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- _ АДА НА д"р ДУШАН ДРАГОСАВАЦ на ДВАНАДЕСЕТИЯ конгрес на сюк

Шш Самоуправлението и стабилизацията 

главен фронт на нашите акции
НАРОДИТЕ и™агодностите3оставл?м,Ун^?тите’ равноправието, братството и единството на 
ВИЯ КАПО СУВЕРЕНА, “

Дванадесетият ново председателство НА ЦК НА сюк
За нови членове на Председателството, на.. 

ЦК на оюк са избрани от СК на Бих-на Никола 
Стоянович и Франьо Херлевич, от СК Хърватско 
Душан Драгосавац и Д-р Владимир Бакарич, от 
СК на Черна тора Велно Милатович и д-р Милан 
Радович, от СН на Манедноия Димче Беловсни и 
Киро Хадшивасилев, от СК на Словения; Митя Ри- • 
бичич и Милан Нучан, от СК на Сърбия Драгослав 
Маркович и Добривое Видич, от СК на Войводина 
Петър Матич, а от СН на Косово Али ШунрИя.

Членове на Председателството по функци
ята си са: Хамдия Поздераи Юре Билич, Добро- 
слав Чулафич, Андрей Маринц, Душан Чкребич, 
Кърсте Марновсни, Марко Чуричин, Синан Хасани 
и Дане Джуич. „

За председател «а Председателството на ЦК 
на ОЮК с едногодише .мандат е избран МИТЯ 
РИБИЧИЧ, а за секретар НИКОЛА СТОЯНОВИЧ.

Митя Рибичич е роден в 
Триест през 1919 г. Член е 
на СЮК от 1941. г. Участкин 
е в НОБ и носител на Парти 
занска споменица 1941. За 
емал е редица отговорни 
постове във федерацията 
и СР Словения.

конгрес на СЮКДванадесетият конгрес на Съюза 
на югославските комунисти започна с 
работа да 26, - завърши на 29 юни
1982 година в „Сава-център” _ Бел-
ГРЦД Е работата на конгреса учас-гву 
ваха 1709 делегати и членове на цен
тралните органи на СЮК. На Конгре
са присъствуват и 114 
комунистически, 
и и на други прогресивни партии и 
движения от целия свят. Представите
лите на чуждестранните партии идви 
жения приветствуваха Конгреса, деле
гатите и чрез тях целия СЮК. За ра
ботата на Конгреса осведомяваха мно- 
гобройни чуждестранни и наши жур
налисти.

Най-високата среща на югославски 
те комунисти откри д-р Душан Дра
госавац. председател на Председател
ство на ЦК на СЮК. който привет- 
ствува делегатите и гостите, както и 
представителите на комунистическите 
социалистическите и на другите рабо
тнически партии и народоосвс*5одител 
ни и прогресивни движения, 
твуващи на Конгреса.

След избирането делови президиум 
»т 04 членове, първите думи на пред- 
седателствуващият на първото пленар
но заседание Доброслав Чулафич бяха 
посветени на Тито.

Д-р Душан Драгосавац изнесе до
клад — „Борбата на ОЮК за всестра
нен прогрес на социалистическа само- 
управителна и необвързана Югосла-

делегации на 
социалдемократичес

Конгресът избра 
развитие на обществено-икономически 
те отношения и икономическа стаби
лизация, политическа система, органи 
зационно изграждане на СЮК, устав 
ни въпроси и кадрова политика, нау 
ка, култура и образование, междуна 
родни
брана и обществена самозащита, кои 
то работиха на отделни заседания.

По решение на Централния коми
тет. а по предложение на Председа
телството на ЦК на СЮК на Конгреса 
е доставена отделна акционна Резолю
ция за задачите на СЮК по -осъщест
вяване политиката на
стабилизация.

шест -комисии: по

отношения и всенародна от

икономическаприсъс-

ИСТОРИЧЕСКАТА IV»Ля НА ТИТО И КАРДЕЛ политика да вървим по 
пътя, по който вървяхме 
заедно с Тито.

Като синдикален деец 
беше сред работниците, 
като Върховен комендант 
сред бойците ц средище
то на полесраженията, ка 
то шеф на държавата и 
ръководна . личност на 
Партията в постоянен кон 
такт с трудещите се и 
гражданите-

Революционер, Държав 
пик и марксистки теоре
тик Едвард Кардел, по
край Тито, е една от най- 
светлите фнгУРи на юго
славското революцион
но работническо движе
ние, чието творческо де
ло остава трайно вграде
но в основите и развой
ния път на нашата обще
ствена система и една от 
иай-големите стойности в 
идейната и политическа
та съкровищница иа ра
ботническата класа и юго 
славските комунисти в 
борбата за свобода и со
циализъм, за обществен 
прогрес и демокрация. Ед 
вард Кардел остави след 
себе ои крупно творчес
ко дело, което по овоите 
съществени характерис
тики го нарежда сред 
най-видцнте марксистки 
теоретици на двадесети 
век.

ДОБРОСЛАВ ЧУЛАФИЧ ЗА

АВАНГАРДЪТ ЗАПОЧВА БОРБАТА
боти на други и неотчуж 
димото право нц всеки на 
род сам да 
своето развитие и собстве 
ната си съдба. Макар че 
тези принципи и по-ца- 
татък грубо се наруша
ват, тяхната сила не се 
намалява в неудържими
те стремежи на народите 
и хората към по-хубав и 
по-правдив свят.

В борбата за тези прин
ципи, преди всичко, в за
щитата на свободата и не 
зависимостта и в отбрана 
та на световния мир като 
условие иа 
рее, Титовата политика
иа иеобвързване беше и 
си остава незаменима мо
рална политическа 
на съвременния овят.

тези тмурни дни, иапъл 
с нови военни кои- 

по-голямо

да ява, че може успешно 
доведе докрай заедно с 
широките народни маси. 
Братството и единството 
Ня народите и народнос
тите на нашата страна, 
като Титово заветно оп
ределение, е превърнато 
в двигателна сила на ре
волюцията, за Да ста» 
след това основа и залог 
на дейните придобивки-

Социалистическото са-
; като път иа 

на всички ви- 
господство 

видове от-

Йосип Броз Тито е пър
вата и най-голяма обща 
историческа личност на
народите и народностите
на Югославия- Това е та
ка защото той решаващо
допринесе техните истори 
чески стремежи да се 
превърнат в обща револю 
ционна акция
робство и страдания да 
замести живот и прогрес 
на всички в мир, незави
симост и свобода- Тяхно
то единство -и сила в бор
бата за запазване на своя 
та самобитност, на свои
те жизнени интереси и до 
стойнство вече издържа
ха проверката на «ай-теж 
ки изпитания. Това е съ
що така неделимо от име 
то и делото на иосип 
Броз Тито.

Работническата 
към която и сам принад
лежеше като най-напред- 
ничава обществена 
Тито неразривно свърза 
с всички трудещи се. Ре
волюционното съзнание 
на пролетарските бойни 
обедини с . патриотичните
чувства на народа, класо
вите интереси с нацио
налните. Изхождаше от
там, че борбата трябва Да 
юди авангардът, но и то-

решава за

Дванадесетият конгрес 
на Съюза на югославски
те комунисти 
ме без йосцп Броз

чаЕ*-'’*’-::Щ
провежда- 

Тито
вековното шЧ ш*

моуправление 
премахване ~ 
дове класово 
и на всички 
чуждаване на човека, 

У който води

1Шщ*всеки прог-ка-
гоКЪМ

„свободии
яа непосред- 

производители , 
гтана същински признак 

югославската револю
ция. УРазвитието 
„„V и нейното утре вия И Н разделяше
Ж^ята% света и бъде-
събитията човечеството. С

вйь-.гжКИ усилия ии^очителиа 
на своят неоценим
личност лявата на
принос към неза0Иси-
^“^вноправие и не
намеса въ*> вътрешни ра

ТО ПЪТ
създаване на 
асоциации 
отвените

сила
И

в ч 1}нени
флиту-и и все 
безпокойствие за мира, в 
Организацията на обеди
нените нации се чуха ду 

че в света липсват 
Титовата смелост, 
цовение и визия-

За комунистите
трудещи се в Югосла- 
тази смелост днес е 

синоним ма решителност 
непоколебимо да продъл- 

и във вътрешната си

на Югосла- 
■ Тито

класа,
Д-р Душан Драгосавац 

и неговия най-близък сът
рудник Едвард Кардел. 
Неумолимото отиване на 
тези двама великани на 
югослапскато реполюцио 
ино движение представ
лява огромна загуба за 
СЮК, но затова техният 

(На 2-ра стр.)

от
сила, мите, вдъх-

и воия-
ки
вия

жим



без лакировкиработ-чии интереси па 
иическата класа и труд°- 

в сдружения
ва дума за особено сил
ните останки на статис
тичните и техиократични 
те отношения, за групово 
собсвенически и частно 
собственическо 1 съзнание 

и за други

свое отрицателно влия
ние и върху състоянието 
на обществените огноше 
ния. Именно, последици
те на това идват до изява 
във все поголеми и по-чи 
слени намеси на държа
вата в стопанския жив-. 
от, които по своето есте
ство, са били съпътству- 

голям революционен при ванн със засилване иа ет- правлението. 
нос остава вграден в осн 
овите на нашата борба 
за социализам и социали
стическо самоуправлен
ие, като и найна винаги 
жива и неделима част, 
каза в своя доклад „Бор
бата на ОЮК за всестра
нен прогрес на социалис
тическа, самоуправител- 
на и необвързана Югос
лавия" д-р Душан Драго- 
савац, председател на 
Председателството 
СЮК.

В редовете на Съвдза 
на комунистите още има 
несхващане и отпори (1а 
истинската роля на СК в 
обществено 
ите организации, па и „ 
обществого, като 
Някъде все още живее ду 
хът на еднопартиен моцо 
пол и изтласкване на об
ществено - политически
те организации от полити 
ческите акции. Все още е 
налице 
манталитет и стремежът 

централизъм. Съюз

ните хора 
труд и върху това Да мо 
билизира всички творче 
ски сили на обществото- 

Работниците в сдруже 
иия ТРУД все още не упра 
вляват е по-голяма част иа 
дохода, а особено със срс 
Летвата иа разширеното 

Това е

политическ-
и поведения
явления и тенденции, _ пр
отивоположни на 
ственото битие иа самоу- 

Всичко го-

Цяло.
обще-(О* 1-ва стр.)

възпроизводство.
едно от основните прот
иворечия ца социалисти
ческите самоуправител- 
ни отношения и матери 

развитие. Недос-

завърши с 
работа като прие четири резолюции и 
изменение на Устава ца СЮК. Кон
гресът прие образът на другаря Тито 
да бъде на членските книжки на СЮК.

Дванадесетия конгрес
статистичният

алното 
татъчио решително е ре
шавана тази основна зада

към
ът ца комунистите на ня 
кои места все още запаз
ва елементи на действува 
не от позицията на вл
аст. Това особено затрдн- 

политическото корди 
ниране и най - широкото 
сплотяване на трудовите 

гражданите в Со

ява

на
хора и 
циалистическия съюз.

Вследствие на опорпо- 
низъм в редовете на Съюза 
на комунистите на някои 

социалистически

Оценявайки резултати
те, осъществени между 
двата конгреса, Драгоса 
вац изтъкна, че Югос
лавия въпреки вътрешни 
те стопански трудности 
и твърде изостарената по 
литцческа и икономичес 
ка обстановка в света, ус
пешно осъществява при
емствеността на следвое
нното развитие на мате
риалните производител
ни сили с по-нататъшни 
положителни 
развитостта, 
та на
яомическо - социалния съ 
став на населението и об 
ществено 
ото развитие като цяло. 
Това илюстрира фактът, 
че от 1978 до 1981 година 
общественият продукт на 
глава от населението е 
увеличен от 1843 на 2789 
долара по текущи мери
ла. При това обществени 
ят продукт на стопанството 
нараства в среден годиш
ен размер от 4,5 а на об 
ществения сектор на сто
панството до 4,7 на сто. 
През същия период зае
тостта нараства по 3,6 на 
сто, па работа са получи
ли общо 1 300 000 работ
ника. Това е забележите
лен резултат, въпреки 
че въпросът за незаетос
тта е твърде изострен.

наши
трибуни и в обществени 
средства за комуникация 
се пробиват гледища, ко 
ито дълбоко се стълкно 
яват с идейните схващан 
ия и отправните точки на 
нашето социалистическо 
общество. Така често на
шата революция и ця
лото наше следвоенно из 
граждаие се изобразявате 
черна боя, от антикомун
истически позиции, про
тивоположно на факта, 
че нашата революция, 

и необ-

промени в 
структура- 

стопанството, ико-

икономическ-
самоуправление 
вързана външна
ка са голямо историчес
ко дело на самите нагли 
трудови хора и че тъкмо 
поради това навред из 
света получихме призн 
ания и голям брой искре- 
ни приятели. Разбира се, 
на нашата революция не 
е необходима лакировка 
но от друга страна, кому 
нистите не могат Да се 
примирят с уова на наши 
трибуни да се клевети 
нашата революция, чие- 
то величие е тъкмо в то

полити-

стой в развитието на соц 
иалистическото 
авление на някои същес
твени точки на обществе
ното

останкисилнитетова
на държавно - собствени
ческите отношения 
много сектори на възпро
изводство се засили, хра
нейки
елни поведения в обще

показа, че в тази насока 
могат да се намерят реше 
ния. Понеже, тъй като 
няма нито може 

има стабилни 
обществени отношения 
без стабилни и стройни 
стопански процеси, така 
не може да има по-дълго
трайна стабилизация на 
стопанските 
ако сдруженият труд ня
ма решаваща роля в упра 
влението с процесите на 
общественото възпроиз
водство. Това е драгоце
нен опит, поука и преду
преждение на изминалия 
период — изтъкна Драго- 
савац.

самоупр
на

възпроизводство.да антисамоуправит-
I
ОПАСНО СЪЕДИНЯВАНЕ ствено - икономическата 

практика.
Не ни е достигала по-го 

ляма организираност, кр 
епкост, упоритост и 
последователност да се 
противопоставим на та
кива тенденции. Съюзът 
на комунистите и други 
водещи сили на нашето 
обществено не са били до 
статъчно решителни в 
осъществяването на въз
ловите задачи в развити 
ето на социалистически
те самоуправителни отн
ошения и в решаването 
на крупните обществено 
икономически проблеми 
и противоречия. Това до 
принася на по-широк об
ществен план До голяма 
степен да се изостава в 
осъществяване на Консти 
туцията и Закона за сдру 
жения труд и неефикас
но да се решават пробле
мите и премахват трудно 
стите в обществено-икон 
омическото развитие и 
политика на стабилиза
ция

Органите на СК някъде 
са били непосредствено 
свързани с бюрократич
ните и технократичните 
структури. Съюзът на ко
мунистите в отделни ср
еди не успя да се издиг
не над отделните, парти 
куляристичните интере
си, да съблюдава и изра
зи истинските дългосро-

До - нататък Драгоса- 
вац каза, че с организи
рано действуване трябва 
да обезпечим по - бързо 
Да се преодолява състоя
нието, в което фактиче
ски действуват две линии 
на решаване. Едната ко
ято изхожда от самоупра 
вително организираните 
трудови хора и граждани 
в основните самоуправи
телни организации и об
щности, па през делегаци 
те и конференциите ца 
делегациите, все до деле
гатските скугоцини, и дру 
гата, която води от дело
вите органи в организа
циите на сдружения тр
уд до изпълнителните и 
управителните органи в 
скупщините на общест
вено - политическите и 
самоуправителните общ
ности на интересите. Вли 
янието на втората оилно 
е изразено и има тенден
цията да се наложи като 
доминиращо.

процеси,

ва, че в тази сурова и те 
жка класова борба ръко 
водството на Комунисти 
ческата партия, относно 
на Съюза на югославски
те комунисти, изхождай
ки от отношенията и ра
зпределението на обще
ствените сили, в най - 
трудните периоди съумя 
да намери най - прогре
сивните, най - демократи 
чните и най - хуманните 
решения.

Изтъквайки и друга ре 
зултати постигнати във 
всички области на обще 
ствения живот, Драгоса- . 
вац изтъкна, че в сегаш-
НИЯ момент осъществява ДВЕ ЛИНИИ НА РЕША 
нето на програмата на ВАНЕ 
икономическа стабилиза 
ция е наша най-съществе
на задача, понеже тя оз
начава борба за претво
ряване в живо дело наш
ата обществено - иконо
мическа система. За нас, 
изтъкна той, увеличени
ето на производителнос-

Социалистическото са
моуправление между два
та конгреса издържа из 
пит като революционна 
стратегия на нашето ра
звитие и дългосрочно иде 
йно и политическо опре
деление, които безрезе- 

тта на труда има ключо- рвро подкрепя работли
во значение за решаване 
то на икономическите 
проблеми и стабилно и 
стройно развитие.

Въпреки че са посочва-

БЪРКОТИЯ рколо ДЪР 
ЖАВНОСТТА

Напоследък зачестиха 
явленията за неразбира
не и бъркотия около дъ
ржавата и държавност
та, около националните 
икономии, единството на 
пазара и подобно.

Ние недвусмислено ут
върдихме становище, че 
нацията нито в един свой 
елемент не може да се ог
раничи, а особено не 
икономическия- Но съв
ременното развите на ма
териалните производств 
ени сили и технологии, 
обективните икономиче-

ческата класа, трудови
те хора и всички органи
зирани социалистически 
сили на нашето общество. 

Но самоуправлението 
ни тези проблеми, Съюз- — подчерта Драгосавац 
ът на комунистите не е — постоянно се намира 
бил на съответен начин под удара, не само на об 
организиран, а нито и уп- ществените и идейно - по- 
орит с едейно-полити- литическите 
чески средства по-успеш
но да насочва организи- циалнато развитие, но и 
раните усилия за наддел- на онези сили, които де- 
яване на неблагоприят- йствуват противополож
ните стопански процеси, но на сопиалистическо- 
които не са останали без то самоуправление. Ста-

Затова е необходимо 
СК, изхождайки 
рдените насоки на разви
тието, критически да ан 
ализира опита на осъщес 
твяване на всяка инсти
туция на политическата 
система.

от утвъ-проуивореч- 
ия в икономическото и со

(На 3-та стр.)
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(От 2-ра стр.)
че от 649 378 И*1а к° пове' Нашата работническа нието и проблемите в 

ски закономерности, ис- с Работника, класа и изобщо трудови собствената среда, къде-
ковете за по- - икономии- __ станали иай- те хора с основание очак- то уж всичко е в най-доб-
но стопанисване, меж- гт7а социална гру- ват от Дванадесетия кон- рия си ред, а при другите
дунационалното сътруд ти“ Въпреки това грес да дадат ясни и е лошо, там са проблеми-
ничество. и задружност, ЯГТие °тносително уч- недвусмислени отговори Хе- Такива комунисти' са 
неотложно възложиха и °'дълго вРеме не за причините на сегаш- например за стабилиза-

„ еНИ' шните трудности, а още ция, за стесняване фрон-
Досегашната оистема повече Конгресът без ко ха на инвестициите, об-

на евидентиране на чле- лебание да засвидетелст щото и съвместното 
новете не отразява реа- вУва готовността, спосо- потребление
лното състояние и проме бността и решимостта на при други, а в собствена-

жду автономните обла- ните, които настават в Съюза на комунистите,
сти и републиките в съ- социално - класовото уст- като водеща и насочва-
става на Югославия. Вси- ройство на Съюза на
чко това изисква свързва комунистите, като посл-
нето на тези икономики едица на дъбоки и дина-
чрез обществени плано- мични промени в 
ве, обществени догово- турата на обществото, 
ри и сахюуправителни В 
споразумения, обща ико ват нови
комическа политика

съответно разделение 
труда на ООСТ не 
вътре във всяка 
ка и
тономна област, но и ме-

на сите на развитието на со
циализма в света и външ 

Югос-
само 

репбли- 
социалистическа ав п ната политика на 

но лавия. Изтъкава се, че в 
периода от Единадесет 
ия конгрес на СюК меж 

политика
отказватта среда- не се 

от заплануваното потре- 
ща обществена сила, ко- бление. Те са по принцип 
ято носи историческа от за нормално функчиони е

ране на единния югосла- за МИР: укрепване
веки пазар, а сами се за независимосТта на наро- 
тварят в свои местни, фе- 
гионални и областни и ■ тво и

трудови хора, да републикански рамки- []0Р равноправЯо сътруд
ничество с всички стра-

СЪБИТИЯТА НА КОСОВО дИ без оглед на тяхното .
държавно устройство.- 

Социалистическа необ- 
Ю го славил има 

място в меж- 
отношения.

дународната 
на нашата страна

насочена към бор-
акти-

говорвост за нашето соц 
иалистическо 
работейки и борейки се 
в първите редици на на
шите
вложи всички сили и ця

ла
развитие,струк-

международно раз 
всестран-тези промени наста- 

социално - про 
и фесионални групи, 

то все повече 
си в производството и по 
ложението в сдружения 
труд влизат в групата на 

не . работниците
могат рационално да ре- твени 
шат не само вътре в една 
република и автономна циалистите 
област, но и вътре в Юго 
славия, а без това няма 
гаранция за успешно ико 
номическо, па и политич
еско сътрудничество на 
международен план.

С оглед на обстоятелс-

кои- 
с мястото решава- 

кои-
лата енергия в 
нето на проблемите, 
то ни притискат и които 

осъществя-

сдружаване на труда и 
средствата на единния юг 
ославски пазар, понеже 
някои по-крупни иконо
мически начинания

Изявата иа вражеската 
дейност в периода между 

особено
затрудняват 
ването
те, така и на историчес
ките Цели на нашата со
циалистическа -

вързана 
значителнокакто на текущи двата конгреса

дойде до израз в извест- дународните 
ните иредентистични кон- в периода след смъртта 
трареволюционци съби- на президента Тито е 
тия на Косово, през март- потвърдена трайната вън- 
април на миналата годи- шнополитическа насоче 
на- Това е -повод по-задъл ност на СЮК. и СФРЮ. 
бочено и по-всестранно да Комунистите; трудовите 

Въпреки че в Югослави се съблюдават проблеми- ХОра и гражданите реши- 
те на Косово и във връз- хелно подкрепят станови- 
ка с това задачите на 

целокуп- Съюза на комунистите в та 
Косово, на СК в Сърбия 
и в Югославия-

непосредс- 
производители. С 

отчитане например на спе 
които не

посредствено работят по 
деловото организиране 
и поддържане на произ-

револю-
ция-
МНОГО КЪЩИ МАЛКО 
ЖИЛИЩА

водството, като съставна 
част на работническата 
класа, категория на раб- я все повече намалява де 

непосредс- фицитът на жилища по 
отношение на 
ния брой на семействата, 

през 1981 година почти 
(ако се сравни бр

щата и акциите на наша 
страна и на Съюза на 

на междуна-
отниците на
твени производители в 
СК значително се увели
чава. Днес следователно 
в СЮК има 35,8 на сто изчезва
работници непосредстве оят на жилищата с броя
ни производители. Ко- на домакинствата) все
гато към това прибавим пак в градските селища, е

обтпногти селскостопанските прои имало около 300 хиляда
оощности, зв е-ли и занаятчии- семейства повече, огкол 

непосредстве- кото жилища. Именно на
производители на село съществува голям бр

материални блага предст ой жилища, които не се
якпявят нал 40 на сто от ползуват и се смята, че вайки мобилизацията на

В членуващите в СК. сега има 260 хиляди жил собствените сили и по-ра-
у ища повече от семейст- ЦИОнално изразходване на

ва- Към това трябва да се 
прибави и фактът, че във 

на вили са построени 
жилищни

твото, че между нашите . 
републики и социалисти 
чески . автономни облас
ти няма „чисти" наци
онални ■ граници от изкл
ючително значение е в 
тях, както и на по-тесни 
териториални 
последователно да се про 
вежда националната по
литика на СК. Отделно 
трябва да се държи смет
ка за народностите 
Югославия, а също така 

°и за частите на югосла-

комунистите
родния план, потвържда- 

Драгосавац между дру вайки своята 
гото каза, че в предишно ноСт към независимата и 
то косовско ръководство необвързана политика 
укрепна тенденцията към социалистическа 
все потолямо инсистира- вия. Обаче постоянно тря- 
не за увеличение- средст- 5ва Да имаме наум, че съ 
вата на югославската об1 ществени фактори за 
щност за ускорено разви- лата На международното 
тие на Косово, пренебрег положение на нашата 

страна и нейната успеш
на външна политика -— са 
засилване на вътрешната 

средствата- Противополо стабилност на нашето об 
жно на това обществено- 

на Косово обективно

па
привърза

на
Югосла-

си-те, тогава 
ните

ЛИЧНИЯТ ПРИМЕРнароди в онезивските
републики и автомни обл 
асти, в които живее мно- 

според

щество, постоянното раз
витие на социалистическо 
то самоуправление, успеш 
ното провеждане полити
ката на икономическата 
стабилизация, а преди вси 
чко, укрепване на равно
правието, братството и 
единството на нашите на 
роди и народности. Това 

както Тито 
винаги посочваше — тряб

вид стта
е насочвана към негодува 
не, в смисъл как уж мал- 

Косово-

доетойнс- 
члена на Съюза на

Моралните 
тва на

бройголям
единици, които твърде ма 

ползуват в 
•ние на годината- Слабото 

градовете 
неикономически

осв-

зинството нация,
които повечето' републики комунистите трябва да се 
и носят името, но и там потвърждават в творче- 

взети географ" ското политическо деис 
а твуване, в борбата прот

ив всички облици на зло- 
общестевна- 

частнос"

тече- ко се дава на 
Погледнато Цялостно,

лко се
та

кава политика обективнопланиране накъдето са
ски или исторически, 
не национални имена. В

смисълът на поста употреба с 
за особена отгово та собственост, 
на мнозинството обственически, егоисти-

равноп чен манталитет, разни серИо3ен,
облици на присвояване фаКт0р ,,а обществено -
без труд и изява на есна- икои0мическото разитие. 
фско, бюрократично и по 
добно консервативно

Комунистът тр- 
може

засилванее водила към 
ма албанския национали
зъм и иредентизъм, 
насърчаване и на 
национализми, 
нарушаване «а междуна- 
ционалните отношения н 
стълковение с линията и 
програмата на СЮК. „

и много
фактори изостриха, 
ен жилищните и ъому- 

другите проб- 
които също станаха 

ограничаващ

къмтова е 
вката 
рност
за националното 
равие в своята среда-

други 
сериозно

налците и
леми,

единство

ва да пазим като зеница
та в окото си, като залог 
на нашите животи в ми
ра и сигурността- Кому- 

Едиц от най-драстични- пистите на Югославия и 
те облици на действуваме на този конгрес безспор

но потвърждават своята 
0 рецие напълно да се нару решимост докрай да из- 

шат между националните пълнят Титовото завеща- 
отиошеиия иа народите и ние, като съществен въ- 

бРом народностите в Косово, се прос иа нашата социалис 
изявява в натиска за, из- тцческа революция- 
селване на сърбите и чер 

,1а цогцрците от Косово.
Политиката иа югослап- СЪСЕДИТЕ

ЕДИНСТВОТО НА ПАР
ТИЯТА

по- рациТрябва далеч по 
оцално да се строи, вна
сяйки в тази област нко- иа неприятелите, с наме- 
номически критерии 
много по - голяма степен,

Бих по

ведение.
ябва и единствено 
с личния си пример 

зя оворността, знанието,
а некористолюбие и при-

нпипност да си обезпеча- 
авторитет и място в 

своята среда и общество.
Това е един от съЩ^™я. соки 
ните условия за засилва рабо-гпиците 
не авторитета и осъщ _ жилищен въпрос от 
твяване на обществена г- д2о хиляди през 
роля и задачите иа 1Ж 

, днес и в бъдеще,
работи коит0 иарушават

и иа вси- > комуниста,
дасто в Съюза на комуни 
стите.

Още има 
поведения на 
ца и групи,

политика

Нашата борба за един' 
ство на Съюза на

не е самоцел

отг-
кому-

нистите 
" себе си. Тя произтича °ткласовия

отколкото досега- 
че голямдчертал 

работнически 
без жилища, плащат 

наеми. Броят

работническо 
характер на 
политиката

Съюза на комунисти- 
нейна основна цел 

за практи 
осъществяване на 

обществ

семействаваПрограмата, 
и идеологията

ви-
ОТНОШЕНИЯТА СЪС

без решем 
пад 

1978 го
на

ското ръководство, както
и иа ръководствата в ре- ЮГОСЛАВИЯ активно 

дина не е намален по-зпа публиките и САП Войво- се ангажира в развитието 
чителио пито до днес. дина, подчерта Драгоса- па добросъседските отно- 
При това между работи в^Ц, никога не довежда щения и сътрудничество,

без жилища има ок под въпрос помощ за Ко които като цяло са отбе-
60 иа сто работници сово. Нещо повече, ечи- лежили напредък. Имаме4

от непосредственото про та^IО се е, че тази помощ добри и всестранно разви
трябва да се увеличава, 
което е и направено в те 

- бързо кущия план 'за обществе- 
, но и стопанско развитие

те и 
е да допринася
ческо
материалните и 
ени интереси на 
ическата класа 
чки трудови хора, всестра 

на нашите

За оне-
ли-

ияма иците
оло

нен прогрес
народи и народности и н 
всеки народ отделно 
на всичко заедно.

Положителни са 
цесите, въпреки че 
недостатъчни, 
та структура на
оят на приетите работни рите,

постоянно расте; през „ичество,
четири години „портюнизъм както и пе-

189 >53

педолУстими изводство- Това е 
телно крупен 

които кадро- който трябва по 
настоя в- 

до персонал

източи ти отношения с Италия, 
Австрия, Унгария, Румъ
ния и Гърция. Пербпекти 
вата за по-нататъшцо раз 
питие на отношенията с 
тези страни е твърде доб-

проблем.отделни ли

про-
още

да се решава.вата
ят да сведат

В СЮК- Бр но разпределение 
явление на

затваряне

иа страната.ПОВЕДЕ-ДВУЛИЧНО
НИЕна каД 

собстве ТИТОВОТО ЗАВЕЩАНИЕ ра.
Развитието на взаимно 

полезно сътрудничество 
между СФРЮ и СЮК и

(На 4-та стр.)

и Особен отдел в докла-комуписти-Съюзът иа
те напоследък доста на да на Душаи Драгосаван 

обхва”ат от е посветен иа междунаро 
дните отношения, въпро

пи
изтеклите 
в СК са приети 
работника- В края на 
81 година в Съюза иа

широко е 
цекритичиост към състоя1д. зачитане принципите па 

ма кадрите.ко- изменяемост
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всички нейни части и сре 
ди, крие в себе си прене
брегването на разоря да 
самоуправлението в сто
панството и в общество
то като цяло, а и това, че 
ръководствата на СК и 
ца останалите обществе
но-политически организа 
ции «а равнището на Фе
дерацията, 
и социалистическите ав
тономни области прене
брегват влиянието на та
кова изоставане, върху п0
литическото 
общото развитие на наше 
то общество. Това е круп 
на поука от косовскиде 
събития.

ОСПО-делсиа материалнастранно зачитане принчи- пос^^НА^ШОГОКРАТИЗ- ва отношенията във 
пито на суверенитет, те- ЛОСТ ИА бюгокгаш ’3“ОДСТВОто и мерки-

ч риториален интегритет, мл * и Съюзия етатизъм, ко-
ненамеса и взаимно Ува- самоуправ- литика главни са поводи
жаване. И този път из- Различни ца а УР конфликти между об-
тъкваме, че Югославия ни лението и социализма за о Ф републикански 
то е имала и няма ни- идеологии, особено «апио ™иин^’311^статизъм, ко 
то КЪМ един свой съсед нализмът, получи а в идейпополитичес-
каквито и да било тери- следък видимо сфера получават об-
ториални претенции. Съ- пространство за своеЛей .,аЦИоиализъм, от
що Югославия няма нико сгвуваде и поради то , ® стическ0 - унита

какаото че проникнаха и в Съюза ЦВДМИЮЯ до ССпаристи-
на комунистите, па и в ристичес^ « 
отделни ръководства, ка- чеи. 

на нейната териториална Дя- къвто бе случаят на Ко- (,
И тук ре показа, че

условия общест-

въз
12 /тмрсмйЪЩ

(От 3-та стр.)
републикитеНР България и БКП за

труднява известното ста
новище на НР България 
към македонската напия, 
като и непризнаване
македонското надионал- лост. сово.
но малцинство в тази съ- в чашите .

Ние обаче ЕДИННО РЪКОВОДСТВО вено-Икономическата
Единни сме в стднови- нова на национализма съ 

шето. че отношенията в чиняват всъщност Дър
СЮК, неговото идейно- жаВН° ‘ С^СТб1орокр№№ От това не са имунни ни

бъдеще онализмът по своето об- чително ъю ^
ществено същество се яв- мунистите. Понеже обще 
ява като идеология нспри СХВената основа на надио 
мирима със сопиалистиче наЛИЗМа в нашите усло- 
ското самоуправление. не представляват ос

татъците на старото кла- 
— общество, особено в

идейната сфера, но преди автомати. Според глобал- 
всичко силният натиск на Ни

му да позволи с 
и да било да застрашава

Национализмът У нас, 
особено напоследък, на 

начини и в раз- 
живота,

състояние и
ос различни

лични сфери на 
понякога по-силно и

манифестира.

седна страна, 
сме убедени, че по-нататъ 
шното положително раз
витие на отношенията и 
сътрудничеството на на
шите две страни открива 
възможности и за решава ционно и акдионно един 
не на този въпрос при <-^.30 трябва в 
двустранна добра 
върху принципна и взаим 
но приемлива основа- 

Нашата страна полага мократически 
усилия също и в отноше- зъм. Решително сме иро
нията с НР Албания да 
се постигнат

по-

политичеоко,
ко- ОГРОМНИ РЕЗЕРВИ

ВОЛЯ да развиваме на същество 
ните потребности на

централи-

Над 40 на сто от оръ
дията на труда в промиш 
леността са

де-
автоматизи-
трети пред-рани, а две 

ставляват полуавтомати и
идеоло-Етатистичнататив федералистически, ка 

кто и против бюрократич гия и съзнание с различ- 
тен ните си политически дери

положител
ни резултати. Развитието
на отношенията на наша- но-пентралистически
та страна с Албания са дениии в СЮК. Органите вати, изразяват 
нарушени и поради наме- на СЮК са единно ръко- рие в силата и 
са на тази страна в наши В0ДСТВ0| което трябва да стта на работническата 
дошеЪниГаННс &ния го- осигури общото действу- класа и самоуправленчес- 
тови сме и занапред да ване на пелия Съюз на ко ките трудови маси, еди - 
развиваме отношения на мунистите — идеологичес ствено виждат решение в 
принципите Ла добросъ- ^ политически, органи- държавно, или рпубликан 
седско сътрудничество, зациоНно и аКционно — 
пълно равноправие и вза* ттт,л__ т1_
имен интерес, на основи- като единен авангард на 
'те на последователно дву работническата класа.

сово

изчисления, дори и 
средното рационално пол 
зуване на всичките потен
циали, с които разполага 
ме в стопанството, биха 
дали възможност за увели 
чение на обществения про 
дукт за една четвърта по 
отношение на онова, кое
то сега постигаме.

недове-
способно- тенденциите на държав-

отно-ио-собственически
шения-
ПОУКА ОТ СЪБИТИЯТА 
НА КОСОВО

Събитията на Косово по 
казаха какви опасности 
за цяла Югославия и за

ско или съюзно регулира
не на „стопанските и об
ществените процеси. ^Опре

КОМИСИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ИКОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ

Решително преобразование на обществото
вред в обществото, се по 
стъпваше меко и на ду- на 
ми, липсваше обаче сис
темна идейно - политиче в икономическата 
ска борба — каза Край- тика на нашата страна,и 
гер. Затуй не е чудно, че във всички нейни елемен- 
в някои среди започва да ти. 
преодолява
и идеология, че усилията 
и изискванията за самоу нето на икономическата 
правително преобразова- политика на стабилиза- 
ние на производствените цията в своята същина 
относно обществено - ик съдържа и основни цели 
ономичеоките отношения и определения на наша- 
е ненужно внасяне на та социална политика, в 
идеология в разрешава- периода на нейното осъ

ществяване се налага да 
се разчита с това, че из
вестни проблеми в тази 

и неединство в общест- област, особено в нача- 
вото, относно в трудови
те колективи.

ф Из основи трябва да меним икономическа- * 
та политика и политиката на обществено-икономи- I 
ческою развитие, заЩото положението е твърде за- Т 
труднен», но това много органи и организации, ка- т 
кто и техните най-отговорни членове или не схва- Т 
щат, или подценяват — каза Сергей Крайгер в ув- § 
одното си изложение 
търси и дълбоки проме
ни в нашато общество, 
отделно във връзка с отн 
ошението към труда и за 
дълженията спрямо общ 
еството в живота и рабо 
тата на всеки наш труд
ещ се и гражданин, а ос
обено търси промени в 
работата и действуване- 
то на обществено - поли
тическите
на първо място — каза 
Сергей Крайгер в уводно
то си изложение в Коми
сията за обществено-ико 
комически отношения и 
стабилизация.

Положението, в което 
и се провежда Дванадесе

то отношение в цялостта 
обществените отнош 

ения и същински прелом 
поли-

витие от края на 60-те, 
относно началото на 70- 
те години — каза Край
гер- С тях се занимаваше 
и Десетият конгрес на 
СЮК, който прие и отде
лна резолюция, а в Ре
золюцията на Единадес 
етия конгрес, в нейната 
първа част и в отделна 
алинея, са утвърдени за 
дачите на комунистите 
в икономическата стаби
лизация. Междувремен
но, изоставането в разв
итието на самоуправле
нието, именно в общес
твено - икономическите 
отношения, върху които 
сочих и ролята на Съюза 
на комунистите, особено 
при инвестициите е несъ
вместимо с подчиняв- 
ането на тесните интере
си на своите среди и на
шата нерешителност в 
борбата против автарки 
чната политика, за която 
посочиха и Десетият и Ед 
инадеситият конгрес, пре 
растнаха в крупни поли
тически проблеми,’ които 
сериозно могат да застра 
шат стабилността на на
шето общество и наше
то международно поло
жение-

Против такива схваща
ния и практика, в Съю
за на комунистите, и на

практиката
Макар че осъществява

нето на практическите 
проблеми, което създава 
смущение и безпокойствиеорганизации

лото и да се изострят, на 
което трябва да се посве
ти дължимото внимание- 

Подходът към изработ Наред с проблемите по 
ката на дългосрочна про 
грама по икономическа 
стабилизация затуй тър
си решителна идейна бо 
рба с такива схващания

Сергей Крайгер 
Пред Дванадесетия ко 

нгрес стои задачата 
отговорността за осъще
ствяването и творческо-

трудоустрояването, със 
съответни 
мероприятия 
се защити жизненото рав

планомерни 
трябва датия конгрес е много зат

руднено. Обаче практика 
то развитие на сациалис- та и животът в много на- 
тическото
ие във всички негови из
мерения. В този смисъл,

нище на домакинствата 
и политическа борба пр и семействата с по-ниски 
отив такива влияния въ-

самоуправлен- ши общности и организа 
ции и поведението на мн 
ого органи, чиито най-от- 

настоящият Конгрес е говорни членове по 
Конгрес на континуите- вило са комунисти, 
та. Обаче пред него е и зва, че нейната сериозн- 
задачата за коренни про ост се подценява и не об 
мени на икономическата съжда във всички ореди 
политика и политиката достатъчно цялостно и с 
на обществено - икономи всички нейни възможни 
ческото развитие, а«га- политически и друти общ 
жирането на цялото ни ествени последствия, 
общество и на всички не- Проблемите на стопан 
гови сили в осъществяван ската нестабилност, ин- 
ето на целите на иконо- флацията и автаркични- 
мическата стабилизация, те тенденции еъпътствуват 

— Това ще рече, че то нашето обществено раз

лични доходи върху член 
на семейството и ония, 
които нямат допълнител
ни приходи освен лични 
те доходи, след това да 
се води борба против нет 
рудови доходи и против 

ста- обогатяването със съотв-

рху нашата практика.
От друга страна, цялото 
наше положение в стопа
нството, за което говор
ят вече по-горе изнесени
те проблеми, ни уверяват 
че икономическата 
билизация търси решите етна 
лно преобразование на 
обществото и окончате-

пра-
пока

данъчна политика 
и други адекватни мерки 
Това нещо става първо
степенна икономическа

лно проникване на само- 
управително - производст 
твеното, относно обще
ствено

и политическа задача в
осъществяването на ико
номическата стабилизац-

икономическо- ия.
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КОМИСИЯ ПО РАЗВИТИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА СИСТЕМА

Неприемливо Пконгре

тесногърдие Ж&
създТва^упра^вТТ^а^,““5^6 и трябва да 
славско социалистическо общество Ъ&^ “1^ ЮГ°' 
републикански, автономни и наиип “ д на
- изтъкна Хамдия П0здер"ц НаЛ И граници

На работническата 
са, от която и да бидона 
ша република, и социали 
етическа автономна 
ласт, неприемливо е ста
тистичното тесногърдие; 
затвореност и забарика- 
дирване в тесни рамки 
на държавата и нацията.
Работникът - самоуправи- 
тел може и трябва да съз 
дава и управлява в рам
ките на съвкупното юго 
славско социалистичес
ко общество, без оглед на 
републиканските,
номните и национални гра
НИЦИ.

Изтъквайки това в увод 
ното си изложение на за 
седанието на Комисията 
по развитие на политиче- 

'ската система на социа
листическата самоупра- 
вителна демокрация, Хам 
дия Поздерап по-нататък 
каза, че отношенията в 
нашето общество трябва 
да се обосновават все 
по-малко върху ролята на 
държавата и нейния апа
рат, а все повече върху 
силата и инициативата на 
сдружения труд-

— Обостоятелството, че 
преразпределението 
функциите между обще
ствено-политическите об
щности се развива по-бър 
зо по отношение на осъ-

й" ба според национални или 
1 териториални рамки, кое- 
$ то безспорно е противопо • 
\ ложно с осъществяването 
| на нейни/г исторически

бавността на конкретно
то включване на Съюза 
на комунистите в делегат 
ските отношения. После- 

— по-слаба обе-

....

кла ществяване на конститу
ционната концепция на ос 
новната организация на 
сдружения труд и дохода 
има като 
бавно

35
интерес.

— Нима събитията на 
Косово биха се маиифес 
тиради така драстично. 

Ц ако не дойде до силна из 
Ц ява на областния етати-
Щ Зъ-М, КОЙТО ПОСТОЯННО под

амби-

дицата е 
диняваща способност на 
делегатската система, ко- 

по-слаба
ш шоб- Ш ето предизвика 

ефикасност в практичес
кото действуване на сис
темата като цяло.

— Осъществявате роля
та на субективните сили, 
особено в създаването на 
условия за широко учас
тие на трудовите хора в 
подготовката на' решени
ята, е онзи аспект на по
литическата система на 

само- 
който 

процеса

|||§§|последица по- 
осъЩествяваие кон

ституционната концепция 
на комуната, социалисти
ческата хпанва държавни 

ции и при това твърде 
умело използува играта 
на карти за разпалване на 
национални чувства,, кои
то при една част от на
селението се изявиха 
своята отридателиост, на 
ционалистическа

автономна об- 
и републиката, ка

то самоуправителни об
щности — изтъкна Позде- 
рац. — Всичко 
влия и върху изграждане
то на отношенията 
Федерацията, в 
на нейно укрепване като 
държава, а по-малко ка
то самоуправнтелна общ
ност, относно републики 
на труда. Това благоприя 
тствува на бюрократично- 
технократичните

ласт

ттова по- .шмтт в
във 

смисълавто- еуфо-
рия и шовинизъм — се по 

• — Във 
връзка с това свободен 
съм да кажа, че албан
ският национализъм ни
кога нямаше да получи 
такива размери, ако ос
новна подлога за своята

социалистическото 
управление, чрез 
се осъществява 
на идеологически и поли 
т-ически синтез на инте
ресите, без които не е 
възможен 
на самоуправителните <ин 
тереси на трудовите 
ра и гражданите и разви
тие на демократичната 
практика на тяхно съгла
суване. Понеже плурали
змът на самоуправителни
те интереси, върху което 
се обосновават делегат
ските отношения, може 
успешно да функционира, 
само ако съществува и 
идеологически процес на 
оформяване на интереси
те. който обезпечава пре-

X. Поздерач п^та Поздерац.
ти се изостряха ц главно 
се разглеждаха в затво
рен кръг — съюз 
публики — автономни об
ласти; централен, репуб
ликански или областен 
етатизми- Понякога тези 
отношения в тази реали
зация се изострят и до 
такава степен, че се вър
ви към мобилизиране на 
общественото мнение за 
отбраната на собствените 
интереси, които нерядко 
са били противопоставяни 
на общите. За тези цели 

Поради това, според ДУ се настоява да се спече- 
мите на Поздерац, се ли и собствената работни 
случваше, че проблемите ческа класа, която както 
в отношенията между ре- това се показа, не винаги 
публиките и социалисти- е била имунна от таки- 
ческите автономни облас- ва манипулации и подял-

ре- плурализмътсили,
които са считали и ечи-' 
тат, че на своята терито- хо-

актцвност нямаше в нара 
спалата собствена бюро
крация, която седейки на 
два стола, и заклиняйки 
се формално в самоуправ 
лението, винаги е имала 
и има за цел своя държа-

рия имат неограничени 
права и че те са тези, 
които могат всички съще 
ствени отношения в ре
публиката, автономната 
област и федерацията да' 
регулират според свой ар 
шин, така както те виж
дат и преценяват.

ва и своя територия, в 
която тя ще бъде мярка 
и съдия и на собствения 

работническатанарод,
класа и на всички другина народи и народности, ко
ито тук живеят. вее на интересите на ра

ботническата класа — ка 
за Поздерац.

В уводното изложение 
по-нататък се забелязва

КОМИСИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СК

Отговорност за промените
СК се увеличава наравно 
с функцията му в органи 
зацията или органа на С^С 
или в друга институция 
на политическата систе 
ма. Това е от значение и 
затова, защото трябва да 
имаме предвид сложно
стта и изостреността «а 
противоречията в иконо
мическите и обществен
ите отношения и огромн 
ото значение на борбата 
за икономическа стаби
лизация. Затова занапр
ед още по-остро се поста 
вя въпросът във връзка 
идейно - политическата и 
акционната
на СК, както и във връ
зка с по - разнообразни 
и съответни облици на 
идейно - политическо дей 
ствуване и акционцо св- 
ръзване на комунистите-- 
каза Дурутович.

ф Усложненото време ни задължава да не 
казваме излишни думи, предстои ни борба, изпълне 
на с трудности и изискваща конкретна отговорност 
— заяви Светозар Дурутович.

Коми- трябвало да направим. Вс 
еки член на СК трябва ко

ди революцията и по вре
ме на революцията. Съще
ственото е преди всичко 
комунистите, които носят 
отговорността в републи
ките и покрайнините да 
схванат,- че носят отговор
ност и за единното прове 
ждане на демократично 
утвърдената политика и 
решения в ръководството 
в СЮК. Единствено на 
това основание е възмож
но да се изгражда нова ко 
хезия на нашата общност, 
да се създават условия 
за действуваме на револю 
циониите сили в демокра
тичната интеграция на со 
циалистичесюите силц.

Необходимо е да укреп
ва съзнанието, че безотго
ворните ие може да изгра 
ждат отговорно общест
во, каза Дурутович. А от
говорността на члена на

си изложение пред 
сията за изграждане на 
СК, идейно-политическа 

уставни въ
почуетвува,- 

е отго-
нкретно да 
че е попитан, че 
ворен субект в изгражда 

осъществяването
подготвеност, 
проси и кадрова полити-

н ето И 
ма политиката на СК, че 
е и трябва да бъде отгово

ка- продължи 
Дурутович — се среща и 
СТЪЛКНОВИ СЪС сложни об 
ективни противоречия и 
субективни слабости,
при различни отпори на
самоуправлението, а 
последък и с откритата 
контрареволюдия в ко
сово- С това се изостри 
въпросът за идейна и по 
литическа отговорност

СК като цяло за по-развитие

Този ход
рей за поведението си и 
за дейността на първич
ната организация, орган 
ите и форумите-

иа- Трябва да подготвим и 
афирмираме Централния 
комитет на СЮК, негови
те органи и тела, които 
наистина ще бъдат спосо
бни носители идейно - по 
литичюи синтез т-е. водещ 
идейно - политически носи 
тел на революционно тво 
рене и фактор иаедииств 
ото в борбата за социали 
етическо самоуправление, 
за социалистическа демо 
крация и равноправни мс- 
ждунациопалци отношеи-

С. Дурутович
Съюзът на

способност
югославски 
като аваите комунисти 

гард на работническата
класа издържа много ист 
орячески изпити, надде
ля многобройни изпитан 
ия и съвместно е единния 
Фронт на организирани
те социалистически си
ли създава условия, в к0 
иго много се измениха ко

обстоятелствата, 
социалната 

общес-гво-
иа живеене 

хора и тяхно

на
нататашно
на социалистическото 
моуправление 
иа Програмата на 
Конституцията и 
за сдружения ТРУД-

Усложненото време, в 
ни за-

са-
оспова
СЮК,

Закопа

въз

В ЧЕСТ НА ДВАНАДЕСЕТИЯ 
КОНГРЕС НА СЮКрата и 

промени се 
структура на 
то, начинът

което действуваме 
дължана да «е казваме 
ИЗЛИШНИ думи, защото 
ни предстои борба, която 

1 трудности
конкретна от 

за промяна па 
отношения
предприета 
повече за

ия.
В чест Па Дванадесетия конгрес на Съюза 

югославските комунисти в Димитровград на 27 юни 
беше организирана трудова акция. В местността 
„Кърнишор” 200 младежи и девойки и армейци съв- 
местно засадиха над 2000 борови фиданки.

в чест на коцгрсса 28 юни в ООСТ „Тигър” бе
ше провъзгласен зц ударен ден, а подобни акции 
бяха организираш! и в другите организации на 
сдружения труд.

Републиканските и пок- 
райницсюите ръководства 
на СК трябва да носят и 
пълна отговорност за еди
нството и. ефикасното де
йствуваме па ЦК на СЮК, 
както това правеха наци
оналните ръководства пре

на

на милиони 
то съзнание, и се откри- 
процес иа хуманизадия 
на междуличцостите от

като пе

ни съдържа 
и изисква 
говорност 
обществените 
и за всяка 
акция, а още 
онова, което «е сме, а

ношеиия и труда 
прекъснат ход на револ- 
юцията — каза Светозар 
Дурутович в уводното

СТРАНИЦА 5
ВРАТСТВО * 2 ЮЛИ 1^82



КОМИСИЯ ЦО ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА И КУЛТУРА

Да се развиват творчески личностиI
■

К \
па изкуството, би трябва 

да присъствуват повс- 
публичиите разисква 

пия. Съюзът на ком у пие
си лотява

• Съюзят «а комунистите трябва да се бори
иидокриначия, развивайки У ло 

творческо и критическо мисле
и зложекие Синап Хасани

I
срещу всички видове 
младите поколения 

не -каза в уводното си
Дванадесетия каза Синап Хасани в уво ват се на националистиче тИте трябва да

изложение в коми ски, догматични, граждаи всички прогресивни твор- 
образоваиие, ски, квазилевичарски, уни ци и трябва да посвети

таристични, сепаристични по-голямо внимание 1!ЪР ;”
_ >■ и други аптисоЦал«стичс- подмладяването па ка- ЩШ
В този период сс дойде сКИ и ацТНСамоуправител притс. Творческото осми- ЩЖ 

до размах "а научното (ш позиции. Натрапват по сля„с на съвременните 
и художественото • гвор- лнтизация „а м1Юго въп- теорет„Чни разисквания, : 
чество но и оживление и от историографията постоянното развитие на 
па обществената крити- и икономическите науки, м-арксическата обществс- 
ка в тези области, газ- от филмовото и театрал- на КрИтика, облягаме вър

мото изкуство, обезценя- Ху ЖИВИте процеси на са- 
ват основните придобив- Моуправителни траисфор 

иа нашата революция, 
опре-

че в
В периода между Единв

десетия н 
конгрес 
славските
йде до силно развитие на 
самоуправителннте

на Съюза па юго дного 
сията по 
наука и култура.

комунисти ДО

от ид
югославската 
на основата

шения . в 
федерация 
на засилване ролята и 
отговорността иа репуб
ликата и

С. Хасани
социалистиче

ските автономни облас
ти, което се отрази и в 
науката, културата и об
разованието, които са в 

- изключителна компетен
тност на републиките и 
автономните области. Но

национализма идеити с 
иредентизма на Косово и 

възпитателно-обра-
критическо 

общест- 
практика с приз*

витието на
отношение към чрез

мании на обществените 30вателния прочее в учи- 
отиошения и на перспек- лищата и на факултетите 
тивата на развитие на оо трябва да бъде сериозно 
ществото представлява ос предупреждение на всич- 
новата на по-успешно кри ки прогресивни сили на

прохивопоставя-

вената
нак и условие на Ръстта . напаДат основните 
на творчеството, неговото 

усъвърш- 
развитие на 

демо-

ки

деления ца сопиалистичес 
кото самоуправление.постоянно

нствуване, 
социалистическата Засилване и разширява 

не на крйтическите 
фроцтании от членовете 
па Съюза на комунисти
те изисква повече знания,
способности и комунисти
ческа боевост, ицтензиви- 
раце на теоретичните ра
зисквания, публични диа
лози и дискусии,
ще водят на нови съзна- самоуправление,
"ия " ™кРГ Съюзът за в^народТаТтбрана и 
на комунистите трябва обществена самозащита, 
много по-организирано да задълбочаване на брат т 

идеологичес- вото, и единството, 
ноправието и

тези процеси се съпътс- 
вуват и с явления на зат
варяне в собствени рамки 
сепаратизъм, национали
зъм и с нарастване

кон- социалистическатическо 
не иа политическите и те 
оретични гледища, които 
желаят пренасочване на

нашата
и самоуправителна общ
ност, особено на комуни
стите, за да не' се повто- 

нашия курс на социалисти ри това никога повече в 
самоуправително НИКой край на нашата 

страна. Сьюзът на кому- 
Марксическият поглед нистите трябва да се бо

на света оспособяваие за ри срещу всички видове
млади-

разширяванекрация и 
свободата на творчество 

Същевременно тряб
ва да бъдем
към слабостите, конто се 
явяват в сферата на общ 
ествената критика. Съю
зът на комунистите нбви- 
наги във всички среди по 
съответен начин и навре

то-на критичнивлиянияетатистичните
тези дейности,- Неса 

СИЛИ
и в
моуправителните 
виждат свой шанс в при

ческо
развитие.

коитоявления 
положение на

писване на тези 
на новото 
републиката и социали
стическите автономни об 
ласти и в предлагане на 
свои надминати решения 
Обаче огромното мнози
нство на трудовите хора 
препознават техните ин- 
тенции и ги отхвърлят, 

. причината за тези явлен
ия виждат в недостатъч
но развитите самоу-прави-

индокринация на 
те, а за формиране на 
всестранни и свободни ли 
чности с развито творчес 

рав- ко и критическо мислене, 
задружно- които ще бъдат в състоя

ние обществените проти
воречия и трудности в 
забелязването винаги и на 

която всяко място Да се счепк- 
учени- ват с тях и по този на- 

Сил- чин да допринася за тях 
ното преодоляване — каза

менно отреагирва на раз
личните видове 
Често групи, п отделни ли 
ца се опитват да използу 
ват разискванията, водени
в демократична атмосфе
ра, за противопоставяне 
срещу програмата и поли 
тиката на Съюза на юго
славските комунисти.

ственанатиск.

участвува в

з згзгк:
противопоставя на различ триотизъм, трябва да 
ни антисамоуправителни дат основата, иа 

антисоциалистически ще се възпитават 
цйте и студентите, 
ната индокринация на ед
но число ученици и сту- - Хасани.

и
Явяват се и опоненти, 

с които не може да има 
истински диалог. Сплотя-

телни отношения, а изх
од виждат в укрепване 
то на тези отношения —

явления.
Комунистите, 

те работници и
научни-
хората

КОМИСИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ. ОТНОШЕНИЯ

На работническата класа ие е нужен опенун
'"'Ч ** ■ • Съдбовен въпрос на социализма е как уп- потвърдено познание и необвързаните страни,

1НДИ1ЙРТ“*? равляването от името на класата да се замести с убеждението, че се намир дори и когато води въоръ 
управляване на самата класа # Нашите трудности- аме на курса на интегра жена война, не изрази на 
ни винаги бяха по-големи. кога-го изхода не търсех- Лното развитие на соци- 
ме на курса на по нататъшно развитие на социали ализма даЛече сме от то- 
стичвеюото самотдпзавление — заяви д-р АЛЕКСАН ва да препоръчваме и аг 
ДЪР ГЬРЛИЧИОВ итираме за нашия път, ка

то някакъв общ „модел”.
Необвързаността е ав

тентична революционна 
международна политиче 
ска теория и практика на 
настоящето, понеже цял 
ата е насочена към коре 
нно меняне на съществу 
ващите световни иконо
мически и политически 
отношения. Може ли да 
има по - революционна 
политика от онази, която 
отрича всички видове 
политическа и икономи

У’ ::
мерение да се отлъчи от 
движението и да търси 
,защита” на интересите 
ои чрез приобщаване към 

блоковете. Не- 
изправе 
цел от

щ изисква с по - голяма хр- зи въпрос зависи перспе- 
■ аброст да се пристъпи . ктивата на социалисти- 

прераз- ческото и демократично 
развитие «а съществува- 
ващите социалически об 
щества-

Още от начало конста- 
нтирахме, и сега конста 
нтираме, че не всичко ни 
спори отръки, че поняко
га общественото и мате
риалното развитие не вър 
вят под крак, че тяхно
то съгласуване, не вина
ги е органично. Обаче ни 
то една трудност, ниго ед 
на критична ситуация 
не -ни даде аргументи, 
нито повод да се съмня
ваме в нашия вървеж по 
трасето на исторически- 
я ход. Напротив открива 
хме, че тъкмо на курса 

социалистическото

някои от 
прекъснато сме 
ни пред натиск с 
Делни страни на движен
ието
една или друга блокова фо

.
■ към критическо 
щ глеждане на някои тради 
Щ ционни решения в иконо
■ мическата, социалната и
■ политическата 
* раност

теоретични 
ции. Все повече се нала
га необходимостта от ад 
аптации и корекции в 
рамките на съществува
щите решения, които сти 
гнаха до границата на ис 
торическите си възмож
ности, в унисон със спе
цифичните условия на вс 
яка страна да се издир
ват по - решително и по- 
храбро такива облици и 
съдържания на. обществ
ените промени, с които

да се обвържат към
организи- 

и в съответните 
интерпрета-

рмация или поне да се „пр 
испособят” към техните 
цели. Тази политика на 
натиск е резултат набло 
ковата логика, на тяХна 
та стратегия и тясната 
доктрина. Именно, всеки 
от тях стреми към глоба 
дна доминация. В това е 
и смисълът, както на те
зата за „природно съюзн 
ичество”, така и на теза
та за

А. Гърличков
Сигурен съм1, че сме ед- 

уверени, чеинодушно 
във връзка основните на 
соки, цели и принципи на 
външната политика 
СЮК и СФРЮ няма мяс
то . ни. основание за няка
кви преразглеждания и 
измения — каза д-р Але
ксандър Гърличков в ув 
одното си изложение в 
комисията за междунаро

на

ческа доминация, всич
ки — стари и нови — об 
лици на зависимост и под 
тисничество в отношения 
та между държавите и 
народите? Необвързанос 
тта .е,. да си послужим с 
Т-итовите думи: „един от 
основните фактори напро 
гресивното
преобразование на света 
в наше време”. Като так
ава, тя е комплектен кон 
цепт и трайна позиция, 
а не някаква преходна спи 
рка на пътя към уж „по 
съвършено” или ,по-прог 
ресивно” блоково разде 
ление.

, ;неутрализъм ”, 
видистанция’' и пр. 3

„ек
ато-

ва СЮК се - противопос
тавя на политиката за 
„природно съюзничество 
в движението, като при т-о 
да не оспорва историче 
ския факт, че антиколон 
палната революция е със 
тавна част на световния 
социалистически процес. 
Нашите възгледи за соци 
ализма и нашата кониеп 
чия на необвързаността 
имат- обща предпостав
ка, а това е борбата за 
траен и 4 стабилен мир в 
света.

. дни отношения и сътру
дничество на СЮК и СФ
РЮ-

Съдбовен въпрос иа со
циализма е как да се пре 
възмогне представителст

ще се създава възможн- на
ост за по - бързо замес- самоуправление имаме по 
тване на владствуването вече изгледи да разреш- 
от името на работническ им 
ата класа с владствуване ито възникват от развити

ето на нашето общество.

обществено
противоречията, ко-

вото и посредничеството 
относно как управлява
нето от името на класата 
да се замести с управля
ване на самата класа- До 
стигната степен на разви 
тие на социализма, особе

на самата класа.
Никой досега не успя Сигурно

да определи границата, винаги бяха
до която може да се упра когато
влява от името на работ- търсехме на курса на п°'
ническата класа, а то нататъшно развитие на

но в средите, в които са да не стане и управлява* социалистическото само
спечелени по - големи оп- . не над работническата управление. Като повтар
ити, дава възможност и класа. От отговора на то- яме това, с нашия опит

е, трудностите 
по-големи, 

изхода от тях не

В тази насока е показа 
телно, че нито една от
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Болград

ТИТОВОТО ДЕЛО Е ТРАЙНА 
ОСНОВА НА НАШИТЕ БИТКИ 
ЗА СОЦИАЛИЗЪМ И САМОУП
РАВЛЕНИЕ, КОИТО ВОДИМ 
ДНЕС И КОИТО ЩЕ ВОДИМ 
УТРЕ

НАШИЯТ КОНГРЕС
забележки върху досегашната ра упорито залагане на всички про- к то цдейно-полигйчески ип 
бота на Съюза на комунистите, гресивни сили в нашето общеет- дач в бо^ата зТ соцГялнгт.мр?- 

Г)ЮК дъхат с доверие и сигурност, че во. Следователно, трябва да бъ- кг> изгЪажпане „я 
ванадесетият конгрес на авангардът на работническата Д(?м реални, но и съзнателни за Липсва ни вече и мъдрата за*
се проведе след ед а твъРде ^ ^ Югославия е в, състоя- голямата отгои0риост. която па дълбочена и дал^ов^на мисъл 
широка и съдържателна деба ние>», сетруд.™ силата на различните Обстоятел- Едвард Кардел. най-близкия
та, която бе водена нфе. ‘°’1 и о се намира нашето ства се падна на този Конгрес. сЪТ0''Д(11-к' Но. тяхната митовката на конгресите и конфс пред които се нам н “ съд и дело живеят в социалисти-

ренциите в републиките " " ^^ют поръката че Съю- Отговорността на всички участ ччската практика на югославски-
нините, на трибуните на ^ези киг дабва да™ ници в Дванадесетия конгрес на « комунисти и бяха
срети, на ™ “У® себе си сили да пребро- СЮК бе толкова по-голяма, че то- “аПЯ1п ”иа тРибуннте та Конгре-
ния и обществени ТРИО собствените си слабости и ка- ва е първият конгрес и» СЮК я Разискваният» н решения-
светени на •гемитс, с „и одре н^ейж>.политичеС1Са си 1СОЙТО се проведе Тнто. Ка- че сюк ЗДРа
се занимава ^01Г0КуМеНти- Т:я да извлече обществото от на- кво Тцтр значеше за нашите кон Титовия курс и в яе
те™0 около проек Д -пипалите се трудности. Оттам и греои. това е известно. Неговата Търси вдъхновения
те. които бяха предложени тпаматя надежда в Дваиадесе- реч и мисъл даваха тон и направ Развитие «а
приети- Говореше сс и Г? и .тдяконгресна СЮК и мдожест- ление на работата им. той влн- °°Диал11зма в Югославия, 
отмтхжено. остро, критически. ««кощ^ „ереални

Какво показаха Разисквани* д ^ сре„,а да гс „аме- пост в решаването,
та? Без претенции да се даде" “ * и за проблемите, ко- нови хоризонти за обществената,
лирически и пълен отговор може , , може да се разрешат вед политическата. икономическата
да се каже, че воички Разисква т ̂  съС сдруЖОна борба и културната акция на комунисти-
ния, без оглед на твърде острид

ДОБРОСЛАВ ЧУЛАФИЧ
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присъству-

►очаква- ваше самоувереност и енгур-
откриваше
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конгрес на СЮККонгресният център „Сава”, в който Ох 26 до 29 юни се състоя Дванадесетият

Икономическите проблеми без 
съмнение изпълниха найтолямата 
част от активността на Конгре- 

конгрес на са- Обществено-икономическото 
стабилизиране на целокупното юго 
славско стопанство е и голям из 
пит, и голям шанс, и голямо из
кушение за югославския самоуп- 
равителен социализъм. Това не са 
проблемите от преди 15 и 30 го
дини. Днес Югославия е на пре
дела между неразвитите и средн0 
развитите страни, производителю! 
те сили наРястнаха. социалната 
структура е променена, потенци
алните възможностл много по- 
големи от когато и да е по-рано. 
Върху тази нова социално-иконо
мическа п^/ша трябва да се пус
не дълбрка бразда, която трябва 
да донесе значителни промени в 
стрпанската структура в иконо
мическите отношения и поведе
нието на хората. Носител на то
ва преобразование може да бъде 
само работническата класа, а не- 
ИИ водач само Съюзът на ко
мунистите. На Дванадесетия кон
грес пада отговорността да утвър 

акцията, да

Акои да е критичен и недоволен, не лярцзъм и национализъм, 
р поставял под въпрос този курс. член-кг на Съюза ла комунисти- 
Острието на критиката, и с пра- те не-шо толкова силно очаква 
вм можем да кажем, бе насочено от Дванадесетия 
сРегоУ изкривяването на тази по СЮК, тогава това е укрепването 
литика във формата на бюрокра- на единството му. 
тнични девиации. вербални задъл 

Ние не бихме истински по- жения зад които няма акция,
твърждавали отдаността си към опорцрнизъм който разяжда акци
Титовото дело ако бихме се за- опната способност на множество
държали на повтаряне н а онова, организации и ръководства, безот
което ни остави, ако не бихме говорност. изиграване Н незачи-
го разбрали като оръжие за ре- тане на моралните социалистичес те са обективни и големи. На та-
волюциднна акция, за нови пое- ки принщши, намеци за грщюво- зи основа се
тижения, за постоянни изменения -собственически, партикуляристи
на нащата революционна практи- чески и други частични интереси
ка в Унисон с новите реалности все до. та.ка тежките деформации лики се говори откровено и яс-
й -потреби. Революционното, а с големи обществено-политичес- но, да бихме с това реално поз-
следователно на това и идейното ки и икономически последици, нанце, а върху основата на само-
и теоретическо творчество, после каквито са национализмът, ета-
доватедността и решителността в тизмът, либерализмът и т «. 
борбата за това, че работничес
ката класа да постигне доминант 
на позиция в решаването за всич блеми на икономическата стаби- ческата солидарност да бихме

лизация някои комунисти видят ориентирали нашето общо разви- 
решение във връщането на стари тие. та обществото цялостно по-

►
Нщдо ново няма да речем 

ако кажем, че това не е нито ле
сно нито просто. Ние сме стра
на на сложна социална, национал 
на, стопанска структура. Разлики

раждат различни 
обективни интереси. За тези раз

управителните доходностни отно 
шения, принципа на разпределе- 

Изправени пред тежките про- нието според труда и социалисти

ки работи в обществото, единст
вото на Съюза на комунистите 
като авангард на работническата те методи на централизма и ета- бързо да напредва, а всяка него- 
кдаса н а Югослвия, братството тизма. По тези въпроси Съюзът ва част да се развива с пълен 
Гюпр™ХоТнаВнРаХродитеаТи вдродВ на к°*^нистите отдавна е взел размах. Социализмът не бива да 
цостите на Югославия, борбата за ясно становище. И. ясно. на цен- повтаря тежките опити, които 
мирТ за социализъм, за необвърза трализма и етатизма Конгресът тласкат света към все по-голяма- 
на външна политика — това 
съществените насоки, върху кон
то ще се потвърждава континуи 
тетът на Титовата политика.

са каза решително НЕ. 
без причини-от друга

Обаче, не та поляризация — богат Север и 
страна-мо беден Юг. Не само заради инте- 

жем да бъдещ загрижени от мно- ресите на онези, които в момен- 
гобройните явления на разпокъса та са бедни, но заради общия

ди ясни насоки на 
въоръжи Съюза на комунистите 
и работническата 
познания за пътищата и средства 
та на тази борба и върху тази 
линия ■ да обезпечи пълно единст
во на Съюза на югославските ко 
мунисти. А без крепко 
на СЮК, без решителна акция на 
комунистите върху договорения 
курс. „без отговорността на всеки 
член на Съюза на комунистите 
за провеждане «а утвърдената 
линия, трудно може да се разчи- 
7а на успех в тазц за нашата 
страна и бъдеше съдбовна акция-

Никой в нашата страна, кой- , - ^ а ,,-л
то придцадлежи към Фронта на ност, затваряне от всеки вид, раз- интерес на оптималното разви- 
борбата за социализъм, колкото рушаване' на единството, партику тие.

класа с яони

Комунист тър Караянов (СР Македония), Янез Корошец 
(СР Словения), Андраш Мадарас изпълняващ 
длъжността (САП Войводина), Мирко Михале 
вич изп. длъжността (СР Хърватско) Матия 
Новосел (СР Черна гора) и Алберт Души (ре
дактор на изданието за ЮНА).

Адреси на редакцията на всички изда
ния на „Комунист”: Площад Маркс и Енгелс 
И, телефонна централа 335-069, Белград. 
Редакцията на изданията за СР Сърбия: Нови 

- Белград, Булевард Ленин 6, телефон 627-793.
Издава Издателска трудова организация 

„Комунист". вЙЦ84Н,Гк'.-..лгасъа>.::.

единство

С указа на Президента на Републиката от 
22 декември 1964 година „Комунист" е отличен 
с Орден народно освобождение, а с Указа от 
30 декември 1974 година с Орден братство и 

:< единство със златен венец.
Директор и главен и отговорен редак- 

!. тор на всички издания на „Комунист": Велко 
Миладинович. ,

На
Тъкмо заради въпрооите, по 

които се говори на Конгреса,'за
ради убеждението, че на това съ 
боание те се намерят действи-1: Урежда Единна редакционна колегия:

Директор и главен и отговорен редактор Белсгг „ . —р~
■ори» редактор,, и.дакиага > републиките ”” *ър„атско сръбски .кирилица и
и покрайнините: Дубравко Цурач (СР Босна латиница), словенски, македонски и албански 
и Херцеговина) д-р Живорад Джорджевич (СР език, а в съкратени издания на български, ун- 
Сърбия), Реджеп Хайрулаху (САП Косово), Пе гарски, словашки, румънски и русински език.

телците отговори, че наеюк съшия
ше покаже своята сила и

единство и оправдае надеждите 
в ОЮК, което от него очакват, не 
само комунистите, но всички гра 
ждаци на страната, с право мо
жем да го наречем — нашият 
Конгрес.



Комунист
НЗвТОЗДд

• < - А .л
ОТ ТРИБУНАТА НА ЕДИНАДЕСЕТИЯ КОНГРЕС НА СЮК

Комунистите, работническата
НАРОДНОСТИТЕ НА ЮГОСЛАВИЯ и1мржп^Д’ НАР0ДИТЕ И 
и ДВАНАДЕСЕТИЯ КОНГРЕС НА СЮ1^*п5 ЕДИНАДЕСЕТИЯ 
ТИТЕ ИДЕОЛОЗИ, ИНИЦИАТОРИ И ко^?,ИХА НАЙ-ИЗТЬКНЛ- 

' ЧЕСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ - ЙОСИП брп? ™ НА соДИАЛИСТИ- 
ДЕЛ. ТЕХНАТА МИСЪЛ И ДЕЛО ЖИВЕпт 1° ? ЕДВАРД КАР- 
ВЕЯТ В СЪРЦАТА НА ЮГОСЛАВЯНИтс? тИ, ВЕЧНО ЩЕ ЖИ- 
ОБЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ ТЕХНИтв’г?тт^АШИТЕ Съ0КУПНИ 
И ДНЕС СА АКТУАЛНИ КАКТО КОГАТпЦсЕН.КИ И ПОРЪЧЕНИЯ 
КОЙ ОТ ТЕЗИ ОЦЕНКИ'И ПОРъЧРиГм1°, Б ХА ИЗКАЗАНИ, ня- 
ДЕСЕТИЯ КОНГРЕС ПОВТОРНО ПУБЛИКУп1мрАНИ НА ЕДИНА- 
ЧЕ ТЕ ЩЕ БЪДАТ ПОДТИК ЗА изгод ЛВАМЕ' С убеЖДЕНИЕ 

нанашетооб-В НАШАТА .

ТИТО:

Единството 

залог на нашите 

успехи и победи
Не бива да отслабва бдителността към всички явления на 

съживяването на бюрократическия централизъм, както във Феде
рацията, така и в републиките и покрайнините, както и към тен
денциите на локалното затваряне. Такива явления са от полза на 
различни националистически идеологии, а национализмът е бент 
зад когато се крият и действуват класовият враг и други реакцио 
ни и антисамоуправителнн сили.

ство която има корени и източ- стно взето, делегациите и делега- — Бих искал отделно да лод- 
ници и в обективните условия в тите с пълно разбирание се от- чертая, че не смее да отслабва 

зграждайки социалистичес- развитието на производителните насяха към необходимостта от бдителността към всички явления 
ко самоуправително общество сили и субективните тежнения за Оьгдасуване на различни интере- на съживяването на бюрократц- 
ние «е се стремим да осъшествим запазване на привилегйраното и си при взимането на решения, ческия централизъм, както във 
някои недостижими. замислени монополистическо положение в Не смеят да се губят от пред Федерацията така и в републики- 
цели и задачи, но желанието ни обществото. Затова ни малко не вид и някои слабости в досегаш- те и покрайнините, както 
е човекът, самият на себе си да е случайно зад тези сили да се ното действуване на делегатска- към тенденциите на локално за 
обезпечава жизнени условия, ко- крият класовият враг и различ- та система. Преди всичко, все тваряне- Такива явления са бт 
ито съответствуват на степента ните националистически, догма- оше достатъчно не дойде до из- полза на различни ндционалисги- 
на общественото и материалното тически и други антисамоуправи ява влиянието на делегациите на чески идеологии, а наштонализ- 
развитие, всестранно да развива телци сили. Срещу тях трябва да сдружения труд в делегатските мЪт е бент зад когото се крият 
творческите си способности, ис- се борим. Нашето най-силно оръ спукщини. Работата на някои .и действуват класовият враг и

жие е последователното провеж- скущцини се формализира, с то- другите реакционни и антисамо- 
дане в живот на всички облици ва че процесът на решаването управителни сили. В тази борба 

Разбира се. ние не твърдим че и съДържания на нашата социа- се свежда на голо приемане на срещу националистическите и ос 
„ система всичко дей- г,„етическа самоуправителна де- решеция. Ше приведа само един таналще сили. които теглят на-
Ствува безпрекоРНО и че, там къ „„крация. Това'не значи, че там пример. Отделянето на срдсгвата зад. наи-ефнкасното 
дето пешата чрез Конституцията д 0 противниците йа самоуп- за определени обществени дейно укрепването на - 
регулирахме всички проблеми и „ав1^нИето действуват като орга сти, въпреки всички предупреж- тото, споразумяването и договаря 
ня практика са разрешени. При „изиг)аН враг иа нашето самоуп- дещм. и по-нататък се увеличава нето на републиките и покрай- 
приемането на Конституцията. За равихелно развитие няма да при- без оглед на пашите деиствител- мините. Особено е важно всестра
кося за сдружения тРУД и по им " административни мер- ни възможности. Това показва якото развитие на всичките об-
Ьовол 1ВИИ обстоятелства гово- 'и че сдруженият ТРУД, особено в липи на самоуправителното свър
в™ че правното регулиране на скупщините на самоуправителни- зване на организациите на сдру
обпщетвените отношения само Разбира се, не смесм да то- те общности на интересите, все женИя ТРУД и останалите самоуп- 
по себе си не дава и готови ре- лерираме «и собствените недоста още няма решаваша роля- Равителни субекти от републики-
^шя Бяхм съзна?елни че про- ^ и слабости. Трябва да се те и покрайнините в Разрешава-
песът на осъществяването на стремим да ги има възможто по^ нови ЕЛЕМЕНТИ В МЕЖДУНА терес™. Въпроси °т взаимен ин-
Конституцията и Закона не «с малко и възможно по ъ.г> д ЦИОНАЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ
върви лесно, без трудности, дори га преодоляваме- 1овашпе прие
и съпротиви- Трудности те че, че често »а рв“°рвааВСлабос- — Самоуправителната демокра РАЗРЕЗ МЕЖДУ ДУМИТЕ 
преди всичко, във все оше н Д та системасе Рнис» яват п0 ЦШ[ ,не може да бъде цялостна И ДЕЛАТА 
статъчно развитата магериална тИ, които' всъ ц,1° основателност без установяване на равноправни
основа на обществото, липса а ради нашата и системата, и демократични отношения меж- — Идейно-политическото и
опи-ги. задържаването на стара в осъшест^лии ше пре. ду „ародите и народостите. без акшоднното единство на Съюза
та практика, а и в ЙДеиДО*. Тези слао твот>чесКа акция на правото «а всеки народ и народ- на комунистите, въз основа на 
оставане на една част на трудо махнем Фе « ‘ за осъше- пост иа свободно и самостоятел- демократическия централизъм и 
вите хора, дори и на комунисти. вс№Ки гРУДови1а ,делегат Нр културно, икономическо и по занапред, както и досега ще бъг 
Тук пср отне га и съпротивите «а отвиването иа м гпепет- литическо развитие. Затова всеки ______ с иь>Гук все още Самоуправителни система е и п-г и^редст лит ^ , ЕвдоиалисТическге1 его »зал^ ”а нашите успехи „ по-

во. Тя вече ДО»» мандат „а * ДОм„нация, било да е в *,1“,тС™еСТВено тсловие
„ делегатски „„ уиитар„зма «ли сепара РаЗВИТНе Насо

тизма, е в Разрез и - със ЦИаЛИ-=тическот° самоуправител-

И
и

тински да живее като човек.

оръжие е 
сътрудничество-

различните
сТши. резултати иа

“=г“и
се стремят да запазят позяции| се въВеждаше делегат системата на самоуправителната
си. Често и я новите у __ „„стемя съществуваше. бо- демокрация. Самоуправлението
птптте ЖцГс язъ«. че « «елегатги ш.1есе пов„ елементи в междуна- т„те иа ю^яавиГ ” Нар°ДНОС
на самоуправителната демократи те би могли да по. ус циоиалиите отношения и в само-
ческа система се застъпват Да |ИТ““ " не може да се каже, т0 понятие на нациоиалото рав
ен обезпечат старите или създа- ин н такива «л^ия. „оправие. То дава «ов0 и по
дал „овя владствуваши позиции. 0сбаЧС опитът гадказва че ^л м инакво обществено-ико„ом..чес- 
Бкхрократизмът и технократизмът иИте итгтсреси нс прео ко съдържание на тези отпоше-

сълрот явява- ^надеДГо^^вяват. Цяло- пия...

но общество и укрепването «а 
Равноправието, братството и еди

►са твърде жилава и 
ша болка на съвременното



4> Комунист
шсствен контрол над основните 
течения на общественото възпро
изводство . •.

— Нашата осовна задача, зиа 
на практика възможно ио-

тив всички онези които, ползу- преодоляните °5а1в^1тан РИстема, 
вайка обективните трудности н те отношения в г аша <* кое1о 
противоречия в нашето развитие, в попадението а МИ ' схвото 
се застъпват да спрЕчават сътла- не ‘''ьотвстсгвУ на ь^ам0^ира. 
суването на различните интере- на содиалистическ оше има 
си по демократичен път. Защото. щателни отношения- Я® само 
с това те всъщност оспорват рав явления новите 01 ^ъ.

— Разбира се, идейното и ак- иОПравието на народите и народ формално » М утан ни ^ 
шшнцр единство на нашите редо постите и решаващата роля ца щинските решения, 
ве и занапред трябва да укреп- интересите на работническата условията за създаван г 
ваме и това. преди всичко, чрез класа... пределението на Дохода,
всекидневна работа в изпълнява- — Демократическите отноше- са взимат без грудещиге в 
нето на задачите. Само така ви- ИИя в еамият Съюз иа комунис- ните организации или само е » 
наги отново ше печелим доверие хнте са от особено значение за цо формално съгласие, о ч* 
то на трудовите хора, както шо реализирането на неговата водс- стно информиране на ^
и самото единство във всеки нов ,па роЛя. Поради това демокра- те за същинското значение 
етап трябва отново да се изгра- хлческият централизъм и за«!Г последиците от съответни е е 
жда и потвърждава- Защото, еди пред остава като основен гхрин- пия. По този начин се отделя и 
нството не е абстрактно понятие щш на вътрешните отцошени*, решаването от непосредствената 
а същото се изгражда в най-тяс- организирането . и целокупното икономическа отговорност за аз 
на връзка е действителността, действуване на Съюза на кому- тото решение, а свързването а 
с развитието на обшествено-ико- нттетите на Югославия. Той обез- решаването и отговорността е 
номическите отношения, със съ- печава най-широка демокрация писмо основа на ефикасността 
гласуването на различните инте- в кренране политиката и взима- на системата иа самоуправление 
реси в обществото, дори и всред не на решения и най-крепко един то. Оттам и прекаленото потрео 
отделшт части на работническа- схв0 в тяхното провеждане. С ление за сметка на възпроизвод 
та класа. Покрай това, нашето ,това се дава възможност за про- ствената способност на стопанег 
обшество все сштс не е освободе- явяване на най-широка инициа- вото, прекаденото разчитане на 
но от различни отрицателни тен- тива и творчество «а всеки член, кредити, прехвърляне на стопан- 
денции. Особено са вредни явле- всяКа първична организация и Ския риск върху обществото ка-

и всяко ръководство на СЮК. Де то цяло и други явления, кон10 
мократическият централизъм е предизвикват .инфлация и покач- 
съшествено услодие и предно- ваце иа цените, 
ставка на демократичното разви
тие на нашето общество като ця
ло. Затова е необходимо в по-на- например, доходът иа 
татъшното изграждане навътреш организации на сдружения 
ните отношения и укрепването повечето . зависи от стихийното 
на единството в СЮК демокра- движение на цените и от меро* 
тическият централизъм последо- приятията на органите на обшс- 
вателно да се прилага и обогатя- ствено-политическите обшности

отколкото от производителността 
Разискванията в Съюза на ко- на тРУДа и правилната цроизвод 

мунцетите трябва да се водят сво ствна насока. Това отслабва заин 
бодно и демократично. Идейно- тересоваността на работниците 
го единство тъкмо и предпочита личните доходи да получават въз 
борба на мнения на линията на 
изнадарането на най-добри ре
шения. От такива демократичес
ки отношения и произлиза твор- към тенденцията на ураниловка. 
ческата. единствена акция. Стано
вищата и решенията, които прие В такива услови* няма ни плани 

и ме мнозинството стават закон за Ране на по-дълъг срок. Решения- 
всеки комунист, а и за оня кой-

► пълно да се осъществи самоупра- 
позиция на работниците 

Конституцията и Заковителна 
кащато с 
на на сдружения труд утвърдих
ме като основа на нашата цело
купна социалистическа самоупра- 
вителна система. Нейното излъл 
няваие, както и решителното осу 
етяване на всички съпортиви тря 
бва Да бъде дело преди всичко 
на самите работници, а комунис 
тите трябва да б-ьдат начело на 
тази борба-

РаботЦЦЦИъе в основните (Ор
ганизации трябва наистина да ов
ладеят с целокупния доход. Хова 
подразбира и тяхното отговорно 
отношение към дохода като оо- 
шествена собственост и самоупра 
вигелло споразумяване с работни 
ци от други основни организа
ции за съвместните основи и ме
рила за създаване и разпределе

на дохода. В това значителна 
от интерес на работничес

ка класа, трябва да изиграе син
дикатът. като инициатор и уча
стник в това споразумяване и 
като носител на класовата поли
тика в тази област,

Работниците в основните ор
ганизации ще трябва съшо така 
в собствен и от обш интерес, да 
сдружават своя труд и средства 
с труда и средствата на други 
организации. Обаче, и решаване
то за съвместния труд и сДРУЖе 
ните средства трябва да остане 
в техни ръце. И тук е необходи
мо на самоуправителни принци
пи да регулират взаимните права 
задължения и отговорност. Хова 
има решаващо значение за успе
шното осъществяване на процеса 
на разширеното възпроизводство 
и за контрола на работниците 
върху цялостта на този процес. 
Затова трябва решително да се 
застъпим за последователно осъ
ществяване на конституционните 
начада за миналия труд • • •

ние
роля.

Икономическата 

стабилизация 

най-слабата

В условията на инфлацията 
основните

труд

ва.

точка
основа принципите за разпреде
ление според тРУДа и прибягватАз съм съгласен е онези мне

ния в дискусиите според които 
битката за икономическата ста
билизация може да се завоюва 
само чрез необходими промени в 
структурата на стопанството 
условията на стопанисването, уве
лнчаването на производителност- то е имал противоположно .мие
ха на труда и съгласуването на ние* Това свое мнение той може 
потреблението с възможностите, да запази, но на практика той мат въз основа на моментални

трябва да провежда решението ситуации и краткосрочни смет- 
Ние вече е години говорим за то- на мнозинството. Всяко противо- ки. Захова инфлацията е голямо 
ва, но другари откровено ви каз- положно поведение би водило 
вам, че това е една от най-ела- към груповщина и фракционерст 
бите точки в нашето стопанисва во.. разбиване единството в Съ®- се Рсуетява. 
не- Без потоляма дисциплина в за на комунистите на 
стопанството, без до-добра орга- вия. 
низация в самите предприятия не 
можем да разчитаме на по-голя- 
ма производителност на труда.
Затова нека борбата за по-голя- 
ма производителност, за по-добро

та. които обективно имат дълго
срочни действия не рядко се взи

— Овладяването на работни
ците с целокупния доход значи.
че и отделянето част на дохода 
за задоволяване на съвместни и 
общи обществени потреби тряб
ва да бъде под техен контрол. 
Наистина, в Конституцията са да 
дени права на обществено-полити 
ческите общности да могат да 
утвърждават задължение за отДе 
ляне. на средства за съвместни и 
общи обществени потреби. Но, 
под условие това да яе доведе 
под въпрос ролята на сдружения 
труд. като основен носител _на 
разширеното

зло. което трябва решително да 
относно най-малко 

Югосла- да се сведе на мярка, ко*то да
ва възможност за необходим об

Свободното и откровено из
насяне н а мненията и принцип
ната критика са най-доброто ле
карство срешу критикарството, 
демагогията, цолитиканството и 
прдобни явления. Ние сме рево
люционна организация, в която

Трябва да
изострим
отговорността

на _ стопанствотоорганизиране
на самоуправителни начала и за
по-гол ямата стабилност в нашето _
икономическо развитие въобще хората отстъпват доброволно, мо- 
в предстоящия период бъде изпит тив-ирани от идейни определения 
на якционна способност на всич и желание лично да дадат при- 
ки комунисти. Предстои ни пове нос към революцията, освобожда 
че да работим в трудовите колек

възпроизводство

Обаче т.ова условие не се уважа
ва достатъчно и стопанството се 
натоварва с различни задълже
ния извън с Конституцията утвър 
дените граници. Занапред трябва 
строго дя_ водим смет*цу за това 

на и личното, и съвместното и общо 
то потрелбение
ниците на нашите възможности, 
да не бъдат за сметка на въз- 
производствената способност на 
стопанството. Тази задача дотод

ването на човека и нъуовия труд.тиви, всред производителите-
Отговорността трябва да изо-Комунистът трябва Да се чувству

ва Като свободен, равноправен и схрим по всички въпроси и
необходим на работническата 1003 МИсЛяи на отговорността на лицата на 
клцед. Творческият диалог може ръководните постове, и на отго- 
да се води само в атмосфера на ворността на комунистите в орга- 
демократически и другарски от- низациите на сдружени* труд. в

нията на разреза между думите „ошения на хора. които свободно йости.^Соди™^^ съюз кова по-лесно ще решаваме, до-
и делата, все оше са силя и изразяват мнението си по всеки и в останалите обществено-поли- колкото „увеличението на дохода

тех- проблем, е цел съвместно да се тически организации. Мисля и ®ъде повече обосновавано върху
монополи, изградят становищата и да се на отговорността на Съюза на ко 'Увеличаването на- производител-

бързи в акция. Затова демокра- 3ЧГ™ в Републиките и по- ността на труда ...
‘ „ п крайнините за нашата целокупна

тическите отношения в Съюза на политика и изпълняването на за- 
комунцетите трябва винаги да раз дачите, особено на икономически 
виваме като най-добър инстру- “пан, и отнасящи се до развитие

то на нашата социалистическа са 
моуправителна общност като ця
ло — цяла Югославия. Имам пред 
вид нашата съвместна отговор
ност за сигурността на страната, 
за успешно противопоставяне на 
всички закани срещу нейната 
свобода, независимостта и мирно 
социалистическо развитие-

(Из заключителната реч на 
Йосип Броз Тито пред Едина
десетия конгрес на СЮК) да останат в гра-

съпротивите на различните 
нобнтрократически

Поради Различните и противопо
ложни интереси, понякога и реа- 
гиранията на някои обществени 
органи са едностранчиви. Затова,

мент на революционното и твор
ческо единство...наред с развитието на политиче

ската система, трябва да изграж 
даме такава политика на Съюза 
на комунистите и цялото общест- РЕШАВАНЕ-#} — ЧЕСТО БЕЗ 
80 която ще осигури възможно РАБОТНИЦИТЕ 
най-голямо единство на акциите.

— Върху нарушаването ста- 
С тора и най-ефикасно ше се про билността на нашето стопанство

(Из заключителната реч на 
Йосип Броз Тито пред Едина
десетия конгрес на СЮК)

тивопоставим на всички, антиса- влияеха и определени външни 
моуправителни тенденции. Съю- фактори. Но за това са решава- 
зът на комунистите трябва особе щи вътрешните причини. Те са 
но да води постоянна борба про- преди всичко, във все оше не-



ЩОМИСИЯ ПО ВСЕНАРОДНА ОТБРАНА И
ОБЩЕСТВЕНА САМОЗАЩИТА

Равноправието и 12комгре<?Щь

. г__ едниството-основа на отбраната
шето оощество днес е такава, че СФРк? на на' 
се противопостави успешно срещу вс МОЖе да 
други видове похитителство срещу Свой^агресия и 
зависимостта — подчерта в уводното Та И не'
Милан Далевич « Политически^ мо^ изложение 
от СК да поведе безпощадна борба“а п"п ИЗ"СКВа 
та на конституционността и законност 0бшХ- 

самоуправителнитр. «« Щ€Ст
трудовите хора и На социалната, правната и л ™ ната им сигурност. каната и Лич-

*

ето и .интереоите за сме
тка на цялостта а уж от 
името на националните ,и 
републиканските 
покрайншските' интереси се 
развиха в загрижаващй ра 
змери и, ако Съюзът на но 
му н-иотите не им се проти
вопостави решително, мо
гат да доведат до сериоз
но отслабване на еди-нство 
го «а СФРЮ, а с това и на 
нейната отбранително-защи 
т-на сила :и отпорност.

Равноправието, братство
то и единството на нашите 
«народи и народности без 
съмненб представляват 
крайъгълен намън на сила 
та и жизнеспсобността на 
нашата отбрана и сигурно 
ст. За този съдбовен за 
съществованието на нашето 
общество въпрос другар 
ят Тито предупреждава без 
брой пъти и изтъкваше, че 
прижата за него ще бъде 
актуална все докато съще
ствуват нашите «народи и 
народности. Да осъзнаем и 
да не забравяме, че силата 
на всенародната отбрана 
и обществената самозащи 
та занапред трябва да се 
измерва с осъществените 
интереси на работническа
та класа и със състоянието 
на между националните от
ношения.

В досегашната прантика 
Съюзът на комунистите и

общественотоостаналите
литически организации 
бяха достатъчно ангажи- 
рани в борбата срещу ‘Няк- 

отрицателни обществе
ни явления, .като например: 
безотговорно поведение «а 
известно число •нооител1и на 
са моу п рав ител ни| и АРУПИ 
явни функции; понмасово 
неспазване на предписания 
та и пряко нарушаване на 
закона;, чувствително уве 
личение -на н ри минал ми по- 
хитителства срещу общес 
твеното имущество; твърде 
разширеното 
но-узурпаторско отношен
ие на отделни лица и групи 
за сметна на самоправител- 

права на трудовите 
неоснователни соци 

привилегии,

относно не

ои
веното имущество,

Осъещствен е видим на
предък в самоуправител- 
ното организиране и оспос-о 
бяване на
на сдружения труд, мест
ните общности и общините 
за всенаоодна 
обществена

В
постижени наи-крупни иостижения се нарежда и
осъществената степен на
пп°лДиТИЗаОДя' Орално
политическо единство бо 
еготовност 

отбрана и ЮНА ,и 
самозащита, брана 

Забележително са усъвър- 
шенствени

организациите

М. Далевичи развитие 
териториалната ют 

Нашите въоръжени
•насочването, но опора на Отбраната и 

ординацията и ръководс рността на с?ра«а?а 
твото с работите по отбра- праната,
на и сигурност. Забележи
телен пирнос нъм това да
ват няколко десетици хил
яди комитети по всенарод
на отбрана и обществена 
самозащита, в които се ан 
гажират над половин мили
он комунисти и други актив 
исти- а които са образувани 
в организациите на сдруже 
ния труд, местните общи ос 
сти, общините, покрайни
ните и републиките — каза 
Милан Далевич в уводното 
си изложение в Комисията 
по всенародна отбоана 
обществена самозащита.

на бюрократич
на Съюза на комунистите 

силна ПРИ оценяването на поли- 
сигу тическата обстановка, ос 

уетяването и 
нето на 
онната дейност.

сили

ните 
хора;
алт разлики, 
мито, корупция-

Сегашният политически 
момент изисква от СК да 
поведе безпощадна бор 
ба за пълна защита «а но 
нституционността и закон
ността, общественото иму 
шество, самоуправителните 
права на трудовите хора и 
гражданите и социалната, 
правната и личната им сигу' 
рност. Тази сигурност тря
бва да се обезпечи на все
ки гражданин на Югосла
вия- без оглед в кой край 
на страната живее и 
работи.

изкоренява 
контрареволюци-

Анализите и оценките по 
казват, че в областта на сб 
ществената самозащита 
се постигнаха резултати 
съгласно изиенванията 
Единадестия 
Съюза на 
мунисти
наложени от «развитето 
обстановката.
но се отнася до САП Косо
во, където се проявиха кру 
пни слабости в работата 
органите и службите по см 
гурност. на останалите су- 

и бекти на обществената са
мозащита, а преди всичко

Отбранително-защи  ната 
споообност на нашето 

на общество днес е такава, че 
СФРЮ може да се проти
вопостави успешно срещу 

и потребностите, всяка агресия и други ви-

:! е

конгрес на 
югославските ко

на дове похитителство срещу 
свободата и независимостта 
на страната и останалите це 
нности на социалистическа 
га революция.

Това особе

на

Дезинтеграционните про 
цеси в стопанството, пар1 
циализацията на съзнани

ПО ПОВОД ДЕНЯ НА БОЕЦА И ДЕНЯ НА ВЪСТАНИЕТО В СЪРБИЯ

Само задружни и сговорни сме силни
На 4 юли 1941 година в 

Белград се състоя заседа 
ние на Политбюро на ЦК 
на ЮКП на което се взе 
решение за въоръжено въ 
стание против окупатори 
за национално и социал
но освобождение. Само

бе народоосвободителен 
фронт- Народният фронт 
предвождан от ЮКП на
чело с другаря Тито, обе 
диняваше всички сили, ко 
ито бяха за борба против 
окупатора и неговите слу 
ги, без оглед на дотогава
шната

тема, , а небовързаността 
гарантира мир и равно
правие в света. Начело на 
тази борба е СЮК.

В досегашното си раз
витие и покрай много- 
борйни трудности постиг
нахме крупни успехи. Юго 
славия не е вече изоста- 

селскостопанска 
Това което по-

без Тито начело на коло 
ната, но с Тито в сърца- 

задължават всички 
наши народи и народнос 
ти с още по-мощни крач 
ки да вървят напред, с 
още по-голяма сила, убе
дени, че само сговорни и 
единни могат да вървят 
по Титовия път, неговото 
дело да увеличат с нови 
дела-

Тито е създател на стра 
тегията на нашата Наро- 
доосвободителиа борба и 
революция, и на развитие 
то на социалистическа 
Югославия и, както често 
казваме, вдъхновител на 
всички наши победи. Две 
години изминаха от Тито 
вата смърт, но останаха 
неговият опит, иегоВдта 
мисъл, неговият пример, 
неговите завети, които 
произхождат още от онзи 
ден, когато от името на 
ЮКП призва, народете и 
народностите на Югосла
вия на борба и револю
ция. Остана. СФРЮ брат
ската общност на югослав 
ските народи и народнос 
ти, остана СЮК като во
деща сила на нашата со
циалистическа борба, ос- • 
тана братството и единст 
вото, самоуправлението, 
нашата необвързана вън
шна политика. Трябва да 
запазим тези придобивки 
и по-нататък да вървим 
по Титовия курс «а соци
алистическото развитие 
и необвързаната външна 
политика. Упорито, после 
дователно и храбро, как
то това правеше ТИТО.

М. Величков

роди и народности 
Югославия- Решенията на 
това историческо заседа
ние имаха твърде важно 
значение.

През юли 1941 година 
Европа трепереше притис 
ната с ботуша на фашист 
ките окупатори, окърва- 
вена, покорена и уплаше- 

При такава обстанов- 
ЮКП

в

та

политическаимтри дни след историчес
кия четвърти юли, на 7 
юли 1941 година в Бела 
Църква испанският боен 
Жикица 
Шпанац възвести започва 
нето на въстанието в Сър 
бия. В къс период от вре 
ме юлските свободолюби
ви огньове обхванаха пя
ла Югославия- Пламна въ 
оръжена борба във всич
ки нейни краища. В тази 
борба се включиха най- 
верните синове и дъщери 
на югославските народи 

ръко- 
ЮКП начо-

привързаност.
В огъня на въоръжена 

та борба бе унищожава- 
създавана

нала 
страна- 
стигнахме ни

на.
ка възванието на 
на въстание беше глас 
на храбрите. То показа, 
да се послужим с Титови- 
те думи, които той каза 
преди четири години на 
Сутйеска: „че няма бези- 

за хо-

гарантира 
по-нататъшен прогрес, без 
оглед на затруднените ус 

нас.
Йованович на старата, а 

нова, истински народна 
власт, чийто облик бяха 
народ оосвобод ител ните 
отбори.

Кадиняча, Козара, 
ретва, Сутйеска и 
други са 
жък път,

ловия в света и у 
Днес имаме над шест ми 
лиоца трудоустроени. Са 
моуправителната система 
изграждаме вече над 30 

тя е в постоя'

Не
много 

символи на те- 
който трябва-

зходно положение 
ра, които знаят за какво 
се борят и които със сво
ето съзнание и висок мо
рал са способни да ус
тоят 
ния".

ГОДИНИ
нен възход. Макар, че по
някога, пред нови пробле 
ми забавяхме хода, ни ко

па всички изкуше 1а не се разколебахме,
моето

обнародва
„Възванието^ 

ние тогава 
хме, беше в съгласие 
с линията 
партия, 
омажем 
окупатора, 
то* и да е силен, да 
не се дадем да 
поробят, да не позво
лим нашата страна 
без борба да бъде по 
робена".

със самоуправлението по
беждавахме. И Дваиадесе 

„ тият конгрес на СЮК, про 
и ведец тезц дни, и Деве

тият конгрес на СК в Сър 
бия, състоял се неотдавна,

I на нашата 
абсолютно да

и народности под 
ВСГДстВОТО на
ло С другаря 

Навред из страната, по 
градове и сеЛа и местни 
общности, на много ист-о 
рически места от НОБ, на 
4 и 7 юли т-г., ще бъде

Народоосвободител I гага 
борба със своята широ
чина, дълбочина, сила 
храброст потвърди 
вилиостта на тези и стори 
чеоки четвъргоюлски )?е- не само потвърдиха, че 
шения и далновидността сме на добър път, но да- 
на онези които «решаваха, доха и нов размах в раз
преди всичко на й0оип витието на самоуправител 
Броз Тито. , ните отношения-

Дойде и победата през Всички имаме задача 
1945 година, която юго- Д* пазим братството и 
сдавените народи, и народ единството като зеницата 
пости платиха с цената на окото сиида тачим и 
„а един милион и 700 хи- развиваме нашата задруж 
ляди човешки жертви, пост. Защото, както Тито 
След освобождението от постоянно говореше, са- 
окупатора и създаването мо в сговор можем да се 
пя нова* Югославия, започ справим и с наи-големи- 
„а борбата за изграждане те трудности.

социализма, за соииа- Денят на боеца и Де- 
листическо самоуправле- нят на въстанието в Сър- 
„ие и необвързана полити бия, конто тази година оз 

Самоуправлението иаменуваме четирдесет и 
укрепна У пас като сис-

съпротива на 
нолнотоТито.

пра
ни

и в знак на 
тежките, но

тържествено 
спомен на 
славни въстанически Дни 
и в спомен на загиналите 
бойци през НОБ и социа
листическата революция 
Празниците ще бъдат °3' 

много зна 
победи и 
паметнн-

ТИТО

ше Да се премине, за да 
се дойде до днешните 
дни, до времето в което 
хората живеят свободно, 
творчески и самоуправи- 
телио.

Тиловата роля за Успе' 
хоД на подготовките 

па органи- 
въста-

намеиувани и с 
чителни трудови 
с откриване на

шен
и раздвижване 
зяпано въоръжено

Р беше от решаващо

ни.
Въстанието бе така мо

щно и всестранно, че още 
8 самото начало прояви 
характера си на всенароЛ
на освободителна война 
която по-късно все повече 
се ' разгаряше.

мание 
значение.

С 4 юли 1941 година за- 
страиина в 

ки ца
ка.почна нова 

историята на всич
първи път — а трети път

Създаде"
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ЗАСЕДАНИЕ «А ИЖЖТЕЛН„, СЪВЕТ НА
СКУПЩИНАТА НА МЕЖДУОБЩИНСКАТА 

ОБЩНОСТ В НИШ
ОБЩИНСКАТАОТ СЕСИЯТА НА 

РЕГИОНАЛНА

Морава две“ бавноПрибирането на реколтата 

основна задача
и

тече • • •

На заседанието на Из- 
в Об-

га е уговорено да се стро 
ят 45 мини ферми за кра- 

а в овцевъдството

400за комбайнираие от 
кг. на хектар- 

Не един от дискутант- 
качес-

Председателствуваца от съпътствуващи мероприя 
Десплгпр йович, на 23 ю- тих, които да стимулират 
ни в Ниш се проведе се- производителите, 
сия на Скупщината «а И покрай това, че ма не 
Междуобщннската рещо отдавнашното заседание 
нална общност, в центра на Председателството е 
на вниманието на която било взето становище 
беше подготовката за при цата на комбайниранетО 
бирането на реколтата, на бъде 400 кг за 1 хект- 
Приемайки програмата по ар, както изнесоха делега 
прибирането на реколта тите — в някои 
та, която обоснова йован този договор, по обект и- 
Стоименов, председател вни или други причини, 
на Регионалния коопер- е нарушен още на старта.

делегатите Така например в ьлапс, 
Мерошпца н Жнтораджа

пълиителния съвет
скупщина в ви.щицската 

Сурдулипа, състояло се 
на 14 юни, основен въпр
ос който 
бено внимание е осъще-

стопаис-

осем.ите се спря върху 
твото на комбайииранет0 
Всред частните комбай- 
нери в течение на мина
логодишната жътва е им
ало и такива, 
влизали в нивите с неи- 

машиии и е би-

На заседанието е под- 
значението на 

стопански проект,
привлече осо- чертано 

този
така, чс в това направле
ние трябва по-натагьк ус
пешно да се решават вси
чки трудности около ко- 
масациите,

це- ствяването на 
кия проект се предвиж.- 
да до 1984 година да бъде 
построена овощна гради
на на 400 хектара частни 
имоти след това постро- 

116 мини-ферми

които са

общини зправни
ло разпиляно много зър
но. За да не се случи и 
тази година подобно опу
щение, беше прието еди
нодушно заключение, да 
се направи всичко въз
можно за качествено и 
срочно прибиране на ре-

зачитане на 
набавка надоговорите, 

репроматериали за пос
трояване на фермите и

яваце на 
за крави и 60 овпе ферми 
също при частни селско 
стопански

ативен съвет, 
се съгласиха, че тази акц 
ия трябва да се ускори и 
да бъде завършено До кр
ая на юни в 15-те общини

пр.производиге-
са оценили, че тази цена 
е много висока и нестиму ВСИЧКО Е ГОТОВО ЗА 

ЖЪТВА
ли.

Обаче, как-го е коцста- 
на заседанието 

Изпълнителния съвет 
в тази област много сс 

Именно, пов-

лиращп- Вместо да стиму колтата.
За да не

на региона.
Обаче на сесията се чу

ха и редица критически 
забелешкн по този въп
рос. Преди всичко, за да 
се осъществи изкупуване 

тона пшени
ца в региона е необходи
мо да се утвърдят редица

нтираносе повторят 
миналодишни- който де-Друг въпрос, 

легатите също така оосто 
йно са обсъждали- е въп
роса за 
прибиране на реколтата.

Казано с, че механиза
цията в обществения и 
индивидуалния 
готова за жътва на 
хектара житни растения- 

Изпълни

лира производителя, тя 
върви в полза па комбай 
церите. Затова в Мероши 
на 320 кг, в други е 350 
и т- и. Все пак — Скуп- да се изостри контролът.

Преди всичко, ще трябва 
да действуват инспекпи- 
иониите служби 
навреме да сигнализират 
всяко провинение. От др-

наНЯКОИ от 
те грешки на сесията на 
Скупщината беше прието 
заключение тази

закъснява, 
дигната е овощна гради
на от двадесетина хекта
ра, а по плана е трябва
ло до сега да се повдиг
нат на около 150 хектара. 
Загрижва и факта, че 
тази област трябва да се 
обезпечат площи за напо 
яване и то площ 
хектар3, чийто

е ДЕЛИШЕС”

подготовката загодина
на 60 000

Шината прие решение да 
се приеме единната цена сектор е 

1140които

ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ 
СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ В БОСИЛЕГРАД ПО ПОВОД 
ДЕНЯ НА САМОУПРАВИТЕЛИТЕ В ЮГОСЛАВИЯ

Заключение на 
телния съвет е да органи 

областта на снаб-
уга страна в тази важна 
акция трябва докрай 
се включат и всички об- 

политически

от 500да зира в 
дяването, т- е- селскосто- 

оборотна тру- 
„Вла-

инвести-

Работниците-двигатели и 

носители на самоуправи- 

телннте отношення

оттор
Владичин Хан, а досега 
по този план е твърде ма

ществено 
субекти, като окажат съ
действие за навременно
то й изпълнение. Необхо
димо ще е също така на
време да се обезпечат го 
риво за машините, за да

ланската
дова организация

- продукт” обезпе-сина
чи 15 тона дизел гориво, 
което ще се дава на при
тежателите на стопански 
машини, само с докуме
нт от местните 
ти, че се занимават

производство.

лко направено.
Реализацията на този 

проект в областта 
скотовъдството се добли
жава почти на нивото 
на планираното- В 1981 и 
през тази година, според 
плана би трябвало да се 
построят 65 краве ферми 
и 25 овце ферми. До се

на

няма застои.- общнос-
съсИнак, в Нишки регион 

тази година се 
средни добиви от зърнен
ите култури.

На най-заслужили първични 
ганизации и отделни лица в

синдикални орга- 
осъществяването на 

самоуправителните отношения връчени обществени 
признания

стопанскоочакват
С. МикичМ. А.

По повод 27 
Деня на самоуправители- 
те в Югославия в Боси
леград се проведе търже
ствено заседание на Об
щинския синдикален 
вет, на което присъству- 
ваха и представители на 
първичните 
организации,, 
но-политическите органи 
зации и Общинската скуп 
щина и на организации 
на сдружения труд.

е включен в някой само- 
управителен орган, коми
сия и ПР-, което показва, 
че работниците са -непо
средствени носители и 

съ- двигатели на самоуправи
телните отношения и пра 
ктика. •

юни
РАЗКАЗ

ВЕЧЕРНА СМЯНА
В дневната стая на семейството на 

йован Петрович бе тясно. Спонтанно 
тази вечер при него се насъбраха родни 
ни. приятели и съседи. Беше любим чо
век. Този ден йован замина в песния- 
Същия ден малкият колектив на митни- 
чарския отдел подготви скромно, но съ
рдечно изпращане.

Не те може той да понесе да го преме
стят в канцелария, което 
много тактично му предлагаха. Чувству 
вал би се като без въздух. А пак, му е 
тежко- Сякаш се разделя с рожба- 

Докато всички внимателно го 
людават. йован запали цигара. Гледаше 
присъствуващите с блуждаещ поглед 
Ще стисне пак зъби, както толкова

синдикални
обществе- Председателят на 06- напоследък

щинския синдикален съ
вет по тържествен начин 
на най-заслужили първич 
ни синдикални организа
ции и отделни лица за по 
стигнати резултати в 
осъществяването на само-

наб-

Доклад за историческо-
йован не се Радваше на пенсията 

въпреки че я заслужи честно- Още ка
то ученик замина партизанин, а след 
войната застана на граничната линия на

то значение, развитие и 
за същината на социалис- управителните 
гическите ни самоуправи 
телни отношения изнесе

пъти преди.
—- Па мога да ви разкажа стотици 

преживелици. Митничар бях повече от 
30 години. Има толкова много неща- 

отечеството и стоя тук до днешния ден Имаше дни, когато никой не минаваше 
Зоркото око на йован Петрович следе- 'границата, но и дни, когато човек по- 
ше какво се внася в страната и какво мисли, че реката автомобили, която по- 
от нея се изнася. Че съзнателно иуспе- стоянно тече няма никъде край- 
шно изпълнява тази работа свидетелству Реишх за събитие, станало неотдав-
ват отличията, които покрай спечеле на. Току-що поех вечерната смяна. ,Още 
ните във войната за изключителна хра- не бях ..набрал скорост". Беше лято, а 
брост, изрядно бяха сложени в горното автомобилната върволица от двете стра 
чекмежде на лявото крило на секцията ни на Гранвдата се протегнала Работех И сега, когато всички тези нему ек- „я , шала' гаооте,\
ъпи хора, го молят да разкаже някоя толкова ,ггятотт?1еТгг,^?НтРОЛЪ,т и не е 
преживелица от своята богата митни- б“ях а 'вхопа"Н:ЗаП0ВеЧеТО МИтНичари 
чарска служба, сърцето му се стяга г
Нима нему само разказите 'остав колкото В° С6 внаСя в страната, от- 
ат? Той винаги обичаше много да рабо
ти. а малко да говори- Наистина прег 
последните години чувствуваше, че два
надесет часа стоене е много за негови
те уморени крака и че газовете от мно- 

.гобройните автомобили все

отноше- 
връчи обществени 

признания: на Стоян Ва- 
председателят на Общин- сев, висококвалифициран 
ския синдикален 
Раде Константинов.

ния

съвет работник в Горската сек
ция — Грамота със злат-
на значка на синдикатите 

Самоуправлението, под в СР Сърбия, на първич- 
черта Константинов, като ните синдикални органи- 
общоприета обществена зации в Автотранспортна

та организация, Средно
школския образователен 
център и ООСТ „Слога”, 

проникна във всяка Също връчи благодарстве 
пора на обществено-поли- 
тическия живот. То даде

система в нашата самоуп 
равителна практика жи
вее тридесет и две годи
ни и нас много по-съще-

ни грамоти, на 11 труде- каквр се изнася. Естествено 
при такива условия можехме всяка ле
та кола да отворим, а всяка 
щателно да прегледаме.

И днес не знам какво ме накара да 
поогледам този англичанин. Трябва да 

по-често и ви кажа. че англичаните рядко са кон- 
повече го задушват. Макар че се стара- трабандисти. Не казвам, че не се запи
еше никои да не забележи, неговите по- мават с -кримцнал. И при тях го има ни 
млади колеги често му казваха: ,,Хай- повече, ни по-малко отколкото при др- 
де^цуко Иово, седни малко! Ще завъР- угите. Но рядко се впускат в риск. По- 
ршим ние. Само малко ти си почини..." ■ често наемат евтино чуждестранни ра- 

Затова и реши да замине в песния ботници.

щи се. всред които е и 
Александър Валявичарс- 

преседател на 
съвет в

подтик и . засили творчес 
ката. инициатива на тру
дещите се, който с него ки, пръв 
получиха мястото което работническия 
им принадлежи в нашето Автотранспортната 
социалистическо

двадесета

орга-
общест низация, а 15 души благо- 

во. При това Константи- дарствени писма, 
нов изтъкна, че почти все 
ки втор зает в общината М. я.
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Младежка трибуна * Младежка трибуна
в ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР В БОСИЛЕГРАД

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНИЯ УНИВЕРСИ-ТЕТ В БАБУШНИЦАВсеки десети Развитие!на художествената самодейностповтаря
На края яа второто по

лугодие на учебната 1981 
/82 година успехът на уче 
ниците в Образователн
ия център „Иван Караив
анов" в Босилеград 
задоволяващо равнище- 
Това е кбнстантация на 
учителския съвет, който 
тези дни обсъди успеха 
и. дисциплината на учени 
Ците, ооществяването на 
годишните планове и дру
ги въпроси.

Ето и показателите. В 
началото на учебната го
дина в центъра бяха 
писани 534 
9 ученика напуснаха обуч 
ението в течение на го
дината. 323 ученика 
раво завършиха класа, ко 
ето е 61,5 на сто от общ
ия брой на учениците в 
училището, 150 или 28,5% 
са останали на поправите 
лен изпит, а 52 
или 9,9% повтарят

Най-много слаби беле
жки има по математика, 
основи на марксизма, фи 
зика и химия. Най-слаб 
успех постигнаха 
ците от първи клас. В то 
зи клас е ней-голямо чи
слото на повтарачите" - 
30 ученика. Първи клас 
направо завършиха 92, а 
поправителен изпит ще 
държат 51 ученика.

Статистическите данни 
за успеха във втори клас 
са следните: от общо 135 
ученика, 65 направо зав
ършиха класа, 53 ще по

лагат - 
ит и 17 
класа.

аоЖ
Шянг пРТИ КЛаС'32 ™ат Шанс да Направят това сл
ед поправителния 
а з ученика ще се запи
шат отново в същия кл

поправителен 
Ученика

-изп- 
повтарят В програмата за дейно

ст на Народния универ
ситет ' в Бабущница твър
де важно място е отде
лено на развитието на ху
дожествената 
ст. Главен

е на
самодейно-

носител и за 
напред си остава култур
но - художественото дру
жество „Младост", в чи- 
йто състав особено дейни- 
са танцовият състав, ор
кестърът и музикалните 
изпълнители. Освен тях 
към дружеството работи 
и секция по изобразите
лно изкуство, музикална 
драматическа 
орска секция и пр.

За разлика от предиш
ните години, през насто
ящата година още в само
то начало дейността на 
секциите и на дружество 
то като цяло бе подроб
но програмирана. Съще
временно бяха набеляза
ни мероприятия за омасо- 
вяване на съществуващи
те секции. При това осо
бено внимание бе отде
лено за набиране на нови 
членове на секциите сред 
младите 
основните 
на сдружения труд.

Разбира се, и този път 
най - голям интерес мла
дите работници прояви
ха към танцовия състав. 
Още повече, че в тазгоди
шната програма центра
лно мяст<^ се отделя вър
ху подготовката на хора,

ас.
Най-добър е успехът на 

Ученивдте от четвър?и 
клас. В този клас Няма 
"Повтарачи", а само 14 
от У2 ученика, ще държ
ат поправителен изпит.

— Ако изхождаме

за-
Центърът на Бабушница

песни и танци от Лужни- чително
шко, относно Горното жествата. В нея
Понишавие. Стремежът членуват
е: да се съхрани ботатото средното и основното уч

илище в града. Секцията 
на дружеството всъще- 
ност действува към Цен- 

Музикалнат3 секция търа за средно насочено
в своя план за работа тв
ърде важно място отдел- 
я на издирването и запи
сването на местни народ 
ни песни. При това се по 
лагат доста усилия Да се 
намерят в селата народ
ни инструменталисти. .

Погрешно би било оба
че да се схване, че само 
местният фолклор прив
лича ■ младите изпълните 
ли в танцовия състав- Ед
накво успешно подготвят 
и хора, танци и песни от 
другите краища на стра
ната: Враня, Шумадия,
Бунецашко и прочие.

Не по-малко внима
ние се отделя и на рабо
тата на драматично-рци- 
таторската секция, която основа на културния жи 
с участие в програмите в вот в тази инак изостава 
навечерието на . държав- ща община, 
ни и други празници зна

ученика, но
обогатява тър- 

главно 
младите от

рецитатот ус
ловията, в които работим 
(без достатъчно 
ти и нагледни средства), 
успехът можем да оцен
им като 
Все пак той

нап- кабине-

народно творчество от то 
зи край, което е на изче
зване*

задоволителен.
несъответс- 

твува на вложения от пр 
осветните работници тр
уд. Може би, ако дисци
плината на учениците бе
ше по-добра и ако изве
стно число ученици по-сь- 
знателно се

ученика
класа.

образование.
Целокупната културно 

художенствена самодей
ност в Бабушнишка об
щина през настоящата го 
дина доживява известен 
прогрес, понеже се търс- 

и изнамирват нови об 
лици за привличане на 
младите хора в различни
те секции на културно- 
художественото 
ство „Младост”.

Досегашните
тавяния по повод на раз
лични държавни празни
ци и други търженства по 
твърждава, че е намерен 
правилния път за развит
ие и разгръщане на худо
жествената самодейност,

отнасяха
учени- към задълженията си, и 

успехът щеше да бъде мн
ого по-добър — заяви ди
ректорът 
Асен С-гов.

За оценката на тази уч
ебна година от значение 
е и фактът, че възпитате
лната съставка на обуче
нието е в много по-голям 
упадък от 
ата-

ЯТ
работници от 

организациина училището
друже-

предс-

образовате.тн

М. Я.

добре контролирани. И ние почти все 
ки ден откривахме хашиш на грани
цата- Хероинът по-лесно се пренася 
понеже се касае за малки количества, 
а стойността им е огромна.

— Англичанинът сигурно е в за-

Беше това порядъчен човек, на сРе- 
днн години, с мерцедес най-ново произ
водство. с който теглеше лодка. На пр
ъв поглед — делови човек тръгнал на 
мор,-; да си отпочине от работите и все
кидневните грижи. През Югославия ми
нава транзит- Съществуваха всички пре 
дпоставки в неговите кола и да не пог
ледна.

Все пак една дреболия ми се натък
на в очи. Беше сам. теглеше лодка, из 
минал дълг път с кола. Може съвсем 
удобно да се летува и по-близко на Бри 
танските острови- „_

Колата подробно не загледах. Запо
чнах от лодката. Почуквах полека към 
Дъното наблюдавах кришом собствени-

Ст. Н.

ПИОНЕРИТЕ ОТ БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА
твора? По пътеките на революцията— Не, твърде спокойно заяви, че 
за цялата тази работа няма понятие 
Органите на СУП провериха. От Ин
терпол не се търси. Очевидно дото
гава не е компрометиран. След някол
ко часа подписа протокола и продъл
жи пътя, Кой знае, може би наистина 
няма понятие.— Но той е носел тези пари. си
гурно парите са били предназначени 
за престъпна Дейност, инак би ги пре
насял по легален път- Нима не ~: 
пооверени отпечатъците? Ако се иаме- 

неговите върху банкнотите или на 
вътрешната страна на „бункера 
гло е той да бъде осъден-

Над 500 пионери от пет 
те основни училища в 
Босилеградска община 
ше участвуват във втория 
поред Поход на пионери
те в СР Сърбия под пазва 
ние: „По пътеките на сво 
бодата 1941 - 1945”. Става 
дума за поход, който се 
провежда в рамките на 
общоюгослаоските пионе 
реки игри „Да растем 
под знамено на Тито", а 
тази година ще се прове
дат под знак на 90-годищ 
нивата от рождението 
на другаря Тито и 40-те 
години от съществуване
то на Съюза на пионери
те на Югославия. Поход
ът в СР Сърбия ще бъде 
организиран по маршру
та планина Радан — Прц- 
щииа — Белград.

Както бе подчертано на 
състоялото се неотдавна 
заседание на Организа
ционния комитет в Боси
леград за провеждане на 
тази акция, пионерският 
поход в общината ще се 
проведе на 21 и 22 септе

мври. Тогава от всичките 
местни общности ще тръ 
гнат пионери и пионерки 
по пътеките на историче 
ските места в общината. 
Между другото, пионер
ският отряд „Бошко Бу
ха", съставен от пионери 
От всичките пет основни 
училища а\е замине на 
планина Църноок, където 
през 1944 година партиза 
нски части от Сърбия, Ма 
кедония и Косово водели 
ожесточени боеве срещу 
българската 
война и полицията- Пио
нерите ще посетят и гр *- 
анични застави.

Тазгодишният поход на 
пионерите всъщност ще 
бъде още една силна изя
ва на най-малките в по
нататъшното тачене при 
добивните, от НОБ и рев 
олюцията, задълбочаване 
то братството и единство 
и задружцостта на наш
ито народи и иароднос-

саБеше спокоен- Веднага може Да 
чиста съвест.ника-

се каже — човек с __ __Па все пак забелязах изменение в 
тембъра на звука. Внимателното п 
тоРяне на почукването потвърди ” 
предположение. На една част аше 
кухина, която вероятно не беше пРа 
на. В гаража се оказа, че съм 
прав. В лодката беше вграден ••
кер”. а в него куп американски дшщ 
ри. Показа се сетне, че бан яне са фалшифицирани, въпрек^е их. 
началото това помислихме. Пр р 
ме оавно осемстотин хиляди _аше 

Йован за момент аас™че' догорява- замислено в дима на вече д 
щата цигара.

— За какво ше са на 
на толкова пари? — учуден 
Марко.

рят мо-

_ Именно за това се касае. Ни-
то едно наше предписание не забра
нява на чужди граждани да носят чуж
дестранни паРи през нашито граници 
Ако англичанинът беше заявил, че па 
„1 са негови, че ТУК ги е скрил 
страхувайки се от крадци, че адма До
верие в банките, па своите пари.вина 
™ носи със себе си или нешо по 
тт^бнопак трябваше да го пуснем и то 
^едио с парите. Така е констатирано заедно с а е намерена

собственик” и на това основание 
паритеще отнети- В законния срок ни- 
"Тпе се обади като собственик и 
кой не се ашрегвието приключи- Ан* така „продашествис работодате-гяичанинът или «еговите^^ са
^знаОа™ тшите митнически предни- 
сани*-

фашистка

„стока
англичани-

полита

ати, организиране на мрежа ^ -
та преработка и прЯ?в^рЛн-апослеДъК пада, или нешо подобно. Н опиатИ 
кацалите за прехвърляне на п0.
главно добре са известни и

За- ти.
М. я.Димитър Ташков
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СЪДБАТА НА АНГЕЛПРИЗНАНИЕТО НА ХОРАТА СЕ ЗАСЛУЖА!^ С 
ГОТОВНОСТ ДА ИМ СЕ ПОМОГНЕ

СЪМ — казьа Ангел. По 
цял ден упражнявам — 
катеря се, разхождам се, 
раздвижвам всички 
ествува'4и мускули. Вечер 
обикновено чета 
иги, слушам радио, Но мн 
ого бих желал да имам и 
телевизор, особено 
когато в И 
вежда световното 
олио първенство. След 
тези думи веселото, 

лице
то ми се сгърчи — сълзи 
започнаха да текат. Анг
ел Гогов обичаше да игр
ае футбол, но за съжале
ние това вече никога ня
ма да може пак да пра
ви. За да му помогнат не 
говите съселяни са откри
ли текуща сметка, «а която 
всички, които желаят мо
гат да внесат определена 
сума пари — като помощ 
на Ангел, който въпреки 
тройната ампутация (без 
двата крака и дясната 
ръка) се движи!

Ето сметката, на която 
всички желаеши могат да 
внасят суми: 62 802 - 741
— 53 — 399

каза Ангел,Невероятно, по факт. Както ни 
Когато тръгнахме на по- той месечно получава 
сещение на Ангел, Гот- 1300 динара социална по- 
ов предполагахме, че ще мощ, коеТо също така не 
го заварим неподвижен е достатъчно, обаче той 
в леглото, но бяхме прия се надява, че гази сума в 
тио изненадани когато в най-скоро време ще 
двора ни посрещна — ПР" 
ав, на крака! Впрочем не 
говите крака вече 3 месе 
да заместват 
защото той 

загуби
полука преди половин го
дина, когато падна 
колелетата на влак.

— Това се случи па

Примерът из 

Славко Станоеврч
по

Същ

кн-
бъдс

упелична.
сега

спаиия се про 
футб-помагала, 

собствените
Вероятно нпто едно признание за успешна ра

бота на една обществена служоа не може да оъде 
тъй силно, тъй обективно като положителното мне
ние на ойществеността. оа служащите в тези слу
жби няма по-голямо удовлетворение от признател
ността и олагодарността на клиентите им. Силно е 
това признание на хората, макар че не е нито гра
мота, нито парична награда, пито орден... Силно е 
зашото се заслужава с безупречен ТРУД. е готовно
ст Да се помогне на човека. Това показва и приме
рът на ветеринарния лекар Славко Станоевпч от Ьо 
силеград.

злоприси мигтозидо

годидекември миналата 
на — започна да разпра
вя Ангел Гогов, — когато 
посетихме тези дни в ро
дното му село, Градини.
Паднах под влака и ето... . 
ето, благодарение на чо- ж

солиарност, аз 
че останах без 

крака и дясната

Неотдавна в Долно Тлъмино беседвахме с хо
рата за проблемите на животновъдството. Открове
но се изнасяха слабостите в изкупуването на доби
тъка. в снабдяването с фураж, в сдружаването на 
селскостопански производители... но когато стана 
въпрос във връзка с грижите за здравето на добп- 
ътка, изказването на хората потече с похвални ду
ми. Напоследък Ветеринарната станция от Босилег
рад. заявяват хоРата, обезателно откликва на водки 
апел за помощ. Много лътн достатъчно помощта 
да се потърси по телефона и специалистите от ста
нцията да пристигнат на мястото 
най-къс срок.

вешката 
въпреки 
дватаръка, не съм неподвижен, 
ходя!

Човешката
вя

А. Гоговсолидарно
ст в този случай наисти- 

изпъкцала до край. 
Чялото село и млади и въ

— Мисля, че бих мож 
ал да работя в някоя бу
дка или пето подобно, за 
що го ми се иска да бъда 
всред хората, способен

на е
зрастни — се грижат 
Ангел. Все пак най-много, 
разбира се освен 
му Десанка, му помага не 
говият приятел Емил Вла 
димиров, известен в този 
край като самоук майст- 

Имен-

във • възможно
майка Т. Петров

Животновъдите от този, и не само от този 
край. с най-хубави думи говорят за ветеринарния 
лекар Славко Станоевич. „Той няма да ти откаже 
помош. без оглед на това къде, как и кога трябва 
да се отиде: в Тлъмино или Доганица, с кола или 
пеш. през деня или ношта."

Събеседниците ни с възхищение привеждат ня 
колко примера за усърдието на този скромен и тру 
долюбив човек. Веднаж, един долнотлъминчанин по
търсил помощ от Ветеринарната станция, тъй като 
му била болна крава. По това време Станоевич се 
намирал в с. Дукат, където съшо оказвал помош на 
болен добитък. След като му обадили по телефона 
за случая в Долно Тлъмино. той ведната тръгнал 
пеш през Църноок и, въпреки напредналата възраст 
за непълни два часа пристигнал на мястото. Благо
дарение на навременната интервенция, добичето би
ло спасено. Или друг пример. Животновъд от Горно 
Тлъмино обажда -по телефона, че му е болно доб
иче- На половин път до къщи вече го настигнала 
служебната кола на станцията. С нея пристигнал 
Славко Станоевич и спешно оказал помощ на бол
ното добиче. Стопанинът бил избавен от голяма ше

Граничен събор на 

Стрезимнровцн
ор - конструктор. 
но Емил е конструирал и 

приятеля си 
специално возило,

направил за 
Ангел
което се управлява с ед
на ръка!? Да добавим, че 
такова возило в нашата 
страна струва над 150 хи 
л-яди динара, което наис
тина е прекалено висока 
цена за не богатото семе
йство Гогови.

На 11 юли тази година на Стрезимировци, Сур- 
дулишка община ще се състои традиционният гра
ничен събор на населението. Границата ще бъде 
отворена от 6 до 18 часа югославско време.

На събора ще се продават различни стоки, су
венири и пр. Ще бъде изпълнена съвместна култур
но-художествена програма, в която ще участвуват 
изпълнители от Сурдулица и Перник.ПОПРАВКА

СЪБРАНИ ОКОЛО 2000 КГ 
СТАРА ХАРТИЯ

В миналия брой на вест
ника в статията „Събиране 
на вторични суровини” по 
техничесни причини е допу
сната грешка- Вместо 200 
кг събрана стара хартия, 
всъщност са събрани 2000 
(две хиляди).

Молим читателите за из
винение.

СРЕЩА ПРИ ДОЛНИ КРИВОДОЛта-
Вместо заключение, ше приведем въздишката 

на един селянин: „Лесно щеше да ни бъде ако вси
чки работещи в службите бяха като него". Среща при Лепни 

КриводолК. Георгиев

ДИМИТРОВГРАД
Втората поред в тази година среща на насе

лението от пограничните общини Димитроврад-СФ- 
РЮ и общините Годеч и Драгомен в НРБ, ще се съ
стои на 11 юлц тази година при село Долни Криводол.

Награди и признания
По случай Деня на са 

моуправителя — 27 к>ни 
в Димитровград се прове 
де заседание на Общин 
ския съвет на синдикати

След това Димитров та градина, Милан Ко
стов в Здравния дом, Ки
рил Милошев в ООСТ 
„Пекара", Милисав Стоя- 
нович, раб 
ната милиция, Райко Кос 
тов и Углеша Стоянович 
от ООСТ „Димитровград”, 
Витомир Маноилов от 
„Гради“” и Бранко Пей-

Както и на срещата в Димитровград, така и 
при Криводол ще бъде изнесенавръчи награди и призна

ния на труженици от об
щината. На Любисав 
Илич от Здравния дом бе 
ше връчена Грамота със 

на сребърна значка, награден 
съвети, от Съюза на синдикатите 

председателите на изпъл- в Сърбия, а Грамота е 
нителните съвети на пър бронзова значка получи

Еветим Истатков митни-

съвместна култур
но-забавна програма, в която ще участвуват извест
ни ансанбли от СФРЮ и НРБ.отник в гранич

те, ца което присъствува 
ха и председателите 
работническите

А. Т.

вичните организации на 
синдикатите и секретари чески работник, 
те на самоуправителните 
общности на интересите- 
Доклад за значението на 
Деня на самоуправителя 
изнесе Саша Димитров, празника 
председател на ОСВ в Ди Йотов, съдия 
митровград.

чев, директор на ООСТ 
„Свобода”. Признания по
лучиха и Стефан Цветков 
От ООСТ „Нишава", Сто- 

ООСТ
Издателство „Братство"С книгата „Илюстрова

на биография на Тито” Об 
щинският съюз по повод 

награди: Нов 
в Общин

ския съд, Георги Димит
ров, работник в Детска-

ян Рангелов 
„Циле", Илия Алексов ра 
ботник на ж.п. гарата и 
Ангел Миланов, моделист- 
конструктор в |ООСТ „Сво 
бода".

от
на бойците от НОБ, гражданите и трудещите се 

ЧЕСТИТИ 
4 юли 
7 юли

революционните празници
— Деня на боеца
— Деня на въстанието в СР Сърбия
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ВМЕСТО РЕПОРТАЖ

Творчески награден 
конкурс на списание 

Мост”

ДО ПРЕДИ двадесе
тина години село Ракита 
беше известна навред по 
мина „Ерма". След 
когато мината беше лик
видирана, славата й поза
глъхна, но Ракита пак въ 
рвеше напред, изгражда 
ше се... И днес, (когато се 
предприемат мерки за 
повторно откриване на 
мината, за Ракита все по
вече и повече се говори.

Един от младото по
коление, който днес е в 
първите редици на борба 
та за „възраждане” на се 
ло Ракита е и Стеван Гь- 
оргьев, ковача. Той е ак- 
тиван общестевно - поли
тически деец в селото, чл 
ен на Общинския комит
ет на Съюза на комунис
тите в Бабушница, предс- 
едателствуващ на делега 
ция...

— Село Ракита пак ще 
се „съживи” — казва Ст
ефан. Тук има немалко 
млади хора, а и мнозина 
се Гогови да се завърнат 
от чужбина щом мината 
отново започне да рабо
ти. Обаче 
и редица други проблеми 
които неотложно трябва 
да се разрешават. Елек
трическата мрежа е ос
таряла и износена и тря
бва да се подмени. Назр
ял за разрешаване и въп
роса с изкупуването на 
селскостопанска и живо 
тинска продукция. Заме- 
делската 
„Ерма” вече трябва да се 
погрижи и да открие из
купвателен пункт в Рак
ита, за да не се разкар
ват хората до Звонци и 
назад и да денгубят — 
казва Стефан-

През последните ня
колко години

м™^РаВено мн°г°
™ “НОВИЯТ0 ИЗГРа' 
авят съвременно ан. Много ' ™ и по "л-
“ х°Ра и намиращи™^

- нещГнГРГдааТсИе Го 
едаРГс1чкоабДЯВаЛ^°’ ПР

РРакиТа има няко- 
чки н г„?ЗИНа’ 062146 вей 
кадваР:0^*1 »> пладне -
да се 1Т^ФаН- ИУЖно е Да се определи
зин ще работи

и В ко са уредени както трябва.
— От Звонци до Ракита 

Ще трябва да се пусне ми 
кробус.

Това е крайно необхо
димо и ние от отдавна 
издигаме този въпрос, об 
аче в автотранспортното 
в Пирот все 
излизат на среща — изт- 
ъква Стефан Гьоргьев. Но 
вярвам че сега по време 
на туристическия сезон 
би трябвало да се осъще
стви това нещо, защото 
це само в Звонска баня 
И Звонци има условия за 
развитие на туризма. Та
кива има и в Ракита и Ву 
чи дел но без съобщиния 
едва ли може да се годо- 

това — подчерта 
М. А.

това
II

ЗА ДА НАСЪРЧИ и стимулира творческата ра 
бота на творците от българската народност в Югос 
лавия в областта на литературата, науката и публи 

„Мост" обявява традиционенЧистилата, списание 
творчески награден конкурс за 1982 год- за следни 
те видове и жанрове: стихотворение, разказ, нове 
ла, есе, научна статия и публистиеска статия.
За посочените видове и жанрове се предвиждат сл

Още не ни

залико

едните награди:
кой мага-

Дните чосове. ЗащГто°6е~ 
ващите

СТИХОТВОРЕНИЕ 
първа награда 1000 дин- 
втора ,1 
трета „

РАЗКАЗ 
първа награда 
втора 
трета „

НОВЕЛА 
първа награда 
втора 
трета 

ЕСЕ

800ид-

сд.

700 „
2600 дин. 
2300 „ 
1800 „

ри за 
Гьоргьев.И съобщенията ч

още не
3000 дин. 
2500 „ 
2000

БОСИЛЕГРАД: „
„Напредък“ започна да 

изкупува гъби
3000 дин. 
2500 „
2000 „

първа награда 
втора „
трета 

НАУЧНА СТАТИЯ
,,

първа награда 3000 дин. 
втора „ 2500 „
трета „ 2000 „
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКА 
СТАТИЯ 
първа награда 
втора 
трета

1. Право на участие в творческия награден 
списание .Мост" имат всички гражда-

Основната 
ция на сдружения 
занимаваща се със селс
костопанска дейност „На 
предан" от Босилеград и 
тази година започна из
купване на гъби „Лисич- 
арка“ и .Манатарка“- Ве 
днага да кажем, че тази 
година изкупуването 
гъбите, които имат прило 
жение в хранително-вку
совата

съществуват организа- купвателяата им цена да 
бъде еднаква. За един ки 
лограм гъби .дисичарки", 
които се изкупуват в су
рово състояние, да се за
плаща 120 динара, а за 
един килограм „манатар
ка" сурови 100, а суше
ни 600 динара- 

Ако се има предвид, че 
те добре виреят в Боси- 
леградска община, осо
бено след дъждовно вре
ме, каквото бе тази про
лет, изкупването им ще 
бъде извънреден шанс 
за осъществяване на изв
ънредни приходи на насе 
лението в общината.

труд,

2100 дин- 
1800 „ 
1500 „»>

»»

конкурс на 
ни на СФРЮ.

на
2. Творбите, предложени за награда, трябва 

да са написани на български език — по възможно
ст на пишеща машина раздел тройка или четливо 
на ръка — и Да имат обозначение (шифра)- Автори- 
торите доставят на Редакцията по три екземпляра 
от всяка творба, а името на автора трябва Да

затворен плик, върху който трябва 
същото обозначение (шифра), което

кооперация
промишленост, 

ще се провежда по-орга- 
низирано, отколкото до
сега. Именно, постигна-

сло-то е съгласие между вси
чки изкупвателни 
низации в рамките на Ю 
жноморавски регион

орга- жат в отделен 
да е написано 
стои на предложената творба за награда.

3. Изборът на темата е свободен- Препоръ
чително е участниците в конкурса с научни и пуб- 
лицистически статии да посветят необходимото вни 
мание на 90-годишнината от рождението на Иосип 
Броз Тито и посветят своите 
епохално революционно дело. Това могат да нап
равят и участници с други жанрове, доколкото тво 
рческите им възможности позволяват да създадат 
художествени произведения, 
личността и делото на Тито.

4. Обемът на научните и публицистически- 
те статии може да бъде най-много до 20 страници

М, Я.изв Ракита
ТЪЖЕН ПОМЕН

1982 година, след кратна и те- 
48-годишна възраст наши-На 20 юни

Жна болест, почина на
никога незабравим статии на неговото

ят мил и

ДРАГАН ТРАЙКОВ
Внезапно“^ ЖК -«УЖ

сиЙиМнаГусГхигоШнаАиашитеРдве любими невръст
ни дъщери. йез теб и безмернитеТрудно минават дните без^ изпъЛНЯва-
ти грижи, любов и Рад°<^' Ти°си нашия най скъп ше живота и топлия ни домати си н *нието нм> 
и най мил. Вечно ше живееш
като най-свиден астни„ момент на вечиа-Болно жалеем нещастния мо ^ с теб
та ни раздяла но в нашето Затова поклон пред 
няма раздяла, няма забрава, лато

-и® тяяяа'«в
пош|ицц и познати ————1

съответствуващи на

на пишеща машина.
5. Последен срок за доставяне на творбите 

на Творческия награден конкурс на „Мост" за 1982 
год. е 30-ти окотомври т. г. на адрес: ИЗДАТЕЛС
ТВО .БРАТСТВО’1 ЗА ТВОРЧЕСКИЯ КОНКУРС НА 
„МОСТ”, Кей 29. декември бр. 8 18 000 НИШ.

Резултатите ще бъдат съобщени чрез вест
ник „Братство".

РЕДАКЦИЯ НА СПИСАНИЕ „МОСТ"

ТЪЖЕН ПОМЕНСКРЪБНА ВЕСТ
съобщаваме на 

отиде нашиятв сърцето 
завинаги сиС безмерна тъга 

роднини и приятели, ’ 
обичаи съпруг, баща и дяд

смърттаИзминаха шест тъжни месеца от 
на нашия съпруг, баща и дядо

че

Владимир Ию ние иуни
на за него.

На 7 юли т. г. ще дадем ШЕСТМЕСЕЧЕН 
ПОМЕН на покойния в с. Долна Лисина. Понанва 
ме роднини и приятели да присъствуват на

Опечалено семейство Велиновипомена.
син Ста 

на и Владо. л
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ЛЮБОПИТНО
МЪДРИ мисли

Баш и 0181И 

шито „обичат 

топи“
За малодушието

Твоята слабост се проявява по два начина: 
първо — да мълчиш, когато трябва да говориш, и, 
второ — да говориш, когато би трябвало да мъл-

чиш- ФИРДОУСИМакар, че в нашата ст
рана има много термал
ни извори, само четири 
от тях се отличават с 
изключително 
мпература на водата- Три 
от тях се намират в Ю* 

Вранска 
баня с температура иа во 
дата от 92» Ц, Иошанич- 
ка баня (78°) и Сиеринс- 
ка баня (71° Ц) а една в 
Македония — Банско кр- 

мица (75° Ц). 
райска баня съще

От всички слабости най-голяма е тази да се 
„окажеш слаб^ Б()СюЕстрахуваш да севисока те

Защо Км критикую? Да чувствуваш своята слабост е природа; да я 
— разум; да я обуздаваш — сила и ща-

БОАЛО

на Сърбия поправящ
стие.По-арно беше да си бейо ногу строшил 

само да не идем тия дни доле у град.
Прво улезо V кавенуту, да се прекръстим 

рано на сабайле. та све да ми иде кико по 
воду, рано да се врънем дома да завртим не- 
кой пут с криву/ьицуту- Гледам народ има, а 

Нуту, наведнули главе и од време на вре
ме некой запцуйе вудбалат и некакве „прода- 
дене душе”. Мене веднък ми текну Дека псу- 
йу нашите вудбалисти пгг° се валите да че 
биду први на свето, па се завагагше V Шпанию 
та Би живи срамове изедоше (ели шме с 
тека мислимо). Море, алал да йе на Миляни- 
ча, подмуну я, та кико осе да раздрънчи. Защо 
да му йе алал? Затова ли що ломоти кико 
празна воденица, а кита одведе репрезентацию 
на првенство съсве упрека кривакът. Тека " 
рано у Берманию, тика съга у Шпанию. Ьли 
затова що не смейе да замени онУя ,» алери 
ну" Сушича? Тура разни падавичари, мамине 
размазотине и луде паралийе, а нече да тури 
оная момчетия що оче да игран)- А ти с ар 

празну сламу кита си нищо не раз
бираш оди вудбалът•••

Улезо у общинуту да видим
е огк^ат на И там сви се усука™
кико да йе земд,отрес ударил- Я"а“ " ^а. 

влял ля йе на Милянича... Не мого даси ка 
докрай думуту, а пай се наД“к® ^ем 

ПО мене. Йедва напипа вратата да се извлечем 
жив и здрав. Йош по-лошо пройдо У "Редпр™' 
тийето на синатога- За това „алал да йе на 
лянича” йедън ме прати у лудницу.

Е, ако ме теоше преби“ кико куче V воде 
ницу, ако ме правшпе на лудога, я мислим да 
требе да се даде орден на Милянича и на ти 
напш вудбалисти що играше млого рошо. 
су прави „патриоти"- Не йе толко важно Дали 
че бидемо први у вудбалат, колко ®
ад сга&шшзирамо. А кико би се стабилизирали 
ако нашите играю по Шпанию, а нийе не гле 
дамо вабриЬе. жетву и косенье и сал си висимо 
пред телевизорат-

Кой знае, може и да не съм за у лудницу.
Ма“ча

Слабостите на необикновените хора веселят за
вистта и утешават посредствеността.

Г. ЛвЬИ
Стру 

Във В
ствува едно развито изво 
ршце с голям брой изво
ри и различна температу 
ра на водата. Най-силни 
извори са „Голяма чесма 
с температура до 92° Ц, 
който дава 35 литра вода 
в минута, и „Топли изво
ри”, с стемпература от 82° 
Ц, от които изтича 60 
литра вода в минута. Вс 
ички извори във Вранска 
баня бликат от пукнати
ните на гнайса, който е 
много изменен и минера- 

изворите. 
баня

ай

сви

Слабият е винаги жесток в своето отмъщение-
П. БАУСТ

Слабите хора прекарват своя живот между гре
шки и разкаяние.

П. БАУСТ

Слабите хора се успокояват така лесно, както 
и лесно са се изплашили.

О. БАЛЗАК

лизиран около 
Сиеринска 
намера 
та на Банска река, на 
левия й бряг. Това всъщн 
ост е един Цял рой от из 
вори, които дават 3 до 4 
литра вода в секунда, чи 
ято температура на вода
та се движи от 2 до 71° 
Ц. В течението на терма
лните извори е наталоже 
на голяма маса аргон- Из 
ворите в Банско край Ст 
румица са много силни; 
главният извор дава ок
оло 15 литра вода в сек
унда, чиято температура 
достигна до 75° Ц. Водата 
е слабо минерална, но е 
радиоактивна.

се О, слабост, твоето име е човек^не млатн долина-в
кико че биде |.Ж*Г

Каква полза да бъдеш прав, когато си безси
лен.

X. ИБЗЕН

ВЕСЕЛА СТРАНИЧКА

Наивна чужденка
Александар-Дима-бащата на млада чужденка 

показва зоологическа градина в Париж. Чужденка- 
та епця погледа си върху елен с четири рога. вмес
то два-

— Кое е това животно? — попита младата же-

— Това е... как да ви кажа., елен. който се е 
женил два пъти..

на.
Биолозите тълкуват то 

ва както казват че Вран- 
ока, Сиеринска и Струми 
шка баня се намират на 
гребена на Родопокия ма
сив, старото ядро на Ба
лканския полуостров, 
йто от тектоническа гле-

Пу—йи за жените
Духовитият китайски писател Пу-йу на въпр

оса на своите почитатели: Какви трябва да са же
ните е казал:

— Жените трябва да са като пълни воденици, 
винаги да работят но не и както празни воденици, 
чието кречетало винаги тряска...

— Жените трябва да Са като кибритена кле
чка, да ни бъдат пряко потребни; но не бива да бъ
дат кибритена клечка, която бързо пламва и бързо 
загасва.

ко-

дна точка все още е акт
ивен- Всички тези топли 
извори се намират в раз
слоения и места 
давна загаснала 
зация.

с неот-1 
вулканиБратство V.
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