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ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО на
Съюзната скупщина на засе
данието си от 24 януари об
съди подготовките за пред
стоящите сесии на камарите
и програмите за работа на
същите до изтичането на ма
•ндата на Съюзната скупщина.

ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО ПОСЕТИ
РЕПУБЛИКА ИНДИЯ
ник в Индия Илия Топалоски.

ПОСРЕЩАНЕ С НАЙ-ГОЛЕМИ ПОЧЕСТИ
ТИТО — ЛАУРЕАТ НА НЕРУОВА НАГРА
ДА. ПОЧЕТЕН ГОСТ НА ТЪРЖЕСТВОТО
ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКА ИН
ДИЯ. ПЛОДОТВОРНИ ПОЛИТИЧЕСКИ РА
ЗГОВОРИ.

Връчвайки „Неруовата на
града“ на президента Тито,
В. Гири между другото из
тъкна:

Президентът на СФР Югославия Йосип
Броз Тито със съпругата си Йованка от 24 до
29 януари бе на официално приятелско посе
щение в Република Индия. На делхийското
летище президентът Тито, Йованка Броз и
членовете на югославската делегация Драгослав Маркович, Милош Минич, Йосип Върховец, Емил Лудвигер и адмирал. Бранко
Мамула бяха посрещнати от президента на
Индия В. Гири и много други високи индий
ски държавници.
Приветствувайки презнден
та Тито индийският прези
дент Гири между другото
каза: Вие, господин прези
дент, не сте чужденец за на
шия народ, който ви позна
ва и почита като неуморим
борец за световен мир, при
ятелство и разбирателство,
и
като
ръководен Дър
жавник на необвързания
свят.

ник и приятел Джавахарлал
Неру толкова години се борехме.
ВРЕМЕТО УБЕДИТЕЛНО
ПОТВЪРДИ СТОЙНОСТТА
НА НЕОБВЪРЗАНАТА ПО
ЛИТИКА
На 25 януари президентът
Тито прие в Ню Делхи „Не
руовата награда за между-

—

— ... Нашият почитаем
гост, президентът Тито е ве
лик водач на един динами
чен народ н предавайки му
тази награда ние се прекла
няме пред възвишените иде
али, на които той посвети
целия си живот.
— Не може да се намери
по-изтъкната личност от ма
ршал Тито за удостояване с
„Неруовата награда“. Тези
две велики имена се създа
доха като геройски лично
сти, които подтикваше съ
щия дух — иесебична служ
ба на потиснатите, непоколе
бима храброст в борбата
срещу експлоатацията и твъ
рда решителност да изград
ят нова нация, нов свят. Два
мата президенти се сре
общнаха
в
подобни
политически
становки
гнет,
стопанска
изоста
налост, обществени метежи.
А двамата дадоха обединя
ващо водачество на своите
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В. Гири връчва Неруовата награда
Отговаряйки па В. Гири,
президентът Тито благодари
за сърдечното посрещане и
каза: Затова и този пъг
най - голямо удоволствие
приех вашата любезна лока
на да посетя Индия и лично да приема „Неруовата
награда за международ!
разбирателство“ - - - Това
велико признание, което ме
задължава и по-нататък нсу
морно да работя за осъще
ствяване на целите, за кои
то, заедно с моя велик съРат
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па президента Тито

народно разбирателство*^, чи
йто лауреат е за 1971 годи
тш
на. Наградата му
ваха заместник-президент^
Патак, премиерът
на външ
нитеИработиСТСвРарТан Сми
Гти От""югославска“ етра'нГна тържеството прнсъстгшпаха съпругата Па прези
дента Тито, членовете на де

легацията и нашият иоедд-

Провъзгласяването на но
вата Конституция на СФРЮ
ще стане на 21 февруари на
сесия на Камарата на наро
дите на Съюзната скупщина.
Останалите камари на Скуп
щината на сесиите си от 30 и
31 януари гласуваха за про-

ектоконституцията на СФРЮ.
Изясняването по проектокон
ституцията в републикански
те и покрайнински скупщини ще се проведе до 11 фев
руари.
Освен Конституцията, на
сесията си от 21 февруари
Камарата на народите на Съ
юзната скупщина ще провъз
гласи и Конституционния за
кон за провеждане на Коне
титуцията на СФРЮ, а съ
що така ще разисква и по
проектозакона за избиране
и отзоваване на делегати
за Съюзната камара на Скуп
щината на СФРЮ.

БАБУШНИЦА

ССРН-ПЪРВА КРАЧКА В ИЗБОРИТЕ
През седмицата в Бабушница се състоя засе
дание на изпълнителните тела на Социалистичес
кия съюз. Съюза на комунистите, Синдикатите и
Съюза на младежта, на което участвуваха и пред
ставители на средствата за информация в Нишки
регион.
Първата крачка в подго
товките за избори на деле
гати и делегации за всички
тела на обществено-полити
ческите общности е направе
на и с това са отворени вра
тата за широка и интензивна политическа мобилизация на всички прогресивни
и революционни сили в об
щината в изпълняването на
една от най-важните задачи
в тоя период на развитие на
нашата самоуправителна и
социалистическа система.
Разглеждайки предложе
ната програма на изборна де
йност и сроковете на ак
циите, участниците в рази
скванията твърде ангажира
но се застъпиха за пълна
организираност в провежда
не на изборите от Съюза на
комунистите, Синдикатите,
Съюза на младежта и Соци
алистическия съюз, като но
сители на дейността. Такава

мобилност няма за цел само да се избори за приетите
критерии за избиране на де
легатите, но е да разбие вся
каква „кръчмарска комбинаторика", която може и на
стоява да наруши ритъма в
нашите политически стремежи.
Оценявайки работата и ах
тивността на средствата на
информация на територията
на общината, участниците
на заседанието посочиха не
достатъците и резултатите
на отделни средства на ин
формация- В това разглеж
дане „Братство" получи до
бра оценка като при това
по-подробни анализи се направят допълнително в раз
говори с работниците в това
средство на информацияЗа изборната програма по
обстойно ще ви осведомим
в следващия брой.
М. Б.

ДИМИТРОВГРАД
Щ
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Провъзгласяване на
новата Конституция на
СФРЮ

съпародници за освобождсние от чужд контрол, за съз
даване на условия за по-ху
бав живот на своите иародп и за постигаме на нациомално обединение.
Подобността на борбата и
опитите водеше естествено
към еднакви погледи на ме
ждународната обстановка.
Така се създадоха коицепци
ите, каквито са необвързваис, миролюбива коегзистен-

СЛЕДВА НА 2 СТР.

УЧРЕДЯВАНЕ НА МЕЖДУОБЩИНСКА
КОНФЕРЕНЦИЯ НА СК
На неотдавна състоялото
се заседание на Общинския
комитет на Съюза на кому
нистите в Димитровград се
прие проекторешение по уч
редяване па Междуобщинска конференцня на Съюза
на комунистите в Ниш. Об
основавайки предложение
то председателят на уставна
та комисия при Общинската
конференция на Съюза на
комунистите — др. Васко
Тодоров изтъкна, че проек
торешението съдържа найважните задачи, чрез които
Междуобщннската коифере
1щня ще изпълнява общест
вено-политическата си роля
в региона.
Според проекторешение
то Междуобщннската кон
ференция ще наброява 90
членове, конто ще делегират
10 общински организации
на Съюза на комунистите от
Нишки регион.
По предложение ма устав
ната комисия, Общинският
комитет прие допълнения м
изменения и проекторешиш

ето за учредяване на Междуобщштската конференция,
отнасящи се главно до броя
на членовете на секретарка
та на бъдещата Конферен
ция_
За членове на Секрета
риата на Междуобщннската
конференция от общинската
организация бяха предложе
ни Райко Зарков и Димитър
Манов.
Претворявайки в дела зак
люченията от миналото си
заседание Общинският ко
митет на Съюза на комуни
стите взе решение да се офо
рми политически актив от
79 членове. Той ще има за
задача да разглежда всички
-' съществени въпроси от дей
ността на Съюза на комуни
стите.
При това 39 членове от по
литическия актив са задъл
жени за работа с първични
те организации на Съюза на
комунистите на територията
на общината.

А. А-

Посещение на президента на Републиката
вБангладеи*

ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО ПОСЕТИ
Разговорите Тито-Рахман
РЕПУБЛИКА ИНДИЯ
ОТ 1 СТР.
цня — концепциите, които
станаха водещи алеи па псо
бвързан"те нации в света
за постигане па мир и про
сперитет. Трите личности —
Тито, Насър и Неру — ла
угнетените на земята дадо
ха визия на свят Оез война,
на евдт без беда и влнха на
народа воля тази визия да
претвори в реалност, влнха
му полет да повиши жизне
ния стандарт и чувството на
универсално братство, което
единствено може да надде
лее опасностите от ядрена
война.
Днес здравият разум над
деля и миролюбивата коегзистеиция все повече е прие
та. Страните от третия свят
под далновидното ръковод
ство на Неру и Тито изигра
да своята роля в отслабване
на напрежението в свега. Не
е прекалено ако се каже, че
тези лидери имаха решава
що влияние във връщането
на света от ръба на пропа
стта и имената им ще живе
ят все дотогава, докато се
зачитат ценностите на диви
лпзацията.
Президентът Тито не е чу
жденец в нашата страна.
Близките и трайни връзки
изковани в течение на годи
ните приближиха него и югославския народ до пас.
Ние го поздравяваме с Дъл
боко уважение и любов, връ
чвайки му наградата „Джавахарлал Неру за междуна
родно разбирателство“ за
1971 година.
След това президентът Ти
то благодари на признание.то, което му се отдава с ,Нс
руовата награда”.
Говорейки за исполиниата
фигура на Джавахарлал Не
ру. другарят Тито между
другото подчерта: — Неговият интелект обединяваше
всичко онова най-хубаво, из
виращо от вековните тради
ции на индийския народ —
отделно от творчеството на
великия му предшественик
с постиМахатма Ганди
-женията на други народи.
Неговият глас отекваше с
нови и оптимистични тонове. Неговите призиви за
мир, преговори и сътрудни
чество може би това време
.изглеждаха като глас на изгубен в пустиня. Обаче, точ
но тези дни, които той за
съжаление не доживя, кога
то все повече се афирмират
принципите . на активната
миролюбива коегзистенция
и борбата на народите за
равноправни политически и

ЕрягетВо
ВЕСТНИК НА БЪЛГАР
СКАТА НАРОДНОСТ В
СФР ЮГОСЛАВИЯ
Наляга вееха петък
Урежда редакционна
колегия
и
Директор,
отговорен редактор
ТОДОР ВЕЛЧЕВ
I редактор
ВОГДАН НИКОЛОВ
Имам «БрисстР" Ияд, СппюШ^пп
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икономически отношения —
далновидността на Не РУ до
йде до пълен израз, Всяко
от неговите постижения би
било достатъчно за един цял
живот. Всичките взети за
едно го правят великан в
тоя свят и в наше време.
Оживявайки спомените си
за Неру и плодотворното съ
трудничсство между Индия
и Югославия, президентът
Тито каза:
— Спомням си думите на
Джавахарлал Неру пред

ЧЕСТВУВАНЕ НА ДЕНЯ
НА ИНДИЙСКАТА РЕПУБ
ЛИКА
На 26 януари президентът
Тито бе почетен гост па чсствувансто па Деня на Ре
публика Индия. Това бе ве
лика и прекрасна манифе
стация та индийските пости
жсиия в изграждането на
страната от времето когато
Индия стана независима, ка
кто и на боевата готовност
Президентът
па страната.

Президентът Тито и премиерът Рахман
се съгласиха, че днес е необходима по-голяма
активност и сътрудничество на всички необвързани страни, както и укрепване на тяхно
то единство. Президентът Тито положи ве
нец на гроба на жертвите на неотдавнашната
освободителна война.
След посещението на Ин
дия, от 29 ягуари президе
нтът на СФРЮ направи офи
циално посещение в Бангла
деш. И тук, както в Индия»
президентът Тито и ггридру
жаващнтс го лица, бяха тьр
жествено посрещнати, като
скъпи гости.
В официалните разговори
двамата държавници са се
съгласиха, че с необходимо
час по-скоро да сс свика Ко
ордииациошкхто бюро на не
обвързаните страни, а след
това да сс устрои коиферен
ция зш министрите на вън-
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шиите работи яа всички не
обвързани страни, за да се
осъществяват гю-ускорено
решенията на Алжирската
конференция и да се засили
дейността на необвързаните
в днешните международни
обстоятелства.
Двамата президента напъл
но са се съгласили в Оцен
ката на политическите, сто
панските и други отношения
между двете страни, подчер
тавайки че те са твърде до
бри, но че съществуват ог
ромни възможности за по
нататъшното им развитие.

Будапеща

Тито на унгарски
език
Премиерът И. Гайди и президентът Й. Б. Тито
Док Сабхом на 20 аюември
1956 година, когато каза, че
Югославия е страна, с коя
то Индия обменя оценки за
световното положение почесто, отколкото е която и
да било страна в света. Та
зи практика на постоянен
. обмен, на, мнения продължи
до края на живота му и про
дължава също така успешно
и по-късно, до днешни дни.
Паричният износ на
„Неруовата награда“ в
сума от 100 хиляди рупеи президентът Тито
даде като принос на
Югославия за фонда
на индийското прави
телство за помощ.
^
...
— Скъпи приятели, Инд1 я
и Югославия свързани с и *
тинско приятелство, съвместно с останалите необвъР
запи страни и другите миролюбиви сили, изминах
значителеи път с много трудни изпитания в бороата за
мир и равноправно международно сътрудничество, ь
това. сътрудничество те дадоха особено значителен
принос на всички конферен
ции на неоовързаните стра
ни — от Белград до Алжир,
Неотдавнашиата историческа среща на необвързани
те страни в Алжир, на която, може да се каже, бяха
застъпени две трети от чове
чеството беше досега найярка проява на решителността и силата им. На нея се
показаха единството и способиостта за акция на необ
вързаните страни от почти
всички меридиани, които
станаха значителен и неза
меним фактор в днешните
международни събитияВсе повече става ясно» че
отношенията на силите в
света неспирно и постоянно се мени в полза на мира,
напредъка и демокрацията.
Свидетели сме на мощната
афирмация на принципите
на активната миролюбива
коегзистенция-

прпветствувани от стотици
хиляди индийци па булевард
Рай пат в Ню Делхи.
Във военния парад взе
ха участие всички родове
на индийските въоръжени
сили. Индийците с гордост
показаха, че сами произвеж
дат танкове, самолети,, р_аке.,
ти и друго тежко оръжие.
Военният парад завърши с
безчет деца и отряд на деца
—скаути, които ездят на
слонове.
ПЛОДОТВОРНИ ПОЛИТИ
ЧЕСКИ РАЗГОВОРИ
Президентът Тито и инди
йският премиер Индира Га
нди водиха интензивни по
литически разговори за взаимните отношения между
двете страни, както и за ме
ждународната обстановка и
ролята и задачите на необвързаните страни в урежда
нето на международните от
ношения. Паралелно с разговорите между югославския президент и индийския
премиер и членовете на югославската делегация -разГОваряха със своите индийски колеги за отделните об
ласхи на взаимното сътрудничество.
Още от първите дни разговорите бяха оценени като
твърде полезни за бъдещето
усъвършеиствуване на отношенията между двете при
ятелски необвързани страни. За тях се говори и в съв
местното съобщение, публикувано след проведените ра
зговори.
По време на посещението
президентът Тито има среща
и с председателя на прави
телството на Сри Лаика (Це
йлон) Сиримаво Банданараи
ке, която пребиваваше в Ин
дия. В разговорите Тито —
Бандаранаике са обсъдени
въпроси от взаимен интерес,
а специално развитието «а
международната обстанов
ка и бъдещата активност на
необвързаните страни по
провеждане на решенията
на Алжирската конференция на необвързаните.

В книгоиздателското пред
приятие „Кошут” на унгар
ски език в Будапеща неот
давна излезе от печат кни
га, която съдържа избор от
най-важните речи на прези
дента Тито в период от 1969
до 1973 година. В началото
на книгата унгарските чита
тели се запознават с биогра
фията' на югославския прези
дент. На около 370 страници
са поместени текстове, — от
доклада на др. Тито пред
Деветия конгрес на СЮК и
от речта пред политическия
актив на Сърбия и интервю

то на загребекия „Вйесник".
Освен това книгата съдър
жа встъпителната и заклю
чителна реч на президента
Тито на Втората конферен
ция на СЮК, речта на кон
ференцията на необвързани
ге в Лусака, наздравиците в
чест на Никсън и Брежнев
и други речи на югославекия президент, важни за
разбиране и запознаване с
югославската действител
ност и най-важните момен
ти от югославското разви
тие.

Провеждане на споразумението за разда
лечаване на войските

ИЗРАЕЛЦИТЕ СЕ ИЗТЕГЛЯТ
Изтеглянето «а израелски
те войски от областта юж
но от шосето Кайро — Суец
е почти завършено и оста
вените позиции са предаде
ни на силите на Обединени
те нации. След това тези по
зиции бяха предадени на египетските сили.
Втората фаза на израел
ското изтегляне обхваща пу
стинната област, разположе
на северно от шосето Кайро

— Суец до Деверсоар в се
верната част на Голямото
горчиво езеро. Според плана
за дезангажирането, изтегля
нето от тази област трябва
да се завърши св срок от
осем дни. Самото египетскоизраелско споразумение за
дезангажиране на армиите
съдържа повече етапи, от
които последният трябва да
се завърши на 5 март.

Партизанско борба в Чили
В южната част на Чили
вече няколко месеца се во
ди партизанска борба про
тив въоръжените сили на
военната хунта. Планински
те области са заети от пар
тизански части, които напъ
лно контролират всички се
ла и съобщителни връзки.
Специалните военни и поли
цейски отреди на хунтата
не са успели да създадат
фронт, понеже освободителното движение има всестра
нна подкрепа от народа.
т. „
л
Това съобщава шведски_ _
л,
..
ЯТ вестник „Афтонбладет“,
като добавя, че освободител
ната борба в Чили особено

в провинцията Пангвипули^
все повече се разгарясе намира щабът на хунта
та за борба срещу чилийски
те партизани. Последните са
влезли в контакт с членове
те на още по-силната осво
бодителна организация „Чер
вено знаме“, която също се
бори в Южен Чили.
^ ^ ^
® борбата с партизан
хунтата употребява сам
ти и ракетно оръжие-. В АР*1
против освободител
ните- сили хунтата хвърля
специални отреди, обучени
пг
л„*янв Съединените американски *аАТН| откъдето в<*нният режим получава и оР*
жие.

БРАТСТВО
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ФУНКЦИЯТА НА
БОЕВО ИЗГРАЖДАНЕ
НА ЧАСТИТЕ

Сътрудничество между транспортните предприятия
НР България и СР Сърбия

ОТ

ЩЕ БЪДАТ ОТКРИТИ ПОВЕЧЕ ПИНИИ
В организация на деловото сдружение по транспор
та в Сърбия „Сърбия-транспорт," миналата седмица в
Ниш се проведоха разгововори с представителите на
българските автотранспорт
ни предприятия ДСО „Авто
транспорт”. Българските Пре
дприятия представляваха ин
женер Борис Чупранов, ди
ректор, Недко Кръстев на
чалник в „Автопревоз" и на
чалник на отдела за научно
и техническо сътрудничест
во Крум Уршев. Автотранс
портните предприятия в Сър
бия бяха застъпени от пред
ставители на „Сърбия-тран„Ниш - експрес“,,
спорт“,
„АТП“ Пирот и „Единство"
от 'Враня.
В разговорите участвуваха
и Димитър Славов, предсе
дател на Общинската скуп
щина в Димитровград и
Илия Петров, народен пред
ставител. В разговорите бяха
обсъдени досегашното сътру
дничество в поддържането
на рейсовите линии, устано
вени въз основа на между
държавен договор и прооле
мите във връзка с провеждане на конвенциите както
и откриването на нови лиНИИ между отделни места в
двете съседни страни.
Съгласно конвенцията ме
жду НР България и СР сърбия регистрирани са сладни
те съобщителни линии: Боси
леград - Кюстендил, Враня
— София, Зайчар — Видин,
и София - Ин^-^жат
Всички линии се поддържат
на реципрочна осиова'
финансовите разчети се'1Ра
вят въз основа на клиринг.
Обаче възникнали са извс
сгни трудности, кои-го тряб
ва да се премахнат с ново
споразумение, така ^ лини
ите да се поддъРжат Р1
но в духа на мсж^',ар°^°
то споразумение. Български
те представители предложи
ха „Сърбия-грапспорт
М
застъпва интересите иа веижеиие бе прието. Остава щв
тотранспортиите ттредпри^
тияв Сърбия да се Договор
ят и съгласуват своите Ш!
тереси, а след това най-късил аг\ 15 февруари
я
-транспорт“ ^ подшшепре
дложеиото споразумение.
Представителите от дими
ВРАТСТВО

0

тровград предложиха да се
установят всекидневни рей
сови линини между Димиттровград и съседните места
в НРБ: Драгоман, Годеч и
Сливница. Малограничният
оборот налага все по-масови
контакти на населението от
тези градове. Също така под
чертано е, при откриването
на новн линии трябва да се
има предвид и откриването

на временни линии по слу
чай на някои по-важни съби
тия, привличащи интереса
на населението от двете ст
рани на границата.
Двете страни се съгласиха
тези предложения да влез
нат в протокола при подпи
сването на споразумението
и да се доставят на смесе
ната комисия да ги разглеМ. Б.
да.

Из дейността на Синдикатите

За обществено признати
квалификации
Общинският синдикален на трудещите се в оргаггаза
съвет в Димитровград неот- циите на сдружения труд.
^ТГякпио да се отИнтересът на работниците
давна поде
А
интешш" квадификацш!
шеИ1аПк^фТщирани работ и без квалификации е голще за кв^Ф1Щ“Р^тн]щИТе .
Починът на Общинския
ници, в което раоот иц
синдикален съвет дойде яаще получават обществено време Сега се събират неопризнание, а не само „ин- бходимите данни за изготвтерни" квалификации. На- яне на предложение за отпо-

яз©;

цеси във фабриките в града
търсят и по-съвременнен про
мишлен работник като про
изводител и самоуправител.
Така наречените „интерни
квалификации, които имат
болшинството
работници,
стават недостатъчни. Това
чувствуват и самите ра^“ "
" о3татГна свои разно-

се, търси ангажиране иа
всички фактори В трудовите организации и отделяне
па средства за финаисираие
на училището. От друга страна, службата зр настанявансПа работници трябва
да покаже голяма предприи
помогне тази ак
чрез най-рационално и
ефика^ ползвадеад сре^-

АРКСИЧЕСКОТО и иде
йно-политическо обра
зованис и изграждане
на комунистите и ослите числящи се към
[ка армейска област за
все по-забележително
място в целокупния живот
и работа на първичните ор
ганизации на СК, частите и
командуването. Твърде ин
тензивно се работи върху
осъществяването на приети
те програми. Първичните ор
ганизации на СК, комитетите и командуването все по
вече проявяват инициатива
в програмирането и реализирането на приетите програми. Това потвърждават
повече .примери, от които
ще посочим няколко.
Освен програмите по об- ществено - политическо образование на войниците и
старейшините, осъществява
щи се чрез редовно обучение, устройват се беседи по
домовете на ЮНА и войнишките университети, а старейшините са (включени в
интензивната политическа
дейност по гарнизони, градо
ве и т.н. За получаване на
нови знания, продълбочаване на марксическото обра
зование и за по-правилни
възгледи по развитие на об
ществото изобщо, а особено
на нашето самоуправително
социалистическо развитие,
много комитети, първични
организации на СК и войни
шки университети към войнишките клубове, са приели
програми и сега работят уси
лено на тяхното осъществяване. Сказчици са старейши
ни и войнищ! от частите.
На последното заседание
Комитетът на конференцията на СК в армейската област прие програма от няко
лко теми, които ще се изне
сат до Десетия конгрес на
СКЖ, а е задължителна за
всички комунисти. С програ
мата се предвиждат области
от развитието на капиталнз
ма до развитието на нашето
самоуправително общество.
Определени са и “азчиш,
— членове на комитета и
други. Конференцията на СК
при училищния център ва
ЛБХО прие единна годишна
програма по марксическо оо
разование на стареишшш,
» сГ&К"
ве^тематичпи
се започне от осовите на

жока е войникът Марко
Ечимович, икономист. Един
цик-ьл трае четири месеца.
От разговор с Миливой -Ханич, Мирослав Кушан ц Ма
рко Ечимович узнахме, че
войниците проявяват инте
рес да научат възможно .по
вече. Това личи от твърде
оживените разисквания след
сказките и интензивната дей
ност на войниците на часо
вете по обществено-полити
ческо образование, обучени
ето, а особено в работата иа
първичната организация. Ра
ботата на кръжока е три
пъти седмично в следобедните часове,
В поделението на Груица
Милич успешно работи мар
ксически курс. Освен войни
ци-членове на СК, в работата му са включени и онези,
изразили желание да станат
членове на СЮК. В раоотата му, както и в работа на
останалите, не се изучават
само теоретически въпроси,
но се свързват, с нашата оо
ществена действителност. 1о
ва до голяма степен допри
нася младите хора по-добре
да схванат нашето-самоупра
вително социалистическо ра
звитие.
В казармата „Рамиз Садик”, след идването на нови
войници, се пристъпи към
организиране на сказки и
разговори чрез марксическия кръжок, обсъждат се
историята на марксизма,
създаването и развитието на
самоуправителното,
СЮК,
обнашата
развитие,
икономичеществено
ска система и друго. _^акто 1111 осведомиха, наи-добРи резултати постига под
лението на Радиша Насгич.
Предвиждат се и различни
състезания от тази област,
които ще организира вой
ншнкия клуб. Организиран е
и семинар за -войниците чле
нове на СК на който се разгле
ждат различни теми от раз
витието на работническото
и комунистическо
“
и
зой
“ “
приети в СКЖ.
бьлат пр
не_ че
*
първичниорганизации на СК е об^ХЧпл^Хрмата за Аесъдена
СкЖ а
чрезЯкръжшшхе се ра^ле«Д и от ост=е Млади
- “у^аГв^
ята.

на общесхве

РрГлаТ’сеН^ат.И |я
ГтйКиАГ?руДбГе
012Гд"страна( Общияския синдикален съвет оцени, че е време ирЛя»;.
ците „ предприятията^ ^
облекчи получаваше на
що валидни квалификации
и разрешаването на
проблем да бъде 'Възможно
по-органнзирано и целесъо
бп2но. Яспо е, че този пробл^ има класов характер
и затова представлява иолитическа задача и за синдикалната организция, и
Сю^за на комунистите, и за

синд= ““орга‘низирш.0

5»®^

““^^жиране на вси“““се намерят иай-доб‘р„те^^^«

ждите и реалните възиожпости, които проследи Кои«2^* «а прог-

сто
приетите в5че програми и
да се обезпечат достатъчно
професионални кадри.
Осъществяването иа това
важно мероприятие щс «с
довери на институция, зарегистрирана да върши такава дейност, и която ще пред
ложи най-изгодни усл^^
димитровградските
М. Б.

йяг.-гяя: V-
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«“^“Са ча
младите

и възшггарамата в много части, освен ли»* °б|^™^пише на бо
останалите фортги ! ^або.
готОВНОСТ> заздравява
та, са "ададетги м-р
не на дисциплината и т, н.
ки кръжоци
1Р
Затуй свободно може да се
какпра°°™1;
а Бошко каже, че идейно-политичесВ "™.еЛ—Гятгн кпъжок
ката дейност и марксическо
осемнадесет пой- то образование, са и във фунаброява <
половината нжция на укрепване боевата
яиц^ чденове на ск. Един готовност ™ частнтп
от ръководителите на кръНикола Матиевич

Сгравщ» )

Статутарна дейност
.'МШт

■

ИНФОРМИРАНЕТО В
ОБЩННСИИТЕ СТАТУТИ

«е I
Щзоектоконституциите иа
СФРЮ и СРС налагат инфо
рмирането да бъде отговорно, вярно и обективно. Издатедство „Братство“’и . предаването па българбкн език *
пр Радио Нищ в това ОТИОщение имат още една, специ
фнчна задача. Действувайки отговорно, вярно и обсктивно“, те са длъжни. по
най-последователеи начин да
отразяват и тълкуват проце
сите на еманципация и развитие на българската народ
ност в братската общност
на югославските народи и
народности, като една от
твърде важните компоненти
на диктатурата на пролетариата, каквато се провежда
в адашите условия. Тази обществена функция има осо
бено значение, и да допъл
ним — специфично, която
„Братство“ върши чрез сво
ите три издания: седмичния
вестник „Братство“, двумесс
чното списание „Мост" и де
тския вестник „Другарче“.
Издателството „Братство“
печата на български език п
не малък брой литературни
произведения на автори от
българската народност. А
Радио Ниш ежедневно осве
домява народността за събн
тнята в общините, където
народживее
българска
ност в ЮгославияИзхождайки от тези опре
деления, считаме че проекто
статутите на общините, в
които живее българската
народност, не са обърнали
достатъчно внимание на ин
ституциите, занимаващи се
с осведомяване на българ
ската народност. Мислиме,
че няма да прекалим, ако
кажем, че проектостатутите
не са направили нито крач
ка напред от общите прин
ципи за осведомяването, съ
държащи се в двете проектоконституции. Някои дори
не отразяват и онова, което
е казано в проектокон-ституциите. Това в никой случай
не може да бъде достатъч
но, защото нито конституци
ите нито закона за инфор
миране могат да опреде
лят всичко до подробности
за всяка съответна среда.
Преди всичко, в статутите
не може да не се отбележи, че тези четири общини
са основатели или съоснова
тели (с еднакви права и отговорности) на Издателство
„Братство“. Не е важно дали основател или съоснова
тел са общинските организа

цип па ССРН или общински
те скупщпии. Статутите тря
бва да опред'елят правата
на основателите и съоснователите. На това ги задължа
ва н Закона за обществеиото информиране, защото об
ществено - политическото определенпс и интересите иа
общоствено - политическите
общности и организации, в
конто е доминантна ролята
на Съюза па комунистите,
осигурява издателският съвет, съветът на всяко нздание, редакциите и пай-отговерните лица в тях. Основателят е законно задължен
„да утвърждава основната
пргорамна концепция на организацията ,т.е., на печата
и радиото, да утвърждава
принципите на кадровата по
литнка, да назначава дирек
тори и главни и отговорни
редактори въз основа на от
крит конкурс и въз основа
на предварително прибавено мнение ат издателския
съвет н издателската институция“. Следователно, за
всички успехи и Неуспехи, ук
лоии и нередности не помалка е вината и на основа
телите, тъкмо затова защото
имат такива права и задъл
жения.
Според нас, тази материя
в статутите на четирите общшщ трябва да се регулира
на един начин. А за това е
- необходим предварителен до
говор по този важен въпрос,
Ако статутите определят то
ва да се регулира с междуобщинско споразумение за
средствата па информация,
тогава трябва да се предви
дят два вида споразумение.
Първо, споразумение за съгласуване на отношенията
между общините в тази об
ласт, и второ, споразумение
между общините основате
ли и издателство „Братство“
като организация, чиято ос
новна дейност е да осведо
мява българската народност.
Не е достатъчно ако „Бра
тство“ в своя ■статут внесе
всичко което му налагат ко
нституцията и закона, но
трябва да се определят и от
ношенията на общественополитическите организации
към „Братство“ и Радио
Ниш и в статутите да се определят задълженията на
всеки фактор поотделно към
информирането и неговиите
средства както и на всички
заедно,
М. Б.

Втората фаза на ВЕЦ »Власина«:

Жилищното строителство е все по-интензивно

Електрификацията в Димитровградска община
НАСКОРО ТОК И В СКЪРВЕНИЦА И БАРЙЕ
От 1 февруари започнаха
строежа на селската мрежа
в село Скървеница. Според
договора със строителите от
„Градня“ работите трябва да
прнключат до 1 май и за
същите ще бъде изразходва
на сума от 70 хиляди динара. В акцията участвуват
20 от четиридесет домакинства, които досега за далекопровода са внесли по 600
динара както и по 1.500 динара в трудодни,

СКАЗКИ ЗА СЕКРЕТАРИТЕ НА ПАРТИЙНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
на 29 и 30 януари в Об
щинския комитет в Димит
ровград се проведе съвещание със секретарите на пър .
вичните организации на СК.
Бяха обсъдени теми, които
трябва да бъдат изходна ос
нова за по-нататъшната дей
ност на партийните органи
зации в общината, като „Съ
юзът на комунистите в.Димитровград в борба за осъществяване задачите от Писмото на другаря Тито и.Из
пълнителното бюро на Пред
седателството на СЮК“,
„Укрепване на класовата същност и обществена роля
на СЮК“, „Развитието на со
циалистическите самоуправителни и продукционни от
ношения и задачите на Съю
за на комунистите“, „Ходът
на стопанското развитие в
света, в страната и в общи
ната,“ „Проблеми на.селско
то стопанство и извънстопа-

рЦ§0Т0 30

ЗЕйкз
нически възможности ,/Гехногоадня" да позволи да се
лале ток от 110 киловолтния далекопровод .снабдяващ
помпите в акумулационното езеро в Горна Лисина.
Тг>ябва да се отбележи, че
сега ло-голямата част от Го
,рна Лисина и Долна Ръжаня имат ток обаче това е
на имат ток,
защото
временно решение,
мрежата не е качествено
изработена и като такава

то и от обществените и тр\
дови организации..
Договор за електрифика
ция сключиха и жителите
от село Барйе. В Барйе в
акцията участвуват четири
десет от осемдесет домакин
ства и за селската мрежа
ще бъде изразходвана сума
от 90 хиляди динара. И в Ба
рйе, както в Скървеница, се
очаква токът да „пристигне"
до 1 май.
А. Д.

Идейно-политическа дейност

300 неквалифицирани работници
Ръководствата на Босилеградска -община и ,на специ
ализираното строително пре
- дприятие „Техноградня", което строи втората фаза на
Власинските водоцентрали
водиха разговор зв Босидеград върху Ава въпроса:
селата
електрификация на
от лисински и любатски ра
йон и за възможностите за
настаняване на работници
.на обекта от Босилеградска
община.
....
За отбеляззване е, че за
първи път откак започна из
граждането на втората фа
за на ВЕЦ „Власина" сега
е разговаряно върху тези

В акцията са взели участие само половината скървепичаии понеже махалите
са отдалечени и поскъпват
строежа. Обаче това не може да спре жителите от селото да осветят домовете си.
Това показва и примера на
Ангел Миладинов, който като председател на местната
общност е вече виел две хил
яАИ динара за селската мрежа. Очаква се и помощ от
Общинската скупщина, как

ските дейности", „Някои поважни статутарни задълже
ния на членовете и организащште на .СК и измененията, които се предлагат в ста
тута на СЮК и СКС“ и „Някои въпроси. за организация

А. Д.

ВЕСТИ ОТ БАБУШНИЦА
Общественият доход през
първите девет месеца на
1973 година възлиза на 65
милиона динара. Това е за
11 на сто в повече от същия
период на 1972 година. Това
е резултат от старанието на
работниците за успешното
провеждане на стабилизационата програма и прилагане
то на конституционните ама
ндмани.
заключено да се потърси от
Власинските водоцентрали,
финансиращи втората фаза
на изграждането,
според
своите възможности финан
сово да помогнат електрифи
кация на селата от любатски район.

§ШШ
за ускорено реализиране на
тази благоустройствена акция по-ограничени. Подчерта се, че тук съществуват
три решения: да се построи
далекопровод от Лисина до
Любата, второ да се вземе
ток от мина „Благодат" и
трето - да се построи далекопровод от Босилеград до
Любата.
Във всеки случай и трите
решения струват скъпо. Бе

та и метода на работа”,
След проведеното Съвеща
ние партийните секретари
посетиха някои трудови организации.

>Че &ьдат
приети още 300
предимно неквалифицирани
работници. Договорено е
мнозинството от тях да бъдат от Босилеградска община- Също так ще се приемат
и квалифицирани работничи. техници и миньори, кои
™ в
са ^ез работа
а се намират в списъка на
Клона на Бюрото за настан
яване на работа в Босилеград,
В. В.

Проектът за цеха на „Ти
гър" в Бабушница е готов
и изграждането му ще запо
чне през тази година.г

В Бабушница има Към 400
комунисти. Все пак някои
събрания се отлагат.

В квартирата, предназна
чена за лекар се настанил
санитарният инспектор. Законът не му е бил нужен.
Незаконните работи са пред
назначени за други, а не за
него.

дности правят бабушничмп<Искат да завършат работа
ПрИ лекаря за пет
За ред и не питат. Затова
ак0 леКарят не-ги приет»,
ТОгава той е най-лошият *>■
век на света. Ако приет»,
Някого, негодуват чакащит •
_ Помогнете ™*°1’а'"арИ
за ^дшг от местните лекар
на изборното заседание «а
Общинската конференция на
СКС.
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Мелиорацията мени македонското
стопанство

Водата носи
богатство
■ От 700 хиляди хектара обработваема площ,
в Македония — 90 хиляди са много наводнени, а 420 хиляди хектара страдат от
суша
И Напоителните системи превръщат жадните полета в градини

Когато се изградят и други
те напоителни системи — те
ще заемат площ от около
140 000 хектара площ.
Добивите от поливните
площи се увеличават осмократно. Освен това — корен
но се мени и разпределение
то на културите. Най-широ<ко място се дава на ориз*
памука, захарното цвекло,
лозята и фуража. Те посте
пенно изместват житните
растения. Водата, която от
преди няколко години напои
сухите поля, ги превърна в
райски градини. Затуй в Ма
кедония с такава сериозно
ст се строят напоителните
системи. За пълно изгражда
не на напоителните системи
ще са необходими 50 акуму
лационни езера, които през
зимата да набират Към 1
милиард кубически метра
вода. Тази живителна теч
ност, през сушавите месеци,
когато влажността стане ми
нимална, ще бъдат пуснат
в полята.
Но мелиорацията не значи само променяне на при
родата. Днес в Македония,
всички частни производи
тели освен стопанствата при
еха на сърце мелиорацията
като необходима мярка за
по-нататъшно развитие.

Комисията за изготвяне на статута на
Димитровградска община:

Статутът ще бъде
приет до 5 март
Комисията за изготвяне статута на Димитров
градска община, на заседание, състояло се на 25
януари, разгледа набелязаните срокове за подгото
вки и приемане статута на общината, основните
самоуправителни организации и местни общности,
както и срока за избиране на делегации и делегати
в основните организации на сдружения труд и дру
ги самоуправителни организации и общности._____

Изходна основа в разиск нето на статутите в органи
ванията бяха приетите пред зациите на сдружения труд
и местните общности.
ложения на конституциите
КЪМ 1978 ГОДИНА, кога
днес Македония има към
Предизборната и изборна
на СФР Югославия и СР Съ
то големият селскостопански
90 000
хектара отводнени
активност ще бъде проведе
рбия,
с
оглед
измененията
в
проект „Македония" стане площи, а към 90 000 се напони
от 5 март до 25 април —
проектоконстутициите
на
действителност, тази наша
яват.
същите, които трябва да се последната дата за учредя
република ще се превърне
— Изсушените площи в
отразят и в статутите на об ване, на Общинската скуп
в неизчерпаем резервоар _на Македония — както изтък
щина/
щините.
месо и мляко. Международ ва Милорад Сибинович, про
Във встъпителната си реч - .След съгласуването на ста
ната банка за развитие е фесор на СелскостопанскоДимитър Славов, председа тута рт 15 февруари до 3
одобрила кредит от 31 мили горския факултет в Скопие
тел на Общинската скупщи март в. Димитровградска об
он долара (50 на сто от не — са най-плодородните. До
на и ръководител на коми щина ще се проведе публич
обходимата сума). Проектът
1975 година — изтъква той
сията за изготвяне статута
но разискване в местните
след няколко години ще ста — когато пресушването на
на общината, изтъкна че по общтюсти и организациите
не действителност. Тогава блатата и могурищата завъР
следен срок за приемане на на сдружения труд върху
СР Македония ще произвеж ши, само производството на
статута е 5 март. Но имай проектостатута на община
да над 25 000 тона краве и захарно цвекло ще възлиза
И. Т. ки предвид някои изменения та. Тъй като в болшинството
1 600 тона овче мляко, 4 952
на 80 000 тона; повече от пр
местни общности по селата
в конституциите, особено
оизводството в
Поморавия
тона месо, 650 тона
вино,
във връзка с делегатната си е разисквано върху проекто
стема, нужни са изменения
статута, бе .^заключено пред100 тона вълна, 5 500 тона и Войводина заедно...
Според сегашното състоя7Т
и в статута. Комисията зак- . ложенията дадени в тези об
спиртни напитки и 2000 тона
ние
в
Македония
има
око1
Орна
ЛисиНй
лючи
да
се
оформи
работна
щности да се имат предвид
годиш
оцетна киселина
ло 42000 хектара които тря
група, съставена от членове по време на работата за изно.
на комисията и подкомисии менение на статута. Комиси
Но Социалистическа репу бва да се поливат, за да мо
те за изготвяне на статута, ята-не зае становище дали в
гат да дават по-високи доби
блика Македония сигурно
която до 15 февруари тряб- онези местни общности, къви. Досегашните проучвания
не би се захванала с такъв
ва да съгласува статута на дего вече са проведени пубпоказват че, най-голяма ча
грандиозен похват ако ня
общината с конституцииличните разисквания, същи
маше едно твърде
важно ст от тези площи ще може
те на СФРЮ и СРС. Бе офо- те ще се повторят или не.
предусловие — мелиорация
да се поливат. В Македония
рмена и работна група за из По този въпрос ще разисква
та. През последните десет вече са изградени напоител
готвяне статутите на местни и решава координационното
години със средства на фе- ните системи „Пелагония“,
те общности, която до 20 фе тяло при ОК на ССРН.
„Струмица”,
„Тиквеш“,
как
собственн
дерацията и със
вруари трябва да завърши
Комисията за изготвяне
то и три системи за пресуш
кредити в мелиорационни
с работа.
статута на общината също
ване — „Пелагония", „Скопсистеми са изразходвани
На заседанието бе , заклю- . реши, , по приетите заключеско поле“ и „Сружко поле .
над 2 милиарда динара и
чено при Общинската кон- ния да се изкажат и изпълференция на Социалистичес нителните органи на общест
През миналата седмица в кия съюз да бъде оформено вено-политически организатяло, което ще следи учре- ции.
с. Горна Лисина се проведе
дяването на общностите на
районно заседание, на кое интересите, както и изготвяА. Д.
то председателя на ОбщинА Жителите на Радейна търсят от електрораз
ската комисия за изработва Босилеград
пределителното предприятие улично осветление, а
не на общинския статут.
Иван Андонов говори за
ПРе«°о 1а ^о?го°ворТ?огато в това предпри
най-важните разпоредби от
ятие е винаги е светло.
А В Долна Невля тютюнопроизводството въР*
новия общински статут. Пови добре. Със „Сточар“ обаче няма никакво сътруд
специално, той говори за мя
«Гбт^ТГв =та коГр^я Ли-'
стото и ролята на местните
Съгласуване на разпоредбите на проекто
общности — както е пред
статута на Босилеградска община с Консти
видено в проектостатута, ка
туцията ще приключи до 1 февруари, а пуб
кто и за делегатната систеличните разисквания ще се проведат до 15
избори
равлението на
ма в предстоящите
февруари. Окончателно статутът на община
челиш? В Г Невля 48 домакинства са се съгласили
за представителни органи.
та трябва да бъде готов до 1 март.
В работата на заседанието
В 1' ТлГ пгпе сега имат 10 радиопарата и
— С проектостатута на об всички повдигнати въпроси
взеха участие младежи, чле
щината най - обстойно тря забележки, критики и изис
квания. С търсенето на коннове на СК и на ССРН от
запознае
бва
да
се
!с= ~
^
кретн решения ще се према
Горна Лисина, Долна Лисивсеки гражданин от нахнат всички обобщения и
старите И вишСи по дарите, защото си присвояшата община. Това може
на, Горна Ръжана и Долна
схематични формулации в
че
в
статута
случаи са
да гарантира,
Ръжапа.
ще се намерят такива реше общинския статут.
ват повече права
титс били задължени да
На заседанието се подчер
Трябва да се отбележи,
ще
ния, които максимално
В "Грамладитемр ^тници да се включат .в
че ръководството на ССРН допринесат да се определи та, че подготовките за изра
разговарят с младите р ^ ^ един подал молба
и -учреди комуналната сис ботка на статутите на мест
СК. И така си останало
в Босилеград върши подго
ще ните общности трябва да се
товки през тази седмица в тема в общината, която
33 Тр"оЕблаКгодарение „а мълчаливците.
гарантира пълно развитис ускорят, за да могат едноместните общности в ЦяЛа“
ма демокрацията и последо временно да се водят разго
ворп и върху тях и върху
та община да отпочнат раз- вателно осъществяване но
всички конституционни до- проектостатута на общннавърху
проектостаговори
1 а.
— изтъкна Борис
тута на общината, а същеКостадинов, председател на
След това заседание се
временно да се отпочие с
ОК на ССРН.
проведе договор на политиизработването на новите ста
За провеждане на тази ва- ческия актив, на който пре
тути на местните общности. жна политическа задача, но дседателя на комисията за
емтел на която е Соцпланс- изработване на общинския
тическия съюз, Изпълнител- статут Иван Андонов запоз
В. В.
ная отбор формира полпти- на членовете с наи-важните
чески актив от 52 члена, ко разпоредби «а дроектостату
йто ще организира и съдей та. Членовете на актива поствува в разискванията как лучиха конкретни задачи за
то по общинския статут, та- обиколка на селата, в които
ка и по статутите ма местни са задължени да участвуват
Строежът на културния дом
те общности
11 организирането на разисГлавното задължение па квамията върху проектостаI) Босилеград
члеягопете на политическия
1ута на общината,
актив — се каза на заседаВ. В.
името е, да имат предвид

Разговори за
общинския
проектостатут

ВЕСТИ ОТ ДИМИТРОВ
ГРАДСКА ОБЩИНА

ОБЩИНСКИЯТ СТАТУТ ДО ПЪРВИ МАРТ

ГлоГо ГЕ-2 ЖЖ

Стригая* *
БРАТСТВО

т
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Петър Стамболнч |

т
№
&

ЯСНИ НАСОКИ в
СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
Развтнето на селското
стопанство днес е важно, ко
лкото и въпроса на енерги
ята и суровините. Този въп
рос получава вече първосте
пенен, световен характер. В
Югославия въпроса на селскостопанското производст
во по начало е въпрос на
стабилността на стопанство
то, жизненото равнище на
трудещите се, положението
на трудовите организации в
тази област и производите
лите на село.
Днес
развитието
на
селското стопанство пряко
е свързано с общото стопан
ско развитие на една стра
на. Не случайно по-развити
те страни по правило, имат
и по-развито селско стопан
ство. В днешните условия
всяко изоставане в селско
то стопанство прераства в
сериозен проблем на общо
то стопанство. Затуй е от ин
терес за самото стопанство
да има ритмично развитие
на селскостопанското произ
водство.
Договорът на републиките
и покрайнините по развити
ето на селското стопанство,
който е постигнат, представля
ва твърде важна крачка в
търсенето на метод за раз
решаване на този въпрос и
по-нататъшното развитие на
селското стопанство. Явно
е, че занапред въпроса на до
говарянето ще се усъвършенствува и че ще се търсят
съответни методи, които да
бъдат нагодени към интере
сите на всички. Средствата,
определени за влагания в
селското стопанство са от
значение за началото на ра
зрешаване на проблема на
селското стопанство, но сгру
ва ми се, че има очаквания,
които не са реални. Сигур
но е, че вече в сегашното
положение трябва да се имат
предвид дългосрочните проб
леми по развитие на селско
стопанското производство.
Когато днес разглеждаме
тези проблеми трябва да по
дчертаем, че не съществува
нищо, което би довело под
въпрос приетата аграрна по
литика. И занапред си оста
ва насока към укрепване
на социалистическия сектор.
Бързината, с която ще раз
виваме обществения сектор
зависи от редица фактори;
на първо място, материални
те средства, които трябва
да спомогнат да се увели
чат площите в обществения
сектор.
Тези въпроси днес стана
ха актуални зарад това че
из основи правим решите
лен завой към развитие на
отноше
самоуправителните
ния и второ, че отделни сре
дства, предназначени за раз
витие на селското стопанство изискват и по-висока
степен на самоуправителна
организираност. Считам, че
е необходимо за по-нататъшния вървеж да имаме реална картина на настоящето
положение в това отноше
ние. Цялата дискусия показ
ва, че тук са показателни
резултатите и е необходимо
този опит, постигнат да от
делни пунктове и в отделни
центрове да използваме и
предаваме по-нататък. Ня
ма основание да се обезхрабряваме там където такива

резултати не са постигнати.
Виждате какви усилия прави Съюзът на комунистите
да внедри амандмаини отно
тения в организациите на
сдружения труд. В областта
на селското стопанство тези
проблеми са още по-слож
ни. Една опасност за наша
та акция е субективния под
ход, който не води сметка
за реалните условия, за при
нцштите, върху които е ос
нована нашата система. Ня
кои другари не водят смет
ка, че трудовите организа
ции работят върху принци-

ЯК|1!НЯ^

I-

производителност и по-висок доход, селянинът няма
желание „да. бяга от догово
рените сделки".
Борим се за намаляване
на разликата между селото»
и града. Нашето село днес
не е онова село, което беше
преди. Условията за живот
в него днес са много по-доб
ри. Следователно,
огромно
число хора с най-малки лич
пи доходи, живеещи на се
ло, често си обезпечават ста
пдард на висококвалифици
рания работник. Фактът, че
такива работници квартиру
ват на село, отсъствуват от
работа в своите трудови ор
ганизации, за да работят на

Височки пейзаж
напускане на селото. Проб
лемът обаче е в това колко
ние същевременно на село
ще доведем механизация. Иначе, взимайки на предвид
европейски мерила за про
изводителност на труда в
селското стопанство и числе
костта на работната сила,
в нашето село ние имаме
излишек от работна сила.

село, не може да се разре
шава с разместването на ме
стопребиваването, но с така
ва организация на самите
трудови организаци и с та
кива отношения, с такива
статути, които ще попречат
ма такива отсъствия.
За слабото състояние в се
лекото стопанство днес при
чината се вижда в масовото

!
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Г
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VПРОГРЕС“

т ЕДНИ И СЪЩИ ХОРА И ЗА И - ПРОТИВ

.
Петър Стамболич
па на дохода, че осъществи
ването на по-голям доход е
тяхна първостепенна задача
и тя няма да навлиза в от
ношения. които да намаля
ват дохода. Трябва да съще
ствува взаимен интерес на
двете страни за сътрудниче
ство — обществения сектор
и частния производител.
Друга опасност е^ оставяне
да върви всичко само от се
бе си, без организираност и
съзнателна акция на комуни
стите •и Социалистическия
съюз.
Основна характеристика
на настоящето положение е
сътрудничество на обществе
ния сектор със земеделските
производители частично с
договори, в които по-силна
та страна налага своя инте
селянинът
рес. Естествено,
това може и да не вземе за
зло ако договорът му гаран
тира по-стабилно положение. Въпроса се поставя та
ка: селянинът да се органи
зира така че да представля
ва равноправен партньор.
Това трябва да даде възмо
жност за нови конституцио
нни решения в Закона за ко
перациите.
Днес се дига много шум
около пазара, за появата на
матрапази. Това са само по
следствия, от една страна,
зарад неорганизираността
на пазара, нашата обща неорганизираност, но и жела
нието на някои организации
към частния монопол чрез
който да се осигурят никои
да не идва на тяхна терито
рия. Обикновено казват: Ето, ние влагаме, подобрява
ме земеделието, а тогава до
йдат матрапази и направят
хаос. Там където са истинските катшталовложения.
където има истинско отно
шение в сдружаването, в &о
ето взаимният интерес е запазан, в което е обезпечена

Трудовата общност на
„Прогрес“, в Димитровград
на неотдавна проведеното
заседание, прие единодушно
решение да бъде изключен
Трайко Алексов отговорен
ръководител в цеха. Моти
вът, който ръководеше рабо
тниците от този колектив,
за такова решение, беше
присъдата на Общинския
съД в Димитровград, според
която Трайко Алексов е осъ
ден на една година затвор,
зарад злоупотреби. Алексов
фалшифицирал пътни и дне
вни, не позволявал на уче
ниците, да ползват праватС*
си, незачитал предписа
нията за социално осигуря
ване, отнемане на самоупра
вителни права на работни
ците и пр., са известни на
хората от колектива не от
вчера.
Много пъти от страна на
инспектора по труда, обще
ствено - политическите орга
низации, Службата по обще
ствено счетоводство, дори и
счетоводството на „Прогрес
трудовата общност стигали
сигнали
за
различните
л

ОдоНОвША
^
г **

че на всички заседания той
имаше подкрепа от сътруд
ниците си. Никой от тях не
нарушения на Алексов. Обакритикува
Алексов,
ма
кар че им бяха известни вси
чки тези факти. Трябва вед
нага да кажем, че Алексов
имаше най-голяма подкрепа
от онези хора, с които е ос
новал занаятчийската ра
ботилница „Прогрес“. Те ви
наги бяха с него и отхвърля
ха и обвиненията и предуп
режденията, които се отпра
вяха към Алексов. Обаче те
зи хора бяха и „най-силни
те“ когато вече всичко бе
ше известно. Те бяха тези,
които по адрес на Алексов
отправиха най-тежки обви
нения- Дори по адрес на
Алексов
отправи тежки
обвинения, един пенсионер,
който с Алексов е работил в
„Прогрес“ от момента на ос
новаването на работилницата.
Дали трябваше да измине
толкова време, па Алексов
да бъде изключен от трудо
вата организация?

Известно е какво положе
нието е „Братство“ и „Ци
ле", които, между другото,
поради лошите отношения,
за които най-големи винов
ници са бившите ръководи
тели. Но и в „Братство“ и в
„Циле" предприятията вър
вяха към ръба на пропастта,
а отговорните имаха подкре
па, дори и от работнически
те съвети?! А когато вече
не помагаше никаква под
тогава всички се
крепа
дигнаха срещу тях.
Поуката от „Братство“' и
„Циле“ не оказа влияние и
на „Прогрес“: дали това зна
чи, че и занапред ще се вър
ви по инерция?
Защото, ако един работник
оказва подкрепа на човек,
който потиска самоуправителните права на работници
те, той е против собствени
те си права. И днес или ут
ре - ще се намери в положе
ние, когато грешките ще по
чувствува върху собствения
си гръб. ?
А. Д.

ЗАТРУДНЕНИЯ В ТЮТЮНОПРОИЗВОДСТВОТО

В Трънски Одоровци още
от 1952 година селскостопан
ските производители започ
наха да произвеждат тютюн.
Те произвеждаха и продава
ха тютюна по изкупвателни
те цени, които не винаги
бяха стимулативни. Въпреки
това те не оставиха произво
дството на тютюна. По-рано
в селото идваха камиони,
които превозваха изкупе
ния тютюн.
Сега съвсем сигурно се
знае, че през 1973 година
предприятието за преработ
ка на тютюна съвсем не се
показа. Остава му да прека
ра тютюна от селото до Пи
рот. Щеш-не щеш - произво
дителите бяха и още са при
иудени както знаят да дос
тавят тютюна на предприя
тието и тук да го предават.
Мъки имат особено произ
водителите, произвеждащи
по тристотни и повече кило
грама на това индустриално
растение.
На реагирането на произ
водителите, а и компетент
ните от Димитровград защо
са прекъснали да прекарват
изкупения тютюн, както ед
но време беше съвсем есте-

ствено, в предприятието из
тъкват твърде своеобразен
и чуден отговор:
— Шофьорите не искат да
карат кола по такъв път!
По такъв път всекидневно
по няколко пъти се превоз
ват пътници, и то не с малкотоварни камиони, но с
големи автобуси с тридесет
и повече места.
— Нека намерят такива
шофьори, които ще карат и

ло такъв път! — изтъкват
производителите на тютюн.
Един въпрос остава открит: кой решава задачите
на тази организация в поли
тиката на отглеждане на тю
тюна и сътрудничеството с
частните производители
Съюзът на комунистите и
колективът или отделни ли
ца?
М. Б.

Производство на въглища в Югославия
През 1973 година във вси
чки мини в нашата страна
са произведени 32 милиона
•и 445 хиляди тона въглища.
Миналогодишното произво
дство, според данните на
Стопанската камара в Юго
славия, в сравнение с преди
шната година е почголямо с
1 милион и 504 хиляди тона
или за 4,9 на сто.
Гледано по видове на въг
лищата
произведени са
22,713.000 тона лигнит, което
в сравнение с 1972 година е
повече за над 1,5 милиона
тона, докато са произведени
576 хиляди тона каменни въ

глища или 23 хиляди тона
по-малко отколкото Щ563
предходната година. Произ
водството на кафяви въглИ*
ща възлиза на 9 милиона *
156 хиляди тона, което е с
28 хиляди тона по-малко.
Миналогодишното произ
водство на въглища е ре*
дно и по отношение на пр
изводството и по отношеш
на пласмента.
.
Очаква се през 1974 гоА
на производството на въ*
ща в Югославия да ДОС*
не цифрата от 35 милион?
тона.
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Новите поправени учебни

истинско

националноРавноправие

еволюционната Дейност,
която „ днес
провежда
СЮК и която в областта
на образованието се манифестира като борба за
марксическа идейност в це
локупния образователцо-въз
питателен процес, вече даде
известни резултати в областта на учебните програми
за нашите основни училища,
Категорично се иска учебни
те материали да се преоце
нят от .марксическа гледна
точка и да станат програми
на истинско самоуправително общество на нашите сдру
жени народи и народности.

Р

програми
и __________
допълнения говорят за
____

Изхождайки от тези осно
вни становища Институтът
за образование в Белград
изготви, а Просветният съвет
на Сърбия прие поправени
временни програми за ос
новните училища <в нашата
република, по които вече се
провежда обучението. Към
това трябва да се добави, че
тия поправени програми, ко
гато става въпрос за учили
ща с български преподавате
лен език дгмат и редица до
пълнения, които още по-сил
но подчертават национална
та индивидуалност на наро
дностите, засилват равно
правието на народностите и
народите и създават
още
по-крепка основа за същин
ско братсво и единство на
югославските народи. С прн
, - емане на тези програми е
и изпълнена една задача, а с
приложението им ще се из
пълни истинската насока,
която днес изисква револю
ционната акция на СКЖ и
трудещите се изобщо в стра
ната.
В училищата с български
език добапреподавателен
въчните материали в голяма
степен разширяват понятие
то за национална култура,
която трябва да намери място сред останалите култури
на народите и народностите
в СФРЮ. Да споменем само
някои съществени елементи
на поправените програми,
на добавъчните материали.
В нашите училища вече са
предвидени материали (спе
циално за нашата народно
ст), които по-подробно говорят за историческото минало на българите: от тяхно
то заселване, създаване на
държава, през Симеон и
Иван Александър, през рево
освободително
люционното
движение (Каравелов, Ботев,
Левски), до по-новата нстория — първа и втора световна война, освободително
и
ТО- движение в България
друго.
Второ, в поправената про
грама се отделя по-голямо
място на географията на Бъл
гария, включително в това и
нейното стопанско развитие
днес. Предметът художестве
но възпитание също получава редица нови елементи,
които говорят за творчеството на българския народ,
за знамените художници, за
българска архитектура
и
друго. Нашите ученици, покрай художниците на Югославия и други страни, ще
имат възможност да се зап
знаят през време на школуването си с произведения на
Вл. Димитров, Бенчо Обрешков, Мара Георгиева, Илия
Бешков, щъркелов, Де4“»
Узунов, Ценко Бояджиев и

други представители на бъл
гарската живопис и скулптура.
Допълненията по музикалното възпитание иредвиждат
запознаване на учен1щите
с „най-известни творци на
музикални български произведения", в което •се включ
ва и народната песен. В маТпГГоГоз„™^Гх“

Накрая трябва да се изтъкне и това, че във всички
тия програми и в допълне
нията към тях видно място
заемат нашите югославски
творци от българската наро
дност в СФРю (писатели,
поети, художници и други),
Това говори за издигането
па културата на българска
та народност, която се съз
дава в .рамките на Югослажденнето^Следователно °^<в*

П. Владигеров, Люб. Пипков, Г. Атанасов и други

Култура * просвета * изкуство
По повод 70-годишния юбилей

ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО ОТЛИЧИ
,
„ПОЛИТИКА“
НА 25 ЯНУАРИ т.г. се навършиха 70 години от
излизането на първия брой на в. „Политика“. По
този повод се проведе тържествено заседание на
работническия съвет на издателството на Коларчевия университет, на което директорът на издател
ството Миролюб Лазаревич говори за дейността на
вестника. Тихомир Влашкалич, председател на ЦК
на СКС връчи отличието на президента Тито ор
ден на Републиката със златен венец, а от името
на колектива на „Политика“ на високото отличие
благодари главния редактор Воислав Джукич.____

програмата фигурира както
нашето прогресивно култур
но наследство, така и наше <
културно
творчество
Програмата по български ' то
език като роден език по днес.
Новата поправена програ- Първият брой на в. „Полисъдържание не се променя
ЛШОГО. хъй като в нея и по- «а със съществе„ите допъл%7°
рано са били налице съотве иения за училищата с бъл- на ,}|а чехири страници. Ней
ТНИ материали по лнтератугарскн преподавателен език ните основатели и собстве-

възпитателните съставки на
предмета и неговото значение в целокупния учебновъзпитателен процес. Да под
чертаем и това, че програ
мното начало разширява ра
мката на литературата с
представители и на най-нова
та българска литература.

четения и най-влиятелен ве
= ^а°Г=. ре^
тор Воислав Джукич: „Тя е
отстъпвала но винаги се връ

ско национално равноправие на народи н народности
в страната ни,още
едно доказателство за силата
на

независимвестник, който да
подкрепва демократическите стремежи в тогавашна
Сърбия- Вестникът трябвало да бъде независим в уре
нашето самоуправително об ждането и нов по концепщество и за неговата насо- ция и по стил и да бъде на
ченост към великата цел — равншцето на тогавашната
световна журналистика.
комунизма./
„ Те успяха. За кратко вре
ме „Политика“ станала най-

издържа терора по време
на Стоядинович и Живкович, който се провеждаше
под закрилата на АлексанАър и Павле. „Политика по
местваше на своите страниЦи антифашистки материали.
„Политика“ се появи на
улиците на Белград на 28
октомври 1944 година, отно
во на четири страници. На
първата страница бе отпеча
тана речта на маршал Тито
в свободния Белград. Беше
това 11 798 брой. Нова „По
литика“ на първата страни
ца помества карикатура от
Пцер — „Освобождение“.
Така заживя „Политика“
в нова ЮгославияВоислав Джукич в уводна
та статия по случай юби
лея каза, че добър вестник
може да бъде само оня, ко
йтб се вдъхновява от настро
ението на народа и от стре
межа на най-широките общ
ествени слоеве. „Журналистите на „Политика“" знаят,
че ще изпълнят своите задъ
лження, ако станат, верни
на борбата за окончателна
та афирмация на хуманния,
самоуправителен социализъм, в запазването и постоя
нно укрепване на братство
то на народите и народнос
тите в Югославия за постояна борба за политиката на
необвързаността, чнйто вдъх
новнтел е другаря Тито, в
борба за мир, свобода, сътглелат
домашните
филми
от
Народоосворудничество, като гаранция
Най-много се
А
за живот н напредък“ — ка
бодителната борба
за той.
„Политика“ има дълбоки
ния, което значително до филм. С голям интерес са връзки
и с живота на бългледани домашни филми с
принесе за Пълно и качест тематика
от
народоосвободи
гарската
народност в минавено информиране ма селя
телната война.
лото. Борейки се за свобода
нина. Именно най-много са
на
народите
„Политика“ пра
В плана за тази година вилно информираше
били следени информативни
обще
те телевизионни предавания- броят на кпиопрсдставлени- ствеността с живота на бъл
ята в селата ще се увеличи
Мималата голина Цсн- до 90. Това ще се изпълни, гарската народност в бивша Югославия и се застъпва
търът даде 73 кинопредстав защото Центърът техничес
ло1Шя в селата като по този ки, и кадрово е подготвен ше за нейното равноправие.
Ако се проследят статиите,
начин изпълни една пзажна за такава дейност.
бележките и фейлетоните,
културна роля- Мнозина ссл
В. В. писани между двете войни,
яии за пръв път са гледали
отнасящи се за Димитров
град и отношенията на тога
вашиа България и Югосла
вия към населението в този
край може да се дойде до
извода, че „Политика“ е осъ
Причините са повече и
„Важдала политическите маши
Основиото училище
По-голяма
МНО гостр а IИIИнации на правителствените
сил Левски" в Горна Лнсипа част
от
учениците
в
горни
приключи първото полуго
кръгове от София и Белград
те
класо-ве
са
пътници
по въпроса за малцинстве
дие с едва задоволителен ус
на деи и до 15 км ните права на населението
пех Това се отчете и на ро минаващи
част
имат
слаби
трудо
една
от Димитровградско.
дителско-учителската среви навици, а и родителите
Със своето правдиво писа
ща, и па учителския еъвет, нс упражняват необходимия
не „Политика“ станала лю
като слаб резултат.
контрол.
бим вестник на много хора
От записаните 209, след
Очаква се, че набелязани от Димитровградско и Боси
като петима напуснаха шко те мерки ще дадат през вто леградско. След освобожде
луването си,- само 106 или
нието „Политика“ отново
рото полугодие положител
52 на сто от учениците истана четен вестник.
мат положителен успех. От ни резултати.
Б. Ннк.
една до десет слаби бележР. К.
ки имат 98 ученици.

А .1Г, №

МлаАенов

Из дейността на Центъра за културата

Според възможностите - и резултатите
Като единствена културна
институция в Босилеград,
Центърът за културата, за
едногодишното си съществу
ванне, забележи добри резул
тати. Най-важният от тях
е, че сега всички културни
дейности са обединени и се
финансират от едно смясто:
от Общинската културна об
щност. За местните обстоя
телства това е, засега най=
целесъобразно решение.
Предадено с езика на ци
фрите, Центърът е постиг
нал сравнително добри ре
зултати в областта на биб
лиотечно дело. За по-малко
от една година са прочетени
над 20 хиляди книги. Това
ще рече, всеки жител в об
щината е прочел повече от
една книга. Разбира се, засега все още, главни чита
тели на книгата са ученици
те и младежта. Поразителен
обаче е фактът, че между
възрастните — дори и меж
ду интелектуалците, има съв
сем малко читатели. ЦснтъРът разполага с 13.500 то
мове от различни жанрови
видове, поместени в четири
селски читалища и в библио
теката в Босилеград.
В програмата си за тази
година, ЦентъРът предвижда
броя на читателите да се уве
1
личи
с още 50 на сто. За цел
та читалищата и библиотеките ще купят нови книги,
а същевременно ще се предмерки те да се по„у^ризират.
районните читалища в Гор
на дисина, Горна и Долна
добата и Бисгьр^редла^^
и™

програми, което
е аамоЬ за тези култу
пунктове. Например в
имат
тези села Ш1талищат^ ^
читалище телевизионпрограма във ве‘1®Рн“"
^ часове гледат среди
20 души.
„еоиол в
в едногодиш^Р*
^Гтелевизиошш предавачаса тел
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УСПЕХЪТ В ГОРНА ЛИСИНА
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Разговор с председателя на'СУБПОР в Димитровград

„Младите да възпитаваме
в духа на традициите“
С председателя на об.щинската организация на
СУБНОР (Съюз на дру
жествата на бойците от
Народоосвободителната
война) в Димитровград др. Димитър Петров, раз
говарлхме ло два въпроса:
как
действува
СУБНОР между младите
и по подготовките за че
ствуване на юбилярната
1974 година.

Ние трябва да възпита
ваме младите в духа иа
светлите традиции па На
родоосвободителиата во
йна. А това ще постигнем
ако се намираме постоя
нно в изпълнение иа об
щите задачи — без оглед
дали при подготовки и
обучение на населението
за териториална отбрана
или при походи по следи

— На неотдавна прове
деното годишно събра
ние на бойците, в задачи
т.е за настоящата година
сме нбелязали, че „орга
низационният и идейнополитически опит от
НОБ-а трябва да предадем на числящите се към
териториалната отбрана,
на младежите и гражда
ните” — заяви др. Д. Пе
тров.
Разбира се, че особен
обект на наше интересование ще бъдат младежи
те и девойките, с които и
досега имаме блестящи
съвместни акции и съот
ветно успехи. Тоя път
обаче искаме да възста
новим още по-тесни кон- такти с младите, и то
■чрез специализираните
дружества — извидници
те, фериалците, членове
те на физкултурните дру
жества „Партизан” и пр.

"1

Понеже 1947 година е
година на освобождение
на нашия край от срашиз
ма и дейното му ' включваие в окончателните
боеве на Югославската
народна армия за освобо
ждението на цялата ст-рана, попитахме Д. Пет
ров за проектоподготовките как тази година ще
се ознаменува тази забе
лежителна годишнина.
— Преди всичко искам
п
да кажа, че това не
специална програма на
чествуване, а един вид
начално разискване как
най-достойно да отпразну
ваме тридесетгодишпина
та от победата над фиши
зма.
Нашата комисия за тра ■ Забележителен успех
диции и занапред ще ор- ските СОМОдейци
ганизира заедно с младе
х
жите по следите на пар
тизанския отряд „Мом
чил войвода” и Първа ца
рибродска бригада в със
Самодейците -при Центъра
тава на Осма сръбска, от
култура в Димитровград
носно 22-ра ударна диви за
участвуваха в срещите на
зия.
'‘ самодейците от г Югоизточна
Предвиждаме с група Сърбия и Западна Македобойци, младежи, предста ния, състояли се от 22 до
вители на печата да об- 24 януари в Ниш. Покрови
ходим онези забележите тел на срещите е била Куллни места, където са во- турно-просветната общност
дени героични бйеве и
в Ниш, а организатор Радио
при които участници в Белград т.е. редакциите «а
народоосвободителната
„Село весело" и „Музикална
война от българската на- локана.“

Д. Петров
те на партизански отряди, посещение на паметници на загинали партизани, организиране на
тържества по случай пра
зниците на революцията
— 4 и 7 юли и пр.

Ленин в нашата революция
-
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ге «3» .се мзввливу илл
брани културно ■забавни
програми, а отделни учи
лища да вземат патрона*
над отделни паметчиш
от НОВ е нашата община.
Повтарям обаче, че те
първа трябва да се еъзда
де Координационно тяло
за чествуваие на' 30-года
шнината от победата и
че всички обществено-по
литически организадаи
ще имат свои представи
тели. Едва тогава ще се
приеме конкретен план и
програма За чествуване.
Засега това е желание на
ръководството на борче
ската организация, а ни
как програма на честву
ване — заяви накрая лре
дседателят на общинеката
организация
на
СУБНОР в Димитровград
— др. Димитър Петров,
Ст. И.

на димитрвград-

Аплодисменти от зрителите в Ниш

50 години от смъртта на Владимир Илич Ленин

~С ИМЕТО и делото на Ле
нин най-иепосредствено се
..сцързва започването на но
вата епоха в историята. Бор
бата за създаване на нови
облици обществен живот,
които тази епоха донася, а
от друга страна, огорчения
.отпор на старото общество
и огромната сила на „соци.алната инерция този ход да
се спре — представляват ос
новното .съдържание на съ
битията в наши дни почти
във всички страни на съвре
менния свят.. .Великият пре
ход, започнал преди петедсет
години — стана световен
процес.
•Интересът къ-м Ленин, кой
то се манифестира в света
така силно и широко, е из
раз на обстановката на епо
хата: събитията на преходна
та епоха са изпълнени ,с дъл
боки противоречия във вси
чки съставки на обществена
та тъкан, във всички сфери
на живота — И погледът на
съвременниците естествено
се насочва към човека, ко
йто разясни причините и
пътищата на идващите соци
ални революции и поведе си
лихе, които изпълниха ней
ния пръ® дял.

родност положиха животите си, за да зацименти
рат. братството и едииството с останалите брат- '
ски народа на Югославия#
Това е, така да се каже
проект, а по тоя въпрос
окончателно ще се договорим с представители
на останалите обществено-политически организации, също жизнено заинтересовани да Запазим
светлите традиции,
Освен това, борческата
организация ще настоява
за 28 септември отново
да се съберат живите
бойци, да си спомнят за
славните дни па борбата,
изобщо да се срещнат
след толкова години от
победата. Предвиждаме
също, както и предишни
те години, тържествата
по случай празниците 4
м 7 Юли, заедно с млади-

В света са присъствуващи и
действуващи различни соци
ално-класови сили разбира
емо е, че съществуват про
тиворечия в схващанията и
тълкуването на Ленин, съще
ствуват борби около Ленин,
които са израз на социални,
политически и геологичес
ки отношения. Те се изразя
ват по повод неговите мис
ли, както що се и изразяват
по повод на неща, за които
се е борил.
Последователи на Ленин
са. онези, които участвуват

казаха, че знаят да се изборят за поръката на Ленино
вата мисъл и да я направят
на съставна част на общес-,
твсиата акция и действител
ност на обществените отно
шения.
Лениновите . открития и
обяснения на новия стадий
на капитализма, социални,
политически, идеологически
които ®ъ® връзка «с това на
станаха, формирайки поинаква, изменена основа за
борба за социализма— бя
ха на югославските комунисти теоретическа опора -.за

отношения, са съществени
съставки на днмензиите на
всички фази от революцион
ното социалистическо прео
бразование в Югославия.
Лениновата ревалоризация
и разработка на Марке-Енгелсовите схващания за дър
жавата, демокрацията, дик
татурата на пролетариата, ха
рактера и ролята на полити
ческата власт в социализма,.
Възможностите и опасности
те за изграждане на социа
листическата държава, про
блема на бюрокрацията —
последователно е приета от
страна на социалистически
те сили в Югославия и внедрена. в концепщщт.е и сис
темата, на самоуправление и
социалистическа демокра. ция.
Но в тези сектори социа
лизмът в Югославия, като
изхожда от Ленин и като се

«НздгаНЕ ЕНжтада вйгаггиг.

да схванат условията и да
определят посоката иа действуване. Тази поръка не
съшествува готова, като абчан в Книга който трябва
ля ге научи" като рецепт,
който тпябва просто да се
поевземе и приложи в действителността. Нея могат да
чняят ла тъпеят и да я подрйстпу
лучат онези, които деиству
ват на същата .работа, на
която и Ленин е действувал,
когато определя съдържани
ето иВ нашата страна силите, ко
ито водеха революцията по-

революциошгото преобпЯаование
брв
Лениновата обработка на
стратегията и тактиката в
изменените обществени отнощецня, след това особено
яа формите на организация
яа работническата класа,
бяха твърде ярко присъствуващи и изразени в сващанияха и действуването на
югославските комунисти.
Лениновите становища по
националния въпрос, за про
никването на класовото и
националното в революцион
ната борба и развитието на
социалистически обществени

социалистическата теория и
практика.
Практическата акция на
борбата за социализъм и
изграждане на социалистическите Обществени отноше
ния в Югославия изхождат
от съзнанията до тогава
оформени в марксическата
теория, насочена е била към
осъществяване на' целите, ко
ито хази хеория е формулирала й е използвала нейни- '
те методи на анализ на реарлните обществени условияПри това чрез движение на
акцията и нейното изправяне пред труднистите и отпо
рите, чрез нейните резулта-

От около 200 изпълнители
на народни и естрадни пес
ни за финалето се класира
ха и всички изпълнители от
Димитровград. Макар че сре
щите нямаха състезателен
характер, самодейците от
Димитровград
спечелиха
зрителите и се представиха
като най-добри.
Програмата от финалната
вечер бе предадена по Радио
Белград на 20 януари в .пре
даването „Село весело".
А. Д.

ти в промяна на отношения
та и появата на нови поло
жения и противоречия, нала
га -се необходимостта теоре
тическата мисъл, която в
тази акция е включена, да
разяснява изменените и но
ви явления и така да продълбрчава и допълва ста
новищата, от които - изхож
да, относно да разширява
обсега на теорията с обхва
щане на нови .явления кои
то лсторическия ход произ
вежда.
Затуй, поради революцион
ната практика, поради изме
нените обществено-историче
ски условия, в които тази
практика се сбъдва по отно
шение на Лениновото време
— социалистическите .сили
. в Югославия, ръководейки
се от Марксовите и Лениновите идеи и осществявашш
ги-в реални обществени °т
ношенист е трябвало да отиМаркс и Ле
нин. И именно тези крачки
по-нататък са наи-лълното
потвърждение на ,вяРн®"
на марксизма и ленинизмаИменно тези „крачки потатък — на общата теорет
леска почва на марксизма
на прктическата почва„ е
борбата за ос'ьп'е”®*“а1
на историческите, интере
на работническата кла •
за освобождаване иа трудк
за комунистическо
— са потвърждение на А
ствително усвояване на т
ксовото и Лениновото
ние, понеже неговата
ноет се изразява чрез
люционната практика в
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По следата на нередното

Писма

Автобусът празвн
Нито един добросъвестен
гражданин не може да отре
че усилията на трудовите хо
ра от Автотранспортното
прецдрийтие- в Босилеград,
които те всекидневно влагат за да изпълнят своите
планове и по-качествено ус
лужат гражданите и трудови
те организации. Нерядко до
сега шофьорите :и кондукто

пътниците пеша

рите са рискували дори да
нарушат закона и да плаща
глоба
само да не оставят
пътници. Спират автобусите
и там където няма спирка
за да ги улеонят. Това
нещо заслужава признание
и благодарност от страна на
пътниците.
Случват се обаче и постъп
ки, които човек просто не
—

На 9 февруари 1974 година се
навършва една година откакI
то смъртта победи нашия еди
нствен
|§1

н

МИХАИЛ—МИКИ НЕЙКОВ, 1 3$
журналист па „Братство”
I
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Но т.ой да нас не е мъртъв, защото умира само този, когото
забравят.
Съпруга Лили, син Саша
Ниш, февруари 1974 год.
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може да си обясни. Те са
от вреда за предприятието,
а и за пътниците. Да посо
чим само и едни пример.
В петък, на 18 януари сут
ринта, ■ автобусът на линия
та Скопие — Сурдулица —
Босилеград във Владичин
хан и Сурдулица не можа
Аа вземе нито един пътник,
® Сурдулица дори не се отби
на автобусната спирка. Мнб
зина хора стояха на откри
то пред гишето на предпри
ятнето в Сурдулица. Прода
вачът на билети ги уверя
ваше, че ако няма място в.
скопския, тук бил още един
празен босилеградски авто
бус и че нямало проблеми.
Но какво стана? Празният
автобус (разбрахме, че шофюр му бил Коле) заминал
от Сурдулица за Босилеград.
празен. Картината към 9 ча
са изглеждаше така: напред ьърви празен автобус,
сл'"д него — претоварен. А
в Сурдулица и Владичлч
хан стояха двадесетина път
ницп с платени билети - и
чакаха!
Може би е имало оправда
тели и пршшни автобуът да
замине празен, но това 113
знаеха ни шофьорите, ни кон
дук горите от босилеградско
то предприятие, заварили сс
в Сурдулица. Те свиваха без
помощно рамене пред пруге
стираиею на пътниците. Хз
рата останаха с убеждение,
че н случая не се знае ли
ко-1 пие нй кой плаща. Въе
всеки случай — страдат пъг
ниците. Някои от тях се до
браха до Божица, а след това продължиха пеша за Лисина V другите села. Аруги
к
те останаха да чакат.

ПРЕДИ ЕДНА ГОДИНА КО
ЛЕКТИВЪТ НА РЕДАКЦИЯ
„БРАТСТВО” НЕНАДЕЙНО
ЗАГУБИ РЕДАКТОРА НА
ВЕСТНИК „БРАТСТВО” —

МИКИ НЕЙКОВ
ДНЕС НА ПЪРВАТА ГОДИШ
НИНА ОТ СМЪРТТА МУ ЧЛЕ
НОВЕТЕ НА КОЛЕКТИВА
НА „БРАТСТВО” СЕ ПРЕ
КЛАНЯТ ПРЕД ПАМЕТТА
МУ;
ИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО”

Стоян Станков

то то се осъществява и съ
щевременно развива.
Но да се върви напред не
значи да се напусне, прекъс
не връзката, Това подразбира и постоянно връщане
към теоретическия извор,
към фундаменталните ста
новища на теоретическата
система. Затуй Ленин постоянно наново се връщал к^м
Маркс, за да въРаи по-нататък. Така правят и теоретическите работници на
югославското социалистиче
ско движение: връщат се
към Маркс и Ленин при вся
ко разглеждане на проолема, на които трябва да се
намери решение.
Ако желаем здраво и пос
ледователно да стоим иа по
зициите на схващане света,
нсторията и човека което
открива път в ново историческо пространство във, фор
-нацията на безкласово обкоито
щество, схващания
напълно ще се афирмираг,
отношенията
на
токогато
зи нов облик на обществен
тоживот се афирмират
тава в работата иа неговото
развитие трябва да се връ
щат към делото на онези,
които са положили негови
те основи и формулирали
съществените становища. А
тази определеност насгано
вища нейната ясна разера
ничеиост от други станови
ща, които се прогивопоста
вят яа формирането >ата^
нова формация,
ка е на определеност и ясна
насоченост на действителна
та акция. Оттук Ленин така

Признание на Седма сръбска
ударна бригада
КАТО ПАЗИТЕЛ на грани те части... През тоя ден фа
цата през свободното си вре шистите опожарили 285 стро
ме се отбих в близкото пла- ителни обекта и разстрелянинско село Дървена ябука. ли 40 души, от които 21 же
Съвсем случайно на едно дър на, седем деца под 12-годи
во бомба забелязах, за коя- шна възраст и шестима ста
то един старец ми каза: „То ри хора над 70 години. Те
ва е тяло на бомба. Пазим ми разказаха, че от семейся като спомен на кървавите твата на Станкович, Богдасъбития от 19 май на 1944 нович, Петрович и още нягодина."
кои този ден били убити по
Когато се заинтересувах 4 души. А от семействостарецът ми даде обяснение, то Златанович са загинали
че бомбата стои тук като майка с пет деца (синовете
предупреждение да не се за Йован, Милован и двегодиш
бравят светлите примери на ния Славко, дъщерите Зара
борбата за свобода.
на 12 и Видоска на 5 годиВ кооперацията почувству 1га). Помислих си: нима товах гостоприемството на хо- ва е възможно да правят хо
рата.
_л Те„ ми разказаха, че ра?Нека това бъде приветст
на ^ май 1944 година части
те на 25 български фашист- вие на Седма сръбска удар
1СИ полк нападнали сеЛото, на бригада и на население
то, от чиято среда бригадата
Разрушили, махалите .рпосе формира.
варили къщите, хамбарите
Войник,
и НЯлото имущество в тия
Раде Кърбавац
сгради. Опожарили къщите' хамбарите и цялото иму
Писмото на другаря
щество в тия сгради. РазстКръбавац предаваме с мал
рслвали хората. Избягалцте
селяни
потърсили убежи- ки съкращения тъй като на
ще в т°Рата' но навсякъде шия вестник неотдавна об
бяха посрещнати от военни- ширно писа за тия събития.

Рибарки

Милиони във „фолефаген“
През миналата седмица,
на граничния преход „Риба
рци“ иа югославско - българ
ската граница край Босилег
рад митничарите имаха го
ляма работа, но и добри ре
зултати в разкриването на
контрабандисти. Митнича
рите Харалампи Михайлов
и Иван Йорданов в кола
марка фолксфаген’ Пе 66-00,
сосбственост на Чазим АУнгиери от Печ намерили
183.400 динара и 40 жълтици
на стойност от 12 хиляда ди
нара. И парите и жълтици-

стоянно да се бъде в среди
щето на мисловното и мате
риалистическо творчество,
чрез което тази главна на
сока на развитие на дивили
зацията се осъществява, по
стоянно да съблюдава резу
лтатите на това творчество
и ги преценява с оглед на
тяхното значение за прогре
са на цивилизацията, да ги
абсорбира в себе си и реши
телно да се разграничава от
тенденциите, които от това
биха го изолирали и редуци
рали на „ссктанство, затво
рено, закостенело учение"
(служещо на някакъв пре
ходен облик на политическо
организиране) или на стари
леи академпзъм, отделен от
\
обществената практика. От
тази перспектива лесно мо
же да се раздели истински
ят от декларативния „марк
сизъм", който вербално сс
представя за него, но отразяпа други течения па мпеле
пс,
отразяващи изоставащи
■V.*
те фази па обществено и ку
лтурно развитие, Особено
лесно с да се разграничат
марксизмът от сектанекото,
ултрарадшеалмо, псепдорсаолпоционно фразьорстБО, кои
то Ленин винаги подлагаше
на сурова критика.
Интересно е Лениновото
становище, относно погледа
му
за ролята на съзнателнасреща на Ленин с работници
та субективна дейност в обществения процес, Може ©и
сила, която осветлява пътя
е възможно да се каже, че
нство" в смисъл «а някакво
по-нататъшно развитие
затворено учение, което е ла цивилизацията върху пре повторното откритие и въ3"
иа
настанало настрани от глав- дварително дълго подготвя поставяне иа изворната Мар
ииа път на развитието па ни и формираше основи. коова мисъл по този въпрос,
или из
цивилизацията". Твърде е
Предпоставка за Това е по която пренебрегнаха
Гкно да се схване смисъ

упорито инсистира на този
въпрос на определеност, раз
граниченост, защита на ос
новите на марксическото
схващане. Не поради доктринно чистиичество, но по
ради революционната прак
тика.
„В марксизма — пише Ленин на едно място — няма
нищо наподобаващо „секта-
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лът на това становище. Мар
ксизмът е настанал на глав
ния път в развитието на ци
вилизацията обхващайки в
себе си и онова, което е най
високия и досег и негов сми
СЪЛ е да допринесе за про
дължаване иа тоя развойТази историческа функция
той може да изпълнява ако
останс постоянно мисловна
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те са били укрити добре в
три специални бункера в ко
лата.
Парите и колата са кон
фискувани.
Чазим с още трима души
се завръщал от Турция и
нашата граница решил да
мине на прехода „Рибарци",
който все още не е достатьч
но известен.
Митничарите считат, че в
случая се касае за добре ор
ганизирани контрабандисти.
В. в.

кривено интерпретираха както опортюнистите, така и
радикално-левичарските гло
рификатори и теоретиците
на спонтанността, представля
ва основа, върху коят° се
темели онова най-важното.
което Ленин допринесе към
марксистката теория и исти
нското социалистическо дви
жение.
Червената нишка, която
пронизва цялото Лешшово
дело е реализацията на Мар
ксовата мисъл за съединяване на съзнаннето и общедействителност
ствената
чрез действуване на практи
ката. Тази мисъл е основа на
концепциите му за партия
та и революцията. Успехът
за подготовката и хода на
Октомврийската революция
практически е верифицирал
обосноваността на тези ста
новища. Също и останалият
досегашен
историчеки опит
д
с положителните и отрица
телите си примери изтъква
извънредното значение на
Лениновата обработка на те
зи въпроси.
Във всеки случай и все по
очевидно се потвърждава,
че без прогресивна теория
и идеология, без здрава опо
ра и научно знание и изсле
дване, без организационна и
институционална
система,
чрез КОЯто това теоретическо-идеологическо и научно
съзнание се опредметява,
цревръща в я°но насочено
действуване и така става
съставна част на истинския
обществен процес.
КРАЙ
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в ЧАСОВЕ ЗА ОТДИХ И ПОЧИВКА
Хумор

Наш календар

Родители питат сина си,
върнал се току-що от учили
ще:
— Къде ти е свидетелство
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Едвард Кардел на 64 години

то?

Това ли е
Котек?
ЧЕТИМ у весннкат ки
ко су минули некои уче
ници у Бистър. Боже сачуве и сахрани — това
ли е Котек. Да ви кажем
я ко съм минул йедну
годину при даскал Цветка, бог да му душу про
сти.
Седим я у чинат и нешто зяпам по таванат.
Даскал Цветко ме видел
и каже: „Манчо, чети понатам”. Я узе читанкуту, изцърви се, кикъв
сам си срамежлив и денъска, погледа на лево
на десно и не може да
найдем редат. Ка приде
Цветко и ка ме перну
недън пут по тилат оно
свете букве от читанкуту ми заиграше пред очи
те и се измешаше на вул
ме.,
— Чети! — ока он.
.Ко да четим, ушите
ми пищу, па ништа нити
чуем, нити видим. И тамън да седнем, мислим
готово йе с мене, ка да
скал Цветко ме тупну
още йедън пут от левуту страну, та и са ми го
ри образат ка се сетим.
Това ли е бой у Бис
тър. Па йоште озгоре и
весници пишу? За мене
никой нищо не е знал до
дън Денъшан. А да ви ка
жем кво ми се случи

Изпращайте ни писма,

друг пут. Улазим у учи
лището и кикъв сам си
надигнут, говорим силно.
Даскал Цветко бил зад
вратата и одма ме изока.
Придо я и мислим че ми
нем. Ама даскалат, ко
свак даскал да ме посаветуйе улови ме за лево
то уше и ме подигну одземи. Ка улезо у собуту
све ми се чини йедно
уше ми нема. Пипну, оно
си стои. Отидо дома. Питаю ме, бе Манчо, кво не
що ти се зацървенило ле
вото уше, а я кажем; а
нищо, нищо, ветър ме йе
на дувал...
Тека беше ка я учео. А
са йе друго. Удари даскал
детето, а оно търчи при
новинарйе. А я би решил това без писуван>е
у новине. Да ме мене
пуще у училището у
Бистър
и
да узнем
тогава даскала да му
ударим Котек
ко
на
мене даскал Цветко, не
ма син майчин више да
се сети да пипне дете.
У новине писаше и полани за туя работу па ки
кво стану? Ништа. Ретия
търпи све Че прочету и
съга и там че си остане.
Мене да питаю за туя ра
боту. Я би му одучил ру
куту.
Айд със здравйе
Манна с. р.

идеи и предложения

за описване на „Манчин рабуги”. Публикува
ните материали се хоноруват.

НЕДОРАЗУМЕНИЕ
*1ст. петров

от

Бди ни
он-*и

— Дадох го на Фърко, Ис
ка да изплаши родителите
си...

Майка се опитва да уго
вори злоядото си дете да ха
пие още малко:
— Яиек, представи си, че
си край реката и че това,
което имаш в чинията, е
пясък...
— Елена, ти си първото
момиче което обичам . ..
— Боже мой!... Нямам
късмет. Отново начинаещ...
На масата в ресторанта се
дят двама души. Единният
пита:
— Вие няма ли да обядва
те?
— Не. Наглеждам балто
на си.
— Защо?
— Защото вашия вече го
откраднаха...
Песимист е човек, който
винаги се оглежда и наляво,
и надясно, преди да пресече
еднопосочна улица.
Болнична стая: Място, Където приятели на пациента
разговарят с други приятели
на пациента.

Две момчета разговарят
за едно момиче. Първото ка
зва:
— Три пъти я изпращах
до училище и носех чантата
й. Два пъти й купих сладо
лед. Мислиш ли че трябва
да я целуна.
— Не — отговаря прияте
лят му — ти вече си напра
вил достатъчно за нея.

Между приятели:
— Имаш ли една цигара?
— Да, но ти беше решил
да не пушиш вече.
— Така е, сега съм още в
първия стадий.
— Какво значи това?
— Престанах да купувам
цигари.

Навършват се 64 години от рождението на ЕД
ВАРД КАРДЕЛ, югославски партиен и Държавен
ръководител.
Едвард Кардел е родей иа 27 януари 1910 годи
на. На 16 години станал член иа СКОЮ, а през 1928
година член иа градския комитет на СКОЮ за Люб
ляна. През 1929 година става член на Крайови. ко
митет на СКОЮ за Словения. През 1930 година бе
арестуван и прехвърлен в Белград, където бил под
ложен на тежки мъчения, а след това като мадолетен, бил осъден на две години тъмничен затвор.
_ По време на _Народноосвободителната война
работи като наи-олизък сътрудник на другаря Тито. Взел е активно участие в работата на Първото
и Второто заседание на АВНОЮ, а след освобож
дението е един от теоретиците на самоуправлени
ето у нас.

Осма сръбска бригада на Дрина
28 ЯНУАРИ 1945
Осма сръбска бригада, в която бяха включени
и бойците от Димитровградско започна да се ук
репва на десния бряг на река Дрина от Дюбовия
до Зворник. Бригадата положи огромни усилия
да не допусне врагът да се придвижи през Дри
на, а същевременно се готвеше за преминаване на
реката. В съобщението до бригадата се казва, че
Върховния щаб е дал нареждане възложената за*
дача да се изпълни „на всяка цена".
Задачата бе изпълнена. Врагът не само, че бе
ше спрян, но беше и отблъснат от Дрина.

133 години от рождението
на Лаза Костич
31 ЯНУАРИ 1841
Роден е ААЗА КОСТИЧ, сръбски писател. След
вал в Пеща и дипломирал през 1864 година, а докторирал през 1866 година. Писател с голяма култу
ра. Владеел няколко езика.

