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Започна иуолично обсъждане на Проекта за новата югославска конституция

ПРЕДИМСТВОТО НА НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ Е, ЧЕ Ш ИЗХОЖДА 

ОТ. ДЪРЖАВАТА, НО ОТ ЧОВЕКА, НЕГОВАТА РОЛЯ И ДЛЪЖНОСТ
Публичното обсъждане ще трае до 10 декември

на общественото 
е то

държание
движение, необходимо 
да стане съзнателна самосто 
ятелна и самоинициативна в- 
секидневна практика на ми 

приемат

то на постановления, които сче укрепвайки такива от
ношения, Конституцията съ- 
щевремнно утвърждава и рочните перспективи на общеСЪЮЗНИЯ ОтеоР Н4°гт™^ Е НА СЪЗНАТА НАРОДНА СКУПЩИНА И 

ДЕШИПСЕЯ СМТОЯДП ГВ0и?А,пиС^1лгСКИЯ СЪЮЗ НА ЮГОСЛАВСКИТЕ ТРУ- 
ОЦЧНПТПСИКГ10жп0д.те 1"°Г>ИГ,21 СЕПТЕМВРИ 1962 ГОДИНА. СЕ ОТКРИ ПУ- 
ЦИЯ, КОЕТО ЩЕ ТРАЕ ДО щ ДЕКЕМВРИ3' И°ВАТЛ ЮГОСЛАВСКА КОИСТИТУ-

йосипЪ1розСТти°то° коЖ1^водаГтВЛЕчПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКАТА
ВСЕНАРОДНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА.

ДОКЛАД ЗА ОСНОВНИТЕ ПОЛОЖЕНИЯ НА КОНСТИТУЦИЯТА НА ФЕДЕ
РАТИВНА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ ИЗНЕСЕ 
ТЕЛЯТ НА КОНСТИТУЦИОННАТА КОМИСИЯ ЕДВАРД КАРДЕЛ.

МНОЗИНА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СЪЮЗНИЯ 
ОТБОР НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ ВЗЕХА 
ВЪРХУ ОСНОВНИТЕ ПОЛОЖЕНИЯ НА ПРОЕКТА.

В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА СКУПЩИНАТА ИЗБУХНАХА 
ЦИИ, КОГАТО ЕДВАРД КАРДЕЛ ДАДЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ПРОЕКТОКОПСТИТУЦИЯТА, С КОЯТО ИЗБИРАНЕТО НА

това му откриват по-дългос-

лиони хора, които 
новите обществени 
ния като относително

отноше- 
най-

ИЗТЪКНА ЗНАЧЕНИЕТО НА за свояблагоприятни условия 
работа и живот. Заради в- 
сичко това демокрацията за 
социализма не е само поли
тическа придобивка или ня- 

исторически придобито 
човека, но

ПРЕДСЕДА-

какво
хуманно право на 
преди
вие за здраво развитие и 
възможно най-бърз прогрес 
на социалистическото общест

УЧАСТИЕ В РАЗИСКВАНИЯТА
всичко основно усло-

БУРНИ ОВА- 
ПА ОНАЯ ЧАСТ ОТ 

ПРЕЗИДЕНТА ТИТО 
СЕ ИЗКЛЮЧВА ОТ КАКВНТО И ДА БИЛО ОГРАНИЧЕНИЯ., КОИТО ПРЕДВИЖ
ДА СИСТЕМАТА НА РОТАЦИЯТА II ОГРАНИЧАВАНЕТО НА ПРЕИЗБИРАНЕТО 

ОТСЕГА ДО ДЕСЕТИ ДЕКЕМВРИ ПРОЕКТЪТ НА НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ 
ЩЕ БЪДЕ ПРЕДМЕТ НА ШИРОКО ВСЕНАРОДНО ОБСЪЖДАНЕ. С УЧАСТИЕТО 
НА ВСИЧКИ ЮГОСЛАВСКИ НАРОДИ.

во.
Едвард Кардед изтъкна, че 

Конституцията дава на мла- 
социалистическо общесдото

тво в определен период, по- 
голяма стабилност н насоче 
пост в изграждането, като 

съответни средстзапазва и 
ва на революционна прину
да, докато е необходимо, ка 
то същевременно осигурява 
демократизъм и свобода па 
действието за всички факте 
рп иа социалистическия про

РЕЧ НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО
Откривайки съвместното зг 

седание на Съюзната народ
на скупщина и Съюзния от
бор на ССРНЮ, президентът 
Тпто изтъкна важността на 
това съвместно заседание 
каза:

изготвяне на Конституцията 
да е била на високо равни
ще, тя все пак не може да 
съгледа всички ония неща, 
които във всекидневната пра 
ктика могат да видят милион 
ните маси”.

Изтъквайки важността на 
работата на Комисията за из 
готвяне на Конституцията, 
той продължи:

„Сега, както вече подчер
тах, ние ще дадем това про
ектопредложение на публич
но обсъждане. Вярвам, че та
ка някои неща ще се добав
ят, някои ще се усъвършат, а 
някои може би ще се измен

ят. Но и най-съвършенна 
Конституция да приемем, по 
наше мнение, тя не би могла 
да действува от само себе си 
във всичките области на об
ществения живот и не би мог 
ла да има необходимия 
фект, ако до детайли ие е из 
вестна на нашите граждани, 
ако не е в съзнанието на в- 
секи наш човек. Цялото на
ше общество трябва да бъде 
активно в това, защото непоз 
наването на постановленията 
в Конституцията би могло д: 
доведе до известни деформа
ции и аномалии.”

грес.
Особено значение има Кони

стптуцнята за такава много 
национална страна каквото е 
нашата, 
конституционно стабилизира 
не иа отношенията 
нашите народи в духа на тях 
ното равноправие п самосто 

се установява най- 
могъщата бариера срещу па 
рушаването на Тнтовата по 
литика на братството п един 
ството, залегнала в основи
те на нашата соцпалпстнчес 
ка федерация и се подтик 
ват
пения за материално п морал 
но-полптпческо обединяване.. 
Съзнанието за общите ните 
реем и социалистическия ин
тернационализъм са най-до
брият цимент на единството 
в една социалистическа фе
дерация. Конституцията с сд 
по от най-важните средства, 
с конто именно се обезпеча 

основа и ориен- 
в междунацнонал-

е-
„С това заседание ние, раз 

преюдицираме 
явно обсъжда- 

печата и общественост

С дългосрочнотобира се, не
пр- дстоящото между
не в
та при учетието на всички из 
биратели. Мисля, че сте съг
ласни, че при изготвянето на 

такъв важен .документ,
ятелност

един
какъвто е конституцията, осс 
бено тази наши нова Консти 
туция, която съдържа много 
нови неща и която трябва д< 

съобразена с по-ната-

Президснтът Тнто говори на заседанието

ЕдЬард КарделИз доклада на ственния и неговия собствен 
прогрес. Запазването иа та
кова положение твърде леко 
може да доведе не само до про 
тпворечия между обективни
те възможности и субектив
ната воля и до всякакви ма
териални разстройства, особе 
но когато става въпрос за су
бективизма в областта на и- 
кономиката, но и до прекъс
ването на връзката 
центъра и обществената база 
и до разпи деформации в по 
литичсскато система и обще
ствените отношения.

насоките на по-нататъшно
то развитие ма общество
то, както можем да ги съ
гледаме днес.

бъде
тъшното развитие на нашето 
социалистическо изграждане, 
е необходим такъв демокра
тически начин на подход и У' 

възможно по-ши-

всички прогресивни теж:

дседателят на Конституцион 
пата комисия 
дел, като подчерта, че Коми 
сията се е ръководила от сх
ващането, че трябва да изра 
зи и утвърди всички ония 
отношения, които на практи 
ка са проверени като дълго 
срочна прогресивна основа иа 
нашия обществен живот, и

Новата Конституция е тряб 
кое- Едвард Кар-вало да изрази всичко, 

то за последните десет годи- 
се роди и укрепи като но 

значимо в нашето соци
частие на ЗАЩО НОВА 

КОНСТИТУЦИЯ?
НИгласи, на възможно ло-роки

вече строители на социализ- во и
Югославия. Нашите гра алистическо общество — каза 

.„„яни могат много да допри в началото на доклада по 
несат при формулирането и проекта за Коититуцията на 
окончателната редакция, за- Федеративна социалистичес
ко колко™ Комисията за ка република Югославия пре 
....................................... ............................................ ттштштштштт^тттпттшттттш*

НОВИ ФАБРИЧНИ КУПОЛИ

ма в
Решението на Съюзната на 

родна скупщина за изготвя
не на нова Конституция се ос 
иовава преди всичко върху 
факта, че съществуващите 
конституционни постановле-

между
ва такава 
тпровка 
ните отношения.

Първата нн конституция 
от 1946 година по своето съ
държание е била отражение 
на нашите нужди да заздра
вим придобивките на револ 
юцпята н създадем такива у 
еловия, в които революцията 
ще може да се доведе до 
край. В изграждането па на 
щата конституционна спете 
ма, още в самото начало, ак 
центът беше върху по-шпро 
кото и по-пряко участие па 
трудовите маси в управлява 
пето, обществената ииициати 
ва и контрола, върху закон
ността н демократизма, вър
ху средствата, конто съще
ствено . ограничаваха въз
можността за появата на 
бюрократ! шеско 
лис н автократнческп субек
тивизъм в общественото из
граждане и икономическия 
живот.

пия по много въпроси вече 
не отразяват истинското със
тояние иа социалистическите 
обществени отношения у нас 
и като такива нс задоволя 
ват сегашните обществени му 
жди в тези области па общес 
тпеио-политичсското

Демокрацията е ос
новно условие за здра
во разваЮпе на социа- 

АмсШическоШо 
общество

изгра
ждане.

Едвард Кардел постави въ 
проса, мс с ли честото изме
нение па 
постановления (за еедемнадс 
сет години тоЕа е наша тре
та конституция) повод да сс

Естествено и прогресивно с 
социалистическото общество, 
което се развива твърде Сър 
зо, относително по-бързо да 
мени и своите обществено- 
икономически и политически 
форми Прогресивното общест 
во търси съответни полити
чески средства да се развива 
възможно по-ускореио върху 
свои собствени обществено- 
икономически основи. А за 
да стане обществена действи
телност онова, което истори
чески е дозрпло да бъде съ-

конституционните

усъмним в оправдаността от 
изготвяне па конституции из 
общо. Веднага обаче той отго 

защотоотрицателно,вори
„за всяко младо социалисти
ческо общество, родило сс в 
резултат на революцията и 
осланящо се на рсволюциои- 

форми на диктатурата на 
пролетариата, няма по-голя- 
ма опасност, от дълготрайно
то запазване на положение
то в което съвкупната дър
жавна власт се отъждествява 

субективната роля на не 
носители на

своево-

ни
(следва на 4.стр.)

В този брой
със
посредствените
нейния апарат, а се занемар- 

обе3

— ЛЕОПИД БРЕЖНЕВ В ЮГОСЛАВИЯ — СТР 2 И 3.
— МАТЕРИАЛИ ОТ ОБСЪЖДАНЕТО НА ПРОЕКТО- 

КОНСТИТУЦИЯТА СТР. 4, 5, 6, 7.
_ ЕСЕПИАТА СЕИТБА ЗАПОЧВА НА ВРЕМЕ СТР. 9.
— БАЙ ОНЗИ, ЗЛОБОДНЕВНА...

ония елементияват
тическата система, които

непосредственото
Стпоителпитс оабоги и монтажът па машините в новите хали на Фабриката за кау- печават 

влияние на трудещия се и 
гражданина върху приемане

=

улеснят пътя на стопанскин



„БРАТСТВО»’"

2
4 Ю19славяяСССР Леинид БрежневОфициално йосещешие на йредседаЯеля на Президиума на Върховния еьееш на

Тй ТО’ Вярвам, че шова иосещение на иредседашеля Брежнев ще 

====~ голяма крачка в нашите отношения
койтоБрежнев" ^ие високо ценим усилията на ирезиденша Тито, ^

сътрудничество между държавитератува за мирно
Високият гост ще прекара в Югославия 11 дни

гославия е водила — а това 
ще прави и занапред — 
вна борба за мирно и градив 
но разрешаване на междуна 
родните проблеми и 
дователно е давала подкрепа 

на освободителните

присъствуваха и придружа
ващите председателя Бреж
нев и високи югославски рт 
ководнтели. В наздравицата, 
която произнесе ,по време на 
обеда президентът Тито изра 
зи своето задоволство от по 
сещението на председателя 
Брежнев и изтъкна, че това 
посещение дава възможност 
за взаимна приятелска размя 
на на мнения по двустранни
те и международни пробле
ми.

акти
Председателят на Прези- външните работи на СССР; 

диума на Върховния съвет Й. Андропов, депутат на Въ 
на СССР, който по покана на рховния съвет на СССР. 
президента Тито, пристигна 
на единадесетдневно офици
ално посещение в Югославия тека страна вече се констати 
се намира в нашата страна ра, че това посещение предст 
вече седем дни. С това посе- авлява твърде ценен принос 
щение председателят Бре» за по-нататъшното укрепва- 

нев връща посещението, кое не и развиване на положите 
то през месец юни 1956 годи лните стремления, с които се 
на направи на Съветския съ характеризират югославско- 
юз президентът на Федрати съветските отношения 
вна народна република Юго последните години, 
славия Йосип Броз Тито.

после-

И от югославска, и от съве и помощ 
и прогресивни движения в 

новите независими 
Африка и 

на вс

света, ма 
страни в Азия и 
се е противопоставяла

опити на реакционните 
колониализма и неоко 

лониализма да спрат прогре
сивното развитие в света ...

ички
сили,

през 
На тър

жествения обед в първия ден 
С председателя Брежнев и от пребиваването на предсе- 

съпругата му в Югославия дателя Брежнев, президен- 
са пристигнали; И. Сенин, де тът Тито каза, че от двете 
путат на Върховния съвет на страни съществува искрена 
СССР и заместник-председа готовност за по-нататъшно по 
тел на Министерския съвет добряване на взаимните 
ка Украинска ССР; А. Аджу новшения, което ще е от 
бей, депутат на Върховния ст за както за двете страни, та- 
вет на СССР и главен редак ка и за делото на мира и со- 
тор на в.. „Известия". К. Ро- циализма в света. В този сми 
мановски, председател на Дъ съл следва да се посочат и 
ржавния комитет за култур- думите на председателя Бре 
ни връзки с чужбина при жнев, че „сътрудничеството 
Министерския съвет на СССР между Съветския съюз и Ю- 
Н. Фирюбин, заместник- гославия е от съществено зиа 
министър на външните рабо чение, защото приятелството 
ти на СССР; С. Аставии, на между народите трябва да слу 
чалник Пети европейски от- жи на великите цели на бор
дея при Министерството на бата за мир и социализъм".

„Мога да констатирам със 
задоволство — заяви президе 
нтът Тито, че в последно вре 
ме е дошло до подобряване 
на взаимното сътрудничест
во в редица области на наши 
те отношения, особено в обла 
стта на икономиката и култу 
рата.. Вярвам, другарю Пред- 

споделям и Ва-

правителство —„Нашето 
цени усилията ,които полага 
правителството на Съюза на 
съветските социалистически 
републики за разоръжаване
то и за намаляването на меж 
дународното напрежение в 
света и подкрепя неговото наот-

П0.1 стояване да се намерят реше 
пия за спорните международ 
ни проблеми чрез преговори 
За сегашния свят, който все 
още е обременен от отрицате 
лното наследство на минало
то, е от голямо значение, че 
заедно с много други страни 
една такава голяма и влияте 

какъвто е Съвет

седател, че 
шето мниние, че от двете ст 
рани съществува искрена го 
товиост за по-нататъшно по
добряване на взаимните отно 
шения, при което все пове
че се съглеждат възможнос 

необходимостта от трайтта и
но сътрудничество, което ще 
е от полза за нашите две ст 
рани, така и за делото на ми 
ра и социализма в света.

лна страна, 
ският съюз, се застъпва за 
провеждането на принципа 
за мирно съвместно същест
вуване и развитие на актив- 

международно сътрудни-
Считам, че съществуването 

на известни разлики не би 
трябвало да е пречка на то 
зи пьт, защото по мое мне
ние, те са нормално явление, 
което в съвремения свят пре 
излиза често от факта 
конкретните пътища на ико
номическия и обществен про 
грес на отделните страни са 
различни зарад различните 
исторически и други условия. 
От своя страна ние и занап
ред ще правим всичко, което 
е до нас, та нашите приятел
ски отношения да се разви
ват и продълбочават по-ната 
тък”.

Напомняйки за напрегната 
та международна обстановка 
и неразрешените международ 
ни проблеми, които са преч
ка на мира в света, президе 
нтът Тито продължи:

„Макар и малка страна, Ю

ноСърдечно иосрещапе на съвет
ския гост

чество.
Мога да констатирам със 

задоволство, че становищата 
на Югославското правител
ство и правителството на Съ 
ветския съюз си схождат и- 
ли са подобни по редица съ
ществени международни въп 
роси. Общият интерес за опа 
зването на световния мир съ 
здава условия за още по-тяс 
но сътрудничество между на 
шите две страни на между
народен план.

Вярвам, другарю Пред
седател, че споделям и Ваше 
то мнение, когато казвам, че 
важен фактор за сътрудниче 
ството между нашите социа 
листически страни представ
ляват връзките и дружбата, 
които имат своя дълга тради

Др. Тито и Брежнев на аерогара „Белград”

че
ция, особено от времето на 
героичната борба на нашите 
народи през Втората светов 
на война против общия враг.

Уверен съм, другарю Пред 
седател, че Вашето посеще
ние още повече ще заздрави 
връзките и приятелството ме 
жду нашите две страни и на 
шите народи”...

Накрая президентът Тито 
пожела по-нататъшен прог
рес и успехи на Съветския 
съюз и съветските народи и 
дълъг живот и зправо на 
председателя Брежнев и прг 
дружаващите го, и на пре
миера Хрушчов.

дседателят на отбора Мили- 
ян Неоричич е предал на ви 
сокия гост Диплома за поче
тен гражданин на град Бел
град.

Откривайки сесията предсе 
дателят на Белградския на 
роден отбор Милиян Неори
чич, приветствува Леонид 
Брежнев. Припомняйки об
щата борба на югославската и 
съветската армия по време 
на освобождението на Белг
рад той каза, че тогава разру 
шеният Белград, благодаре
ние на бодростта и трудолю 
бието на неговите синове, се 
га е достигнал 
на което никога 
бил.

Председателят Брежнев до 
пътува от Москва на 24 сеп
тември т. г,

На аерогара „Белград” Ле 
онид Брежнев бе посрещнат 
от президента на ФНРЮ Йо 
сип Броз Тито и други висо
ки югославски личности, меж 
ду които бяха: Петър Стам 
болич, Едвард Кардел, Але
ксандър Ранкович, Родолюб 
Чолакович, Миялко Тодоро- 
вич, Коча Попович. Иван Го 
шняк, Йован Веселинов, Дж_ 
уро Пуцар, Блажо Йованович 
Лазар Колишевски и др.

На аерогарата президен
тът Тито приветствува 
кия гост 
и изрази приятелските чувст 
■а на югославските народи 
към народите на СССР.

„Считам — каза президен
тът Тито, — че и днес наши
ят дълг е да засилваме взаи 
мното доверие, сътрудничест

вото и приятелството, защо
то това е не само от полза 
за народите на Съветския съ 
юз и югославските 
но и за мира и укрепването 
на миролюбивото междунаро 
дно сътрудничество.”

В отговор на приветствието 
Леонид Брежнев благодари 
за поканата да посети наша
та страна и изтъкна надежда 

това

народи,

та си, че 
ще послужи на делото за у 
крепване и по-нататъшно ра 
звитие на югославско-сЪЕетс

посещение

кото приятелство. 
От аерогарата двамата ръ 

ководители се отправиха към 
Дедине. Из улиците на Велг 
рад, украсени с неброени ю 
гославски и съветски знаме
на, те бяха приветствувани 
от хилядни маси белгражда- 
ни, които въпреки дъжда бя

висо- 
от Съветския съюз

равнището, 
досега не еБРЕЖНЕВ: СЪЩЕСТВУВАТ ДОСТА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПО-ИАТАТЪШНО РАЗ

ВИТИЕ НА СЪВЕТСКО-ЮГОСЛАВСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ
При приемането 

мата новият почетен
на дипло- 

граж-
данин на Белград, председа
телят Брежнев, благодари за

ха излезли да поздравят два 
мата високи държавници. Отговаряйки на наздравицг 

та на президента Тито, пред
седателят Брежнев изтъкна, 
че „историята на отношения 
та между Югославия и Съ
ветския съюз дава 
примери на добро сътрудни
чество”.

Сочейки съвместната геро
ична борба на Югославската 
и Съветската армии против 
фашисткия завоевател за св

ободата и независимостта на 
югославските и съветски на
роди, той каза:

„Кръвта на най-добрите си 
нове на нашите две страни, 
която проляха в борбата про 
тив общия враг, общите цели 
и интереси на народите на 
Съветския съюз и ФНР Юго 
славия в борбата за мир и со 
циален прогрес са укрепили' 
тяхното приятелство”.

По въпроса за отношения
та и сътрудничеството той 
каза, че „съществуват доста 
възможности за по-нататъш
ното развитие на съветско-ю 
гославските отношения и че 
тук полето на работа е широ 
ко.”

тели и делегации и каза, че 
те служат за засилването на 
приятелските отношения ме 
жду нашите страни.

Преседателят Брежнев за 
сегна въпроса за мира, като 
жизнен интерес на народите 
от целия свят и заяви, че 
той може да се запази в ус
ловията на единството и мо
нолитността на силите на ми 
ра и прогреса.

„Единството и могъществ< 
то на всички миролюбиви си 
ли сега са способни да обузда 
ят всеки агреор. Ние високо 
ценим усилията на всички 
миролюбиви страни, насоче
ни към опазването и укреп
ването на световния мир”.

„Ние високо ценим усилия 
та на правителството и на 
президента на ФНРЮ Йо
сип Броз Тито лично, който 
ратува за политиката на мир, 
мирно сътрудничество меж
ду държавите и за разреша
ване на спорните междунаро 
дни въпроси чрез прегово
ри.”

И ЗАНАПРЕД ЩЕ ПРАВИМ ВСИЧКО, КОЕТО ЗА
ВИСИ ОТ НАС ЗА ПО-НАТАТЪШИОТО 

НА НАШИТЕ ПРИЯТЕЛСКИ ОТНОШЕНИЯ
НАЗДРАВИЦАТА НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО НА ТЪР
ЖЕСТВЕНИЯ ОБЕД В СИЕ

това голямо внимание, с коеРАЗВИТИЕ
то бе-удостоен от Белградс
кия народен отбор. Същевре
менно той връчи 
от Съветското

немалко

подаръка 
правителство 

и неговия премиер Никита 
Хрушчов на Белград — една 
художествена картина от из-

си устрои тържествен обед 
в здание то на Съюзния изт 

На обеда

Същия ден в чест на висо
кия гост и съпругата му пре
зидентът Тито със съпругата лнителен

вестни я съветски художник 
Шчербаков и библиотека от 
няколко хиляди тома книги.

В обедните часове Леонид 
Брежнев даде в хотел „Мет- 
ропол” тържествен обед в че 
ст на своя домакин президен 
та Тито и неговата 

На обеда присъствуваха зна 
чителен брой югославски ръ 
ководители и придружаващи 
те председателя Брежнев.

„Сега — каза председател
ят Брежнев — съветско-юго 
слаиското сътрудничество се 
е развило в много области: 
в областта на икономиката и 
търговията, културата, нау
ката и техниката, по въпро
сите на външната политика, 
в областта на парламентарни 
те връзки.”

Той изтъкна положително
стта и ползата от разменни
те посещения на югославски 
и съветски високи ръководи

съпруга.

В следобедните часове Ле 
онид Брежнев положи венци 
на гроба на незнайния 
на Авала и на спомен гроб
ницата на освободителите на 
Белград.

воин

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ БРЕЖНЕВ — ПОЧЕТЕН ГРАЖДА- 
л' НИН НА НАШАТА СТОЛИЦА

На 25
ден от пребиваването на Ле 
онид Брежнев у нас, в Бел
град започнаха официалните 
югославско-съветски разгово 
ри, които се развиват в сър-

септември, втория дечна и приятелска атмосфе
ра.

В девет часа сутринта Лео 
нид Брежнев посети Народ
ния отбор на град Белград. 
На тържественатаЛеонид Брежнев в Сплит сесия пре
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СТОМАНАТА СЕ КДЛи В ОГЬН, А ПРИЯТЕЛСТВОТО 
МЕСТНА БОРБА ПРОТИВ ОБЩ

НАЗДРАВИЦАТА НА БРЕЖНЕВ

НА НАРОДИТЕ В СЪВ- 
ВРАГ

НА ОБЕДА в „МЕТРОПОЛ”
Приветствувайки президеи 

та Тито, председателят на 
Президиума на СССР между 
другото каза:

„Това е втори ден, откак 
се намираме в Югославия, 
но и в такъв кратък срок мо 
зкахме да почувствуваме топ 
лите-приятелски чувства на 
братския югославски народ”.

„Приятелството на народи
те — продължи Брежнев — 
е голяма сила. Стоманата се 
кали в огън, а приятелството 
то на народите в съвместна 
борба против общ враг. Съве 
тскнте хора добре помнят, 
че в същия ден, когато фа 
шистка Германия нападна 
Съветския съюз, Централният 
комитет на Югославската ко 
мунистическа партия призова 
югославските народи да гле
дат на борбата на Съветския 
съюз против хитлеристките 
нашественици като на собст
вена борба, като на борба пр 
отив общ враг на нашите на
роди. Под ръководството на 
Югославската комунистичес" 
ка партия и нейния Центра
лен комитет начело с друга
ря Тито, югославските наро
ди храбро се дигнаха против 
германо-фашисткия завоева
тел. С тази своя саможертве 
на борба югославските наро
ди си извоюваха дълбока по 
чит у трудещите се на наша 
та страна и у всички бойци 
против фашизма. В следвое 
нния период югославският

форми и 
По този 

жи той

прояви.
начин между нашите страни.”

Накрая той 
президента Тито 
те югославски гости с поже
ланията: „За трудолюбивия 
и даровит югославски народ! 
„За приятелството и сътрудни 
чеството между Съветския 
Съюз и ФНРЮ!”, „За мир в 
целия свят!”

— продъл- 
може да се конста 

тира, че сходството 
зостта на

наздрави
и на други-

или бли
становищата по ре

международни 
дават необходима- 

по-нататъшно 
продълбочаване

дица важни 
проблеми
та основа за 
развитие и
на приятелските отношения

1^.^?ЕНИЕТО ИА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БРЕЖНЕВ ЩЕ 
ПРЕДСТАВЛЯВА ГОЛЯМА КРАЧКА В НАШИТЕ ОТ 

НОШЕНИЯ
ОТГОВОР НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО НА 

ТА НА БРЕЖНЕВ
НАЗДРАВИЦА-

Обръщайки се към Леонид 
Брежнев, президентът Тито 
благодари за сърдечната наз 
дравица.

„Докато говореше той-каза 
президентът — ми идваха на 
ум многобройни мисли, защо 
то неговите думи бяха кон
центрирани и ни припомня
ха за нашето неотдавнашно 
тежко минало. И сега, кога
то отново сме се срещнали в 
нашия град, който беше пър
вата цел на Хитлеровия бяс 
през 1941 година, където той 
изпрати своите разбойничес
ки летци, за да убият в е- 
дин ден тридесет хиляди на 
ши граждани, да разрушат 
града и пр., разбира се. 
спомняме за това. Но когато 
това припомняне идва от ст
рана на представител на една 
от най-големите страни, коятс 
е дала най-много жертви в 
миналата освободителна вой 
на, тогава разбира се с тов: 
са докоснати най-дълбоките 
ни вътрешни чувства, 
нно, в спомена възникват они 
я дни. когато, както каза др 
утарят Брежнев. без да ча
каме нтгго час, обявихме вой 
на на Хитлер, т. е. когато 
Централният комитет на Ю- 
гославската комунистическа 
партия призова югославс
ките народи на бооба против 
общия неприятел.”

Президентът Тито изтъкна> 
че Комунистическата партия 
на Югославия се е готвила

призова народите на борба 
против общия враг.

„...Нашите хора отиваха в 
борбата против фашисткия 
завоевател с дълбока вяра, 
че Съветският съюз ще по
беди заедно с всичките миро 
любиви сили. Аз мисля, че 
това бяха дни, които ние ни 
кога не смеем да забравим”.

След това другаря Тито се 
спря върху отношенията ме
жду Югославия и СССР:

„В отношенията между Съ 
ветския съюз и Югославия в 
един момент се дойде до изве 
стно затъмнение. Тази мъгла 
обаче никога не е могла 
бъде толкова гъста, за да за
тъмни онова, което е под нея 
т. е. ония дълбоки симпатии, 
съществуващи между народ”

■■ММНВШШ
гробницата па октомврийските жертви в КрагуевацДвамата председатели пред

никога вече даи жертвите в Белград, Киев, 
Смолечск, Варшава, Лидице 
За милионите хора, загинали 
в борбата против фашизма, 
задължава миролюбивите на 
роди да бъдат, нашрек към 
онова, което става в Западна 
Германия, защото управлява
щите в Бон протягат ръце 
към атомната бомба, прояв

тересоЕаност 
не се повторят ужасите на 

минало. За-
с живота на милиони свои
синове и дъщери;

„Тук, в древния сръбски 
град Крагуевац и стените на 
домовете, и паважът на град 

да ските площади са опръска
ни с кръвта на патриотите. 
Те будят спомени за жертви 
те от миналата война, призи 
ват всички ни да стоим на

неотдавнашното
естествено, че мирол-това е

юбивите народи са единни в 
своето искане да предотврат
ят започването на нова све- 

война от страна на герче си товна
манските милитарнсти, да по 
стигнат най-сетне мирното у- 

Германия п нор- 
положениетореждане в 

мализираие 
в Западен Берлин.”

яват претенции за полска и 
територия, 

—; в тъмница борещи 
за мир, дори и официа 

представи-

народ направи много да изле 
кува нанесените му от война 
та рани и развие икономика 
та и културата на своята ст
рана”.

Засягайки въпроса за уси
лията на съветското правите 

лство за делото на мира 
между народите, той каза, че 
към тази велика борба за о 
суетяване на нова световна 
война и за укрепването на 
мира дава свой принос и Ю- 
гославия. Съветският съюз и 
Югославия са кръвно заинте 
ресовани за мирно разрешава 
не на въпроса за Германия и 
нормализирането в Западен 
Берлин. Както Съветският 
съюз, така и Югославия са

те на Съветския съюз и югос 
лавските народи. Това са пре 
ходни работи, които, по мое 
мнение, никога вече не смеят 
да се случат.”

Напомняйки на гостите за 
една здравица от един съвет 

адмирал по време на по 
на Крим в 

в коя-

страж на извоювания мир, 
изтрайно и бдително. Никога 
от спомена на югославските 

всички нейни

начехословашка
хвърлят; 
те се
лен югославски 
тел, който се е борил про- 
тив фашизма. „Ние — каза 
председателят Брежнев — 
виждаме във всичко това 
зверското лице на империа
листическия агресор, което 
много добре е известно на на 
родите по света”.

Подчертавайки, че силите.' 
на мира днес са по-силни от- 

да било преди и че'

народи и на 
приятели няма да бъде зали
чен оня страшен октомврий 
ски ден на 1941 година, ко
гато фашистките зверове у- 
нищоха на улиците на Кра
гуевац седем хиляди мирни 

на вашия град, когг

когато и 
силите на прогреса са в със- 

, ,с запазят мира. той 
Във великата борба за

Име-
ски тояние да 

каза;
траен мир в целия свят съ
ветските и Югославски наро
ди заедно с народите на дру 
гите миролюбиви страни 
намират в една редица. В то-

сещението му 
СССР през 1956 год., 
то адмиралът казал, че след 

сме станали по,до
жители 
то на разстрел извеждаха от 
гимназията цели класове у- 
ченици, заедно с преподава
телите, а младите патриоти 
храбро чакаха своята смърт 
от хитлеристкия 

Вие много добре го знаете то 
ва. За тази трагедия на ва- 

знаят хората и в

скарването 
бри приятели, и че ако оше 
веднъж се скараме, ще 
нем още по-добри приятели, 
другарят Тито продължи:

„ Нам не ни трябва да се 
караме, но един път трябва 
да престанем с това и да бъ 
дем добри приятели. Аз вяр- 

посещенпе на

сезадоволството„У нас със 
бяха посрещнати думите на 
президента Тито за това, че 
становището на Югославия

ста
ва е едната от здравите осно 
ви на съветско-югославскотокуршум.
приятелство. Нека то живее 
и крепне за доброто на наши 
те два народа, за делото на 
мира и социализма!”

към Германия „не може да 
бъде по-друго от становище 
то на Съветския съюз”. Опи
тът от борбата против агре,- 
сията поражда кръвна заин-

шия град 
нашата страна."

Споменът за тези жертвивам, че това 
председателя на Президиума 
на Върховния съвет на СССР 

в нашата страна ще представ 
голяма крачка в наши-

против дискриминацията в 
международната търговия и 
против създаването на затво 

икономически блокове.

за борба против хитлепизма 
нападението на Съвет 

от стра„а на Гер-
ттоели 
ския съюз 
мания. А когато Хитлер на 

СССР, Югославска 
та комунистическа партия

рени
Те се борят за пълно и не
отложно ликвидиране на ко 
лониализма във всичките му

РЕЧТА НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО

В ЮГОСЛАВИЯ СЪЩЕСТВУВА ЕДИННА
СЪС СКЮ, КОЙТО НИКОГА НЕ Е ПОДКЛЕКНАЛ ПРЕД ТРУДНОСТИТЕ

лява 
те отношения.”паднал

РАБОТНИЧЕСКА КЛАСА НАЧЕЛО

Посещение в Крагуевац
графически апарат. Колекти 

застава,,
да благодаря на нашия дру
гар Брежнев и на нашите гс 
сти за това, че са дошли в 
нашата среда и че тук изка
заха думи, които отговарят 
напълно и на нашите мисли,

добър живот и в борбата про 
тив всички уклони, които би 
ха могли да се появат и кои 
то е имало в миналото, пре 
зидентът Тито се спря вър
ху грижите, които у нас 
полагат за трудовия човек:

След Брежнев на митинга 
президентът„Цървена

а Леонид Брежнев 
„Застава

навът на 
подари на 
един
1300” и ловджийски прибор, 
а Общинският народен отбор 
в Крагуевац подари на съвет 

делегация специално 
подвързана поемата „Крваво 
сказание” от Десанка Макси 
мович, в която е възпята тра 
гедията на крагуевските уче 
ници, разстреляни през окто 
мври 1941 година.

говори
ФНРЮ Йосип Броз Тито, ко 
йто между другото изтъкна 
радостта си, че именно в Кра 
гуевац, в града където работ 
ническата класа през 1941 го 
дина вдигна знамето на бор 
бата против фашисткия за
воевател и даде големи жерт 

да поздрави най-ви 
на Сьвет

СЪР-
БРЕЖ-ГРАЖДАНИТЕ НА КРАГУЕВАЦ ПОСаРРР*”АХА 

ДЕЧНО И ВЪОДУШЕВЕНО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НЕВ И ПРЕЗИДЕНТА ТИТО

автомобил

се
и чувства. 

Да живее Съветският съ-
предаде на колектива на ,,Цъ 
рвена застава’' един албум и 
макет на автомобил, подарък 
ОТ работниците на съветска- 
та автомобилна фабрика „Лу 
качев”, и една художестве- 

ваза и фото-

„От документите на Четвър 
пленум на Централния 

на Съюза на

ската
юз!На 25 септмеври след обед Да живее дружбата между 

и съветските
тияпредседателят на Президиума 

на Върховния съвет на ьи- 
Ст Леонид Брежнев и прези 

— републиката Ио- 
Тито отпътуваха

си и придрУ-
специалег

юго-комитет 
славските комунисти и други 
печи вие сте могли да види 
те че държим сметка за на
шия трудещ се и че се гри-

справедливото Раз 
в самите трудо

югославските
народи!”

ви, може 
сокия представител
ския съюз.

Като изтъкна големите до
стижения в творческия труд 

И развитието на Съветския жим за 
„ ™ след разрушението, при пределение

Д фащИСТКИТе хор- ви колективи. Могли сте да
ди през 1941 година и по- видите, че ние се ^ар®®!'оше 

че съветските тру- шия трудов човек ползва 
—. обезпечили съз- сега не може да й ага 
на една огромна, сп напълно от всички _ ^
обезпечва социали- които дава соцнал __ 

придобивки ис ят обществен порядък 
Съветския съюз, по не да почувствува, че всеки

е по-доб 
да ви кажа.

дентът на 
сип Броз 
със съпругите 
жаващите 
влак за Крагуевац.

На гара Крагуевац 
те светски и югославски го- 

бяха посрещнати от ръко 
на Крагуевачка о 

общинския отбор на 
хиляди граж 
поздравят и 
президент и

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ БРЕ
ЖНЕВ НА ОСТРОВ БРИ- 

ОНИ
но изработена

ги със
РЕЧ НА ЛЕОНИД БРЕЖНЕВ

од -ТРАЕН МИР НАРОДИТЕ ПА ССС 
НАМИРАТ В ЕДНИ РЕДИЦИ

чинено отвидни- Третия ден от посещанпето 
(26 септември) председателят 
на Президиума на Върхов
ния съвет на СССР и прези
дентът Тито са прекарали в 
Беле на ловуване. Вечерта го 
стите са заминали за Сплит 
придружени от другаря Алек 
сандър Ранковпъ и Цвпетин 
Миятович.

Тук на 27 септември са раз 
гледали корабостроителница 
та „Сплит”. На митинга на 
трудовия колектив са гово
рили Леонид Брежнев и пр< 
дседателят на Околийския от 
бор на Социалистическия съ. 
юз на трудещите си Юре 
Франичевнч.

В БОРБАТА 
И ЮГОСЛАВИЯ СЕ късно исти

водителите
колия и 
Крагуевац и от 
дани дошли да
посрещнат своя 
високия сАветски гост 

другарите Брежнев

ските злодеи. В ет и три
намират тридее1,пгГ)е- 

в които ,са погр
хиляди разст

дечци се са 
даването 
ла, коят» 
етическите 
само в
изобщо, президентът

нашите трудещи се

На митинга на трудовия ко 
автомобилния за- 

застава” в Кралектив от 
вод „Цървена Тито ка ден и всяка година 

ре. Днес 
другари и другарки, че не тр 
ябва да се грижим много, за 
щото слабостите, за конто ст< 
чули, те превъзмогнем мно
го лесно с такава работни-

говорили председа 
на Президиума на Вър 

съвет на СССР Ле- 
и президентът

седемлетка, т. е. до 1965 годи 
автомобилното производс

тво в Съветския съюз трябва 
ла се увеличи над един и по 
Новина пъти. За първите три

гуевац са могаза, че и
полагат огромни усилия да 

нашата
телят 
ховния
онид Брежнев 
на ФНРЮ Йосип Броз Тито.

между

на
страна от 

изостаналост п 
са постигнали го-

вдигнат 
някогашната
че в това 
леми успехи.

на седемлетката у 
построиха редица но- 

автомобилни фабрики 
в Белорусия, Украйна, Си
бир. Те вече дават на страна 
та много хиляди нови мощ
ни камиони, кипери, автобу
си, пътнически автомобили.”

Говорейки за успехите и 
на Съветския

Леонид Брежнев 
дргото каза, че срещата с пр 
едставителите на югославск 
та работническа 
причинява

Обръпхайки се към работни 
ците

години 
нас се ческа класа, каквото имаме и 

с такива съзнателни строите 
каквито

„Днес — каза президентът 
Тито в тази фабрика, която 

била само военна, 
пови произведе 
виждам все мла

викласа му ли на социализма, 
са нашите граждани...”някога е 

вие творите 
ния. Тук аз 
ди хора, работници, конто в 
машата социалистическа стра 

успели да усвоят техни 
и знанията, които им 

са необходими да допринесат 
възможно повече и на себе 
си, И на цялата наша общ
ност. Десетки и стотици фа 

имаме днес в Югосла 
И навсякъде трудовите

голяма радост.
ка се
гробници.
бани над седем 
реляни крагуевски патриот ^ 
От Спомен-парка два”а™бил 
зиденти посетиха автомобил 
ний завод „Цървена застава , 

където разгледаха новите го 
леми и съвремени съоръже
ния иа автомобилния завод, 
който неотдавна бе пуснат 
в действие. Радушно посре
щнати и възторжено поздра
вени от работниците 
вавод, председателят Бреж- 
пев и президентът Тито про 
изнесоха речи пред трудовия 
колектив на този наш завод. 
След посещението в „Църве
на застава” гостите ггрисъст 

ената ве

„Другари и другарю!, днес 
когато тук привстствуваме го 
стите от великия Съветски ст 

юз можем да кажем, че са 
дошли в една страна, в която 
съществува единна работни
ческа класа начело съ Съю
за иа комунистите, който ни 
кога не е подклекнал пред 
трудностите (бурни аплодис
менти). На нашите гости мо
жем отворено да кажем, че 
са дошли в страна в която 
се строи социализъм и че у 
нас не може да има никакъв 
друг път. (възгласи: „Така 
е!”). В този път ние ще ус
тоим, защото имаме с какво 
да изграждаме нашето по- 
добро бъдеше — свое социа
листическо обществено уст
ройство. Накрая бих искад

той каза:
„Вие сте дали 

фабрика хубаво и гордо име 
„Цървена застава” —

борбата и труда. С труда 
на обикновените хора се съз 
дават всички материални це- 
ности, всичко което е най- 
хубаво на земята. На работ
ниците, инженерите и служе 
щите от вашата фабрика же 
лая от все сърце нови трудо 
ви победи”.

Леонид Брежнев изтъкна 
настояваш!ята на съветските 
народи да изградят комуни

На 28 сутринта Леонид И- 
лич Брежнев, придружен от 
подпреседателя на Съюзния 

съвет

иа своята
иа са 
ката

достиженията 
съюз той заяви:

„От 
върху

символ
наизпълнителен 

ФНРЮ Александър Ранко- 
вчч и от останалите високи

щурм
дво-

н а героичния 
Зимния 

1917 година до без 
Космо-рец през

примерния щурм на 
са в наши дни — 
мълниеносният път «а раз
витието иа съветското общес 
тво през тези четиридесет и 
пет години. Сега целият

съветски народ е 
единен творче-

съветски и югославските лич 
ности е отпътувал с кораба 
„Галеб” на остров Бриони.

брики 
вия.
хора полагат големи усилия 
да създадат в нашата страна 
по-добри жизнени условия 

и да повдигнат жизненото 
още по-високо.

такъв е

на този

милионен 
обхванат от 
ски възторг..

Спирайки се върху между 
народните политически въп
роси, той констатира, че ми
рът е особено скъп на наро
вите, които са го заплатили

равнище
Изтъквайки, че новата кои 

ституция ще бъде оръжие а 
на всеки човек, на 

работник и на всички 
в общите у 

на по-

зъм:
„Вие, другари и другарки, 

сте строители на автомоби
ли Вас сигурно ще ви инте- 

че в наши 
голя-

ръцете
всею!
наши гражднани

и създаването
^ома на кузвуваха на търж 

черя, устроена в 
турата от трудовия колектив 
па завода. Накрая на вечер
ята председателят Брежнев

силияресува да узнаете, 
те планове се обръща
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КОНСТИТУЦИЯТА ОБЕЗПЕЧАВА НА ТРУ
ДОВИЯ СЕЛЯНИН ПРАВНА СТАБИЛНОСТ 

НА ПОЛОЖЕНИЕТО НА СТОПАНСТВОТО
по осъществяване задачитр и 
целите на социалистическото 
изграждане, не мога да не 
припомня за още една истори

коинциденция. Сега ние '

ни в ръцете на неземеделско 
то население или на дребния 
селянин 
голямата 
получават от неселскостопан 
ски труд.

всеикономически условия, 
повече селяни влизат в про 
изводствепо съдружие със со 
циалистическото стопанство, 

' но има все повече стопанст
ва, конто стават все по-дреб

ди десет години. Утвърди 
се доминантно влияние на е; 
рого социалистическо произ 
ВОДС1ВО, все повече земя мо 
же да се купува при съвсем 
благоприятни

— на ония, конто по 
част от приходите

ческа
слагаме началата на нашата 
нова конституция, която пред 
ставлява концентриран 
раз на всички наши матери
ални и обществено-икономи- 

политически, научно-

и оправдани
из-

Нашето селско стопанство днес е по-друго 

отколкото порано чески,
културни и други успехи. То 
ва е година, 
менно чествуваме 
години творчески революцис 
лен труд и седемдесет годи
ни от рожданието на другаря 
Тито, който стои и стоя на 

на революционната бор 
ба на нашето работническо 
движение тъкмо в десетиле- 

представляващи най-го 
лемия прелом в историята на 
нашите народи, в които и ус 

тяхното материал-

когато същевре- 
петдесетна а 1961 — 82%>. Освен това 

останалите 18% обшест-Нашата общност не трябва 
да се намесва в това, как хо 
рата обработват и поддьр 
жат своите градинки и двор 
нн места, обаче когато се кг 
сае до площи, предназначени 
по естество за селскостопанс 
ко производство, обтносттг 
има право да търси ог собс 
твепика ма тази земя да дър 
жк сметка не само за 
личен, но и за съвместния, о 
бществеи интерес. Комети гу 
цията обезпечава на трудо
вия селянин правна стабил 
пост на положението на не 
говото стопанство и иеговс 
то право доброволно да ре 
шава дали и занапред ще ра 
боти сам на своето стопанст 
во или ще вЛезе в произвол 
ствено сътрудничество. Оба 
че както и всички други тру

дови хора, Конституцията в 
определени граници подмит 
ва на обществените иитере 
си и селскостопанския произ 
водител ог частния сектор.

някои

и от
вен продукт — където е вк-

селскостопанскаталючена и 
продукция от производствено 
то сътрудничество — по-голя 
мата част са включени 
един или друг начин в соци
алистическата икономика, и 
то не само според чисто ико
номическа връзка, но и спо
ред тенденцията на развитие 
то на вътрешните отношения 
Тези данни ясно показват, че 

стопанис-

чело
След като приведе 

подобни данни за икономиче 
ското развитие на страната. 
Кардел изтъкна:

по

тията,

„Следователно и когато взе 
мем предвид останките от др 
ебнособственическите отноше 
пия безспорен остава фактът 

Югосла-

своя пехите в 
но и обществено изграждане 
се постигаха 
вали темпове, 
това време неговата творчес 
ка мисъл е отражение на 
най-прогресивните социалис 
тически и демократически те 

на нашето общество.
През цялото време той е 

вдъхновителят на сплотеност 
та на всички прогресивни ся 
ли в борбата за освобожде
ние на нашите трудови хора

именно с неби-
През цялотосоциалистическото

днес вече съвсем и без-че в развитието на 
вия са станали 
промени в обществено-иконо 
мическа структура, 
мическите области, в 
напълно са преобладали соци 
алистически обществени от
ношения, са давали 64% обще 
ствен продукт през 1947 годи

ване
спорно доминира в югославс 
ката икономика, и то не по 
силата на държавна прину
да но според вътрешните ма
териални и политически си
ли на социалистическите и- 
кономически отношения.

съществени

Иконо-
които

жнения

€ изменение на обществените отношения се 

мени структурата и характерът на работ
ническата класа

и народи от гнета, експлоата 
цията и мракобесието, в нас- 
тояванията им да изградят 
социалистическо хуманно-де 
мократическо общество. Сега 
резултатите на тази 
историческа борба и усилия 
та получават пълна 
в новата конституция, 
означава, че тази наша нова 
конституция — като озаконе 
на жива действителност на 
нашето социалистическо об
щество е едно и убедително 
потвърждение на правилно
стта на пътя на социалисти
ческото изграждане, койтс 
под ръководството на Тито 
избра Съюзът на югославски 
те комунисти, а с него заед
но и целият ни трудов на
род. А историческото потвър 
ждение за правилността на 
политиката 
труд е най-великото призна 
ние, което може да даде исто 
рията на един революционер. 
Това признание се даде и на 
другаря Тито.

велика

Едвард Кардел проява
Товаводителните сили и чрез съз 

даването на условия за ико
номическо равноправие на 
хората и народите, Едвард 
Кардел казва, че в тези отно

ятно някои ще ни критику
ват, че новата Конституция 
не давала достатъчно, а дру
ги. че дава прекомерно сг.оОо 
да и демокрация. Обаче прое 
ктът изглежда е премерил 
реалистично нашите сили и 
нашите възможности понасто 
ящем и за периода, който не 
посредствено е пред нас.

С тези промени в обществе 
ните отношения — продъл
жи докладчикът — се мени 
постепенно и структурата, и 
характерът на работническа
та класа. Производството на 
материални блага в тесен см 
исъл на думата все по-тяейо 
се свързва с другите общест
вени функции в системата 
на общественото самоуправ
ление, т. е. с държавните фу 
икции и функциите на обще 
отвените служби, което ще 
рече постепенно се превръ
ща в съставна част на проце 
са на обществения труд, ка
то мени или премахва някои 
от ония дейности, които тяс
но са свързани с класовото 
деление на обществото и с о- 
тделянето на политическата 
система от обществения труд-

В процеса на труда общест 
веният труд днес все повече о 
бхваща и свързва хората, ко 
ито имат за цел обща задача: 
по-голяма производително

ст, развитие на производите 
лните сили, повишение на 
производството, разпределе
нието според труда и все по 
-широкото развитие на об
ществото като общност ма 
производителите. Премахнах 
ме отношенията на експлоа
тация и преди всичко проти 
воречието между обществе
ния труд и частното и обще 
ствено самоуправление, 
новите форми на разпреде
ление сложихме основи и за 
почнахме да създаваме усло 
вия за постепенно надмогва
не на монопола на държавна 
та собственост за все по-пос 
ледователно освобождаване 
на труда и за все по-голямо 
морално-политическо единст 
во на трудещите се. С това о- 
баче не постигнахме автома
тически пълното икономичес 
ко равноправие между хора
та. Не сме премахнали вси
чките противоречия в матери 
алното положение на хората, 
а тези противоречия днес са 
материалната и духовна ос
нова на съвкупния политиче 
ски живот в преходния пе
риод от капитализма към со 
циализъм. Следва да имаме еъ 
зможно по-ясна картина на 
тези противоречия и сграда
та на нашето общество да ра 
звиваме така. че демократи
ческата еволюция да върви 
с възможно по-малко разст
ройства. които биха могли 
да имат по-тежки последици 
за стабилността и за прогре
са на обществото.

Като изтъкна противоречи 
ята в трудовия народ, които 
не могат да се премахнат с 
никнем административни и 
ли политически мерки, но са 
мо постепенно, чрез по-ната
тъшното развитие на произ-

(Продължение от стр. 1) 
Конституционният 

от 1953 година беше ревизия 
па първата конституция в о 
пия глави, които бяха главна 
та пречка на новата практи
ка. Най-голямото значение на 
този закон е, че широко от
кри пътя на самоуправлява 
мето и па всички опия про
мени в икономическите отно 
шения, конто дадоха възмож 
пост за такава практика. 
Конституциоиият закон даде 
по-определено нова насока 
на съвкупното развитие на 
пашата политическа система, 
по-решителеп подтик за укре 
пвамето, разширяването п 
развитието на общественото

сгшоуправление, демокраци
ята и новите икономически 
отношения във форми, които 
съответствуват на стремежа, 
отношенията и нуждите на 
социалистическото общество, 
на неговите възможности и 
състоянието на обществено
то съзнание. Това беше ре
шително скъсване с редица 
догматически схеми, 
спъваха по-бързия напредък 
в развитието на социалисти
ческите икономически отно 
шення и демократи амиятя 
на политическата система — 
основен прелом с по-раншно
то състояние п непосредстве 
на подготовка на сегашното 
състояние.

закон

шения и противоречия никак 
ва обществена сила не може 
да е абсолютен арбитър, осо
бено не, като се базира върху 
обществената принуда. Веро

• "7*

Социалистическа Югославиякоито

За да се изтъкнат всички
те промени станали в наши- 
я обществени живот, предло 
жено е изменение на назва
нието. Вместо Федеративна 
народна ре публика Югосла
вия — Федеративна социали 
етическа република'1;1 Югос
лавия.

Впрочем това е форма
лен въпрос. Названиетс 
на една държава не я 
прави ни повече, ни по- 
малко социалистическа. Оба
че тъй като сега социализ
мът по светови мерила се 
намира в бой за своето окон 
чателно историческо утвърж 
даване, сигурно ще е полезно 
и необходимо социалистичес 
кият характер на нашето об 
щество да се изтъкне форма 
лно и в названието на наша 
та съюзена държава.

Конституцията категориче 
ски подчертава, че Югосла
вия е отворена общност на 
народи, че е готова да вли
за във всеки вид междуна
родно сътрудничество, коетс 
се основава върху пълно рав 
ноправие на народите, върху 
стремленията към мира и 
взаимните интереси, и кое
то допринася за укрепването 
на мирното съвместно съще
ствуване между народите по 
света.

В Проектоконституцията ня 
ма нищо ни по форма, ни по 
съдържание, което не би мс 
гло и не би трябвало да бъ

де предмет на широко всенг 
родно обсъждане. Това не с 
само демократическа 
малност. Милионите хора, ко 
ито имат зад себе си високс 
училище на общественото са

и творческия
фор-

моуправление, днес могат да 
участвуват в това обсъжда 
не само съзнателно, но и с ви 
сока степен на знания за де
мократическото разбиране ка 

кто на нуждите, така и на въз 
можностите на нашето обще 
ство. В обсъждането ще бъ
дат разработени, конкретизи 
рани и съобразени с нашата 
действителност някои форму 
лации.

Конституцията не е прог
рама, но преди всичко огле
дало на действителността и 
нейн регулатор — каза Ед- 
вард Кардел. В това отноше

УКРЕПВАНЕ И ПЕРСПЕКТИВИ Ко нсМиШу цияй1а 
изхожда ош човекадове са станали тесни за на 

щата обществена практика и 
сега е време отново да се 
разгледа нашият конститу
ционен порядък, да се фор
мулира в един цялостен кон 
ституцпонси документ, който 
да утвърди прогресивните от 
ношення форми и тенденции, 
потвърдени на практика и ве 
дно още по-ясно да 
перспективите на тяхната по
нататъшна социалист! щеска 
демократическа и хуманисти 
ческа революция в шггерес 
ма трудовия човек и на наро 
днге на пашата страна.

Практиката е изменила ня
кои неща или изисква проме 
ни в облиците и методите. О 
баче по отношение основни 
те положения, конто са залег 
нали в основата на Консти
туционния закон, днес няма 
нужда
в новата конституция.

Свободният човек е субек 
тът, заради когото съществу 
ва социалистическата държа 
ва и на когото трябва да бъ 
де подчинена. А крайъгълни 
ят камък на социалистичес 
ката държава и демокрацията 
е освобождението на труда 
от всякаква експлоатация и 
всяккави наемнически отно
шения. От само себе си, това 
е и защита на правата и сво 
бодата на човека, на неговото 
работно място щото при ед 
накви условия за всички да 
присвоява и ползва плодове
те на своя труд, 
извършва и своите задълже

от големи изменения

През последните десет го 
доживя

посочи
дини Югославия 
твърде буйно икономическо 
обществено

ние и за нашата конститу
ция важи общо правило, Че 
нищо, което е създадено от. 
човека не е съвършено. Си
лата

и политическо
С1преобразуване — съществу 

ващите конституционни 
становлення в някои свои ви

по
на новата конститу

ция се състои в това, че дей
ствителността заздравява и 
утвърждава такива форми, в 
които тези отношения могат 
най-могъщо 
да бъдат

&3 Ш
Обществената структура на 

Югославия и Конституцията
ако ведно

ния за съществуването и про 
греса на общността, в която 
живеем. Проектоконституци- 
ята не изхожда от държава 
та като дадена завинаги и 
неизменима институция, коя 
то господствува неограниче
но върху държавната собстве 
ност и трябва да „реже хл
яб” на гражданите. Напро
тив

и най-свободно 
изразени и да се 

конституцията 
пък ще дадат конкретно съ
държание живи хора със свс 
ята всекидневна практика — 
не такива хора, каквито же 
лаят абстрактно-хуманисти- 
ческите мечтатели, но дейст
вителни хора, с всичките си 
благодетели и слабости.

развиват. На
сяка възможност за сериоз
ни капиталистически тенден 
цип на село- С изключение 
на селското стопанство и за 
наятчнйството частният сек
тор е изчезнал съвсем плн е 
незначителен, 
от общото правило, че сред 
ствата за производство са 
напълно обществена собстве 
ност, са само занаятчийство 
то и селското слопапство. 
Конституцията не предвиж. 
да някаква национализация 
в областта на частното зана
ятчийство, но само лнквидп 
ране на експлоатацията п на 
емнпя труХ, при нужда и с 
административни мерки. И 
в селското стопанство со
циалистическият сектор е по 
тненал частните стопани. И 
тук са станали големи проме 
нн в обществената структура 
на цялата страна, специално 
в структурата на частнособст 
веннческото село. Нашето 
селско стопанство днес с съв 
сем по-друго, отколокото пре

Вън втората част на докла ; 
да Едвард Кардел говори за , 
изменението на обществената , 
структура в Югославия. Още '■ 
през народоосвободителната ! 
борба са проведени редица ; 
революционни мероприятия 
от социалистическо естество. \ 
На освободената територия 
още тогава практически е ли | 

частно

Изключение
както един път каза 

другарят Тито — изхожда от 
човека. От такъв човек, кой 
то благодарение н<1 обществе 
ната собственост над средст 
вата за производство и на об 
щественото

Тишоваша творческа мисъл е 

отражение на най-йрогресив- 

ниШе социалистически и демо-

квидираио голямото 
стопанство. Експро1 ф! и фанн 
са сътрудниците на окупато
рите и предателите, така че 
още тогава една част от пре 
мишлените предприятия е 
станала обществена собстве 
ност н е минала в ръцете на 
работниците и на Наролоос 
вободителните отбори. Още 
в течение на 1945 година е 

частната банко

самоуправление 
започва все повече да става
„сам ковач на своето щас
тие”.крашически тежнения на 

нашеШо общество
(следва на 5 стр.)

Преди всичко сме пости
гали успехи заради това, че 
нашата социалистическа ми
съл и акция винаги се осла- 
няха о могъщото единство ка 
нашите народи. По-нататъл 
ното укрепване на това един 
ство представлява гаранция 
за постигане на нови резул-

ликвидирана 
ва система и съвкупната кре тати. На това единство 

ги умееше да дава политичес 
ка и мобилизационна 
ва и да го укрепва и брани 
Съюзът на 
мунисти
иа другаря Тито. Когато 
воря за ролята на Съюза на 
комунистите и другаря Титс

вина
премина вдигна система 

ръцете па държавата. осно-

югославските ко- 
под ръководството

В доклада сс изреждат в- 
сцчкнте промени: нацноналн ! 
знранего, аграрната рефор
ма, която напълно осуети в-1

го-
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РЪКОВОДНАТА„ РОЛЯ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ
НАИ-НАПРЕД ФАКТОР

ОБЩЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ

Е
ЗА ФОРМИРАНЕ НА

(продълж. от 4 стр.)
Едвард Кардел по-нататък -мобилизиране 

говори за ролята и мястото 
на субективния фактор в со 
циалистичеокото общество, 
за Съюза на комунистите,
Социалистическия съюз, про 
фсъюзите и другите общест
вено-политически организа- 

Той изтъкна, че наши-

НО ТРУДОР[4Т«а
изграждане на соци п^ето’ КаТО пр>1 това се Рьк° 

алистически. обществено-и- °°ди от пРинципа на разпре- 
кономически отношения и на Делението „всеки според 
политическата и стопанска С°бН0СТИТе 
система. която обезпечава 

такива отноше-

хора за .от общините. Заради това то 
зи център би бил по-малко 
ефикасен и би създавал раз 
лични трудности от бюрокра 
тическо и подобни естества. 
Разрешаването на проблема 
с някакви републикански" по 
стове не е приемливо зарад 
отрицателния опит с подоб- 

институции от' по-рано. 
Той изтъкна, че общо взето 
и въпреки някои негативни •

на съвкупната обществено- 
политическа система. Като 
се спря върху вътрешната 
интеграция на обществото 
Кардел подчерта, че Проек
тът от една страна открива 
максимална свобода за сдру 
жаване на предприятията, уч 
режденията, колективите и 
гражданите на основата на 
доброволности и взаимни ну 
жди и интереси. От друга ст 
рана, той дефинира и другия 
вид самоуправително сдру
жаване, осъществяващо се в 
областта на обществените ин 
тереси посредством общини-

ните общи задачи и интере
си, а също така и чрез дей
ствието на съвместните орга 
ни на общественото самоу
правление и политическата 
власт в обществено-полити
ческите общности, управлява 

съвместните обществени

епо
си — всекиму спо

ред труда”, както и от чувст 
вото на солидарност и общо 
ствена отговорност.

развитие на ■“
ния както и за указване на 
идейна и политическа помощ 
на трудовите хора, които дей 
ствуват самостоятелно в са 
моуправителните организа
ции и по своите работни мес 

а това значи ориентиров 
ка към социалистическа въз 
питателна роля.

Затова Съюзът

ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИ
ЧЕСКАТА И ПОЛИТИЧЕС
КАТА СИСТЕМА

щи
работи. Тук на първо място 
спадат представителните ор
гани и техните изпълнител
но-политически и управител 
ни органи и съветите на от 
делни служби и други орга 
низации за нзвършаването 
на съместните работи. Изтък становища околиите са изнг- 
вайки, че териториалните об 
ществено-политически общ- 

представляват един 
социалистически-

ции.
ят Съюз на комунистите и 
занапред ще си остане най-' 
прогресивна и истинска ръко 
водна обществена сила само 
ако неговата активност бъде 
под постоянна оценка и кон 
трол на практиката, що зна 
чи пред самостоятелната тво 
рческа активност на милио
ните трудещи се по техните 
работни места, по техните са- 
моуправителни организации 
които управляват производст 
вото и разпределението и-в 
техните комуни, първата и 
най-близка на трудовия чо
век манифестация на свобод 
ната общност на произволите 
лите.”

Посочвайки безусловната 
взаимна зависимост на теоре 
тическата мисъл и практичес 
ката проверка в обществени 
я живот, Кардел казва след 
ното за ролята на СКЮ " и 
ССРН.

..Съюзът на комунистите и 
Социалистическия съюз на 
трудовия народ при осъщест 
вяване на своята специфич
на роля нямат нужда от пря 
ко командуване във всеки
дневната работа и стопанис 
ване на трудещите се и тех 
ните трудови организации. 
Тяхната насоченост е към

1ГП
Проектоконституцията 

тоява да формулира възмож 
но по-прецизно основите на 

обществено-икономическите 
отношения и на такава г!олг 
тическа система, която да о 
безпечава

та, нас

на комунис 
тите и не се осланя пан-нап- 
ред върху силата на държа 
вата, но върху силата на сво 
ето идейно влияние, 
силата на убеждаването 
масите въз основа на техния 
собствен опит. Тъкмо 
метод най-здраво повъазва 

Съюза на комунистите с мг. 
сите. В такъв смисъл иъко- 
водната роля на СКЮ по същ 
ност не е толкова фактор на

рали твърде положителна 
роля без която в един такъвте, околиите, автономните е- 

диници, републиките и феде 
рацията. Вътрешната интег
рация на обществото и живо 
та на трудещите се и трудо
вите организации в общест
вено-политическите общнос
ти се върши в две посоки: 
чрез непосредствено и сво
бодно сътрудничество и вза 
имни отношения на трудови 
те организации на трудещи
те се и на отделните служби 
при осъществяването на тех

тяхната стабил ности кратък период не би могланост и прогресивно 
тие. В

нов вид в
те обществени отношения, из да се стабилизира комунал- 

социалистически
разви-

такива отношения и 
държавния механизъм се пре 
връща в инструмент на об
щественото самоуправление, 
практически в чиста админи
стративна функция, която за

върху
на ната система.разително 

колективитет, в който трудо 
вите хора решават съвмест
ните въпроси на своя живот.

такъв СКУПЩИНИТЕ Н ИЗБОР-
НИЯТ МЕХАНИЗЪМтой посочва, че такъв курс 

обезпечава постепенното осъ 
ществяване на принципа на 
общественото 
ние в съвкупната обществе
на надстройка.

пазва своя морален автори
тет. Обаче в условията на 
стабилни обществени усло
вия тя постепенно губи ха- 
рактерностнте на политичес 
ка власт.

Като изтъкна, че само в 
такова развитие може да се 
върши процесът на освобож 
дението на труда Кардел за
ключава:

„Слдеователно, основната 
вътрешна движеща сила на 
материалните и обществени 
развития в обществената ба-

Три основни изменения но 
си Проектоконституцията по 
отношение структурата на 
скупщината. Първо, всички 
скупшини произлизат непо
средствено от общините и от 
разните организации. Второ,

самоуправле-
власт но на първо място фак 
тор за формиране на общес
твеното съзнание, т.е. съзнани 
ето на човека, който управл 
ява и владее със само себе 
си. Докато историческите ус 
ловия изискват, разбираемо 
е, че в тази роля да се съ
държат и определени елемен 
ти на социалистическа дър
жавност. т. е. на революцио 
нна диктатура на пролетари 
ата. Тези елементи обаче не 
са основната характеристика 
на сегашната п особено бъде 
щата обществена роля на те. 
кава органпзцпя.

Мястото и ролята на общината
По-нататък той каза, че мени се съставът на досега

шното вече на производите-
За мястото и ролята на об 

щината Кардел подчерта, че 
Проектоконституцията 
прави някои основни проме-

проектът тук дава само нача 
лата, а републиканските кон 
ституции трябва да разработ

не лите. Трето, въвежда се си
стема на ограничаванеят и конкретизират тези отпи, но укрепва установените

'

Социалистическият съюз-широк 

всенароден самоуправнтелен 

организъм
отношения, Демократпческ: I 

те движещи сили на общес- 
политп-

Соцпалистнческият съюз с 
поред конституцията — изтъ 
ква Кардел — още повече у 
крепва във функцията си 
широк всенароден самоупра 

организъм, чрез кой 
фактори на об

твото: конкретните 
чески права пък в даден мо 
мент не само могат, но и тр-

ако

на

ябва да се ограничават 
от това зависи съществуване 
то или здравото развитие на 
социалистическото общество. 
Проектоконституцията отдел 
но разработва и обезпечава 
ония демократически и само 
управителни права и свооо- 
ди на трудещия

самоуправителни ор-

вмтелен 
то всичките 
шественото развитие получа 
ват широка възможност за 
пряко идейно и политичес
ко влияние върху работата 
на всички обществени опга 
ни без да могат да им комай се и на не-дуват.

С такава форма на полмти 
система ние от една

говите
гани, чрез които се осъществ 
ява и засилва неговото обще 
ствено-икономичеко
ние като на 
свободен производител и ръ
ководител в производството 

на базата

ческата 
страна широко отваряме вра 

по-нататъшното раз
на социалистическата

по ложе-
тите за 
витие
демокрация успоредно с ико 

стабилизиране

равноправен.

номическото
на социалистическите

по-нататъшния про
на меж-

и разпределението 
на обществените средства за 
производство.

Кардел посочва, че Проек
токонституцията решава и 
проблема за личните права 
и свободи, като казва.

се от становище 
на общест

отно
шения и
грес в развитието 
дународните отношения, от 
друга страна пък запазваме 
ония средства на революцио 
ината власт на работническа 
та класа, които са историче 
ски нужни, та нашето социа 
листическо общество да

и развива и да за 
път на независи-

„Изхожда 
то, че в условията 
веното самоуправление тру 

довите хора, в по-голяма 
част сами си определят

своите само

първото избиране па др. Тнто за президент на Републиката през януари 1953 г.Детайл от

преизбирането на ръководим 
политически държавни фуп 
кции и във връзка с това ро 

обновяване на по-

отдържи 
пази своя 
мо развитие.

И най-сетне, такъв Социа- 
съюз е важен

отношения и продълбочава 
някои основни и потвърдени 
от практиката елементи на 
политическата система. Об
щината не се свежда до фун 
кционираие на общинската 
скупщина, но се характери
зира като специфичен сбор 
на вътрешни отношения, са 
мостоятелим функции и вза
имна зависимост, с която со 
изключва възможността що 
то политическите, относно ад 
министратипните органи па 
общината да получат място 
па някакъв политически мо
нопол по отношение ма трудо 
вите и други самоуправител 
ни органи в комуната, или 
като такива да станат пречка 
за свободното развитие на 
хората и на трудовите и дру 
ги обществени организации, 
както и на естествения про
цес на тяхното обединяване 
по вертикална линия, което 
значи независимо от адмипп 
стративните граници.

пощения
Важно място проектът да 

ва п на местните общности 
като па специфичен вид са 
моуправлеппе в общината п 
носител или организатор на

разширена материално-тех 
ннческа база за всекидневно 
обслужване 
и домакинството, па граж
данина изобщо, те се предан 
ждат и в града, и в селото, 
а техния статус трябва да сс 
определи от общинските ста 
тути. Особено голяма 
Ще имат местните общности 
по отношение създаването на 
обществени 
фондове в областта на обще 
ственото хранене, в детските 
институции и някои кому
нални служби и сервиснн дей 
пости, които всекиднивно тр 
ябва да обслужват 
нина, а които у нас още не 
са развити достатъчно.

такава система е ирс 
и мо-

лич за при материалният 
интерес ма едиика-

вните права 
управителни организации, до 
като в тази област държава 
та върши регулираща роля. 
Освен това тя установява, о- 
пределени 
където характерът 
отвените противоречия 
ше време още изисква и ре
пресивни мерки. Това значи, 
че правата и свободите на 
човека и гражданина не мо 
гат да бъдат обект на свое
волие на който и да е обше 
ствен орган и фактор, обаче 
значи и това, че те могат да 
бъдат осигурени само ако 
произлизат от обществените 
отношения основани върху 
обществената собственост и 
върху освобождаването наггмягагггг
права в нашата Конституция 
трябва преди всичко да 
пат изразени като права н 
човека,Р т. е. Да произлизат 
„а първо място от Р°л*таве_ 
общественото място на 
каЩна неговия трудов п°в • 
на човека, който свободно ра
боти С обществени средств^ 
3ваатоПРи° даВОсДСобл0асИЛа \%п
вато и д 0 „а човека,
кТпто равноправно решавакойто ра производството и 

така и в разпределе-

ДИМНО
ралният
та и колектива.”

За постигането ма 
мални резултати в развитие 
то на материалните

тапия
ловината от изборното тялолистически 

фактор за обединяването на 
социалната общност на про
изводителите.

макси-
година. Тезипсяка втора 

промени са отражение на ос
сили птам, 

на обще 
в на-

отношения
система Кардел 

необ-една такава 
посочва три условия: 
ходима е единствена икопо- 

система, единствена 
разпределение

„всекиму 
обществено

— продължи 
крайна- 

в това

повийте концепции на наша 
на семейството та конституционна система,

Според това 
другарят Кардел 
та цел на социализма 
отношение е пълното господ 
ство на самоуправлението 
човека в една демократичес
ка общност на хора, в която 

като

мическа за конто бе разисквано по- 
раио.

Предложената нова струк
тура ма скупщипите за мас 
не е ми съвсем нова, пито не 
изследвана. Всъщност, касае 
се за една по-нататъшна раз 
работна на сегашното 
на производителите.

(следва на стр. 6)

насистема 
според принципа 

труда”.
на

според
осигуряваме на единствени 
общи условия на стопанисва 
не, които допускат разпреде 

според труд.а след то 
ва, единен обтествс-п план и 
интензивна активност па со
циалистическите субективни 
фактори.

се явява
политическаавторитетът 

морална, а не 
категория. За постигането на 
такава цел обаче трябва д 
се направи оше твърде много 
не само у нас, но и в целия 
свят, особено в развитието 
на производителните сили. 
Затова и ролята на субектив 
ния фактор трябва да наме 
Ри израз в ония форми, кои 
то съответствуват на сегаш-

роля
ление

потребителни вече

РАБОТНИЧЕСКОТО САМО
УПРАВЛЕНИЕ СТАВА НЕ
ПРИКОСНОВЕНА_ОСНОВА
НА СЪВКУПНАТА ОБЩЕ
СТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКА__

СИСТЕМА__________________

из
гражда

ните условия.

СЪДЪРЖАНИЕТО ИА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА _

ДЕМОКРАЦИЯ__________ ___

Говорейки за условията и 
съдържанието на социалис
тическата демокрация, Кар
дел изтъкна, че нейният ор 
санизационен организъм тр
ябва да е отражение на стру 
ктурата на обществената роля 
иа социалистическите сили и

За ролята на околните
Работническото самоуправ- 

съве- 
и други

ление, работническите 
тй в производството

организиции, подоо- 
в самостоятелни

и обществе-

републикански централизъм, 
С цел да координира работа 
та на общините, републиката 
би се принудила да създаде

че околните 
необходими той

Изтъквайки, 
са все още 
каза:трудови 

ните органи 
те учреждения

служби стават неприкос- 
обществено-икономи- 

политическа основа

„Ако биха се премахнали 
околиите в сегашните усло- в републиканския център а-

парат, койт* би бил далеко
ни
новена 
ческа и

вия би се дошло'до по-голлм
както
труда,



БРАТСТВОб

Освобождаването на другаря Тито 

от всякакви изборни ограничения 

не е изключение, но принципнално 

конституционно постановление

В ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА НЕ СЕ 

ПРЕДВИЖДАТ ПОВЕЧЕ САМО- 

УПРАВИТЕЛНИ ВЕЧЕТА
(продължане от 5 стр) квалифицира- 

обласппе
но, а не парламентарно тяло 
Такава скупщина е и барне 
ра против бюрократическите 
и други деформации на по
литическата система, която 
едновремнно обезпечава п 
по-голлм авторитет на дър
жавната власт. Благодаре
ние на такава структура ску

политически 
ни работници . в 
на общственпя живот. На
края такива скупщини, осо
бено когато се имат предвид 

за ограничаване

На въпроса за възможно
ст от разширяване на досега 
шното вече на производите
лите Кардел отговаря, че в 
досегашните обсъждания се 
е показало, че такава мярка 
не е достатъчна, и че с това 
би могло да се дойде до из
вестно изкривяване 
на такова самоуправително 
вече. Именно такова вече на 
производителите би било е- 
дин вид върховен работни
чески съвет в рамките на 
скупщината, на една терито

особено за такахарактерни 
ва общност на народите как 
вато е нашата,' където хора
та са съдбовно свързани, и 
които имат зад себе си една 
богата обща революционна

Тито, от името на народите 
и трудовите хора на Югосла
вия дължимото 
за неговите исторически зае 
луги, за създаването на тази 
общност и изтъква значение 
то на неговата дейност за на 

социалистическо обще

На края на изложението 
за ограничаване реизборнос- 
стта и за ротацията предсе
дателят на конституционна- 
комисия Едвард Кардел зая 
ви:

системата 
на преизбирането и ротация 

извънредни общес 
факто-

признание
та стават
твено-възпитателци 
ри. През тези скупщини ще 
мине голям брой най-способ- 
ни граждани на нашата ст
рана. В тези органи те ще 
внасят но само тежненията 
и схващанията на нуждите 
на трудовите хора и па тех 
ните трудови организации,

пщината става и по-квалн- 
ролята фицирана и по-способна да 

решава проблемите от днев
ния ред. В такива специалн 
зирани камари, каквнто са ст 
опанската, управително-по-

история.„В Проектоконституцията 
е предвидена възможността 
председателят ма република 
та да се избира най-много 
два пъти поред. Проектът о-
баче прави изключение по о развитие, отражението 
тношение личността на дру- ито е Конституцията, намира 
гаря Тито като неговото из- | ща се днес в нашия дневен 
би пане не свързва с никак- ! ред, не могат ни да се зами

1 слят без историческата рево
люционна роля на другаря 

на неговата творчес

шето
ство. Всичките велики при
добивки на нашето социалис
тическо

СТРУКТУРАТА 
НА СЪЮЗНАТА 

СКУПЩИНА
и демократическо 

на колитическата, по социалните 
въпроси и1 здравеопазването,

В доклада са разработени 
и някой въпроси във връзка 
с изменената структура на 

скупщина. Така
ви ограничения.

Следва да добавя, че дру
гаря Тито упорито Се проти- | Тито и 
веше на това изключение в

оба

народната 
например Съюзната скупши 
на е най-внеш орган на влас 

носител на функциите
ка мисъл. Затова и клаузу- 

коя-лата в Конституцията, 
то освобождава личността на 
другаря Тито от всякакви из 
бории ограничения не пред
ставлява изключение, но пр

Проектокоистптуцията,- 
че неговите забележки 
приеха в 
комисия, 
комисия счита, че Съюзната 
скупщина, като приема така 
ва клаузула в своята - 
титуция, отдава на другаря

тта и
на общественото самоуправ
ление на равнището на феде 
рацията. Съюзното вече има 
в основата си статус на общо 
политическо веч? (камара) с 
всички законодателни и по
литически компетенции, кои 
то за скупщината произли- 

компетенцията на' фе

не се
конституционната
Конституционната

ннципно конституционно ре 
шение.”

Кон-

ЮГОСЛАВСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ — СВО
БОДНА ОБЩНОСТ НА НАРОДИТЕ И 
САМО ПРА ВИТЕЛЕН ОРГАНИЗЪМ НА 

ЮГОСЛАВСКИТЕ ТРУДЕЩИ СЕ

зат от
дерацията. Самоуправителни 
■те камари, равноправно със 

камара, утвърждасъюзната 
ват закони и други правни а 
кти само тогава, когато в дн 
евния ред са въпроси от тях 
на компетенция. Освен тбвз 
стопанската, просветно- кул 
турната и социално-здравна 
та и политическо-управйтел

ционни и антисоциалистиче- 
ски цели както що не позво 
лява да се ползва принцип
ът на единството за покри
тие на какъвто и да било о- 
блик на хегемония или накъ 
рияване на 
стта и равноправието на юго 
славските народи.

Като разглежда федердцп 
ята като съюзна държава и 
ли федеративна държавна 
обшпост на народите и на те 
хните републики и също та
ка като социалистическа са 
моуправителна общност на 
производителите, която е в 
развитие, проекто предложе 
нието решава двустранна за 
дача: обезпечава Югославски 
те народи и републиките км 
от хегемония, от незачитане 
на националната им права, 
от икономическа експлоата
ция и натиск на тяхната на 
ционална култура и език и 
върху техния самостоятелен 
национален живот изобщо. 
При това се изхожда от сх- 
Еащанието че прогресивно 
могат да се обединяват само 
свободни хора и свободни на 
роди. Също така проектът 
дава основа за свободно об
щуване, сближаване и сътру 

! дничество на трудещите се 
| от цялата страна и за всички 

процеси от стопанска поли
тическа. гражданска и кул- | 
турна интеграция, характер- | 
ни за нашата епоха. Те са ;

Като изтъква, че федера
цията подобно на всяка фор
ма на държавата не е неиз
менима .формация, но жив 
организъм, Кардел заявява, 
че тъкмо затова Конституци 
опната комисия не е нито 
посмяла, нито искала да све 
де разделението на компете 
нциите между републиката 
и федерацията в рамките на 
подробни разпоредби, които 
биха могли да станат 
за живата практика в скоро 
време, въпреки тежнението 
за по-прецизно определяне 
на тези компетенции.

Според новата конститу
ция, също както и според 
първата и втората конститу
ции, федерацията не е рам 
ка за създаване на някаква 
югославска нация т. е. за съ 
здавапе на такава национал 
на интеграция, за 
на времето си бленуваха раз 
лични протагонисти на хеге- 
монизма и денационализато 
рския терор. Тя е общност 
на свободни, равноправни и 
самостоятелни народи обеди 
нени на базата на обши инте 
реси и прогресивни общест
вено-икономически, полити 

чески и културни стремле
ния и хода на трудещите се 
в епохата на социализма. 
Процесът на обединяването 
на нациите не се противи на 
идеите на самоопределение
то, свободата, самостоятелно 
стта и равноправието на на
родите. Напротив, той може 
да се развива тъкмо като тр 
ъ^ва от безусловното зачита 
не на тези принципи. Насил 
ственото обединяване може 
да има само реакционни резу 
лтати. Затова проектоконсти 
туцията изхожда от предпос 
тавката, че зачитането и обе 
зпечаването да се реализира 
принципа на самоопределе
нието, самостоятелността • и 
равноправието на народите 
е едно от основните предус- 
ловия за съвременно социа
листическо обединяване на 
хората като свободни произ
водители. обединени и из
вън рамките на национални 
те граници върху базата ча 
техните общи интереси.. То
ва ведно е и изходната точ 
ка за всяка съвременна ин
теграция. която не е обреме 
нена с империализъм, хеге- 
монизъм. В този смисъл юго 
славската социалистическа 
федерация с целия си опит е 
сериозен принос към съзна
телните усилия на съвреме
нното човечество в тази на
сока. От друга страна обаче, 
нашата конституция не мо
же да бъде пасивна по отно 
шение противоположните топ 
денции. т. е. по 
манифестациите на 
нито Форми на национализ
ма. подкопваието на прияте
лството или разширяване о- 
мрззата между народите, пп 
ечене на естественото сътри 
дничество и 
под. Затова като 
принципите на самоопредели 
ние във федерацията и 
та конституция не позволя
ва ползването на тези прин
ципи като покритие за реак

на камара обсъждат самос^о 
ятелпо някои- основни въпро 
си от своя-компетенция и н- 
мат право да дават препоръ 
ки на трудовите и на друг", 
самоуправителни 
цщ-1 и държавни органи.

самостоятелноСъюзната народна скупщина

риална политическа общно
ст. Неговата пък работа би 
получила твърде общ харак 
тер. Членовете на едно тако 
ва вече подобно на членове
те на съюзното вече би се 
занимвалй всъщност с всич
ки текущи проблеми на общ 
ността, което, като се има 
предвид по-големнп обем на 
работата на скупщината би 
значило те практически да 
се отделят от своите профе
сионални работни места. С 
това вечето ма прозвод! гге- 
лите в работата си би изгу
било най-основното — своя
та най- непосредствена връ 
зка с трудещия се, с работ
ното място, с колектива, с ко 
нкретния процес на общест
вения труд. Необходимо е о 
бщетвената функция на се
гашното вече на производи
телите да се организира та
ка, че да даде възможност хо 
рата от работните места, кои 
то идват в скупщината като 
делегати на трудовите коле
ктиви да разискват и пеша 
ват за проблемите, свързани 
с тяхната работа квалфпци 
рано и отговорно.

Тази необходимост е нало 
жила едно решение, според 
което скупщината представя 
ва ' сбор от няколко скупщи 
ни обединени и свързани по 
между си със съответно раз 
пределение на труда във вза 
имна отговорност и с необхо 
димил механизъм на съвме
стна работа н съчетаване на 
решенията. Всяка от тях н- 

своя специфична функ
ция като същевременно е съ 

част ма единна обще

просветата, съюзната и ка
марата на народите, наисти
на ще бъдат избирани не са 
мо съзнателни,борци за со
циализъм, но същевременно 
п политически и икоиомичес 
ки образовани хора, които 
си знаят работата и задачи
те, било като непосредстве
ни производители, било като 
специално или обществено-

но шо пренасят от тези скуп 
шини в широките маси спо
собността за свързване на е 
диничния и колективен жи
вот, гледани през призмата 
па общността и на общите и 
итсреси и съглеждането на 
възможността на действител 
ните сили и действителните 
слабости на обществото.

организа-

тесни С оглед ролята и мястото, 
което има Съюзната камара 
в скупщината може да се по 
стави въпросът дали при та 
кава структура самоуправп- 
телннте камари няма да бъ
дат неравноправни в сравне
ние със Съюзната камара. В 
същност такава опасност не 
съществува, защото тези ка 
мари, по начало, са най-нап
ред органи на обществено са 
моуправление, един вид пай 
високостояши работнически 
съвети в отделните области 
на труда и самоуправляваме 
то. Това значи, че техните 
функции са съвсем определе 
ни и именно с тези функции 
а не с някакво общополити- 
чески те могат да допълня- 
ват действително 
да допълняват Съюзната ка 
мара в нейните функции.

(Следва на 7 стр.)

Ограничаване на преизбира
нето и ротация каквато

без срокове, какъвто е слу
чаят по ръководните места 
в стопанството. Непосредст
вено свързано с това е и 
предложението в една и съ- 
ша личност да не. могат да 
се обединяват няколко обще 
ствени функции особено та 
кива функции, които по е- 
дин или друг начин са взаи 
мно зависими.

Третата крупна промяна, 
която предполага Проектокон 
ституцията за осигуряването 
па социалмстческите и демо 
краткческите начала и за на 
малявапе възможността от 
деформации в развитието 
на социализма се касае до у 
словията на избирането и 
назначаването на функцио
нери на постове с обществе
на компетенция и па други 
ръководни обществени и дъ 
ржавни постове. В проекта 
е предложено въвеждането 

на принципа за ограничава
не на нови избирания за ня 
кои политически функции й 
система на ротация в скуп- 
щините с цел да се обезпе
чи необходимият континуи- 
тет в работата на скупщина 
та. Също така в проекта се 
предлага и задължително 
повторно избиране или наз
начаване там, където досега 
някои функционери са били 
избирани или

и трябва
„Мисля — каза Кардел —■ 

че не прекалявам, когато ка 
жа, че въвеждането на тези 
принципи в нашия общест
вен живот е една от най- съ 
ществените прогресивни фо 
рми, които новата Конститу
ция внася в нашата полити
ческа система. Макар тези 
принципи да не са нови в 
политическата практика, ни 
то в една конституционна 
система те не са получили 
такова широко приложение 
както в нашата Конститу
ция.

щ
Ш шш
№ еф : -ам*I &11ш N

Има <а-назначавани

■егОДЗ]А: аставна
ствна функция на скутци- .)

Г 4Две важни началапата като цяло.
В общинската скупщина о 

баче не се предвиждат няко 
лко самоуправителни вечета 
заради това, че общината се 
осланя непосредствено вър
ху трудовие колективи и ре 
шава проблемите в наЯ-шзя- 
ка връзка с тях. По такъв 
начин в обшината се получа 
ва единно разширено упра
вително вече или вече на тр 
удови общности, а отношени 
ята в общината се упростя- 
вят оше повече, защото об
щностите и решаването 
двете вечета по правило ще 
бълат съвместни. И околийс 

се замисля

ЖлШнически посредством някак
во дирижиране от центъра 
или въз основа на някои фо 
рмалистически правни кри
терии. Особено това е невъз 
можно, когато става въпрос 
за кадри, които са извоюва
ли социалистическата револк 
ция и изнесли на гърба см 
тежестта на изграждането 
на първите основи на социа 
листическото общество. Ог
ромният опит който имат те
зи наши кадри представяват 
голяма политическа сила й 
богатство на нашата общно
ст. То трябва да се запази и 
трябва постепенно да се пре 
нася върху младите поколе
ния. Затова заради ротация
та не бива никой да бъде пе 
нсиониран, ако иначе не гря 
бва да бъде, и никой да бъ
де ограничаван в своята об
ществена работа ако иска да 
работи. \

тазиКардел изтъкна, че 
промяна има два важни ас
пекта : първо, значението на 
ротацията като средство 
социалистическото общество 

прогресивни 
раз-

шнп п '4и на неговите 
енл ив борбата против 
ни отрицателни последици и 
явления, до които може да 
се дойде в условията на пре 

бавно кадрово възоб а ,калено
новяване на ръководните ор 
гани на държавата и кому
ната и второ, ограничаване 
на ново избиране като една 
от демократическите основи 
на системата на обшествечо

/

на
5-

ката скупщина 
като елноломно тяло.

По въппоса за избооната 
система, къпето се предвиж
дат изменения бе изтъкнато, 
че ппи кандидатирането за 
републиканска и съюзна ск 
упщина гражданите не се о 
ггоеделят за този или онзи 
обш политически представи
тел в горните скупщини. ка 
кто е в клаенчните парламе 
нти» но избират свои делега 
ции. които покриват всички 
области на обществения жи 
вот. Това пък на скупщина
та дава характер на работ-

уотношението самоуправление.
По въпроса за ротацията 

между’ другото изтъкна, че 
тя дава възможност па гра
жданите по-правнлно да о- 
ценяват работата на отдел
ни функционери и по реал
но да вършат своите избоо- 
кп права. По въпроса за ня
кои неправилни тълкувания 
на ротацията той заяви:

„Така наречената смяна 
на генерациите никога в ис
торията не е вършена меха

т»
реакцио

*

$сбл1:жг*гт^ ч
*признава

нова

П комбината за гумени нишки в Димитровград
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНА

Конституцията
в ръцете на всеки

ИЗТЪКНА ПРЕЗИДЕНТЪТ

РЕЧ НА ДРУГАРЯ ТИТО

силен инструмент 

гражданин
ТИТО НА КРАЯ НА ДВУДНЕВНОТО РАЗИСКВАНЕ 

ПРОЕКТОКОНСТИ1У ЦИЯТАПО
На края на запчерашното

пбШО
.0, народпа скупщина и Съю 
злия отбор па Социалистичес 
кия съюз взе думата другаря 
-Тито:

ако нашите гражда ни 
ха„ я ^лкували 
най-силно законно

не бизаседание на Съюз на - шен живот. Обаче съществу 
ва нещо, което е общо па в- 
сички ни и което трябва да 
бъде об1До. Онова, 
ят всекиднсвеп социалистиче 
ски живот поси със себе си тр 
ябва да бъде единно. Всички 
ние трябва да действуваме в 
едно направление, към изгра 
ждапето на социализма, по 
посока на изграждане па пра 
вилни социалистически обще 
ствсни отношения — това е 
общо па всчки ни.

Например аз считам, че е 
абсолютно вредно, ако ние, 
пашата култура, нашия кул- 
туреп живот затворим в ре
публикански рамки. Нашият 
културен живот трябпа да се 
развива в югославски размери 
а в това развитие републиките 
да не губят, да «е страдат 
пационалните особености, ко 
ито се осповават на положи- 
тсл1штс традиции от мипало 
то. Защо, да речем, един сло 
вепскн, хърватски, сръбски, 
македонски, черногорски и- 
ли боснепски писател не би 
могъл да пише за живота и 
въобще за проблемите на ця
лата страна? Тематиката тр
ябва да бъде общоюгославяпс 
ка. Непавсякъде и всякога 
трябва да съществуват шаб
лони, но това е само при
мер, за какво между друго
то трябва да държим сметка.

А тъкмо тук имаме доста ела 
бости, доста лутания, тъкмо 
тук има известни отрицател 
ни явления, партикуляризъм, 
а понякога и шовинизъм до

юз па трудовия народ на Юго 
славия и Съюза па югославс
ките комунисти в борбата за 
по-нататъшно правилпо раз
витие на обществените отно- 
шепия.

като пи неща, за дописки от капце 
лария в канцелария. Това 
при нас се е превърнало в ед 
на обща болест. Ние трябв да 
изкореняваме такива неща из 
нашето общество и колкото е 
възможно повече да упрос- 
тим, а не да комплицираме 
нашето вътрешно движение - 
във всекидневната ни работа. 
Не трябва да считаме, че то 
е по-качествено, ако е по-Усло 
жнено, защото това огорчава 
пашите хора. Точно е факти 
чески — обратното и за то
ва десетки хора ежедневно 
се обръщат до моя Кабипет с 
оплаквания, от които по-голя 
мата част са па място. Разби 
ра се има хора, които не раз 
бират своите права, па често 
пъти идват и когато нямат пр 
аво, но и спрямо такива тряб 
ва да бъдем търпеливи и доб 
ре да им обясним, 
право и, че така и така стоЯт 
пещата. А знаете ли, другари 
и другарки, че е имало и та 
кива случаи: когато хората са 
идвали тук да се оплакват, 
после са били изгонвани от 
местните власти когато са се 
завръщали по местата си? Но 
Конституцията ще може да 
осуети подобни явления да 
пе се случват в бъдеще, ако 
пашите граждапи будпо бдят 
а също така и пашите соци
алистически опганизации и 
законодателство.

Аз мисля, че Конституцията 
която ще донесе»! ще бъде до 
бра. Четейки днес разпоред
бите на Просктоконстнтуция 
та имам впечатление, че по
чти нищо пе е изоставено. 
Може би трябва само да до
пълним някои неща. но пищо 
по-важно за пашите събитя 
и за целокупната паша обще 
ствепа работа не е изоставе-

свое
оржис за

по-пататъшния правилен 
вой и за раз

осуетяването на всич 
застранепия и

което наши
ки възможни 
деформации 
вен живот в бъдеще.

ри.в нашия общест Нашият културен 
трябва да поставим на 
ва основи, че той да

Другари и другарки,

Това двудневпо разисква
не по Проекта на новата кон 
елгтуция па пашата страна, 
което беше твърде живо и 
иптепзивпо, показа, че наис
тина владее огромен интерес 
п между всички участници 
тук, и между всички паши гра 
зидани за това какъв документ 
се донася, какъв трябва да 
бъде. С броя па дискутапти- 
те напълпо можем да бъдем 
доволни, понеже тези друга 
ри паистипа засегнаха много 
проблеми, за които трябва да 
се държи сметка. Мисля, че 
само би могла да се напра
ви забележка, че не се гово 
ри достатъчно копкретно за 
опопа. което не е било поло 
жителпо в пашето минало, т. 
е., за известни птпипателни 
явления, коиго нашата Кон 
ституция п ровите си лазпо 
пепби ще трябва да спъва в 
бълеше

Тук повторно ще нзтъкпа. 
че Копститупията която т,'с 
приемем, би била мъртва бук 
ва, ако тя няма жива Д5’ша.

живот
гаки Другари и другарки, тряб

ва да кажа, че нито днес, ни 
то вчера тук не чух да се го 
пори за отношението на ня
кои наши органи към гражда 
ните. В проектоконститз Ция 
та се говори много за права
та и длъжностите на гражда 
ните, така че нещо ново не 
би трябвало да внасяме. Ето 
например в член 48 се казва, 
че е противкоституционно и 
наказуемо всяко своеволие, 
което обижда и оргапичава 
правата иа човека, без оглед 
на това кой го върши. „А дай 
те да погледнем пякои наши 
институции и отношението на 
някои наши органи и служа
щи към гражданите, които и 
дват в тези учреждения. То
ва отношение често не е пра- 

I вилно. Вие трябва да знаете, 
другари и другарки, че ние 
горе получаваме маса оплак
вания, маса писма, конто се 
отпасят тъкмо към този проб 
лсм. И броят им пе намалява. 
Напразни са всички наши рс 
чи по разни събрания и писа 
пето на печата против таки
ва явления — те и по-пата- 
тък се повтарят. Аз не каз
вам сега, че за това тук под
робно трябва да говорим поне 
же вече достатъчно сме каза 
ли, по мисля, че Ще бъде нуж 
но да приемем още предписа 
нип, че ще бъдат необходими 
известни санкции против таки 
ва явления. По мое мнепне, 
това е твърде опасен бюро 
кратнзъм. Той е масовен и по 
-опасен от онзи тесен бюро 
кратнзъм па ръководните хо 
ра, това е бюрократизъм, кой 
то масово вършат опия пай- 
пизшп служащи. Обаче кога 
то пашият гражданин има ня 
кое право, тогава това негово 
трябпа да уважава и служа
щият, понеже това е негова 
дължност на мястото, което 
заема.

ИНТЕГРАЦИЯТА ИМА
МНОГОСТРАННО
ЗНАЧЕНИЕ

ВОДИ
към все по-голямо заздравя
ване на нашата социалисти
ческа общност. Сега ние съз 
даваме една общоюгославска 
социалистическа култура. А 
понеже създаваме социалис
тическа култура, за това тря 
бва да държат сметка и на-

Позволете ми сега да кажа 
няколко думи за един проб
лем, за който сега се говори 
много не само у пас, а за кой 
то стана дума, в разисквани 
ята и докладите. Това 
росът за интеграцията. По- 
мое мнение, у нас оше 
хора, ксито интеграцията не 
могат напълно схванат. Има 
известна боязън, 
оъмнепия по отпошение на 
значението й. Но

шите писатели, 
журналист, и нашите обще 
отвени и просветни работни 
ци в училищата и т. и. Това 
нещо у нас нс съществува 
достаъчно и в това отноше
ние ние ежедневно памира 
ме редица деформации.

Твърде съм доволен, че 
дпсс тук чух някои другари: 
другаря Фадил Ходжа от Ко 
смет и Тоне Трибушон от Сло 
вспия, които твърде конкрет 
по говориха за ролята на 
производителите в пашата ип 
теграция. Във връзка с то
ва искам само да кажа, че 
когато става дума за интег
рацията в нашия стопански 
живот, не се касае сега за то 
ва да създаваме колективи 
сдружения па повече фабри 
ки с монополистически особс 
пости. Не се касае ни затова 
да се запоставят поотделил 
пационалпи стопански инте
реси и да се създават нзвсст 
ни хегемонистичсски тспден 
ции. Касае се за по-добро на 
сочване иа всички положи
телни, всички творчески си 
ли по посока на създаване 
па по-добри обществени ус
ловия
дителитс са оип цимент, кой 
то така здраво свързва наше 
то обществено социалистиче 
ско югославско общество. Тс 
вече започват да стават то
ва и те ще бъдат това. В то 
ва отпошепис ние ле смеем 
да съславаме политически за 
трудиения, т. е., спъпки, по 
литически граници.

и пашитее вЪп-

има

известпи

когато го
ворим за нея, не мислим за 
национална иптеграция, за а 
симилация, за отричане 
съществуващите няколко па 
нис**ялности п нашата стра 
на. Зя. няе точа 
отдавна. У пас съществуват 
повече пационалности, те п- 
мат свое мипало, свое пасто- 
яще. Върху

че нямат

на

с назрептено

положителните 
достижения от миналото тс 
развиват своя култура и все 
странен самостоятелен вътре

Продължение оЛ доклада ка другаря Едеард Кардел

ЗНАЧЕНИЕ НА САМОУПРАВИ 

ТЕАНИТЕ КАМАРИ
В изложението си другар

ят Кардел е изтъкнал и при 
чините зарад които се пред
виждат именно четири само 
управителни вечета (кама
ри). На въпроса дали в Съю 
зната скупщина са необходи 
ми социално-здравно и кул
турно вече, Кардел указва 
върху два факта: в тези об 
ласти федерацията също гл 
асува общи закони, а освен 
това тя има и известни кон
кретни компетенции, които 
се определят от Съюзната 
хонстиуция. Второ, във феде 
рацията като обшиост на тр

удови хора, която свързва 
редица техни общи интереси 
съществуват много въпроси, 
които не принадлежат към 
компетенцията на държава
та и на принудителното ре
шаване на нещата. Основни

тъкмо тук лронзвоят инструмент пък на тези
камари няма да е законът, 
но препоръката, която ня
кои или всички републики 
ще прилагат свободно и до
броволно според свои нуж
ди.

по.

КОГА СЕ СВИКВА СЪВЕТЪТ 

НА ФЕДЕРАЦИЯТА
На края, желая още вед- 

щаж да изкажа своето удовол
ствие по отношение па това 
разискване и да изкажа бла
годарност на Комисията, ко
ято е изработила този проект 
на Конституцията. Надявам 
се, че публичпото разискване 
ще бъде също така живо, пло 
дотворно, както н тази.

(Заключ ителната

КопсШиШуцаяша ще 
улесни борбата Про
тив отрицателните 

явления

Проектоконституцлята въ
вежда в нашата конституци 
онна система една ноЕа инс

титуция — Съвета на феде
рацията, койтв, ако това е 
необходимо, е* свиква от пре 
зидента на републиката. Съ 
ветът на федерацията е съ
що един от инструментите, 
чрез който президентът на 
републиката може да влияе 
върху политиката на изпъл 
пението. Съветът на федера 
цията се свиква за разглеж
дане на политиката и поло
жението в страната и обсъ
ждане работата на политиче
ско-изпълнителните и упра
вителни органи, както и за
рад предлагането на стано
вища и мероприятия на отго 
ворните държавни органи. 
Членовете на Сьвета назна
чава Съюзният съвет по пре 
дложеиие ма президента на 
републиката и то от редове
те на съюзните и република 
меки държавни функционе
ри както и иа отговорни фу
нкционери от общестоеио-по 
литическите и други органи 
зации и от представители 
ма обществения живот. По 
такъв начин се създават фо 
рмални условия за непосред 
егвена конституция иа дър
жавни, политически и други 
отговорни фактори в облас
тта на политиката на изпъ 
лиеиисто и неформалното 
насочване и координираме 
на работа, ако това е необхо 
дммо. В такъв смисъл Съве
тът на федерацията може 
да бъде важна опора и иа 
самата функция на президе 
нта на републиката и иа вси 
чки други органи на федера 
цията, макар да не взема ни 
какви задължителни реше
ния.

Президентът на републи
ката определя мандатор 

за съставяне на Съюзния 

изпълнителен съвет

Неотдавна стана дума за 
различни отрнцателнл явле 
пия, конто до известна степен 
заставяха целокупния ни об
ществен живот, навсякъде по 
нещо във всички наши пори. 
Ние бяхме принудени да рса 
гирамс остро па това, и това, 
за което сме разисквали тук 
разглеждайки проекта на но
вата Конституция, до голяма 
степен ще създаде възможно 
ст да не се повторят подобни 
неща в бъдеще. Тази Констн 
туцни като законен документ 
от най-голЯмо значение ще 
бъде силен ннетрумнет в ръ 
дете на Социалистическия съ

реч на 
президента Тито бе последва 
на от бурни и дълготрайни а

Трябва да уйросЛим 
„движението“ във все
кидневната работа
Трябва да кажа, покрай то 

ва, че в бъдеще ще можем 
и в нашия печат и в разис
кванията, в обществеността 
пъобще да се позабавим и е 
въпроса за администрирането 
за което пие изразходваме о 
громим количества хартия че 
сто пъти ненужно. Милиони 
стотици милиони динари се 
изразходват за различни дреб

плодисмснтн.).

Съобщение ня 
редакцняата:

В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ ЩЕ 
ПУБЛИКУВАМЕ 
ИЗ ПРОЕКТА ЗА НОВАТА 
КОНСТИТУЦИЯ

Накрая на доклада Кар
дел изтъкна, че функцията 
иа президента според новата 
Конституция ше трябва да 
бъде отделена от функцията 
Председател на Съюзния из
пълнителен съвет. Причини 
те са чисто практически — 
по-целесъобразно се разподе 
пя работата и по-прецизно 
се разграничават отговорное 
тите. Функциите на президе 
ита на републиката в нови- 
,е условия повече

ната с болшинство гласове 
може да съставлява и изпъ 
лнителния съвет според субе
ктивно решение на предста
вителите, независимо и от во 
лята на президента на репу 
бликата, въпреки че е посто
янен председател на изпъл
нителния съвет и отговорен 
за неговата работа.

Според проекта за консти
туцията президентът на ре
публиката определя манда
тор за състав на Изпълните 
лния съвет т. е. определя ка 
ндидат за председател на из 
пълнителния съвет. Тъй ка
то според конституцията той 
лично е отговорен за работа 
та на Изп ьлиителния съвет 
мандаторът — бъдещият пре 
дседател на Изпълнителния 
с ьвет, съ; ласно с президента 
"а републиката съставя Из
пълнителния ст пет по такъв 
начин, който му обезпечава 
изпълнението иа задачите и 
тогава предлага състава иа 
Съюзния изпълнителен съ
вет па Съюзната камгра иа 
скупщината. Ролята на пре
зидента на републиката по 
направляване па Съюзния из 
пълнителеи съвет се израз 
ява в правото на президента 
да внася определени въпроси 
в дневния ред иа заседание
то на Съвета и в правото да 
предеедателствува на заседа 
ниятл иа съвета, на които 
присъетвува.

ИЗВОДИ

I

изтъкват
неговата самостоятелност при 
Изпълняването на определе
ните < т конституцията ком
петенции.
Прочела

Най-значителна 
в характера на фу

нкциите на президента е не 
г°вата роля във формиране- 

на Съюзния
*6н съвет и в осъществява
нето

изпълк ите-

на политическо-изпъл- 
птелната функция на този 

*П'Вет. Именно 
ПРакт:;..
Папката

досегашната 
ка е показала, че в се 

. политическа систе-

." съществува известна не- 
^■гласуваност между дейст- 
•сгелността и формалното съ 
■ржание иа отношенията 

^нгду скупщината и изпъл- 
Ст:^нип съвет. Според кон 
^ тУциония закон Съюзни- 
ц^пълнителен съвет се из 

ч;а от Съюзната народна 
'«о ",ина изЧяло или едини 
Ьг/,. НI'’, °спова на предло
га иг° "а поУпа представи 

-• ДРУГИ думи скупщи

По доклада на другаря Ед 
вард Кардел се водиха обс
тойни разисквания, в които 
взеха участие високи ръко
водители ма обществено- по 
литически организации, на
родим представители и чле
нове иа Съюзния изпълните
лен съпст. Селскостопанска машини родно производство



БРАТСТВО

“ в вовв помещеввяПред преселване на комбината ,^ДимитровградЕСЕННАТА СЕИТБА 

ЗАПОЧВА НА ВРЕМЕ В солидното кочество на стоките се 

увериха всичви потребителиВ първите дпи бяха подписа 
ни договори за обработване 
на 200 хектара земя. За та
кова изоставне в кооперира
нето се идваше поради зае-

отделените производители 
градския район „Строшена че 
шма” са стъпили в съдружие 
о кооперацията 95•/• от броя 
на производителите.

Приготовленията за есен- 
вата сеитба се привеждат 
към края. На последните съ 
брания на кооператорите и 
организациите на ССРН се НАД 400 РАБОТНИКА И НАД ЕДИН МИЛИАРД ДИНАРА БРУТО ПРОИЗВОДСТВО 

— ЗАЯВЯВА ДИРЕКТОРЪТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ЖИВКО ВИДЕНОВ
■ч- ------_ яването на ти помещения са 

инвестирани 243 милион ди 
От това 78,5 за строи-

ки това, нуждите не могат да 
се задоволят.

От започване на произвол 
ство в Комбината за гумени 
изделия „Димитровград” в 
Димитровград магазините ви
наги са празни. Въпреки у- 
величеното производство стс 
ката не се задържа в града 
а веднага изнася до потреби 
телите. За сега всички арти-

■е. нара.
телния дял, 84,5 за домашни 
съоржения и 75,5 за съоръже 
ния от чужбина. Предприяти 
ето се орентирало към домащ 

машини, защото качество 
нищо не

: •: В комбината се работи и по 
В настоящия моментпоръчки, 

се гумират някои стоки на 
фабриката „Стеван Дукич’ 
от Земун. И в това отделение НИ

то на същите в 
изостава от чуждестранните.

С преселение в новите ра
ботни помещения всички це
хове на фабриката ще имат 
еднакви условия за работа и. 
ще могат да направят увели 
чеиие в производството спо
ред предвидения план. Броят- 
на работниците също 
ще се увеличи.
Предвижда се увеличение на 
работниците до 400, а бруто 
производството ще надмине 
един милиард динара.

Ръководството на фабрика 
та и синдикалната подружни 
ца обръщат голямо внимание 
за жизнения уровен на работ

се работи в две и три смени 
но нуждите не могат да се за

т - кули на фабриката се търс- 
югославскип пазар. Го- 

нишки се изнасят
ят на

доволят.
За гумените цървули, бале 

рими и нарочно за детските, 
и дамски чизмици също та
ка съществува голяма нуж- 

нашия пазар. Предпри 
всички

ли гумени
следните предприятия и фа 

брики: „Младост” Суботица, 
„Соча” Зреняиии” „Спорт” 
Белград, „Тотра” Любляна, 
„Нада Димич” Загреб, „Чакс
вец” Прокупие, някои пред- 

във Власеница, Нови

в

да иа 
ятието

така
предприема 

за изпълнение на пла 
на но при това не може да 
задоволи пазаря, защото се
гашните помещения и техни 
чески възможности непозвол

меркиприятия 
Пазар и др. Според изявлени 

директора на Комби
на Живко Виденов с някои 
нумерации от гумените ьиш 

пазарят е напълно задово

ята на

яват това.ки
лен. ЗА 29 НОЕМВРИ-ДЕНЯ НА 

РЕПУБЛИКАТА В НОВИ 
ПОМЕЩЕНИЯ

Обвити гумени нишки за
ниците и служащите. Когато 
фабриката бъде напълно го 
това работниците ше имат мо

купуват фабриката за 
от Восански Брод,

сега 
чорапи
„Самобор” от Загреб, „Ключ’’ 
от Сараево и др.

Комбинатът за гумени из- 
ще може на изпълни деред стол, баня, помещения 

за културно-просветна рабо- 
По тоя начин ще бъ

делия
своя план след преселението 
в новите фабрични помеще- 

имат 2.400 м®.

Очакват ги десетки хиляди декара
Другият цех за изработка 

на гумени технически стоки 
работи с пълен капацитет. В 
синки произведени стоки се

та и др. 
дат създадегш всички усло
вия за повишение на продук

Деловото сдружение иа зе 
меделските производители е 
обезпечило пужпото о коли
чество изкуствепи торове и 
семе. В магазините на сдру- 
жепието вече ее намират 
139 000 кгр. пшепица и 248 
топа изкуствепи торове. Най 
много се търсят френските и 
талиансилтс сортн пшеница 
— етуал д шоази, сап пас
торе, абодаиса.

ния, които ше 
Работите на новите помеще
ния са вече при края. В ско

тостта па земеделските сто
пани с прибирапе на цареви 
цата и лиетниковня фураж. 
Към края па месеца подпис 
ката продължи и до сега са 
подписани договори за обра 
ботване па 400 хектара пло
щи земя.

Подготовките за есенната 
сеитба пай-добре ее провеж
дат в димиторвградската ко 
операция „Нишава”. Земе-

говори за зпачепието па таз 
годишното производство па 
пшеница. Според плана на 

кооперацииземеделските 
през тая есен трябва да бъ
дат засети 950 хектара площ 
о високородпи сорти пшени
ца. Също така в течение са 
подготовките за съдружие 
между кооперациите и част
ните стопани при произвеж
дане па пшеница. Опитът 
от милалата година го
вори, че това съдружие се 
оказало като положително. 
Най-големи добиви са постиг 
пати имеппо на опези пло
щи, които са обработвани 
чрез съдружие и с по-добри 
агротехнически мешеи.

Затова в началото па сеп-

ИМ СИНДИКАТЪТ Е ГО-АКТИВЕН
@ ОТКРИТА МЕНЗА 
ф КОЛЕЛЕТА НА КРЕДИТ

През последната година бро 
ят на работниците в строител 
ното предприятие „Градня” в

Димитровград значително се 
увеличи. Голямо число работ 
ници е от село, където им се 
намират и семействата, зато 
ва въпросът около прехрана 
та на същите и пътуването 
им до в къщи е значителна 
пречка за продуктивността 
на труда в предприятието. 
Синдикалната организация 
при предприятието предприе 
известни мерки за облекче
ние на тия трудности. На пър 
во място бе разгледан въпро 
са около прехраната на ра
ботниците. Изхранване то в 
гостилницата „Балкан” е 
твърде скъпо.. Затова пред
приятието откри менза. За ор 
ганизация на същата се гри
жат самите работници. В съг 
ласие с ръководтвото на пред 
ггриятието е освободен един 
работник за готвач и по тоя 
начин прехраната на работни 
пнте е обезпечена по твърде 
низки цени. Те получават о- 
бед и вечера за сто динара, 
докато в „Балкан” са запла 
щали само обед от 60 до 150 
динара. При това мензата се 
намира близо до строителния 
обект та работниците имат 
време и за почивка.

Освен това предприятието 
е обезпечило велосипеди за 
работниците на кредит ди
ректно от фабриката. Цените 
на тия велосипеди са по-низ 
ки отколкото в местното тър 
говско предприятие. Тези днг 
оше 23 работника получиха 
велосипеди. В предприятието 
имат собствени колелета над 
50 работника.

По предложение на работ
ниците всяка събота се рабо 
ти само до 10 часа за да мо
гат работниците неделният 
ден да прекарат при своите 
семейства.

Тези грижи за работниците 
в строителното предприятие 
са помогнали за увеличение 
на продуктивността на труда 
и подобрение на жизненото 
равнище на същите.

тември започпа подписката 
на договори между коопера
циите и частните земеделци.

Г:2.кл
НОВА ХЛЕБОПЕКАРНИЦА

В ДИМИТРОВГРАД
Солидпа израоотка и качество

тивността на труда и по-удо- ■пазаря, дока- ро време ще започне инстали 
то с известни димензии Ком
бинатът не може да задоволи 
нуждите на пазаря. Също та 
ка и гумените подметки, тех ^ 
ническата стока за текстилна 
та и автомобилна индустрия 

много се търсят. В цеха се 
работи в две смени и въпре-

приети
бен живот на трудещите се.ране на водоинсталациите, 

парното отопление, електро
инсталациите и др. За постро

сегашната. Досега например 
само разходите за гориво за 
1 кгр. хляб са възлизали на 
3,29 динара. В новата хлебо
пекарница тези разходи 
снижават до 0,70 динара за 1 
килограм хляб.

В комуналното предприя 
тие „Услуга”, което ще строи 
този нов производствен 
бект казват, че хлебопекар-

Димитровград скоро ще по 
лучи нова, съвременно обза
ведена хлебопекарница, с ко 
ето ще се сложи край на при 
митивния начин на хлебопро 
изводство.

Според проектосметната до 
кументация хлебопекарница 
та ще заеме 384 м- ползваема 
площ и освен съвременните 
съоръжения ще разполага с

Б. Николов -

се По нашата страна
ТАЗИ ЕСЕН — ДВОЙНО ПОВЕЧЕ ПШЕНИЦА В НР 

МАКЕДОНИЯ

Тази есен в Народна република Македония ще бъде 
засята двойно повече пшеница от миналата година. На 
120-те хиляди хектара плот, които ще се засеят с висо- 
кодобивни сортове ще се приложи пълна агротехника и 
механизация.

о-

Център за струково 

образование ка работ
ниците при Комбината 

„Димитровград
НОВ ТЕКСТИЛЕН КОМБИНАТ В ЛЕСКОВЕЦ

В Лесковец е основан нов Комбинат за преработка на 
вълча, който ще съчиняват пет текстилни предприятия 
от Лесковец, Вучйе, Гърделица. Интеграцията ще даде 
възможност за централизирана набавка на вълна и го
дишно ще се спестяват над 300 милиона динара. Подоб
рението на вътрешната организация на труда ще даде 
възможност съвкупния приход иа интегрираните пред
приятия да се увеличи с повече от един милион динара. 
След пускането в действие на нови отдели приходите на 
Комбината ще се увеличи с2,3 милиарди динара.

РЕКОРДНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЗАХАР В ЦЪРВЕНКА

„„„ .3аДа1'5‘т= Фабрика в Цървенка ще преработи тази го
дина 2о.ООО вагона захарно цвекло. Тази фабрика държи 
първо място по производство на захар в страната.

ДО КРАЯ НА 1966 ГОДИНА ЩЕ БЪДЕ 
КАНАЛЪТ ДУНАВ-ТИСА-ДУИАВ

ч

Нуждата от специалисти 
при Комбината за гумени из 
делия „Димитровград” накара 
ръководството на същия да 
се погрижи за школуване на 
кадри из тая област. Затова 
предстои откриване на Цен
тър за струково образование 
на работниците при фабрика 
та в който ще се школуват в- 
сички работници при фабри
ката, които за пръв път стъп 
ват на работа. За едно тако
ва решение от страна на ко
лектива се дойде и затова за 
щото фабриката е единстве 
на по рода си в страната и 
няма откъде да черпи нуж
ните кадри.

Фабриката ще школува и 
работници в други училища. 
Тези дни ще бъдат изпрате
ни 10 до 15 работника в Пи
рот. За тая цел е обявен кон 
курс за младежи, които имат 
осмогодишно училище. След 
завършване на училището те 
ще дойдат на работа в фабри 
ката.

ЗАВЪРШЕН

До началотокм от тт,- септе”вРи тази година са завършени 115 
на тази и-н™от'5;ГНаВ Тиса—Дунав. От бъдещето корито 
чески мстт У!1,ет река са извадени 53 милиона куби
чески метра пръст, построени са 25 моста и голям брой
приключванеСня °®вкти- °Ще през тази година се очаква 
канала в Бачкя т?аботите на почти всички участъци от 
Ще бъде завъптттмг М края на 1966 година, когато каналът 
хектара плпгпРреН| ще служи за нопояването на 360.000 
хектара. н'го се отводни площ от над 750.000

Проектът на хлебопекарни цата

ницата ще се построи в квар 
тала до гарата и добавят, че 
нейната производствена мощ 
ност ще може да задоволява 
потреблението на хляб в гра 
да в срок от над 20 години, 
въпреки увеличението на Ди 
митровград.

редица помещения за магази 
ни и прготвяване на хляб и 
др. произведения.

Новата хлебопекарница ще 
произвежда към 1720 кг. в е- 
д:та работна смяна, а себес
тойността на продукцията 
ще бъде много по-низка от

ПУС,банат-?ВИЖЕНИЕ товарният

движение товаога1^Г^ВМрабостроителниЧа е пуснат » 
вароподе^ост ”Банат” «* 12.860 тона то-
кото плаванГв Ко?^0ЯЬТ * ^дназначен аа югославс-

ПАРАХОД

Тези дни

Б.



*

Ново училище 

Димитровград
Народвият унааерснтег пред вовяя сезон

Предвиждат се известни промени 

в работата на университета.,0ро време в Димитров 
5 ,ие започне строежът 
^пво училище с което ще 

напълно въпросът с 
#ршднч помещения. Нуж- 
*зя бръз строеж на нова 
^ ,щИа сграда е бързото у 
(менче числото на учени 
А'' през последните години. 
$ . три години в града е и 
3*7 оКОло 1.000 ученика. В 
Й3“ ото на тая учебна годи 
** м записани над 1 400 уче 
йД само в основното учи- 

, броят на учениците за 
години е нараснал с 300

за физическо възпитание, са 
лон за кенопредставления, ку 
хня
сграда ще има и други по
мощни помещения и напъл
но ще отговаря на новите пе 
дагогически изисквания за 
работа в образцовите основ
ни училища.

Вече са превзети всички 
мерки за построяване на учи 
лището. Елаборатът е вече 
готов. Съветът за просвета и 
култура на НРС е отпуснал 
7 милиона динара, а гражда

Сградата на новото 
Ще ще бъде построена край 
сегашната гимназия и кога- 
то бъде готова това ще бъ
де една от най-хубавите сг
ради в града.

учили

и др. Новата училищна

Тези дни Народния универ 
ситет в Димитровград прави 
последните приготовления за 
започване на своята работа.

които ще Въдат изнасян* ** 
известни обществени работи* 
ци от Ниш и Белград.

Специална програма се под 
за работа на село.

Според тоя план ще послед
ват известни промени в рабо 
тата му в сравнение с минала 
та година. През настояшия 
перод ще се обърне по-голя- 
мо внимание на обществено 
—икономическото образова
ние на работниците. През ми 
налата година не е проведен 
нито един семинар из тая об 
ласт. Семинарът ще посеща
ват предимно работници и ра 
ботнички от самоуправител- 
ните органи и предприятията 
предвид на това, че в послед 
но време настъпи значител
но подмладяване на тоя ка-

К. Трайков
готвя
Миналогодишната активност 
показа, че тук е нужна по си 
стематическа работа. Затова 
се подготовяват теми из об- 
ластта на животновъдството и 
'земеделското стопанство. Пра 
движда се темите да се из
насят според икономическа! 
та насоченост на района. Така 
например във Висока ще се 
говори повече за животновъд 

ството а в останалите райо
ни за земеделието и овощар-

ИНТЕРЕСНИ НОВИНИ
<ч=- През последните години 

най-малко хора за умирали 
в Съветския съюз-8 души на 
1000 жители.

дишният абонамент на ежед 
невниците достига 28°/о сред 
но от добива на глава на на 
селението, а в САЩ дори по 
малко и от 1%.—х—

—X—В някои африкански и 
южноамерикански страни го дър.Във Великобритания, Бел 

гия и Холандия 80°/о от насе 
лението живее по градовете; 
в Западна Германия този 
процент е 71%, в Съединени 
те Американски Щати 70, в 
Канада и 
в Индия 21, в Индонезия 15, 
в Пакистан 11, в Родезия и 
Няса 8,2, в Кения 2,9.

Средният брой на населе
нието живущо в градовете в 
Южна Америка се движи от 
30 до 35%, в Съветския съ
юз 50, в Народна република 
Китай 15, а в нзточноевропс 
ките страни е около 50%.

В града се предвижда за
силване на идейно-политичес 
ката работа. И тук ще станат 
известни промени в работата 
на университета. Предвиждат 
се сказки на актуални теми,

ството.
Народният университет ща 

започне със своята работа я 
началото на октомври.

‘ Активност на коопера
цията в Горна Лисица

Горполисинската коопера
ция се смята за една от най- 
добрите на територията 
Босилеградско, поради пра
вилната организация на тър
говията, земеделското произ 
водтво и изкупване на земе 
делените произведения. През 
тази година кооперацията бе 
получила чист приход от 

150.000 динара от изкупване 
на лековити билки и шипки.

За засилване на земедел
ското производство бяха на
бавени един трактор, сеячка 
за изкуствени торове и .греб 
ло за събиране на сеното.

За провеждане на есенна
та сеитба тя навреме напра
ви всички подготовки и тези 
дни ще започне сеитба на о- 
коло 10 хектара земя с висо 
косортова пшеница.

ГШ38.9Н8
в.»Г7. РГ ПШ Австралия 66,

на

Бъдещ изглед па училището
Гимназията е има ните в Димитровград на ед

но от последните си събра
ния на избирателите донесо 
ха решение да помогнат из
граждането 
Те ще съберат около 7 мили 
она динара чрез самооблага
не Общинският фонд за у- 
чебното дело е отпуснал три 
милиона динара.

|1 рдевгка.
; 0 250 ученика, а сега има
; до ученика. При такива ус 

йвля, въпросът за училищ 
Я помещения е станал твър 
>> актуален.

на училището.
—х—

Новото училище ще има 
■пям брой учебни стаи, ра
(пияница,
Йишотека, читалня, салон

Развитието на агенциите 
по печата е най-бързо в 
страните, на Африка. Днес 
повече от 20 африкански ст 
рани имат собствени агенции 
по печата, в сравнение с 3, 
колкото' са имали преди пет 
години.

помещения за

Бачево е
електрифицирано ---- X----

В. Костадинов Страните от Средния Из
ток и по-нататък заемат пър 
во място по износ на суров 
нефт, докато Западна Евро 
па все още е 
му консуматор.

Тези дни се привърши рп 
5отата около електрифици- 
шето на село Бачево. 
гая начин и най-отдалечени 
■е махали получиха електри 
ческо осветление. Последни
те работи около електрифи- 
гацията на селото бяха за
труднени поради отдалечено 
пта на къщите. Това поскъп 
ваше въвеждането на елек 
тричеството в ония домакин 
пва, които се намираха 
грайните махали. Обаче за- 
фужната работа на бачевча

ни при изграждане на елек
трическата мрежа създаде 
възможност всички селяни най-големиятПо
да получат осветление.

В последните акции селя
ните бяха изградили ня
колко варници и от продаде 
ната вар взеха над един ми 
лион динара. Използване на 
трафостанцията при митни
цата в Градини също така 
даде възможност за бързо и 
по-евтино електрифициране 
на селото.

М. ПЕТРОВ
—х— ____

-.-»-тяЯЯ '
' < ината 

з ението в спета 
новите данни на ООН е 22 ду 
ити върху елит 
километър. Преди 10 години 
ред'ата гьстота иа неселе- 

тшето беше 18 души на един 
I квадратен километър.

1К“
ня'!-

-. тта н а 
. г г ред

. .-ад - атен ПИСМА НА ЧИТАТЕЛИ
В ПОЧТЕНИЯТ ПРОФЕСОРС. Нацков
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постъпката 
Стоичко Ангелов, от Боси 
леград. Секретарят научи 
лището на грешка му бе 
изплатил 10.000 динара по 
вече при изплащането на 
заплатата. При получава 
не на същата другаря Ан 
гелов не бе забелязал то
ва. През деня той правил 
покупки в града и вечер
та седнал да си направи 
сметка на похарчените па 
ри. За негово очудване 
той имал повече 10.000 ди 
нара.

На следващия ден про
фесор Ангелов заминал 
прп секретаря и още от 
Братите се обърнал към
него:

внимание — Чича Ванче, цял ден 
на професор харчих от заплатата и ко 

гато вечерта преброих 
парите пак толкова пари 
си имах. Изглежда, че 
10.000 динара сте ми дали 
повече.

СЪВЕТИ зА НАШИТЕ ДОМАКИНИ
ПЪЛНЕНИ ПИПЕРКИПАПРИКАШ Запазване на зеленчуци

те чрез стерилизация
Избират се червени ком

би, които се измиват, изчист 
ват се от семето и се пър
жат в повече олио до омек 
ване. След това се пълнят 
със смес приготвена по след 
пия начин:
Кромидът се нарезва иа по
лумесеци и се пържи о олио 
заедно със ситно нарязани 
моркови. Когато последните 
омекнат, прибавя се към тях 
и ситно иарезаната гъбеста 
част от изчистените семенни

Избират се по-месести 
перки, измиват се, изчистват 
се от семето и се режат на 
парчета за готвене, 
ширват се 5 до 8 минути до 
Иго станат еластични и при 
Пъване не се чупят. Веднага 
се охлаждат в студена вода 
и се редят плътно в съдове 
се, в които се поставят 1—2 

1червени домати и листа от 
вагданоз. Отгоре се залива с 
сорещ доматов сок или вода 
с 2% сол, затвартя се и се 
стерилизира.

червени аомати

Те могат да се запазят це 
*и, на пюре или пък на до 
“чтен сок. Цели се запазват 
сРедпо големите домати със 
ссегнато месо и кръгла фор 

Избраните домати се из

пи
При проверка на касата 

се оказва, че действително 
секретарят на училището 
Стоянов Иван действител
но имал дефицит от 10.000 
динара. На същия ден Чи 
чо Ванче излезна из гра
да и започна да разказва 
за хуманната постъпка на 
професор Стоичко Анге
лов.

Блан-
миват, попарват се 1—2 мин 
във врела вода, след 
веднага в студена, за да се 
бели по-лесно кожицата им. 
Обелените домати се нареж 
дат плътно в съдовете и се 
заливат с доматен, сок или 
само с вода и 2% сол. Затво

ползува за заливане на зе
ленчуковите консерви, като 
му се прибави 1% готварска 
сол.

това

ЛЮТИКА

Приготовява се от печени 
пиперки и червени домати 
(на десет пиперки се взимат 
два средно големи домата). 
Към тази смес по желание 
може да се прибавят и люти 
ви пиперки. Приготолснието 
на лютиката става както и 
това на зеления хайвер.

Преди поднасяне, лютика
та се подправя със скълцан 
чеснов лук, олио, оцет и сол 
на вкус .

репите кутии се стерилизи
рат 7Ю таблицата.

А о м ат е и с о к. 
се получава като се варят из 

домати 10-тина ми 
във вряла вода, за до

Папайот Дойчинов ч 
БосилеградТой ци на пиперките, месото на 

1—2 домата, сол на вкус 
червен и чер пипер, ситно 
нарезан магданоз и маели-

митите 
нути
омекнат, след това се изваете 
дат от нея с надупчена лъ
жица или цедка и се измач 
кват през гивгир, за да се от 
делят люспите и семките. По 
лученият прецеден сок се из

ни.
Напълнените комби се ред 

ят в кутиите, празнините се 
затварят се и се стерилизи
рат по таблицата.

ПОЗНАЛ ГИ ПО ГЛАСАВай онзи ТЕКСТ И РИСУНКИ
и. петров
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Редки капки дъжд не—, децата от Петър- 
Одоровци и Гуленов"

ни.жовете нанутно мълчание!
... Блажени са били праис 

торическите. ни деди, които 
Ю0°о са настанявали петър- 
лашките пещери (само това 

' трябва да се докаже) — те не 
' са държали приветствени сл<

попречиха при радепнските- 
бунари-да разпаковаме все 
оше топлата риба и да заку 
симе. Но от селото се зададе 
червеният „Чепел” на ,,7-мц 
юли"!

— Рипайте назад до

ПО ПОЛЯ И ПЛАНИНИ лаш,
ци. Обратен маршрут за 
Димитровград ни даде пак 

през три баира,РДЗХ01КА 10 „ТЪМА ДУПНЙ“ овчар:
край св. ■ николското парклис 

смиловския път. Почер 
люти бомбоче на

казарпихме стареца с 
ни и той се въодушеви:ва. мете!

Не чакахме втора покана, 
а за благодарност предложих 
ме иа шо‘фьра от лрясно пър 
жените кленове.

очите му затанцувалиОдоровското поле е единст ■ жен и зацапан от нзмета на 
веното поле в Н Р Сърбия, често пладнуващите овци, а 
което принадлежи към типа на моето и на Чедомировото 
на т. н. карстови полета, ха движение пречеха неприлич 
рактерни за прочутите в цял но прегънатите ни шкембе- 
свят карстови области на 
Далмация и Херцеговина.

. Фактът, че, близо до Димит
ровград се намира такава зна- професоре, — да не нарекат 
менитост ни подтиква да жер 
твуваме един спокоен и без 
грнжен ден и да го прахоса 
ме за обхождане на петър- 
лашките пещери и по-инте
ресните пунктове на Одоров- 
ско поле.

Не смятайки изкачването 
до „Остри връх”, първото 
силно впечатление ни очак
ваше в магазина на петър- 
лашката кооперация, където 
ранобудни петърлашани вече 
дърпаха трета или четвърта 
бира — „Светло заечарско пи 
во”. То лятос проникна и до 
най-затънтените махали на 
Димитровградско. Насред се
ло познати, учители и студен 
ти за „по-сигурно” ни обяс- 
шгха кой път да хващаме. И, 
разбира сс, още на излизане 
залутахме, та вместо при 
„Тъвна дупка” се отзовахме 
на петърлашкото футболно 
игрище. Отстрани и напред 
се отваряха големи фуние- 
видни въртопи, кръстосани 
с лавиринт пътеки.

пред
копията п ятаганите на тур- 

репродукцията „Бо- 
Косово поле”, закаче- 

стена. И ка

В карстовите полета пото
ците през лятото пресъхват и 
водата изчезва във варови- 

И потокът из Одо-

па най-— Леле, леле. а я
обичам люте бонбоие.ците от 

ят на
на иа отсрещната 
шият оратОр — неочаквано и 
за самия него — с трогателен

млого
Да йе тутун — ака! Че ви пи 
там, деца, кпкви сте вие, не 
сте ли малко от за... от за- 

замлатени...

тия под. 
ровското поле също гузно по 
тъва в „Щуцалото”, намира
що се на крачка от пещера 
та. Когато тръгнахме по ко
ритото му, наместа открихме 
вирове кална

— Одека ви тува риба?
— ‘ От Одоровско поле! —та.

отлудните... 
от...

__ От завутняците ли мис
лиш, дядо?

отвърнахме наивно.по-опипом, Ш1етет изкряскал:
. — Граждани и гражданки, 
в спомен на падналите в бое
вете ви поканвам на едномп

— По-опипом,

С. С.утре пещерата „Чедмна тъв- пла-вода
на дупка”.

След пет-десет минути пре 
стой решихме, че целта на 
пътешествието е изпълнена
и побързахме на ширните ли 

се посъвземем. Товавади да 
че за обед пържихме риба в 
пусто долно Забърдие, къде 
то има хора, които не са вку 
сили риба — заслугата се па 
даше на моята въдица. Но до 
като рибата стана готова, ние 
се натъпкахме с другите 
провизии и рибата стъкмих-

И
N

N
ОТНОВО В УЧИ-

ч ЛИЩНИЯ ДВОРч
••"тщ 

■ ■■■ а:-

'51%
ме за закуска. - нчЗаспали сме неусетно. Ко- -й •:
гато се пробудихме, от слън
цето нито следа. От Моинци 
и Смиловци успоредно с Вид 

белезникаволич се рееше 
перде силен дъжд. Гърмоте-
вици и светказ!щи късаха на 

тъмиосинъото небе.парцали 
Бре, а сега?...

Един чичо, косач, който (след жътва още един път стр! 
жеше стърнището на пула, 
за да осигури храна за доби 
тъка и едно мургаво овчар- 

но излизана

Хвъркнахме пак към гора 
та. В удолирто, пред гъстала 
ка, ни настигна дъждът, но 
не -той ни смая, а неочаквана 
та картина: под всяко дърво 
стоеше плътно прибрано ста 
до. Овчарите също стояха не
подвижни, невъзмутими и бе 
зучастни. Единствено ние на 
рушавахме пасторалната иди 
лия — смачкани прекосвах- 
ме в галоп ливадите — веро 
ятно така е изглеждало ми- 
тологическо лернейско чудо
вище.

че в модерна, 
ковбойска носия ни показаха 
истинския път. Овчарчето се 
оказа Сашо ученик

Най - посетена
чIIIот продавницаклас на димитровградската 

гимназия и естествено, рес-
ч

ДимитровКнижарница „Просвета” в
пай-посетепата продавница в града

Редовните запятия на учениците започнаха във всички наши учили - 
Ч ща. През първите дни беше малко необикповспо нарочпо па първоотделеп 
ч цитс. Сега обаче обучението започна пормално своята работа.
^ На снимката: пред входа на гимназията.

своя преподава-пектираше 
тел по физика, понастоящем 
член на нашата експедиция, 
другаря Чедо, от чиято стро
гост и взискателност 
„писнали” учениците. Но ам- 
биентът, въпреки предстоя
щия край на лятната вакан
ция, беше другарски и неу
местно беше да не запитаме

град е
Това е единствената книжарница в общипа 

която снабдява с книги и учепическн н 
собия шест основни училища и гимназията 
Тези дни много ученици и родители оста

3 та,
били

Л наха недоволни, защото книжарницата пя 
ма достатъчно учебници.Дали е за махвала?

чВтурахме се под свода на 
трета, тоя ден посетена от 
нас пещера, и отдъхнаме. От 
тавана заканително се при
целваха ронливи и рохкави 
късове скали
ше, че срутването в пещера
та е обикновено явление. И 
мил живот, и да сме сухи; а 
знае се — две дини под миш 
ка не могат. Въпреки че сме 
застраховани заехме ко.чпро 
мнена позиция на самия вход 
на подслона.
Понеже гласовете ни несигур 
но потреперваха, а бурята не 
спираше някой помежду ни,
— асоциация — си спомни 
анегдота за един познат сла- 
винчанин. Като млад и нео 
питен учител, трябвало да 
произнесе приветствие по слу 
чай светославските училищ
ни тържества.

— Драги родители, гражда 
ни и гражданки, — започнал 
даскалът наизуст научените 
слова. — Днес когато ние...
— тук спрял и нито дума по
вече не идвала на ума му- Сил 
но развълуван, забравил на
писаното, той повторил:

— Драги граждани и граж 
беше данки.. .

Тогава пак застанал, а

ч
Сашо, може ли в селото дц 
се намери някоя мома с бо
гата прикя за невеста на Че-

Пзкупването на добиътъка продължава. Освен иа до- 
пазар, добитъкът от Димитровградско отива и намашния 

к чуждестранни.ясно личе- 5)ч
до.

15 вагопа едър добитък и 1До 20 септември заминаха 
вагопа овце за външния пазар и около 1.000 овце за вът-

4 Решния пазар. Хората обаче сс питат да лн не е по-добре
5 да се намери фураж, защото едва ли толкова мпого до- 
к бигък представлява действителен излишък.

Сашо даже напусна стадо
то за малко — то и без него 
сп знаеше работата — и ни 
заведе до мистериозната 
„Джаманска пропаст” ■— тъм 
на скалиста дупка в земна
та кора, обкръжена с мисте
риозна студенина и миризма 
на мухъл. Както му е редът, 
ние катурнахме няколко ка
мъка в бездната.

*

От „Джаманска пропаст” 
направихме дъго образен спу 
ск до скритата в бурен и ле
щак „Тъвна дупка”. Архео- 

Сретко Обущарската коперация „Труд” в Димитровград на
прави преориентация в своето производство. Сега произ
вежда мъжки обуща за вътрешния пазар. Същите се про
дават чрез „Единство” Княжевац, „Шевро” в Ниш и граЛ 
ският магазин за стоки и „Рефлекс” в Белград. Обущата 
най-вече се търсят на белградския пазар.

На снимката: Част 
ция „Труд” в Димитровград.

логът на групата 
„шефът”, вратарят на „Сту
дент”, за да не се изложи, 
слезе най-низко по стръмния
под иа огромната пещерна за 
ла, която ни погълна щом 
крочихме в утробата на „Тъв 
на дупка”. Наклонът 
голям, подът хлъзгав,

от една работилница на коопсрА*
вла-

Тази сутрин Иван Иванов стана по-рано от о- 
бнкновепо, защото тряабваше веднага да се обади в 
канцеларията на св. Илия. Това му беше за пръв 
път да се обажда в едно официалпо учреждение 
след напускане на земния живот. Подготовките на 
прави на бързо и вече в девет часа бе пред вратите 
па тоя авторитетен небесеп 
няколкоминутно пребиваване- пред вратите на съ
щия, вратаря го извика и постави пред бюрото на 
св. Илия.

__ Вие сте Иван Иванов? — каза с висок глас
св. Илия. — Това е за пръв път откак държим 
това ведомство на рая, да отключвам райските вра 
ти. Дължен съм отново да те върна на Земята, за 
щото вне, гражданино Иванов не сте уредили свои 
те сметки на Земята.

— Сметки!? Какви сметки? — стрсспа се 
шия Иван, погледна срамежливо пред светия и про 
дължи уплашено. — Моля ви се, за какви сметки 
става дума?

_ Вие граждашше, Иванов, при замипаване от
Земята не сте платили своя данък и ето сега от да 
нъчните власти от Димитровград пристигна писмо 
за вас и още някои граждани, с което ви викат ве 
днага да заминете и заплатите своите земни задъл 
жения. В също време ви моля да пренесете моите 
поздравления до данъчните власти и да им кажете 
вече никога да не изпращат хора при мен, 
не са платили своя данък.

След малко Иван Иванов вече беше на борда 
на космически кораб на път към Земята, а в пър
вите часове на следващия ден вече застана пред 
бюрото на дапъчпия началник.

— Колкото си спомням

По също време в една от луксозпите зали и® 
св. Илия се провеждаше важна коиф‘еренциЯ 
по-известни небесни ръководители и фуикциопери 
от небесния рай.

иа

другарю пачалник, аз
съм заплатил данъка си докато съм обработват 
мята, ето имам и нужните записи от банката.

— Да, вие, сте заплатили 
кой ще ви плаща данъка?

— Това не ме интересува, аз съм мъртъв! — от 
върна спокойно данъкоплатеца Иванов.

— За пас, ти си още жив —

В последно време — говореше едип от светни 
те ' все по-често пристигат писма от градчето Дя 
митровград, с което се иска да пускам извеспи ти* 
ни граждани да си зплащат данъка. Тъй като ня
мам сметка да плащам пътни и дневни на 
наши граждани, аз предлагам да отворим един бая 
ков клон, в който въпроспите граждани да уреж
дат своите земни сметки.

Предложението беше прието. За няколко дии 
край райската порта бе построено многоетажно зда
ние на което бе поставена фирма е едри 
„Комунална банка Димитровград—банков клон за 
уреждапе па данъчните задължения”.

При завръщането си от Земята Иван Иваиов 
бързи крачки се отправи към свети Илия 33 ,за 

му се оплаче от злополуките при пътуването МУ Я° 
Земята. Когато погледна банковия клон край райс
ките врати той каза е облекчение:

зе-ръководител. СледЗл»5о$невка до тогава, а след това

тия, сега

И мъртвите отвърна е високглас пачалпикът на данъчния отдел — и дължен си 
всеко тримесечие да изплащаш своите задължешга 
иначе ще дада нареждане 
власти вече да пе приемат такива 
обществени пари...

Иванов напуспа канцеларията на данъчния от
дел дълбоко загрижеп за своето бъдеще. Той бе 
поставен пред един такъв въпрос какъвто никога 
в' живота си и след смъртта пе е имал. Той и не 
мислеше да отива в къщи и веднага отиде 
дин свой приятел от когото имаше да взима пари. 
Изпълни пощенския запис за последното тримесе 
чие от годината и предаде парите в банката Банко 
вият служащ се загледа в мустаците на бай-Иван. 
нещо му притъмня пред очите, обърна се към своя 
колега и шеппешком запита:

— Тоя Иванов отнякъде ми

пред небесните 
пакостници па букв»па-плащат

данък при е-

— Сега мога спокойно да продължа задгробния
си живот и редовно да изплащам данъчното обла
гане. Вече пя ма да ме смятат за нередовен пл*теЯ"които

е познат...
Богдан Николов :


