпиляк Конституцията на 
СФРЮ ще бъде провъзглаее 
на към 20 февруари.

Говорейки на сесията на 
Съвета на народите предсе
дателят на Съюзната скуп
щина и председател на Съ
юзната конституционна ко- 

Миялко Тодорович 
между другото каза:

— С приемането на Кон
ституцията ще бъде завърше 
на и втората фаза на консти 
туционната реформа, започ
ната преди цели три години. 
Това беше интензивна акти 
вност, теоретична и практи
чна, идейна 
Покрай широките обсъжда
ния бе вършена и практич
на проверка на новите прин 
ципни поставки въз основа 
на реформата през първия 
етап. По такъв нчин може 
да се каже, че в изготвява-

Йето Па Новата Конституция 
взеха участие милиони тру
дови хора навред в страна
та. Следователно, в нея са 
вложени, така да се каже, 
целокупното знание и опит 
на нашата общност, както и 
всички прогресивни тежне
ния и стремежи на работни 
ческата класа и останалите 
трудови хора.

Обаче Конституцията е ре 
зултат на свободно и равно
правно споразумяване меж
ду нашите републики и по
крайнини, единодушно приет 
синтез на общи интере
си на нашите народи и на
родности.

По своето съдържание и 
поради такъв начин на из
готвяне и приемане, тази Ко 
нституция е същинска пове
ля «а самоуправлението и 
обществен договор, с който 
се изгражда и урежда наша 
та многонационална социа
листическа свободна общно
ст на труда.

мисия

и политическа.

Делегация на СЮК посети Алжир Алжир. Изразено бе голямо 
съвпадение на гледищата, 
каза Доланц. В близко бъде 
ще ще дойде до нови акции 
на необвързаните страни а 
особено с оглед на най-вйж 
ните моменти, присъЩй 
международния живот, а то 
ва са енергийната криза, 
щата международна иконо
мическа обстановка й други 
въпроси.

Накрая Стаите Доланц за
яви, че посещението е било 
твърде успешно и важно, и 
че наскоро може да се оча
ква връщане на посещение 
на високо равнище от стра
на на ФНО.

На края на посещението е 
издадено съвместно комюни 
ке, в което се казва, че най 
чновото развитие на събити 
ята в света потвърждава оце 
нките на Четвъртата конфе 
ренция на необвързаните. 
Двете делегации са отдели
ли особено внимание на въ
просите на сигурноста и «Съ
трудничеството в областта на

че техни 
за необходимото

УСТАНОВЕНО НОРМАЛНО СЪТРУДНИЧЕ
СТВО МЕЖДУ СЮК И ФНО Втечеше по държавна линия, 

докато политическите орга
низации главно само следе- 
ха междудържавната акция 
на плана на необвързването. 
Съвместно констатирахме, 
подчерта Доланц, че е твър
де важно и политическите 
прогресивни организации в 
рамките на движението на 
необвързването да възста
новяват помежду си по-тес
ни връзки. Ясно е, добави 
Доланц, че твърде много ра 
зговаряхме за сегашното по 
литическо положение на име 
ждународен план, за проб
лема на Близкия изток, бъде 
щите акции на необвързани 
те страни и други въпроси. 
Доланц заяви, че в разгово
рите е Хуари Бумедиен като 
шеф на партията на ФНО, 
делегацията е ра зговаряно 
какво е направено на равни 
щето на делегациите. С Бу
медиен също разговаряхме 
и за предстоящите акции за 
провеждане на -решенията 
на Четвъртата конференция 
на необвързаните страни в

Об
В течение на миналата се те задачи беше да възстано 

дмица делегация на Съюза вим нормално сътрудничест 
на югославските комунисти, во между пашите две пар- 
възглавявана от секретаря тии, да се договорим за ини 
на Изпълнителното бюро на циатиВата за политическо 
Председателството на СЮК сътрудничество между оста- 
Стане Доланц бе на йетири- налите обществено-полити- 
дневно посещение на Фрон- ческй организации в Юго- 

националното освобо- славия каквито са ССРНю, 
ждение (ФНО) в Алжир. синдикатите, младежта и

Оценявайки разговорите и други с партньорите им в 
резултатите от посещението, Алжир и за сътрудничество 
Стане Доланц след завръща 
нето си в Белград заяви, че 
почти седем години Съюзът 
на югославските комунисти 
практично нямаше връзка 
с Фронта на националното 
освобождение на Алжир. Та
кова състояние беше ненор- танали елементи в 
мално, заяви Стане Доланц, обществено-политически жи- 
ако се имат предвид нашите вот. Нйе изхождахме от об 
международни отношения и стоятелството, че _ е твърде 
факта, че Югославия и Ал- важно ,необвързаните стра- 
жир са две твърде важйи 
необвързани страни.

Заради това, каза -по-на- 
татък Доланц, една от наши

ВЕСТНИК НА БЪЛГАР 
СКАТА НАРОДНОСТ Е 

СФР ЮГОСЛАВИЯ
Наляга всеки петък

та наколегия
Дкрфктор, главен 

отговорен редактор 
ТОДОР ВЕЛЧЕВ 

Тмоогтесхи редактор 
БОГДАН НИКОЛОВ 

Нздяса братство” — 
Ниш, Станко Пауиоккч 

А6 Т2, телефон 25 4» 
ТадаКМЯ »ввЯ1«ат В, 

а амрвдив» 29

между градове.
Считам, заяви Доланц ,че 

успяхме напълно да норма
лизираме отношенията меж- 
де СЮК и ФНО, и че 
създали предусловия за съ
трудничество и с всички ос 

нашия

сме

Р* Средиземноморието. 
дошли до извода.Такта сметка 

*Нв9-ММЗЯ
СДК - Наш ят анализ 

свързване на сигурността
Европа, Средиземноморието
и в Близкия изток е напъл
но потвърден от най-новите 
събития — се казва в съоо-

в
Ппмшвп „В у* Кара ни да сътрудничат помежду 

си и в областта на полити
ческите организации. Тази 
акция йо-малко или повече

дам”. С*. На
А* п — ■■
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Отчетно-изборно заседание на М на ССРН в Димитровград

В БОРБА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ПРАВАТА 

НА РАБОТНИЧЕСКАТА КЛАСА
Приветствена телеграма

До президента на СФРЮ и 
председателя на СЮК 
— другаря Иосип Броз Тито

Белград
(ОТ 1 СТР.) 

тровградска община 
ществени крупни резулта
ти. От слаборазвита среда, с 
изостанало селско стопанст
во и дребно занаятчийство 
Димитровградска община 
днес се характеризира с нови 
и модерни промишлени обек 
ти, които заемат важно 
то в стопанството й. Бързо
то стопанско развитие е до
принесло броят на лицата на 
станени на работа да дости
гне цифра от 3.300 души. То 
ва е, без съмнение, оказало 
влияние и на останалите от
расли. През последните 
лко години

представява преломна точка 
за по-нататъшното му раз
витие и разрешаване на про 
олемите в тази област. Длъ
жността на Социалистичес
кия съюз е цялостно

е обезпечено мнозинство на 
преките производители — 
от 87 делегати 20 са работни 
ЦИ, непосредствени произ
водственици, 34 селскостопан

са осъ-

СКЪПИ ДРУГАРЮ ТИТО, 
събрани днес, на заседание на Общинската конфе
ренция на Социалистическия съюз на трудещите се 

Димитровградска община, дадохме оценка на на
шата политическа дейност и констатирахме, че 
тази община е постигнато пълно единство 
литическата акция и мисъл. Нашите граждани и 
всички ние сме горди, че начело на нащата социа
листическа самоуправителна общност и начело на 
Съюза на югославските комунисти се намираш Ти, 
другарю Тито, понеже под Твое ръководство за 
пръ» път в нашето отечество, като българска наро
дност получихме равноправие и свобода, която ни
кога преди това не сме имали.

Именно затуй, като равноправни граждани с 
всички останали народи и народности в нашата ст
рана ще се борим за укрепване и развитие на бра 
тството и единството на нашите народи, понеже 
това е придобивка с кръв спечелена в нашата со
циалистическа революция.

Под Твое ръководство ние успяхме в Димитров 
градска община от пълно неразвит район да съз- 
дадем условия, които ни доближават до развитите 
краища в нашата страна.

Задачите, които Ти и Изпълнителното бюро ни 
възложихте в Писмото, ние не само формално при 
ехме, но чрез политически акции без компромиси 
се застъпихме да ги претворим в живо дело. Пис
мото ни оказа подкрепа и ни насърчи още повече 
да заздравим нашето идейно-политическо единство 
в борбата за по-ускорено развитие на самоуправи- 
телните отношения и решаващата роля на нашата 
работническа класа.

Поради това изказваме готовност и в бъдеще 
да бъдем борци за провеждане на задачите, които 
Ти, другарю Тито, и Съюзът на комунистите, ще 
възложите пред нас. Но едновременно изискваме 
Съюзът на комунистите на Югославия на своя Де
сети конгрес Теб да избере за доживотен предсе
дател, а Съюзната скупщина да Те избере за до
животен президент на Републиката.

Членовете и гостите на Общинската 
конференция на ССРН — Димитровград

ангажн в
в

на по-
мяс

няко
са постигнати 

големи резултати в област
та па комуналното строител 
ство, за което членовете 
Социалистическия съюз са 
били цялостно ангажирани. 
Само преди две и половина 
години в общината са били 
електрифицирани осем села, 
докато сега ток имат дваде
сет и две села и акцията 
приключва още в девет се
ла. Тези успехи са имали 
влияние и върху битовото 
равнище на население. Днес 
в общината има над 300 ча 
стни автомобила, 1.500 теле 
визора, 2.000 радиоапарати 
и т. н.

Обаче за по-нататъшното 
афирмиране на Социалисти
ческия съюз е нужна Пълна 
ангажираност във всички 
предстоящи акции.

на

ЦВЕТАН ЕЛЕНКОВ
Роден е през 1928 го

дина в с. Каменица.
От 1948 година е член 

на Съюза на югославска 
та комунистическа мла
деж, а същата година е 
приет и в Съюза на юго 
славските комунисти.

Бил е член на Око

лийския комитет на Съю 
за на
мунистическа младеж, 
член на Околийския от
бор на Народния фронт, 
председател на Изпълни
телния отбор на Общин
ската образователна об- 
щност,___________________

югославската ко-

СТАБИЛИЗАЦИя НА СТО
ПАНСТВОТО И РАЗВИТИЕ 
НА СЕЛСКОТО СТОПАН 
СТВО — ОСНОВНИ ЗАДА-

скн производители. В конфе 
ренцията са и осем жени. 
На'заседанието си Конфере 
нцията избра нов Изпълни
телен отбор от 21 членове, 
а за председател на същия 
бе избран Цветан Еленков, 
преподавател в основното 
училще. За подпредседател 
на Изпълнителния отбор бе 
избран Борис Борисов, стро
ителен инженер в „Градня". 
Бяха избрани и комисии и 
тела при Общинската конфе 
ренция, както и комисии за 
обществена активност на же 
ната за председател на ко
ято бе избрана Ана Станче
ва, техник в заводите на 
„Тигър'-

На заседанието бе изразе
на пълна благодарност 
другаря Илия Петров за до
сегашната му активна рабо
та в ССРН.

Конференцията изпрати пи 
смо до другаря Тито -с жела 
ние да остане доживотно 
председател на СЮК и пре
зидент на СФРЮ.

ране за укрепване на селс
кото стопанство а преди вси 
чко, че над 60 на сто от жи
телите в общината 
от земеделие. В това отноше

ЧИ живеят
В по-нататъшната работа 

пред Социалистическия съюз 
е неотложна задача за реа
лизиране на същността на 
конституционните 
ния, новото положение и 
функция на общината и но
вата система на делегатен 
принцип и доминираща ро
ля на работническата класа.

Организациите на Социа
листическия съюз, в предсто 
ящия период, всекидневно 
ще следят проблемите на 
стабилизирането на стопан 
ските организации в общи
ната за икономическа, соци 
ална и политическа стаби
лизация. Нужно е критиче
ско отношение и анализира 
не на инвестиционните про
грами на трудовите органи
зации, на тяхното обществе 
но-икономическо състояние 
й разглеждане на същността 
в прилагането на конститу
ционните амандмани.

Особено внимание Конфе 
ренцията посвети на разви
тието и положението на сел 

Както бе

Обществена хроникание е нужно увеличение на 
производствените площи, вне 
дряване на съвременна тех
нология, сдружаване на част 
ното и

измене- ПО-ДОБРА ХРАНА ЗА 

РАБОТНИКА
обществено селско

стопанство, осъществя 
на зеления план“ и т.н.

Социалната политика и 
превъзхождане на неоправ
даните социални разлики, 
последователно осъществява
не на принципите на кадро 
вата политика, по-голяма ин 
формираност, развитието на 
самоуправителните отноше
ния в областта на култура
та, образованието и физкул 
турата, осъществяване на ро 
лята в областта на общона
родната отбрана, междуоб- 
щинско сътрудничество и пр. 
са неотложни задачи, които 
се намират пред новоизбра
ната Общинска конферен
ция на 
съюз.

ване

общественото хранене става предмет на вни- 
Ц манне на дейността на Общинския синдика

лен съвет и синдикалните организации. Про
блемът е схванат твърде сериозно и с него за

почват да се занимават всички обществено-поли
тически фактори. Не се касае за това че работни
ците досега не са имали възможност да се хранят 
в своето предприятие. Обществено хранене са има
ли почти всички настанеш! на работа в стопанст
вото. Не са я имали работещите в нестопанските 
дейности.

Основната организация на сдружения труд 
„Балкан" в Димитровград издава над 450 яденета 
на ден за работниците на „Свобода", „Градня“, 
„Услуга“, а до неотдавна и на „Цнле”. Работниците 
в „Димитровград" и „Тигър“ си имаха свои работ
нически столови.

Но и покрай това Общинският синдикален съ
вет раздвижи акция за организиране на още по- 
добро общеотвено хранене по повече съображения.

С това се цели да се осигури на работниците 
в „Сточар”, „Търгокооп", Здравния дом и управата 
в Общинската скупщина по същия начин да полу
чават по едно ядене на ден. За осигуряване на кон
трол в начина на подготовяне и качеството на хра
ната за изравняване на цените на абонамента, обез 
печаването на хигиенични условия в сервирането 
на храната Синдикалният съвет предлага храната 
да се готви на едно място, докато в Димитровград 
не се създаде съвременна кухня за обществено хра 
нене, както и подготвен персонал.

Кой и как ще подготвя храната — ще зависи от 
договора между синдиката и „Балкан" н останали 
те заинтересовани страни. Контрол над работата 
и спазването на предвидените норми ще упражня
ва комисия, която ще основе синдикатът.

Тази инициатива е важна крачка в разрешава
нето на един жизнено важен работнически въпрос 
особено за работещите и бекярите. Синдикатът зна 
чи търси решение на един, преди всичко, работни
чески проблем. Защото прехраната е важно усло
вие за нормално производство.

на

Социалистическия

В КОНФЕРЕНЦИЯТА — 
БОЛШИНСТВО НА ПРЕКИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ

В новоизбраната Общин- 
конференция на ССРН

ското стопанство, 
изтъкнато, сегашният моме- 

стопанство
А. Д.

скант за селското

Делегати 
и гости на 
конференцията

М. Б.
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Отчетно-изборна конференция на Съюза на комунистите в Бабушница

ЗА ЕДИНОМИСЛИЕ И ЕДИНОДЕЙСТВИЕ НА КОМУНИСТИТЕ
гато сс касае за стопански 
и политически криминал, ка 
кто и за прояви па хулиган 
ство. НОВИЦЛ ТОДОРО 
ПИЧ каза, че в Бабушница 
комунистите нс присъству- 
ват на Събрания и договори. 
Договорен е строежът на 15 
жилища и нищо нс е напра
вено, а Ш1КОЙ не дава от
чет. Защо? Д-р МИЛЕ ЙО- 
ВАНОВИЧ каза, че Здрав-

КОНФЕРЕНЦИЯТА ПРЕДЛОЖИ НА 
ДЕСЕТИЯ КОНГРЕС НА СЮК ДА 
ПРИЕМЕ РЕШЕНИЕ НА ПАРТИЙНИ
ТЕ БИЛЕТИ ОСВЕН СЪЩЕСТВУВА
ЩИЯ АМБЛЕМ ДА СЕ ОТПЕЧАТА И 
ОБРАЗЪТ НА ДР. ТИТО

До председателя на 

СЮК Йосип Броз Тито
БЕЛГРАД

В миналата събота делегатите на Общин
ската конференция в Бабушница избраха 
нов общински комитет и др. тела и комисии 

Общинската 
нов секретар на ОК на СКС е избран Мио- 
драг Панчич, квалифициран металостругар, 
работник в „Балкан“ във В. Бонинци. За де
легати на Седмия конгрес на СКС. са избра
ни Радоя Стоянович, земеделски производи
тел от Завидинци и новоизбрания секретар 
на Комитета Панчич.

Доклад „Задачите на Съюза на комуни
стите в по-нататъшното осъществяване 
становищата от Писмото на другаря Тито и 
Изпълнителното бюро на Председателството 
на СЮК“ изнесе досегашния секретар на ко 

Будимир Величкович. В работата на 
заседанието взеха участие и Божидар Ма- 
нич, член на
цията на Съюза на комунистите в Сърбия.

Събрани на отчетно-изборна конференция на 
Общинската организация на Съюза на комунисти
те в Бабушница, критически анализирахме дейно
стта на комунистите в духа на класово-социалната 
същност на становищата, изразени в Писмото и 
Платформата за Десетия конгрес на СЮК и се дого 
ворихме за предстоящите задачи.

Ръководени от ония класово-ревоюционни на
соки, които винаги бяха присъщи на идеологиче
ската акция на СЮК, твърдо сме решени да над
делеем нашите субективни слабости и обективни 
трудности и паралелно с общото стопанско и обще 
ствено развитие на общината на практика да до
принасяме към по-нататъшното развитие на социа
листическото самоуправление като вид на непосре
дствено участие на работническата класа и всички 
трудещи се в политическия и обществен живот в 
общината.

Знаейки сложността на предстоящите задачи, 
ние Ти обещаваме, че ще положим всички свои си
ли и способности за да претворим в живота ония 
цели, които в настоящия етап на обществено раз
витие стоят пред нас, пред цялата работническа 
класа и всички трудещи се, които поставя СЮК, 
като основна идейно-политическа и направля
ваща сила в борбата за самоуправление, като спе
цифичен облик на диктатура на работническата 
класа.

Законференция.на

на

митета

постоянната част на Конферен- Миодраг Панчич е ро
ден през 1945 година в с. 
Извор, недалеч от Бабу
шница. Той е квалифи
циран работник - шло
сер в основната органи
зация на 

труд „Балкан 
Бонинци. Бил е член на 
предишния състав на Об 
щинския комитет на 

Съюза на комунистите 
в Бабушница. Бил е сек 
регар на партийната ор 
гаинзация в своето пред 
приятие.

Следва виеше техюгче 
ско училище в Земун.

гажират в осъществяването 
на „зеления план”.

Младежки политически 
школи да се организират в 
Звонци, СтрелъЧ, В. Бонин
ци, а не само в Бабушница, 
се застъпва Мирча Петро- 
вич, секретар на партидна
та организация в Бабушни
ца. Съществуват условия за 
марксистко образование, 

идейно-политическа работа 
да използват районни съве
щания и събрания на кому
нистите.

СВЕТА НИКОЛИЧ предсе 
дател на Общинската скуп
щина показателно посочи 
стопанската изостаналост на 
общината с факта, че нацио 
налния доход на глава от на 
селението възлиза на 
динара, а това е към 40 на 
сто от републиканския до
ход. Обаче миналогодишни 
те резултати на стопанисва
не не са за подценяване тъй 
като успешно се провеждат 
организационните мерки, 

премахва се неплатежоспосо 
бността а нито една основна 
организация на сдружения 
труд освен кооперация „Еди 
нетно” не е работила със за 
губа. Недопустимо е — каза 
Николич-да имаме толкова 
малко високи специалисти, 
особено технически кадр^« 
Отношението към тях тряб
ва да се промени и в Съюза 
на комунистите и в основ 
ните организации на сдру
жения труд. Трябва да се 
направи всичко възможно 
да се привлекат. Станимир 
ИЛИЧ, председ. на ССРН 
запозна Конференцията с 
календара за избиране на 
представителни тела. Той се 
застъпи за единна акция на 
комунистите във всички ор
гани да преобладава работ
ническо мнозинство.

ДРАГУТИН ПЕЙЧИЧ съю 
зен представител, поиска да 
се направят ясни програми 
за селското стопанство и по 
проблемите на основните ор 
ганизации на сдружения 

труд да разговаря на събра
ния на трудовите хора. ЖИ 
ВОТА СТОЯНОВИЧ изтък 
на, че е необходимо да 
се изостри наказател

ната политика, особено ко-

Това заседание на ОК на 
СКС, а и целокупната избор
на дейност бе насочена към 
разглеждане на работата 
преди Писмото, а след това 
към осигуряване на позиции 
на работническата 
във всички сфери на рабо
та в общината. Положител
но е, че и в тези избори Съю 
зът на комунистите успя в 
Общинската конференция да 
обезпечи мнозинство.

сдружения 
” във В.

В настоящия момент мислите и чувствата на 
всични ни се сливат в единственото желание, кое
то е израз на трудещите се в общината, доживотно 
да останеш на поста председател на Съюза на юго
славските комунисти и президент на,СФРЮ и още 
дълго да ни водиш по пътя на самоуправително из
граждане на нашата социалистическа общност.

Резултатите, които ще осъществяваме в развоя 
на материалното производство и новите самоупра- 
вителни отношения в осъществяването на плана по 
развитие на селското стопанство, образованието, 
здравеопазването, кутурата, жилшцно-комуналните 
и др. области на обществения живот, ще бъдат 
най-доброто доказателство на нашата преданност 
н готовност да се борим за идеалите на самоупра
вително, социалистическо и хуманно общество, за 
класово-работническа насока на СЮК, на която Ти 
посвети целия си живот.

класа

За да осигури авангардна 
роля и класова острота „Съ 
юзът на комунистите тряб 
ва час по-скоро да утвърди 
основните насоки на разви
тие на стопанството в общи 
ната", се казва в доклада. 
Също така предстоят изклю 
чителни усилия в идейно-по 
литическото действуване за 
единодействие и единомис
лие и разширяване на кла
совата основа и Съюзът на 
комунистите в общината да 
продължи да стеснява про
стора на бюрократичните и 
либералистични сили и АР- 
носители на уклони.

ния дом няма достатъчно 
специалисти но не намира и 
разбирателство за труднос
тите и проблемите, с които 
се бори особено от хора, ко
ито трябва да помогнат.

В работата на конферен
цията взе участие и Божи
дар МАНИЧ. Той между дру 
гото изтъкна, че междуобщи 
нското сътрудничество в то
зи край е неразвито и пора
ди това се стига до недора
зумения. Пиротският регион 
би трябвало да има програ
ми на развитие. За единна 
работа има много политичес 
ки съображения. Общинските 
граници не бива да бъдат 
пречка за сътрудничество. 
Говорейки за специфичнос- 
тите на Бабушнишка общи
на Манич каза: „Положихте 
много усилия за развитие на 
отношенията между народа 
и народността в тоя край. 
Обаче трябва винаги да се 
проверява дали достатъчно 
сме направили българите да 
бъдат равноправни, както и 
комунистите - българи дали 
и те от своя страна са напра 
вили същото в тази насока. 
Част от българската народ
ност е тук при нас, а край 
нас е НР България. С тази 
страна ние имаме добри от
ношения и тези отношения 
трябва и по-нататък да раз
виваме понеже това изиск
ва интернационализмът, за 
който напълно се застъпваме. 
Обаче нито историята като 
наука, а ни пропагандата, не 
успяха досега достатъчно 
да разработят този въп

рос, нито достатъч-
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но сме се занимавали с об
щата борба на сърби и бъл
гари срещу турците, нито 
достатъчно сме разяснили 
общата борба срещу собст
вените буржоазии, които у- 
мишлено тровеха отношени 
ята между народите. Време 
е нещо тук да се промени. 
От тази цел трябва да се ръ 
ководят училищата и други
те институции и организа
ции и да развиват „чувство 
на общност”. Заседанието е- 
динодушно прие предложе
нието Десетият конгрес на 
СЮК да приеме решение на 
партийните билети освен съ 
ществуващия амблем да се 
отпечата и лика на др. Тито

за извънредните му заслуги 
в революцията, развитието 
на Съюза на комунистите и 
афирмацията на нашата 

страна в света.
На заседанието бяха из

брани всички тела и коми
сии. Избран е нов Общин
ски комитет, в който е о$)зз 
печено работническо мнози
нство. За нов секретар е из
бран Миодраг Панчич, ква
лифициран работник. За де
легати на Седмия конгрес са 
избрани Радоя Стоянович, 
земеделски производител и 
новия секретар на Общин
ския комитет Панчич.

Вече са направени забеле 
жителни крачки в подготов 
ката на общинската органи
зация на Съюза на комуни
стите за такива дългосроч
ни революционни похвати. 
От Писмото до септември 
1973 година са приети 48 но 
ви членове в СК. Фактът, 
че са приети 23 селскостопа 
нски и 16 непосредствени 
производители показателно 
говори за насоката на общи 
нската организация да про- 

ползамени структурата в 
на работниците. Това без
спорно ще направи Съюза 
на комунистите в общината 
който все повече да се обля

М. Б.

НЯКОИ ЧИТАТЕЛИ ПИТАТ КАК ДА СИ ВЪЗОБ
НОВЯТ АБОНАМЕНТА ЗА 1974 ГОДИНА? 
СЪОБЩАВАМЕ СЛЕДНОТО:

— ПОЛУЧЕНИТЕ ПОЩЕНСКИ ЗАПИСИ ИЗ
ПРАЩАЙТЕ ДО РЕДАКЦИЯТА.

— А НОВИТЕ ЧИТАТЕЛИ ОСВЕН ПИСМО ЗА 
КОИ ИЗДАНИЯ ИСКАТ ДА СЕ АБОНИРАТ, СУ

МИТЕ ТРЯБВА ДА ВНАСЯТ НА НАШАТА ТЕКУ
ЩА СМЕТКА 62500—603—9529 СДК НИШ.

ИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО” 
УЛ. СТАНКО ПАУНОВИЧ 72 

18000 НИШ

га върху класовите позиции 
в изграждането на самоупра 
вителния социализъм* Селско 
стопанският производител 
Радоя Стоянович търси да 
се обърне по-сериозно вни
мание на онези младежи, 
които трябва да постъпят в 
редовете на Съюза на кому
нистите, както и всички об
щински фактори да се ан-
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Отчетно-изборно за седание на 06 
в Сурдуллца щинската конференция на СКС НОВОИЗБРАНАТА ОБЩИНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПОЛО 

ЖИТЕЛНО ОЦЕНИ ДВЕГОДИШНАТА ДЕЙНОСТ НА 
ПАРТИЙНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДРУГАРЯТ ТИТО ПРЕ
ДЛОЖЕН ЗА ДОЖИВОТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЮК И 
ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ
РАЗЪТ НА ЙОСИП БРОЗ ТИТО ДА СЕ НАМИРА НА 
ПАРТИЙНОТО ЗНАМЕ И ПАРТИЙНИТЕ БИЛЕТИ. ЗА 
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ Е ИЗБРАН 

МИЛОРАД ТАСИЧ.

Неотклонно от генералната 

линия на СЮК
На 16 януари в Сурдудица 

изборно заседание ангажиране на СК и остана 
лите политически сили тря
бва да се застъпим докрай 
да се обезпечат добри про
фесионални и морално-поли 
тически качествени 
за ръководните постове във 
всички стопански отрасли и 
в обществения живот в об
щината, се казва ® отчета.

Националниятсе състоя
фгпениия на Г-, ,.,-,"3 "°воизбраш'та Общинска кон щеренция на Съюза на комунистите в Суплилипи-а 
община. Покрай представителите на Общинската
ганнзации И„а°”“аЛИТе обществено-полит^кТор 
ганизации на заседанието присъствуваха и .чпта 
™1?а"А”Л Младенович, съюзен народен пред 
ставитед и член на политическия актив на ЦК на 
СКС, Александър Трайкович, подпредседател на 
Репуоликанския съвет на Скупщината на Сърбия и 
Иован Манасиевич, генерал-майор на ЮНА

динара, 
доход на глава от населени
ето ще нарастне от сегаш
ните 3700 на 5000 динара.

наотчетно- Общинската парт*гй- 
на конференция в Сур 
ду лица предложи об
разът на другаря Тито 
да се намира на пар
тийното знаме и пар
тийните билети. Кон
ференцията предложи 
жи другарят Тито да 
бъде избран за дожи-

кадриВ провеждане на задачите 
от Писмото и речта на дру
гаря Тито, както и ог реше 
нията на 45-го и 48-то засе
дание на ЦК на СКС и ре
шенията на досегашната па 
ртийна конференция трябва 
да се ангажират проверени
те носители на акция. Това 
налага на Съюза на комуни 
стите да обърне специално 
внимание на кадровата по-

вотен председател на 
СЮК И В това отношение отделно 

внимание е обръщано и до
сега на работническото бол
шинство с обществено-поли-

доживотен 
президент на СФРЮ.

В доклада за дейността на 
Съюза на комунистите 
дачите за по-нататъшното 
идейно-политическо и 
нно оспособяване на Съюза 
на комунистите в Сурдулиш 
ка община, който 
досегашния секретар на Об
щинския комитет на СКС, 
Стоядин Стоилкович се каз
ва, че общинската партийна 
организация е успяла да се 
справи с редица слабости, 
особено в периода след 21-то 
заседание на Председателст 
вото на СЮК, Писмото на 
Изпълнителното бюро и дру 
гаря Тито и речта на друга
ря Тито пред обществено-по 
литическия актив на СР 
Сърбия. „Задачите, произти
чащи от тези документи с 
въодушевление са приети 
от всички организации на 
СК в нашата община и е из 
казана пълна подкрепа за 
последователно провеждане 
на същите и премахване на 
всичко отрицателно, което 
се бе натрупало в резултат 
на много нерешени пробле
ми и сложни отношения и 
конфликти".

Партийната организация 
се включва в

звитие на общината 
емат едно от 
места в бъдещата 
на Съюза

ще за- 
централните 

дейност
и за-

ябва да се вложат над 450 
милиона динара. С това чи
слото на заетите в стопанст 
вото ще се увеличи от сега
шните 1820 на 3000 работин-

акцио на комунистите. 
Това ще бъде улеснено от 
досегашните постижения в

тическите организации и са 
В немоуправителни органи, 

отдавна проведените избориизнесе тази област. литика, да я направи демо- в Съюза на комунистите ра 
ботническото болшинство е 
действително приложено на 
практика .От 81 членове на 
Общинската конференция 43 
са работници, докато в но
воизбрания общински коми- 

19 членове 11 са рабо

р I ~<§‘ ЦЦ щ
• ■ • :

тет от
тници от непосредственото
производство.

Накрая Общинската кон
ференция избра нов общин
ски комитет и делегати за
Седмия конгрес на Съюза на 

Сърбия. Закомунистите на 
делегати са избрани Мило- 

в Об-рад Тасич, началник
скупщина и Радещинската 

Маркович, висококвалифи
циран работник във ВЕЦ 

Нов секретар на
Ми

Власина.
Общинския комитет е

с готовност 
борбата на Съюза на кому
нистите в Сърбия за према 
хване на последиците от ли- 
бералистичното и техно-бю- 
рократично поведение и пра 
ктика на бившата партийна 
върхушка в републиката, чи 
сто действуване се е почув- 

Сурдулишка

лорад Тасич, а заместник
Радован Ристич,секретар 

висококвалифициран рабо 
тник в V цех на „Цървена 
застава“ в Бело поле.

ИЗГЛЕД ОТ СУРДУЛИЦЛ 
ци, общия доход на 250 ми
лиона динара, дохода на 90 
милиона динара, а годишна 

на 15 милио-

кратична и достъпна във вси 
чкн области па обществено- 
политическия живот, 
посредствен юто

С осъществяването на про 
грамите в предстоящия 
риод до 1975 година само в 
стопанството в общината тр

пе- С не- Ст. Ст.съзнателнота акумулация

ПОСТИГНАТО
ЕАИНСТВО

ствувало н в 
община. Акцията за укреп

на СК не Босилеградване на редовете 
е текла лесно и без отпори. 
Още има отделни лица, кои
то се съпротивляват на но
вия курс на Съюза на кому 
нистите, въпреки че формал 
но, на думи, се декларират 
за тази политика. Докумен
тите на СКС и СЮК те тъл
куват така както на тях им от 
говаря, а някои не дерзаят 
да си служат и с най-долно 
пробни средства, критикар- 
ство, омаловажаване, отри 
чане на постигнатите резул- 

обиждане на форуми

От заседанието на Общинската 

конференция на СК _____ Гоне Григоровна Общинската
висока

Отчетно-изборното заседание 
конференция на СК в Босилеград показа

колективна отговорност на но-
1936 го- 

Милевцй.Роден е през 
селодина в 

Гимназия завъРшил в 
Босилеград, а ест^”я® 
но-математячески факу 
лтет п Скопие. Десет го 
дини работи в гимнази
ята „Иван Караиванов. 
п Босилеград. Член е на 
Съм>за на комунистите
от 1961 година.

Григоров дейио участ
вува в работата на вси
чки обществено - 
тически организации 
общината. Бил е членна 
Общинския комитет на 
СК и на Междуобщинс- 
ката конференция на СК. 
Бил е пръв председател 
на Общинската образо-

Учаб-

степен на лична и 
воизбрания състав. Това пролича не само от изка
званията и предложенията за бъдеща работа, но и

на Конференцията. Спри избирането на органите 
абсолютно мнозинство гласове всички кандидати 
бяха избрани. Разбира се, преди тоаа се водиха оотати,

и отделни дейци и пр.
— Всички досегашни резу 

на Пи
кадровите решения, а също 

забележката на повечето партийни 
да не се избират в

стойни разговори за
така се прие 
организации едни и еъ*ДИ лица 
повече партийни органи.

лтати в провеждане
и речта на другарясмото

Тито, колкото и да са зна
чителни, Все още са начал- 

найголям брой 
пред

поли-
вските организации и да изу 

чат възможностите за 
спективиото 
Във връзка с 
пълна подкрепа ма интегра- 

трите земеделски

Всичко това трябва да се 
отбележи, защото изборните 
слабости поне в тази оолас!, 
за разлика от преди, 
са преодоляни.

Няколко предложения и 
заключения на Конференци
ята съидо така заслужават 
внимание. Едно от тях е, да 
продължи с марксист- 

- политическото обра
на СК

ни, защото 
задачи все още стоят

казва в доклада.
пер

им развитие, 
това се даденас — се 

Това търси още по^енергич- 
ии акции в бъдеще, още по 
интензивен процес 
ференциране, очистване 
организацията от всички 
онези, които пречат в при 
маието на нови, свежи сили 
от редовете на иепосредстве 

и мла-

сега
Г. Григоров

сторени досега в обществе- 
I ш-полип тческите 
цип в общината и опресня
ването па партийните орга: 
иизации с нови членове 
преди всичко работници и 
земеделци е важно прсдус- 
ловие за организиране 
широки акции във 
области в общината и за ус 
пешио провеждане на всич
ки задачи, произтичащи от 
Писмото. При това се пзтък 

В. В.

цията на 
кооперации, но се изтъкна, 
че тя трябва да продължи 
най-напред в общината, а 
след това и вън от нея.

По преценка па Коифсреп 
цията, стопанското развитие 
на общината е най-голям 
шанс за спиране на мигра
цията и създаване на усло- 

иастаияване на рабо-

на ди- органнзана вателна общност 
кретар на същата, 
твувал е във формиране
то и ръкоя°Аеието на ОТ 
делението на училището 
за квалифицирани рабо- 

Боонлеград. От
ца Общинската

коните производители 
дежта. Също така трябва да 
се засили и идей*«>'полити' 

издигане на члено
вете на СК с организиране организации 
на партийни школи, следене 
на дневния и партиен печат 
и други форми.

Стопанската стабилизация 
и бъдещето по-ускорено ра-

зоваиие на членовете 
в общината. ТъРсИ €С Аа се 

как в трудовите

та
тници в 
борник 
скупщина и председа
тел на съвета за стопаи 
ски и финансови въпро-

всички епреизпитаческото в общината са 
конституционни

пия за
та иа млади хора и специа
листи.

прилагани 
те амандмати. Същевремеи- 

закллрчеио да се ана- 
състоянието в стопаи

На заседанието се подчер 
та, че кадровите промени,

си.
по е 
лизира
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НЕДОРАЗУМЕНИЯТА В „УСЛУГА“ Заседание на работническия актив на СК

ПРЕДПРИЯТИЕ С ДВОЙНИ Стопанското разви
тие -главна задачаСАМОУПРАВИТЕЛНИ ОРГАНИ!

ПРЕУСТРОЙСТВОТО НА НАЙ-ГОЛЯМАТА СТОПАНСКА ОРГАНИЗА
ЦИЯ В ОБЩИНАТА НА АМАНДМАНИ НАЧАЛА ОЩЕ НЕ Е ЗАВЪРШЕНО ! Активът комунистите 

| — непосредствени произволи 
| тели 13 Босилеград води раз- 
• говор на тема: до къде се е 
; стигнало с прилагането на 
| конституционните амандма 
I пи в трудовите организации 
| 13 общината и къде са коро- 
I пито па отпорите. По-точно, 

търсеше се от говор дали вси 
чки трудови организации, 
па сдружения труд са ус
троени както трябва.

И а тези -въпроси не се по
лучи търсения отговор. Ак
тивът не разполага с доку
ментиран анализ. Изтъкна 
се, че досега за провеждане 
па амапдмаиите в дело не са 
се застъпили достатъчно вси 
чки обществс!ю-лолт ически 
организации в общината.

На заседанието се водиха 
обстойни разговори за пер
спективното стопанско раз
витие па общината. Във връ 
зка с това се посочи, че е 
необходимо всички комнете 
нтшг да се застъпват точно 
да се определи насоката, в

която ще се развива стона,] 
ството в общината. При 
ва с 
кои

тото в тази пай-голима -стопан 
ска организация в община
та. В краси случай, всичко 
това спъва перспективното 
развитие па предприятието. 
Например през миналата го 
дина в строителния цех в.ме 
сто Л30 работници са могли 
да работят 250, по поради 
лошите отношения това -не 
е направено.

На проведеното след топа 
партийно заседание па акти 
ва на СК, в присъствие па 
повия секретар па ОК па 
СК Гопо Григоров и предсе
дателя на ССРН Борис Кос
тадинов, се констатира, че 
проблемите са сериозни, ко
ето налага да сс потърсят 
решения още веднага.

Предложение го е учредя
ването па предприятието па 
амандмапни принципи като 
то сс потърсят кадрови ре
шения за най-отговорните 
постове в тази стопанска ор 
ганмзацпя.

Положението в комунално-у сложното нреднрн 
яхне „Услуга" в Босилеград отново е усложнено и 
сега особенно конфузно. Кризата продължава въп
реки очакванията, че с избирането на самоунравп 
телиите органи ще се сложи край на това положе
ние. Обаче тези органи още не са учредени. Нап
ротив в предприятието са избрани два работниче 
ски съвета и сега не е ясно кой ог тях е валиден. 
Организирането на предприятието така както изи
скват амаидманнтс е започнало, но не с завърше
но докрай*

нужно да се утвърди
са най-нсрспсктивните 

стопански отрасли.
Разисквайки върху лойта 

шиото опресняване па пар
тийните организации с нови 
членове, Активът предложи 
занапред да се засили прие
мането на пови членове мре 
ди всичко от редовете ма 
работниците — непосредст
вени производители. Също 
така бе предложено на вси 
чки заседания па Общинска 
та партийна конференция и 
на Общинския комитет 
СК занапред да присъствува 
и Председателството на Ак
тива. Това с необходимо —- 
каза сс на заседанието, Ак
тивът на комунистите — не
посредствени производител 11 
винаги дейно да се включи 
във всички обществеио-полм 
тически акции, които води 
Съюзът на комунистите в 
общината.

Тези констатации бяха из
несени на заседанието на 
работниците от строителен 
цех. Обаче ма това заседа
ние трябваше да участвуват 
и работниците от останали
те цехове, за да .разрешат 
някои важни въпроси. Фак
тически това заседание бе 
насрочено още към края на 
миналата година, косато бе 
оформена комисия, която да 
изучи положението, устано
ви виновниците и предложи 
решения. Във връзка с у.реж 
дансто па положението в 
предприятието големи задъ-л 
жения са поели и общински 
те ръководители.

Но какво сс случи?
С изключение на неколци 

на, заседанието напуснаха 
всички работници от остана 
лите цехове на предприятие 
то. Също така не присъству 
ва и управата на предприя
тието.

От обществено - политиче 
ските ръководители на засе
данието взе участие само. 
МнЛагг Александров, предсе
дател на Общинската кон
ференция на Съюза на син
дикатите.

На заседанието се изтък
на, че занапред така вече 
не може. Много от решения 
та досега — не са провеж
дани. В случая се касае за 
конкретни и важнн_за пред

прпятмето решения. Мнози
на работници вече сс съмня 
ват, че могат да осъществя
ват самоуправитедните сп и 
законни нрава.
КОЙ СЪЗДАВА НЕЕДИИСТ 
ВО МЕЖДУ РАБОТНИЦИ-

на

ТЕ
Най-лошото е, че до голя

ма степен е създадено мс- 
сдииство .между работници
те от строителния цех от ед 

останалите
цехове, от друга страна. В 
случая ме с изучено п уста
новено докрай кои са тези, 
които нарушават отношени
ята в предприятието. Всред 
работниците се пускат слу
хове, че строителния цех ще 
закрие останалите.

В едно такова положение 
— изтъкнаха работниците 
от строителния цех, управа
та на предприятието проявя 
ва пълно бездействуване и 
неспособност да се залови с 
решаването на тези и други 
прболеми, отнасящи се до 
перецективното развг гтие.

Работниците от строител
ния цех предложиха да се 
поиска отговорност от упра 
вата на предприятието. Съ
що така остри критики са 
отправени до общинските ръ 
ководители, които, както сс 
каза, нищо ме са предприе
ли да ре уреди положение-

В. В.В. в.па п от

ГРАДОУСТРОЯВАТ СЕ СЕЛАТА В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

КЪДЕ МОЖЕ ДА СЕ СТРОИ?
Законът и решението за 

изграждане на жилищни 
сгради в крайградските се
лища, излязъл още през 1Уе>2 
година, както и изменения
та на същия, внесени през 
1У73 година в Димитровград 
ска община — не се спазват. 
И днес се случва да се строи 
без позволително, не се спа
зват градоустройствените и- 
зисквания и по този начин 
се пораждат множество про 
блеми. Затуй иде изнесем ня 
кон во-важни положения 
във връзка с изграждането 
на жилища на село в градо- 
устроените райони.

В Димитровградска общи
на към този район се чне- 
слят следните села: Желю- 
ша, Долна Лукавица, Гради 
ни (край автомагистралата), 
Бачево край ж.п. линията и 
Гонн дол, както и селища, 
през които минава път от 
четвърти разряд като Радей 
на, Смиловци, Каменица, По 
ганово и една част на Тр. 
Одоровци) край бившата 
жл. — гара. За да се строи 
в тези селища е необходимо 
в Общинската -скупщина в 
Димитровград да се извади

разрешение за строеж. За 
издаване на позволителни за 
строеж в крайградските 
селища се подават молбите, 
обгербвани с 5 динара, как
то и скица на мястото, голе 
мината на обекта, положе
нието на обекта по отиоше 
иието на важни съобщител
ни обекти, улица и пр., из
гледът на строежа, ако е на 
сочен към улица и така на
татък като ее представи и 
план. Отстоя името на строе- 
щия се обект от улицата в 
крайградските селища е най 
-малко 5 метра от коловоза, 
а отстоянието на.обекта..от 
шосе трети разряд или жл. 
— линия трябва да бъде 
най-малко 15 метра. Отстоя
нието на жилищни обекти 
от съседните парцели е най- 
малко 2 метра. Обектите се 
строят изключително от 

твърд материал, а трябва да 
имат най-малко две стаи, т. 
е., 32 квадратни метра, дока 
то височината му да не е по 
-малка от 2,40 метра.

Спомагателни помещения 
като кошари, куршщи, за
ходи, сметлнща. и др. тряб
ва да бъдат отдалечени от 
улицата, както и от къща

та на стопанина най-малко 
15 метра, а от кладенци и 
20 метра. Сайвани, летни ку 
хни, шупи за дърва и др. 
спомагателни обекти се стр
оят изключително в двора 
на стопанина, но никак не 
в първи план, както и да 
не са обърнати към улица
та. Сенгропите трябва да са 
дълбоки над 3 .метра, и да 
имат широчина 1,5 метра, 
да са озидани. Заходите тря 
бва да се белосват и отвън 
и отвътре.

Най-малка допусната го
лемина на плац за строеж 
е следната: 400 кв. метра, а 
фронтът на същия къ-м у ли 
цата да бъде от 14 до 20 .ме 
тра. Стопани, занимаващи 
се със селскостопанско про
изводство трябва да имат 
плацове от 400 до 800 кв ме 
тра. Желаещите' да строят 
жилищни обекти .край авто
магистралата И ЖЛ, — ДИНИ 
ята трябва да потърсят съ
гласие от предприятието за 
пътища . „Ниш'Л - т.е., секция
та за поддържане, на ж.п.— 
линията в Ниш.

Разговори за откриване на мина в Лисина

Минните шедванхя ще продължат
По инициатива па минно- 

• леярния басейн Бор, в Боси
леград се водеха разговори 
във връзка е активизиране
то фосфатовите залежи в 
Долна Лисина.

В разговорите участвува
ха ръководителите на обще
ствено-политическите орга
низации на Босилеградска 
община, а от мина „Бор": 
Драгутин Попович, дирек
тор «а службата по разви
тие, д-р Тодор Спасов, дире 
ктор на службата за геоло
гия и Света Величкович, ре
гионален геолог.

Дейно .участие в разгово
ра взеха и Мия Иерич, за- 
местник-директор на фосфа 
товия комбинат в Прахово, 
Аядрия Каранович, секре
тар на Общинския партиен 
комитет в Неготин и 'Пред
ставители на стопанската ка 
мара от Лесковац.

Договорено е през 
дина мина „Бор' да продъл- 

изследванияга на фос
фатните залежи, а същевре
менно да «ърнш подготовки 
за откриване на мината . 
Ансина. Досега в Долна Ли
сина са установени фосфа- 
тови залежи от 40 милиона 
тона. Това количество стига 
да се експлоатира за период 
од 10 до 15 години. Обаче,

на договора се изтъкна, че 
това количество не е доста
тъчно и затова е необходи
мо да се продължи с избел
ванията- в районите на села 
та: Паралово, Бранковци и 
Долна Любата. Специалис
тите предполагат, че в тези 
.села има фосфатови запааи 
от Около 60 милиона тона.

Договорено е за изследва
нията в тази година да се 
изразходват 5 милиона ди
нара, от конто половината 
ще осигури „Бор", а полови 
пата ще сс получат от Репуб 
ликанския фонд за развитие 
на стопански изостаналите 
краища.,

Нужно с да се отбележи, 
че досега в нашата страна 
фосфатите изключително са 
внасяни от северно-афрнкан 
ските страни и преработва
ни във фабриката в Прахо
во. Разбира се, за гях сс за
плащали големи валутни 
(Средства. Инак фосфатните 
залежи в Долна Лисина са, 
засега, единствени не само 
в нашата страна, но и изоб
що в Южна Европа.

Босилеградска община — 
заключи се в разговора, пре 
длага възможности за от- 
кирването на тази мина.

Станул Нацков

тази го

/Ш с

в

И село Бачево ще трябва да се градоустроиВ. В.
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СЛЕД ШИРОКО ДОПИТВАНЕ С
ГРАЖДАНИТЕ В ЗВОНЦИ

■

ЧП

ЩЕ СЕ СТРОИ ВОДОПРОВОД
Вече по въпроса дали Зво щност вече е постигнато спо

нци ще строи водопровод разумсние.
За отбелязване е, че при 

допитването в махала „Папи 
нци" всички са гласували 
вода да се доведе, а в маха 
ла „Калугерац” болшинство 
то е гласувало, въпреки че

или не, няма неизвестност. 
След допитване гражданите
ог това село към 70 на сто
са се изяснили, че вода е не
обходима па селото и че во
допровод трябва да се ст
рои. Право на тази махала има вода.изясняване
са имали само онези граж-

За да подпомогне акцията 
Общинската 

окупщина в Бабушница ве
че е дала 30 хиляди динара. 
Тъй като има още 60 хиляди 
да се разделят за тази годи
на, в Звонци считат, че из
вестна сума и от тези сред
ства ще им се дадат.

дани, внесени в избирател
на звончанините списъци, относно гласо

подавателите.

СЪВЕЩАНИЕ ЗА ЗЕЛЕНИЯ ПЛАН В ДИМИТРОВГРАД Според решение -на мест
ната общност в Звонци за 
1974/75 година се въвежда 
местно самооблагане за по
строяваме на водопровод, и 
то в размер 2 на сто върху 
личните доходи, пенсиите и 
доходите от занаятчийски 
услуги и 4 на сто върху да
нъка от кадастралния доход.

ТЕЖКО СЕ СТИГА Ш КРЕДИТИ От друга страна, местната 
общност в Звонци е раздви
жила инициатива различни
те стопански и други органи 
зации, имащи представител
ства в Звонци, да участву
ват в акцията по изгражда
не на водопровода.п с кооперациите или с банки 

те. Средства за инвестиции 
все още не са получили ни 
то земеделски производите
ли, нито кооперацията, така 
че за осъществяване на орга 
низпрано угояване и получа 
ване на мляко, млечни про
изведения II други ЖИВОТИН
СКИ продукти не може да се 
говори. Казват, че „Сточар” 
още не се появил пред бан
ката с необходимите проек
ти, нито за кредити на про
изводители, нито за осъще
ствяване на своите настоя
щи и по-нататъшни програ
ми. Всичко, каквото е напра 
вил се свежда до търсене на 
информации за тсва какво 
трябва да направят, за да 
получат средства, които са 
предназначени за животно
въдна продукция — относно 
за зеления план, И на тези 
изисквания служащите в пи 
ротските банки стискат ра
мене и дават неопределени 
отговори. За зеления план 
обаче в Белградската банка 
в Пирот има над 2 хиляди 
динара и то за кредитиране 
на животновъдството на ин-

сточари да започнат макар 
■и от малко, а след това да 
се увеличава производство-

Въпреки че местното само 
облагане се въвежда, засе
га все още съществуват два 
варианта за довеждане на 
вода в селото. Според еди
ния, водата би се довела от 
Берин извор, доколкото бе- 
ринизворчани я дадат, и вто 
рият
от Вучидел, с чиито пред
ставители на местната об-

о инициатива на Основ 
ната стопанска камара 

Ниш, в Димитров
град бе проведено 
ние на тема: „Осъществява
не на програмата по разви
тие на стопанството на об
ществения и частния сектор 
в тази община’'.

то.в
съвегца- За да не се загуби ценно 

време на „Сточар" бе пред
ложено да сътрудничи с 
ония стопански организации, 
конто предлагат най-изгод
ни условия, за да се реали
зират предвидените задачи.

М. Б.

Очаква се, към 
да се приключи и гостилни- 
чарското предприятие „ЦъР 
ни връх", като доведе вода 
и в Звонска баня, също ну
ждаеща се от питейна вода.

акцията

водата ще се вземе

За по-забележителните ре 
зултати в осъществяване на 
концепциите в развитието на 
селското стопанството това

Ст. Н.

БОСИЛЕГРАДсъвещание не е могло да из 
тъкне нито когато ставаше 
дума за организиране на 
мини-ферми, нито за осъще 
ствяване на политиката на 
„зеления план", както на 
индивидуалния така и на об 
ществения сектор. След про 
веждане на анкета, 30 
земеделски стопани се изка 
зали, че искат .международ
ни кредити за поправки и 
изграждане на обори, за до
ставка на 70 породисти кра 
ви, 150 овце, доставка на ра 
злични селскостопански и 
прикачни .машини в стойно
ст' от около 5 милиона ди
нара.

Земеделските кооперации 

се интегрираха
В НОВООФОРМЕНИЯ КОМБИНАТ ЩЕ ИМА РАБОТА ЗА ОЩЕ 33 РАБОТНИКА
Земеделските кооперации 

от Горна Лисина, Босилеград 
и Долно Тлъмино най-после

сс интегрираха. Това е ре- 
шено на съвместното 
дапие на трите трудови ко

лективи на кооперациите, 
което се състоя в Босиле
град. Преди това колективи 
те обстойно разгледаха про 
екта и ,с рефереодуми се из 
ясниха за интеграция.

Въз основа на решението 
за интеграция, кооперациите 
ще започнат съвместно да 
работят още отсега, а съвкуп 
ния административно-орга
низационен процес ще.при
ключи до 1 март тази годн-

засе-

дивидуалния сектор.
От своя страна, „Сточар“

Повече земеделски произ- има нужда за големи креди 
водители не са искали кре- ти, за да почне да осъщест- 
дити за мини-ферми от по- вява грубата програма 
вече съображения. Боят се угояване до 15 хиляди овце, 
че не ще бъдат в състояние угояване на 3 хиляди юнци, 
да ги върнат, все още нямат развъждане на 200 до 300 
доверие в пазара, тъй като разплодни крави. В тази го- 
считат, че тези условия за дина например кооператори 
Димитровградска община са те преценяват, че би било 
твърде остри. И покрай то- реално ако празните овчар- 
ва след известно време на- ници в Каменица попълнят 
растнал интереса на селяни с 800 овце, попълнят този 
те за новите мерки и на съ- в Смиловци и за него наоа- 
вещанието бе заключено да вят 200 овце, в Липнмското 
сс удовлетворят исканията поле изградят три овчар ш- 
на всички които изпълня- ка и в тях в бъдеще време 
ват и яай-минимални усло- поместят 400 овце, Коопера- 
вия за основаване на мини- цията планира и в Смиловци 
. да построи обори иа с00 гон-
^От друга страна ,тези кои ци, а елин такъв със същия 
то се* явили чрез анкетата капацитет - в Димитровград 
за международни кредити През настоящата година гр- 
вършат натиск върху коопе яова да бъде: 
пчпията и търсят кредитите газим за селскостопански

Е===,°'"1Ь?
ко?™°неТможсГРдаМсеИтъРся? „„„

кредити За та- щите дпадессг 1 един съответните кредит. , 'н без основание, па с-/,нс
кава огромна работа тр „пиисто бе изразена боязъп,
повече време. "е „ този пъг може да сс

Засега не са удовлетворс- ища, конто
ни исканията ни на опия зе по-ра: в 0г,сзт1счат и собст- 
меделеки производители, ко м > ^а - в като
ито искат да се включат в всм' Край да
зеления план ..^мо макар АИМИФ ^ „ищ0. Затуй е 
че средства за кредити са оста скотовъдите
обезпечени. Нещо ие е в ред предложено на

Д. ТЛЪМИНО

Местната общност не 

иска самооблагане
на

на.
На заседанието на трудо

вите колективи е приета сис 
тематнзацня на новите рабо 
тнн .места в обединеното' пре 
дприятне, което ще се нари
ча: Селскостопанско-търгов
ски комбинат „Босилеград". 
Според това решение в ком 
бнната ще' има 115 работни
ци или 33 работни места по 
вече, отколкото досега има
ха трите кооперации.

Взето е решение до 5 * фе
вруари да се проведат избо 
ри на самоуправителните. о.р 
гани. Инак комбината ще 
се учреди в организация' на 
сдружен труд и ще има по
вече трудови единици меж
ду които за селскостопанска 
дейност и изкуп, за търго
вия на едро и на дребно, за 
гостимшчарство и др.

Една от най-важните в мо 
мента задачи на комбината

Наистина, общинската об
разователна общност е оси
гурила око 200 хиляди дина
ра обаче тези средства не 
са достатъчни, за да се пос
трои училищна сграда' така 
както се предвижда според 
проекта.

В случая се довежда под 
въйрос изграждането на за
ла; която креди всичко бн 
служила па обществено-по
литическа дейност, на мест-

Местната общност в с. До 
лно Тлъмино отказа да въ
веде местно самооблагане 
за тази година, което да се 
ползва за изграждането на 
училищна сграда в селото.

Това решение на местна
та общност особено 
изненадва тъй като село До 
лно Тлъмино фактически ни 
ма училищна сграда. Сегаш 
пата, в която работи подве
домственото четирикласпо 
училище е пред рухваше^ н 
представлява сериозна опас
ност за децата.

много

ните политически организа
ции.

В. В.

ТЪРЖЕСТВО ПО ПОВОД 
ПРАЗНИКА НА ШОФЬОРА

цялата
за следва*

бедишI всички работници от 
тоя брапж и да им помага в 
професионалното им усьвър 
шеиствуване.

Досега в сдружението 
се запленили над 100 души, 
а очква се, че ще се приоб
щят още толкова.

В Босилеград тържестве
но бе отпразнуван Деня на 
шофьорите и автомехаиицн- 
те — 15 януари.

В изкания доклад сс посо
чи, че повоформпраното об
щинско сдружение «а шо
фьорите и автомеханиците в 
Босилеград има за цел да о-

е кадрово да сс преустрои 
и организира. За целта ще 
се ангажират кадри и вън 
от онези, с които досега са 
разполагали 
кооперации.

са
земеделските

В. В.В. в.
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Кирил Трайквв;Полугодишна равносметка в училищата
Гимназията »Й. Б. Тито« — Димитровград Резултатите над 

очакваниятат
Учениците учеха по-сериозно го добър 267, което ще 

рече, че почти петде 
сет на сто от ученици 
те са показали много 
доб|,р и отличен 
пех.

След първото полу
годие н основното учи 
лищс „М. Пияде" в Ди 
митровград от 1 100 у- 
ченпка отличен успех 
са показали 243, а мно

ще отиват и на семинари 
Н'1,в вътрешността. Всичюн, 
библиотеки цри кабинетите 
ще бъдат обезпечени с нуж
ната литература, а ще полу
чават най-малко по едно 
списание. Разчитаме и на 
по-голяма ангажираност на 
уч епиците и тяхната помощ 
в решаване гю някои въпро
си въ» връзка с обучението.

Първото полугодие в гимназията „Й. Б. Тито” 
завърши. Успехът е значително по-добър от ми
налата година, понеже 51 на сто от учениците оа 
без слаби бележки, докато миналата година без 
слаби бележки са били само 44 на сто. Средната 
бележка е около 3, а най-добра паралелка е III 
клас — природен отдел със средна бележка 3,62. 
Не изостават много и другите паралелки от при
родния отдел. За отбелязване е, че тази година по 
-голям брои ученици са отлични и много добри.

На въпроса какво е оказало влияние на доб
рия успех Методи Георгиев, директор на гимнази

ята ни каза:

ус-

в разговора, който водихме 
с него, чс само 6 иа сто от 
учениците са показали слаб 
успех, докато в Република
та този процент възлиза иа 
14 иа сто. Средната бележ
ка с 3,40, а най-добър успех 

П-З, със средна бележ
ка 3,91 и У-5 клас, със сред
на бележка 3,85. Това е па
ралелка, в която пито един 
от ученик няма слаба бе
лежка.

— Как е застъпена извън
училищната активност?

има

— Извънучилищната акти 
в пост е по-слаба от преди. 
Иа-голямо внимание обър
нахме па марксисткото об
разование, а работиха и дру 
ги секции, а най-много музи 
калната »и в последно време 
успешно работи 
състав, който в началото па 
второто полугодие иде се 
представи в града и гю се
лата — каза накрая дирек
торът М. Георгиев.

— Най-голямо влияние о- 
каза обстоятелството, че та
зи година добър успех цока 
заха учениците от първите 
класове, което предишните 
години не беше случай- Ако 
имаме предвид, че болшин
ството ученици в първите 
класове са „пристигнали” 

. със задоволителен и добър 
успех и сегашния момент, 
когато в тези клас .има и па 
ралека, в която без сла
би бележки са и 60 иа сто 
от учениците, може да бъ
дем напълно доволни и да 
кажем, че те са намерили 
мястото си в новата среда. 
Също, за разлика от мина
лите години, процентът на 
ученици с три и повече сла
би бележки е значително по 
-малък. Всичко това показ
ва, че отношението на уче
ниците към задълженията 
им е изменено и много по- 
сериозно. Учениците крити
чески се отнасят не само 
1<ъм собствените си задълже 
ния но и към своите друга
ри, които показват слаб ус
пех, в което виждаме поло
жителното влияние на Съю
за на младежта.

— Значи ли това, че успе
хът зависи предимно от у че 
ниците?

— Разбира се. най-много 
зависи от тях. Обаче не тря 
бва да забравим влиянието 
на преподавателите, което 
без съмнение е огромно, ка
кто и подобряването на ус
ловията за работа, а преди 
всичко предобедното каби
нетно обучение и Възможно 
сти за извънучилищна дей
ност.

— Къде е показан слаб ус 
пех и какво Се предприема 
ЗД подобряването му?

— Най-слаб успех е пока
зал П клас в обществения 
Отдел, КъДето само 33 на сто 
от учениците са без слаби 
бележки, а повече от 50 на 
сто с три и повече слаби. 
Поради това учителският 
колектив реши,, в началото 

4л& второто полугодие, да ор 
ганпзира допълнително обу
чен йе (два Пъти седмично), 
за слабите ученици от I и II 
клас, за предмети, по които 
е показан слаб успех. Пред
приети са мерки и за обмяна 
иа опит, а в колектива -ра
ботим «а усъвършенства
не специалността на препо
давателите, от една и съгла
суване на критериите, от 
друга страна.

През първото полугодие и 
групови посещения 

На някои преподаватели 
ето през

ще бъде още но-чосто. Учи- 
рки трябва да се предприе
мат, за да б[,дс обучението 
по-ефикасно. През полуголи 
тслският колектив също 

прие решение лекциите да 
бъдат писмено подготвени, а 
на учителския колегиум е 
наложено, на предстоящото 
заседание, да презситмра ко 
нкретна програма какви лю 
ето някои преподаватели

— Какво е оказало най- 
голямо влияние за добрите 
резултати, които са постиг
нати през първото полуго
дие?н танцовия

— Всички преподаватели 
имат програми за работа и 
са специалисти за предме
тите, които преподават. Съ
що и интересът им и анга
жираността в образовател
но-възпитателния труд е го
лям. Със само-управително 
споразумение е регулиран и 
въпросът за усавършенству- 
ване на преподавателите и 
в това отношение се отде
лят значителни средства за 
семинари, допълнително обу 
чение и т.н.

— С какви проблеми се 
срещахте през първото по
лугодие?

— Въпреки че нашето учи 
ли ще има дългогодишна гра 
дипия, все оше не е достатъ 
чно материално обезпечено. 
На това оказват влияние и 
различни, недостатъчно ре
гулирани въпроси. Преди 
всичко, Общинската образо
вателна общност равноправ
но финансира районните у- 
чилища, които Нямат и по 
петдесет ученика, както и 
нашето.

— На какво равнище бе
ше извънучилищната актив
ност през първото полуго- 
дие?

— Както и миналите годи

К. Трайков

— За отбелязване е, изтъ
кна Кирил Трайков, дирек
тор иа основното училище,Л. Д.

Смиловци

На полугодието - с добри резултати
VII — 2,56, а за УШ клас чете, че успехът можеше да 

бъде още по-добъР, ако сът 
рудничеството с родителите 
бе по-добро.

Успехът на учениците в 
смнловското основно учили
ще, както и в подведомст

вените му училища в рай
он Забърдне, през първото 
полугодие е добър. Потвър
ждение на това са средните 
бележки на успеха, който в 
Смиловци е 3,01, в Пъртопо- 
пинци — 2,88 ,в Моинцн — 
2,80, а в Бребевшща дори 
3,72.

2,67.
Дисциплината, с изключе

ние на няколко ученика, е 
добра. Учителският съвет от Б. М.

Обзавеждане
ученическия

на
стол

От фонда за пряка детска 
защита за обзавеждане на 
ученическия стол при смило 
вското основно училище са 
отделени 20 хиляди динара. 
Учителският колектив при 
училището взе решпение с 
тези пари да ее купят маси 
чки, пейки, Хуненски прибо
ри, хладилник и др.

Тази учебна година учени 
ческйят стол започна да ра 
боти от 16 откомври. Учени

ците получават топли ястия 
— фасул, картофена чорба, 
ориз, както и месии и мле
чни изделия. Всеки ученик 
палаща по 10 динара месе
чно, като участие.

След обзавеждането 
стола сред учениците ще се 
повиши интереса, 
качествено ще се 
храната и сервирането й.

За горните класове 
централното училище се ко
нстатира, че след първото 
тримесечие успехът чувстви 
телно се е подобрил. Така 
например на тримесечието 
в VI клас имаше общо 105 
слаби бележки, а на полу
годието — 65. Средната бе
лежка за V клас е Зу0'4, за

на

на
ни, така и тази освен редов 
ната годишйа програма на 
работа, бе приет и план за 
извънучилищна дейност.

понеже
подобри

А. Д.Б. М.

/— Петров. И те бяха заедно с вълковшши 
в акцията по електрификация. Сега и 
те се радват на голямата победа.

Настъпи най-тържеСтвенИя момент. 
Председателят Димитър Славов след ка 
то приветствува селяните предаде на 
селото телевизор, подарък на Общинс
ката скупщина. Той натисна копчето 
иа телевизора. На екрана се показа свс 
тлина, а за момент пред очите на хора
та заиграха живи картини. Много хора 
за пръ» път видяха това чудо на техни
ката.

амираме се във Вълковия, първото 
село което получи електрически 
ток. Днес е празник, най-великия 

празйик откак помият селяните на това 
височко селище.

>— Бях винаги между Първите — ни 
казва Борис Велков. Заедно с председа 
теля Митко бяхме основоположници на 
кооперацията. Но ето, годините сториха 
своето и аз не бях активен в електри
фикацията на селото. Причината беше и 
тая, че не вярвах, че нашето село ще се 
електрифицира. Сега искам да ме при
емат допълнително...

Ето това бяха думите 
осемдесетгодишен старец, който е един 
от малцината, които не са взели учас
тие в акцията по електрификация. Но и 
той има надежда, че ще „доведе" ток в 
своята къща.

Такива са желанията и на други 
хора, които по различни причини не 
доведоха ток.

Двадесети януари е 1974 година. ^ 
кооперативния дом се чува музика, оте 
ква песен. Тук са всички стопани, дори и 
ония които нямат ток.

И те празнуват
Правят варена ракия, поднася се 

бира и вино. Тук са гостите от община
та Димитър Славов, Венко Димитров, 
Цветан Еленков, Райко Зарков и Илия

н
Вълковия празнува

Електрифи
циране на 

селото
Децата се приближиха до екранче- 

то. Мнтрана Николова, 65-годишна до
макиня от селото, майка на четири дъ
щери и един син каза, че е обещала на 
децата грамофон, ютия, електрическа 

Асен Миланов на 71 година със 
съпругата си Яворка, които били болни 
по време на акцията подали молба да 
ги включат в електрификацията.

Вече смъркваше а празненството не 
спираше. В хорото се хващаха и хора 
на години. И всички тая вечер обещаха, 
че сега ще се захванат да поправят пъ1я 
до Долни Криводол. Имат желание и в 
тяхното село да стигне рейс.

Вярваме, че вълковияни ще изпълн 
ят обещанието.

Велков,на

печка.

махме ДИМИТРОВ уАнгелко-
второто полугодие
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Проблеми на библиотечното дело Дори и при такива усло
вия, не може да се отрече, 
че успехите са добри. Мина
лата година, например, са 
записани нови 133 членове, 
от които 68 ученици до 14- 
годишна възраст, 38 средно
школци и студенти, 9 слу
жащи, 6 работници, само е- 
дин земеделец и 11 души ра 
злична професия. А на общо 
772 активни читатели са да
дени на прочит 4.307 книги.
БИБЛИОТЕКАТА — В РЪ

ЦЕТЕ НА САМО ЕДИН 
ЧОВЕК!

Колко парадоксално и да 
звучи, но е неоспорим факт: 
до 1968 година в библиоте
ката работеха двама души. 
След пенсионирането на е- 
диния до днес, библиотеката 
се намира в ръцете на един 
човек. А обективно, и с най- 
добри желания едва ли мо
же да отговори на нараст- 
чалите потребности.

Ето защо, библиотеката 
работи еднократно (сутрин 
от 7 до 14 часа), което също 
зле се отразява върху общи
те показатели за работа. Та 
кова разпределение на рабо 
тното време не е без отра
жение върху структурата 
на читателите. Желающите 
работници от първа смяна 
нямат възможност да си взе 
мат книга за прочит. Тъкмо 
затова наред със земеделци
те те символично присъс- 
туват в читателския състав.
даване на книги за
ПРОЧИТ — ЕДИНСТВЕНА 

ДЕЙНОСТ

Култура * просвета * изкустваБез определено 

място и роля
■ В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА С 

ГОДИНИ НАРЕД СЕ ГОВОРИ, ЧЕ СЪСТОЯ
НИЕТО НА БИБЛИОТЕЧНОТО ДЕЛО Е 
ЛОШО, НО НИЩО НЕ СЕ ПРЕДПРИЕМА 
ТО ДА СЕ ПРОМЕНИ

Известно е, че библиотечната дейност 
има особен обществен интерес. Въпреки това 
и въпреки задължението всяка община да ос 
нове централна библиотека — Димитровград 
ска община вече от 1965 година си прави ог
лушки и все още не я основава.

Естествено, налага се да се запитаме за
що? Причини и доводи винаги ще се намерят. 
Но, главно е — не е по същество схваната 
горепосочена аксиома, че библиотеката има 
особена обществена роля!

Оттук и поразяващите факти за библи
отечното дело в Димитровградска община: 
веднага след освобождението от фашизма 
във всяко село имаше библиотека, а в града 
бяха няколко — днес в града има една град
ска и две училищни библиотеки и само в се
лата Сенокос и Височки Одоровци има биб
лиотеки.

на си стоят неразпаковани. А 
именно тях, особено 
на български език, читатели 
те търсят ежедневно.

ГРАДСКАТА БИБЛИОТЕКА 
БЕЗ МИНИМАЛНИ УСЛО

ВИЯ ЗА РАБОТА
Даването на книги за про 

чит на читателите не е един 
ствената дейност (макар че 
е най-важна) на една библи 

При това, не трябва да се отека. Редица манифестации 
отмине фактът, че това по- и културни акции, които се 
мещение едновременно е и предприемат, кахъвто е „Ме 
читалня, в която се получа- сецът на книгата” например, 
ват десет заглавия на ежел- трябва 
невници, седмичници и спи-

, книгохранилище с о- тил 
13 хиляди томове и мя-

онези

Много пъти е повтаряно, 
но да кажем и сега — тре
ската библиотека се помест 
ва в помещение със само 42 
квадратни метра! Ясно е то 
тава защо 1039 книги на съР 
бохърватски, подарък на Ре 
публиканската културна^ об
щност) и 753 книги на бъл
гарски език — внос от НР 
България, почти цяла годи-

Ленин: Познаването на 

комунизма от книти 

не струва
да популяризират 

книгата сред различни слое 
А без популяризиране 

на книгата трудно ще може 
да се подобри читателския 
състав в полза на непосред
ствените производители.

При бибилотеката не е ра 
звита и осведомителна слу
жба. Именно, библиотеката 
няма според закона 
жителния авторски (именен) 
каталог. Сегашната система 

каталог" е застаря

сания 
коло
сто, къДето се издават кни
ги за прочит.

Какво ни е необходимо да овладеем 
мунизма? Какво трябва да отделим от обща- 

знания за да стечем познания за ко-

ко-

ЛЕНИН ЗА РАВНОПРАВИЕТО НА 

НАЦИИТЕ И ЕЗИЦИТЕ
задъл- та сума

мунизма? — Естествено е, че на първ поглед 
се мисли, че да се учим на комунизъм значи 
да овладеем онази сума знания, която е пре- 

комунистическите учебници, бро-

на „жив 
ла форма и е прилагана в 
края на миналото и начало
то на сегашното столетие. дадена в

шури и дела. Но такава дефиниция за изуча
ване на комунизма би била прекалено груба 
и недостатъчна. Ако изучаването на комуни 
зма се състоеше в овладяване на изложеното 
в комунистическите произведения 
брошури, тогава бихме могли съвсем лесно да 
получим комунистически словочетци и самег 
хвалци, а това всъщност би ни нанасяло вре
да защото тези хора, след като научат и про

книги

Ние трябва да се грижим не за това в 
отделим нациите на един 

за това да съз- 
за ми-

Тази „подреденост“ опри
личаваучебното дело да 

или
библиотеката на 

за книги”, отколкотодруг начин, но напротив
основни демократични условия

на нациите въз основа
„склад
на действително организира 
но културно заведение, в ко 
ето читателят, научния ра
ботник и др. ще намери бъ- 

качествено търсената

дадем
рен съвместен живот
на равноправието. Докато различни нации 
веят в една държава, свързват ги милиони и
милиони нишки от икономически правен и
битов характер. Ако иконоъшката здраво
свързва нациите живеещи в една Д*Ржа, 
тогава опитът веднаж за винаги те да се: раз 
делят в областта на „културните” и особено 
ГчГищни въпроси - е безсмислен и реакци
онен опит.

книги и
жи

рзо и 
книга.
ИЗХОДЪТ — ПОСТРОЯВА
НЕ НА НОВА БИБЛИОТЕ изложеното в комунистическитечитат

и брошури не би били в състояние всички те
зи знания да свържат и не би могли да рабо
тят така, както изисква комунизмът. Затова 
простото възприемане на онова, което в кни 
гите се говори за комунизма би било съвсем 
погрешно. . . Без работа, без борба, познава
нето на комунизма от книги, брошури и про
изведения абсолютно нищо не струва, защо- 

би продължавало старото несъгласие

КА
С проблемите на градска

та библиотека неведмаж са 
запознавани 
органи и структури. Въпре- 

това до днес не е иаме-

компетентнпте

задължителен държа- 
език е

киНеобходим ли е

ш ни»
” Тт Кш”яГе”””в«”и и могъщ «зи«? 
на Русия да точно И ние сме, разбирагг, ~ 7» » г г:
можност да научи вел_ на принуда-
не желаем само едно. елементът ^
та. Ние не искаме д Р ки и могъщ Ние считаме, че великия ■■

’ потребно който и да било да
Р според условията

потребата да 
и без сила.

велик и могъщ рено решение. ,
Едва тази година Репуолм 

културна общност 
повече средства 

на библиоте
канската
ще отдели 
за построяване

града. Според неиния 
тази година ще се да- 

дат 300 хиляди динара,
ЩО такава сума ще бъде да
дена и идната година.

Това е благоприятна въз
можност да се организират 
и местните сили, за да се 
построи още едно културно 
заведение. А построяването 
иа нова ограда (идеен проект 
вече има) безспорно ще до
веде до решаване на наболе 
лите проблеми в тази важ
на област на човешка деи- 

Може би едно допит-

то то
между теорията и практиката, старото несъ
гласие, което представляваше нан-отвратите- 
лната черта на старото буржоазно общества

1 УЙОД2&&?V - ***ах ‘
Вие бихте сгрешили много, ако се опи- 

заключение, че може да се

ка в 
план а съ-

тате да извлечете 
стане комунист, а да се не възприеме онова, 

в човешкото знание.
го в рая 
руски език не е 
го учи насила. Ония, които 
на живота и труда чувствуват^ 
знаят руския език’ ® е е \ демократ, оня 
— Не е марксист др: защищава равнопра- 
който не признава и ~е®е бори срещу

национално угнетяване или неравно-

което е вече натрупано
ако се мисли, че е достатъчно даПогрешно е

се възприемат комунистическите лозунги, 
водите от комунистическите науки, а да не 

количеството познания от ко-

из

се възприеме
произтича самият комунизъм.

1ЮСТ.
ване и разискване 
въпрос ще допринесе за при най-целесъобразно

Ст. Н.

по тоявието и
всяко
правие.

ито
емане на 
решение.

Страни** »
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щето Добри Рангелов, койтл 
тук е от тази учебна ') В ученическия интернат в е. Бистър Потърсихме отговор и от 

някои членове на учител
ския колектив, но почти ни
кой не искаше по онределе- 
по да се изкаже.

•одина.ДАЛИ СТОЯН МАКСИ 
МОВ Е ЗЛОУПОТРЕБИЛ 
СВОЯ ПОСТ КАТО ВЪЗПИ
ТАТЕЛ?

— Възпитателят Макс
се е разкайвал при меве !1 
затова случая не е-ьм и 
сял та колектива, ИВъзпитание с бой! изна. 

нак Ае.В момента, когато водехме 
разговора в училището го 
•иимаше директорът.

Дали върху тези случаи е 
разисквано па някое учили
щно заседание? Станиша Йо 
рдаиов, заместник на дирек
тора на училището по този 
въпрос каза:

— Колективът не е рази
сквал, но известно ми е, че 
директорът е водил разговор 
с възпитателя.

дата, за които се касае 
много лоши и недисциплини 
рани. За тоя случай не би 
трябвало нищо да се пише 
зарад авторитета на учили
щето.

са

причини. Биеше ме и тога- ча и той ми у 
ва, когато не ми бе възли- плесника. Избя 
тател. Обаче последния пъ'г 
неконтролирано ме биеше 
по главата. След това ме 
закараха >в болницата и ия-

В редакцията пристигна 
писмо от група ученици от 
ученическия интернат при 
основното училище в село 
Бистър.

В него учениците се опла
кват ог възпитателя Стоян 
Максимов, н казват, че ,,за
почнал да ги възпитава с 
бой, че прави лоши работи 
и дава лош пример на уче
ниците". ..

В писмото се посочва т и 
имената на трима ученици, 
за които се казва, че им е 
нанесъл повреди. Касае се 
за учениците: В. X., А. С. и 
С. Я.

На отчетно - изборното съ 
бранне на местната партий
на организация в Долно Тлъ 
лпгно е разисквано за побо
ите в интерната, но без не
големи подробности и у си
тия същите да се премахнат.

Тръгнахме по следите на 
ученическото писмо с един
ствена цел да узнаел! дали 
съдържанието му е вярно и 
дали наистина е заглъхнала 
педагогическата етика на 
един просветен работник. 
Разбира се, би било недопус 
тимо един млад просветен 
работник да се компрометп 
ра с неверни твърдения, но 
също би било -погрешно да 
се скрива истината, а уче
ниците да страдат и зана
пред.

дари няколко 
ягах, но той 

ме настигна и започна да ме 
бие до безсъзнание. Майка 
ми ме заведе при лекар в 
Босилеград, той дойде след

х
X X

След тези разговори се сти 
га до извода, че възлитате- 
лят Максимов наистина е 
сгрешил като просветен ра. 
ботиик. Обаче симптоматич
но е, че колективът, в който 
работи не е осведомен за тоСъщото потвърди и учите 

лят Станимир Спасов.

Прогимназиалният учител 
Васил Василев заяви, че вт,в 
връзка с тоя случай нищо не 
му е известно, тъй като в 
колектива за това не е во
ден разговор.

На следващия ден намери 
хме и директора па учили-

ва.
Трябва да се отбележи, че 

авторитетът на училището, 
за който се залага директо
рът сигурно е накърнен. 
Ако случилото се прикрива 
той още по-малко ще се за
пази. Това вероятно е добре 
известно и на управата на 
училището.

В. Велинов

ЛЕНИН ЗА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ МОРАЛ
Училищната сграда

колко дни бях болен — каза 
С. Я.

A. С. е от Караманица и 
учи в осмн клас. В интерна
та живее четвърта година:

— Още, когато бях в ше
сти клас Максимов ме бие
ше. Тогава няколко пъти 

силно ме ударяше по глава 
та, че имах и кървоизлия 
ние. Веднаж ме гази и с кра 
ка. Сега не чувам добре. Ле 
карите ми казаха, че това 

било последица от побоя. 
Бях и при специалист във 
Враня...

B. X. е от Долно Тлъмино 
и учи в осмн клас: — Аз не 
живея в интерната, но бях 
жертва на необуздаността 
на възпитателя. Един ден 
играехме топка в двора на 
интерната. Възпитателят ка
за да не играем повече, аз 
отвърнах, че спечелихме ма

в село Бистър КОМУНИСТИЧЕСКИ МОРАЛ — това е 
оня морал, който обединява трудещите се про 
тив всяка експлоатация.

Когато ни говорят за морала, ние казва
ме: за комуниста целият морал е в сдруже
ната, солидарна дисциплина и съзнателната 
масова борба против експлоататора. Ние не 
вярваме във вечния морал и изобличаваме 
лъжата на всевъзможните приказки за мо
рала. Моралът служи за това, човешкото об
щество да се издигне по-високо и да се изба
ви от експлоатацията над труда.

Възпитанието на комунистическата мла
деж не смее да се състои в това да му се сер
вират каквито и да било сладникави речи и 
правила за морала .Възпитанието не се със
тои в това. В основата на комунистически# ' 
морал е залегнала борбата за заздравяване и 
довършване на комунизма. Това съчинява и 
основата на комунистическото възпитание, 
образование и учение.

нас, като й даде 300 динара, 
за да не го даде па съд. Бях 
при специалист във Враня 
и той ми каза, че имам по
вреди, между които и счу
пен нос. Сега по-слабо чу
вам.

В разговора тримата уче
ници изтъкнаха, че между 
другите възпитателя панел 
повреди с пръчка и на С. В. 
ученик от седми клас.

ОБВИНЕНИЯТА

Беседвахме с посочените 
в писмото ученици, за кои
то се твърди, че са бити и 
тормозени от възпитателя.

С. Я. е от село Ярешник, 
учи в осмн клас и 
години живее в ученическия 
интернат.

— Доволен съм от услови 
ята за работа и живот в ин 
терната, но не и от поведе
нието на възпитателя Макси 
мов. Повече пъти той ме би 
и то без някои по-особени

МЪЛЧАНИЕТО

На направо поставения 
въпрос, възпитателят Стоян 
Максимов каза: — Че ако 
толкова много съм ги бил 
те би трябвало това да дока 
жат с лекарски удостовере
ния.

четири

Възпитателят обаче с ни
що не опроверга, че не е 
бил учениците.

Своите трудове в затвора 
пише тайно и намира начи
ни да ги достави до прияте
лите си. Използва лимонов 
сок и мляко, които налява 
в „мастилници” от хляб. 
Щом чуе щракване на бра
вата на килията си значи, 
че трябва да изяде „прибо
ра за писане”.

Такива писма пише до 
Надежда Крупская, която 
сетне е интернирана в Си
бир, и му става жизнена 
спътничка.

В Сибирското интернира
не Ленин написва и крити
ческата си студия: „Разви
тието на капитализма в Ру
сия". В нея, както и в пре
дишните му трудове се за
вършва . първата фаза на Ле 
новото действуваме в Ру
сия. Всички тези произведе
ния са никнали преди всич
ко като израз на интереси
те и борбата на работниче
ското движение и представ
ляват основа, върху 
може да започне борбата на 
организираните прояви «а 
пролетариата и създаване 
на нейния авангард — мар- 
ксическа партия от нов 
тип. За тази цел Ленин ше 
посвети всички свои сили ®

рията. Тълкувайки мисията50 години от смъртта на Владимир Илич — Ленин
на работническата класа ве 
че в тоя свой труд, Ленин 
вдъхновено заявява: „Върху 
работническата класа 
циалдемократите цялото си 
внимание и цялата си дей- 

насочва ... —
работник, като застава 
чело на демократичните еле 
менти и той ще събори абсо 
лютизма и ще поведе руския 
пролетариат (заедно с 
летариата на всички страни) 
по широкия път на полити
ческа борба към победонос- 

рево-

ИСТИНСКА РЕВОЛЮЦИОННОСТ на со-

Аениновото заключение, че 
капитализмът е „основният 
фонд на .стопанско развитие 
на Русия’', макар научно о- 
босновано, за мнозина е сме 
ло и необикновено. Ленин 
своето схващане за тоя и 
много други актуални тео
ретически и политически въ 
проси с настойчивост реша
ва на много събрания на со 
циалдемократите в Петрог- 
рад и Москва.

Ленин със своята ерудиция 
и страст се противопоставя 
на похода на народничест- 
вото срещу марксизма в 
своя труд „Кои са „прияте 
лите на народа“ и как те се 
борят срещу социалдемокра 
тите?". Като оспорват тео
ретичната и научна стой
ност на Марксовата наука, 
народниците твъРАят, че уж 
тя се движи в сферата на 
историческия фатализъм, че 
е само израз на западноев
ропейския опит и че не е 
приемлива за руските усло
вия. В съкрушителната кри 
тика на теорията и идеоло
гията на „приятелите на на
рода", Ленин теоретиците на 
народничеството изобличи 
като идеалисти, отричащи 
обективния характер на за
коните на общественото раз 
витие и решаващата роля 
на народните маси в исто-

иостОнова, което прави мар
ксизма привлекателен, ви
наги съвременен и скъпоце
нен, преди всичко, е мето
дът на разясняване на обще 
ствената действителност и 
човешка история. Ленин ре
шително отхвърля схваща
нията на онези, които обви 
няват марксистите в догма- 
тизъм и идолопоклонничес- 
ко отношение към великите 
имена на създателите на те
орията на научния социали
зъм. Ленин обобщава, че ма 
рксистите взимат безузелов- 
но от Марксовата теория 
драгоценни методи, без кои 
то не е възможно да се раз 
берат обществените отноше 
«ия. Ленин изтъква „досто
верността и .сходството на 
Марксовите оценки с дейст
вителността". Най-толямата 
стойност на своята теория 
Маркс вижда в това, че е 
била критическа (материали 
етическа значи и научна) и 
революционна. Изтъквайки 
на преден план Марксовия 
метод на критичност и ре- 
волюционност от Марксово- 
то учение, Ленин сочи, че 
това е същността и „живия 
дух на марксизма”. Такъв 
Ленинов подход към марк
систката теория го предста
вя вече в първите негови 
трудове като именит творче

ски материалист, което съ
ществено определя и негово 
то понататъшно развитие 
на революционер и мисли
тел. Това е онова, което ав
тентичния ленинизъм отделя 
от догматичното напластява 
не и различни вулгаризации 
и изопачено тълкуване 
Лениновата теория за иасле 
дствеността. Ленин не е са
мо интерпретатор 
ксизма, той е негов продъл- 
жител.

руския
на-

тгро-

на
пата комунистическа 
люция”.

Наред с работата 
ху забележителни

на мар- си вър- 
научни

произведения, Ленин не пре 
късвал онези многобройни 
нишки, които го свързват с 
всекидневната практика 
работническото 
Интензивно работи върху 
обединяване на работничес
ките кръжоци, съдействува 
в организирането и работа
та на „Съюза на борба за ос 
вобождение на работническа 
та класа", пише афиши, вър 
ши подготовки за създава
не на партията, пише 
ти на партийните 
подготвя първия брой на 
работнически вестник. След 
арестуването му през декем 
ври 1895 год. Ленин продъл
жава с работа и в затвора, 
ь писмата си той препоръч
ва да се проведе партиен 
конгрес, пише проекта 
партийната програма, 
работниците се обръЩа 
фиши и възвания.

Лениновият пръв труд, ре 
фератът „По повод така 
речения въпрос на пазара" 
наглед не е в пряка връзка с 
революционното

работническата класа. О- 
баче, тъкмо правилното "" 

този въпрос е би

на
на

движение.
движение

на коятосх
ващане на
ло от огромно значение

борба срещу 
Народни-

за
успешната 
народничеството. 
ците твърдят, че в Русия не 
съществува широк вътре- проек

органи.шен пазар за капитализма, 
и че Русия ще може да „за
обиколи” този „западен фе
номен“. Напротив, Ленин до 
казва, че наред с развитие
то на капитализма се идва 
до крупно разслояване 
селячеството иа буржоазия 
и пролетариат, до разорява- 
не иа дребните произволите 
ли и създаване на големи ка 
питалистически

напредстоящия период 
ТРУА, след завъРшване на‘ 
сибирското изгнанство врез 
януари 1900-та година и °тИ 
нането му от Русия през та- 
дина.

Един от най-забележител-
Ленин към 

и вра

иа

ните приноси на 
марксическата теория
ктика на революционнот

на
Ао
с а-

стопанства.
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От историята на СЮК
Наш календар

ИСКРА, ОТ КОЯТО ИЗБУХНА ПЛАМЪК 14 януари 1953 г.г п януари 1923 година , да осно
ве партия. Същото възвание 
бе публикувано и в „Борба“ 
на 30 декември 1923 година. 
Полицията забрани 
броеве на „Радник“ и „Бор
ба“, но съдът я премахна.

Датата за формиране на 
партията бе определен за 14 
януари 1923 година.

След като бяха извършени 
предварителни подготовки 
конференцията започна на 
14 януари 1923 година с уча
стие на 76 делегати. Когато 
полицията влезнала в засе
дателната зала с цел да спре 
чи провеждане на конфере
нцията показват й „прото
кол" от който се виждало, 
че конференцията тъкмо за
вършила работата си, с гла 
суван Устав и Програма и 
избор на ново ръководство. 
Полицията все пак закрила 
конференцията и дала на 
съд основателите на партия
та. Но тъй като Устава и 
Програмата били така нап
равени да не засягат закони 
те на държавата, съЛът от
хвърлил искането на поли
цията.

Благодарение на Независи 
мата работническа партия 
на Югославия, Комуннстиче 
ската партия на Югославия 
под нейното име участвува
ла в изборите през март 
1923, а в някои места и през 
февруари 1925 година, как- 
то и на общггнските избори 
в Сърбия, Македония и Чер
на гора.

Легалната дейност на 
НРПЮ продължила до 12 
юли 1924 година, когато по
лицията я забранила. Все 
пак, тя продължила със сво 
ята дейност до началото на 
1925 година.

Влезнал в сила конституционния закон за 
СФРЮ, според който другаря Йосип Броз Тито за 
пръв_ път е избран за президент на Републиката.

Йован Веселинов, който дал предложение дру
гаря Тито да бъде избран за председател на Репуб 
ликата казал:

„Трябва веднага да кажа, че за този висок и от 
говорен пост предлагам човек, личност която би пре
дложил всеки наш патриот, всеки наш трудящ се, 
всеки който мисли и чувствува, който обича наше
то социалистическо отечество, който обича своя 
народ".

■ На 14 януари 1923 година е формира 
на Независимата работническа партия на 
Югославия.

тези

1_
С Обзнаната (1920) н За

кона за защита на държава 
та (1921) режимът забрани 
Комунистическата пар+йя 

на Югославия, Съюза на ко-

ране на Независимата рабо
тническа партия на Югосла 
вия, казва в Своите 
ри, че прййшште за създава 
не На легална партия е при- 

мунистическата младеж на общаване на по-голям 
Югославия И революционни
те синдикати. С това бяха 
премахнати и мандатите на 
комунистическите народни 
представители в Скупщина
та, беше конфискувано пар
тийното имущество 
ко десетина хиляди комуни
ста бяха хвърлени в затво-

мемоа-

Тази личност беше ЙОСИП БРОЗ ТЙТО.
кръг

хора около партията. „Лега
лната партия — казва той 
— би била само орган на не 
легалната партия която да 
провежда решенията й".

Пропаганда за създаване 
на партията се извършвала 
чрез „Радничкй дневник“, 
след това „Радник” и чрез 
загребския вестник „Борба“. 
След като това становище 
на партийната левица (Три- 
ша Канцлерович, Моша Пи- 
яде, Коста Новаковнч, Рай
ко Йованович и др.) бе при
ето на пленума на Централ
ния съвет на ЮКП и се по
лучи съгласие на Комунисти 
ческия интернационал, ре
ши инициатори за осно
ваването на партията бъдат 
белградските работници.

18 януари 1945 г.

Във Виена се състояло заседание на ЦК на 
ЮКП на което било решено другаря Тито да рабо
ти в Балканския секретариат на Коминтерна .

В този период другаря Тито допринесе за за
здравяване на ЮКП и утвърждаване на убежде
нието пред някои дейни на Коминтерна за правил
ната линия на ЮКП. Благодарение на другаря Ти- 
т ои подрЕЬжката която му даде Георги Димитров, 
не дойде до разформиране на ЮКП.

и някол

ра.
Експлоатацията на работ

ническата класа се засили.
Комунистическата партия 

на Югославия по време на 
легалната й работа стана ед 
на от най-главнцте полити
чески сили. По време на из 
борите печелеше крупни по
беди. През есента на 1921 го 
дина беше формирана орга
низацията на Неазвисимите 
синдикати, вместо забране
ните синдикати. В Белград 
започна през 1921 година да 
излиза „Слободна реч", като 
независим полипгческн вест 
ник, а в Загреб през февру
ари на 1922 — „Борба“. Чрез 
тия вестници се оказваше 
влияние всред работническа 
та класа.

Но все пак най-крупно съ 
битие по това време 
създаването на Независима
та работническа партия на 
Югославия, което стана пре 
ди 41 година на — 14 януа
ри 1923 година.

Триша Канцлерович, един 
от инициаторите за форми-

25 януари 1864 г.

Почина ВУК СТЕФАНОВИЧ КАРАДЖИЧ^ езн- 
ковед, етнограф, историк, реформатор на сърбохър 

Бук се учил в Лозница и манастира 
Троноша. Посещавал Великата щкола. В Пеща се 
запознал с видни културни дейци.

Езиковата реформа, която Вук направи 
огромно значение за културата на сръбския народ. 
Той е говорил: „Пиши, както що говориш“. Вук е 
търсил пълно съответствие в гласовете и формите.

В Белград на 24 декември 
1922 година бе проведено не 
легално събрание на белгра 
дскн работници, на което 
се взе решение веднага да 
се пристъпи към създаване 
на легална партия на проле 
тариата. Бе създаден учреди 
телен комитет от 39 души с 
цел да подготвят Крайова 

беше конференция ' на югослав
ския пролетариат.

ватския език.

има

На 26 януари 1942 г. се проведе известния в ис
торията на НОБ ИГМАНСКИ МАРШ на Първа про 
летарска бригада. Това е бил последния,
Жък етап от тоя марш, който продължил 18 часа 
на температура от — 19 С. от -силния студ от строя 
„излезнали” 172 бойци от 730, колкото наброявала 
бригадата.

най-те-Може да се каже, че Неза 
висимата работническа пар

на Югославия е била ис 
крата, от която по-късно из- 

пла-

В „Радник" бе обнародва- 
но възванние „До пр 
риата на Югославия“ с под
писите на учредителния ко
митет. С това възвание про- бухна революционния 
летариатът бе поканен на 7

олета-
тия

мък в Югославия.

дходяща за руските уело- • Обаче възлово условие тази 
БИЯ” роля да изпълнява е в тяс-

Разработвайки основните ната свързаност с работни- 
теорин за партията на рабо ческата класа, при което то 
тническата класа и участву ва е сложно, диалектическо 
вайки непосредствено в ней отношение на взаимно пре

създаване, Ленин осве- никване и влияние. Нак-си-

ри подкрепа в произведения 
та на Маркс и Енгелс. Но 
може би нито в една друга 
област не даде повече ново, 
творчески прилагайки 'Мар
ксизма, отколкото тъкмо в 
конципиране ролята и място 
то на революционния 
гард, изхождайки от

катоте на опортюнизма и 
формулира необходимостта 
от създаване на ^юволюцион 
на партия от нов тип. На 

ни са необходими нови

движение, безспорно е в те
оретическото обосноваване 
и непосредствено създаване 
на марксическа партия от 
новия тип, относно револю
ционна партия на работни
ческата класа.

Още в най-ранните си тру 
дове Ленин очерта контури 
те на революционния аван
гард в Русия. Макар че ня
колко години прекарва в за 

килия Ленин 
живота. Той

нас
партии, по-инакви партии, со 
чи той, които ще бъдат свър 
запи с масите и умело ще ръ

«ото
тлява някои съЩествени ПР° 
блеми: ролята и функцията ределеност на партията е не 

субективните фактори в йното действуване: сравня- 
преобразованиего, въпроси- ване на нейните думи с де
те на организационната стру лата ще покаже в чия пол- 
астура, демократическия цен за и чни интереси защита

ва. Анализирайки условията 
на царското самодържавие, 
в които е трябвало да се съ 

•само здаде партията, Ленин идва 
до извода, че трябва тя да 
бъде възможно по-конспира 
тивна и по-тясна, главно от

гурна мярка за класова оп-аван-
ОС110В-

на

тралнзъм и вътрешно-парти 
ината демокрация.творническата 

не е отделен от 
зорко бди «ад развитието 
на работническите движе
ния на Запада и анализира 
възможностите на тяхно въ 
здействие и развитие в гу-

Лепни счита, че класовото 
съзнание на работниците мо 
же да бъде донесено 
отвъ«, а функцията на съе
диняване «а папредничаво- 
то съзнание и теорията с ра 
ботническото движение тря 
бва ла изиграе партията. По професионални револющга- 
радп това Ленин придава ре нери. В тези условия тя тря 
шаващо значение на ролята бпа да бъДе безусловно твъ 
на -революционната полипи- 

партия па работничес- 
класа, като най-в”сш 

облик на класовата органи
зация, способна да ръково
ди -с работническото движе
ние н да го насочва.

сия.
относител 

на капи
След период на 

но мирно развитие 
тализма в Европа идва до

на икономически - 
класовите противоре

ча поли-

!изостряне 
те и
чия, заздравяване 
тическата дейност на про 
летариата и останалите тру- 
дови слоеве. При такива ус
ловия съществуващите соди 
алдемократически партии

не могат успешно да водят 
революционната борба на 
работническата класа. Въл
ната на опортюнизма, вече 

обхваща много 
работнически партии и тех
ните вождове: идеята че па 
ртията на революцията мо

да се трансформира в 
партия «а социални рефор
ми придобива все пов?^ 
привърженици. Тъкмо тази 
опасност по пролетарското, 
движение забелязва Ленин 
още в някои свои ранни тру 
дове, като разяснява корени

рде централизирана органи- 
зация.чоска

ката
г ^

И ••'5' ви
ЛЕНИН ГОВОРИ

В основата на организацн 
онното устройство на парти 
ята — това Ленин изтъква 
от самото начало — трябва 
да бъде застъпен принципът 
на демократичния централи 
зъм, който значи, че висши 
те органи са избрани по де
мократичен път и че отго
варят пред конгреса за сво
ята дейност, а че решенията 
на висшия орган, след демо 
кратична процедура за тях
ното приемане, са задължи
телни за нисшите органи.

познаване на руските ре
волюционни традиции и дей 
ствитслиостта.

На такава роля на парти
ята трябва да отговаря и не 
йната организационна струк 
тура. Това трябва да &ьде 
здрав организационен от- 

който няма да бъде раз 
ЛИ-

пог™;™ явя»
рламеитарпи партии тря 
бва да прераснат в 
ТИП партии, истински рево 
люционни, действително ко
мунистически партии .

МЯРКА ЗА КЛАСОВА ОПРЕ 
ДЕЛЕНОСТ — ДЕЙСТВУ- 

ВАНЕ НА ПАРТИЯТА

Ленин изтъкна искането рус 
кнте работници да се орга
низират в отделна работг
чоска партия. Но той ведна- Ьоднен с широтата на 
га предупреждава: това не БЕРАЛИЗМЛ по организацн 
може да се направи с меха- онни въпроси. Цялата класа 
ническо копиране на опи- не може да влезе в иартия- 

западноевропейската та: партията обединява наи- 
Полити- съзнателните и най-напред- 

ничавите работници. Това е 
организация

на голямо ни- ряд,

же
та на
социалдемокрация.
гичеоката партия трябва да 
бтле така устроена и раз- 
работена, за да бъде най-по организирано

на теорияВ разработката
практиката на партии- 

нов тип Ленин наме-

на съзнателно, 
малцинство.та и 

те от
Страница 11

2* ЯНУАРИ 1Р?4ВРАТСТВО •



в ЧАСОВЕ ЗА ОТДИХ И ПОЧИВКА 1

— Гледе свате, кажем 
му я — умрел мачък, ко 
кошка, по-нагоре куче, 
боклук до гушу. Гладан 
бейо ама ка се сетим, све 
ми иде на уста, да повър 
нем.. . Затова не йедо, а

Лаело Таби (Унгария

ЕПЙ ДИДАОГ
V

— Викали сте ме, другарю директор.
— Моля седнете, Пирике. Трябва да ви с?,общягладън съм ко куче...

— Ту, рече сват Кръс
та, по-добре йучера да бе 

беше

нещо.
— Цялата съм внимание.
— Вие знаете, че в нашето предприятие вече 

цял месец провеждаме различни измервания с по
мощта на специални прибори. Благодарение на тях 
беше установено ,че нашите сътрудници губят зна 
чителна част от времето си не за работа.

— Наистина? Никога не бих допуснала!
— За съжаление това е така. Ето сведение за 

това как прекарвате работното си време вие: се
дем процента отиват за закъснения, единадесет — 

телефона, шеснадесет —

ше дошъл, снегът 
покрил и ништо се не ви 
ди. Кво да праим. НаучиТОВА ЙЕ РЕЗИЛ! ли се човеци и све вър- 
л>аю у каналат.

И тека друг пут при 
сват Кръсту, че идем са 
мо ка не снег. А криво 
ми беше за убавете шу- 
шеиице и греянуту, ама 
ка сам гадежлив, Тшкво 
до прайим...

Ай със здравйе

СВЕ МИСЛИМ да свър 
■ нем при сват Кръсту у 

Строшену чешму па не 
може. По-рано тука ми- 
немо с кон>и и я вържем 
Зеленка пред ковачницу 
ту и свърнем при гьега, а 
са автобусат протутн>и из 
Строшену чешму и доде- 
ка свършим работу по чар 
шиюту дойде време да си 
идемо. Ама са реко, че 
идем, па че идем. А по- 
добре беше и са да не бе
йо ишъл. Че видите за 
кво.

търча на путат. Бре, реко 
тува кикве ли вече живо 
тинНе нема. ..

Надиго се та при сват 
Кръсту. . . Човек ка ме 
виде сретну ме ко цар да 
иде у домат му. Изцсли- 
вамо се и право у собу- 
ту. Додека да заговори- 
мо реНията беше готова, 
мезето дойде, кобасице и 
шушенице почеше да се 
пърже.

Седе до мене сват Кръ 
ста и Нико си йе мераклия 
поче да ме кани. Я уз- 
нем реЬиюту поднесем да 
пинем, сетим за мачкато 
га и остаим чашуту.

■— Бре, свате — каже 
он — што не пинеш ре- 
Нию.

за пиенеза разговори по 
на кафе, деведесет за тоалета и четири за четене на 
вестници.

Всичко седемдесет и шест процента.
— Вие ме озадачихте, другарю директор!
— С какво именно?
— Ами че за какво отиват тогава останалите 

двадесет и четири процента?
Маича с. р.

Художник рисува портре
та на своя кредитор.

— К-ьде да си сложа ръ
цете, за да изглежда позата 
естествена 
Рът. — Може би трябва да 
ги пъхна в джобовете?

— Да — отговаря худож 
никът, — салто че в моите.

пита кредито-

Идем я тека нагоре, ми 
ну мостовете и вану по- 
кре каналът. Замислил 
съм се за нешто, ка одйе 
днуш нешто пиену у ка
налът. Гледам две - три 
деца, а йедно се дере ко 
магаре. Бре реко, кво ли 
не на детището и пойдо 
да видим.

-— Кво ти йе бре, сопу- 
ляне йедън 
каш? — питам га я и по
че да вадим од наполита 
нКете што съм понел на 
сват Кръстината деца. — 
Но детето се дере колко 
се може по-силно. Питам 
тегая децата Ъикво му 
йе, да му не йе некой ум
рел у дома,

— А нищо, — каза ми 
йедън тьегов другар — 
тука си играемо и раско- 
памо мачкатога што га 
изгубили лани лете.

л
— Какво предпочиташ да 

пиеш: бира или вино?
— Зависи от ...
— От какво?
— От това кой от нас ще 

плаща елтетката.Узнем я, забодем пар
че месо, поднесем с вили 
цуту, айде кажем да не 
увредим човека, ама од- 
ма се сетим за опалисЬи- 
ят мачък и остайим месо
то. Сват Кръста ми угаца 
тура друго месо, износи 
СЕе што има у дом. Я 
съм гладан, ама ка се се
тим не може да прегъл- 
тнем.

■— Свате, — каже он —• 
да не си нешто болан. Я 
те чекам толко време, а 
ти нечеш ништо да уз- 
неш.

што ви-
Мнллционер спира на шо

сето младо момиче, каращо 
кола.

— Мисля, че знаете защо 
ви спирам — обяснява той, 
измъквайки от джоба си ко 
чан с квитанции.

— О моля, не лш казвай
те! Искам сама да отгатна!

Жена се оплаква на при
ятелката си: .

— Не разбирал:! Имаш и 
съпруг и приятел.

— Там е работата, че еди
ният разчита на другия

Съпруг на смъртно легло 
прошепва на жена си:

. — След смъртта лга ис
кам да се омъжиш за Съ^- 
да ни Жан!

Погледа, Никво да видим: 
йедън мачък ко теле у 
калту. Понатам кокош
ка, по-нагоре старе обуче, 
па некиква църга Извади 
кърпу та си затиену но-

Ка си пойдо, сват Кръ 
ста ме испрати. Идеомо 
покре каналът и я реши 
да му кажем што не йе-

Но ти не можеш да гб
понасяш!

Именно за това!...сат да не повърнем и ис-

ПЕСТЕЛИВ
ПЕТРОВ

БдО^


