ВрятстВо
* чети** ЙА

-в

С указ на праамдаита
на СФРЮ Йосип Броз
Тито
от
14 февру
ари 1975 г.
Издател
ство
„Братство" а удо
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в областта
на
информативната и
графическа
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за принос в
развити
ето на
братството
и
единството между на
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народи и наро
дности.
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тизанска война,
върху съз
даване на възможно
повече
брой партизански отряди, ко
боеви дейито с офажзивни
ствия ще развиват въоръже
на борба във всички краища
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на Югославия-

ОПИТИ
ВИДОВЕ

Това недвусмислено потвър
ждава съдържанието на възот
ванието на ЦК |на ЮКП
12 юли, в което народите на
Югославия се призиват да се
вдигнат „всички като един в

ВСИЧКИ ОБЛИЦИ

ВЪЗМОЖНИТЕ

СТРЕМЕЖИ

БЮРОКРАТИЧНО-ЦЕНТРА-

ЛИСТИЧЕН НАЧИН

Тъкмо се навършават 40 години от историче
ското заседание на Политбюро на ЦК на ЮКП, със
тояло се тук в Белград, на което са приети съдбов

предвид Титовите думи, кои
то изказа по повод 60-годишнината от
създаването
на
Югославската
комунистическа
партия, не ^всяка истинска ресе
волюция се нуждае да
и
връне към своите извори
че
това
припомняме
опити и
на
на дългия и славен път
още
Партията е необходим
по-добре

и

по-всестранно

да

и
щу Кралство
Югославия
окупацията на
стоаната. Ре
шително място в точа отно
шение имат станозищата
на
Петата национална конференция през октомври 1940 година.
В

момента,

когато

фашист

ка Германия на 22 юни 1941
нападение
година извършва
срещу Съветския съюз, ангатова
нападение
жирайки в

се
с

равнището за целия свят, а Дие^
Югославия по темпа
това равнище, По този начин
по-бързо увеличава своя обще
иа ръстта двойно
отколиото развитите страни
ствеи продукт иа жител.по отношение на тя* намали
и с това чувствително
степента на развитост.
различия в

нелосредсъблюдава своите
ствени и бъде/Ци задачи, още
сплотим единствоповече да
вето ,на своите редици
личествената борба за г.вобода и независимост на народа,
за социалистическо самоупра

въ»

страна,
за
елеиие в своята
-овеш •
обществен прогрес и
ко щастие.
ооше и 1Я
Четвъртою леките
са логичен резултат на целокулната дотогавашна революциониа определеност иа Югоставската

комунистическа париепонаве-

тия, «о и иа нейиата
с редете ей а активност в
черието на априлската
сия иа силите иа Осге

агресре-

за раздвижване на В7,оръжена борба срещу окупато
ра и неговите домашни сътру
диици. На вестта за това накакто
падение ЦК на ЮКП.
и националните и покрайнинна Партията
ски ръководства
народа
с
се обръШат към
които по съдържавъ звания,
началото
нието си означават
на ,непосредствените подготов
те

бооба. Вече на 21 юни
ки за
ЮКП
Политбюро иа ЦК на
приема решение за формира
Главен щаб на народоне иа
партизански
освободителните
иа Югославия, в кой
отряДи
то функцията иа комеидат се
на генералния секдОвврЯва

фа

Набързо развитието и успе
хите на . въоръжената
борба
потвърждават правилността на
тази Титова концепцияВече
през лятото па 1941
година
Югославия бива обхваната с
партизанската
пламъка
на
война, който в много нейни
краища придобива
размери
на масово народно въстание.
Партизанските
отряди, чиито
боеви ядра представляват ко
членовете
на
мунистите

Поради
мняйки
Лазар Мойсоо
ретар на Партията Йосип Броз
Тито.

наше следвоеисравни целокупното
същото време
развитието, което по
произтича, че равнището на
в
света
е осъществено
Югославия
ПР®3
обществения продукт на жител в
,,39 година е било приблизително^ уш трета лод
Когато

развитие

в „обсадена крепост за
шистките завоеватели".

СИМВОЛ НА НЕЗАВИСИМОСТ

главните свои въоръжени си
ли, в нашата страна се при
веждат към кра^ подготовки-

НАМАЛЕНИ РАЗЛИЧИЯ

но

НАРОДНОСТИ

Партията и СКОЮ — и дру
ги принадлежащи на довоен
ното
революционно-демокра
тично движение,
с
боевите
си акции и политическа работа в народа израстват в кру
пни военни ' формации. Те с
нападенията си срещу
окупаторските
и
куизлинговски
гарнизони навред по страна
та, създават просторни осво
бодени
територии, на които
по . инициатива на Партията и'
под влияние на революцион
ното творчество на въоръже
ния народ,
настават и дей
ствуват
първите
органи
на
новата народна власт
народоосвободителните
отбори и други о.блици на поли
тическо организиране на плат
формата на Народоосвободителна война.

ни решения за вдигане на
въоръжена борба срещу фашисткия окупатор и техните домашни слуги и
сътрудници, борба, която набързо ще захване ця
лата окупирана и разпокъсана югославска държавна
територия и ще изретне в четиригодишна Народоосвободителна война и победоносна социалистическа
началото
на
революция. Тези решения означават
една нова епоха в историята на всички наши народи
и народности.
Припомняйки си днес
за
тази значителна дата на наша
всичко.
та революция и за
което през изтеклите 40 гоимаме
постигнахме,
дини
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БОРБАТА
които
В редицата
мерки,
Партидта през тези дни ус
за
корено провежда с цел
подготовки
непосредствени
за
на

раздвижване на въоръже
борба срещу окупатора и

домашните
му
сътрудници,
историческо място заема ре
шението, което Политбюро на
заседаниото
ЦК но ЮКП на
си от 4 юли приема веднага
и неотложно на цялата югословска територия да се при
стъпи К'1,м провеждане на въ
оръжени и други видове боо
ви акции, По този случай Тито излага основната концепция за раздвижване и развити е на въоръжената борба. В
множеството облици ма въоръжена и друга боева дейот
ност срещу окупатора

1941

всичко това и
си

днес

за

спо

4

юли

година, може да кажем.

_ ЕДИНСТВОТО НА СЮК____________________________________
От най-голямо значение е нашата политическа
дейност да насочим към демократизация на отно
шенията о Съюза на комунистите, активирането
на
твърде големите кадрови, политически и идейни по
тенциали, които в него съществуват. Също трябва
да се борим срещу тенденциите на затваряне и парциализация, които проникват и в Съюза на кому
нистите. Политическото и идейно единство на цело
купния Съюз на комунистите, осъЩествявано на ос
новите на единството на интереси и цели на работ
ническата класа и трудовите
хора,
е
съществена
предпоставка за неговата
революционна
активност.
Борбата за това единство и класов характер на СЮК
е норазривна от развитието на демократичния цен
трализъм, като незаменим принцип на революционно
организиране и действуване на Съюза на югослав
ските комунисти.
ф Моментът, в който тъкмо се намираме, на
лага се необходимостта Съюзът на комунистите вър
ху основите на дълбоко познание на причините на
неблагоприятните тенденции в общественото разви
тие — което подразбира и критическо
съблюдаване
на собствената практика
а
крупните придобивки в нашето

облягайки се върху
досегашно

развитие,

енергично да поведе акция срещу всички видове и
опити за подкопаване на нашата
общност,
срещу
всички облици на партикуляризъм и затваряне, как-

саботажи до диверсии в градоките и промишлените ценнай-разнообразни
тровв до
облици на въоръжени акции
— Тито слага ударението вър
ху развитието на всенародно

борба срещу окупаторите
техните домашни
слуги"

въстание във формата но пар

своята

то
се

и възможните теженмя актуалните проблеми да
начмн.
решават по бюрократично-централистнчен

страна

да

и
и

превърнат

важен
че този изключително
нашите
ден в историята на
(Но 3-та стр.)
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по СВЕТА

ПЪРВАТА
ЧЕСТВУВАНЕ НА 20-ГОДИШНИН АТ А ОТ
НЕОБВЪРЗАНИТЕ СТРАНИ В БЕЛ
КОНФЕРЕНЦИЯ НА
ГРАД

ФРЕНСКА ПОЛИТИЧЕСКА СЦЕНА

експлоатират, като
ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ФРЕНСКАТА
РЕПУБЛИКА
ФРАНСОА МИТЕРАН В ПЪРВОТО СИ „ПРЕЗИДЕН
ТСКО" ИНТЕРВЮ ЗАЯВИЛ, ЧЕ ПРЪВ ВЕЛИК ПОЧИН
ЩЕ БЪДЕ ПРОЕКТОЗАКОН ЗА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ.
„ВКЛЮЧВАЙКИ КОМУНИСТИТЕ В ПРАВИТЕЛСТВОТО
ПОДГОТВИХ
МНОГО ПО-СИГУРНО
БЪДЕЩЕ
ЗА
ФРАНЦИЯ, ОТКОЛКОТО ДА БЯХ НАПРАВИЛ ОБРАТ
НО".

От победата на Митеран
избори,
на президентските
чрез победата на левицата на
парламентарните
избори, до
включвтането на комунистите
събитията
в правителството,
политическа
френската
на
сцена се следят с голямо вни
мание в цял свят. В рамки
те на този широк и интензи
вен световен интерес, широк
получи и първо
лублицитет
то интервю на Митеран, след
избирането му за президент
на Франция-

Жестоко реагирахте по поаморивод изявленията на
департмент
канския
Стейт
след вашата среща с Буш?
— Без самохвалство мога
на
да кажа, че политиката
във
Франция се определя
Франция и е недопустимо ше
фът на държавата да позво
ли да го водят някои други
причини, освен онези, за ко
ито счита, че са в интерес
на Франция и французите.
Съществуват ли и други ра
злики в мненията?

— Основен проект, който
ще бъде поднесен на първа
та сесия на скупщината— зая
вил Митеран — ще бъде про
ектозаконът за децентрапиза
циЯ. 8 реформата, която се

— Разлики в мненията без
съществуват. Израз
спорно
явам сериозен резерв, да не
кажа нещо повече по отношение на политиката «а САЩ
в Централна Америка. Наро
дите от тази област желаят
да премахнат олигархите, ко

подготвя и която ще се про
вежда в повече етапи, тръг_

нахме от простата идея-- кой
провежда властта? Константирахме, че това главно правят
централните служби на мини
които на мест
стерствата
но равнище се заместват от
префекти и външни и техниче
ски служби.
Затова ще бъ
де предложено тази власт да
се предаде на регионалните
депутати, депутатите в депар
тманите и на общинските депутати, които ще поемат от
говорността.
Отговаряйки на въпрос въз
връзка с участието на кому
нистите в правителството, Ми
теран споделил:
— Винаги говорех, че
сформирам

ще

правителство, ко

ето ще бъде, не произведе
ние, а израз на парламентар
ното мнозинство. Не виждам
защо да отстранявам някого,
който иска да спазва линия
та, определена от мен... Поч
ти 4 милиона французи гла
суваха

за

комунистическите

кандидати.

След това гласу

ваха за мен, сетне за социа
листическите

кандидати.

Не

виждам защо би бил прину
ден

да

ги

елиминирам,

за

що да нанеса обида на тези
милиона хора с изключването
нм от ' политическия живот.
При това те не искат нищо
ДРУГО,

освен да бъдат зачи-

тани. Значи, подготвих много
по-сигурно

бъдеще,

откол-

кого да бях направил обратно. Не говоря за бъдещето
на мнозинството,
Говоря за
бъдещето на Франция-
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У

се

облягат ио кър«»»и диктоту'
ри. Безкрайно малка част от
населението разполага с почти всички блага. Може ли да
1на нане се схване револтът
рода.
Не стееа дума за ко
мунистическа субверзия,
м0
и
за отхвърляне на бедата
По-добро
би
унищожението.
било Запад до помогне
на
да
тези народи отколкото
ги принуждава да останат' под
военния терор. Когато те по
желанието ми
искат помощ,
е Кастро да не бъде един
Но,
ственият, който ги чуе.
аз вярвам в способността на
ръководители
американските
да разсъждат.
въпроса
на
Отговаряйки
с настоящето и
във връзка
бъдещето на Европа, Митераи заявил, че е необходимо
на Европа да се върне спокойната душа, да бъде лоефикасно Римското споразуме
ние, да се поправи всичко,
поправи.
което може да се
нр
Европейските проблеми
трябва дв третират „откъсле
чно", трябва да се уверим,
че нито една от нашите стра
1ни не може сама да реши
Да
множеството проблеми,
върнем смисъла на лерспек
тиаата. -.

НАКРАТКО
I

вовнно-демохристиянска
САЛВАДОР: Салвадорската
положение в страхунта продължила извънредното
ната с още един месец и с това, признала че, въп
реки американската военна и икономическа помощ,
не е в състояние да унищожи въстаническите сипи и
Междувременно
да потуши съпротивата на народа,
в цялата страна се водели боеве между въстаниците
и десничарската войска.
Според съобщението
на
Пренса латина, а провинция
Чалатенаго, ■ север
ната част на Салвадор,
въстаниците обкържили ня
колко части на войската.
РИМ: Тук пребивавала делегация на Китайската ко
мунистическа партия.
Представителите на ККП по
този начин върнали посещението на италианските ко
мунисти, които те начело с - генералния секретар Берлингуер направиха в Китай през април миналата го
дина. Отношенията между ИКП и ККП, както в наз
дравицата казал Берлингуер, не са насочени против
никого, понеже се обосновават
върху пълно ува
жение, автономия и откровени разговори, в които
не се крият разликите и несъгласията.
ТЕХЕРАН—БАГДАД: Въоръжените конфликти по дъл
жината на иранско-иракския фронт продължавали с
неотслабващ интензитет, въпреки започването на ед
номесечния мюсюлмански празник Рамадан.
Според
най-новите военни съобщения на воюващите страни,
най-жестоки борби се водели в областта на Новсуд,
в западната част на Иран. Иранската агенция ПАРС
съобщила, че иракските войски извършили неуспеш
на контраатака.
Иракската
осведомителна агенция
ИНА пък твърдила, че в битката край Новсуд загина
ли 310 ирански войници.
По всичко личи, че няма да се стигне до преккратяване на огъня по време на Рамадана.
ЛИВАН: Срещата на Комитета на Арабската лига за
изнамиране решение за обстановката в Ливан била
отсрочена за 25 юли.
Според писането на ливанския ежедневник „Лорян жур", политическият терор в Ливан през изтеклите •'
6 месеци отнел 1176 живота, в 3889 лица били ра
нени.

На висотата иа «пришито
амчонм
Председателството на Социалистическа Ф*Я*Р“‘
взе
тивна република Югославия миналата седмица
решение 20-годишнииата от Първата конференция необвързаните страни, състеяла се в Белград в иапалото ие селтември 1»«1 година, в нашата страна
знаме
се ознаменува ие висота ие историческото
I
на СФРЮ взе
иие нв това събитие. Председателството
рсшеиие за формиране иа комитет, който ще ръководи с всички активности в Югославия ■ рамките иа
чествуааието на юбилея на необвързаното движение.
В

СКУПЩИНАТА

НА

СФРЮ

Провъзгласени нвиституцканнитв амандмаии
Съюзният съвет иа Скупщината на СФРЮ иа
3 юли т.г. провъзгласи амандмаиите към Конституци
ята на Социалистическа федеративна република Юго
славия. На тържественото провъзгласяване присъствуваха и делегатите иа Съвета иа републиките и пок
райнините и председателите на скупщините иа соци
алистическите републики и покрайнини.
Провъзгласяването на амеидманите представляплебисцитио подкрепената по
ва узаконяване иа
време ие повечемесечните публични разисквания —
инициатива на другаря Тито за въвеждане на колеквъв всички
тивна работа, решаване и отговорност
общество. По този на
пори и структури на нашето
чин постепенно ще се създават условия за цялостно
обобществяване и демократизация на целокупната
система на решаване.
На заседанието бе приет и закон за провеж
дане на първите седем амандмана.
ПОЛША ПРЕД ИЗВЪНРЕДНИЯ КОНГРЕС НА ПОРП

В АТМОСФЕРА НА
ДЕМОКРАТИЗЪМ
Въпреки че в среда едно
часовата стачка на пристанищ
.ните
работници в
Гданск,
Гдиня
иШчечин до известна
степен развълнува
атмосфе
рата в Полша, последните под
готовки за извънредния кочгрес на Полската обединена
работническа партия
се вър
шат
нормално,
Оживената
партийна дейност се харак
теризира с демократизъм, та
ка че се случва на партийни
те събрания в предконгресна
та кампаня Аа се гласува и
по пет пъти за да се полу
чат необходимите 60 на сто
гласове. С такъв немократизъм, както се изтъква а Пол
ша, ще се излезе и на твърсреща на полските комунисдв значителната
най-висока
т>и, на която
за разлика
от предходните осем конгреса — всеки делегат ще има
възможност напълно

свобод
но да изнася мнения и пре

дложения и чрез тайно гла
суване да избира централно
то ръководство. За пръв път
делегатите на конгреса ще
имат абсолютно
решаваща
роля.

До коя граница ще се раз
ширява демократизацията тру
дно може да се предвиди в
настоящия момент. Засега е
достатъчно да се посочат са
мо няколко придобивки. Със
задоволство се изтъква,
че
конгреса подготвят
делегатите съвместно с централно
то ръководство,
Освен това, за крупно постижение се
считат тайните избори, въз
можността за предлагане
на
повече делегати и огранича
ването намандата, включително и мандата на първия сек
ретар на ЦК на ЛОРЛ.
Но съществуват и идеи, за
които тепърва трябва да се
решава. Търси се например
мандатът на делегатите
да
продължава до следващ кон
грес на партията, с което би
се създали възможности
за
непрекъснато техно влияние
върху ръководството. Съще
ствува и идея мандатът
на
функционерите <в
партията
да се ограничи на един ман
дат, а не, два както досега.
И синдикатът „.Солидарност"
вършил подготовка
за соб
ствен конгрес, който ще
се
състои към края на август
тази година.
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ИЗ ДОКЛАДА НА ЛАЗАР
ЮГОСЛАВИЯ"
МОЙСОВ

(От

„ЧЕТИРИДЕСЕТ

ГОДИНИ ВЪСТАНИЕ

революцията

народи и народности съдържа многостранна
символика.
Той на първо място е
символ на една ключова
придобивка
на
Освободителната
война- и социалистическата
ре
волюция
осъществяване
на истинската
независимост на
Югославия. С векове
разде
ляни, нападани и покорявани,
югославските
народи,
чиито
дотогавашни държавни творе
ния често били предмет
на
манипулация

на

великите

си-

резултати. В
ношение Югославия

това

от

измина

път от гаграрно неразвита и
от войната' опустошена страна

До средно

развита страна.

т ^^5 1980, обществени
ят продукт е повишаван сре
дно годишно от над 6 на сто,
а Югославия приблизително с
всеки 11
години
удвояваше
материалното
си
производство. Така Югославия се нареди всред страните с найбързо стопанско развитие
в
света.

отслабване

на класовата пози
ция и насока в практиката на
|СК, се стигаше и до отслабване~ на самоуправлението. И
обратно, всеки застой в реа'лизирането на
класовата същина
на
самоуправлението
довеждаше до бюрократически,
гражданско-либералистически и подобни тенденции в
Съюза

\
ДОМИНАЦИЯТА НА
КЛАСОВИ ИНТЕРЕСИ

ните

в страна здраво свързва с борбата на народа, стра
ните и движението за свобода и независимост,
за
равноправни и демократични международни отноше
ния, за обществен прогрес в света. Тя следователно
черпае сили не само в собствената революция, но

лизъм

ва

работи.
политика
които'

на

тради-

ционно

разделят и разменят
своето влияние и доминантни
кръстовище
позиции на това
на тяхното съперничество, тя
израства в неприкосновен, са
мостоятелен субект в балканските, европейските и светов
ните отношения- Завоюването
на действителна и пълна йе
зависимост, и то със собстве
ни

сили

и

воля, .е извор
и
такова вънШ
определение

предпоставка на
но-политическо

на нова Югославия и на такава нейна позиция е света
дойде
до
която сетне ще
най-пълен израз в политиката

на

необвързвзнвна
Възникнала в пламъка
освободител
революционната
на борба, новата държава на
югославските народи и народ
иости силно закрачи към ноРаботническата

ви хоризонти,
класа и трудещите се в

наводачество

шета страна, под
партия,
на Комунистическата1
всестранно
се определиха за
изграждане,
социалистическо
избирайки собствени пътиша
и форми «а своето обществе
но

преобразование.

ВъРхУ ос

новите иа такава таърд» ««е
Югослапоколебима насока,
следвоенвия в целокупното
стопанско
ио обществено
и
наистина
постигна
развитие

БРАТСТВО
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ЗАСЛУГА

разви-

кона за предаването на държавните предприятия на уп
на
работниците,
равляване
другарят Тито на 27 юни 1950
година каза:
.,. „Лозунгът фабриките на
работниците — земята на сеабстракляиите " вече не е

да изградим социализъм .
Тези Титови думи лредвестиха качествено преминаване
общенаше
в целокупното
ствено развитие.
—I заслуга на юго
Историческа
славските комунисти' е, че рапоздвижиха този процес и
в борстоянно бяха авангард
осъЩ«ствЯбата за неговото
Без това революционно
ване.
самоуправлвдействуване,
се
би могло да
нието 'не
развива. Винаги когато се сти
рево-

люционната дейност, о с
. крайна сметка,
и

НАРОДНОСТИТЕ В

да

се

че

всички

интереси

изравняват

тряб

по

ха

КРАИЩА НА СР

рактер и значение. Той пре
ди всичко, предпоставя доми
нация на интересите ма ра
ботническата класа и на такива производствени <и поли
тически отношения, които да
ват възможност самите произ
водители, а не някой друг в
тяхно име, да изнамират оно
ва, което е съвместно и об
що в техните непосредствени
интереси. В този процес Съ
юзът на комунистите не смее
да действува като съдия, про
изнасяйки присъда какво са,
а какво не са съвместни
и
общи интереси на
работническата класа и
на
обществото, но като
фактор
на
съзнателна борба за създава
не на
необходими
условия,
които дават
възможност
за
оформяне и укрепване на те
зи интереси.

пътепоказател на
целокупна
та дейност на Съюза ма ко
мунистите. От това становище
трябва
да
пристъпим
към
разрешаване
на
сериозните
проблеми на стопанското ра
звитие, материалното и общо
то обществено положение на
производителите и в системата на създаването и разпре
делението на дохода. Оттам
трябва да се изхожда и в
изучаването на сложната про
блематика на междунационал
ните отношения. Всички контрареволюционни и антисамоуправителни тенденции в нашето общество, а то през по
следните

месеци

в

ява в
но

Косово,

да

можем успеш-

осуетяваме

укрепване

управлението
предва
хванало
и

само

може

да

тогава,

корен

в

ако

жи

на

стреме

работническата

класово

по-нататък

да

класа.

съдържание

самоуправлението

е

интересите

свободолюбивите

Това

на

трябва

бъде

на
и

в

центъра

на

ската

класа,

на

нейното

цялото
ху

наше

решава

позиция

и

свързване

в

общество

основите

бъ

работниче- '

нейната

политическа

роля,

революция,

което ще

дат интересите

ща

само чрез

на самоуправление

то като истинска
Нито в един момент
не
смеем да забравим, че само

особено

брутален вид дойдоха до из

на

вър

сдружения

труд..

основен

СЪРБИЯ ТЪРЖЕСТВЕНО БЕ ЧЕС?ВУВАН 7 ЮЛИ

Цялото общество пред сложни задачи
ф Особено ни загрижава хроничната инфлация,
която в настоящата година достигна наистина висок,
неодържим ръст.
ф Поради това, че се стигна до контрареволюционно върлуваме на Косово отговорността носят СК
и другите политически фактори,
държавните органи
и другите институции

следователно — може и трябва да се осъществи на прамислим наистина
ктика, ако
м

иа

И

АКЦЕНТИ ОТ РЕЧТА НА ПЕТЪР СТАМБОЛИЧ НА ГОЛЕ МИЯ НАРОДЕН МИТИНГ В БЕЛА ЦЪРКВА

водството: по отношение обсобственост,
по
ществената
правата и задълотношение
тружениците
и
женията на

отслабване

НАРОДИТЕ

Навред из Социалистическа република Сърбия изключително
тържествено бе озна
менуван 7 юли — Денят
на
въстанието на народа и народностите на тази република. На
големия народен митинг в Бела църква, в която преди четири десетилетия Жикнца Йованович — Шпанац гърмна първите въстанически куршуми, реч произнесе Петър Стамболич,
подпредседател на Председателството на СФРЮ. Годишнината на въстанието
достойно бе
чествувана на легендарния Космай. където пред множество участници в революцията,
граж
дани и млади за значението на юбилея говори Драгослав Маркович, председател на Скупщи
ната на СФРЮ. На народния сбор на Радан планина реч произнесе Милош Минич, член на
Председателството на ЦК на СЮК. На тържеството в Брезовица, на Косово, говори Фадил
Ходжа, член на Председателството на СФРЮ.
И в други места, в цяла Сърбия, във Войводина и Косово, 40-годишнината от въста
нието бе отбелязана с народни събрания, срещи на бойци и млади .пускане в действие на
нови обекти, с полагане венци пред паметни ци и почитане паметта на падналите
за
сво
бода бойци.

тен лролагаидистки лозунг, но
такъв, които- има в себе си
сми
дълбоко съдържателен
съл, Той съдържа в себе си
цяла програма на социалистически отношения в произ-

до

НА

ЧЕТИРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ СВОБОДИ

революция
тието на нашата
има възникването на процеса
Давайки
на самоуправление,
проектопредложението на За

гаше

значи,

ВЪВ ВСИЧКИ

за които се застъпваме в съвремения свят отговарят
не само на вътрешните потреби и интереси на на
шата страна и движение на необвързаност, но и на
интересите на най-широките сили на мира, демокра
цията, и социализма, накратко на прогресивните ин
тереси на международната общност.

обект на
великите сили,

не

съществуващи

и в обективната световна историческа тенденция на
своето време. С други думи, принципите и целите,

Епохално значение в

ще

Делегатската система, коя
то извира от самата същина
на самоуправлението, се осъ
ществява при условия на съ
ществуване и изява на плура
лизъм на
самоуправителните
интереси. Обаче този плура

революционно движение и страна, които бяха немалко в следвоенния период, произтича от основното
стратегическо определение на нашата Партия борба
та за национално и социално освобождение вътре

ИСТОРИЧЕСКАТА
НА ПАРТИЯТА

производители

опре
делят съдържанието на всички политически решения.

Силата, жизнеността й принципността на тази
политика, нейната способност да се окаже съпротива на различни видове натиск и посегателства срещу самоСтоятелността и
независимостта на нашето

световните

комунистите.

на настоя
щата стагнация в развитието
на
самоуправлението е
не
делимо от
такова
развитие
на делегатската
система,
в
което интересите на сдруже

С основание може да кажем, че външната политика на нова Югославия вече
от самото
начало
носи всички съществени особености
на нашата революция — независимост, самостоятелност,
автентичност, съвместност на интересите г~
на всички народи и
народности, с лице към работническата| класа и свързаност с прогресивните движения в света.

От

на

Преодоляването

СИЛАТА НА ПРИНЦИПИТЕ

ли, във вихъра на войната и
революцията, успяват да съ3
дадат нова независима, самостоятелна държава, която ста
ва активен и признат фактор
общност
на международната

РЕВОЛЮЦИЯ

НЕПРЕСЪХВАЩ ИЗВОР

1-ва стр.)

огромни

и

И СОЦИАЛИСТИЧЕСКА

до

Въстанието,
' продължи
Стамболич
— беше така си
I
Ьно и всестранно, че още в
: ^самото начало изяви всички
характеристики на всенарод

ф За събитията на Косово никой не може да
обвинява албанската народност, а това е онова, което
искат сръбските и другите националисти

на
освободителна борба, а
в пламъка на
въоръжената
•борба се рушеше старата "и
се създаваше нова, истинска
народна власт,
чиито облик
бяха

Първите изстрели от- пушки
те на сръбските
партизани,
които на днешния ден преди
четиридесет години са изсстреляни
ко

на

място

стиха,

но

се

се на
вдигна

въстание...

щинска

това

символично

предво

че сръбският народ от

зовавайки
ЮКП,

историчес

призива
на

Това

на

въоръже
беше съ-

Народоосвободителна

Народоосвободителните

зарад това,
едновремен
в същност,
то война,
наложи са
каза на 7
мата история
юли Петър Стамболич,
под-

отбори.

председател на
Председател
ството на СФРЮ и член
на
Председателството на ЦК на
народния митинг в Бела цър

те войски в отечеството и те

война, но тъкмо
тя не можеше, а
но да ни бъде
класова война, и
кодто
обективно

ква.

I

нието
на

‘ Размахът

на

въста

беше такъв,

че

силите

контрареволюцията

ника

търсеха

паторите.

помощ

Свалени

зо маските на

бяха

така

открито

тръгнаха

телство.

Направиха

в
от

па
0КУ7
бър

наречени

към

преда

това

от

I.
(На 4-та стр.)

СТРАНИЦА 3

ЦЯЛОТО ОБЩЕСТВО
ПРЕД СЛОЖНИ ЗАДАЧИ
(От 3 стр.)

пие.

КАПИТАЛ

дадохме

своя принос
фашизма
против

в

Петър

борба.

Както ви е известно, наши
те икономически затруднения
са налице- вече от по-дълго
време и .ни създават и гризадълженияжа и големи
Особено «и загрижва хронич
инфлации която в масната
тоящата година

достигна наинеодържим

стина
голям,
ръст. Разбира се, с тази твър
де неблагоприятна тенденция
в развитието на нашето сто-

значи, че пред нас стоят сло
жни задачи, че «и предстоят
усилия, за да можем борбата
за 'икономическа, а с това на
политическата
и социалната
■стабилност,
да осъществя ме,
и по-успешно, и по-бързо.
Петър Стамболич каза,
че
това, което се случи на Косо
во, не трябваше да се слу
чи. (Не/е имало основание в
в
обективното положение и
отношенията на Косово контрареволюциЯта да вземе та
къв размах.
Албанската
на
родност в нашата страна жи
вее в равноправни отношение
с другите народи и народно
сти. Както и другите наши на
роди, живее е свободата
на
самоуправителното
общество.
Покрайнината Косово
имаше
твърде динамично икономиче
ско и обществено
развитие.
Противоречията на развитие
то, .колкото и да бяха изо.

с

трени
не могат да търсят
свое решение в ексцесите. За
това че се стигна до контравърлуване, от
революц ионно
говорността носят Съюзът на
комунчстите и другите поли
тически
фактори,,
държавни
те органи и другите институ
ции, които имат за задача да
пазя* нашия
обществен по
рЯД7>к и интегри*ета на Югос

банския национализъм. .Бюро
ло
кратично-технократичното
обществената ос
ведение е
национализма
при
нова на

Една

комунисти
равил,

част
на

от

водещите

Косово

е

че докато тази

заб

страна

нашите условия*

кол

ОТ ЗАТРУДНЕНИЯТА КОТО СЕ МОЖЕ ПО-БЪРЗО
За събитията на

Косово ни
обвинява

носят

и

СК

на

своята сила
ството

ако успее враже

да представи

СТРАНИЦА 4

вра

в

нацио

ята на Косово, контрароволюсрещу
ционните нападения
на
цялостта на Югославия,

синейната социалистическа
стема, братство
и единство,
независимост и сигурност. Вън

великоалбанския
национали
зъм и иредентизъм драстич
но посегнаха срещу
нашия
конституционен
порядък, сре
щу

основите

на

нашето

соци

оглед

соб
тив врага и преодолявз
стаените си слабости е идейдействувано-политическото
на

не, при пълна подкрепа
Съюза на комунистите в Сър
югослав
бия и Съюза на
мите

комунисти,
себе

си

мястото,
и

къде ^

целите, нацио

нализмът винаги атакува основните придобивки на соци
революция, со
алистическата
самоуправциалистическото

Драгослав

ските

на

явява,

които и

считат

до

са
гол-

яма степен отговорни за със
тоянието «а Косово. Сложча
и трудна е задача на комуни
абланската нацио
стите от
налност и на комунистите
другите националности на

от
Ко

сово,
тяхната акция е дъл
госрочна. Всички
трябва да
имаме
разбирателство за това.
Същевременно
трябва

ление и
е. Затова
ки

в

Югославия
великите

каквато

лридобив-

разрешаването

на

наци

са

дос

татъчни сами по себе
Непрекъснатата, упорита,

си.
по

оналния

въпрос

следователна и
на

борба

за

нолравие е
не

се

не

безкомпромис

национално

рав

предпоставка

да

мине

на

чужди

класо

ви позиции и да не се позво
ли 'отричане
волюционии

на основните ре
цели и придо

бивки в Югославия.
Тази
борба против всеки национа
лизъм, за политиката на брат
ство
наги
в

и единство, трябва
ви
да се води, а не салло

тежките

СК на Сърбия и другите ръ
ководства й органи в Сър
бия
носят отговорност защо
отношенията в република Сър
бия не са установени
върху
конституционни норми.
Ръко
водствата носят
отговорност
та и за онова, което се е го
■ворило, и за начина как
от
възникналите трудности
бързо и по-успешно ще
излезе.

посе

Ние сме сигурни,
че ко
мунистите
в
Косово,
а на
първо
място
комунистите
от
албанската
народност
ще
се
справят с
албан
ския
национализъм,
какще

тите,

е

а

задача

на

сръбските,
се

на

комунис

първо място

на

решително

б орят > против

Опитът,

да

национализ
Това

които

свързаха

с

необвързана

които
че

с

право

са

сме допуснали

то стана ма Косово.

опортюнизмът

в

с
и

преодолява

моменти,

когато

сво
тази

се стигне до кризисно поло
жение, когато вредата вече е
твърде голяма, когато после
диците трудно се премахват.

— Така по-нататък не мо
же да се върви. Това всич

който

ки

спечелихме

и

бдителни,

на

а

сега

има

и

явле

небдителност

и

толе

чужд

национализъм.

случват

на Запада, повиша
се задължеността на наша
страна. Настанаха явления

ООСТ.

Позволяват се

много нарушения на догово
ри, споразумения, закони, без
енергично
подвеждане
под
отговорност. Накъде ще
ни

опит,

рантност към собствения не
ционализъм, докато се напа
да

равнище,

отведе това, ако така лродъл
жим. За това не разсъждат

национализмът и шовинизмът
■въстават и у другите народи
народности,

жизненото

отделни

с

Налага се
предпазли

понеже

Затова по-нататък
инфлацията, уве
цените, намалява

на затваряне в републики, по
крайнини,
общини, па и
в

който потвърди тази
истина
е онова, което неотдавна се

ви

на

положение.
се засилва
личават се

ва
та

родния митинг, състоял
на Радан планина.

случи на Косово.
да бъдем крайно

всички

страните

Минич,
член на Председател4
ството на ЦК на СЮК на н 1"

горчив

а

се нарушения
в
производството. По*-нататък се увеличава нашият
дефицит
със

телност към национализма и
шовинизма, а особено когато

Най-пресният

съблюдаваме,

своите места не правим до
статъчно да се подобри това

единството,
на комунис
тите и останалите съзнателни
социалистически
сили се на
мерят в дрямка или пък про
явяват толерантност и небди

на

страна,

интересът и загрижеността,
които се следят бавността

на братството и
когато
Съюзът

ния

съдба

вниманието,

ни учи, че национализмът и
шовинизмът са особено опас
ни и че задават тежки удари

и

нашата

и

Всеки, който не е готов върви по пътя на ста
билизационната политика трябва
да замине от своя
пост, без оглед коя
длъжност изпълнява, от ООСТ
до Федерацията, и да отстъпи мястото сн на по
способен от себе си.

•от нас искат всички граждани

ята

разбере

национализмът проникне в ре
до'вете па СК — каза Милош

/

-то

да се

ИЗ РЕЧТА НА МИЛОШ МИНИЧ НА РАДАН ПЛАНИНА

е.подценил онова, което ста
ва там, за комунистите това
може да бъде и някакво об
яснение, но не и оправдание.

нализъм.

че

Маркович. За това, още вед
нъж, ни предупредиха събити

Сърбия и СЮК и техните ръ
В това, че ОК в
ководства.
Косово се е затворил,, като

независима

повишава

без

^то се

МНОЗИНА ПРОДЪЖАВАТ ПО СТАРОМУ

отговорност

Югославия,

е,

етическа дейност. Без оглед
без
на фразите и лозунгите,
оглед на времето и повода,

развива делото

сово е част от СР Сърбия и
СФРЮ, че за появата
на
Косово
контрареволюция на

и

Забравил

всестранно се

алистическо самоуправително
обществено устройство,
сре
Днес на Косово Съюзът на
комунистите води борба про

социалистическа,

многостранно

е
най-тежкият
ционализмът
облик на
и най-твърдоглав
антисоциали
всяка вражеска

кой не може да
Ние
народност.
албанската
не ще допуснем това. А това е онова, което искат сръб
ските и Други националисти.
Аз искам с това да кажа, че
КоАвтономна покрайнина

и-ма врагове, ще има и нацио

гът

— Деня на въстанието на на
СР
рода и народностите в
и
Сърбия. Последователно

шният и вътрешният
враг,
обединени на платформата на

ма в цяла СР Сърбия-

лавия.
—

Стамболич

Вместо да се
нални багри.
развива самоуправлението, са
били отворени вратата на ал-

панство, не сме и не ще се
примирим. Предприемахме и
предприемаме мб{5ки за ста
билизация на сериозно нару
шените
стопански
процеси.
Не сме доволни от досега по
Това
стигнатите резултати,

бъдещите
на миналите с
изтъкна Драгослав Мар
Дни,
председател на Скуп
кович,
щината на СФРЮ в речта си
на (К осмей по повод 7 юли

и социалистичесна основите
ката демокриция
равиопрана националното
сасоциалистическото
вив и
моуправление.
веднъж се показа
Още
че на
изтъкна Маркович

за изграждане ,на по-добър и
по-щастлив живот.
В обществения ход не също
ствуват таканаречени „празни
каза по-нататък
простори

ношения и с нашите съюзни
ци, като отбранявахме придо

нето „а състоянието на Косо
во, е утвърждаването на от
изнамирането
говорността и
за
решения
ма истински
на
по-нататъшно укрепване
стабилността

ската класа, хората на труда
във всички области -на живонамират ме
та, младежта,
извори на сили
пресъхващи

войната, и по-късно, трябваше да уреждаме нашите от-

нашата

ост>щ®стве
ЩУ придобивките,
В социалистическата
ре
. ни
-полюция и строителство.

революцията. В контимуи
тота на революционната борраб отн и че
ба и изграждане,

СФРЮ. Този наш кървав при
нос е , нашият голям морален
на
капитал. Но и по време

от

време днина въстанието и началото
борба
революционната

на

борбата
съвместно с нашите съюзни
ци — Каза -подпредседателят
на
Председателството
|на

бивките

1 "

изминалото

те

ние за пълното им политичес
ко разобличаване и пораже-

Ние

1
По

на
историята.
принадлежот
Но живите извори на револ
придобивки
юцията свързват

от въстанието, от въс
таническия
народ. От станотехните мнтеревището на
си, това беше логично, но то
ва беше от съдбовно значе

МОРАЛЕН

КОСМЛЙ

БЕЗКОМПРОМИСНА БОРБА
ПРОТИВ НАЦИОНАЛИЗМА
те
на

страх

ГОЛЯМ

НА

ИЗ РЕЧТА НА ДРАГОСЛАВМАРКОВИЧ

По-

Милош Минич

провеждане

пък против собствения наци
онализъм се води борба че
сто само с думи, а не и с
дела.
Минич говори

и

за трудно

стите, които въздействуват на
нашата вътрешна
стабилност

не е

на

стабилизацио

политика.

Всеки,

който

готов да върви по пътя

на стабилизационната полити
ка трябва да замине от своя
пост, от доверената му длъ
жност, без
разлика на кое
място се намира от ООСТ и
общината
до Федерацията, и
да отстъпи мястото ои на по-

радушно се атакува албански

онова,

зъм или

то положение ма нашата стран
на, а отделно посочи
някои

с-п особен от себе си, на
зи, който иска >и може

отриацтелни
панисването.

провежда утвърдената поли
тика — каза Милош Минич.

отколкото

и

иреденти

национализъм,

собственият,

или

международно

нната

ят

друг

на

мно

загрижени,

национализъм

и

сериозност

и

кое

сила,

достатъчна

зина от онези, които
носят
н еп ос р е д ств ен ата
отговорност на всички равнища
за

процеси

в

сто-

БРАТСТВО

*

10

ЮЛИ

он
да

1981

из речта на фадил ходжа
на

БРЕЗОВИЦА
ТЪРЖЕСТВА В СВЕТА ПО ПОВОД ДЕНЯ НА БОЕЦА И

ш 00-СКОРО
М ЛОНВНДНРДМЕ ВРАГА
#

а

Нашата

- националисти,

политика

на

онално

равноправие,

наци
брат.

ство и
народи

единство
на
и «народности,

всички
соци

алистическия^
самоуправителен федерализъм —
няма
алтернатива.
Тя
на практи
ка

се

другото

потвърди каза между
Фадил Ходжа, ка

то подчерта, че вражеският
„Косово—република",
лозунг
води към отричане същината
на такова наше конституционустройство и че поради
но
това този е не само непри
емлив, но и дълбоко реакци
онен.
Отделно

Вървим по Титовия

път

]

Основно

враговете

внимание

в

речта

всички разликвидиран
на Косово са едно,
иредентисти - друго.

7

контекст, от тези съвместни и единни усилия,
се
различават някои реагирания
в някои среди в нашата стра
на, а по-рядко, и на Косово.
^Според тях. едва ли не, излиза, че
;най-големи
винов
ници
за вражеските съби
тия са ръководствата на Косо
во и Съюзът на комунистите
на Косово, а според някои,
макар и редки гласове, дори
и албанската народност
на
Косово. А тъкмо в тези сре
се чуват решителни гласо
против такива извратени

РЕВОЛЮЦИЯТА

НА

ЮГОСЛАВСКИТЕ НАРОДИ

1
!
С голямо тържество, което
I се превърнало в истинска ма
Югославско| нифестация на
' полското
приятелство, в пол

схващания-

! СКИЯ град Болеславец
бил
| ознаменуван 4 юли — Денят
|-на- боеца.
Посланикът
на

Вярно е — продължи
Фа
цил Ходжа — че косовските

! СФРЮ в Полша Мухидин Бе1 гич' °т името «а Председател

ръководства и СК иа Косово
са били небдителни. Наисти-

ято създаде всички възмож
на
ности за пълен размах
творческите сили на всички
народи и народности.
Той
между другото
подчерта, че
само - през последните четири
години на Косово са вложа-

на се касае за голяма небди
телност и неефикасност в бор
бата против национализма
и
иредентизма и затуй
носят
пълна политическа и морална
отговорност. Още повече, ко
гато всичко това се е случи

I ството на СФРЮ' връчил въз
| помеиателни
медали на 400
поляци.
участвували в Осво
бодителната борба
на наро
дите и народностите на ЮгоI славия.

ни около 2 милиарда долара,
от което 66 на сто са средства на Федерацията.
Тези
средства дадоха
възможност
да се финансира построяванай-гол
нето на 928 обекта,
яма част от които са промиш
пет
лени. В предстоящите

Ло, наша първостепенна задача представляват настоявания
та положението колкото
се
може по-бързо и по-добре
да се санира, врагът да бъде унищожен напълно. Основ
но е да се мобилизират всич
ки разполагаеми сили и час
по-скоро да бъде ликвидиран.
А главното бреме в това не
що носи тъкмо СК на Косово
и нашите други организирани
социалистически сили. На то

Ф.

години само от Фонда
на
за развитие
Федерацията
на стопанството -— на Косово
ще с? -вложат около 3,3 милиарда долара.
Помощта на цялата югослав
ска общност, която е обемна
и всестранна представлява из
раз на социалистическа соли
дарност на цялата работниче
Югославия към
ска класа на
работническата класа на Ко-

ва трябва да помогнат
от
своя страна и другите субек
тивни сили на нашата страна,
а отделно СР Сърбия, дори
и всички
наши средства
за
информация — казва Ф? Ход

;

По чповод Деня на , боеца
Югославяни, работещи в Пол
ша, представители на
стопан
ски организации и членове на
'посолството
положили венци
пред паметника на пострада
лите

в

прословутите

концла

гери

в

Майданпек

Овсйен

и

цим (Аушвиц), в които са за|! губили

животите

си

и

много

.югославяни.

вали над 500 наши граждани,
Приветствувайки. участниците
на
програмата, присъствуващите и гостите,
генералният
консул на СФРЮ в Щутгарт
Бранко Димитриевич
между
другото изтъкнал: „Вървим по
Титовия път.
то

юли бил тържествено оз

наменуван
ските

и

всред

работници

ската

в

федерална

Съюзът на

вия

жества,

в

и

затова трябва

смеем
те,

да

забравим

паднали

Титовите

думи:

ството

и

единството

ницата

«а

боеца

чествуван

окото
бил
и

на

и дру

сътрудничество

с

на

и

възгласила

жа.

и

по-

в

живеят

Общността
областта

Солинген
месец

юли

Над хиляда работници
от
организации,
наши трудови
петрол
ейно-химичстроещи
ния комбинат Швет в ГДР ор
ганизирали
тържествено*- съ
брание по повод 4 юли.
На
събранието присъствували
и
представители на нашето
по
солство в тази страна.

на

про
за

в
Югославският посланик
София Данило Пурич положил
венец пред
Паметника-кост
ница на 500 сръбски войни
ка, загинали в
Балканските
войни.. Същевременно
била
почетена паметта на синовете
«на югославските
народи
и
народности, паднали в Народоосвободителната борба
в
Българи^.
Венец пред възпо
менателните
гробища
на за
гиналите
югославяни в Рим
положил нашият посланик Ма
рко Косин.
На церемонията
присъствували и
италиански
официални лица и наши гра
ждани, работещите ИталияС подходящи репортажи и
други статии, средствата
за
масова
еца

и

/

народи

контрареволюциоииата
иеговр

на

за
и

югославските

надорности.

Фадил
На 12 юли т.г. в Стре

дей-

мнение

от

зимировци в

Сурдулмш-

ка

и

община

Криводол
градска

—

Долни

Димитров

община

ще

се

проведат

традиционните

гранични

събори.

Границата

ще

бъде

открита от 6 до
са.

1Це

бъдат

18.ча*

изпълне

ни културно-художестве
ни програми, а ще

ствено
със съвместни усп
ее преолия по-бързо Ще
долеят
всички последици от

По

и

въстанието

СЪОБЩЕШЕ

В речта си на митинга в Бре
зовица, Ходжа изтъкна,
40
иа всички ясно и откровено
албанци
трябва да се каже:
те на Косово са едно, а враговете — националисти, иреИзт7,квай
дентисти — Друго,
национализъм,
ки, че един
не
който
е взел размах,
пито
смее да бъде повод
друго
един честен човек от
нация да навлезне в ДРУГче единХоджа подчерта,

ност.

на

революцията

та класа и всички трудещи св
на Косово, изисква най-гол ядомакинма отговорност за
големи
ска работа и тези
средства трябва да се изпол
зват възможно по най-добър
подчерта

света

40-годишнината . от

почването

затруднения,
най-гол яма част
то се среща
от човечеството. Но, тъкмо
всичко това, от работническа

начин
Ходжа.

информация в

също отбелязаха Деня на бо

иконо
с кои

мически

всички

работят

50 клубове

зе

Денят

ГФР, в които

работници.

Бергхайм

като

си".

и

брат

тържествено

във

временно
наши

бойци

„пазете

югослав

ският посланик в СР Румъния
Грифун Николич положил ве
нец на гробовете на югослав
ски пилоти, загинали 1941 го
дина и погребани в Темиш
вар. Николич положил вен
ци на гроба . на загиналите
в
интернирци
югославски
На тези
тържества
Ар ад.
присъствували и представите
ли на Комунистическата пар
народните съвети
тия,
представители на въоръжени
те сили на СР Румъния.

се

за свободата,

Герман

клубове

да

сланици на своята страна. Не

гол еми места в

общностите

Югославските

кои

родината

държите като _най-големи по

югослав

република.

вие,

извън

сте съставна част на Югосла

ча
4

Всички

живеете

публики и САП Воиводина
когато и нашата страна, — са
пред много

По повод 4 юли

НА

на
генералния
консулат
СФРЮ и Културно-информативния
център на СФРЮ
в
Щутгарт,
организирал тър
жествено събрание
„Титова
Югославия като
свободата
блести", на което присъстзу

сово. Нейното значение е до
идва
толкова по-голямо, че
репо време, когато всички

изправени

И

РОДНОСТИ

Ходжа посвети на гипрогрес на Косога нтския
ко
во в Титова Югославия,

си

месец на манифестации и чествуване
40-годишнината
на
революцията. Централното тър
жество ще се състои на
11
Юли в Бергхайм.
‘

С ПОДХОДЯЩИ ТЪРЖЕСТВА В ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА И КЛУБОВЕТЕ НА ЮГО
СЛАВСКИТЕ РАБОТНИЦИ В ЧУЖБИНА И С ПОЛАГА
НЕ ВЕНЦИ НА ГРОБОВЕТЕ НА ЗАГИНАЛИТЕ В НОБ,
НАВРЕД ПО СВЕТА БЕ ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВУВАН 4
ЮЛИ — ДЕНЯТ НА БОЕЦА И 40-ГОДИШНИНАТА НА

този

ди
ве

40-ГОДИШНИНАТА НА РЕВОЛЮЦИЯТА

продават

Тито

—

стратег

иа

Рсполюциита

и

вдъхновител

за

и

се

стоки.

на народа

I
СТРАНИЦА 5

БРАТСТВО

*

ю

ЮЛИ

198*

ДЕЙСТВУВАНЕ

съюз

ТИТО КАЗА...
ДйЬшнатв

Народоосвободитолна

борба

и

победа над онова, което беше през миналите режи
ми, победа над ония, които угнетяваха и настояват
и по-нататък да угнетяват югославските народи. Ду
мите НАРОДООСВОБОДИТЕЛНА БОРБА — биха били само една фраза, дори и измама, ако те не биха
общоюгославски

смисъл

и

националон
ако но биха

смисъл за всеки народ отделно, тоест
значили освен освобождение на Югославия, същевре
менно и освобождение на хърватите, словенците, сър
бите,

македонците,

албанците,

мюсюлманите

и

т.н.,*

ако

Народоосвободителната борба не би имала таче наистина да носи свобода,
кова съдържание
равноправие и братство и на всички югославски но
роди. В това е същината на Народоосвободителната

ЮЖНОМОРАВСКИ

регион в социалистическия

Вслушване в гласа на
народните маси

нацио

ка упорита и така успешна, ако югославските народи
фашизма, и
не виждаха в нея, освен победата над

освен

В

I

налният въпрос в Югославия са неразривно свързани.
Нашата Народоосвободитолна борба не би била та

имали

КОМУНИСТИТЕ

НА

Социалистическият

еьюз

отнасящи
периоди,
дейността, и все повече се афир
политическа база на социалистиче

се до съдържанието на
най-широка

като

ското

Необходими

самоуправление,

конкретна дейност, преди
циито

на

вонсто

да

лрео

слабости от предходните

ДОЛЯ много

мира

регион

в Южноморавски

всичко

на

са

обаче

усилия

членовете

и

и

организа

комунистите, та методът на действу
на ролята, мястото и отговорно
съотоотствува

Съюза

на

стто на ССТН в развитието на самоуправитолната

система.

ните слуги, ако в тая борба не съществува народно
единство, ако в редовете на народоосвободителната
войска и партизанските
отряди в Югославия но
участвуваха сърбите, хърватите, словенците,
черно
горците, македонците и мюсюлманите...
(Из статията във в. „Пролетер“, декември 1942
година)
Мисля, че всички ще се съгласим с това, че
кашите инвестиции са прекалени, и не са в унисон
с материалната база на нашата страна, с темповете
на натрупването, с необходимостта за
постепенно
повишаване на жизненото равнище. То влияе не само
върху забавяне на повишението на жизненото рав
нище, но и за неговата стагнация.
Поради това, за

Онова, което безспорно мо
же да се отчете за напредък в
дейността на Социалистичес
кия съюз в региона в послед
но време е разширеното й
съдържание. Почти няма об
ласт на социалистическото са
от
моуправление,
въпроси
която

да

кия

ще, а по този въпрос трябва да кажат своята дума

ствяване

производителите

народната

ДИМИТРОВГРАД:

ЮЛСКИТЕ ПРАЗНИЦИ

СЮК, 7

об

ческа стабилизация и социал
но-икономически
прогрес,
сдружаването на
селскостоланските производители и в

/

демократизацията
вата

политика.

съюз

твената

на

на

кадро

Значителен

е

Социалистичес

за успешно осъще
концепцията на все
отбрана и

самозащита,

за успеха

БЯХА

за

ти й в общините,, както и в
региона като
цяло,
активно
участвуваха в уреждането на
много въпроси в самоуправи
телното
организиране на «ин
тересите,
развитието на де
легатската и скупщинската си
стема, борбата за
икономи-

приносът

на

тема

Организациите и
органите
на ССТН в местните
общнос

общност, в полза на повишение на жизненото равни

(Из доклада пред Осмия конгрес
декември 1964 година, Белград.

са

съждане и акция на ССТН.

да може жизненото равнище постоянно да се подоб
рява, е необходимо между другото, да се променя
инвестиционната политика. Изграждането, на редица
нови непромишлени строежи и нови
нерентабилни
фабрики,
изграждането на нови
сродни фабрики
(вместо разширение на съществуващите и кооперира
нето им, за което е необходимо
далеч по-малко
средства),
трябва да се изостави
тъй като всичко
това има изгледи и тенденции на стопанска автаркия
и представлява за нашата общност огромна загуба,
а понякога става и политически проблем. Нашата бъ
деща инвестиционна политика
трябва да бъде насо
чена така, че да гарантира рентабилност на влага
ните инвестиционни средства в полза на цялата

в нашето социалистическо общество.

,не

на

общес
както

широките

и

поли-

ството,

че

от обстоятел
през тази година

чествуваме 40 годишнината от
въстанието и революцията на
народите и народностите
на
Югославия
Общинският
от
бор на
Съюза на
бойци-

те в
юзът

Димитровгровград,

Съ-

на
социалистическата младеж и всички други об
ществевно-иолитически
орга
низации в общината е програ
мата за честву.ване на' юлски
те празници бяха
записали,
че тазгодишните
празненства
трябва Да бъдат тържествено
-чествувани.
Така и беше. «Вп
рочем,
на
ознаменува-нето
на

важните

събития

от Наро

доосвободителната
война
в
община Димитровград всяка
година се отделя
-голямо
■внимание, -но 'струва ни се,
че тази година----- годината «на
няколко юбилея, бе иай-тър
жествено.
Така например тази година
4 ЮЛИ — ДЕНЯТ НА БОЕЦА
бе отбелязан
твен начин

по най-тържес-

във всички по-

го-леми местни общности в об
щината,

в

които

бяха

органи

зирани
тържествени събра
ния 'и четени доклади за зна
чението на празника.
Както
и предишните години,
централното
тържество се лро*
веде в село Летърлаш, къде
то самодейците от -Димитров
град -изпълниха
културно-за
бавна програма.
Лагерните
огнъове горяха
до късно през нощта на 4
срещу 5 юли, а на гробове
те на загиналите и
умрели
бойци ухаеха цветя, положе
ни от хора
«от общината. По
повод 4 юли е Димитровград
бе организирано състезание
по спортна
стрелба и д-руги
подобни
манифестации.
7
ЮЛИ — ДЕНЯТ НА ВЪСТАНИ
ЕТО
на.; марода' и народи ос
тите в СР Сърбия също така
беше чествуван
по-тържествено от предишните -години.
По

традиция;

тържество се

ричеокото

централното
състоя «на исто

«място

Ще , където «бил
Царибродският

развойни

планове,

ните разисквания

лублич

в'ЬР*У

ПР°

Констиектоамандманите на
туцията на СФРЮ и на Консти
туцията на

СР Сърбия-

„Изворисформиран

партизански
отРЯД „Момчил Войвода". На
тържеството
нрисъствуваха
всички
бойци от местното

в се
бой

ци от Димитровград,
Желюша, Летърлаш и Смиловци, за
пасни
военни старшини, ра
ботници от димитровградски
те ООСТ, представители
от
дим-итровпрадските обществено-политически
организации
и общности,
членове на Фе
риалния и Изв-идническия
съ
юз,
членове ,на исторически
те секции,
граждани, младс^
жи,
войници... Пред насъбра
лия се

народ

говори

ворище ", недалеч
Сенокос, подобна

от

село

манифеста
ция се състоя и в село Трън
ски Одоровци,
където
бяха
положени
«венци и
цветя
пред паметни плочи, истоои
чески -паметници на затича
лите през НОВ-а. Както
на

става

мЯсто

за

раздвижване

на конкретни акции по въпро
сите,
повдигнати от труде

Отваряйки
към

се

повече

все

всекидневната

и

акция

се
проблеми на трудещия
човек, пренасяйки интензите
та

на

акцията

в

организаци-

ите на сдружения труд и мес
тните

общности,

объощайк >

внимание

нз

дей

ността на комунистите
в оста
обществено-политически
. лите
организации,
първичните
ор
ганизации
работят

на

СК

много

върху

трябва

да

по-интензивчо

единодействието

социалистическите
всяка

конкретна среда.
време

се

на

сили

във
В

по

забелязва,

както бе изтъкнато на посоче
на
заседание на МОК

акции

на

ССТН

и

Съюза

на

синдикатите по проблемите на
сдружения труд, с които по-ра
на
ССТН не се е занимавал
се

постигат

добри

резултати.

Съюзът на бойците е една от
най-активните части на фрон

В това израстване на ССТН
в региона незаменима е рол

та на социалистическите сили,
а също така и младежката ор

ята на над 38 000 членове на
Съюза на комунистите, мно

ганизация
участие в

зинство от които дейно учас
твуват в акциите на Социали

листическия съюз.

етическия съюз. Колко пове
че Съюзът на комунистите ук

Акционната вързка „ООСТ
местна
общност" е едно
от основните звена в дей
ствуването на ССТН. На
този
план е необходимо
същестаено
ангажиране на заетите

репва като
организация на
революционната акция,
тол
кова по-видимо е конкретното
му действуване в ССТН. Всъ
щност,
все повече укрепва
съзнанието, че действуването
на комунистите и организа
циите на СК в ССТН е ключов
въпрос в действуването
на
СК в политическата система,
сред трудещите се и широки
те (народни маси.

легатски
развиват

принцип,

бавно

се
делегатските
отно
шения във фронта ,от под
ружниците до междуобщинската
конференция.
Все
още има елементи на форум
ната затвореност,
незадълбо
чекост, формализъм,
импро
визация и друпи слабости, ко
ито спъват акцията на ССТН
и които са причина за бавно
то му развитие като облик
на самоуправително
ване на масите.

сдружа

В целокупното
действуване
на Съюза на комунистите, при
жата за оспособяване
на
ССТН да «изпълнява докрай
обществената ои роля е непрекъсната задача ;на комуни
■стите.
Усъвършенствуването
на съдържанията,
методите
и облиците
действуване
във фронта

е условие за кон

възход

на

жизнените

лите

проблеми

ние, което трая
през нощта.

се

«и

на

това

Петров

хора

щите се и гражданите.

тинуиран

Т.

трудовите

гражданите.

СКС в Лесковац, че в общите

изт7,кнато на неотдавнашна
ното заседание на МОК
СКС в Лесковац , все повеч^,

нето

късно

масово

преп
участ

бе

„Изворище" така и в Тръноки
Одоровци,
тържеството се
превърна в «народно
увеселе
До

и

нейното

ното

другар

ят Васил Ранчев, «председател
-на ОК на СКС в Димитровград.
Освен
тържеството на ,,Из

вуват

е

съюз в
Социалистическият
Южноморавски регион, както

Начинът и методът на действуването на Социалистичес
кия съюз обаче не съответствуват на мястото и ролята
му в политическата система.
Въпреки че е учреден
на де

дружество на СУБНОР
ло Каменица („Висок"),

осъществяване

следно

ОЗНАМЕНУВАНИ

По най-тържествен начин
Изхождайки

са
тически акции, каквито
приемането на средносрочните

като

и

по-го лямо

борба.
Днешната Народоосвободителна борба но
би
могла да завърши с победа над окупаторите и тех

литика,
рано

в

«на

гражданите.

разрешава
и останатрудещите
В

съществено

обобществява

на

взима
Социа

преодоляване на двойното по
ведение

на заетите
актив
ност в ООСТ, бездейстзуваче
в местните
общности — комунистите
трябва да дей
ствуват и с личен пример.
Действуването

на Социалис
съюз би било мно
го по-успешно ако още пове
тическия

че се активират неговите сек
ции и ако ССТН много
посъществено
тролната

изпълнява

си

функция-

кон
Тази

конституционна роля на

Соци

алистическия
съюз
досега
съвсем
малко се осъществя
ва на практика, а тъкмо тя е
условие за осуетяване
на ан
тисамоулравителните
явления- Задачите на комунистите
на този план са твърде сериозни, понеже нарушаването на законността,
бюрокра
тизацията
на органите- на уп
равлението
и
обществените
служби,
непоследователното
провеждане
те

на

обществени

договори «и

самоуправител

ните

споразумения,

лизмът

и

на

ните права на
билността
влияят

национа

иредентизмъта

рушаването

на

върху

на-

самоуправител
хората,

нестз-

пазара,

лошо

разположение-

то «на трудещите се и гражда
ните,

което

последици
акция

ще

тите.

целокупната

повече

в местните
общности, където
впрочем се решават
м. ого
техни жизнени проблеми. За

резултат
се

все

акциите

на

по

има

отрицателни

за

целокупната

и

Съюза

К.

на

комунис

Георгиев

СТРАНИЦА 6
БРАТСТВО

*

10

ЮЛИ

1981

\
СРЕДНОСРОЧНОТО

развитие на
СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

ОТ

1981

ДО

«985

Г.

В

ТЪКАЧНИЯ

Ускорено развитие И укрепване
на материалната
През последния средносрочен период (1976—1980)
/рдулишка община се разви с
ускорени
темпове,
Окрити са
няколко нови производствени
мощности,

В
период от 1981 до 1985
година инвестициите
ще достигнат сума от 3637, 8
милчона динара, като
при това не
вестициите в
промишлеността
заемат кЪм 70 на сто. Характерно за
сегашните инвестичии е, че Ще бъдат влагани
в обекти и мощности,
които
ползуват местни суровини
и
възпроизводствени
мат;ериа-

между
които поважно място заемат обувният
цех на „Кощана" от ВРаня,
модната конфекция „Бело по
ле",
дървообработвателния
цех. Заедно с
предишните:
„Пети септембар
за
авточасти, „Галеника" за минерал

ли на
тели.

на вълна и други създадена
е реална база за интензивно
стопанско развитие в общината.

За отбелязване е, че значителна част от инвестициите
Ще се даде за модернизация-

През

производи-

1976—1980

ДИМИТРОВГРАД

От всички краища на страната стигат предложения за
сдружаване на средства, понеже за изделията на димит
ровградския
тъкачен цех са заинтересовани и лроизводи
телите на мебели...

Всичко започна преди де
сетина ^години, когато с един
обикновен
тъкачен стан работливите ръце на Димитров

предложения за сдружаване
на средства,
понеже за изделията от Димитровград са.

градските

низации,

от

дителите

на мебели;

да

тъкачки

предлагат

и

започнаха

дават

на

година до
ходът вх стопанството е уве
личен приблизително три пъти, колкото и
общественият
брутопродукт.
Националният

зара

доход само за последните че-

рашения в жилищата...

тири години нарастна
ти и от 8057 динара
тел
гна

вати • или

МЕ
НА

столански
Благоприятните
процеси са
резултат
преди
всичко на сдружаване но''сто
панските
организации
в поголемите^ стопански
обедине
ния. При това са приети ста
билизационни мероприятия, в
чиято основа
са
залегнали
икономии на
суровини, възматериали,
производствени
енергия, целесъобразно ползуване на работното време и
средствата на труда с пълно
натоварване на машините, както и намаляване на отлуските

по болест.

среднонастоящия
През
срочен период е запланувано
общественият продукт да ра
сте с 20,7 на сто, националНИЯТ доход с 20,6 на сто, а
физическият обем на промишленото производство с 22 3
и

на

селското

стопанство

С

Увеличение на производството чрез

занапред ло-расе
ползуват
като се изнамио-

ще

ционално
средствата,
ват вътрешни

ДИНАМИЧНИ

резерви.

ИНВЕСТИЦИИ

та и реконструкцията на съществуващите мощности: ,
ти септембар",
„Мачкатиц
„Зидар",
,,Власина-продук. .
Едновременно все повече ще
се прилагат мерките на ико
номическата стабилизация, ка
пътища
то се тЪрсят нови
и
за сдружаване на
труда
средствата с по-големи орга
низации на сдружения
труд

ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ НА
САМОУПРАВЛЕНИЕТО
обще
Самоуправителните
ствени
отношения
през този период, а и занапред все
навлизат
в
по-дълбоко ще
бита на хората. Във
делегатската
на

живота и
еждането

РАЗГОВОР

С

МИНЬОРИ

*

«0

ЮЛИ

дина, а за цената дгже и че
ГИ*С1.

Роради

вс!^ко

това

който има над 100 зае’и, гла
вкс работнички и още 30, ко

Димитровград

започна

хубавите

насочава
За

-Го

кратко
се

изделия

услужни
в нестопанските
дейности към 1500 души.
Всички тези резултати
са
осъществими. Грижата на об
ществото, се реализира
чрез
Фонда за насърчаване разви
тието на недостатъчно разви
тите краища, който
отпусна
значителни средства. От дру
га страна извършена е пълна
мобилизация на силите наче
ло със Съюза на комунисти
те в реализацията на всички
належащи въпроси,
особено
в стопанството, тъй като ус
ловията на
стопанисване -в
световни размери
постоянно
се влошават. Само с всестра
нни усилия интензивните тем
пове на развитие могат
да
се поддържат, дори и преви
Ст. Н.
шават.

в

момента

са

взели

пи

видя и

пъРвиЯ

чен

съвременен

тъка

селата

оперативни

е

увеличи

производителността,

се

намали

облекчи

производството.

нуждите
на

можа да

на

година се

ви машини,

От

годи

купуваха но

увеличаваше

се

занаятчийската
растна

в

година

тъкачница пре

основна

она

организа

резерв

своя

работата

организирана

четири
ища

на

е

смени.

От

стана

всички

на

сто

град

и

же

в

през

кра

35 мили

колективът

и

о-**

средства

от

за подтик недоста-

от

тях.

вярват,

краища

н^

В

този

Димитров-

че

останалите

се

обезпечат

ще

банкови

кредити,

въпрос

призмата

поне-

наблюдават

на

икономи

ческата логика.
С. Хамидович

пристигат

страната

това да

СР Сърбия вече обезпечи 80

чрез

има към 20

а

развитите

тази

тъкачни

а с

миграцията.

необходими

средства

• съвременни

тъкачни цехо

и

динара,

ция на сдружения труд. Сега
организация

учили-

За осъществяване на тази за
дача са

тъчно
1981

и

Намерението

по селата,

на Фонда

производството...От началото на

и*

Но

задоволи

пазара.

из--

съществуват

да открият
и

това не

.а

използувани ко

домове

0щни сгради.

ве

на

който

в

многократно

и

стан,

своят шанс. Ку

,%т че

граждане на нОви обекти, по

недостатъчно

голямо

обучават,

средства*

неже

на

се

решете

разходват

намериха на пазара в страча-

то търсене на изделията, „Ус

модернизация

ито

трябва да се увеличава. Вече

та.

Благодарение

ТОЗЧ

колектив,

помогне

га"

да

тъ*

ръце тру

да

производство.

За

ук

„Услу

в

орга

произво

Само пак да заработи мината
в

това, чо,

бъде активирана и да се В|,р

бъде °т"
мина
Почти не
крита по трети лътсъществува ежедневник, кой-

на в своето родно
дото започнах като

то да не е писал, през посмино „Ерледно време, чз
два / пъти,
ма" е закривана
най-качествече притежава
850 миньо
ните въглища, че
ри пак Щ©- започнат да работят в Ракита и прочие.

сия да получа.

„Ерма"

ще

Тези ДНИ посетихме село Ра
се срещнахме
къДето
миньори, чието же
с няколко
в най-скоро
лайне е мината
време да бъде активирана и
отново
в

да

родното
ВИТКО

започнат
си

с

работа

село.

СТОИЦЕВ: - В момина „Ле-

ае"™ обаче миньорската про
научих тук Ь Раки1а, а
фесия
се чаз
„Ерма" Излишно е да
мината да
ва, че едва чакам

/
БРАТСТВО

хубави

и

ОТ РАКИТА

кита,

години
През изтеклите пет
динамични
б яха реализирани
бяинвестиции. Според плана
инвестиции
|а
ха предвидени
при близително
стойност
от
Реели1,3 милиарда динара.
над 85 на сго,
зирани бяха
общинакоето ще рече, че в
с-ьс Съюза на комунистите съ
благо
умяха да използуват
стабилни
услопри^тиите и
вия за развитие.

пре

4 организация

луга"

Не съмняваме се

дейности

за

желание

време

20,8 на сто.

те

се

ндколко

коиго

каните те чакат и по една го

довата

ва

V

резултати могат да се
усипостигнат с всестранни
а особено на
лия на всички,
работниците от материалното
производство. В нестопански-

само

организирано

с

Тези

ползваха

на тези работливи

1975 година, достиот
19 239
динара
1978 година. По този по

РОПРИЯТИЯ — ОСНОВА
БЪДЕЩАТА ДЕЙНОСТ

па

качествени

заинтересовани

Димитров грйд-.ки

2,4 пъ
на жи

СТАБИЛИЗАЦИОННИТЕ

А

и

ди всичко, за покривки на кре

през
сума

през

хубавите

изделия-

казател Сурдулишка
община
заема първо място в Южноморавски регион.
Настанява
нето на работа съШо бележи
интензивни темпове:
средно
годишно расте 6.9 на сто, докато личните доходи на зае
тите са по-големи с 2,4 пъти.

*

домашните

В

Тъчат за
бъдещето си

система и прякото решаване
на трудещите се и гражданйте по всички живототрептящи
въпроси, допринесе
резулта
тите да бъдат още по-големи.
За работническата класа на
Сурдулишка община може да
се каже, че е твърде млада.
Според плана до 1985 годи
на
общият
брой на зае
тите лица трябва да възлезе
на около 6000 души, като при
това броят на заетите в пря
кото
материално
производ
ство възлезе на над 4500, а

ЦЕХ

ньор

и

село, къмлад ми
където искам и пем-

яким ЗЛАТАНОВ: — Отдав

СТАНКО ЛУКОВ: — Аз сЪно
що работя в „Лоце",
вярвайте ми душата ми е в
„Ерма". С нетърпение очаквам деня :когато пак ще вло
зна

в

нашата

ВЛАДА

..Ерма".

КОЦЕВ:

-

Чува*,

говорят, че н а й-гол емидт проблем щяло да бъде
— недостига на работна ръ
ка. Това не е вярно. От то
зи край има много нашеннякои

ци, които работят в цялата
страна, и КОИТО 1НИТО МИГ НЯма да чакат — веднага ще се
върнат да работят тук.
СТОЯНОВ: — 'Кога
през 1963 година закри
„Ерма" струваше ми се,

СТОЯН
то
ха

че няма да преживея. Ето
сега съм бригадир в мината
в Криво Фея, но щом като
се активира „Ерма" тук съм.

на се приказва, че
дник щял пак да4
Отначало
вирон.
вах в това, обаче

нашия* РУ
бъде акти
се съмня
сега вече

и аз вярвам, че наскоро ще
заживеем като преди 18 гоМоето сърце е миньдини.
орско7 в него тече миньорска
кръв, като впрочем на мнози
ьл от този край.
АСЕН

МИЛЕВ:

пенсионер —

И мен ме интересува „третият
живот"" на „Ерма".
Напро
тив, едвам ли има някой порадостен от мен, когато про
чета
.във вестник, чуя
по
радиото или пък видя ло те
левизиято — Ракита. Напосле
дък това стана „редовна" те-

ма на журналистите, а нашият
народ казва, че къде има дим
има и огън — значи „Ерма"
наистина

ще- започне- да

ра

боти.
ЙОСИФ МИЛЕНОВ: — Пом
ня, деня. когато нашата мина бе открита за първ път.
Помня, когато Се закрита и
всичко,
пак открита. Помня
а как няма да помня когато
в „Ерма" прекарвах половин
живота си. 33 години рабо
тех в мината.' Сега вече съм
в пенсия, но няма да ст-я
стс скръстени ръце, ще по
магам. Ако немога с друго
то поне със съветите, защото
33 години не са малкп, нали?пак
Аз вярвам, че „Ерма1
ще бъде активирана, защото
■Ъ*
най-качествените камени
глища в Югославия са имен
в Ракита*.
но тук Те П.
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ДЕЙНОСТТА

НА

СЕЛСКОСТОПАНСКО-ТЪРГОВСКИЯ

„ВЛАСИНА ПРОДУКТ"

КОМБИНАТ

Изграждане на нова
амбулатория

Производството на храна
първостепенна задача
В

селскостопанското

което в крайна сметка значи:
на
производство

разви

тие на Сурдулишка
община
селскостопанско - търговският
„Власина-продукт
"
комбинат

по-голдмо

има решаващо значение. Още
че. селското стопан-

загубват

храна. При това следва да се
изтъкне, че собствениците не

повече,

ство е един

от водещите от
отделя
който се

расли, на
особено внимание ув настоя
щето средносрочно
развитие
на

общината.

Производството
на

на храна и реализацията
проекта „Морава И" тук

правото

си

на

соб

ще бъде увеличено с 48,5 на

ята на СФРЮ). Нещо повече
на обединените плоЧци няма

оождат 31,5 тона.
От казаното личи,

да се плаща данък за пбриод от шест години. След то

селското

ния ДОХОДувеличенио
Предвижда се
на поливните площи. Общо

лучиха предимство.
Във финансирането на този
проект
участвува и Между

трябва
млеконадоят
се увеличи с -29,6 на сто,
или общо да достигне годишно производство от 13 650 то
на. Производството на вълна

да

ственост над тези площи (пра
во, гарантирано с конституци

зи период ще се заплаща са
мо 1,6 на сто от осъществе

по

Денят не

година

сто,

или

общо

ще

стопанство

се

произ

о

на

Сурду

създаването
важно място в
на дохода в общината. Разби
се,

в

сегашния

самоупревителите - П

тни, в

средносро

народната банка за
обновле
ние и развитие:
Според то
зи проект на територията на
общината
трябва да се из-

Звои-

- 60 н1в.Т.ЯГбуГ,ГрГН.0кИо„тГ0сГд
то на
могат да се лекуват около 4000 души от
година ще
Дерекула и други села.
да
Накто е известно амбулаторията трябваше
обаче
бъде построена още през миналата година,
поради обективни причини изграждането й бе отложе
но и ОТО, че този дни построяването действително за
почна.

че

лишка община со отделя все
по-голямо внимание и 40 то
злома все по
занапред ще

ра

звонци

обезпечени.

Най-важното е, че средства са
република Сърбия участвува с милион и
Именно,
обезпе300 хиляди динара, а останалите средства са
чили Здравният дом и Самоулравителиата общност
по здравеопазване в Бабушиица и жителите от селата
о Дерекула, които успешно проведоха акция, в която
внесе по 500 динара Отзивчивост
всяко домакинство
за
та на населението в този акция свидетелствува
значението на амбулаторията в здравната защита иа
хората от този
ма

край, която особено

през зимата.
Излишно е да

амбулатория в

се

им е

говори какво

Звонци ще означава

иеобходи-

новата

здравна

за туризма в то

гради масив от 400 дка овощ
ни градини на площи,
които

зи край-

са частна собственост.
Освен
това, предвижда се и стромини-ферми
ителсво на 130

която ще построи „Комуиалац" от Бабушиица, ще
се лекуват и 900 миньори, които ще работят в мина

На

„Ерма"

за отглеждане надребен до
битък, както и 30
смесени
ферми. Собственици и носи
тели на това начинание
ще
бъдат кооперантите.
Според
изчисленията за строителство
то на една ферма при коопе
рирагци собственици ще се
изразходват
приблизително
360 хиляди динара.

Складът

на

„Власина-продукт" на Власина

трябва да се поливат
над
5000 дка, и то 1500 дка озо«щни градини и 3500 дка зе
ленчукови градини.
За развитието на животно
въдството и селското стопан
ство, освен Международната
банка за обновление и развитие,
значителни
средства
ще отдели и Фондът за на
сърчаване
развитието на сто
лански недостатъчно развити

120 милиона динара.

Една от предстоящите зада
чи е безспорно уедряването
на обработваемите
площи.
Прилагането на т.н. комасация
ще даде многостранна
пол-,
за: на масивите могат да се
прилагат съвременни агротех
нически мерки, земята
ще
обработва

те краища,

както и селскосго

панско-търговският
,^Власина-продукт".

комбинат

С изменението напородис
тия състав на добитъка
ще
се допринесе и за по-добри
ефекти в
селското
стопан
ство. Така например до 1985

механизирано,

чен период ще трябва да се
извърши коренно
ство в селското

преустрой
стопанство.
Основното е да бъдат създа
дени масиви, отглеждането на

буба

е

най-големият

враг

на

картофите з нашите краища, където този зеленчук дава сравнително високи добиви; Това вредно
насекомо се размножава бързо и за кратко време
се намножава толкова много, че картофите
ват без листа само за няколко дни.

оста

Борбата срещу картофената буба се води по
различни начини.
Картофите се пръскат с раз
лични химически вещества, но е добре ако сто
панинът на картофището има възможност да отстранява вредните насекоми физически относно
без употреба на отровни вещества, понеже някои
от. тях, когато попаднат в земята, запазват за подълго време отровните си свойства.
Физическото
отстраняване и унищожаване
трябва да се прилага непрекъснато и твърде упо
рито. Картофището трябва често да се прегле
жда и да се отсраняват възрастите
насекоми.
Осуетяването на картофената буба може да
се
върши

и

която

в

най-скоро

време трябва
Т. Петров

Демонстрация на сел
скостопански машини

отделни видове растениевъд
ство да се районизира, а
в
полупланинските и планински

За втори път в Смиловско поле, недалеч от Ди
митровград, на 30 юни бе проведена демонстрация
на селскостопански машини.

те райони
животновъдството
да стане главният отрасъл.

И тази година индустрията за производство ка
селскостопански
машини „Змай" от Земун, която
сътрудничи с американската фирма „Хестън", де
монстрира машини за косене и балиране на трева.

Средства за развитието
селското стопанство могат

на
да

Зеления
се ползуват и от
план, а също така и собстве
ните средства на
селскостоланските производители,

кои

то занапред ще имат все поголям интерес
да влагат в
него.

Демонстрацията на машините предизвика голям
интерес сред селскостопанските производители в об
щината, които проявиха жив интерес за машините,
тяхната работа и естествено за цените им.
Трябва да добавим,
година,

чрез_ унищожаване

на

яйцата

й,

които

се намират на отделни листа в групи от 20 до 40
бройки. В този случай тези листа трябва да се
откъсват и унищожават заедно с яйцата. Разбира
се борба против картофената
резултатна, необходимо е да
нейните ларви.

бубе за да бъде
се унищожават и
..

.

ХРАНЕНЕ НА СТЕЛНИТЕ КРАВИ
В отглеждането на кравите периодът непо
средствено пред и след теленето е извънредно
важен за млеконадоя. На два три дни пред отел-

когато в

ни десетина
мо 4.

че за разлика от миналата

Смиловско

машинн,

тази

поле бяха демонстрира

година

бяха

показани

са-

Т. Петров

Ст. Н.

Съвети за селскостопанските производители
Картофената

Ракита,

ДИМИТРОВГРАД

на в обществения
сектор
трябва да се изгради ферма,
в която ще има 3600 овце и
1400 кози. Според изчислени
ята за строителството на тази
изразходват
ферма ще се

се

в

в новата амбулатория»

да бъде открита.

В средносрочната
програ
ма на развитие до 1985 годи

към

края да добавим, че

тогава на ябълковите дръвчета стават следните про
мени: клоните са къси и. тънки, ' с малко листа,
Листата имат мътно—зелен цвят, който на ’ много
местд преминава в бронзови петна, и рано опадат. Дръвчетата изкарват малко цветове.,
следователно дават и малко плодове.

янето, на кравите трябва да се дават намалени
оброци храна. Особено
е необходимо да се намали сочният и концентратен фураж, а да се даЛипсата на калий също се забелязва чрез
ва с по-малка хранителна стойност. На
_| стелните
промени на листата. На върховете на клоните
крави дневно се дава Т—2
ликг сено и леко смеля-*
стата имат вехт зелен цвят.
ема храна
във вид на гъста каша (пшенични триНервите са тънки,
ци, овсена премлина).
Пред отелянето кпавит. ^Исгата избледняват, а ръбовете им почерняват.
Р
Промени се забелязват и на клоните
'не трябва да се пускат на паша.
т« често
изсъхват.
Първия ден след отелдиего, на кравата се
За да се премахнат тези явления, овощната
дава само качествено сено, а от втория ден се
трябва редовно да се наторява
през
дават и по половин килограм трицн във вид на градина
есента с фосфорни и калиеви, а през пролетта
гъста каша. През
следващите ндколко д>ни коли
със
смесени
торове. Ако вредните явления на личеството на триците се увеличава до 2 кг дневно.
стата се забелязват тези дни, състоянието може да
Твърде важно е на кравата да се
дават достатъчсе подобри до известна степен, ако веднага се
ни количества свежа
питейна вода.
наторят овщните градини
със смесени
торове,
За нормално състояние на вимето е необкато се изразходват 300 кг тор на един хектар.
ходимо първите дни след отелянето кравата да се
мълзе 5 до 6 пъти дневно, но не докрай,
а само
БЕРИТБАТА НА МАЛИНИТЕ
толкова, колкото да не набреква вимето й.
Качеството на малините, които се изнасят
Във втората—третата седмица кравата
се
на пазара до голяма степен зависи от беритбата,
храни с достатъчни оброци, като постепенно
се Защото грешките, направени при събиран ето не
повишава хранителната им стойност.
/ плодовете по-късно не
могат _ да
се
поправя".
Малините се берат в малки и плитки съдо
ЗАЩО СЕ СВИВАТ ЛИСТАТА НА ЯБЪЛКИТЕ
ве .(кошници), които събират от 1 до 5 кг. Берит
Често , пъти на някои'ябълкови Дръвчета се
бата се аЪрши в хлад: рано сутрин
когато изчезне
забелязва, че листата им се свиват напоре и на- росата (най-късно до 10 часа)
и след обед (от
вътре,
рано пожълтяват и опадат.
16 часа до вечерта). Необходимо е да се води
сметка плодовете да не бъдат
Такива явления
най-често са последици на
влажни, защото
сетне лесно
. липсата на фосфор в прехраната
се развалят. Беритбата се
на клоните. Ако
върщи
пък в зе мята няма достатъчни
всеки трети ден,
количества азо ,
а ако времето е твърде топло
всеки
втори ден.

'
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РЕЗОЛЮЦИЯ
V

На Третия нонгрес на
самоуправителите в Югославия
I
Овладяване на работниците с общественото възпроизводство
1. Третият конгрес на самоуправителите изтъква, че
самоуправително организираните работници и
трудещи се, както и всички организирани социалистически сили в обществото. трябва с целокупния си
труд в институциите на общественоикономическата система да въздействуват поведението на всички фактори в обществото да бъде в службата на заздравяване' властта на
работническата
класа,
трудещите
се и гражданите и постоянно да се
разширяват и развиват всички форми на самоуправлението и, социалистическата самоуправителна демокрация, а особено в областта на
общественото възпроизводство, над
което оаботниците и другите трудеши се нямат пълен контрол. За таТ мм е нмжно
последователно да се осъще— последователно да
ствява правото и Длъжността на ра

?

ГГрруГ»«

ствата за задоволяване на общите
нужди и установи техния ефикасен
контрол над средствата за задоволяване на общите обществени нужди в обществено-политически ,о об
щности;
2. Конгресът изтъква, че за насърчаване ло-нататъшнотото развитие на саоуправителните отношения
в областта на разширеното възпроизводство е необходимо:
— да се увеличава възпроизводствената способност на организациите на сдружения труд като съществена предпоставка за самофинансиране и непосредствено решаване на работниците за развитието
на материалната основа на техния
труд;
- Да се създадат услови» необходимата концентрация и циркулация на средствата осъществява предимно с непосредственото самоуп*
елно
ане на труда и

давгк

лгз»» »—.»•

средствата
™ нГ
ширяване и развитие на матери
ните основи на труда изадо
я
ване на съвместните и обши обще
отвени потреби извън основните р
ганизации;
— с активността на всички ор
на
обществото
ганизирани
сили
решително да се превъзмогва праизвън сдружектиката факторите
спойка
ния труд а
неформалната
на деловите органи, организаци
на сдружения труд, банките, из
нителните органи на оошес
политическите организациите
за средствата на разширеното
производство;
— да се осъществява ^правото
на работника да решава

средством тях да се развива и не^ ственото сдружаване сред
н' »
организацията на сдружествата на ^ ^ ^ осуетят тенд0н.
0Р^ регионално затваряне на
основните и сдружените банни;
— заради непосредствен контрол на работниците на паричните
обрашения да се създадат обществени условия и отклонят прелятствията за по-широно организиране
на интерните банки;
на
— да се осуетят органите
общно„яшесАено-политическите
° ти и субекти извън сдружения ТРУД
с
сУвоите пълномощия да сенамесват в приемането на решения в
“ргани30ЦИИТ0 на сдружения труд

и банките;
— да се осуети институтът на
самооблагане да се използува за
превалено разширяване на фронта
на инвестициите и да се обезпечи
най-цялостен демократичен процес
в изясняването и определянето на
гражданите за потребите, които ще
се задоволяват чрез самооблагане,
а все повече да се използува за задоволяване на с плана установени
те непосредствени общи потреби на
трудещите се и гражданите и, въз,
основа на придобитите положителни
опити да се обезпечи по-нататъшно
усъвършенствуване на демократич
ния процес в приемането на реше
ния за въвеждане на самооблагане.
Оценявайки, че депозитно-креди
тната система и начинът на емисии
на пари и нейното използване е
една от значителните причини на
доминацията на банковите кредити
във финансирането на разширеното
възпроизводство, отслабването. на
възпроизводствената способност на
организациите на сдружения труд,
нанто и фактор за увеличение обе
ма на потреблението над нашите
действителни възможности, с това
и фактор на инфлация и нарушава
не на нормалните процеси на об
щественото възпроизводство — Кон
гресът се застъпва:
— да се преразгледат съществу
ващите решения в законите за ос
новите на паричната, нредитна и
баннова система и съответните от
ношения уредят така, че работни
ците да овладеят отношенията и в
тази област, емисията на пари и
целокупната монетна сфера да се
постави в служба на сдружения
труд и монетно-кредитната полити
ка да се потвърждава и осъщест
вява на самоуправителни основи;
— да се обезпечи системата на
кредитно-монетната политика да до
принасят безпрепятствено развитие
на процеса на общественото въз-

производство и осъществяване на
икономическата стабилизация;
— да не се даде възможност на
употребата на примарната емисия
за финално потребление, прекъсне
превишеното селективно кредитиране и ускори положението на та
кива форми на примарната емисия,
които ще бъдат непосредствено в
зависимост от
стоково-монетните
течения;
радинално да се ограничи
употребата на чуждестранни кредити за финансиране на разширеното
възпроизводство в динари:
3. Конгресът.зове работниците в
материалното производство и в об
ществените дейности с непосред
ственото си ангажиране чрез сво
бодната размяна на труда да над
минат отчуждаването на решаване
за съвместните потреби.
Във връзка с това, Конгресът
изтънва потребата:
— колкото е възможно, по-голямата част от съвместните потреби
от дохода на основните организа
ции на. сдружения ТРУД Да задово
лява в отношенията на непосред
ствената свободна размяна на тру
да и сдружаване на труд и сред
ства върху трайни вазимни интереси
и потреби и съвместно създаване '
на доход;
—■ когато естеството на дейнос
тите и взаимната свързаност това
изиснват, организациите на сдруже
ния труд на обществените дейности
в областта на науката, насоченото
образование и
здравеопазването,
трайно се сдружават с организаци
ите от материалното производство
в общи трудови организации, сло
жни организации
на сдружения
труд, делови общности и др.;
— по-значителна част на общи
те потреби в областта на жизне
ния стандарт на трудещите се и
гражданите да се осъществява от
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личните доходи на работниците и
трудещите се върху начала в ромните на солидарност и- взаимност
на непосредствените отношения и
чрез местните общности; ч
_ в рамките на организиране на
интересите да се афирмират основните обкщости и техните единици
и в тях или през тдх осъществява
свободната размяна на труда;
— в по-широките самоуправителни общности на интересите и тех
ните сдружения и съюзи чрез съгласуване на плановете и програми
те главно осъществяват по-широки
те общи интереси и потребности,
преди всичко, самоуправително до
говаряне за стандарта и степента
на по-широката солидарност за тях
ната реализация, усъвършенствуване на свободната размяна на тру
да и подобно;
— да се осуети решаването в
скупщините на самоуправителните
общности на интересите за въвеж
дане на самооблагане за решаване
на работниците в основните организации и общности;
— да се прекъсне с практиката
вместо със самоуправителни спора
зумения, размерите на облаганията
и предназначението на средствата

чин и тапа създават и възпроизвоване на професионално администрадо
ждат иа анонимен начин средства;
тивни и други дейности в тдх
гана,
че
опроделе— да се преразгледа данъчната
усъвършенствува
от
ни дейности се доверят на организа- сиптема и данъчната политика
циите, които осъществяват свобод- становището на осъществяване на
ната размяна на труда, на профе- саМ0управителните права на работсионални, научии и други организа- НИцИТе в сдружения труд и иска на
ции канто и на общите професио- ИНОНОМИческата и социална политинални служби на повече самоупра- ка;
зителни общности на интересите,
— да се намалят данъците —
В политината на общото потре обороти и другите
форми на побление Нонгресът се застъпва:
средствените данъци и други дажобшествено-поли
във всички
дия, които са все по-обемни и все
тичесни общности да се преразгле- по-малко във функцията на иконо
на
бюдда обемът и структурата
мическата и социална политика, а
жетното потребление, да се спусне ^ начинд на предписание са без
на по-ниско ниво, ншпо и да се
атъЧен КОНТрол на сдружения
намаляване Г'отношениГГ" труд и делегатските скупщини;
— последователно да се прила
на дохода;
— да се напусне прантината на га нонституционната разпоредба, с
бюджетното финансиране за пред иоято се ограничава правото на обобщности
назначение и потреби, ноито тряб- ществено-политическите
ва да задоволяват със самоуправи- да предписват данъци и други дажДИя от дохода на основните оргателно сдружаване на средства;
— да се осуети чрез фондове и низации на сдружения труд, незавина други начини и концентрираните симо от техните способности, в унисредства на нивото на обществено- сон с общите задължения на стополитическите общности от които панството, резултатите на труда и
се финансира, респентивно кредити- успеха, кейто осъществяват, задовъзпроизводство, воляват личните и общи лотреои на
ра разширеното
използват на самоуправителен на- разширеното възпроизводство.

за общите потреби се утвърждават
с решения на снупщините на обществено-полксическите
общности,
Танива решения на снупщините могат да се прилагат само изнлшчително, като временна мярна нъм
онези субекти, които чрез самоуправителни споразумения не са приели задължение за сдружаване на
средства и то само за потреби от
особен обществен интерес;
— с отделяне и сдружаване на
средства за задоволяване на общи
те потреби от личния доход на ра
ботниците се задържа ръстта на чи
стия доход на работниците, а но
автоматически да се прехвърля на
останалата част на дохода на ос
новната организация на сдружения
труд;
— по-широко да се ангажират
професионалните и научни институции за усъвършенствуване на пла
нирането и програмиране на общите потреби и утвърждаване на Ири
териите за стопността на резултатите от труда в отделни обществе
ни дейности;
_ да се намали административ
ният апарат в самоуправителните
общности на интересите и изпълня-

II

За създаването и разпределението на дохода и резултатите
на текущия и минал труд
1. Конгресът на самоуправители- зи задачи работниците в основните
те изтъква необходимостта всички и други организации на сдружения
субективни сили и сдруженият турд труд трябва възможно повече да
като цялост най-енергично да се анга- използуват науната и за тази цел да
научно-изследователна
жират за постоянно издигане на организират
производителността на труда и ефи- работа, сдружават сили и други оркасността на работата, като трайни ганизации на сдружения Труд и ороснови за увеличение на производ-' ганизират и подтикват най-широкаството и дохода, повишаване стан- та активност на работниците за изодарта на живота и укрепване мате- бретения, нововъведения и рациориалната основа на сдружения труд. нализаторство.
Изхождайни от правата на раЗа тази цел е необходимо:
— да се борим за такова поло- ботниците да решават за условията
жение на работниците в организа- на създаване на дохода, Конгресът
циите на сдружения труд, който ще изтъква:
ги мотивира за постоянно увеличе
— по-бързо и по-последователно
ние на производителността на тру- и с по-гол яма .отговорност да се
да и дохода;
провеждат определенията основни— със сдружаване на труд и те субекти за уреждане на дохода
средства организацията на сдруже- на работниците в организациите на
ния труд ще обезпечат условия за сдружения труд;
увеличение на дохода и по-голяма
уреждането на тези отноше
сигурност в
неговото създаване; ния да се основава на самоуправи— работниците в основните ор- телни споразумения на по-дългосроганизации на сдружения труд да чни основи, зачитайки икономичеспланират такова производство, кое ните законности;
то ще съответствува на нуждите на
— органите на Федерацията и
домашния и чуждестранния пазар; другите обществено-политически об
— с избор на модерна техноло щности, ако със своите предписа
гия и програми за производство, ния и мерки нарушават равноправи
. ноито дават възможност за висока ето на организацията на сдружения
производителност на труда, както и труд на отделни дейности в създа
де оптимални срокове на изгражда- ването на дохода, трябва, в унисон
не, да се обезпечи рационално ин- със своите конституционни
права
вестиране;
и длъжности, да обезпечават съот— постоянно да се усъвършен- ветна компенсация,
ствува организацията и технология
Конгресът.сочи на потребата за
та на труда с цел максимално из укрепване единството на югославползуване на средствата за работа ския пазар нато конститутивен елеи работното време;
мент на нашата съвместност един
— с уреждане на обществено- ствено самоуправително производ
икономическите отношения и с ико- ствено отношение и равноправие на
номическата политика, както и с по народа и народностите. Единствени
вишение на производителността във ят пазар умножава силата на всич
всички области на обществения труд ки членове и части на нашата самода се създават условия работници- управителна общност и дава възмоте в основните организации от ма жност за по-успешното излизане на'
териалното производство с по-про- нашето стопанство на чуждестрандуктивен труд и с по-ефикасна ра- ния пазар,
бота постоянно да увеличават ^до
На единството на югославския
хода.
пазар трябва отделно да допринас
В осъществяването на всички те- ят безпрепятствено самоуправителБРАТСТВО • 10 ЮЛИ 1981

:

на
но споразумяване сдружаване
труд и средства и съвместно създа
ване на дохода на цялата територия
на СФРЮ.
политика
Общата икономическа
и обществените планове на Феде
рацията, републиките и покрайни
ните, както и мероприятията, които
те приемат поради осъществяването
на тази планове, трябва да укреп
ват единството на югославския па
зар.
Задължение и отговорност е на
всички самоуправителни и общес
твени фактори решително да се
противопоставят на всякакво затвар
яне монополизиране на пазара, ко
ито предизвикват вредни икономиче
ски и обществени последствия, про
тивопоставят интересите на
отдел
ни части на работническата класа и
подкопават нашето общество.
3. Създаването на дохода с уча
стието в съвместно осъществения
доход трябва все повече да става
форма за създаване на дохода във
възпроизводствено зависимите
организации на сдружения труд. Кон
гресът сочи, че е необходимо поголямо ангажиране на субективните
сили и сдружения труд като цялост
за подтикване процеса на сдружа
ване на труда и средствата в създа
ването на дохода върху принципите
на участие в общия приход и об
щия доход. За тази цел е необхо
димо да се утвърждават обективизирани мерила за участие в съвмес
тно осъществения доход, каквито са
стандартите на текущия и миналия
труд, които ще изразяват приноса
на организациите на сдружения
труд в осъществяването на съвмес
тния приход и съвместния доход.
4. Създаването на дохода чрез
свободна размяна на труда трябва
да се основава върху съвместните
самоуправително
утвърдени потреби и интересите на ползуващите и
даващите услугите.
Доходът на организациите
на
сдружения труд в обществените дейности трябва да зависи от догово-

рения с програмата обем и качес
твото на извършените
услуги, както и от приноса за увеличението
на производителността на труда и
дохода на ползувашите услугите им.
Доходът на работниците в трудовите
обшности трябва да бъде
пряко зависим от с програмата до
говорения обем. вида и качеството
на изпълнената работа, а в трудо
вите общности към организациите,
за които изпълняват работите и от
приноса им в този успех.
5. Конгресът изтъква задълже
нието чрез обществено договаряне
и самоуправително
споразумяване
върху единни основи да се регули
рат отношенията в утвърждаването
и разпределението на дохода и чи
стия доход и в разпределението на
средствата за лични доходи. За та
зи цел е необходимо:
— да се провежда постоянно
ревалоризация на съвкупните сред
ства и реално да се утвърждава
амортизацията на основните сред
ства, та възможно по-реално да се
отчита дохода на всяка основна ор
ганизация на сдружения труд и да
се осуетява преливането на част
от
стойността на
обществените
средства в дохода и в потребле
ние, което няма покритие в реалния доход,
— с договор на републините и покрайнините да се утвърдяват съвместни -основи и мерила за изказване на онази част 1от
дохода, която е резултат на изклю
чително благоприятните
условия и
неговото направляване към разширяване на материалната основа на тру
да;
при разпределението на чистия доход, да се ^обезпечи средствата за лични доходи и за съвместно потребление да се утвържда
ват в ^зависимост от постигнатата
производителност на труда, осъшествения успех в управляването
и
стопанисването с
обществените
средства и другите резултати на
труда;

да се обезпечи
постоянно
увеличение на средствата за пач
ширяване на материалната основа
основа
на труда и средствата за
резервите
в унисон с увеличението на дохода, с обема на
ангажираните об
ществени средства, естеството на де
- ятелността и нейната роля в общественото възпроизводство
И ИЗИ^Ркванията на техническия прогрес
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Г,СТВено ла се чени и материално
д2награжАава- Изпълняването
на
работите и задачите в материалното
производство трябва повече матери
ално да се цени и обществено възнаграждава в сравнение с работата
със същата сложност в административно-техническите и подобни работи. И това трябва да допринася за
определянето на младите поколе
ния за производствени занятия в
унисон с потребите на стопанството.

6. Конгресът решително се застъпва основите и мерилата за разпределението на личните доходи да
Конгресът същевременно се зас. подтикват увеличението на
и. отделно увеличението ня А° °Да тъпва повече Аа са Цени и възнагводителността на ттл. п произ- раждава творчеството, новаторстворуда. Основите то и рационализаторство, ' довежза разпределението на
за лични доходи тоябва
А°к1ата АаГ(ки
^награждаването им възнат и РезултатитеТ управляването мосГп П°-П0С™ате™° а зависис труда и стопаниЪва^Гн“^. у^ичвниГ*0“
К°ЙТ°
дава
дохода. Да се разнизациите и отделно резултатите в движи
инициатива
инвентивният
решаването за обществените сред- труд и
творчеството да се трети
ства, с които като със свой и обрат в спечелването на личния до
ществено минал труд, управляват
ход като една от основите за утработниците в основните организа- върждаване на трудовия принос.

ции.

Конгресът решително търси про
изводствената
работа и работата
при по-трудни
условия повече об-

Конгресът изтъква, че трудът
във всяка работа и задача може и
трябва да се мери и цени, а лични
ят доход да се създава в зависи
мост от трудовия принос.

Във всяна основна организация и
трудова общност — в унисон със
съвместните основи и мерила, ут
върдени
чрез самоуправителните
споразумения с работниците в дру
ги организации и общности, — не
обходимо е да се утвърдят мери
ла за оценяване на трудовия при
нос въз основа на количеството и
качеството на изпълнената работа,
рационалното ползуване на средства
та за производство, икономиите в
работата и материалите, сроковете
в изпълняването на работите и за
дачите, както и въз основа на съв
купните резултати
на съвместния
труд и стопанисване,
Във връзка
с това трябва да се съгледа и по
зицията на организаторите на про
изводството и стопанисването и да
се утвърдят съответни основи
и
мерила за утвърждаване на техния
принос в осъществяването на до
хода.

стопанисването ч с
обществените
средства като с минал труд на ра
ботниците.
Деловите органи и професио
налните служби са длъжни редовно
и обективно да информират работ
ниците за движението на личните
доходи- по отношение на движение
то на дохода,
производителността
на труда, производствените разхо
ди, ангажираните средства и други
те фактори, от които зависи вели
чината на дохода и височината на
личните доходи.

Конгресът изтънва, че последо
вателно прилагане на разпределени
ето според труда и резултатите на
труда представлява бент
против
уравниловката и
другите видове
на създаване на личен доход извън
резултатите на труда, както и против
лентяйството, неоправданите
отсъствия от работа, недисциплинаСъщо тана е нужно с договор та и др. Необходимо е решително
да се определят обществените по да се изкореняват явленията на при
казатели за утвърждаване на сред- ватизация на общественото имущесствата за лични доходи в зависи тво, корупцията, митото, привилеги
ите и т.н. и да се предприемат съ
мост от приноса на работниците
ответни законни и други мерки за
върху основите на управляването и тяхното осуетяване.

III

Самоуправнтелно сдружаване. свързване и планиране

1. Констатирайки, че и покрай
осъществения
прогрес в самоуп
равителното организиране на сдру
жения
труд,
организационната
структура на нашето стопанство в
значителна степен
само формално
е приспособена към изискванията
на Конституцията и Закона за сдру
жения труд и че бавно се развива
процесът на сдружаване на труд
и средства. Конгресът се застъпва:
— за истинско преобразование
на отношенията, за да може те с
вътрешната си логика да насърча
ват работниците в основните орга
низации към сътрудничество, сдру
жаване и съвместна работа с ра
ботниците от другите организации
върху основите на възпроизводствената зависимост и съвместните ико
номически интереси;
— за самоуправнтелно сдружаване на труд и средства на органи
зациите на сдружения труд като
основа на изграждането на един
ната система на сдружения труд и
съществена предпоставка за успешното материално и обществено ра
звитие и самоуправителното разрешаване на текущите и развойните
проблеми, което ведно е и път към
овладяване със стихийното действу
ване на пазара и осуетяването на
тенденциите и явленията, които не
са в унисон със системата на са
моуправление и които спъват неговото развитие;
- за премахване на всички причини довеждащи до затваряне и
автаркично поведение на основните и другите организации на сдру- .
ж^нияЯтруд- непрекъснато и решиангажиране на работниците
телно
ангажиране на раи
*
и всички обществени
У
са
сили за насърчаване по- Р °
моуправително свързване и сдружа^
ване на организациите
ДРУ
ния труд и непрекъснато

монетната и банковата система
и
системата на валутния и външно
търговския оборот, митническата и
данъчната система
всичко, което
води към
ненужно административ
в
но регулиране на отношенията
сдружения труд, относно, което за
труднява самоуправителното спора
зумяване, сътрудничество и
сдружаване върху трайни основи и съв
местно осъществяване на дохода;
— за такъв режим на формира
не на цените на произведенията и
услугите в различните дейности, ко
действуват
ито стимулативно ще
свързвавърху самоуправителното
не и сдружаването на труд и сред
ства;
— за критическо преразглежда
не на отделни решения за външно
търговската и валутната система, а
ОТделно платежно-балансовите
лозиции на отделните републики и по
крайнините, от становището на сдру
жаването и свързването на органи
зациите на сдружения труд и правата на работниците да разполагат
с резултатите от своя труд; за последователно провеждане на политика на реален курс на динара и
развиТие на валутния пазар, моето
трайно ще могивизира работниците
самоуправнтелно да се свързват и
труд и средства, съвсдружават
местно да планират и създаването
на дохода и повишението на изно-са;
- за по-бързо самоуправнтелно
свързване на материалното производство и оборота върху основите
на съвместните интереси и съгласуваните програми на труд и развитие, съвместния приход и доход,
__ за по.интензивна .активност на
организираните потребители
зарад
насърчаване на сътрудничеството и
на труд и Срвдства
' у производствените и органина сдружения труд, които

тТС1лиЛцТГтяхнотоесаМоУправите
те облици на тяхното
’
и
лно организиране,
сдружаване
свързване;
.
ансна.
за отстраняване от стопанен
и системата на и н
та система
кредитновичното разпределение,

вършат оборот на дребно;
__ за По-широно свързване
на
в ХОра, работещи със средСтва в лична собственост с работана работниците в
сдружения
труд.

Конгресът
решително се противопоставя със самоуправителните
споразумения
да се създават монополистични позиции на отделни
производствени или оборотни организации. Организациите, които каго
самостоятелни трудови организации
извършват оборот, трябва да бъдат
отворени за самоуправнтелно споразумяване с всички производители,
които са готови с тях при еднакви
делово
условия, да осъществяват
сдружават
сътрудничество и да
труд и средства.
Необходимо е да се изнамират
критерии за разпределение на съвместно създадения приход и доход
въз основа на приноса, който отделни организации са дали в осъ
ществяването му, а отделно да се
утвърждават стандарти, нормативи
и други основи, върху които трябва
да се уреждат взаимните отноше
ния. Във връзна с това Конгресът
изтъква необходимостта от оказва
не на помощ на организациите на
сдружения труд от страна на нау
ката и другите организирани соци
алистически сили в изнамирането
на решения за тези проблеми.
2. Оценява се, че е осъществен
известен напредък в общественото
планиране, че при приемането на
новите средносрочни планове е в
по-голяма степен отколкото в пре
дишния период, са зачитани постъпните на съгласуване на интере
сите, сходно изискванията на нова
та система на
самоуправнтелно
планиране. Конгресът същевремен
но констатира, че планирането още
в пълна степен не е израз на самоуправителната активност на работ
ниците, нито облик на самоуправител
О0_
но съгласуване на взаимните
ществено-икономически, социални и
на
други отношения и интереси
трудещи се хора и на техните самоуправителни организации и общна
ности. Обществените планове
обществено-политичесните
общнос
ти, а във връзка с това и планове
те на множество самоуправителни
у -.ч .

организации и общности, се основаваха досега предимно на нереалните развойни амбиции на органите
на обществено-политическите общности и ръководните органи на ор
ганизациите н асдружения труд, които не бяха в съгласие с възмож
ностите на стопанството, нито пък
взимаха в предвид потребите и интересите на сдружения труд нато
цяло.
Конгресът затуй счита, че е не
обходимо качествен прелом в под
готовката, приемането и осъществя
ването на развойните планове на
всички субекти на общественото
планиране. От отделно значение е
да се развива планирането на основните организации на сдружения
ТРУДКонгресът подчертава, че плани
рането на развитието върху самоуправителни основи може да се осъ
ществи само ано работниците в ос
новните организации, въз основа на
възпроизводствената
зависимост,
съвместните
икономически
интереси, чрез самоуправнтелно спора
зумяване съгласуват своите развой
ни програми, планове и създават
условия и предпоставки за изпъл
няването ми. Обществено-политичесните общности, отделно републи
ките и покрайнините, както и це
локупната делегатска система, тряб
ва с активността си и мерните да
насърчават и създават условия за
сдружаването на труд и средства и
съвместното планиране на целия
югославски простор, като се изхежда
от разделението на труда технологи
ческата и доходната свързаност и
деловото сътрудничество, а с цел за
по-рационално производство, разви
тие и подготовка за по-успешно излизане на международния пазар.
Основен предмет на планирането
в основните организации на сдруже
ния ТРУД трябва да бъде създаванвто и разпределението на дохода. Го
изисква в процеса на планирането
по-голямо внимание да се посвети на
използването на съществуващите про
изводствени мощности на организациите на сдружения труд, манто и на
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вьвеждането на повече смени, което
трябва да допринесе към увеличение
на заетостта и по-големия доход вър
ху един зает. Също така планиране
то в организациите на сдружения
труд трябва все повече да обхва
ща щлостта на потребите на рабогнина в областта на здравеопазване
то, образованието, науката, нултурата и пр.
Конгресът сочи
необходимост
та от по-голямо самоуправително съ
гласуване на програмите в областта
на образованието и възпитанието с
планираните потреби на сдружения
труд и на обществото като цяло. Ра
звитието на училищната мрежа
и
насочването в образованието, както
и учебните планове и
програми,
трябва да бъдат в съгласие с раз
войните потреби на сдружения труд
и
възможностите за настаняване
на работа. Върху тези основи Кон
гресът сочи необходимостта за из
дигане на качеството на образова
нието и навременното завръшване
на училище.
Изхождайни оттам, че стабилно
стта на условията за стопанисване
е съществена предпоставка за осъ
ществяване на системата на самоу
правително планиране,
Конгресът
отправя иск до всички органи на об
ществено-политическите и
самоуправителните
общности на интере-

сите, на банките и на другите об
ществени субекти, до не приемат
решения, с които в къси периоди
от време, без обществено-икономи
ческо основаност, се променят ус
ловията на стопанисване.
Съюзът
на синдинатите и стопанските наме
ри трябва в това отношение
да
имат значително по-активно и покритическо отношение.
Конгресът сочи на забавянето в
самоуправителнито
развитието на
отношеобществено-икономически
ния в големите системи в областта
на стопанството и спомагателните
дейности. Затуй е необходимо за
силена активност на субективните
сили в обществото и на работниците върху преодоляването на
проблемите в тези системи и в съо
тветните
самоуправителни общно
сти върху основите на съвместното
планиране на тези дейности
от
страна на работниците в тях и пол
зващите техните произведения
и
услуги и в установяването на отно
шения между тях върху принципите
на свободна размяна на труда и
съвместно осъществяване на дохода.
В самоуправителното споразум
яване и договаряне по основите на
плановете трябва с пълна отговорност да участвуват, според непос
редствено заинтересованите
организации на сдружения труд. и всич-

ни други субенти на общественото
планирано — банките, стопанските
камари,
обществено-политическите
общности, научно-изследователските
институти и други, които трябва да
изразят по-широките интереси
на
работничесната класа и на общест-

вото като цяло.

Трябва да се напуска практика
та на съгласуване на обществените
развойни планове в
общественополитическите
общности, без обсамоуправителни
върху
лягвано
споразумения за основите на плановето, и на планове на организаци
ите на сдружония труд и на други
организации и
те самоуправителни
общности, както и на приемането
на планове на тези организации и
общности без тяхното съгласуване
със сьвместните интереси и цели
утвърдени върху сана развитие,
моуправителни основи в обшествените планове на обществено-поли
тическите общности.
Конгресът отделно изтъква не
на
обходимостта от съгласуване
планираните цели и задачи с дейвъзможности.
Трябва
ствителните
безусловно да се зачита конституци
онната забрана в плановете да се
предвиждат капиталовложения или
да се пристъпва към осъществява
нето им, а те да не са по законно
предвидения
начин обезпечи ма-

устермални и други необходими
ловия за тяхното осъществяване. И
този смисъл трябва да се попречи
и на практиката с плановете на обобшности
ществено-политическите
да се предвидят капиталовложения
или други цели зарад които без ут
върдените с Конституцията условия
за това, се предписват задължения
за сдружаване на средства на ор
ганизациите на сдружения труд.
Зарад по-реално планиране и съг
ласно принципа за континуираното
всички планове
трябпланиране,
ва да се съгласуват с промените,
възникнали на домашния и светов
ния пазар и с новите съзнания за
развойните
възможности. За тази
цел е необходимо всички самоулравителни организации и обхцности, общностите за планово и дело
во сътрудничество, както и общес
общности, да
твено-политическите
се подготвят за такова планиране.
Конгресът
търси повишена от
говорност и последователно изпъл
няване на задачите, поети със саи
моуправителните споразумения
договори за основите на планове
те. Това трябва да бъде обшо пра
вило за всички задължения. поети
и с други самоуправителни споразу
мения и обществени договори, кои
то трябва да имат сила на законни
задължения, чието неизпълнение да
носи съответни санкции.

IV

За делегатското решаване и обобществяване на политиката
Третият конгрес на самоуправителите на Югославия
подчертава
историческото
значение на деле
гатската система, в която работни
ците, трудовите хораи
граждани
те, организирани в свои самоупра
вителни организации и общности и
обществено-политическите организа
ции, чрез свои делегации и деле
гати, пряко и суверенно решават
по съществени
въпроси на своя
живот и труд, и по всички общест
вени задачи въз основа на социа
листическото самоуправление.
1. Изхождайки оттам, че разви
тите самоуправителни отношения
в основната организация и местна
та организация са условие за действуване на делегатската система,
конгресът сочи на необходимостта:
— че работниците,
трудещите
се и гражданите, на събрания и
чрез други видове на самоуправи
телно решаване, заемат становища
и утвърждават насоки по най-важ
ните въпроси за които се решава
на работническите съвети, скупщи
ните на местните общности и де
легатската система изцяло;
— делегациите колкото се може
по-добре да се организират и под
готвят като самостоятелни тела на
основните
самоуправителни
организации и
общности, които
при
постоянна връзка със своята изби
рателна база, самоуправително
и
политически организираните труде
щи се и граждани свързват в деле
гатските скупщини, при което на де
легациите е необходимо да се обез
печат всички необходими инфор
мации и професионална ПОМОЩ;
да се напусне практиката ра
ботническият съвет да се занимава
само с въпроси от разпределението
на чистия доход и разпределението
на средствата за лични доходи, а
другите делегации с въпроси
по
сдружаването на средства за за
доволяване на съвместни и общи
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обществени потреби извън основна
та организация на сдружения труд;
— развитието на делегатските
отношения в местната общност
и
непосредственото свързване на ор
ганизациите на сдружения труд и
техните делегации с местната об
щност, в която се осъществяват
множество жизнени интереси на ра
ботниците и гражданите и до голя
ма степен се обезпечава тяхното
жизнено равнище и социална си
гурност.
2. Конгресът на самоуправителите особено подчертава значението
на по-нататъшната борба за изява
на общината като самоуправителна
и основна обществено-политическа
общност, в която се осъществява
интегралната система на сложните
самоуправителни и
демократични
отношения и сътрудничество меж
ду трудовите хора и гражданите и
техните основни самоуправителни
организации и общности. Изхождай
ки оттам, Конгресът счита за необ
ходимо:
— в предстоящия период още
по-организирано и по-решително да
се насочат обществените усилия по
посока на създаване на условия и
развитие на демократичната прак
тика, която да обезпечи та трудо
вите хора
чрез самоуправително
споразумяване и обществено дого
варяне и чрез делегатско решава
не в общинските скупщини, в пълна степен да осъществяват своите
самоуправителни права и задължения;
— в общината като пръв по-ши
рок облик на териториално самоуп
равително организиране на сдруже
ния труд и самоуправителна общ
ност на множеството на интереси
на работниците и трудещите се и
гражданите, трябва да
обезпечи
трудещите се и гражданите с лич
на активност, и чрез своите делега
ти, съществено да влияят върху ут-

върждаването и осъществяването
на обществената политика на всич
ки равнища — от общината до Фе
дерацията.
3. За да могат работниците в
сдружения труд да решават за ця
лотстта на дохода, а отделно за
оная част на дохода си, който от
делят и сдруажват за съвместни
потреби извън основните организа
ции, за общи обществени потреби
както и по други въпроси, за кои
то се решава в делегатските скуп
щини, Третият конгрес на самоуп
равителите счита за необходимо:
— последователно да се прила
га разпоредбата на Закона за сдру
жения труд предложенията за отде
ляне и сдруажване на средства за
съвместни и общи обществени по
треби да се дават за изясняване
на работниците в основните органи
зации на сдружения труд по пра
вило едновременно и един път в
годината;
— делегатите в
делегатските
скупщини, съгласно с насоките и
основните становища, ноито получа
ват, и при зачитане на интересите
на другите, творчески да доприна
сят към разрешаването на въпроси,
за които скупщините взимат реше
ние и редовно да осведомяват де
легациите, а посредством тях и ра
ботниците в основните организации
за своята работа. Към такава прак
тика все повече трябва да доприна
сят и обществено-политическите организации със своята активност;
по-широко да се прилага и
афирмира инстутът на
изменяем
делегат, зарад насърчаване на колективната работа на делегатите и
качествено застъпване на интереси
те, инициативите и предложенията
и самоуправителната обществена основа;

ствуване в рамките на трудовите и
сложните организации, местните об
щности и другите облици на взаим
но свързване. Необходимо е да се
афирмират конференциите на деле
гациите, като облик на обществено
допитване на делегациите с органи
зираните сили на социалистическо
то съзнание;
— делегацииите и делегатите да
се противопоставят на практиката
обществените проблеми и проекто
решения да се представят в обеми
сти, неразбираеми и суховати про
фесионални доклади, като търсят
да им се доставят къси и сгъстени материали, съдържащи същина
та на проблемите и предложения за
решения по варианти за разрешава

не;

— делегациите и делегатите да
се противопоставят на
практиката
на прекалената държавна регулятива и разширяване на самоуправителната регулятива, когато не
са
във функция на развитие на социалистическите самоуправителни отношения.
4. Решаването
в делегатските
скупщини на обществено-политичес
ките общности трябва все повече
да бъде израз на самоуправително
решаване на работниците и на дру
гите трудещи се в самоуправителните организации и общности.
Конгресът решително
възстава
против разпространената
практика
решенията, които иначе са в компетенция на самоуправителното
и
делегатското решаване, да се прие
мат извън самоуправителните и делегатските органи, в така нарече
ните координационни тела, комисии
и неформални групи, с което деле
гатската система на решаване се
свежда на формално съгласие с веделегациите да развиват раз че извън нея приетите решения.
лични облици на взаимно сътрудни
Изхождайки оттам, Третият
чество, свързване и съвместно дей- грес изтъква необходимостта: кон-

комунист
№ОЛКТАтИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ. СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ!
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Брой 1289
Година XXXVIII
10 юли 1981
Белград

НА СЪРБИЯ

ЮЛСКИТЕ ПОРЪКИ И ПОУКИ

ч

етиРи десетипети я след като Политбюро
на ЦК на ЮКП
начело с Йосип Броз
Тнто даде сигнал за започване
на въоРъжената борба за освобождение
на
поробена и разпокъсана Югославия,
КОЯТО

ну-

жно получи облик на борба за
социалистическо
преобразование на страната,
отново се изправяме пред истината, че този юлски
ден започна нова страница в историята за всички
народи
и народности в Югославия- Решенията на това
историческо заседание имаха далновидно зна-

По-нататъшният ход на борбата показа, че
народите и народностите на поробена Югосла

Равноправието е условие

за

единството,

изразява Титовия лозунг „Братство и единство“

борба, убедени в нейното историческо оправ
дание и победоносен изход.

почива стабилността и силата на
Югославия.
Не като някаква
имагинарна, наднационална

ла преценката за готовността на широките на
родни маси да се борят за своята свобода и

♦
♦

♦

така както единството е условие за равнопра
вието. върху този стожер, който най-дълбоко

вия, предвождани от ЮКП, разбраха и приеха
великият зов на дълга, тежка и неравноправна

В решенията от четвърти юли бе залегна-

. о
♦
♦
♦
♦

мощ, но съвместна сила на всички народи и
народности на Югославия, чийто един от стъл
бовете е равноправието, а другият единение
то. Това е поръката от юлските и всички по-

!
!
♦

доосвободителната борба със своята широчи
на, дълбочина, сила и храброст потвърди пра

сетнешни дни, това е поука и за днес. Равно
правието не противоречи на единението, нито

I

ставка, че още дълго ще греят с далновидност
та и значението на своите решения-

единението противоречи на равноправието. За-

+

вилността на тази оценка,

Този юли 1941 година Европа трепереше
натисната от ботуша на фашистките окупатори,
окървавена, покорена и уплашена. Жестокост
та и ефикасността на фашистката

чение и радиус. Неговите поръки и поуки достигат до днешните дни със сигурната предпо-

военна сила
внесоха в главите на хората страх и безнадеж
дност. За тази цел фашизмът впрегна огромни

и

по-хубаво

и

справедливо

общество. Наро-

на

тварянето, автаркичността в името на разнопра:

^

всички, които решаваха, преди всичко на Йо

вието, фактически е нападение срещу работни-

ф

сип

не

ческо-класовите самоуправителни ицтереси. Ни-

♦

само от краткотрайния период от
окупацията
до решението, но и въз основа на дългого

ма в поръките на Третия конгрес на самоуправителите работниците чрез енергично разви-

ф
ф

дишната политическа борба на ЮКП за моби

тие на самоуправлението да рушат границите,

♦
.

лизиране на всички народи и народности

на

Югославия в борбата за свое национално
социално освобождение.

и

които изкуствено издигат бюрокрацията и техноменаджерите не може да се види отбрана-

ф
♦'

та на Титовия завет за пазене на братството и
единството, чиито източници лежат в решения-

ф
^

та от преди четири десетилетия? Всеки който
застрашава братството и единството и другите
придобивки на революцията трябва да разчита на това.

♦
ф
♦

Броз

Тито.

Тази

далновидността

преценка

произлезе

потенциали на човешката омраза, опитвайки се
да деградира всичко хуманно в човека. Фаши

Опората и вярата в собствените силю-. като

стката военна солдатеска събра милиони хора

твърде значителна поръка и поука на четвороюлските решения бе основата и на множе
ството по-сетнешни съдбовни решения на югославското ръководство,
като принцип и като

във военни строеве, правейки от тях обикнове
ни бройки. Югославската територия бе пред
ложена като монета за разплащане на различкато единствената държава, изчезнала от кар

практика тя и днес не загубва от своето зна
чение. Напротив, тя е един от съществените

тата на Европа. Това бе отмъщението и нака-

елементи на нашата политика. Най-силният из

занието, които бе Хитлер измислил за страна

раз на доверието в собствените сили, в силата
на народните маси е всъщност
самоуправле

ни апетити,

за

плащане на

оказани услуги и

та, която дръзна да отхвърли

предложението

да

Троен

влезе

в

неговия

фашистки

пакт.

С

кръвта, терора и разоренията, трябвало да се

то на ЮКП на въстание бе глас на храбрите.

Четирите десетилетия от
на
започването
освободителната борба и революция изминаха
в знак на водещата роля на комунистите. Без
комунистите, организирани в ЮКП и СКОЮ и

нието, което открива най-широки възможности

готови на най-големи жертви и подвизи в бор
бата срещу окупатора вероятно не би бил ни

трудовите хора и гражданите да се потвърж

то 4 юли, нито борбата

дават като субекти на общественото

Все пък в този действително исторически под

развитие.

такава

каквато бе.

виг отделно Място принадлежи на човека, кой-

убие всяка мисъл и надежда за свобода и са
мостоятелност. В тези обстоятелства призвание

По същото време, тъкмо за това че съще
временно решаваше проблемите на освобожде

то в редовете на комунистите внесе ясно съ
знание за целите на борбата, храброст и ре

нието от окупатора освобождението от класо

шителност, отговорност за съдбата на револю

да си послужим с Титовите ду-

вата експлоатация, Народоосвободителната бор

ми, — изговорени преди три години на Сут-

ба бе синтез на класовото и националното.. Тя

йеска, — „че няма безизходни положения за

на дело потвърди марксисткия принцип, че съ
щинска национална свобода няма без класово

цията и способността успешно и демократски
да предвождат масите
това е генералният
секретар на партията, върховният
комендант
Йосип Броз Тито. Той, и днес трябва да ка
жем това
е творец на стратегията на на

Той показа

хората, които знаят за какво се борят и които със своето съзнаиие и висок морал са спо
собни

да

отстоят

срещу

всички

изкушения."

ГТреди четиридесет години Тито запали факела

на

отпора

и

борбата

срешу

окупатора,

който, убеден че в Европа е хвърлил на колси желание за отпор,

ие и е убил всяка мощ
първата страна на соци-

тръгна в поход срещу

Съюз. Това обстоализма — срещу Съветския
върху втория същесветлина
ятелство хвърля
борба; той
ствеи аспект на юлския призив на
иоиалистическия Дълг
бе вдъхновен от иитериаци
югославската рана работническата класа на
ЮКП със
нейния авангард
ботиическа класа и
облекчи отбраната на Леиисвоята борба да
Октомвеликите идеи на
новата родина и на
и югославските
вдъхновяваха
ври, от които се
комунисти.

^

освобождение и обратно. На класовото битие
на работниците е чужда всяка експлоатация и
неравноправно
и
несвобода, всеки облик на

шата Народоосвободителна борба и революция

подчинение. В този свои цели

работническата

вия и, както често имахме обичай да кажел*,

класа на всички народи и народности е одинТито изрази с
на. Този съществен интерес

вдъхновител на всички наши Победи. Измина
вече година от Титовата смърт, ко ни остана

най-хубавия лозунг на

неговият опит,

Народоосвободителната

и на развитието на социалистическа

Югосла

неговата мисъл, неговият при

война „Братство и единство". Ако но беше та
ка нима гражданите на Югославия с еднакъв

мер, неговите завети, които започват още от

полесражения
а
Югослави51 за идеалите на свободата и социализма. Не, не е случайно, че ръководството
на ЮКП след юлските решения се обърна от-

югославските народи на борба и

жар биха гинали на всички

долно

към всеки народ и числените народно-

онези

дни, когато от името на ЮКП призва
революция.

Остана СФРЮ, общност на народи и народно
сти, остана Съюзът на комунистите като воде
ща сила на нашата социалистическа борба, ос
тана братството и единството, самоуправление

сти в Югославия с призива да тръгнат на бор-

то, нашата необвързана външна политика. Ние

ба за освобождение. Всички народи и народС’ьдбовен момент и като
ности приеха този

трябва да запазим тези завоевания и по-ната-

шанс, че и чрез борбата срещу окупатора да
потвърдят своя национален интерес за освобождеиие и своето жоланио съвместно да допринесат за освобождението на Югославия.

тък да

развиваме Титовия курс на социалис

тическото

развитие

политика. Упорито,

и необвързаната

външна

последователно и храбро,

така както правеше Тито.
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2 Комунист

актив иа САП Косово

От изложението на Едвард Кардел пред политическия

РЕШИТЕЛНО ПРОТИВ НАЦИОНАЛИЗМА
ПРЕДИ ЧЕТИРИ ГОДИНИ,
ПО-ТОЧНО НА 8 ЮНИ
1977
ГОДИНА,
ПРЕД ПОЛИТИЧЕСКИЯ АКТИВ НА САП КОСОВО ГОВОРИ ЕДВАРД КАРДЕЛ.
ИЗЛОЖЕНИЕ НЕ Е ПУБЛИКУВАНО
ДОСЕГА.
ИЗДАТЕЛСКИЯТ
НЕГОВОТО
ЦЕНТЪР КЪМ „КОМУНИСТ" В ОТДЕЛНА БРОШУРА ПУБЛИКУВА ТОВА ИЗ
ЛОЖЕНИЕ И РАЗГОВОРА НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО С ПОЛИТИЧЕСКИЯ АКТИВ

НА САП КОСОВО.
В ТОЗИ БРОЙ ПОМЕСТВАМЕ

ЧАСТ

ОТ

ИЗЛОЖЕНИЕТО

НА

ЕДВАРД

КАРДЕЛ, ОТНАСЯЩО СЕ ДО МЕЖДУНАЦИОНАЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ. В ПОД
ГОТОВКАТА
СТИЛОВА

т

ЗА

И

ОБЯВЯВАНЕТО

ЕЗИКОВА

НА

ТЕКСТА

Е

ИЗВЪРШЕНА

НЕЗНАЧИТЕЛНА

РЕДАКЦИЯ.

другарите обширно говориха
проблемите в
междунациоза явления,
т.н.
Съгла-

търси пълна демократичза афирмация на всички
народности в Косово. Мисля, че практиката в Югославия ни показа, че ни-

сен съм с вашата ориентация, нямам
тук някои забележки,
обаче
желая
да укажа на някои меща. Преди говорехме, когато се касаеше за Косово, че сърбите в Косово носят отдел-

щ0 не сме загубили, че с нищо не
сме отслабнали Югославия и отношени ята между нашите народи с това,
дето с първите конституционни амандмани, а сетне и с Конституцията от

на’ отговорност,

1974

ук
за

малките отношения,
на национализм;, и

а

сега бих

това,
на

казал, -че

първо

свобода

тръгнахме

към

най-широко,

пъп-

Главната опас
ност е в страната г.
а не отвън
тъй както
мнеиио,
Моето лично
строил, че на~
сме многонационална
още ще го има. В
ционализъм има и
намери
страна той ще
.Някоя друга
друга форма, на пример, формата иа
всичко
обаче зад
религията и т-н,«
, винаги някои осо
това, са, разбира се,
конкретно у нас
бени интереси,
реакционните интереси, интересите кобило

с

догматизма,

ито са свързани
било с либерализма. Мисля, 40 ^
ционализма трябва да разчита/.-

Затова толлост все още е неразвита.
кова по-трудно може да се решават
вътрешните противоречия, произтичаот тази неразвитост.
|ЦИ

Убоден съм, а «ие така днес гово
рихте, че и развитието на производиветелиите сили в Югославия, -което
че навлиза а един нов етап, тъй какдалече
то са създадени условия за
по-бързо развитие отколкото бе.в мимелото, и самото развитие иа нашата
самоуправителна система, самоулравиотобществеио-икономически
телиите
ношемия,
же

би

дори

намалява
и

и

и

относително бързо ще
противоречията

бива

да

за

за един

затова

която

имаме

ма

нея

малка. Напротив, мисля че той е т.ук,
все още съществува, че още
доста
дълго ще съществува, но яс+^° е» це
борбата против този великосръбски на

щания; вие сами знаете как традициите и традиционните схващания все
са свързани с Косово и то не само в

днес имаме много по-голямо доверие
между народите от когато и да е в

защото

нието тук в

са

.мнозинство1 от

населе-

Косово.

от

всички видове казаха, че разграждаме и унищожаваме Югославия- Оба
че, техните предсказвания пропаднаха. Следователно, и по-нататък мисля.
че съществува никаква причина да се
нациоплашим от каквато да било

ционализъм не е възможна от против
ни позиции, от позициите на някой си
албански Национализъм.

нална афирмация, при условие съЩата да не бъде насочена срещу обществото, относно против друга мацисъщите
оналност, -да уважава, зачита

Това всички ние го знаем добре.
Не мисля, че вие не водите сметка
за това, <но мисля че сега е изключително важно тъкмо и едните и друпите, обаче отделно
албанското мно
зинство е Косово да се грижи за това и държи сметка всички тези про
блеми да се решават в рамките
на
•самоуправлението и едно хуманистич-.
но демократично приятелство между
народите. Това е искане, не само заради това отношенията да бъдат та
кива каквито трябва да бъдат, но и
заради това щото тук, в тази нацио
нална сфера да се върши, казал бих,

права ма другите и в тези рамки да
търси постоянно демаркатично сътрудничество и, ако щете, и преплитане
на интересите, в една самоуправителна

Защото

Мисля, че сега е . потребно това съз
нание постепенно да се мени, колко
това. Всъщност, днес
не съществува. Албан
е не само свободна,
равноправен господар
мисля, че тя с това

област

трябва

да

бъде

но

за

да

се

на политиката,
положителен

изгради

един

който

може

не

цяла Югославия.

само

Разбира

за вас,
се,

се

създават

ня

да

административни средства.
Трябва да
се избягават административните сред
ства и да се прилагат само тогава, ко•

гато се касае за сериозна обществена
опасност, а инак да не се прекалява
в

това

отношение -

дребни

явлениЯ

явления.
ва

Повтарям,

да се борим с

ства.

Онези, .

омраза

и

от някои малки,
правим

Да

против

бъдем

предизвикват

щат при
бните

проблеми

важно

да

ме

в -крупни

обаче трябва
радикална
за

не

бива

да
политически
да се

и

наши съвмест

Югославия,

пристъпваме

е

към

и

конфликти,

съществуват —
всички

имат
с

пълно

храна

и

как

да

да

всички

диалози

всичко

някой,

се

спуска

може
налични

тълкуват

низ

да

се

като

се

ност е
е
че

тя

си

върши я
тъкмо

да

Дре-

претваря-

какви

са

фирмата

на

покак

е

за

влияе

Тя

е

това.

рзботата,

започнало

нас

вътрешните

това нашият главен
които

които

я

не

върши.
колкото

процеси.

За-

враг на това поле

са

са

Тя

обз-

години,

да

опасна толкова,

върху

онези,

не

върши

в

вън

страната,

от

а

страната.

ме
Мо

ля, да ме разберете добре.

Никак

искам

само

сме

да

проценя

понякога

цията

и

ният

обърнати

мисля,

главният

ч

е

източник

източник

Затова

другото,

тук

е

на
в

към

там

емигра

се

всичко;

страната,

преди

всичко

не
ние

намира
а

глав-

не

там.

трябв а

да

се борим.
На
прос,

края,

още

хоГгто

е

национализма
мисля

нещо

свързан
а не

на въпроса

настаняването

е

за
с

един

въ-

проблема на

само

това.

Тук

за образованието и

на

работа

«а

младата

отношение ние, също така, малко
буваме
на една стихия- Тук още

вие

маме
ние

кажа,

запотогава

сп ре.

Когато

започнат

да

проблеми

на

отношени^-

нещата.

под плаща или,

Но

впечатление,

станат

възприемат това като

хората

нейната

да

тогава

една ес-

останат в' нашето общество. Ние,
край :на краищата, трябва да кажем
сега

върху

интелигенция. Струва ми се, че е това

тествена

на

против

ло-нататък

вече тридесет

сега

концепт.
на

казал

национлните

Не

може

бих,

под

конфликти

На последното

Председателството

Съюза на югославските
говорихме
чатление,
рамките

за
че

на

това.
все

на

ро-

*я-

заседаЦК

на

комунисти

ние

Днес

още

някои

•имам

сме

твърда

впе

останели
общи

в

фор-

мулации и още' не сме се съществено
приближили

към

образователна

концепта

система.

А

на

нашата

последици

те са такива,1 че у нас увеличава броят

квалифицирани

изпра

борим
И

разбиване.

емиграцията.

гласна,

ще

се

и

получава

сред-

'национална

се

разис

водата,

проблеми

само

караме

изглеждаше

да

иа това

наши

години.

така

и

кон-

ние сега мислим, че главната ни опас

кажа,
разре-

Защото

това

междунационалните
хоРата

се

такива

седемдесетите

трудно

да

пък

разбирател-

националистите.

Когато

се

и

тези

нашите

за

знаете

чне

взаимно

един

обективно

всичко, когато сме при

помалко

не позволим

все

тър

противо

където, така

право

ство и преди
нудени

които

твърде

тях

пеливо и демократски и тези
речия

когато

да

работи

ри

проблеми,
ориентираме към

опасност.

Затова

че

трябва *

се

ше, има ги и днес и които още дълго

борба там където се. касае

сериозна

в

знаем,

тук,

да

някога

онези,

дето
са

време да

премахне

борбата

разбием.

тряб

тЯх

съдията за нарушения.

грешки

бдителни.

и

я

реакция на всички възможни обществени проблеми, каквито има

разпространяват

вражда трябва понякога да

сръ-

да

крупни

политически

които

това
факти

обсъждаме всички тези

да вою
Разбира

се, трябва да се воюва и с лолитичег
ски средства и в крайна линия и с

заради

обективни

през

'Също така' е необходимо
ваме против национализма.,

в

и

диференциация

са

квания

поставят

всадени

Но
това

говоря и за албанската еми

Трябва

трябва

та да дадем пространство
решава тези проблеми.

няма и за някои искания, които, всъ
щност са обусловени от миналото, но
се

дълбоко

слой,
Дз
отрицател-

Тук се
грация.

е

шаваме

да

някакъв тънък
са определени

традиции,

терес, обаче понякога като национален интерес се изтъква и нещо друго,
което е свързано с различни реакцио
нни традиции и състоянията които са
някога съществували и които ги вече

които днес не могат
по съЩ'Ия начин.

трябва да поеме и определени поли
тически отговорности не само към се
бе но и към другите, и то не само
в Косово, но и в Югославия.

концепт

по-някога

на разнообразните
тенденции и това

ч

че

п оле.

бския народ в Сърбия, дори повече
отколкото в сърбите в Косово. Но това са обективни факТи и ние че можем сега фронтално да се конфрон
тираме с тях, но трябва на историд-

Тъкмо

кои лозунги за националния интерес,
Не твърдя, че не съществува национален итерес. Свободата на
народа,
и
неговото
икономическо
развитие
всичко
това
е
национален
инТМ.

е създало в миналото,
по мое мнение, съзнание на една. инфериорност, на едно състояние на дефанзива срещу всичко
което
идва.

С това искам да кажа, не и в тази

ни

ни

тиск — и се

Постоянна борба
против всяка
националистиче
ска категория

главите на
кажем, тук

тези
Второ, такъв концепт, разбира се,
търси и постоянна борба против всяКа
категоричност.
националистическа

и

други отрицателни
осякбде по света, не само у нас, след
това традицията и традиционните схва

интеграция-

определена промяна в съзнанието на
хората. Защото албанската народност
в Косово дълго време е била под на-

то е -възможно
такааа опасност
ската народност
но е, казал бих,
тук в (Косово и

национализма

се

имаме

Югославия- От всички страни ни плаРазбира се, аз ме мисля че вели- • шеха, и от Изток и от Запад, говокосръбскидт национализъм е ликвидирейки: ,, . . . вие ще разрушите Ююран, го няма, или че неговата сила е славил". И вътрешните
националисти

ва

да

да

цепт иа политика--*

но признаване на свободата за национална афирмация на всички
народи
и народности в Югославия- Напротив,

говорих.

илюзия,

ден

трябва

ради това, понеже съЩиЯт има опРе
обективни източници, които не
делени
м.ожем да премахнем за един ден, а
тези обективни интереси ще
ъдат по
по-ниската
всичко,
Преди
стоянни.
развитост, това е постоянен източник

днес положението е
обратно,
казал
бих, че днес албанците в Косово носят отделна отговорност, тъкмо зато-

демокрз-

премахва

конфликтите,

не

може
за-

самоулрав.ителната

Ция — че всичко това постепенно, мо-

на студентите

в

университетите,

а

до

и на онези, които се подготвят за
работници

риките. След това,
ние

не

е

ктиката

и

тази

млада

пряко
т.н.

във

фаб

средното образованасочено

Случва

се

интелигенция

към

пра

това,

„ ча

не

можем

да настаним на работа или Я настаняни- .
ваме на мес т^та, където един добър
кой случай, не е конфликт на нациоквалифициран работник 4 тази
работа
■калните интереси, но трудности и пропо-добре би изпълняващ от някой инблеми в развитието на една страна,
да

се

каквато

подвежда

е

онова,

Югославия,

което

която

в

като ця-

(На 3-та стр.)
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* -. (От 2-ра стр.)

Словения, макар че Словения е най•напреднала. Тя има и най-малка диспропорция * това отношение.
Всъщ
ност, в Словения много повече хора

женер, а аз мисля, че ние тук теж
ко грешим. Ние би трябвало, не зная
как, с какво и по кой начин, да до
ведем, в хармония тези пропорции.

се

V

Чувствително намаляват тъкмо онези кадри,
конто
всъщност
носят
производството, а това с висококвалифицираннят работник,
работническите
кадри или това, което наричам със
средно образование. За мен висококвалифициран работник е съЩо така
средно или
полувисше
образование
човек и ние малко
работим тъкмо
тези работници < да бихме обучавали,
да пи квалифицираме
в
достатъчен
брой, преди всичко за да стимулираме
тези работници работейки да учат и

школуват в

ОТКОЛКОТО

'ВЪВ

образование,

което по мое мнение е по-нормално.
и.и_
трябвало по някакъв начин и
тук -да планираме,
не
бюрократоки,
не централистически, обаче трябва да
знаем какво искаме •и в тази област.
Значи, специално говор*!, че това
е
важен проблем за Косово, защото ако
вие бъдете нео-раничено вървили, без
каквато и да

е

ориентация,

без на

към образование. на вис

да получават образование, да получа

шите кадри,

няма да можете да им

ват полувисше и високо образование.

обезпечите работа, а не могат да

За материалните проблеми вече гово
рихме. Разликата измежду, да кажем,

настанят на работа нито в Югославия,

дори
е

квалифицирания,

висококвалифицирания

далече

по-м'алка

работник

откслкото

разли

се

тогава не можете да очаквате от тези
х°ра Да реагират другояче освен на
ционалистически.
.От
друга страна,
имате голяма потребност

за високо

ката между кзалифицирания и високо

квалифицирани работници и кадри със

квалифицирания работник и инженера.
Сбече, младият инженер е млад чо

средно

век, койуо . идва с факултетско обра

достатъчно вашите обстоятелства, оба-

зование във фабриката и без съмне
лифициран и

че исках просто да ви предпупредл
за това, гьй като съ’м чул, че Приоколо
щина има
много
студенти,

ние, а преди всичко за самата фаб

или много.

рика той е по-полезен. Нормално би

е повече отколкото има люблянският
университет. Мисля, че" нашата главна
потреба е сега да изграждаме тези
квалифицирани и висококвалифицира

ние много по-малко знае от онзи квависококвалифициран ра
ботник, който е спечелил опит и зна

било той да бъде повече платен
инженера.

Но,

тази

делба

днес

от
е

все още такава, че инженерът е го

професионално

образование.

Аз всичко това говоря не познавайки

26 000.

Не

зная

дали

товз

малко

Във

всеки случай,

е

много

сподин, а работникът колкото и да .е

ни работнически кадри и кадри

образован и висококвалифициран, той

сша квалификация, които като творци
могат да допринасят

е работник, той не е господин.
Това е този

манталитет

у нас,

в

цяла Югославия налице. Има го и в

корено

за едно по-ус-

станалостта.

Крепко по Тотоеоо курс
Б

неотдавна

състоялото

се

заседание на

с ви

извличане на Косово от изо

БОЕВОТО ИЗГРАЖДАНЕ НА ЮНА И АКТИВНОСТТА НА КОМУНИСТИТЕ

» тгйЧА по
оевата готовност на ЮНА лостоянно се издига и отговаря
и л
^
ие осиоеиите изисквания, които Съюзът на югославските комунисти и нашето общество поставят
пред нея като съвместна въоръжена
сила на «синки югославски народи
и
на
народности. В тази оценка, казана

•

средното 'образование

висшето

правляване,

неквалифицирания и

ствената самозащита, Специално бе
подчертана насочеността към засилването на боевата готовност, укрепването
единство
морално-политическото
на
поделенията и задълбочаването на все
народния и революционен характер на

юна:

'•

Комитета на ооганизацията на СЮК в
Тези резултати са толкова по цен
Комитета на организоциЯ>а п
3лшото са постилнагги- в
твърде
ЮНА, се съдържа аити.носта, с ко, •
НГ« ,кто политически така и «ко„л„иичгтмтй И всички воениослу- сложни, както пилп.пч
^
^ крвпко.ЪР ~
~ ^ ^
жащи на
ху Титовия курс ?*Ш ' всички субекти в Армията интензивно
нията на
Единадесетия ’
Р
да работят .върху осъществяването на
поСЮК по изграждането на ЮНА и
задачите по модернизирането на ЮНА
нататъшната разработка на концепцияи въоръжените сили цяуюстно. Към
на
всенародната
отбрана
и
общота
това трябва да прибавим и оценката,
съче е постигната висока степен на
на СК
трудничество на организациите
и другите субекти на нашата Армия
с многобройните носители на отбрани
телната подготовка в обществото. Активността на комунистите .особено се
изявяваше в организирането и под
готвянето на трудовите хора и граж
даните за отбрана и защита в обобществяването на отбранителните и . сигурностните работи, както и в подготовката на стопанството и обществените дейности за всенародна отбрани^
тел на война.
' Военното учебно дело, «.то зн.чителен компонент на
модернизацията

сдггг

то «а учебните планове и щрограми,
конто са допълнени с но.и съдържа
ния. Въ. връзка < ТО.. 1б. изпнан.то,
че научноизследователската работа все
повече се обединява в учобнп сисгема на ЮНА, което о дало възможВОЙНИ

*Г

ност за школуване на все по-голям
брой командири, които едновременно
и работят. В онази част на разискванията за укрепването на морално-лолитнческото единство и развитието на
отношенията между хората, констати
рано бе, че са постигнати значителни
резултати в развитието на съзнанието
военнослужещите и готовността им
^
“ "Р°™впоста.ят срещу всички
облици на вражеско деиствуване.
В
^
^
к
ция на политиката >на Съюза на ко
мунистите и Титовото
революционно
дело. Това дава възможност «е само
да се запази, но и по-нататък да ук
репва
морално-политическото
единство и готовността на военнослужещи
те последователно да се борят за ос
ъществяване на
основните
опре
деления на Съюза на югославските ко.
мунисти.
организацията . на
Комитетът на
СЮК в ЮНА прие заключения за основните задачи на комунистите, пър
вичните организации и органите на СК
в' по-нататъшното изграждане на ЮНА
и въоръжените сили ця-лостно. Всички
твзи субекти се задължават непрекъанато да. се ангажират в борбата за
по-н.т.тъшн. модерниз.ция н. въоръ«««ите сили, д. р.з.н.ет "«триотич-

сетещ ■
колебимо д. зещище..
кеокия самоупра.нтелен строй, собоцялост
на
^
«а «0—
от
ваие.

Аъ Души

4 Комунист
'I

ВЪСТАНИЕТО

В СЪРБИЯ ПРЕЗ 1941

Борба за революционно преобразование
Д-р ПЕТЪР КАЧАВЕНДА
с
Народът в Сърбия,
съвместно
Югославия
народи на
останалите
под ръководството на ЮКГ 1 начело с
дни
Йосмп Броз Тито през юлските
преди 40 години започна борбата за
национално и социално освобождение,
изписвайки страниците на сводта историд с нови съдържанияПровеждайки последователно осво•бодителната и революционна полити- ка и стратегия ма ЮКП на практика,
комунистите е Сърбия, също така както ит комунистите във всички краища
в Югославия, в -антифашистката борба
до войната проявиха, през априлска
та война и е подготовкато за вьоръжена борба, решителност и единствона мислите .и акциите. Провеждайки
своята
активност под непосредстве
ното влияние на Централния комитет
Майна ЮКП, чието седалище след
ското съвещание на ЮКП се преме
сти от Загреб в Белград, Покрайнинският комитет на КПЮ за Сърбия
вече на 23 ю«и проведе заседание, ча
което прие директивите от заседанието «а ЦК на ЮКП от 22 юни, взе
решение за създаване на партизански
отрядн и да се извърши «епосредна
започване
ствена подготовка за
въоръжено въстание. Сформиран е и
Секретар иат на Покрайнинскид коми’ тет, който като оперативно тяло изпълняваше ролята на постоянно ръко
водещ център на Сърбия, със седа
лище в Белград.

характеризира с интензивна активност
но
комунистите.
и пълна 1Мобилност
Партийните организации в окръзите и
срезовете всекидневно провеждат еилна организационно-политическо и вооина активност сред масите, а члоно■ и техните
вете на ЮКП и СКОК)
рошеииото
за
симпатизьори , приеха
започвано
въстание и готвеха со за
на въоръжената борба. Планирано е
кои отряди ще се формират и кои
комунисти ще влезат в състава им, о
определени са и техните коменданти
и политически комисари, Тази активност о следена със събирано и ооидентиране на оръжие, което се е намирало при народа.
Непосредствено
преди въстанието, комунистите е Сърбия са събрали около 3700’ пушки,, 150
на куршуми
картечници, 75 сандъци
за пушки, 25 сандъци на ръчни бомби, 95 пистолети и друго, с което е
могло да се въоръжат над 5 хиляди
на
бойци. До тогава организацията
ЮКП в Сърбия е имала около 2000
а
кандидати,
членове и около 1000
СКОЮ над 10 000 членове. Техната сила, както и в останалите краища
на
Югославия, не беше толкова в броя
на членовете, но в авторитета, който
комунистите имаха у народа, в техната способност в определен момент да
изразят най-съществените интереси и
стремежи на народа и безкомпромисно и упорито да се броят за тяхното

- -дадъг» ЕТ"«=

това
■нападения
на
ненадейни
и германски воинигрупи квислиншки
на
пътища
и
ци, засади и диверсии
нападения на полинии,
железопътни
и общински улравшнцейски станци
они данъления, ■ КОИТ°
У контрол на при^ в
чии книги, осуетяван
носите от жътвата и т.н.
н
„осите
^очоо „ унищожени 17
Шумадия и
прекратена раполицейски станции и
Въбота в 40 общински управленияпостепенно, .но
стайното се развиваше
лучавайки всенароден
1неудържимо, по
коменхарактер, така че германският
в отчета от 23
дант в Сърбия вече
юли констатира, че в Сърбия е „завъпочнало същинско комунистическо
е „оценено
оръжено въстание
и че
че целокупният брой на членовете . ..
възлиза на около 30 000 хора".
Освен акциите от военен характер,
НОП отряди провеждаха силна политическа работа сред народа, обяснявайки му целите на Народоосвободителната борба. Тази активност с усподейшно провежданите въоръжени
ствия беше от значение за все по
нашироко включаване на селеното
селение в освободителното движение,
започвайки от снабдяването на отрядите с храна и с участвуване в пъР"
работа
вите форми на организирана
на платформата на освободителна бор
ба до постъпване в НОП отряди.

на Народоосвободително„родството на
„„чело с
то движение на Юго
*
Тито от Белград на освободена
р
70рия на 16 септември и воеино-политическото съвещание в Столице на
осо
септември 1941 , година беше от
бено значение за
по-нататъшното У
пешно развитие на въоръжената бор
ба и народоосвободителното
движение в Сърбия и цяла Югославия- До
първи октомври 1941 година бяха освободени Арилье, Чаетина, Ужице, ПоМилановац,
жега, Ушче, Рача, Горни
а германските
Чачак и други места,
в
военни сили са се концентрирали
няколко центъра, които са били обкържеии от страна на НОЛ отряди и
чието бройно състояние достигаше и
2000 бойци. Полетът на освободителЮгоисточната
и
ната борба захвана
част на Сърбия- Създадени са освободени места около Ястребац, Пасяча,
Кукавица, Озрен и Свърлишка лланина. Тогава партизанските сили в Сърбия имаха 23 отряда с над 14 000

бойци и контролираха около., две тре
ти от територията й-

Адрас на редакцията: БЕЛГРАД, Площад Маркс н
Енгелс 11, телефони: центрллл 335-061,
секретариат
320-1(4, НОБИ БЕЛГРАД, Булелвр Ленина 6, Телефон
627-793.

На тази голяма освободена територия, популярно наречената Ужишка
Република, с център в Ужица от къ~
дето действуваха
най-висшите ръ*оНародоосвободителното
на
водства
движение в
Югославия и
Сърбия,
през лятото и есентта на 1941 година покрай въоръжените сили на революцията създадена е и изградена
нова народна власт — народоосвобообдителнн отбори НОО — селски,
щински,
срезки,
окръжни и Главни
НОО на Сърбия, както и нови обществено-политически организации на антифашистката младеж и жените, които изиграха голяма роля в мобилизирайето на младото поколение в Сърбия във въоръжената борба. На тази
територия, както и в другите краища
на страната, единството на народа въз
въстанието е
създавано в неговото
обединяване на освободителната и революционна платформа на ЮКП, а не
чрез сътрудничество с бившите граж
даней партии, които не приеха инициативата и предложенията на ЮКП
за съвместна борба против окупатора,
Не успя опитът за сътрудничество
с
четническото движение на Дража Михайлович, който с нападението на Ужи
це откри своето си същинско лице на
предател на националните интереси и
на обикновен слуга на окупатора. Такава развЪрзка на отношенията между
силите на стария порядък и вЪстаническите маси
предвождани от комупистите
извършена
във
въстанието
през 1941 год. беше °нЯ фактор, който окончателно показа и определи не
само неизбежността на смяната наисторическата сцена на владеещата класа, но и пътищата и
формите
на
югославската социалистическа револю
цияЧрез сътрудничество
с окупа
тора против собствения народ домаш
ната буржоазия свърза своята съдба,
а с това -и съдбата ча капиталистичес-

Директор к главен и отговорен редактор на всич
ки издания ив „Комунист": Волко Милвдииович.
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нист".

те окупатори. С това Народоосвободи-
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Въз основа на
заключенията
от
това заседание издадено е възвание
на ПК на ЮКП за Сърбия, в което е
подчертано, че „сърбският народ . и
този път трябва ^а оживее
своите
светляЩи военни традиции".
понеже
сега „тъкмо се касае за
борба на
живот и смърт, от чийто изход зав-иси «е само съдбата на СССР, но и
съдбата и свободата на целия сърбски народ".

осъществяване.
Решението на Политбюро на* ЦК на
ЮКП от 4 юли за започване на въо
ръжената борба, Покрайнинският комитет веднага пренесе на партийните
организации, които бяха ангажирани в
създаването на партизански
единици,
Първият партизански изстрел се обяви в свободолюбивата Сърбия на 7
юли в село Бела Църква край Крупань от пушката на Жикица Йованович, боец от испанската
гражданска
война, по време когато
полицейски
патрул
правеше опит
да
развали
сбора на който комунистите поканваха народа на въоръжено въстание.

След това заседание мнозинството
от членовете на Покрайнинския комиДо това събите в Сърбия бяхафортет веднага са изпратени на терен за мирани пет партизански отряди: Ва
да . пренесат решенията за непосред- левски, Посавско-космайски, Първи
и
ствената подготовка за въоръжена бор- Втори шумадински и Болевашки, а до
ба и да помогнат «а организациите в средата на юли Ужишки, Чачански и
техното провеждане. Благодарейки на Мачвански партизански
отряди. Към
това, вече на 24 юни решенията
са края на юли и през август са формиобсъдени на
окържните
и
срезки рани Загловския,
Крайинския, Пожапартийни комитети, а в някои краища ревашкия, Расинския, Топлишкия, Ку
на по-широки съвещания и окръжни «кавишкия и Озренския НОП
отряди.
партийни конференции. Тези дни
е До началото на септември в Сърбия
сформиран и Главният щаб на парти- са формирани 21 !НОП отряд.
занските отряди за Сърбия.
(След 7 юли започнаха
акции
и
Периодът от нападението на Герма други партизански отряди машир
из
ния на СССР на 22 юни 1944 год. се Сърбия, така че окупаторът никъде

Провеждайки директивата на Върхоания комендант Йосип
Броз
Тито
от 26 юли за разширяване на партизанските акции и техното сливане във
въстание и за създаване на свободни
територии, които да бъдат бази
за
по-нататъшното развитие на освободителната борба, Главният щаб на Сърбия насочи акцията на партизанските
сили към създаване на първа по-широка освободена
територия в слива
на Западна Морава т Дрина и засили
въоръжена активност на
партизанските сили във всички краища на Сърбия- През август и началото на септември са освободени над 20 по-големи места, а на 2 септември е пре
взет утвърденият германски гарнизон
в Крупань, когато са пленени 124 гер
мански войника. С пленяването на такъв брой германски войника в една
борба, сърбските партизани на
дело
показаха уязвимостта на дотогава не
победимата

Председател на Издателския съеет иа Язденията
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(Съвещанието на Главният щаб на
освободителната борба в

Сърбия. От

средата на септември 'натискът на гер-
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ката система, със съдбата на фашистки
Издателсиа трудова организация „Кому
1

Излиза в петък.
С указ на президенте иа Републиката от 22 декем
ври 1964 година. „Комунист" е отличен с Орден на
родно освобождение, а
с указ от 22 д*к*млрн 1974
с орден братство и единство със зявт

венец.

телната борба ведно бе и борба
за
коренно социалистическо
преобразование на югославското общество.
Всичко

онова,

което

е

създадено

по време на въстанието на сърбския
народ през 1941 година вградено е в
основите на нова
Югославия,
чиито
основни контури са поставени по врена
Ужишката

ме ча съществуването
Република.

с^о== -СГ в°6-цеса на утвърждаване
на общата
политина и приемането на обшоза
дължаващи норми да се развиват
нато трудови тела, свързани сЪс
своята обществена база, които при
емат решения за договарянето и съгласуването на интересите и становищата на самоуправителните
низации и общности, а не чрез оргамнозинство гласове, като по такъв начин се надминават елементите
па
политическо-представителния начин
на решаване;
— да се постигне по-гол^ма ефинасност на
делегатско-скупщинската
система и навременно приемане на
решения, така че скупщините ше
се съсредоточат върху съгласуваме
на становищата по същински въпроси от обществено-икономическото
развитие;
— чрез Съвета на сдружения тоул
и другите съвети да се афирмира
решаващата роля на работническата класа в скупщинското решаване
и последователно да се осъ“Няе

та на самоуправителните права на
и теТхнитеТе И ДРугите тр™еЩИ ав
н техните самоуправителни организации и общности, като допринасят
за създаването на условия проолемите и отношенията
все повече
да се разрешават и уреждат върху
самоуправителни начала, вместо с
антове на принуда;
— решенията от по-широн общетич^ниТе^ В об1адствено-лоликогато това е
възможно даЩ се ™'
приемат чрез об1
И А°Г0В0РИ, в чието занлючва е °Рганите на обществено-поноп7аГиИ7час?Гц°иТИ “ СаМ° РЗВ'
^ оргГитММТ^бществено-поли™явските общности Да се явяват и
но гпппТаТ°РИ На самоУпРавителтвапо°,Ра3уМяВаНе и °6ществено до..
гят р е за отношонията, които мо™т
°СН0‘

^онгРесът също така изтъква из
нредното значение на ангажирането на младите върху по-нататъш
ното развитие на социалистическо
то самоуправление и в това отдел
но място и отговорност на Съюза
на социалистическата младеж
на
Югославия.
Обществените организации, сдру
женията на гражданите и другите
субекти, научно, професионално, техническото и нултурното и материалното и общественото творчество,
демократически организирано в делегатската система, трябва още повече да действуват като негова вътрешна двигателна сила.
Науката и научните постижения
трябва в много по-голяма степен, отколкото досега, да бъдат опора в
работата и решаването на работниците и другите трудещи се хора,
работничесните съвети, изпълнителните органи на делегатските скупщини, професионалните служби и на
всички други творчески социалисти
чески сили в нашето общество.
9. Третият конгрес на самоуправителите подчертава значението на
вярното, навременното, ясното и
пълното информиране на работниците и останалите трудещи се и
техните делегати за квалифицирано
взимане на решения и изобщо за
действуването на целокупната делегатска система, считайки че сегашното информиране все още отговаря на техните изисквания и потреби.

ва конституционната насока без ре- щи<.та к
е по
ат с пьлномоГНнее можСеЪВаТа ^ Сдрушения тр™
да приемаГобщозадъл^аващи
да не може да се приеме решение антове за това преди да се напра
ва облагания върху дохода и
за Ви опит за приемане на решение
Р
предназначението на тези средства; върху самоуправителни основи, на— последователно да се осъще- То оставят на участниците в спораствява конституционната
функция зумяването, относно договарянето,
на скупщините на самоуправителни примерен срок за постигане на до
те общности на интересите в обще говор, а доколкото не се стигне до
ствените дейности равноправно с споразумение, принудителният акт,
компетентните съвети на скупщини който приема скупщината, на прин
те на обществено-политическите об цип, трябва да бъде временен акт,
щности да участвуват в приемането който ще се прилага само до поКонгресът счита за необходимо
на решения по въпроси от област стигането на споразумение, относ- изграждането на една интегрална и
та, за която самоуправителната об- но договора.
информативна
вътрешно свързана
щност е основана;
7. Конгресът се застъпва за ра- система в служба на трудещите се
— делегатските скупщини, дава- звитие на ролята на обществените хора и техните самоуправителни орйки пълномощия на своите изпъл- съвети, които да допринасят към ганизации и общности, с която трянителни и управителни органи, въз- отварянето на органите на обще- бва да се обезпечи пълна публичможно по-определено да утвържда- ствено-политическите общности към ност в работата и достъпност на изват насоките и рамките за провеж- всички социалистически обществе- точниците на информация,
дане на политиката и усъвръшен- ни фактори и отделно за включваСъщо така е необходимо и сред
ствуване на предписанията, при по- не на обществено-политическите ор- ствата за масова информация своястоянно инсистиране за тяхната от ганизации, както и научните и про- та работа още повече да приспосоговорност за това нещо;
фесионалните институции в процеса бят към потребите на делегатското
— изпълнителните органи и ор- на подготовка на решенията и тях- решаване.
ганите на управление, и останалите ното изпълнение,
10. Третият конгрес на самоуппредлагащи решения, като основа
За успешна работа на обществеза съгласуване на становищата в ните съвети от огромно значение е равителите решително се бори за
скупщината, да подготвят предложе- и активното участие на всички об- последователно претворяване в жиния с алтернативи и възможности ществени фактори, които в работа- вота
инициативата
на
другаря
за избиране.
та на тези съвети внасят своя опиг Тито за подобрението на колектив5. Всички организирани
обще- въз основа на собствената практи- ната работа, решаване и отговорствени социалистически сили трябва ка и осъществяване на собствената ност във всични органи и институупорито да се борят за нова прак- роля и отговорност в социалистиче- ции на политическата система, коефунк- ското самоуправително общество, то силно ще допринесе към по-натика на осъществяване на
8. Третият конгрес на самоупра- татъшното развитие на социалистицията на държавното управление —
незаменимата роля ческото самоуправление и същевре
изпълнителните и управителните ор- вителите сочи
гани — и да бъдат винаги съзнател- На обществено-политическите орга менно към ефикасното осуетяване
на тенденциите и явленията на лини за опасността от тенденциите на низации начело със Съюза на ко
. дерство, нариеризъм, йерархични от
засилване на политическата сила на мунистите в развитието на социали
ношения, възпроизвождане на по
държавния апарат по посока на не етическото самоуправление на деле литически професионализъм
както
гатската система.
говата власт над обществото.
и узурпиране на самоуправителните
Необходимо е да се обезпечаКато вътрешна сила и органична права на трудещите се и гражда
политически и правни част на делегатската система, об
ват такива
организа- ните.
условил, държавата наистина ефи- ществено-политическите
касно и отговорно, и в интерес на цИИ трябва да водят постоянна и
11. Конгресът отделно сочи на
ТРУД- непрекъсната борба против останки- необходимостта от по-нататъшна десамоуправително сдружения
на
те
на
старото
съзнание
и
практика,
да изпълнява своите функции
мократизация на кадровата политивласт и регулятива, като доприна- която все още живее в делегатски- ка и на значението на постоянното
ся за укрепването на обществената те отношения. Отделна роля в това уС7,ЦърШенствуванв и последователроля и значението на организация- отношение има Социалистическият ното провеждане на обществените
та на сдружения труд, местните об- съюз на трудещите се
хора, като дОГОВОрИ за кадровата политика, на
на
щности и общностите на интереси- единен фронт на организираните со- необходимостта от разширяване
циалистически сили и
политическа ,Шдр0вата основа, както и на необте.
Внашите обществени
условия основа на делегатената
система. ходимостта от публична оценка на
държавното управление трябва все
Конгресът отделно изтъква рол- работата на кадрите, на нойто се
повече да става — пряко и посред- яТа на синдикатите нато наи-широ- доверяват отговорни обществени поством делегатените скупщини — ор- ка класова организация на работни- стове.
ганизирана професионална служба, ческата класа и тРудещите се в бор
Нонгреоът решително се протикоято служи на сдружения труд и бата за укрепване на обществени
самоуправително вопоставя на всички яв0ЛНИя на неза своята работа отговаря на деле- те
позиции
на
сяоужените работници нато управ- демонратично и несамоуправително
гатската скупщина.
лявата инономичесна и политичес- решаване за кадрите в неформални
6. Конгресът на самоуправители- на сила в обществото.
групи, сектанството и манипулирате т-ьрси:

УЩ*1*

-

нето с хора, формализма в провеждането на обществените договори
по надровата политика изиграване
то на конкурсите и на всички дру
ги отрицателни явления, които са
противни на по-нататъшното истин
ско обобществяване и дамократизация на кадровата политика изцяло.
Като се има изключителното значение на избирането на делегати
за скупщините на обществено-политическите общности и самоуправителните общности на интересите,
Конгресът позовава трудещите се,
гражданите и организираните социалистически сили, в най-голяма степен да се ангажират за успеха на
тези избори, а отделно за навременното и демонратично евидентиране и кандидатиране на най-добрите,
авторитетните и обществено афирмираните работници за делегати, ка
то се води сметка за съответна застъпеност на жените и младежта,
12. Изхождайти оттам, че конституционността и законността са
съществена основа на системата на
социалистическото самоуправление,
обществената собственост и равноправието на трудещите се хора, необходимо е решително да се надАелява дисонансът между нормативното и Действителното, измежду утядените принципи и практиката,
воет° прдизвиква оправдателно неДоволство на трудещите се хора.
Нонституционността и занонността в нашето самоуправително обществено устройство не се изразява
само във вид на класичните правни норми, но в тяхното съдържание все повече навлизат самоуправителни обществени норми, които
стават доминиращи, а също тана и
морални норми, които възникват и
се развиват като съставна част на
общественото и отделно на правното съзнание.
Изхождайки
счита:

оттам,

Конгресът

че за последователно действуване и осъществяване ка конституционността и законността са
съществени: осъществяването на
конституционния принцип, според
нойто грижата за законността не
е само дълг на правораздавателните и другите държавни органи, но
на самоуправителните и всички
други обществени субекти, а отделно на обществените правозащитници на самоуправлението и на само
управителните съдове, публичността
в работата и съответната система
на информиране; отговорност като
утвърдена система на обществените отношения;
— че самоуправителният работни
чески контрол, като осуетява различ
ни извращения и злоупотреби, своята активност трябва да насочи към
защита на обществената собственост, самуоправителните права на
работниците, осъществяването на за
конните норми, обществените договори и самоуправителните споразумения и на другите самоуправителни общи актове, канто и на провеждането на решенията на работниците и органите на управлението.
13. Конгресът счита, че реши
телната борба за укрепване на от
говорността е жизнена потреба на
нашето общество; че е необходима
постоянна и конкретна борба за откривене на индивидуалната и колен
тиона отговорност във всични среБРАТСТВО • 10 ЮЛИ 1981
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ди и на всички равнища, от основ
сдружения
ната организация на
труд и местната общност, до Федерацията; че трябва до се развива
конкретна и ефикасна система на
откриване на разни извращения и
злоупотреби и да се прилагат зако
нни мерни против техните носите-

аегигавив
нително-защитното организиране и
подготовка, които се осъществят

сили и сродства ,ди обезпечи своя

не.

V

Съществени задачи на по-нататъшното материално и социално
развитие и програма на икономическа стаоилизаци^ ^ ^ ^ ^
ска
н<?то успешно развитие на самоуправлението и укрепване на обществено-икономическото
положение
на работника и за политическата ста
билност в страната. Във връзка с
това Конгресът изтъква:
— Осъществяване политиката на
икономическа стабилизация и премахване причините на инфлацията
са най-значителната задача на всички обществени субекти и нац-непосредствен интерес на сдружения
труд. Икономическата стабилност
трябва да се осъществява с по-голдма производителност на труда,
премахването на структуралните насъгласуваности в стопанството, уважавайки потребността на оптимално включване в международното разделение. на труда, установяване на
съгласувани. отношения в общественото възпроизводство, превъзмогването на тенденции за автаркично
развитие на стопанството на републиките и автономните области, с
увеличение на ефикасността на напитаповлоежнията и с по-добро ползу.ване на разполагаемите ресурси,
Непосредствените задачи по
икономическа
осъществяване на
стабилност са увеличението на производството, което ще допринася
за съгласуването на стоково-парич-ните отношения и увеличение на износа, повишаване производителност»
та на труда и укрепване на другите
качествени фактори на стопанисване, съгласуване на всички облици
на финалното потребление с реално разполагаемите средства, икономии и увеличение на дохода яа тезй основи. Поведението на всички
субекти на обществото и икономическата политика трябва да бъдат
цялостно във функцията на осъществяване на тези задачи.

:

)

— С развитието на науката и
научноизследователската
дейност
да се допринася за по-ускорено и
по-рационално развитие на производителните сили и усъвършенствуване на етоланисването с обществени
средства. С творческо прилагане на
новите научни постижения, със съгласуване на' образованието с по:
требностите на стопанството, с въвеждане .на..нови технологии, с развитие на самоуправителната организация и.с.други рационализации да
се допринася за по-ускорен ръст на
производителността на труда и йкономиката. на стопанисване.
Съзнанието
иьопаписш, че
че може
може да
да се
се
изразходва само толкова, колкото
е създадейо тоябва ля гтянр ппп
ственост и начиГна поведение на

ната способност на организациите
на сдружения труд и да се намали
степента на тяхната задълженост.
Акумулацията на основните организацИи на сдружения труд трябва да
расте по-бързо, а средствата за потреблението по-бавно от ръстта на
дохода.
Необходимо е да се намали
участието на капиталовложенията в
обществения продукт, така че те да
се движат в рамките на реално разполагаемите средства. Ефикасността
На влаганията трябва съществено да
се увеличи. Ползуваемостта на сред
ствата за инвестиции от чужбина
трябва да се сведат в платежобалансовите възможности на страната. За тази цел е необходимо да
Се обезпечи ефикасно насочване
на инвестиционните средства и тяхната концентрация на самоуправителни основи. Съгласно развойните
планове и . изхождайки от изискванията на домашния и чуждестранния пазар, договорно да се утвърДяТ критериите на общественото
степенуване и икономическата це:
лесъобразност на инвестициите, каКто и да се утвърди * задължениею за евидентиране на инвестициите.
По-стройните стоково-парични отношения и по-доброто снабдяване
на пазара е възможно да се обезпечи единствено в условията на
функциониране единството на югославения пазар. Поради това са необходими мерки
за
премахване
причините, които нарушават единството на югославския пазар и неговото положително влияние върху
развитието и икономическата стабилност. Особено трябва да се осуети установяване на монопол и нелоялна конкуренция на югославския
пазар. За създаване на стабилни отношения на пазара трябва да се
обезпечи по-ускорен ръст на материалните и финансови резерви в организациите на сдружения труд и в
обществено-политичесните
общности.
Конгресът изтъква, че за по-нататъшното стопанско развитие и развитието на самоуправителните социалистически отношения и за постабилен ръст на жизненото равнище, съгласно увеличението на производителността на труда от изключително значение е съществено забавяне сегашния ръст на цените.
Енергично трябва да се преодолязат тенденциите с покачване на ^
цените Аа се П0“Рива ниската "Роиз'
водителност на труда и високите
разходи по стопанисване, неслолу-.

соби обема на всични
требление.

то време, недостатъчната приспособеност на производството към изи-

видове по-

вата система на ц
основа постоки и услуги,, н
неосноефикасно да се р
'пг,пн,р,,ИРТ0
вателните различия в
полото
На отделни частина
-дру
труд.
пппитииа
и
Монетно-кредитна
=
деловата поптта "а
„н0.
Ва да бъде във функция
номическата стабипизация
У
вяване на по-стройни
?
ни отношения. Поради това тряова
да се предприемат ъиерии за поефикасно съгласуване и насочване
на паричната маса и пласмента на
банките с потребностите на общественото възпроизводство на стабилизационни основи, да се сведе в
реални граници емисията на основата на банкови депозити, съществено
да се намали ползуването на нратносрочни средства за дългосрочен
пласмент и да се обезпечи с това
да не се подтиква инфлацията
и
влошава платежоспособността
на
стопанството.
2. Конгресът счита, че за осъществяването на общите цели и задачи на обществено-икономичесното
развитие е необходимо да се обезпечат условия и средства и да се
снася отговорност за реализацията
на онези цели и задачи, които ре*
шително ще допринасят за подобряване на неблагоприятната^ структура
на стопанството, по-стройно регионално развитие на страната и оспособяване стопанството за по-голяма
коннурентност на международния
пазар.
Засилването на износните
способностии на нашето стопанство и неговото по-организирано и
по-координирано представяне на чуждестранния пазар е една от найважните задачи, планове и дългосрочна развойна насоченост
на
страната. То изисква да се утвърди
съответна стратегия в областта на
икономическите отношения с чужбина и ясна концепция на собстветехнологично развитие и по-добро ползуване и трансфер на внесена технология, за да се намали
сегашната технологическа зависимост от чужбина, да се създават
услови^ за по-голям износ на домашна технология и развиват висши
облици на сътрудничество на ос
новите на сдружения труд върху
0бщИ проекти,
— Трябва да се обезпечи ускоНа домаенер
гия и основните суровини от
шни извори за намаляване на вно„„„„ _________
™
" °СТ Н3 стопанството и

сто— Развитието на селското
панство и производството на храна,
с което ще се зад0В0ляват растящИтв вътрешни потребности и увеличаването на износа като
трайно
определение е задача от първостепенно значение за ръстта на жизненото равнище, уравновесяване на
плотежнобалансовата
позиция
на
страната и установяване на стабилнд пазара. За увеличение на
селсвостопанокото пр0изводство в
общественИя сектор и за негов0то
ване особено значение
имат
У Р' _
и по-рационално ползуД Р почвата. увеличение на селскостопанските площи в обществе
сектои- издигане на пооизвод^аот„е" °пРОМОштГна „а>/ката нГповисоко
техническо-технологическо
р>ГИ14КП тппя ияигкяя и пп
Рав»ище^ всичко това изисква
големивлагания
на средства,
Необходимо е също така да се
положат организирани усилия напъл
но да се ползуват обработваемите
площи и да се увеличават добиви
те на индивидуалните
стопанства.
За осъществяване на тези цели ще
допринася самоуправителното сдру
жаване на труда, средствата и пло
щите на земеделците при постоян
но развитие на техните права, за
дължения и отговорности в коопе
рациите и други облици на взаимно
сътрудничество и сътрудничество с
обществения сектор на стопанство.то. Със създаване на по-стабилни
условия в създаването на дохода с
работа на_средствата лична.собстве
ност на селскостопанските произво
дители и с обществена
подкрепа
ще се създават условия за по-голямо производство на храни за пазара и повишаване на социалната
сигурност на земеделците.
Кон
гресът, се застъпва селскостопански
те производители чрез своите сдру
жени организации и организациите
на кооперантите, заедно с остана
лите трудови хора в предстоящия
период въз основата на увеличение
на производството и дохода, повече да се ангажират за осъществя
ване на своето обществено-иконо
мическо положение вг съгласие с
Конституцията и Закона за сдруже
ния труд, накто и за развитие на
селото като цяло.
Съществена предпоставна за ста
билно развитие на производството
на храни и снабдяване на пазара е
свързване на
самоуправителното
производството и оборота и устано
вяване на непосредствени
връзки

&&ЛЯ&Х&Е. Е8Й53Й5 - _ «
ни и други суровини и начин
на
обезпечаване средства за финанси-

вително организираните потребители, в което значителна роля имат
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кооперациите и кооперативните
юзи, общностите на интересите
снабдяване и общностите за взаимно планово и делово
сътрудниче,ство.
За осъществяването на тези це
ли и задачи трябва да допринесе
и по-ефикасното действуване на
насърчителните мероприятия на ра
звойната и текущата икономическа
политика.
— Политиката на ускорено развитие на стопански недостатъчно
развитите републики и най-ускореното развитие на САП Косово е
съществено условие за ускореното
и по-стройно развитие на страната
като цяло.и за осъществяване равно
правието на народите и народности
те, републиките и автономните об
ласти. Самоуправителното сдружа
ване на - труда и средствата и в
тези рамки договорената част от
средствата на Фонда на федераци
ята за ускорено развитие на стопански недостатъчно развитие ре
публики и САП Косово, подразбира
по-голяма отговорност на всички су
бекти в утвърждаването и осъщест
вяването на общите развойни пла
нове, трябва да се даде възмож
ност за по-рационално разделение
на труда, изменение на производ
ствената структура, по-голяма зае
тост и по-тясно икономическо и те
хнологическо
сътрудничество на
единния югославски пазар. Федера
цията, републиките и автономните
области със своите обществени планове и мерки на икономическа по
литика трябва да насърчават осъ
ществяването на тази цел.
Конгресът изтъква, че осъщест
вяването на политиката на най-ускорено развитие на САП Косово изиссква максимални усилия на трудо
вите хора на Косово и особена гри
жа на целокупната- югославска общ
ност. Това в решаваща степен зави
си от увеличението на
производ
ството и ефикасността на стопани
сване с вече създадените материални и други основи, при решите
лен прелом към по-развита насоче
ност на САП Косово по посока на
развитие на онези дейности, които
ще дадат възможност за по-голямо
настаняване на работа и по-голям
доход по отношение на средствата,
които се влагат. Съществен елемент
на развойната политика трябва да
бъде технологическо и делово сътрудничество на базата на сдружа
ване труда и средствата с органи
зациите на сдружения труд от дру
ги райони в страната. Последова
телно трябва да се осъществява и
мерки,
, прилагат и насърчителните
утвърдени в Обществения план на
до
Югославия за период от 1981
1985 година и в отделен договор
за насърчаване на най-ускорено развитие на САП Косово, с които ще
се създават по-благоприятни мате
риални и обществени условия
за
осъществяване на тази политика.
3. Конгресът посочва, че е необ
ходимо да се създадат по-широки
аъзможности за продуктивно настаняване в стопанството и общеТова е същеотвените дейности,
ствен елемент на стратегията на
обществено-икономиразвитието и
и социалната си
ческото положение
I
гурност на работниците. Задължение и отговорност имат всичи ра
ботници да създават условия за ускоряване заетостта, особено на мла
дите и професионално оспособените лица и работници, които се за
вършат от временна работа в чуж
бина, накто и за оспособяване на
лицата, които не са напълно спосо-

бни за работа
нагтяи
И тяхното съответно насочват влаганията на средствата
цел тп к
На работа- Със същата на граджаните, осооено ;
за поРтбВа А3 Сб СъзА®ват условия ците, завръщащи се отна раоотничужоина
нимит» ЯМа поЛвин,ност на работ- нъм откриване на нови и модерни
иците на територията на цялата
зация и разширяване на съществу
страна.
По-гол яма заетост трябва да се ващите мощности на дребното сто
постига с по-добро ползуване на панство, откриване на занаятчийски
съществуващите мощности и с ра- и други услужни раоотилници, раз
бота в повече смени, където това ви те на договорни организации на
сдружения труд, сдружаване на тру
икономически е оправдано, с
намаляване на допълнителния/ и из- да и средствата в сооственост на
«ражданите в рамните на занаятвънреден труд и с отиване в пенчииските и други кооперации и ор
сия, когато за това се
изпълнят ганизиране на различни облйци
на
условията.
Конгресът изтъква, че за създа кооперация и други видове делово
със сдружения труд.
ване на условия за по-продуктивно сътрудничество
конгресът подкрепя готовността
настаняване на работа е необходи на нашите работници, временно замо по-ускорено да се провежда
ети в чужбина да дават свой притрансформацията на образователна нос за осъществяване на икономита система, за ^а се отстранят зна
ческата стабилизация и се застъпчителните раз/фки между структура ва за създаване на обществено-икота на образование на младежта и номически услови^ за тяхното попотребностите на сдружения труд и степенно и континуирано завръщаобществото като цяло. Необходима не и настаняване на работа в страе по-здрава и континуирана свърза ната.
ност на организациите на сдруже
4. Сегашното състояние в жили
ния труд, самоуправителните общно щната област не задоволява. Необсти на интересите по заетостта и ходимо е да се създават нужните
възпитателно-образователните орга материални и други условия за понизации с цел по-ефикасно решава рационално и по-ускорено строителне проблемите на незаетостта.
ство на жилища. От особено знаС по-големи материални и обще чение е с икономическите и други
ствени възнаграджавания на произ мерки, а преди всичко с кредитна,
водителния труд и други меропри данъчна, градоустройствена
и сеятия трябва да се насърчава опре лищна политика, както и с развитие
деляне на младежта за липсващите на жилищното кооперативно дело
професии и
преквалификация на да се насърчава по-голямото ангабезработните работници и за тяхна жиране на личните средства на тру
та по-голяма подвижност.
довите хора и граджаните, както и
За по-ускорено и по-ефикасно тяхното сдружаване с общественисмекчаване на твърде
изразената те средства за решаване на жилинезаетост в стопански недостатъчно щните въпроси. Ьдин от важните въразвитите райони, както и в цялата проси в това отношение е и съзстрана, особено е значително ут- даването на икономически оправдавърджаването и провеждането
на телни отношения в ползуването и
на съществуващия
такава развойна политика, която ще поддържането
даде възможност за значително по- жилищен фонд. С постепенно увеголямо настаняване на работа
и личаване на жилищните такси тряб
по-голям доход. Твърде е важно в ва да се обезпечат средства за
това отношение по-голямо насочва- амортизация и поддържане на жине на средствата за изграждане на лищата. Измнението на жилищните
производствени мощности на райо- такси трябва да се провежда с
ни с по-голям брой незаети лица и политиката на субсидии на жилищсвързване със сдружения труд на - ните такси на работниците, които
развитите и недостатъчно развитите имат ниски принадлежности на член
„айони
от семейството.'Със самоуправителНеобходима е решителна, добре ни споразумения и обществени доорганизирана и постоянна обществе- говори да се утвърдят критериите
на акция срещу всички отрицателни за разпределение на -жилищата ие
явелния и тенденции в настаняване нредитите за жилищно строителство
то на работа, наквито са: затворе- в собственост на работниците, за
ност на част от сдружения труд за да се премахнат неправилностите в
настаняване на нови преди всичко тази област,
Трябва да се обезпечи решавамлади школувани кадри; изоставане
е планирането на кадри; неспазва- нето за политиката на жилищното
не на договорените предимства в строителство и за средствата сдрузаетостта; изиграване на
конкурси- жени за тази цел да се обосновава
те, отпори при приемане
на стажа- върху самоуправителна основа, т.е.
нти и жени; ползуване на роднин- за тлх да решават онези, които тески вързки при настаняване на ра- зи средства сдружават, а заедно
бота; отнемане правата
на работ- със собствениците на обществени
ници, ноито работят при
собствени- жилища да решават и по поддържаци на средствата лична собственост нето на съществуващия жилищен
на граждани, канто и на сезонни фонд. Нонгресът също предупрежработници.
Дава за необходимостта производРазвитието на дребното стопан- ството на жилища, относно материство трябва да се насочва нъм дъл- али и оборудване за жилищно строкооперация и делово-те- ителство, да
получи
съответно
госрочна
в
развойните
плахническо сътрудничество с по-голе- предимство
на
организациите
на сдруми промишлени и търговски органи- нове
производството
жения
труд,
общините,
автономните
зации, както и към
серии, области , и републините и да се
на произведения в малки
, понъм производство, обосноваващо се добри функционирането на общнона ползуване на вторичните и мост- стите на интересите по жилищно
ните суровини, нъм производство на дело.
5. Концентрацията на населениенестандартни произведения и произведения по поръчка, към разви- то в големите градове и промишлетие и по-добро просторно разпреде- ните центрове 'предизвика големи
разходи по урбанизация, ноито столение на услужните мощности,
С активност на местните общ- панството в тези центрове трудно
ности "общините и мерните на ино- поднася. Същевременно цели райономическата политина трябва да се ни в страната остават извън необ-

ходимото инономическо, социално и
урбанистично развитие, което повече потенцира натисна на население
то на градовете и напуснане на се
лата и селското стопанство,
Кон- ‘
гресът се застъпва за забавяне ръстта на градското население, особе
но на големите градове, за всестра
нно инономичесно, социално и гра
доустройствено развитие - на селата
и смесените селища.
6. Конгресът изтъква, че е необходимо съгласно Конституцията на
сфрю и програмните определения
на СЮК, по-нататък да се развиват
съответни облици на социалистичес
ка солидарност и взаимност. Във
връзка със съществуващите иконом
мически трудности, които изискват
значителни усилия на работническата класа за тяхното превъзмогване
и по-дълго приспособяване на сдру-.
жения труд към по-трудните услоВия на стопанисване. Конгресът се
застъпва:
— за прилагане принципа на солидарност, когато отделни части на
ботническата класа по обективни
причини се озоват в икономически
трудности, противопоставяйки
се.
едновременно на танденциите под
солидарност да се подразбира и
понритието на слаб и безотговорен
труд, стопанисване и несполуки в
инвестиционните и други делови решения;
— за самоуправително договаряне по защита на най-ниския личен
и семеен стандарт за работниците с
ниски лични и семейни приходи, а
съгласно това и загарантираните лични доходи. Също трябва да се договорят минималните равнища на
задоволяване на отделни общи по|
требности;
— за предприемане на мерки за
намаляване и премахване на соци
алните разлики, които не са резултат на труда и творчеството на тру
довите хора и гражданите. С данъ
чна политика, накто и с последователно и енергично ангажиране на
данъчните и други органи,
да се
обезпечи облагането с данъци
и
приходите, които досега не са евидентирани, а представляват извор
на неоснователно забогатяване;
— за обезпечаване на’ по-широ
ка обществена солидарност !) поравномерно разпределение на раз
ходите по осъществяване функци
ите на майчинство и развитието на
детето;
— за по-ускорено дограждане и
развитие системата на пенсионни и
инвалидни осигуровки върху началата на солидарност, взаимност, минал труд и съгласно съвнупното материално и социално развитие;
— за предприемане на конкрет
Ни и ефикасни мерни по обезпечаване защита и сигурност на труда,
поради премахване и осуетяване на
причините за инвалидност, накто и
за професионална реабилитация и
настаняване на инвалиди,

Третият конгрес на самоуправителите на Югославия се
обръща
работничесната нласа и всички
нъм работническата
трудови'хора и граждани в нашата страна, нъм всички самоуправителни организации и общности, делегации, делегати и делегатсни снупщини и нъм всички организирани
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ждението, че становищата и занлюченията на Конгреса, заедно с основните определения на Съюза на
югославските комунисти и нашето
общество, представляват
основата
за най-широка анция на работничеената класа и трудовите хора, техните самоуправителни организации
и общности, обществено-политически и други- обществени организации
и органи на обществено-политическите общности в решаването на задените и проблемите, пред които
днес се намира нашето общество.
Такава акция е необходима още
повече, че не може да се очаква
изменение на съществуващите отно
шения и решаване на общественоикономическите проблеми чрез слон
танно развитие, само върху основа
та на поставените цели. И досега
социалистическото самоуправление
се е развивало и разширявало гра
с
ниците на своето действуване
а
борба и непренъсната съзнателна
дейност на работническата класа и
всички трудови хора, предвождани
от своя авангард — Съюза на югославските комунисти.
Независима, необвързана, социа
листическа, самоуправителна и фе
деративна Югославия постигна кру
пни материални и обществени резултати. С постиженията в своето
динамично материално развитие и
с дълбочината на революционните
преобразования в обществените от
ношения спечели изтъкнато място в
света. Днес имаме модерна, квалифицирана и образована работническа нласа, съзнателна, че с всеки
изминат ден все повече става гос
подар на своя труд и живот, без
посредничество на държавата или
на някоя друга отчуждена сила.
Имаме трудови хора, свободни, даровите творци на всички материал
ни и духовни блага на нашата стра
на. Имаме единен фронг на органи
зирани социалистически сили, пред
вождани от Съюза на югославските
комунисти,
богато
революционно
дело на Тито и опитите при от
критите и критически съблюдавания
на всички проблеми и изнамирането
на практически решения за възмо
жностите на тяхното надделяване.
Имаме свободни, равноправни и
братски народи и народности, които
свързва общата съдба и. единните
исторически интереси. Имаме съвре
менни материални производствени
сили, технология и наука, способна
да бъде производствена сила на
обществото. Имаме модерни проми
шлени мощности, които съдържат
огромни резерви и възможности на
качествено
и
високопродуктивно
производство.

; & ---- -

Нашият най-голям и неизползван
резерв и нашата най-голяма сила са
в самата истинска и дълбоко чове
шка система на социалистическото
самоуправление, в неговите истори
чески предимства над другите об
ществени системи, в неговата спо
собност върху програмните опреде
ления и политиката на Съюза на
югославските комунисти при актив
но ангажиране на всички останали
субективни сили на обществото дг,
развиват масово самосъзнание самосъзнателна обществена и трудо
ва инициатива на самоуправителите
— работници, селскостопански про
изводители, специалисти, организа
тори на производството, научни и
културни работници и всички други
творци на общата благородна работа
изграшдането на по-стабилни
условия на все по-богат _и
все

по-свободен живот на трудовия човек.
Всеки опит да се нарушат реврЛЮционните придобивки на нашата
работническа класа, братството, еди
цството и равноправието на наро
дите и народностите на Юг ославия
и независимостта, териториалната
цялост и ненарушимост на границит0 на Югославия, ще срещне намрешИтелен отговор на работниците
и труДОвите хора на всички наро
ди и народности на ЮгославияКонтрареволюционната
дейност
на вражеските елементи на Косово
от позициите на албанския национа
лизъм й иредентизъм предупреждава още веднаж за необходимостта
от всестранна акция на всички ор
ганизирани социалистически сили и
всички трудови хора за по-нататъш
ното развитие на социалистическото самоуправление, за
укрепване
на връзките между работниците и
трудещите се, за заздравяване на
класовото единство и развитието
на междунационалните
отношения
въз основата на пълно равноправие,
за свързване и единство на всички
прогресивни сили на нашето обще
ство.
Национализмът
е
реанционна
идеология, опасна по непосредствените и дългосрочни интереси на
всички нации и националности. Тя
влече назад, подхранва сепаристични и унитаристично-централистични тенденции, спъва формирането
на социалистическото самоуправително съзнание, разбива единството
на работническата класа и затваря

РАБОТНИЧЕСКИ
ДОГОВОРИ
1957
1971
1981

всестранен прогрес. Делега
Конгреса особено се задглбъдат инициатори на анжават да
за провеждане на неговите

. За- нейния
социалистическата перспективаи
тите на

-гетгггг „„
постоянна “и Императивна

потреб-

чки
страна.
Работническата класа на Югославия с такава материална основа, ноято създаде и със своето положание в обществото, предвождана от
Съюза на югославските комунисти,
при всестранно ангажиране на трудожите се и гражданите в Социалистическия съюз на трудовите хора, Съюза на синдикатите, Съюза на
бойцитс и Съюза на социалистическата младеж и във всички други
облици на организираната обшествеи въз-

решения.

изразява

дълбокото

си и конференции, а особено на
х|| ионгрес На Съюза на югославс|)ИТе
КОМунисти,' обезпечавайки
осъадестВяВането на непосредстведългосрочни
интереси на раните и .................
ботническата класа и на всички трудови хора, иароди и народности на
||ашата страна, ще открие оше поза
широки преспентиви на борба
социали3ъм и социалистическо самоуправление.
Третият конгрес на самоуправителите на Югославия е оше една
на единството на нанласа и нейния

=~§5:л= Е&-- —

комунисти, Накто що поръченията
организирани- *
на самоуправително
те работници и' трудови хора на
нашата страна от този Конгрес ще
представляват силна подлога за по
нататъшна акция на Съюза на юго
славските комунисти и акционна
приеме този
С най-широка обществена акция програма, която ще
договор на югона всички обществени субекти на- най-висок делови
чело със Съюза на комунистите, в славските комунисти и този път ще
реализацията на становищата и за бъдат приети от страна на нашата
приети на работническа класа и всички трудоключенията, които са
този Конгрес, ще бъде обезпечено ви хора и граждани като пътепоканово силно проникване по посока зател на нашата борба за освобона по-нататъшно укрепване на- соци- ждаването на труда и човека в, исалистическото самоуправление на торическия континуитет по реапизадемократичните свободи и права на ция на делата и поръченията, коитрудовите хора на нашата страна и то ни остави другарят Тито.

те и народностите, националното
равноправие и отговорност на репу
бликите и автономните области, ка
кто за собственото развитие, така и
за всестранния прогрес на югослав
ската общност.

Конгреси на
нашите убеждения

Първият конгрес Вторият конгрес Третият конгрес
Провежда се в Белград от
25 до 27 юни 1957 година, в
Дома на профсъюзите. Известен
като Конгрес на работничесните
съвети, всъщност това е първият
делови договор на представите
лите на органите на работничесното самоуправление в Югосла
вия.
Делегатите са избирани в
най-големите предприятия (с над
1000 заети), а е трябвало да бъ
дат членове на работничесни съ
вети. От 1761 делегати избрани
на Конгреса са присъствували
1745 делегати. На Конгреса присъствуват и 62 чуждестранни де
легации от 21 страна.
Конгреса приветствува друга
рят Тито, а доклада „Досегашни
те опити и по-нататъшния напре
дък на самоуправлението в Юго
славия”, поднася другарят Джуро Салай.
Конгресът на заключителното
си пленарно заседание между
другото приема Резолюция за ра
ботническото самоуправление.

Вторият нонгрес на самоуправителите в Югославия се прове
жда в Сараево на 5, 6, 7 и 8
май 1971
година, в
палатата
Снендерия, а са присъствували
2301 делегати и 172 чуждестран
ни гости.
Конгресът отнри
Душан Петрович
Шане,
председател
на Съвета на
профсъюзите в
Югославия и председател на Номитета по подготовка и свинване
на Конгреса.

Третият конгрес се провежда
на 16, 17 и 18 юни в белград
ския Център „Сава". За конгре
са са избрани 1739 делегати. Ос
новната тема на Третия конгрес
на самоуправителите в Югосла
вия е „Сдруженият труд в бор
бата за социалистическо самоуп
равление
и
обществено-инономическо развитие”. Докладчик е
Мина Шпиляк, председател
на
Комитета по подготовка и свик
ване на Третия конгрес на само
управителите и член на Предсе
дателството на Съвета на проф
съюзите в Югославия.

В рамните на тази главна нонгресна тема в номисиите се ра
зисква и по следните тематични
области „Решаване на работници
те в сдружения труд по създава
не и разпределение на дохода"
(съдоклад на Душан Богданов),
Конгресът работи в четири но- ■ „Самоуправителното свързване и
сдружаване въз основата на до
мисии. хода
съществен фактор на
общественото
възпроизводство,
Конгресът приема решения за
самоуправителното планиране и
подготвената и приемането на
развитие” _ (съдонлад на д-р Тикодекс на самоуправителите и
хомир Влашналич) и „Сдружени
решение, с което 27 юни се про те работници в делегатската сис
възгласява за Ден на самоупра тема (съдонлад на
Стане Довителите на Югославия.
ланц).

Донлада по „Инономичесните
и политичесните отношения в самоуправителното социалистическо
общество” поднесе другарят Едвард Кардел.

ИЗ ДЕЙНОСТТА

НА

ООСТ

„НАПРЕДЪК"

ОТ

БОСИЛЕГ РАД
БОСИЛЕГРАД:

По-голямо внимание на
селскостопанското производство
Основната
сдружения

организация
на
труд, занимаваща

се със селскостопанска
дей.ност „Напредък" от Босилеград, заети 25 души, от които
петима са специалисти за се
лскостопанска
дейност — аг
рономи отчита слаби
делови
резултати. Първите три месе
ци

от настоящата година
те
завършиха със загуба от 574
хиляди динара. 'Ако се има
предвид, че и миналата годи
на в същия период отчиташе
загуба от 403 хиляди динара,
свободно

можем

че трудещите

се

да
в

кажем.
тази орга

низация
не
са
предприели
почти
нищо за разширяване
кръга на действуванет.о
си.
Като че ли за тях освен до
битък, селскостопанските производители не
произвеждат
нищо друго.
Според финансовите показа
тели, трудещите
се в тази
стопанска
организация, през
първите три месеца

от нзетоЯЩата година са осъЩествидруги организации ‘ от други
общини, а има много и матрапази които откупват а сетне
препродават.

НОВИНА
РОВЦИ

ОТ

ТРЪНСКИ

одо

Връзка със
света
Ако ндкой вече си е по
мислил, че това. са планинари, заснети някъде в Алпите
— излъгал се е.
са

Именно тези
работниците

та в

„планииари"
в

ПТТ

големи усилия поставиха тепрез ждре
лефонния кабел
лото на Ерма — до Трънски
Одоровци. С това селото се
свърза не само с центъра иа
комуната, а изобщо с целия

на

добавим,

че

стойността
400 хил

работите надминава

яди, динара от които 150 хил
ЯДИ динара е обезпечила Об
щииската

скупщина

в

общ доход

динара

миналата
*•- с 15 на

година е увеличен
сто. Изразходваните
средства за
о съще ст вяв а н е
на

общия Доход

од на настоящата
по-големи с 2 на

тоя перигодина
са
сто повече

от общия доход и те

сега
възлизат на над 10 милиона
и 556 хиляди динара, или със
17 на сто. Причината е, увели
чението на
и зр аз х о де ан и т е
средства, в
тъкват

организацията из
наречения мъркогато съвсем мал

така

тав сезон,
ко се върши

изкупуване на
а разходите се уве
личават. При такова положение трудещите се за първото
тримесечие са
осъществили
доход от 742 хиляди динара
добитък,

и

в

сравнение

със

същия

от

миналогодишния
период
&
намален с 9,2 на сто.
При
това е осъществен чиот доход
от 53 хиляди динара, който
също така е намален с 25
на сто в
сравнение със съ
щия от миналата година.
Трудещите се в ООСТ „На
предък" за лични доходи
са
отделили 627
хиляди дина

на сто в сравнение със съЩи
те в предходната година.
Поради това че средствата
за лични доходи бележат поголям ръст от средствата
за
разширение на материалната
основа на труда,
произлиза,
че трудещите се в организа
цията през
първите три ме
сеца
аели
за

от годината не са спаздоговорената
политика

разпределението

на

дохо

да.
По

думите

Йорданов,

на

Димитър

низацията
финансови

показатели

са

отражение на мрътвид сезон
за период януари—март, всле
дствие

отливане

на

дохода

в

други
общини, понеже вър
добитък
шат изкупване на

от

това,

че

някои

на сдружения

низация

занимаваща
ланска
от

Босилеград,

би,
изключи

участвуваха и
Тръиски

село

от

роендив"

един

със

труд

селскосто

„Напредък"
и

тази

изкупуване

сортата

„Монатарка "

добро
Петров

се

дейност

провежда

Т.

продуктивността
по тоя начин и

и

Въпреки
обективните трудности,
които се явЯ«ат в то
зи период, трудещите се
в
тази организация не са из
ползували всички свои възмо
жности: все още сдружаване
то със селскостопанските про
изводители не задоволява, не
се изкупуват останалите сепокостопански запаси:
вълна,
алкохол, картофи, лечебни би
лки, горски плодове, мляко,
и друго които вероятно
ще
увеличат дохода в организа
цията.
Да се надяваме
че
в следващия
развоен пери
од тази организация ще тряб
ва да се устройва на нови
начала.

М. Я-
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МЕСТНАТА

сено, правят купи и стогове
и се радват, на добрия сенодобив за прехрана на до
битъка— който е главен по
минък ана селскостопанските
производители.
Според първите
резултати
по мнение на селскостопан
ските производители — коса

млади, работници, ученици и
'студенти,
завърнали
се
от вътрешността на страната.
Тук на село, в родното
ои
място ще проведат лятната
ваканция и годишните ои по
чивки, при родителите, близки
и
|приятели.
Разби
ра се ще им помогнат и при
събирането на лятната рекол
та, която вече започва.
От преди една
седмица
коситбата започна в низките
села и сега е в пълен разгар,
а в планинските села коситбата ще започне след някой
ден. В течение на този и след
вещия месец, от сутрин до
вечер, по свежия и чист пла
нински въздух, с приятна аро
ма на разцъфтялите се цветя,
всичко е на крак да при
бере реколтата. Въпреки теж
ката
ято

физическа
изисква

работа,

много

ко

сили,

/

чи, сенодобивът е добър. Осо
бено добра реколта се очак
ва от изкуствените
ливади,
за което повлияха майските
дъждове.
— Сенокосът в нашето
и
околните села вече е в пълен
разгар, за което благоприят
но повлия и слънчевото вре
ме.
Очаквам добър сенодо
бив, особено от онези лива
ди, които са на присойни ме
ста и засети с изкуствени тре
ви. Ако така продължи вре
мето още една седмица
с
косене ще приключим. И жи
тото е добро, каза Владимир
Анастасов

от

село

Рибарци.

м. я.

ко-

ОБЩНОСТ
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С.

ЦЪРНОЩИЦА

ШШ-ИМ СТРОШИШ
Местната
общност в село
Църнощица, съвместно с ос
таналите обществено-лолигиче
ски организации в
селото,
постоянно работи върху ко
мунално-битовото
уреждане

граждане и
махленските

разширяване на
пътища, изграж
с
дане на телефонна линия
общината, въвеждане на чиста
планинска питейна вода
по
домовете, съвременни мебе
ли и прочие. В това отноше
ние голяма помощ им оказва

В ра

от гях имат голямо значение
в хранително-вкусовата
прооргамишленост, Основната

трудни,

труда

Общинската скупщина в Бо
силеград и преселниците
от
селото. Но освен комуналнобитовото
изграждане на се
лото, църнощничани с члено
вете на Съюза на комунисти
те начело и Съвета намесгна
та общност и обществено-ло
литически са активни. В сво
ята програма за тази година
те отделно място
отделиха
40-та
за ознаменуването на
от революцията на нашите на
роди и народности. В това от
ношение те организирано на
правиха

посещение

на

Цър-

ноок на 6 май, деня когато
нашите партизани водиха оже
сточен бой, срещу българ
ските
фашистки злодеи
на
местността Кин стан. Пред па
метника на загиналите тук па
триоти положиха свежи пла
нински цветя и по тоя начин
им отдадоха почит.
През миналата седмица местната общност проведе едно
местна трудова акдневна
ция, като на местността „Ма
ла река" засадиха 88 млади
фиданки и по тоя начин и
те се включиха в общоюгосакция „88
Тито".

година
на

гъ

„Лисичарка ,

оортата

по

сравнително

килограм

сухи

цена.

Зо

гъби

от

„ООСТ

лява и дава

извънредна въз

можност за получаване на из
вънредни приходи на жите

чарки" заплащат по 80 дина
от
ра, а за килограм сурови
10
сортата „Боровняча" по

кой семейства,
са
дори и над 20 хиляди
ра за гъби.

лите

от |Босилеградско.

Ня
взели
дина

динара.
Изкупуването,
Главни
гьбите,

с

които

добри

има
са

„Напредък"

търговски

преработвателно

телната

- на

преработватели

връзки

—

храни

„Воче"

от

Фабриката

за

фабрика

Карловец

и

лекарства

„Кърка"

от

Ново

на

есента,

когато

също

та

жду

берачите
и

от

с'ь'мнение

че

акция-

ООСТ „Напредък"

изкупуване
поддържане,

на

гъбите

която

е

за
за

представ-

хан,

че

на .гъбите

вътрешноста

Вранска

съседни

СъЩ°

така

борческата

ор

ганизация от селото съвмест
но с младежите взе участие
в ознаменуването >на юлските
празници 4 юли — Деня на
боеца и 7 юли — Деня на
въстанието в СР Сърбия- Иа
организирано
тези дати, те
направиха посещение на мест
ността „Буков рид" и „Кин—
стан", където пред паметни
ка на загиналите бойци поло-

жиха свежи цветя-

Да добавим и това,,

ме
има
на

страната: Сурдулица, Владичин

Няма
та

ду

Ка те виреят.

лица

место.

според

мите на директора на органи
зацидта, ще
продължи
и
през

Самото

две надписа „ТИТО" ще вдъх
новява вяра и любов на мла
дите поколения-,

„Напредък " заплаща 500 ди
сунар а, за един килограм
рови Г7,би от сортата „Лиои-

(Вр7,ганье) м „Бо

изкупвателно

„Монаторка",

фиданки

местоположение, къД«то
са
засадени дръвчетата е от да
и
след
година
леч видимо

Добри приходи от гъби

Димит

хождайки

жителите иа
Одоровци,

на

дохода' и вероятно сега
на
шестмесечието загубата
ще
бъде покрита, а ще внесем
и във фондовете
изтъкна
Йорданов.

БОСИЛЕГРАД

лото на този месец, създаде
за
благоприятни
условия
гьбите,
разпространение на
добре виреят. Изкоито тук

телно

сме

злика от останалите дни в го
дината, когато в тях се сре
щат предимно хора в напред
нала възраст, сега тук има

за другаря

Дъждовното време, което в
община продни в нача-

6яха

личили

РЕКОЛТАТА

сачите размахват здравите ръ
це, налагат зелената
трева
на дебели откоси. След гях
сеноберачки събират
сухото

лавската

Босилеградска
дължи няколко

които

С настъпването на летния
сезон, селата в
Бооилеградска община оживяват. За ра

сме трудисциплина, спазваме
повече
мерките на ИКОНОг
мичеоката
стабилизация, уве

на селото. В тази насока са
налице първите резултати: из

директор на орга
неблагоприятните

останалите 25 хилобезпечила
динара е

ботите,

заздравили

мерки:
довата

ЗА

ра, при което средният личен
доход възлиза на
5943 дина
ра което бележи ръст от
2

ровград, а

ЯДИ
ООСТ — П*Т от Пирот.

в

За преодоляване на ела
боетите
и покриване на дефи
цита сме превзели сериозни

БИТКАТА

Сенокосът в пълен
разгар

11

милиона и
и в сравсъЩия период от

298 хиляди
пение със

служба

Пирот, които тези дни с

СВЯТ.
Да

ли

ЗАПОЧНА

банд

и

други

общини.

м. я.

активността
Без съмнение
общност ■ село
'на местната
трябва да бъ
Църнощица
де пример на някои местни
общности,

където с по-голяма помощ от обществото, мно
го по-малко е направено.

м. я*
СТРАНИЦА

БРАТСТВО

Ж

10 *ЮЛИ

1981

9

ТЕЛЕН

Възможностите за туризъм

ЦЕНТЪР

Голям брой повтарящи
През
миналата
след проведеното

те

седмица,
продължи

е

най-голям

ни

които имаха по две слаби бе
лежки, се проведе заседание

осведоми Асен

ректор

на

това

на учителския колектив в Сре
дношколския
образователен.?
център „Иван Караиванов"
в

но-възпитателно

Босилеград,

навик.

лите

на

което

обсъдиха
на

учебната

—

на

1980/81

го

дина.
Обща констатация на
колектива е, че с постигнатия
успех не са доволни. От об
що

579

ученика

20

Преди

число

учите

успеха

(44),

Северно и южно от Димитровград се
намират значителни туристически обекти и
благоприятни природни условия за рекреа
ция, лов и риболов
_________ ______

ученика

Стоев,

ведомство:

всичко
нямат

и

при

организаци5Г
митровград

трудов
при

някои

пре

туризма. За това
местоположението

ловия на
също

учениците

така

влияят

ус

от
на

село

В

срок

в

сто.

и

Стара
международен

общината.

пункт
„Градипус квателния
Обектът, чиято стойност
ни
45
милиона
димавъзлиза на

намира в

долина,

мерки

Нишавока-

в

подножието на
главния
планина и на

■Ж

-Ш
■е/

от възможните 128, а в четвърта година вместо 96 са
се записали 77 ученици.
през

идната учебна

година

за

Вторият здписвателен
и 28 август.

напуснали

в

обучението

са
течение на годината, с успех
ученика
са завършили 432
или 78 на сто, 64 ученика или
11 на сто остават с една или
две слаби—бележки на поправителен изпит, а 63 учени
ка или 11 на сто поради по
вече слаби бележки повтарят.
Най-много
слаби
бележки
има . по математика, физика,
химия и основите на марксиз
ма. Най-слаб успех показаха
учениците от първа година
където и броят на повтарачи

срок

ще

се

прак

тическо обучение. В настоя
всички
щия период трябва
обществено-политически
фо
руми да се позабавят с този
сериозен проблем за учени
ците — квартируващи^в Боси
леград, Райчиловци, а някои
и в Радичевци. Откриване на

ОСНОВНО

природни

има

1500

м2

лолзваема

обстоятел

на

тези

за ра
га

зи трудова
организация
изгради и открие спортен

ще
ба

сейн. Същият освен на тури
стите ще служи и на местно
то население, а ще бъде пол
субективните
и

за

сили

начело

спортно-рекрез.ци-

и магазин.

онни активности и състезанияОчаква се, инвестициите да

През настоящия средносро
чен период за развитието на
гостилничарството,
хотелиерст

бъдат обезпечени от: банко
ви кредити, от Фонда за под
тик

недостатъчно

развитите

вото и туризма ще бъдат вло
жени инвестиции от 95 800 хи

краища, собствени
ни средства.
За

и сдруже
развитието

ляди динара. До края на то
зи период ще бъде завършен

пък

всички

танали

е увеличен с 15 на сто. Стой

втория* етап на комплекса на
Градини, където ще бъдат от
крити няколко съпътствуващи

ността на годишния доход от
нощуванидта е 1409
хиляди

обекти и 45 легла. През то
зи период ще бъде цялостно

ДИМИТРОВ" В

възможностите

дейности,

зван

„ГЕОРГИ

Одо

пещера и пр.
Имайки предвид

ща,

пункт

осо

Ерма,

Влашката

хотела „Д" категория в Ди
митровград, разполагащ с 60
легла и ресторант с 200 места. От формирането си през
1947 година насам тЯ постоя»

валутно-обменяем

домашни

ждрело,

та

УЧИЛИЩЕ

на

туристи,

бено красотите на

Димитровград

имат

възможности

привличане

площ, а в него ще бъдат по
местени ресторант,
бар, по

година броят на нощуванията
на домашните и чуждестран
ни туристи и гости
от
над
9300*в сравнение на 1974 год.

прелести

налични

чуждестранни

ра,

М. Я.
В

предвид природните красо
и
Висок
на Забърдието,

Тази трудова
организация
в рамките си има 10 трудови
единици, в чийто
състав
е

но укрепва мястото си в це
локупното стопанско развитие
нф общината. През изтеклата

ученически стол е една
от
неотложните задачи за идва
щата година, добави Стоев.

В КРАЯ НА УЧЕБНАТА 1980/81 ГОДИНА

ки

звитие
в

Не от по-

ните във Висок — Стара планина за зимен спорт, ловен и
рекреационен туризъм, Имай

ствата и

Мотелът

с

ва ще бъда* вложени усилия
създаване на
и средства за
условия за ползване иа тере-

за

ш

на

града,

бъДат ка
активира
Поместа
мето на курортните
и
Петерлъ
гановски манастир
шка пешера. Паралелно с то

ровското

№Я№,л- ,

в

бъдат
създадени
оказване на по-

малко значение ще
питалоаложенията в

и

"'Л ~

М. Я-

както и несъответното

хотела

условия за
качествени услуги,

всички

V-.

ШшШЖй

Vв

пръв

проведе

ще

долината иа Ерма, покрай останалото, запланувано е изгра
ждането иа
къмлинг-герзни.

път е запланувано да се открие отдел за подготовя'не на дървообработватели, от които се нуждае Гор
ската секция, броят на записалите се е незначителен.

26,27

на

което

Тези

ученици, а във втора от заплануваните 160 са се за
писали 90 ученици. В трета година са се записали 70

че

ждане

ти

Средно

школския
образователен
център „Иван
Караива
нов" в Босилеград, има още непопълнени места. В
първа година от предвидените 190 са се записали -120

Макар

предприе

вече

„Балкан"

допринася
града
на

път, свързващ
Европа с Азия, както и остапалите природни прелести иа

БОСИЛЕГРАД

записвателен

плана на
хотелиерството

за ло-ускорено развиои. Вече
тио на дейността
лятото ще
през течение на
гостилиичарскобъде открит
туристически комплекс на про

който се

успеха,

Има още свободни места
първия

дейг остил-

прехраната

останалите

Ди

настоящия
имо

ствувано на
'ничарството,

СРЕДНОШКОЛСКИЯ ЦЕНТЪР

След

през

в

период
средносрочен
широки възможности за

та
В

„Балкан"

подаватели, също така се от
разява на успеха. Жилището,
и

динара и в сравнение на същата година е увеличен със
в останалите
187,5 на сто, а
се чувхотелиерски услуги
ствува увеличение с 308,5 на

трудова

Гостилничлрската

известно

Недисциплината
а

ди

вече през настоящ*™ година
що бъде
изграден и открит
етап. Запланувано е
лъРвиЯ*
и реконструиране и доизгра

образовател

ученици

същите,

Жеизграден и къмпИ/Ига 0 с‘
лн)ша, чия то стойност ще въз
лезе на 16 600 хиляди дин., а

\
най

п

ч добър успех показаха
учени
цито от четвърта година.
За причините на слабия успех

телно обучението и поправи
телните
изпили за учениците,

края

ИЗ ТО „БАЛКАН" В ДИМИТРОВГРАД

ОБРАЗОВА

БОСИЛЕГРАД: УСПЕХЪТ В СРЕДНОШКОЛСКИЯ

че

на

туризма
услуги

раздвижил

сдружаване,

и

„Балкан"

ос

е

ве-

инициатива

за

подобните

ор

с

ганизации в общината, в ре
гиона и по-широкото
обще
ство.
В. Б.

БОСИЛЕГРАД

Успехът на миналогодишното равнище
От общо 662 ученика

ОТ

първи до осми клас 612 с ус
пех завършиха класа, 36 ще
полагат поправителен изпит,
а 14 ученика повтарят класа.
През

миналата седмица,

по

повод края на учебната годи'на, в залата
във
Основно
училище „Георги Димитров"
проведе
в Босилеград, се

В

течение

учител
метно

годината,

вил
че

из

решавахме.

почти всеки

на

от класовото и пред
обучение е осъщест

по

210

те,

цялостно

така
осъществена

е

ни

организации

лището.

е

характер,

на

те

обучението

на

програма.

Най^напред

лишният хор изпълни
и песента „Другарю

учи

химна
Титю

ние даваме обет", а след то
ва

Лазар

тор

Стаменков,

дирек-

на ." училището
за

Даде
тазгодишна

та работа на тази

образова-

кратък

отчет

телно-възпитателна
организа
ция за основно образование.

успешно

равнище,

раз-.

от

органи

Въпреки

успехът

ученици-

общности,

и

активи

ме и с известни
трудности и слабости, които в хода

която

. родители

младежките

учителско-родителска среща.
Срещата имаше
тържествен
на

по

други

на

се

голяма

оказваха

липсата

програмата

преодоляването

пионерските

срещах-

на

В

трудностите

мощ

трудодни,

образователно - възпитателна
та програма.
При
осъществяването

те, под ръководство на учи
телите, се представиха пред
родителите с подбрана
културно-забавна и художестве-

.

на

тъкна Стаменков,

на

и
учи

трудностите

някои

при

в

учебници,

миналогодишно
което

долните

ученици

класове,

както

и

винаги

ка

612

тиха

в

Босилеград, през миналата седмица

Мемориалния

Ужичка

11

в

комплекс

Белград. Тук,

„Йосип

пред

Броз

посе-

Тито"

паметника на

в

вели-

кана на нашата революция, в навечерието на юлските
празници,

те

революционер

отдадоха
и

политика — Тито.

почит

на

основоположник

любимия
на

учител,

необвързаната

М. я-

са

с успех

постиг

със

завършили

14 ученика

В
що

долните
312

класа

повтар

тигнали

класове,

от

ученика

117

отличен

. успех,

добър,
са

успех,

а

класа,

от

63

със

12

об
пос

5

31

в

повтарят
са

напус

течение

общо

350

осми

ученика

клас,
76

година,

от

са

84

с

добър

и

86

от
посоченото
течение
на тази
освен образователнов

дейност

срав-

нително.добри

резултати

осъ-

ществиха

и в извънучилищната

дейност.

Постигнаха

резултати

на

завидни

състезанията

регионално

публиканско

и

равнище.

маха участие

на
ре-

Взи-

във всички тър

жества,

организирани
по
държавни и
други
празници.

повод

на

с

отличен успех, 66 с много до
бър,

поправителен

възпитателната

На
до

на

Учениците
училище

годината.
От' пети

са

общинско,

89

добър,

ученика

нали училището

са

задоволителен

които

като 36
изпит.

при

ят, а 36 ученика се упътват
на поправителен изпит.

много

Трудещите се от основно училище „Георги Ди

са

учениците от горните класове
е 3,30. От общо 662 учени

ученик

митров"

досега,

нали по-добър
успех
средна
бележка 3,90 а

със

8

кръгли

отличници

бя

ха връчени „Вукови грамоти".
Грамоти

получиха

които

участвували

са

гионалните
те

и
състезания-

задоволителен успех, а само
2 ученика повтарят класа, до-

и

онези,
на

ре-

републикански-

м. я.

СТРАНИЦА 10
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1981

ОТ

ЗАСЕДАНИЕТО

НА

общинската

конференция

на

сстн в бабушница

продължители на революционното дело

Съюзът на социалистическата
младеж
обществено-политическия
ЖИВОТ
Необходимо

е

да

се

създа
ват още по-благоприятни
ус
ловия, за да може
Съюзът

е

легатската

активен

субект

социалистическата , младеж
Бабушнишка
община
да поеме оная роля,
която

Младите

му принадлежи като на субек
тивна
обществен о-полийгическа сила в рамките на единния
фронт
на Социалистическия

в

НИ над-

нашето

общест

во
тРябва да заемат право
то^си място. В
никакъв случай
те не бива да имат под
чинено
отношение
«якой над тях да

съюз.

Това беше една
от
основните констатации
на про
ведената на 2 юли общинска

посветено на
въпроса
осъществяването
ролята
Съюза на социалистическа

та младеж в ССТН. При това
беше подчертано, че в послед
но време се чувствува
все

циалистическа младеж в Бабу
шнишка
община
Миле Цолич,
активността на млади-

по-засилена идейно-политичес
ка дейност в Съюза на младежта.

те в общината е добра,
не и задоволяваща
във
ко отношение.

беше

Тъй като
рок
кръг

Има още простори

обхваща
най-шиот
настъпващото

поколение, младите все
не изпълняват
изцяло

задакоито стоят пред тях.
първо
място,
голям
брой от заетите младежи и
девойки са членове на работ
съвети,

те

или са делегати

ни

скупщини

и

в

различ

органи,

им

там.

а

до

Причините

известна

но

Имаме

и

няМа

степен

Александър Виданович, пред
седател
на ОК на ССТН изтъкна, че ще бъде необходи

„НЕПЪЛНОЗРЕЛИ"

Взимайки

и

—

Съю

мо
участие а разис

кванията
за ролята на Съю
за на младежта в
обществе
но-политическата система и со
циалистическото самоупревле-.

в недоразвитите
отношения
и връзки на обществено-поли
тическите
организации и де

младеж

въз основа

на

младежта

други
да

такива
условия,

налите членове на нашето об

стане истин

щество да участвува в разви-

изнесените

мнения и предложения
да
се оформят изводи за
още
действуване
по-активно
на
Съюза на младежта занапред.
Той каза, че е необходимо

тКето насоциалистическото
моуправление у нас.

са

М. А.

ДИМИТРОВГРАД

Накратко
По повод 30 годишнината от създаването на Съюза
на извидниците в СР Сърбия от 1 до 12 юли в град
Крупань гостуват 10 младежи и девойки от Димит
ровград.
-•
Четири хиляди млади от цялата
страна, за то
ва време, които минават под название „По пътеките
на революцията и Тито" и на тази манифестация Ще
потвърдят, че нашето братство и единство е вечно
Ж
и нерушимо.
По повод юлските празници, 4 и 7 юли, а съ
що така и по повод 40 годишнината от въстанието
и революцидта на нашите народи и народности, де
войките и младежите
членове на Съюза на извидниците в Димитровград на 6 юли направиха
поход, като посетиха историческото място „Изворище" където е бил формиран царибродският парти
зански отряд „Момчил Войвода".
Ж
50 членове на Фериалния съюз в Димитров
град, това лято ще летуват на брега на прекрасното
Преспанско езеро в СР Македония- За петнадесетдне
вното
летуване
димитровградските фериалци
ще
заплатят

по * 3400

динара.

ж

Бригадирите от Димитровград, които това лято
ще работят на Козара, не спират с работата. Така
например след уреждането на няколко улици'в града
те през миналата седмица сложиха настилка от чакъл, и на пътя от местността „Пъртопопински воденици" до село Бребевница.
Т. П.

Кадиняча — вдъхновение за всички

*

За легендарната Кадиняча няма нужда да се
говори,

защото

тя

е

известна

иа

всички.

Тя

платото пред Приемателния център се намираха
над 50 автобуса с различни регистрации. Тук казчесто пъти било така.

със

своя79 героична история винаги дава вдъхновение
на писатели, композитори, филмови работници, ху-

дожници.

Наистина на Кадиняча винаги е пълно като
кошница. Всички искат да видят мястото, да

журналисти. ..

КАДИНЯЧА

— мястото

на

славната

гробъ7 на цял Работнически батальон.
— мястото, където на 29 ноември 1941

най-славните

водена една - от
революция- Тези

дни,

както

и

битки
през

видят велелепния паметник, повдигнат в чест на
загиналите, да видят мястото, за което безброй
пъти са чували. Хората още помнят деня, когато
през 1979 година другарят Тито откри този па
метник, когато между другото каза: „В този миг
нищо не ми е по-важ>но от това да присъствувам
на откриването на този паметник, който сме пов
дигнали в чест на работниците,
които бранеха
Ужице за да можем да се евакуираме. Те са заолужили този паметник и ние трябва винаги да
ги споменаваме, да пренасяме спомените на но

битка и
Кадиняча

година бе
на нашата

цялата

годи

на, посещават я хиляди трудещи се, младежи, пи
онери, числящи се към ЮНА и чуждестранни делегации. Кадиняча не е, само една епопея- Това
е

и

субект, пряк и равнопра_
вен участник в самоуправител
но решаване по всички жиз

ще опровергават
занапред с дей

добра

обезпечат

нени въ проси. Трябва енерпич
но да действува младежта да
не се държи на периферни
позиции, но наравно с оста--

ски

подрастващите
поколения
още от ученическата скамейка.

комунистите, Со
съюз

та

подчерта
Душан Ристич в из
казването си. Само, ако поня
кога имаме известни пропус
ки в дейността на младежки
те
организации — това е по
ви/на на нас, по-възрастните.
Ние трябва да се грижим за
правилното възпитание
на

обще

да

обществени

ИМАМЕ ДОБРА МЛАДЕЖ

вся-

ак

за това, преди всичко, са в
самите младежки
организа
ции,

Съюза на

циалистическия
за на бойците.

обаче

все още не е достатъчна
тивността

на

трябва

активни, вместо, да
бъде обратно
да разгърнат
още
по-широка активност на всич
ки полета.

още по-пълна
подкрепа
от
страна на останалите
общес
твено-политически
организации, преди всичко от страна

делегации

организираните субективни си
ли в общината, начело
със
Съюза на
комунистите
ще

Новица Станкович изтъкна,
че има явления млади хора,
а те съчиняват над 25
на
сто от членовете на СК
а
общината, след като влезнат
в СК да престанат да бъдат

ствено-политическата
дейност. които
трябва да бъдат
овладявани от младите. Разби
ра се, при това е нужна
и

още

чите,
На

ническите

в

и

още повече
ността си.

нове на нашето
общество
и
само трябва
активно и изця
ло да бъдат включени) в него.
Общо взето, изтъкна пред
седателят на Общинската кон
ференция
на Съюза на со

ствуващото тук—таме схваща
не"
че младите хора са непълнозрели"
да самоуправляват и решават. Това не е
вярно. Това младите в нашата
община
всекидневно
опровергават

или пЪк
има па-

терналистическо
отношение.
Младите са
равноправни чле

конференция на Социалисти
ческия съюз в Бабушница, на
която най-голямо
внимание
за
на

Слободан
Митич^ член
на Председателството на
ОК
на ССТН
между другото под
черта, че трябва веднаж за
винаги да се изкорени съще

система.

чинениДЧИНЕНИ'

на
в

ние

място,

около

където пионерите,

врата,

дават

с

завещание

пионерските
пред

връзки

цялата

стра

на и Тито, че ще се учат добре. Кадиняча е мяс
пазя7
то, където войниците дават обет, че ще
страната, а ако дотрябва за нея и живота си що
легендарната
дадат.
Съюзът на комунистите на

вите поколения- Това беше повече от геройство".
Думите на другаря Тито„ че „Кадиняча и днес жи
вее в спомените и съзнанието на милиони хора“
най-добро потвърждават хилядите хора, конто по

Кадиняча става по-силен, за всички онези млади, които тук на това 1мЯсто по тържествен начин
биват приемани в СЮК. Кадиняча остава вечно
вдъхновение за хиляди хора, които ежедневно поРаботсещават мястото на гибелта на' героичния

сещават

Тук съществува и крита за
впечатления, в
която остават импресии,
чувства,
гордост... В
книгата четем: — Кадиняча ми остана в мислите

иически

и

тОдазчр.Д

— Техният път ще бъде и наш път — войници. —
Кадиняча е част от Тито и част рт всички <ни, които

.

А

хората

отдалечените

отвсякъде*

идват

краища

иа

Идват

от

многонационалната

най-

страна.

Идват

от

' ШШт.

ботници.

Паметникът

на

Кадиняча

Кадиняча

наистина

е

гордост

ние, но все докато не се види н$

нй,

от планински
градове,
идват тук, на това
села, от световни метрололи
гроба на героите —работници,
място да видят
братска,

които
на

загинаха

територия
Този

ден,

защищавайки единствената свободв

поробена
когато

и

вдхънове-

може истински

да се почувства.

Европа.

досетихме

Кадиняча,

на

Т. Петров

СТРАНИЦА
БРАТСТВО
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1901

>

обичаме свободата, братството и единството — ра

тели. Кристина цифра, която кара човек до се вт,з-

<им“в:

място.

сърцето
Весна, Сплит.
— В училището учих за Кадиняча, обаче с
идването ми. Тук аз -научих повече отколкото в учи
лището и от всички филми — ученичка от Белград.

батальон.

Никола Гогич, директор на ООСТ Паметник
„Кадиняча", Ни каза че от откриването на паметника
на 23 септември 1979 година, па до днес, памо-виика са посетили близо половин милион посети-

това

11

ДИМИТРОВГРАД

ДИМИТРОВГРАД: МЛАДИТЕ И СТАБИЛИЗАЦИЯТА

ИЗЯВА НА „МЛАДИЯТ РАБОТНИК
САМОУПРАВИТЕГ
—

Младите,

ровгрвдскид

заети

а

нмн труд нма около 600 мла
ди. В програмите си младож

димит

сдружен

труд

ките организации от
член, от всеки млад

все повече стават сила и рав
ноправен субект, дейно аклю
чен в самоуправитолните и
изтъкна
стопански процеси Димитър

Веселинов,

предсс-

младите

като

едно

от

ОК

на

ССМ

Дими

в

в

в

сдружения

труд

акцията

ник

—

то,

така

„Младият

работ

самоуправител",
да се

каже,

ги

коя
под

тиква към състезания.
Акци
ята за събиране на вторични

тази начертана задача те всъ
щност и успяват, и всекиднев

суровини

е

раздвижено

нас

тоящата
година. Както изтъ
ква Веселинов средствата обез

но отчитат забележителни ре
зултати. При това не е нез
начителна и помощта, която
им . оказват останалите
обще

печени

по този

начин

се

от

делят
във фондовете
за
изграждане на жилища.
С
обезпечените
по този начин

със
на

средства

това,

средношколците пък
за
са дали свой принос
провеждането на екскурзия-

че

миналата, настоящата и годи
ните пред нас са години на
особено
пестене,
младите,
орга

— Акцията „Младият работ
ник — самоуправител"
преди
три години въведохме в ООСТ

низирано и съдържателно се
отнасят към въпросите, свър
зани с
осъществяването
на
икономическата стабилизация.
В сдружения труд те все повече стават
действен фактор
в това, след като се знае, че
в 5-те првични
организации

„Тигър", а преди две години
в „Свобода и „Услуга". Акцията е масова и
доволни
сме от резултатите.
Но в
нея все повече се включват
и възрастните
работници, та
ка че тя получи широки размери. Особено пълна изява

в

през

тези

в

сдружения

организациите

труд

на

сдруже-

настоящата

Бригадирският стан е потънал в
зеленина на една гънка, меко спуска
ща се към Власинското езеро. До не
го води асфалтов път. Отдалече ни по
среща музиката на бригадирската ра
диоуредба.
Тя се стеле на вълни -и
■ заедно с-вълните на езерото наруша
ват покоя на прекрасното Власинско
плато.
Посреща ни дежурният бригадир
и след обичайната проверка ни води
към една от бараките. Тук личи гри
жовната бригадирска ръка:
изрядно, чисто, подредено.

на всеки месец. Наградите ма
нар че са символични (500,
200 и 100 динара)
аицията
влияе
твърдо положително
върху целокупните самоупра-

всичко е

Получаваме данните: в първа смяна
на акцията работят шест бригади с об
що над 350 бригадира. Това са „Иван

ПРИ

година

по-

БРИГАДИРИТЕ

— подчерта Веселинов.

В „Й. Б. ТИТО"

Никой не иска
е производството

казаха младите в „Свобода"Новото при тях о това,
че
то сумираха резултатите
навсеки трети сега вече в' края

вителни и стопнски отношения
Младите

по-щастливо
сигурно
бъде
ще. В
осъществяването
на

от

на

уси

на произ
председа

са твърде дейни в събиране
то на вторични суровини и

ните условия за създаване на

чело.
— Изхождайки

за

всеки
работ

максимални

тър Веселинов.

съЩестве

ствено-лолитически сили
Съюза на комунистите

лия

телят

Димитровградска община схва
щат

търсят

увеличение
коза
родството

дател на ОК на ССМ.
Осъществяването на полити
ката на икономическата стаби
идейно-политиче
лизация и
ското си издигане

ник

ЗАПИСВАНЕТО

ЗАВЪРШИ

засега са
НО
ученика,
още един
тъй като предстои
срок — през август, то може
тази лада се очаква, че и

В образователно-възпитател
ната организация
за средно
насочено орбазование „Йосип
Броз

Все още, както казва, Во
солинов младите селскостопан
са
ски
производители но
аквключени
п съответни
ции. Освен в „Срещите на се

Тито" в Димитровград,
изминалата содмица при
ключ и записването на ученипрез
цито

в

трети

та фаза
но

на

клас

въ»

средното

22

ралелка

бъде

втора
насоче

ще

Колкото
звучи,

образование.

отдел

техническия
се записали

и

попълнена.

парадоксално да

но факт е че „картина

лато", където со доста дей
ни, занапред о нужно първич
ните им организации по-обстойно да преразгледат въп

тателен
център, тази учебна година (1981—1982) трябва

мо ЕДИН ученик, така че

гол

роса.

ше

Яма

възможността тази

спе

— Имайки предвид,
че за
нас младите
няма отделни,
но има специфични
задачи,

ника е четирите паралелки и
то: В правно-бюротехническаприродно-техническата, ка
та,

ние всекидневно се
ме о разрешаването

всичко

включва
на всич

кн въпроси и все повече ста
ваме равноправен субект а об
ществено-политическия
жи
вот.
Въпреки че имаме п^п
на подкрепа от
общественополитическите сили в община
та, стремим сс, колкото
жем,
проблемите
сами
разрешаваме.
въпрос
за
стабилизация

А

когато

мо
да
става

икономическата

считам, че тя
е и условие за по-щастливото
ни бъдеще
каза на края
Веселинов.
В. Б.

НА

СЪЮЗНАТА МЛАДЕЖКА

та"’
В този

да

се

образователно-възпи

запишат

по 30 уче

на

в

че

и

тази

Този
ално

учи

факт

е

записал

и

са

че

предлага

слектива,

елеци

предизвиква

въпреки

циалиост

интересът към т.н. работниче
ски професии е
минимален

заслужава

внимание

тревога,

лище ще се школуват — саадмииистратори, защото
мо

или

е

се

бъДе формирана!

годи

димитровградското

техническо-каучуковата

циалиост и тази година да не

учуковата и машинната, но по
личи,

в

специалност,

тази

спе

добра

пер

особено

веднага

могат да започнат с работа.

по-точно никакъв.
Въпрос

Както и

миналата година,

те

нията

проявяват интерес към правно

е

дали

определе

учениците

желания

специал-

-бюротехническата

на

или

са

може

техни
би

на

родителите им?

ност, така че броят от 30 учевече е преизпълнен —има

ника

общо

ТРУДОВА

32

заявки.

В

Т.

природно

Петров

АКЦИЯ „ВЛАСИ НА 81“

Труд, наречен братство н единство
достта не е младост, ако в трудовите
Поводелници не внесе празничност.
ди за това колко щеш. Днес бригадата
от Сребреник е постигнала най-добри резултати. Тя има законно право
да бъде най-весела,
най-радостна.

дежката

бригада от Скопие, сякаш

да

Още повече, че на 24 юни постига ре
корда на трудовата
акция: изпълнение на трудовата норма с 278 на сто.
По -петите й и са и другите бригади.
Малко вдъхновение може да доведе

Но тук идват и от страна различни
културно-художествени
дружества, из
вестни наши изпълнители на забавна

ва тон на целия културно-забавен живот.
За културната програма, която
тя е изпълнила, все още се говори ме
жду бригадирите като за изключител
но събитие.

и народна музика, самодейни колективи. Пребиваващата по скатовете
на

те са добредошли

и

при другите. Из-

веднъж схващат, че са дошли
при
бригадирите от всички градове и затова програмите
изпълняват още поотговорно,

по-качествено.

Бригадирите често отиват в Църна тре
ва, Враня Лесковац и други околни мес
та. Там
посещават музеи, театри, спор
тни срещи, организации на сдружения
труд. С една дума — запознават ми
вота

по-отблизо и

дейността

на дру-

Маркович — Ирац" от Сребреник, „Хе

гите.

рой Джуджа" от Кюприя, „Наум Наумовски" от Скопие, „Братски брига
ди" от Нови Сад и Осийек, „Окоевска

Организират се и взаимни посеще
ния и размяна на бригадири от
мла
дежката трудова акция Враня и Власина. Такива размени има и между са

бригада" от Раковица, „Йово. Курсула"
от Кральево.

мите бригади на Власина. Оттук над
преварата получава съвсем друг ха
рактер:
борба за общи трудови
рззултати, за преизпълнение на нормата...

Трудовата акция е започнала на 14
юни. Общо в трите смени трябва да
бъдат залесени 13 000 декара голини,
а общият брой на бригадирите тряб

Това

потвърждават

всички

бригади

ва да бъде над хиляда души в трите
смени. Засаждат се главно смърч и

ри

бор в зависимост от изложението
на
терена. Тъй като
фиданките имат за

Драган

щитена

по-радостно от съзнанието, че изпъл
няваш благородна трудова задача, че
твоята младост ще превърне тези ме

коренова

система

— младежи и девойки, с които
беседвахме: и
Цецето от Скопие,
и
прия,

залесяване

то се върши веднага, така че не тряб
ва да се чака.т есенните дни,
когато
обикновено

се

върши

залесяване.

стности

Бригадирите бяха на обекта. А обе
ктът е отдалечен десетина километра
в местността „Лисац" и „Колуница".
Тук с любовта и труда си оплождат
пустеещи местности,
Превърщат изос
тавените планински ниви, ливади, голини, в прекрасни гори. Утре тези !ГОри ще развяват зелените си гриви
ще, (ухадт на смола и младост.

и

чови
карал
скъпи
власинските

0 общия резултат не се отчитат са
мо трудовите проценти.
Бригадирската
дейност е многостранна:

организират

се курсове, семинари и секции, провеждат се културно-забавни и
тни програми, издига се собств 1™

Фериална
възвишения
Бачко Градище
е скъп
гост на бригадирите. Същото може да
се каже и за
културно-художествен ото дружество от Раковица, за културдружина

от

Всеки трудов ден е изпълнен с над
превара. Но благородна| надпреварва:
да бъдеш то-добър от другите поне

идейно-политическо

с един -процент, да засадиш -повече по
не едно дръвче, да създадеш поне за
грам повече красота...

образование...
Погрешно би било да се мисли, не

Вера И™, Мая Оджеклие«Ге
много други
изпели.
иГваг ^

младите са предоставени сами на себе
си и че Живеят живот, какЪвто самите

по почин на Републиканската конференция на ССМ, но идват и по свой

си организират. Наистина в голяма сте

почин,

Така

е

всеки трудов

ден. Но

от Раковица,
и

мла-

пей техният живот зависи

от тях: мла

Не
ки

много

в

прекрасни

гори,

че

и Милан

от Кю-

Няма

нищо

други...

борови

времето,

тук е наситено със
образи, преживелици.
само

корени

горите ще

в тези

и

което

смър
си пре

събития,

пуснат

дълбо

места. Много по-аа-

ж!ното е, че братството и единството
пуска корените в душите и съзнание-

т° на тези млади хора и че никакви-

Ги

да посетят своята
бригада от
своя град. А когато дойдат при- едни,

™ ^
Гв“' Г сля.ГГ^р”
на
боровите н смърчовите гори
И
ще
Р
Р о те гори, И
носи щастие.
Ст.

Николов
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СРЕЩА С МИЛКА МИХАЙЛОВИЧ
ТИСТКА В ДИМИТРОВГРАД

— НАЙ-ДОЕРАТА СПОР

нз ДЕЙНОСТТА

Неизвестната шампионка

С увеличение на селото

Мнозина

Димитровградчани не знаят, че в техния град
живее една жена — спортист,
която

като

рана"

за

ва

е

че

ли

е „абонимедали. ТоМИХАЙЛОВИЧ.

златни

МИЛКА

митровград
спортска,
носЯт
само радост и
успехи.
Скромната
спортистка
не
ни каза, че на
предстоящото
Съюзно
състезание
очаква

родена

в Хърна Съ-

е член
юза на слепите в Пирот, където ежедневно отива на тре
нировка, защото в Димитров
град все още не съществу

—

в

на

копие

и

гюле.

Така разправя Милка Михай
лович,
Ято

майка

и

съпруга,

покрай всички

макински
ме

и

работи

за

на почти

ДРУги

намира

тренировка,

кодо
вре-

които

неизвестната

в

М.

Михайлович

златни медали, но в това нитрябва да се съмня-

кой не
ва,

защото Милка и през те

зи горещи дни не спира с тре
нирането си.
На края Д© добавим, че ка
кто Милка Михайлович от Ди
митровград,
така
други в рамките

и
на

всички
своите

възможности са включени «ъ®
всички активности, които се
организират в общините, ре
публиките и е страната ни.

Ди-

Т.

Петров

„Петицата“ от Ракита
Числящите
ската

се

народност

са

включени

ри

на

живота

на.

Мнозина

ят

навсякъде

то

магистри,

трален защитник, който че ос

а

Югославия

таьа незабелязан и от треньо
рите от Първа футболна ди

във всички сфе
в

нашата стра

нашенци
из

работ

страната

ка

лекари, инжене
журналисти...
известни
са и

ри, професори,

Не малцина
спортисти, както например

Зо

И ето, че тази провизия,
лет
най-хитри бяха треньо
рите на „Раднички" от Ниш,
които успяха да го доведат
на

„Чаир".
Тези дни

ца"

пребивавахме

на

и

бъдещата

През 1971
година тук е
имало 675 житела, а сега спо
род последно.о преброяване
1161 жител. Няма село в 5осилеградска община от което
нЯма преселници
в Райчиловци. Но с нарастването на

ваха

и

ньори

в

който

„Раднички",

още много други тре
представители
на
и
отбори от „Напредък"
—
—
Зо-

Белград (както ни каза
раи, лично Драган Джаич го
убеждавал да замине о Белград) и
брах

прочие.

—

футболист,

Обаче

изглежда,

и
че

в името на ЗОРАН СТОЯНОВ
иай-изявеният спор
ее крие
тист от редовете на българ
ската народност.
Зоран

Стоянов

е

роден

Рзпрез 1961 годни а в село
кита. Още малък заминава за
Алек
едно с родителите си в
където, заедно с ДрУ
сииац,
гнте деца, започва да игоае
топка.

По-късно

започва

тренира в „Напредък",
бързо стеле незаменим

Да

На-

други,

обаче

Ниш, Мисля,

сбъркал,

Таков — боксьор

отговорното

следвам

из-

аз

че не съм
в Ниш ще

защото
физкултура,

първия отбор,

ще
а

ос-

играя в
вей това близко съм до роди
телите си и до родния край.
Може би от скромност Зоран не поиска да ни каже.
сумата, за която © преминал
в „Раднички", но вЪо всеки
е малка. Осслучай
тя Н®
вен това ТОЙ вече е предложен

за

младежкия

национа-

©
леи отбор на Югославия,
изяви фут
който тепърва щ©
както
знания,
болните
си
впрочем и в отбора иа ,,РлД
ничии".

отношение

Електроразпределителното

на
от

Сесия на ОС иа 10 юли
Членовете на Изпълнителния съвет на Общинската
скупщина на проведеното през миналата седмица засе
дание в Босилеград, на което присъствуваха и пред
ставители на
обществено-политическите
организа

Програмата от страна на делегатите на трите
съвета на Общинската
скупщина ще бъде обсъдена
и приета на 10 юли. Имайки предвид същата, през
настоящия
средносрочен период се очаква Босилеградска община да тръгне с по-ускорени
темпове
на развитие
откопкото досега.
Преди всичко,
очаква

се

по-ускорено

развитие

на

селското

стопанство,

горското и минно дело и инфраструктурата. До края
на 1985 година сдруженият труд в общината ще при
еме още 700 нови работници.

на
сто от
Републиканския1фонд
ло електрифициране
на
неелектрифицираните кра
ища и 30 на сто ще обезпе
чи общината от свои срздства съвместно с местната об
щност.
Във
връзка с електрифи
кацията на селото и другите
комунално-битови
проблеми
неотдавна
се
проведе
за
седание
на
избиратели
те.,
на
което бе
избран
Комитет по
електрификация,
обаче той досега не прояви
никаква дейност, а и Съветът
на местната общност по тоя
въпрос не превзима мерки,
като че ли очакват
Общин
ската скупщина да раздвижи
акцията в селото. Също раздвижаха въпроса и за водо
снабдяването
Снабдяването ма
населени
ето е също така въпрос, кой
то трябва
незабавно да
се
разрешава. В селото
което
е малко по-малко от босилеград има само един магазин,
който не е в състояние
Да
задоволи потребите им.
Работното време не е в унисон
с потребите на потребителите: късно се отваря, © рано
затваряВ последно време въпрос,
който не търпи отлагане, по
мнение на участвуващите на
заседанието
хигиената в

е и поддържане
селото.

М. Я.

м. я.

МЛАДИТЕ

ОТ

РАЙЧИЛОВЦИ КУПИХА

Нен-

наши
— Крушевац,
„Хайдук"
Сплит, „Цървена Звезда"

Стоимен

реконструкцията на
електрическата
мрежа е раздвижван.
Но вследствие на без-

селото нарастват и погребите
от
комунално-битово
устро
Йство в селото.

Телевизор със собствени средства

кович, (треньор на „Раднич
ки" от Ниш), в Алекоинац ид

баскетболист,

Макар че в селото има електрически
ток още от 1929
година вследствие на постоя
нното доселаане на жители
от планинските села,
електри
ческият ток «е задоволява по
требите на жителите.
През
последните няколко
години
проблемът
във връзка
с

Лесковац, едва сега е изгот
вен проект за
електрифици
ране на селото.
Според пла
на за 7955-метровата
електрична мрежа, в която трЯб
ва да се поставят още три
нови трафопостта, ще се из
разходват над 5 милиона и
370 милиона динара.
Нужни
те средства ще обезпечат 70

„пети

сподели следното:
— Тази пролет освен

ран
Геров
Григор Пейчев

заседания ПР©Д местната
об
щност и останалите обществе
но-политически
организации
в селото.

родното село на Зоран Стоя
нов, където съвсем случайно
завирихме

3. Стоянов

гиената в селото са пробле
ми, които
най-много изтък
ват жителите му на различни

дворове

ции, обсъдиха средносрочната развойна програма на
общината и дадоха предложение същата' да приеме
и Общинската скупщина.

българ

към

с

Електрификацията,
снабдя
ването
на населението с не
обходими стоки от широко по
требление,
водопровода, хи

Село Райчилов ци е във всеки
дневен
развоен подем. Пое
■°ЯНН0 се увеличават броя на
домакинствата и жителите му.

година завою
вах съЩо два медала, от които един златен и един сребърен. Златният по тласкане

хвърляне

етажни кЪЩи
ч«Й-различни

между
най-близкото

с
цветя, чиято м,се разнася пз пътя,
който продължава
към Ради
чевци и :
югославс ‘О-българска
та граница.

СР Сърбия.

ново два медала, обаче този
път сребърният медал „пре
върнах" в златен. Взех златни
медали
в
дисциплините

граница

ризма

Миналата

на гюле, а сребърниЯт медал
по
хвърляне на
копие.
Та
зи година в Нови Пазар от-

_ Днес рязка
Босилеград и
До него село

Райчиловци, ка
То че ли не съществува От
Двете страни напъ,я, на няко
гашните ниви са наредени дву

ват подходящи условия
за
дисциплини, каквито са тлас
кане на гюле, копие и диск
дисциплини, в които Мил
ка Михайлович намери своето хоби, и в които е найдобрата

умножават се проблемите

___

През последните
десет години в село Райчиловци, броят на жителите се увеличил
с 486 души, а броят на
домакинствата се увеличил с 80 на сто. Възобновяването
на
електрическата
мрежа неот-ложна задача.

Милка Михайлович
живее
в Димитровград вече 15 години, и както самата тя заяв
Ява, вече се чувствува като
истинска
димитровградчанка,
въпреки че е
ватско. Милка

НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В СЕЛО 'РАЙЧИЛОВЦИ

Първичната организация на
Оьюза на социалистическата
в село Райчиловци
младеж
СЪОБЩЕНИЕ

НА

ИЗДАТЕЛСТВО

„БРАТСТВО“

Вьз основа иа рошението на Издателския сь*
оет за „Мост“ и книгоиздателска дейност, Издател
стоо „Братство“

СЪОБ ЩАВА
на всички заинтересовани граждани на СФРЮ,
пишат или превеждат на български език,
а
желаят техните творби да влезат в плана за книго„Братство“
за
издателска дейност на Издателство
които

1982

год.,

че

трябва

НАВРЕМЕННО

ДА

ПРЕДАДАТ

РЪКОПИСИТЕ.
Могат да се предложат ръкописи от всички
области — художествена литература,
публицистика,
наука

и

др.,

в

обем

който

предвижда

самият

автор.
Ръкописите трябва да са написани на българсе.
ски озик иа пишеща машина. На издателството
доставят три екземпляр*Последен срок за доставяне на ръкописите е
30

ноември

1981 г.
Издателство „Брвтетво“

ска дейност

Т. Петров

тези дни купи телевизор
със собствени средства.
Този успех
райчиловските

— книгоиздател-

младежи и девойки постиг
наха с усърдна
работа
в
културно-забавния живот през
изтеклия
едногодишен пери
од.
Именно, почти всяка сед
мица те организираха танцови
забави в училищната зала, на
които
идваха много млади
от Босилеград и околните се
ла. От продадените билети те
събраха 12 хиляди динара и
купиха телевизор, който види
мо ще

увеличи

възможнос

тите за забава в младежкия
клуб в селото (колективно на
блюдаване на филми, младеж
ки и други интереани телеви
зионни

предавания).

И с най-новия си успех*, мла
дите от
Райчиловци потвърдиха, че техната

организация

е най-дейната първична орга
низация на ССМ в Босилеградска

община.

М. Янев

цен-

СТРАНИЦА
ЕЙАТСТВО *

ю юли

1*81

13

Треньорът казва
След мач
./на футболистите
— Голяма изненада ми под
несохте, момчета, с този мач,
Напоследък мисля, не по-лошо
не може да играете...

* * *

на
Администраторът
хотел пита посетителя-

един

— Каква е професията ви?

— Моля ви да изплатите
сметката!
— Но, как защо? Та вие
едва ми сервирате яденето.

— Е, да, но готвачът кала,
чв гъбите му се видели съм
нителни.

* * *

Трудно се създават култур
Некултурните
ни хора.
култивират сами.

* * *

Пешеходецът трябва да бъ
де обичан. Особено ако е ав
томонт/,ор.

— Бегач на дълги разстояния— Извинете, но в такъв
случай ще трябва да пред
платите стаята...

Ред барица, ред калище
Ланн се бейо зарекал да не идем при найстаротога сина що живее у Йокшину малу. Нейе оди
друго, оди калището йе, нели лани се бейо загла
вил, та емнат и снаата йедоа ме извадите, а бабата
теше дома да строши йедну тоягу оди мене — три
дъна ме йе прала. Тегай си реко не идем я ПРИ 4,4
додек не направе улицуту. А вийс знайсте дека сам
Я твърд на дума, ка речем нещо това йе ко да
сам вргъил камик.
У новембар правите на унучето ро!)сн дън,
ама йа не идо. Истина дадо си телето що се отели
ланм на Джурджов дън, дойде синат с йоще йеднога
та га отсецаше, ама я си остану. Йок, не идем я У
Йокшину малу додек не направе улицуту! За нову
годни синат дойде и носи чизме, каже да се не
умажеш по калището. Море кво иденье, кажем я,
ка ти кажеш да йе калище, значи по путат су цели
базен>е. Отидо у Димитровград, ама при бай Сречка, он живейе у центарът, а там нема калище.
Ама тия Дънове збрали синдраците некакве
ноВине и айде, айде, та право куде мене. Те тате,
ока снаата, гледе кво писуйе — у нашу малу асфалт,
нема вече никой да се собува и бос да гази по водуту и по калището, нема да има калище ни у йесен, ни у пролет...
Бре, реко си, щом йе таквая работа що па
да не идем.
Пойдо, а оно кво било. Улицата също кико
що си беше, даже и по-калява, на свайи двайес ме
тра базенчетия — вода колко очеш, ред барица, ред
калище...
Ема деца, що ме пай излъгасте, да ми беосте
рекли да си узнем чижмете, а оно пойдо у летньице,
та се изумаза до колена...

* * *
Този, който имл
ри о доволен.

па

красива

Този, който има
жена е щастлив.

А този, който но притожа
па нито едното, нито другото
МОЖО ДО СПИ СПОКОЙНО...

* * *
учителя^
пред це

— И какво ти каза?
— Каза: ,,Вие всички сте
магарета, но ти, Джени, си
най-гол ямото.

* * *
яЛ

Защо да видим вашете муйе, що вийе не дой
да видите мойе муАе!
• •. Да ни се не караш, изгласамо пай самодо-

принос.. .

А това ли йе било. Е, па синко мой, не съм
ви се я карал що давате самодопринос, но що не
користите по-арно парете що !)и давате, що си ло
бърже не уредуйете улицете, та да не закасуйем я
по вашето калище, малко ли ми йе по наше село.
Ако сте изгласали самодопринос, я сам си човек у
годинЛе, кой знайе дали че искарам йоще две—три
та йега доживейем да одим по асвал и у Йокшину
малу и с Йеф да дойдем при унуците.

— Тук е забранено да се
влиза с куче!
— Знадд, но то ме домък
на в музея...

** *
— Ако родителите
дават
всичко на децата си, какво
ще им остане, когато децата
пораснат и ги напуснат?
— Как какво? Внуците.

* * *
Известен писател е отседнал
в хотел. Той никак не обича
да става рано. Вечерта казва
на администратора:

— О, ако видиш последните
му картини, просто ще си
глътнеш езика.
— Предпочитам да изпратя
же<на ои.

ВбСТНИК НА БЪЛГАР
СКАТА НАРОДНОСТ В
СФР ЮГОСЛАВИЯ
Налива
всеки петък
Урежда
редакционна

БОРИС

тииата.
ф Ако съм победил себе си, това какво е —
победа или поражение!
ф Какво може да бъде по-иевииио от първия
ф И незаменимите имат заместници.

ПРОДАВА СЕ .. .
Продавам къща в центъра иа Димитровград. Къ*
се от
годна за живееие. Състои
щата е напълно
една тристаена квартира с поврхнииа 107 м2 таван
със стая ОТ 16 м2, два зимнина, летия кухия, гараж,
мазе и двор с повърхнина 320 м2.
Всички сведения заинтересованите ще получат в
телефона
Тито" ДФ 10 или по
улица „Маршал
СтоЙИЧМЧ
(010) 31-109.

Един мъж влиза в музея с
кучето си. Портиерът го спи
ра:

— Утре сутринта имам ва
жна среща. Събудете ме, моля ви, в седем часа. Но ако
в осем още не съм станал,
няма никакъв смисъл да бе
будите отново преди дванадеевт-

колегия
Директор
и главен и отговорен
редактор

правилната!
ф От немай къде пият само ограничените хо
ра. Умните винаги намират подходящ повод,
ф Спореха толкова гръмко, че изплашиха ис

гря»?
— Мамо, днес
много ме похвали
лия клас.

Окамо те да видиш нашете муЛе...
дете

много

Афоризми
ф Не завиждайте на богатите: те непрекъснато
страдат от угризение на съвестта.
ф Глупаво е да строиш собственото си иещас
тие 0Ърху щастието на другите,
ф Коя диагноза е по-добра: положителната или

СЪОБЩЕНИЕ
Следващият брой
на вестника ще
излезе на
21 август т.г.
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