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С указ на президента
ма СФРЮ Йосип Брод
Тито
от
14 февру
ари 1975 г.
Издател
ство „Братство" е удо
стоен с Орден братст
во и единство със сре
бърен венец за особе
ни заслуги в областта
иа
информативната и
графическа
дейност и
1а принос в
развитиета иа братството
и
единството между ка
вгите
народи и наро
дности.

Никола^ Любичич н Душан Чкребич на посещение в Южноморавски регион

Изселването да спре на всяка цена
С тези думи
Никола
ЛЮБИЧИЧ,
председател
на Председателството на
Социалистическа Републи
ка Сърбия изказа съмне
ние в твърдението на ня
кои дейци в Южноморав
ски регион, че
масовото
изселване на хората
:.
от
Медведжа. Прешево и Буяновац е продиктувано от
търсене на работа или от
желание за по-високи до
ходи, на съвещанието за
икономическото и политическото положение в този
регион, на което присъствуваха Душан Чкребич,
председател на ЦК на СКС
и Милош Мишович, под
председател на Републикан
ския изпълнителен съвет.
Любичич след това лодчер
та, че изселването трябва
да бъде спряно на всяка
цена. Не смее да се до
пусне, изтъкна той, да се
създават етнически чисти
глупации и да расте пси
хозата, че сърбите се чув
ствуват свободни само в
Сърбия, а албанците само
на Косово.

НАТИСК ЧДНИ№вЛг °Е ПРИЕМЕ ОЦЕНКАТА, ЧЕ В ТОЗИ КРАЙ НЕ Е ИМАЛО
ЯЕЛ ИКОНОМИЧЕС^^т Д д^к»ЪРХУ ОТЛИВА НА НАСЕЛЕНИЕТО, ГЛАВНО Е ВЛИНАРОДъГне^Е ИЗСЕЛВАШЕ
Р'
ПО РАНО ВЯ™Е НЕРАЗВИТИ, НО ВСЕ ПАК

ством политическа битка.
Председателят на Председателството на СР Сър
бия. също така. подчерта,
че членовете на Съюза на
комунистите и всички дру
ги фактори в обществото
и в тази среда, трябва мно
го повече да действуват
сред албанското население.
Албанските деца занапред
не бива да се учат само
в Прищина, но и в Ниш,
Лесковац и в други градо
ве трябва това да насър
чават със стипендии.

Душан Чкребич подчер
та, че трябва да се обез
печи пълна сигурност иа
гражданите, без оглед на
това в кой край живеят.
Борбата против всеки на
ционализъм и против все
ки вид натиск няма прехо
ден характер, защото на
населението трябва да се
обезпечават условия да жи
вее и работи нормално.
Във връзка с икономиче
ското развитие, този реги
он — изтъкна Чкребич —
е дължен да се простира

според материалните въз
можности. С други думи,
това ще рече, че и сам
трябва да намалява всич
ки вицове потребление и
да преразгледа своята раз
война насока. И дума да
не става за ново задължа
ване за съоръжения и ка
питаловложения•
— Ако този край има
добри условия за селско
стопанство, за производст
во на храна, тогава нека
се занима с тази дейност
— каза Любичич. — Всич
ки програми, които не са
оправдателни, ще се нало
жи да отсрочим за по-доб
ри времена, подчерта ме
жду другото той.

ИЗ РЕЧТА НА НИКОЛА ЛЮБИЧИЧ В ЛЕСКОВАЦ

Да се знае кой на коя
страна е: Никола Любичич

Според анализа,
който ствува и дейността на ня
са изработили трите нера кои свещеници, които раз
звити общини, а който бе дават съвети и признания
ше предмет на обсъждане на „инстинските" сърби
на 17 септември в Леско- — каза Велкович. Контра
вац пред републиканските революцията на Косово ос
дейци, само от Буяановац тави дълбоки последствия
през последните десетина тук. Още се среща одобря
години са се изселили над ване и подкрепа на орга
4 000 души. От Прешевд низаторите на демонстра
са се изселили 197 сръб циите, а носителите на ак
ски и 142 албански семей циите положението да се
ства (доселили са се само стабилизира се провъзгла
две), а подобно е положе сяват за предатели. Ние
нието и в Медведжа.
изключихме от училища
Характерно е това, че та 30 преподаватели зарад
нито едно сръбско семей национализъм,
СМОНИХМ1
ство не се е завърнало, но началника на СВР поради
това че сърбите отиват пре същите причини, а дирек
димно в централната част тора на Фабриката за аку
на републиката, а албанци мулатори (който между
те на Косово.
другото насъсквал работни
ците да не работят и да
Рангел Велкович, предес произвеждат брак), но про
дател на Общинската скуп блемът е там, че ония, ко
щина в Буяановац изнесе, ито ние изключим замина
че в момента най-малко 20 ват за Прищина там по
семейства в това място) лучават високи постове.
искат да продадат къщи
— Трябва да видим къ
те си, а искат да си оти де са тези хора, какво пра
дат и 30 специалисти и ръ вят сега и как действуват.
ководители. В тази общи- Основното е, да бъде изве
на днес има сърби, кол ко стно кой на коя страна е
го и преди войната, а се — реагира Любичич. Нс
дем селища
са станали смеем да допуснем на ня
кого, който тук бъде из
през
последните години
ключен и наказан зарад
„етнически чисти".
национализъм, това да му
При такова положение, бъде препоръка за работа
обременено с националис в Прищина. Това можем
тически явления, сс чув- да разрешим само посред-

ДА СЕ БОРИМ СРЕЩУ ВСИЧКИ
ОТРИЦАТЕЛНИ ЯВЛЕНИЯ
вътрешни;
Всеобщите
проблеми увеличава и то
ва, че много отрицателни
явления получават право
на гражданство и стават
малко повече
нормални
Оня който спазва закони
те, който се придържа към
комунистическата
етика
по-трудно си пробива път,
защото е станало масово
явлението да се наруша
ват предписанията и създа
доиитр норми.
Съюзът на комунистите
трябва да се бори против
всички отрицателни явле
ния, по голяма роля имат
и държавните органи, на
които обществото е дове
рило такава роля. Всеки,
който
поема определен,
пост в апарата, този пост
трябва да оправдае.
Не
можем да проявяваме тър
пимост някои хора да бъ
дат корумпирани, да се
обогатяват с нечестни сдел
ки, в нашите институции
да има мито. Такива явле
ния разяждат всяко обще
ство и всяка система. Об
щинските органи да из
дирват къде стават такира
явления и да ги съоичат
в зародиша им. Не смеем
да допуснем обществени
средства да сс преливат в
частни джобове. Считам,
че общинските скупщини

трябва да поставят серио
зни задачи пред всички
инспекции.
данъчните и
правовите органи да из
пълняват доверените им
задачи. Там дето общин
ските органи не се борят
против такива явления, се
счита че съществува съюз
и съдействие между ония.
които сс обогатяват и въ
просните органи. Такива
съмнения вече има.
Всички органи и инсти
туции трябва да дават от
чет за своята работа — и
самоуправителните общно
сти на интересите, и съди
лищата, и инспекциите.
Като комунисти сме длъж
//// да даваме отче/ пред
своите партийни организа
ции, като граждани трябва
да отговаряме и пред ония
институции, които
сами
сме създали. Трябва да
посветим внимание на ук
репването иа самоуправле
нието, та хората с по-голям слаи да произвеждат,
да се осъществява и поголямо производство и да
има повече справедливост
сред хората. Не съм про
тив събрания и доклади,
по съм против дълги до
клади и повтаряне, че по
ложението е такова и та
кова. Аз съм за събрания,
които пи дават насока за
действие.

Миого време изразходва
хме в борбата против кон
трареволюцията и трябва
да се отдаде признание на
комунистите за всичко, кое
то е постигнато. Но твър
де много време обаче из
разходвахме за разисква
ния във форумите и при
приемането на становища.
Сега когато сме приели
всички становища трябва
да тръгнем сред хората и
да разговаряме- Битката
трябва да спечелим в найкъс срок от време. Инак
трудещите се помислят, че
ние не сме в състояние да
разгромим това нещо. Ако
па някого му пречи съсе
дът. нека гой се изселва,
защото никой няма право
да присилн другиго да се
изсели. На Косово тези,
които са упражнявали на
са разобличавани
тиск
пред цяло село. И към то
ва трябва да се прибягва.
Длъжни сме да защитим
всеки гражданин в наша
та страна.
Бих бил щастлив ако
ония- които са се изсели
ли отново се върнат по
своите домове. Дайте да
им помогнем да откупяг
имотите си. да се върнат,
да се премахнат йеправдн
ннте, конто на тези хора
ЛНМНАЧТ)
са направени.
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ПАЛЕСТИНЦИТЕ В ЗАПАДЕН БЕЙРУТ

СЛЕД МАСАКРИРАИЕШ ИЛ

Избиване по фашистки методи
*

I

ф Огорчение н

остри протести на световната общественост

Опасенията, че следизтеглянетй ибриците на Паосвободителлестинската
на организация от Западен
Бейрут, израелците и фалангпетите ще си отмъстят
въръу беззащитните палес
тинци бежанци и ливански
те левичари, за съжаление
станаха
сурова
истина
Под претекс да осуетят
метежи след
убийството
на новоизбрания
прези
дент Башнр Джемайел,
израелците нахлуват в За
паден Бейрут, заемат стра
тегически пунктове и запо
чват разплата с уж остана
лите в Западен
Бейрут
(според тяхно сведение две
хиляди) палестински бойцн.
Лицемерието на израел
ците набързо пролича: те
са стреляли срещу цивил
ното население на Западен Бейрут, плячкосвали
злобанките и вършели
деяния. Това обаче е само
вьведенпе в масакрите на
фалангистите— десничари.
които от четвъртък (16 се
птември) след обед до събота (18 септември) сътринта на вълни започнали
избиване на палестинските
бежанци — най-масовото
клане в историята на чове
чеството след Втората све
товна война.
Ръководството на ПОО
нееднократно сочи, че ме
жду Израел и САЩ съще
ствува договор за едно та
кова масово клане и че из
теглянето на палестински
те бойци е само първата
фаза в реализацията
на
този сатанински план. Ра
звитието на събитията по
твърди техните
предви
ждания: Западен
Бейрут
стана кланица, а лагерите
Сабри и Шатли лобно мя
сто на фашистко вилнеене на израелците и фалангистите.
НЕЧУВАНО КЛАНЕ
Трагичните събития за
почват в четвъртък след
обед. Под закрила на из
раелците фалангистите се
промъкват в лагерите Са
бри и Шатили и започват
систематично
физическо
унищожение на беззащит
ни жени, деца, старци. В
случая се посочва, че са
избити няколко хиляди ду
ши голоръко население.
Фалангистите
слагат под
нож всичко: потоци кръв
се леят на всички
стра
ни, цели
семейства
са
унищожени. На
всички
страни се разнасят писъци,
но палачите остават невъз
мутими. На вълни се сме
нят групите на
фаланги
стите, които прилагат фа
шистки методи на унищожение: систематично изби
ват населението: палестин
ски бежанци и ливански
левичари.. Израелците
с
булдозери заравят трупо-

ве, с които са осеяни два
та лагера на бежанците.
Сред оцелелите владее па
ничен страх и безнадеждпост.
ЮГОСЛАВИЯ ОСТРО
ОСЪЖДА МАСАКРИРАНЕ
ГО
Югославското правител
ство и народи и народно
осъждат
сти
остро
варварски
този
акт на фашизма. В офицп

ченис. В последното ст.общение от Мооква се гсазна: „Не е същността и то
илп
па дали израелците
фалангистите са стреляли
спещу деца. жени и стар
ци, важен е фактът, че па
видело излезе договорът
па силите, действуващи в
Близкия Изток физически
да унищожат палестинци
те".
Ръководството
на
ГЮО в Дамаск също посо
чва. че САЩ и Израел са
в договор да ликвидират
физическото
присъствие
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ТУРСКИЯТ ПРЕЗИДЕНТ КЕНАН ЕВРЕН ПОСЕТИ
ЮГОСЛАВИЯ

Диалог за по-тясно
сътрудничество
По покана ма Председателството на СФРЮ, тави сед
мица на официално приятелско посещение в нашата страпребивапа
делегация на Република Турция, оглавявана
на
от шефа на държавата Кенан Еврен. Генерал Еврен беше
придружаван от външния министър Илтер Туркмен и дру
ги високи личности.
Милка Планинц и Кенан Еврен се съгласиха, че съ
ществуват реални възможности за по-тясно сътрудничество между двете страни. Това още повече се отнася до
икономическото сътрудничество. В разговорите е постигнато
с-ъгласие за сътрудничество в корабостроителството, транспорта, съобщенията, туризма, културата и научно-техни
ческата област.
Мойсов и Туркмен разгледаха най-актуалните между
народни В7,проси и при това изразиха сериозна загриже
ност от изострените международни отношения, особено от
развитието на събитията в Близкия Изток. Мойсов запозна
събеседника си с подготовките за Седмата конференция на
необвързаните, а Туркмен изрази надежда, че необвърза
ните ще дадат значителен принос за подобрение на между
народната обстановка.
СЪВЕТСКО-ИНДИЙСКИ ОТНОШЕНИЯ

Кодира Ганди е Москва
. ^
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Все още не се знае числото на невинните жертви
ално съобщение се подкре
пя правото на палестинци
те на живот и своя държа
вност и незабавно се тър
си изтеглянето на израел
ците от Западен Бейрут и
от целия Ливан.
Всички обществени ор
ганизации в страната нас
тояват незабавно да се пре
крати избиването на палес
тинските бежанци и
се
търси от световната обще
ственост решителна акция
за предотвратяване на на
безите на фалангистите и
израелците срещу беззащи
тн°то население, подкре
пя се ръководството на
ПОО и се търси срещу ви
новниците да се предпри
емат санкции.
ОГОРЧЕНИ ПРОТЕСТИ
НА ЦЯЛАТА СВЕТОВНА
ОБЩЕСТВЕНОСТ
Клането на палестински
те бежанци и ливански ле
вичари световната
обще
ственост посрещна с въз
мущение и огромно огор-

на палестинците _ в Ливан,
като по този начин реали
зират на дело сатанинския
си план.
Остро осъждане на маса
крирането
произнесоха
Япония- всички
арабски
страни, Италия, Франция..

странните отношения на две
те страни, които в Делхи се
оценяват като „стабилни,
близки и дългосрочни". Оча
ква се разговорите да дадат
ново насърчение на иконо
мическото
сътрудничество,
което и досега отбелязва из
вънредни резултати. Размя
ната на мнения обхваща и
всички крупни световни съ
бития, особено кризисното
огнище в Близкия Изток и
положението в региона око
ло Индийския океан.

ПОЛИТР1ЧЕСКИ КОМПЛИКАЦИИ В ГФР
Остри протести
срещу
клането в Западен
Бей
рут се състояли и в са
мия Израел- където прог
ресивната опозиция незаба
вно търси Бегин и Шарон
да си подадат оставка
Разплатата на полицейски
те части с демонстрантите
също е сурова.
Истинските раз
мери на клането едва ли
обаче ще може да се узнае, тъй като много от
бежанците са товарени в
камиони за добитък,
изкарвани в неизвестни по
соки и избивани извън лл
герите.
Едно обаче остава ясно
докрай: Близкият изток
все повече става реална за
плаха по световния мир.

СЛЕД ПОБЕДАТА НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИТЕ В
ШВЕЦИЯ

Гласове за—стабилизация
На състоялите се неотдавна парламентарни избори в
Швеция .Социалдемократическата партия на Улоф Палспече^и *6,3 на ст° гла“
п
Г976 година“ водещПозиция в политическия «ивот на страната.
Победата на СДП беше
предвидена и очаквана, а се

Министър-председателката
на Индия Индира Ганди се
намира на шестдневно офи
циално приятелско посеще
ние в Съветския съюз. Това
посещение, наречено „път
на добрата воля”, предизви
ка голям интерес на светов
ната общественост, още по
вече, защото тези дни Индия
е избрана за нов домакин
на Седмата конференция на
необвързаните.
В диалога Брежнев — Ган
ди важно място имат дву

тълкува като израз на стре
межът на населението в тази
страна към промени на въ
трешен план. Избирателите
се определиха за програмата
на СДП относно за увеличе
ние на инвестициите, с кое
то ще се намали безработи
цата, и за останалите мер
ки за стабилизация на обще
ство.

Шмндт сн заминава...?
Западногерманските либерали напуснаха
съюза със социалдемократите и правят опити
да сформират коалиция с Християнската уния.
В политическите кръгове в Бон не се изключва
възможността това да доведе до сменяване на,
социалдемократическия
канцелер
Хелмут
Шмидт. Единствен кандидат за нов канцлер е
Християнският ршдер Хелмут Кол.
Всъщност Либералната партия е изпаднала в кризисно положение и се намира пред загуба на идентитета и политическото си съществование.
ПОЛША

Черквата в действие
Във всички католически
черкви в Полша било чете
но таканаречено „пастирско
писмо на полския Епископат", в което се изтъква, че
в края на август и началото
на септември силите по сигурността „са нарушили ДОстоинството на черквата",- по
неже са интервенирали и в
някои светилища.
Това писмо вероятно ще
бъде причина за изостряне
на отношенията между пол
ските власти и католическа
та черква. С писмото се тър
си освобождане на „всички
притворени” и се критикуват произнесените присъди.

Същевременно Епископатът
оценил, че разговорите ме
жду черквата и правителство
то във връзка с национално
то споразумение се развиват
положително и че добре вър
ви подготовката за посеще
нието на папата Иван Пав
ле II в Полша. Забелязва се,
че в писмото не се търси пре
махване на военното поло
жение и освобаждане на вси
чки интернирани лица. Оба
че бискупите считат, „че
са се създали условия” за
възобновяване активността
на синдикатите „Солидар
ност”, което в политическите
кръгове се оценява като не
реално.

СТРАНИЦА 2
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?КИЯАСЪВИЕРТНА%^етЕЕНАнМОК НА ССТН
И

МЕЖДУОБЩИН-

По-отговорно отношение
към проблемите по
снабдяването
и съвместното по?ребБленДиеМда се°Ж°
СУБА С ВЪЗМОЖНОСТИТЕ
Действуването на Социа
листическия съюз и синдикатите в настоящия мо
мент, когато се намираме
в положение на сериозни
и изострени условия на
стопанисване и поведение
то на самоуправителните
общности на интересите и
организациите по снабдява
нето — беше основна тема на състоялото се на 16
септември съвместно засе
дание на - Председателство
то на Междуобщинската
конференция на -Социално
тическия съюз и Предсе
дателството на Съюза на
синдикатите в Ниш.
В уводното изложение,
което във връзка с дейно
стта на нестопанските дей
ноеги в региона изнесе се
кретарят на Междуобщинската конференция на Со
циалистическия съюз Радмило Чирич беше изтъкна
то, че в първите шест ме
сеца на година е присъщо
лошо поведение на
тези
общности. Именно, те не
вървят в унисон с изи
скванията на задачите по
стопанска
стабилизация.
не се придъражт към об
ществено договорената по
литика и собствените про
порции в разпределението
на чистия доход. Общият
доход на организациите на
сдружения труд в първите
шест месеца на настояща
та годината в сравнение
със същия период на 1981
година е нарастнал с 33,4
на сто, докато в организа
циите на сдружения труд
в материалното производ
ство е увеличен с 29,1 на
сто. Осъщественият доход
е увеличен с 29,5 на сто,
. докато в материалното про
изводство този процент е
27,4 на сто. Осъщественият
чист дохОд в нестопански
те дейности е 28 на сто, а
в материалното производ
ство с 26,2 на сто. Иконо
мичността на стопанисва
нето в обществените дей
ности е намаляла в този
период с 5,1 на сто.
И в отделянето на сред
ства за лични доходи и об
що потребление не е вър, вяло според предвидените
темпове. В разпределение
то на чистия доход е вло
шено — от 94,4 към 7,1
процента през изтеклата
— на 94,7 към 7,2 в пър
вото полугодие на настоя
щата година. Непокритите
капиталовложения са уве
личени през първите шест
месеца на настоящата го-

____ __________
—
дина на 1,9 на сто, вместо
1,5 през първите шест .месеца на изтеклата година,
Средният личен доход в
организациите на сдруженйя труд в нестопанските
дейности от 9130 динара
през 1981 година е нарастнал на 11,745,00 първите шест месеца на наето
ящата година, докато следният личен доход в нестоланските дейности в СР
Сърбия в същия период е
възлизал на 12 579.00 динара.

Общата сума на загуби
те в нестопанските дейно
сти в този период възлиза на 37 711 000,00 динара
или с 66,6 на сто в повече от лани. Най-големи за
губи са направени в здра
веопазването и социална
та защита 22 352 000,00 динара,
в
културата —
15 359 000 динара и т.н.
ДА СЕ ДЕЙСТВУВА КЪМ
ПО-ОТГОВОРНА РАБОТА
Социалистическият съюз
и синдикатите, както бе
ше изтъкнато в разисква
нията, които станаха след
уводното изложение
на
Чирич, ще трябва най-ак
тивно да се включи в ак
цията за провеждане на
задачите по стабилизация
та. Така Станимир йовано
вич подчерта, че трябва
да се изготви програма от
оперативни задачи и зана
пред да се действува бър
зо и енергично за премах
ване на съществуващите
слабости в поведението на
биша Митрович изтъкна,
че самоуправигелните об
щности на интересите не
напълно изпълняват роля
та си като институции на
самоуправителна форма н^
свободна размяна на тру
да, като подчерта • че не
отложно трябва да се пред
приемат енергични крачки
към по-отговорно отноше
ние в тези общности и
към довеждането на потреблението в предвидените рамки. В, разискваниятя по този въпрос участву
ваха още Велимир Джорджевич, Душан Миялко*
вич, Душан Ристич идруги.
НЕБРЕЖНОСТТА ВИНОИНА ЗА ЗАТРУДНЕНИЯТА
Обсъждайки въпроса във
връзка със снабдяването
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Нова миткица при с. Рибарци
шни работи, който по този
повод произнесе кратка реч
пред насъбралите се граж
дани, ученици и младежи.
След това беше изпълнена
културно-забавна програма.
На тържеството присъству
ваха и Томислав Тодорович,
управител на митницата в
Ниш, представители на об
ществено-политическите и
стопанските организации в
Босилеградска община и ме
стната общност в село Ри
барци.

На 15 септември тази годи
на на контролно-пропусквателния пункт при с. Рибарци
на югославско-българската
граница се проведе тържес
тво по случай предаването
на употреба на новия обект
за потребите на митническа
та служби и милицията.
Обектът струва 18 000 000,00
динара, а построен .от „Изградня” е Босилеград. Това
хубаво здание предаде на
употреба Жика Йованович,
подсекретар в Републикан
ския секретариат на вътре-

мнозина дискутанти изтък
наха, че зарад небрежното
отношение на снабдителни
те организации, често идва до недоимък на някои
стоки от първа нербходи«ост. Защо например в
някои общини в региона
сс случва да няма брашно? Да са използвани възможностите, в Нишки регион, е могло през настоящата година да бъдат обез
печени 180 000 тона зърно,
като ПРИ това е могло ;/а
се създаде излишек от
000 тона, като по такъв
начин не щяло да има нужда да се поиска брашно
от Войводина. Къде са
постави въизлишеците
прос в изказването си Ди
митър Манов? Естествено,
хората с него си изхранват Добитъка. А това не е
добре. Подобен е и случаят с производството на
мляко, което често недо
стига в необходимите ко
личества в региона. А при
това — от 760 селища в
региона — мляко се изку
пува само в 290 села.
Беше изтъкнато, че в
снабдяването с бензин ще
има проблеми и занапред,
докато снабдяването с то
пливо ще бъде добро.
М. А.

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО

Новата митница при Рибарци

НА ОК НА ССТН В БОСИЛЕГРАД

Потвърждава се ролята на фронта
• ИЗБОРНИТЕ
СЪБРАНИЯ В ПОДРУЖНИ
МЕСТНИТЕ КОНФЕРЕНЦИИ НА
ЦИТЕ И
БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ЩЕ
СЕ
ССТН В
СЕПТЕМВРИ, ф ОБЩИНСКА
?АР КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН ЩЕ СЕ УЧРЕДИ
НА 1 ОКТОМВРИ 1982 1.
На заседание,
състояло моуправителната и делегат
се ма 14 септември, деле ската., система. Подчертано
гатите на Общинската кон беше. че в изтеЙпия п
ференция на ССТН в Бо од се потвърди голямото
силеград
направиха
об значение иа ССТН за раз
зор върху предизборната решаването на всички въдейност и утвърдиха кон проси и проблеми от пряк
интерес на трудовите хокретни задачи за лровеж
даие на изборните събра ра и гражданите и че занапред трябва да бъде още
ния- Изтъкна се. че в 37-те
по-резултатно
действуваподружници на ССТН
в
нбго на фронта за ускоре
общности преместните
но разрешаване на комудизборната активност се
проведе успешно. Понасто иално-битовите проблеми,
на проблемите по снабдя
ящем са в ход изборните
ването и изкупуването на
събрания, които трябва да
сел с ко стопанските изл ишесе проведат до 25 соптемци.
ври т. г.
Изборните събрания, на
Делегатите оцениха, че
които
ще се изберат ръ
предизборните
събрания
ководства иа подружници
преминаха в атмосфера иа
те и 71 делегати на Об
критическо обсъждане на
щи меката конференция,
досегашните резултати иа
използуват
Социалистическия съюз в трябва да се
общественото развитие, сала приемане на ло-съдър-

жателни програми за дей
ствуване в предстоящия че
тиригодишен период.
Ос
вен това. изборните събра
ния трябва да преминат
при задълбочени разискв/
ния върху проектоустава
на ССТН, в който отделно
място е дадено на инициа
тивата на другаря Тито за
колективната работа, ре-'
шаване и отговорност.
В разискванията . на засела името значително място заеха въпросите
във
връзка с есенната сеитба
и снабдяването на населе
нието със стоки от широко потребление. ОК на
ССТН задължи съветите
на местните общности да
се ангажират много пове
че в тези области. Съще
временно беше отправена
критика по адрес на ко
мунистите в селата, които
не проявяват достатъчен
интерес за работата на ор
гаиитс на местната общПОСТ.

■

»

М. я.
СТРАНИЦА 3

СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

АКЦ1Ш НА СУБЕКТИВНИТЕ СИЛИ II ВОСИЛЕГРАДСКА ОВЩИНА

Развитне на базата
на съдружието

Да се върне незаработеното
ф В организациите на сдружения труд в Боснлеградска община, в коцто по един или друг на
чин са изплащани по-големи лични доходи от поз
воленото вече се раздвижва акции личните доходи
да се съгласуват с чистия доход
През първото шестмесечие
на годината в Босилеградска
община десет организации
от областта на обществените
дейности и пет стопански ор
ганизации, включвайки и об
щите служби в ТО „Босиле
град” са отделяли повече
средства за лични доходи и
за съвместно потребление по
отношение на позволеното.
Всъщност превишено за
плащане не е имало само в
ООСТ „Изградня”, разбира
се когато става дума за сто
панските организации, докато взимането на незаработе
ното се чувствува във всички
извънстопански организации.
През този период тези ор
ганизации повече са запла
тили за лични доходи над
2,1 милиона динара, а без основание са разпределени и
около 560 хиляди динара за
съвместно потребление.

В случая толкова средства
сега има по-малко във фондовете за разширяване на
материалната основа на сдру
жения труд и за възпроизвод
ството. Сигурно е, че тази
сума може би не е голяма,
разбира се за икономически
развити организации и общини. За местните обстоятел
ства обаче тези средства не
са без значение. Не става
дума, че средните лични до
ходи са високи. Напротив.
Средният месечен личен доход по зает през П7>рвото по
лугодие в стопанството в
СР Сърбия възлиза на 11 721
динара, а в организациите
от областта на обществените
дейности на 12 579 динара.
В стопанските организации в
общината същият възлиза
на 7982, а в извънстопанските на 9929 динара. Но без

оглед ип това, няма никакво
оправдание да се разпредля,
онова, което не е заработе
но, по точно за онова което
не е в унисон с Р7,ста на до
хода и производителността.
По този В'ьпрос са разиеквали обществено-политическите организации и Изпъл
нителният С'ьвет па Общинската скупщина. Както подчертава Симеон Глигоров, секретар на Сскретариита. по
финанси и стопанска дейност
и изпълнителен секретар па
ОК 1,а СКС по икоиомичес,си 117,проси, наи-К7>сио до
края па годината личните до
ходи в тези организации ще
се съгласуват 07,гласно предписанията п Резолюцията и
чистия доход. В тези оргаиизации подчертава той вочо е раздвижена активност и
со чувствуват положителни
ефекти. По-точно, каюьпто
е пример7,т в ООСТ „Сло
га” и още някои 'други орга
иизации личните доходи, с
цел да се върне незаработе
ното и да се защити акуму
ладията,- са намалени.
В. Б.

* ■ <'</ . 1

ф развойните програми на общините в Нишки регион грябва Аа се коренят върху научна
основа — :изтъкна инж. Борис Борисов, директор
на Завода за обществено планиране на Междуобщинската регионална общност Ниш

Повод за срещата пи с
инж.. Борис Борисон, дире
ктор па Завода за общес
твено планиране па Междуобщнпската регионална
общност Ниш( до неотда
впа председател на Общин
ската скупщина в Димитронград) бс присъждансг
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ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОК НА ССТН В СУРДУЛИЦА

Приети изборни документи
Заседанието на Общинска
та конференция на Социали
етическия съюз в Сурдулица,
проведено на 10 септември,
мина главно в обсъждане на
въпроси и приемане на проектодокументи, отнасящи се
до предстоящите избори в
ССТН.
По този повод бе прието
предложението на отчета за
изтеклата четиригодишна ра
бота на Общинската конфе
ренция на ССТН, както и до
кумент за задачите и про
грамите на активностите за
провеждане на изборите. Ка-:
кто е предвидено изборите
в Социалистическия съюз на
трудовия народ в общината

ще се проведат от 1 септемри до 1 ноември т. г.
В приетата програма се из
тъква, че предизборните за
седания в подружниците и
местните организации ще се
проведат до 20 септември, а
изборите до 1 октомври, ко
гато ще се изберат и делега
ти за Общинската конферен
ция на ССТН. Изборното за
седание на ОК на ССТН ще
бъде проведено най-късно до
1 ноември.
Както е запланувано в ре
шението за състава и струк
турата на делегатите, нова
та Общинска конференция
вместо досегашните 97 ще
наброява 67 делегати, а Пред

седателството й 13 делегата.
Говорейки за предстоящи
те изборни активности и за
дачи председателят на ОК
на ССТН Томислав Маркович подчерта, че на С7>брани
ята трябва критически да се
прецени отчета за четири
годишната работа, в ръковод
ството на Социалистическия
съюз да се изберат добри и
засвидетелствували се с де
ла самоуправители и да се
определят предстоящите за
дачи, които още повече ще
афирмират тази най-масова
обществено-политическа ор
ганизация.
С. Микич

КОМЕНТАР

Дойдоха само двама
Трудовата организация „Автотранспорт”
в Босилеград стопанисва в една от найЦ
• нестабилните области на стопанския жи
вот у нас. Нафтата поскъпва, и често, и
много, резервните части се намират труд
но, недоимъкът на автогуми е остър. Тези
трудности ще предизвикат — както казва
директорът Любен Митов — загуба от
няколко стотици хиляди динара.
Неведнъж и не на едно място се изтъ
ква, че този колектив не може да преодо
лее трудностите със собствени сили. Сле
дователно, „Автотранспорт” се нуждае от
помощ.
А хората отдавна са казали: „Помогни
си- сам, за да ти помогнат и другите”.
Досега „другите’ относно компетентни
те органи в общината и останалите трудо
ви организации помагаха и продължават
да проявяват готовност за помощ. Минала
та година „Автотранспорт” беше освобо
ден от някои видове облагания. Неотдавна
Изпълнителният съвет на ОС раздвижи
нова, подобна инициатива.
Трудещите се в организацията трябваше
да си помогнат с по-усърден труд, по-ви
сока отговорност и трудова дисциплина,
подобрена организация на работата, порационално ползуване и пестене на гори
вото и маслата ...
За съжаление трудещите се в този ко
лектив не искат да си помогнат, а члеж>вете на СК се „стараят” да действуват с лоши примери. Неотдавна беше насрочено
събрание на първичната партйина орга

низация, в дневния ред на което се на
мериха три, в момента най-важни въпро
си: активност на комунистите! в син-/
диката
и самоуправителните
органи,
приемане на програма за действуваг
стите в синдиката и самоуправителните ор
гани, приемане на програма за действуване на ПО на СК в реализацията на кон
гресните заключения и резолюции и при
емане на нови членове. Очевидно е, че
събранието беше свикано с цел да се мо
билизират комунистите на борба за осъще
ствяване на икономическата стабилизация.
Но този факт „нямаше” никакво значение
за комунистите в тази организация. На
събранието пристигнаха само двама от 56
членове на СК?! А само десет от тях имаха оправдателна причина за отсъствие.
За поведението на членовете на СК в
„А втотранспорта” не е нужен коментар,
Искаме само да попитаме: с какво право
тези хора занапред ще притежават черве
ните партийни книжки, когато тъй безот
говорно се отнасят към решенията на Два
надесетия конгрес на СЮК и Деветия конгрес на СКС? Кой е този въпрос, по-важен
от реализацията на конгресните резолюции,
който може да ги „доведе” на събрание на
първичната партийна организация и да ги
призове към действие? И накрая, докога
този колектив ще търси помощ, дори „и
от бога”, а неговите членове, преди вси
чки комунистите, се държат като че ли
живеят далече от проблемите?

м. я- — к, Г.
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Б. Борисов
то на Емблема на септем
врийската
награда
на
град- Димитровград по по
вод 8 септември — Деня
на освобождението на Ди
митровград от фашизма.
— Признанието винаги
радва. Още повече, че се
дава за многостранна де
йност: за принос в общес
твено-ико комическото
ра
звитие,
развитието на са
моуправителната
социали
етическа система, междуна
ционалните отношения (с
други думи: братството и
единството) и
обществе
но-политическа
дейност..
Признанието обаче прие
мам, като признание на
всички
обществено-поли
тически и стопански субе
кти дали огромен принос
за развитието на Димит
ровградска община като ця
ло.
На въпроса за същност
та и характера на дейно
стта на Завода, който се
га оглавява, Б. Борисов из
тъква:
— Основното е да се от
крият перспективи на раз
витие в съдружието на 15те общини в региона и на
деветте региона в Републи
ката. А това ще се постиг
не със сдружаване и обе
диняване на стопанството
върху доходни основи, в
което намират интерес ор
ганизациите на сдружения
труд. ^Второто съдържание
е в ооластта на обществе
ните дейности, където до
особена изява трябва
да
дойде принципът на солидарност и политиката на
равномерно развитие. В

плановете се определя тем
път на развитие иа общи
ните, така че този темп да
бъде ло-ускорен в изоста
ватите общини, за да до
гонят ло-развитите.
За начините по осъщес
твяваие на тези цели Бо
рисов подчерта:
— Няколко са начините
за ускорено развитие на
изоставащите
общини.
Първо чрез системата', съ
държаща се в насърчител
ната политика
по-блаусловия за ин
го приятни
вестиции (заедно със сред
ствата на Фонда за насьр
чаваие
развитието на не
достатъчно
развитите об
щипи; чрез
стимулиране
на кадрите на недостатъч
но развитите общини: чрез
стимулиране на кадрите и
- обезпечаване на други ус
ловия:
обезпечаване
на
жилища и под; чрез учас
тие на регионалните
самоуправителни общности
на интересите в решаване
то на въпроси от областта
на .материалното
произ
водство (стопанска инфра
структура) и в областта на
обществените
дейности)
(детска. социална и здра
вна зашита, образователно
дело и други).
Как тази политика се ре
ализира на примера на Ди
митровградска община?
През изтеклия пери
од в областта на водното
стопанство
регионалната
общност на интересите в
тази област допринесе за
уреждането на р. Нишава
на дължина от
около
-км., уредена е Кусовра
нека река и предприети ре
лица антиерозивни рабо
ти. Построен е .и районни
ят водопровод. Построен е
малък Язовир в Забърдие
то, а следва да се постро
ят още два: край Желюша
и Погановски манастир.
Почти няма селище, в ко
ето^да не е решено водоснабдяването.
В пътното стопанство за
последните три години са
прокарани около 30 км
междуселски пътища. Сред
ствата са обезпечени СЪВместно от Републиката и
региона с участие на мест
ната общност за некатегоризирани пътища. Електрификацията също прик
лючи. Последни селища,
които се електрифицираха
са: Искровци, Петачинци,
Врабча и Драговита.
С една дума, това е само един пример, а Заво
дът, оказва и ще оказва съ
действие на 15-те общи
ни в региона във всички
области — от стопанство
До опазване на жизнената
среда на човека и градоустрояването, заключи на
края
инж. Борис Борисов.
Ст. Н.
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ОТПЛАЩАНЕ" С КРИТИКА

ека полека, спечелихме епитета на обЩество, с много разпространена и интензивна критика, която е така квалифицирана и в някои чуждестранни
нформативни средства. Критикуваме всички
навсякаде и — всичко. Комунистите в своите

които в ппяктм»^
1,а Резкост и радикализъм,
по-рядко ор „ «с а ”а от^лни Х0Ра и колективи
зват опопттонм-з^
Ва1’ Тук се повече забеляКак инак пп-1тГт! юрократичното своеволие,
напримео г гппГи» 46 Да Се обясни истината,
тически пешяпя
’ °Т местата в к°ито се фак-

скупщините, работниците в колективите и в са- но Когврнр

рр

зи негова задача става толкова по-тежка, че с
воала на „острата” критика се. прикриват и опор"
тюнизмът, и демагогията, и бюрократическото
своеволие, и всевъзможните сепаратизми... Защото, критиката все по-често се отправя „през
плета”, посочва се на уж съществуващите и дей-

° т е все п°-°бРеменява- лчават. Този маниер, обективно — без оглед на

това.

ито съзнателно или несъзнателно го практику
ват — е опасност за единството на Съюза на ко
мунистите и нашата общност. А единството —поРади моменталните икономически затруднения,
„
*
„
Се °30вахме — ни е по-потребно отколкото когато и да било, защото безброй пъти се
уверихме, че заедно, сплотени, можем да отстоим
и пред нан-големите изкушения.

ГГпп-пг.аио™
____ _
рено. След приключването на някое заседание,
повтарянето на „острата” критика, която некаквито у нас има в изобилие, често казваме:; престано слушаме и четем е многозначно. Преди
добро бе; участниците' в разискванията бяха твър всичко с привидната
критическа резкост в мно
де критически настроени ...
го случаи се „наваксва” недостатъчната аналитичност в разглеждането на темите и явленията,
мЦод удара на тази наша критика се намериха След
това, по този начин се скрива безотговорна ‘
действително всички явления в обществото. И стта и безделието на еди кой ,си, 'защото всички
Ето защо, критиката сама за себе, без оглед
нередовното снабдяване с някои стоки, и скоко- ние — било да сме в организацията
на сдруже- на степента на вербалната й острота и разпрообразното увелечение на цените, и нерационал ния труд, местната общност или в най-висшето
ните инвестиции, и антисамоуправйтелните по- партийно ръководство и форум — във всеки страненост, не може да бъде първостепенното
стъпки, и митото и корупцията, и непоследова случай трябва винаги да си поставим въпроса: мерило на нашата готовност, че от пътя на соци
телността и безотговорността, и ...
какво сами направихме за поправяне на това, алистическото строителство да премахваме поза което говорим, лично и в организацията към бързо всичко, което не е в унисон с нашите
Кратко казано, има толкова критици и крйкоято принадлежим. В противен случай, нашата идейни и политически определения. Критиката
тика. че
погълнати от нея
като че лц
с дела винаги беше и остава по-действенна от
същата е най-висшата ни цел и интелектуален и критика — без разлика колко на глед да е
рязка — ще звучи като „отплащане” пред соб критиката с думи.
трудов радиус, почти и не стигаме да забележим
ствената съвест и обществеността, която, за на
Времето и обстановката, в света и у нас, са
инак твърде видимото несъотношение между то
ше щастие самоуправително и социалистически такива, че с вербална критика не можем да се
ва силно критическо настроение и отделната и
колективна готовност на всякого за по-бързо из е зряла успешно да различава илюзиите и дей- „отплащаме” нито на обществото, нито на се
ствителността.
бе, а особено не на Съюза на комунистите, кс*-,
менение на състоянието, от което не сме ДОволни, да осуетяваме явленията, които ни обкръ
Съюзът на комунистите още от началото си муто такива маниери, както казахме, винаги
жават и огорчават. Това, така очевидно несъот- в своите редове и в обществото отглеждаше кри . бяха чужди.
ношение по правило мирише на критикарство, тика и самокритиката. В настоящия момент, таМирослав Кораксич

МИТЯ РИБИЧИЧ

Самоуправлението е право,
но и задължение
За Дванадесетия конгрес не ,бих
говорил много. Беше това явен кон
грес, имали сте възможност да сле
дите всичко, което беше казано на
него, запознали сте се или пък в
школата ще се запознаете по-задълбочено с неговите документи. Понеже р7,ководих с последното заседание на 12-тия конгрес, имах достоинстена, но и доста трудна и отговор
на длъжност да посоча в заключенията основните стойности и предимства на тази най-висока среща на
югославските комунисти, Това сте
слушали или прочели. Вероятно си
спомняте, че’ си послужих главно( с
думите и констатациите, казани от
другаря Тито на неговия последен,
11-тия конгрес. Това не го направих
само затова, защото ми беше ясно,
че никой от нас не може да замести
Титовата творческа роля и значението на неговите заключителни речи
на всички следвоенни конгреси на
ЮКП и СЮК. Именно, ако всичко
онова, което Тито каза в заключение
на 11-тия конгрес, ако всички него-

Прсдедателят * ма Председателството На ЦК на Оюк Ммтя Рибичич изнесе пред курсистите ма Политическата школа
на С]ЮК „йосип Броз Тито" и Кумропсц лекция .на тема „Актуални задачи ма СЮК след Дванадесетия конгрес на ОЮК".
Приветствувайкц осмия випуск на тази школа, Рибичич найнапред каза, че от оригиналния марксически фонд на това
учреждение най-значителни са лекциите на Едвард Кардел по
повод откриването на школата, и цикълът от лекции на дру
гар* Тито през 1977 година на тема „Борбата и развитието па
ЮКП между, двете войни". Рибичич след това говори за зна
чението иа Дванадесетия конгрес на ОЮК, за нашата настоя
ща икономическа и обществена обстановка. Поместваме из
вадки от това изложение иа Рибичич.
ви предупреждения станаха още поактуални след 12-тия конгрес, това
представлява остра критика иа рабо
тата на СК в междуконгресния ман
датен период, между 11-тия и 12тия конгрес. В този период, въпре
ки Титовите предупреждения, се на
трупаха многобройни слабости, осо
бено отслабна фронтът на организи
раните социалистически сили срещу
посегателствата на националистиче
ската идеология, срещу всички ви-

;овете се увеличиха с над 12 мили
арда долара, значи права ескалация
на дългове, всички видове на вътре
шното потребление далече надмина
ха реалния доход на югославското
стопанство, беше отбелязан най-ви
сок процент на инфлацията в след
военния период.

дове национализъм, но и битката за
стабилизация остана и по-нататък
„един от най-слабите пунктове в
нашето стопанисване”, както каза
Тито иа 11-тия конгрес. Не можем
да обвиним този четиригодишен пе
риод за всички наши трудности. Те
Обществено-економическата «ситуимат по-дълго минало. Но все пак
ация, събитията в Косово, и всичко
този период беше * период на наша
онова,
което се случваше там, в разиай-голяма непоследователност в ико
номическата политика. През изтеклия
«стогодишен период, от 70 до 80, дъл(На 3-та страница)

е

2 Комунист
ОТ НЕОТДАВНА СЪСТОЯЛОТО СЕ ЗАСЕДАНИЕ

НА

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИЗПРАВЯНЕ ПРЕД ИСТИНАТА

СТВОТО НА ЦК 11А С1С НА СЪРБИЯ

БАЩА
Н
СНН
Акценти за шпганп

обстановка в Републиката

на края на разискванията ДУШАН питие, създава се убеждение, че обществсни информативни средства са
ЧКРЕБИЧ между другото каза:
сила над обществото, независим пар
„Искал бих да посоча измисле тньор в обществената акция”.
ния тезис, който се цромъква в об
„Имаме впечатление” — подчерта
ществеността за това, че Съюзът на МОМЧИЛО ВАЛЯК — „че някои тен
комунистите и интелигенцията еа в денции в печата траят по-дълго преспор и че Съюзът на комунистите е Мс и че и днес — и покрай акциите,
инертен когато се касае за потребно които предприехме — не е малък
броят на- обществените информативни
стта от по-нататъшното демократйче средства и рубрики, в които лреобла
ско развитие.
дават групово-собственически отноше
нил. Това са онези информативни
Преди всичко, трябва да констати средства, които са широко открити за
раме, че голяма част от интелиген антисамоуправителни становища. Кацията се намира в Съюза на кому
нистите, или чрез Социалистическия зал бих> чс в няк°и случаи, според
сък?з и множеството институции на онова което някои говорят, това дейполитическата система активно и кон ствитслно сс граничи с открита опо
структивно участвуват в изграждане зиционна активност. Не е случайно,
то на нашето самоуправително раз
витие и в самоуправителното обще относно не може вече да бъде слу
ство във всички области.
чайно, че пространство получават ли
чности, които са отдавна в конфликт
Върху провеждане на становища
та на Деветия конгрес на СК на Сър със Съюза на комунистите. И, това
бия и Дванадесетия конгрес на СЮК п°пРаво за онези теми, поради които
се обединаяват й ангажират голям и дойдоха в конфликт със СК.
брой хора от хуманистическата и тех
ническата интелигенция, голямо чи
пък,
ДРАГОСЛАВ МАРКОВИЧ,
сло творци от областта на обществе счита че сс касае за „изкълчване на
ните науки, природните науки, писа
тели, университетски професори е информативните средства цялостно
различни професии, журналисти, ар от системата на нашата социалистиче
тисти, ХУДОЖНИЦИ и други ТВОРЦИ . . . ска самоуправителна демокрация”. В
нашето общество,, оцени Маркович,
Следователно, не може да се говори за спор между Съюза на кому никой няма монопол върху изнася
нистите и една така творческа обще нето на становища, което ще рече,
ствена сила. Съюзът на комунистите че го нямат и журналистите. „В то
* е в конфликт с националистите, с ва отношение трябва да разясним неедна — казал бих — малобройна гру
па анархолиберали и с догматично- щата, защото журналистите се дър
унитаристическите сили. Кратко ка жат като инспектори на социалисти
зано, Съюзът на комунистите е по ческото самоуправление над целия
литически конфронтиран с една гру механизъм на нашето общество. Ка
па антисамоуправителни сили в найсае се за групово-собственическо пове
широк смисъл на тази дума.
дение, което доведе до там, че инфор
Спирайки се специално на дейно- мативните средства станаха политистта на анархолибералите, Чкребич
чески центрове, партньори на орга
добави, че те — вместо да се занима ните на властта и
на политическото
ват с работа, за което работническа ръководство в страната ..
та класа им е обезпечила усЛовия
чрез отделяне от собствения си до
ход — се занимават с така нар. отри
Щ
чаща литература. Постоянно отричай
ки самоуправлението, анархолиберали
те омаловажават нашата система и
се прилепват към аитиюгоелавските
и вражески кръгове в чужбина —
убеждавайки ги, че нашата система
на самоуправление е в криза. На свс
та искат да представят, че в Юго
славия владее един вид деспотизъм.
ЗА ИНФОРМАТИВНИТЕ
СРЕДСТВА
На заседанието на Председателство
то няколко участници говориха за
информативните средства. „Въпреки
че нямаме всестранен преглед на наличното състояние”, заяви ЖИКА
РАДОЙЛОВИЧ, „веднага можем да
кажем, че не можем да бъдем довол
ни с осъществяване на утвърдените
насоки на' действуване в тази област.
Имаме предвид това, че в критиче
ското, откровено и отговорно писане,
което характеризира най-голяма част
от обществените информативни сред
ства, по-често проникват сснзационализъм, критикарство, неотговорно и
неаргументирано разглеждане на ня
кои крупни въпроси на нашето раз-
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— Връщайте незаработеното!

Началникът на Секретариата на вътрешни работи к Изток изпратил сина си п затвора поради националистическо нарушение. Всичко се
сляло в гази драматична родителска конвулсия — и чувството на чест,
и високата степен на отговорност, покрай останалото и поради обще
ствената и служебна функция която има. Примерът за отговорния, но и
нещастен баща от Изток е израз на една дълбока драма, която се случила в едно семейство, но и на обществената драма, която днес преживя
на Косово

с добро намерение — разбира се —
с желанието да посочи и положител
примери. "Когато биха всички ка
ни
Косово е днес — и Щс бъдс още то той”, четем заглавия във вестни
област на изключително и ците. Не трябва. Защо? Примерът
дълго
постоянно внимание, на нашата, но и на отговорния, но и нещастния баща
ма чуждестранната общественост. Вси от Изток е израз на дълбоката дра
чко се наблюдава, регистрира и ана
лизира под двойна леща. Ако едно ма, която се случила в едно семей
нещо в други обстоятелства би мо- ство, но и на обществената драма,
жало да пром7,кне и на по-внимател която днес преживява цяло Косово.
но око, днес всичко се вижда и, в
Трябва да им се помогне: На ба
светлината на сегашното състояние и
отношения в покрайнината, сериозно щата да се върне-синът, на Косово
и
на
обществото като цяло-младите
се оценява — в печата, на общество
ните събрания и в самото семейство. хора’ които са отровани с омразата
Всичко възприема и други и по-инак и ги носи лудилото на национализма.
ви обществени и политически изме Трябва да имаме ясно становище за
рения, търсят се причините, говори кого и против кого трябва да се
борим.
се за последиците.
Сиво Кържаиац

Да се каже: в Косово е сложна
обстановката
не е достатъчно и
сегиз-тогиз отеква като фраза. Там
се води битка с противника, който е
отсрещната страна на барикадите и
с онова, което носим в себе си. Някаде това е врагът, който раздухва
омраза между хората и народите, пре
среща гражданите и предизвиква по
жари, някаде — пък — нашият опор
тюнизъм, колебанието или страхът
сериозно да му се противопоставим.
В Косово всеки ден се случи и не
що, добро или лошо, което по своебра
зен. начин изразяра същността и ха
рактера на косовската драма. Начал
никът на общинския секретарат на
вътрешните работи изпратил сина си
в затвора поради националстическо
нарушение. Всичко се сляло-в тази
драматична родителска конвулсия —
и чувството на чест, и високата стен
на отговорност, покрай останалото и
поради обществената и служебната
функция, която има. За своя жест,
— в който има инещо епично, величествено — той 'заслужава всяко уважение', без гръмки аплодисменти и
публицитет, който му даде печатът,

Извънредното положение — какво
то е днес в Косово — търси и извън
редни усилия и търпение час по
скоро да се излезне от икономиче
ската и политическата криза. Всяка
пост7,пка — на работното място, от
политическата трибуна, във вестника — за който се пише, на телеви
зията . или радиото — трябва да се
мери с това, колко и дали. допринася
за тази цел.

Не бива нищо да се направи, кое
то албанските националисти и иредентцети може да считат за свой ус
пех. А такива неща има. Техен
плюс е когато сърбин или черного
рец напусне Косово, когато студенти
те от Урошевац масово не дойдат на
свикания разговор, всеки пребит чо
век, ^всяка отрязана овошка. Удар
срещу националистите е решително
то и острото реагиране против вся
ко тяхно покушение, поражение за
тях е когато цялото село албанци из
лиза да посади и възобнови изсеченото лозе на съседа сърбин или чер,ногорец. Една такава акция е по-сил
на от всеки доклад. Възобновеното
лозе ще има непроценима стойност,
по-ценна от гроздето, коего ще ро
ди в него. Онзи който .го е садил добре ще внимава да не го изсече ня
кои друг. Защото онзи който днес
потайно, в тъмнината, сече младите
овошки, няма да се стеснява да на
прави същото с хората и утре. Зна
ем ги от миналата война! Ето защо
тряба — в името на' братството и
единството и перспективата на жи
веенето в равноправната общност на
свободни хора и народи — трябва
остро да им се противопоставяме
С ВСИЧКИ средства. Трябва да създадем атмосфера на несигурност за
всички националисти, които внасят
зла кръв и нещастие в народа. Ко
сово за тях трябва да стане гореща
и несигурна земя. Всеки за себе си
и всички заедно можем съществено
да допринесем на това — в собстве
ния см дом, на улицата, в училище
,
то и “агазина, в трудовия колектив.
Да »е бъдем търпеливи, да не пре'■Д; мълчаваме нито една националисти^
че.ска провокация — в това е смисълът на нашата идейна и полити(3. Йованович)
ческа борба.
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з зизвалгз а оннзгйхзоаски ‘вПиа инзоахзлоалах вн зин
-ваоевйдо оаозви-ои ве киаоазл хваваенз зз ва з оииаохдозн
•валах вн хзоназхггараеиоаи вхвг\ткаол-ои и-охоахззьвн ве киаоа
-зЛ зхинзахззтпго хо оназ и ^поан нзазхваоевадо нзилноазп
китпвн а“внноаихнзиао внивах вакаавхза^ап зинваоевадо инзизхо
инннза ве ихзве вн знваЛаомтп охонаоаза и охоньоавд -9
•иаохнвф пнзахззшдо зхиллаа
и ‘алах кинзжлааз и 'вхватиаиьл и хваижвлнв гз ва зьзаоп
охзон н ‘валах вн вззпоаи а ллВдьоП'ма гш охоеанд-ои
й кихКнве инавхиПифза ве зхиавнп вн вззазхни знвяхзвавн
игя хкзвниапоа ва вядках знвяьозвн' охонавноиззфоаи и знва
-ииаофни охонкгп-отт "Кинзгпойхо зхиназхиаваплоивз вн охзих
-иаева и аохоа и хмлаоап кгшзяхззгпоо вн охзнвяваеча а кил
-оаонхзх вхвннзизаячо и алах кинаВнОиззфоап ‘охзинвне вх
-внЛвн вн зихзвьл охонкаол-ой ваииаифв зз ва 'охояхззьаоях
и' алах киназхиаояеиоап вн знвяважвалвне^я оназхваоазаз
-оп-оII ве Вхваиазн и зхияонзо лвалалзнзтачячол и хважвал

на
щности на интересите и самоуполвителния доходен начинтряообезпечаване и разпределяне на средствата. Общностите ___
ва да станат място на самоуправително споразумяване, опре
деляте на развойната политика и усъвършенствуване на обра
зователната дейност и за утвърждаване на критериите, и
рилата на свободна размяна на труда. Комунистите и деле
птите в общностите са дължни да подтикват плановото раз
витие рационалността в мрежата на образователните органи
зации и ефикасността на възпитателно-ооразователната оаоота
и па се застъпват за последователно осъществяване на
шествено договорената политика за изравняване материалното
щ^южение* на ^з^ргиюванието с другите дейности на сдружения
то уд.
Значителна предпоставка в раотитнето ^
ношения върху основите на свооодна Румяна штруд^ пред
^ганюир^еРасторедТ иптерсс^тге1ЧвъРХу0териториаленРаи Ф%1Кмирането на
осъшеств^йат действителните, ипге
“Жв.4»—^ си па сдру-

шите и
нова на напредъка на
самоуправителните отръст на производство и развитието на
ношения.
обоазователните организации,
съвместно с
НУЖНОдреу^Г?Ргмизации „а сдружен труд. по-задълнаучните и
организацията
н
структурата
бочено да проучват промените в
на труда, като важно условие за реално планиране иа развитието на
сГдържи

сметка за реалните кадрови цотребности на СДРУженшГ ТРУД. Същевременно трябва да се противопоставя сРе
п,V явленията на стихийно разширяване м^жатанИ
откриването на отделения и центове за администрати
обпрофесиш
самоуправителното организиране на
разовагелната дейност трябва да се чР^ДОле” я-^шГкон
« ггчпаткртл к'1 организации (огромни и миниатюрни;, КОД
^о нГс^остюотваГдастаъьяно върху Доходни и с=«;
телни принципи, не представляват програмна ^питате
образователна цялост и не могат реално да допо“"а®
"
потясното свързване и пронизвано на учебната и нау '«««зея
лователска работа, материалното производство и ДРУ<
°бЛаСГ5/длъжд'юст е на комунистите да развиват съзнание за
необходимостта от по-грляма ориенти ровка на мяаяртс
_
производителни занятия и творчески, продуктивен ТРУД- ь то
смисъл е нужно чрез системата на > разпределение и ЧРеР ДРУ'
ги системни мероприятия да се засилва обществеио-иконом ческото положение на производителните работници, да се из*

-ен. за егг ваджгх ООожуоц онжогсеъа иноива иезх д -инои
-ва зхихинева он1ьч.хехооПОН, и дхИмонинвдгшшоц а щгвипнохои
Зхинонепохооноггаз ХвжйнДева за тлт оеаъд-ои зз вдвдлщ
•оикДеи вмихшгоп вхвнавахв вн. знвхжзаоаи
анггзхеноДзггзоп иьзиездо $0 шг и икзп югонвнохоомооизаен
ве знваеггои хо витае вхьнЗахазьвм-ивн ен шехищее ‘к^зе вхвн
-зходвадозн о вмелан а^а зхиипкнь'0 и ехвинпззишгаап хьахо
-оеи и хвахозшчао зз вИ онтхзхваоазкаоп з оюшохдозн •алах
кинзжАсИга ви- зхиипвеиншао и иадон-шдо зхинхозм *сзхинит
-до хвюи виаохиазх ехкоез вн ехвигйе ел ехвмходвадо ве хзон,
-аоноахо и охода онодооо 'ехвипвзвгоом вн знваьаишева ве
'Зхихоии вн анвавниГТздО ве 'кюзе еггноф вн знвакаиптева ве
виаоггзл инхииапохвггд-он хеавггеъз зз вгг з ошпгохдозн
• -охзнвазинеиохз. вн вххооуьиV*онсми
и валах вн Зххзонкзхиаоаеиоип вн зшзтиаон тояхопоаеичлш
.вн ьиаО'аонхзх 'вннзизаа^з-ивн вн охзнвакаигпева вн зхиаонзо
лхага охоахзаоаеиоаи а ипинхзвьл имьиза вн еаохоа вн ох
-зинзьиазал вии зйнзьвне оикаол зннзшонхо ваох д зхиаохва
-зиоо>г вн иинвеин1Ваао зхинаонзо и иипвазиоон зхи^зазазизе
зч-з иггзхнаоаеиоаи зхимзнвпохзоноазз ^хз хвеа‘ьаз зз «ва оназх
-иаваиАоивз •иаонзо имззьиионояи оннкохзоп лха-ха вадвах
аохмзз вйкзахззшдо а алах кинзжлааз вн зхиипвеинвлао ивх
-хо и>1 Нсажохер! 'зхипазазизе вн охзнвавжлапл вн знвакаомзЛ
ве и охмвм “п-охоа икнол-он онм<оие^а вн знвавае^з ве 'еахо
-азаз зхиизвлваонева вн знваеаоией онггвгмихно ве хзонзахоа
-аон -вхвнхкх вн вхвмнзпо и хзеадо иевх а алах, кинзжлааз вн
ииПвеиивлоо зхинжоаз н зхиаоалах ‘з^наонзо вн хоонваиеинвл
-ао виаз1иаваилоивз вхвтвалахззшгО вн зихиаева охонщнхехвн
-ои лхаха хвалахзиза ва вядках иаиз инззьихзиавипоз инва
-иеинвлао охиллаа "и ^3 вн зхиипвеинвлао и зхзаонза^
•охояхзаояВиоаи вн хзон
-аидвхз и хзонивах 'иазхйаояейоап зхимонвнохзонзазз вн охзн
-ва^жлааз хваиаЛйихз ва охиоя 'ИяОз^м; ияозьииюноми вяимех
ви зн1В1\гзи<ш хо вххзоииаохдози иноз ззалноя хвихзазд
:зивапзамл охсяолзн вн. и охявя ‘ояхзаоаеи
-0с1и охонваиеинвлао ьшзяхззшдо вн знвякаишеца вн вяозоп
оп веляхоиза ва оншзизл-ои аохязз ьинзяхззшдо зикахолаои
ва ониаохдозн з иазаз иназахо вн вххооньифипзпз хо юшва
-жохеи ■ояхзаоаеиоаи охонваиеинваао онзахззтдо вн охзнва
-каигпева лхач.а вхвмозвн вякяхззш^зо' зз ва оггьихяваи-оп он
-азхвяоазазои-оп оииаохдозм з аоиази' кншкохзазаи д "I
•хах лаж
-знгеи и иипвеинвлао зхиаоянвд 'вхоаодо -вхвнходвазап /оахо
-аояеиоап онзивпохзоязггзз охонниаач-и Вн алах кинзжлааз вн.
зхиипвеинвлао я кинзшонхо йяз^ьи^VОнояи-онзяx^^IПдо иназх
зхийззь^зиавипоз. вн охзихиаева лхахья ваиеин
-иявапЛоивз
-влао зз ва онггзхигпза вядках зхихзинлкон вн хч,еогч:з
•Н)-х и зхиаохвазпооя вн иипвеин
-влао зхинаонзо и ипггвазпооя зхиязазазизе 'алах. кинзжлааз
вн зхиипвеинвлао вн ваонзо ехвнавйазхви вн знвяпзаял 'зх
-инзп вн знвяважа^яхл оназхияваилоивз вн акзхзиз вньоаз
-олггха и внаидвхз ай вхс*яходваева вн вяхзазао вн вдзахопл
знваихззяни он^вяифз и онавноипва з 'ияазеза и ояхзпоя
II
-еиоап о'тЛязх ве ‘кинзжоаяоавхиивя ве. знваизнвниф вн иа
-ояеи вн охзнвявьзпездо а аннзжачлгве зхиаоаегя вн охзинзн
-ггчлгеи вн ихЗязоп зз ва вядках зИнвииня оикаол-ивн -иазао -•

мерят възможности за създаване на оргашчзации на сдружениа тр\/д в обществения сектор и зд разширяване на обще
ствено организираното производство чрез сдружаване на сел
скостопанските производителина
3. Самоуправителното организиране и сдружаване
селскостопанските производители • и тяхното свързване • в сис
тема н'1 сдружения труц
агропролшшл^ността, представляват основата ина борбата за разширяване на обществено орга
низираното производство. Изхождайки от значението на част
ния сектор за всеобщото производство нд храна. Съюзът на
комунистите в Сърбиа като цяло. а отделно в .организациите
иа сдружения труд в обществения сектор и на село. тряова
отделно внимание и активност да посвети, на укрепването на
процеса иа самоправително организиране, сдружаване и свър
зване на селскостопанските производители.
Конгресът подчертава
необходимостта в земеделските
кооперации и в организациите на кооператорите да се До
изграждат съществуващите самоуправителни актове с цел за
по-широко включване на селскостопанските производители във
всички самоуцравителш 1 отношения и процеси, а преди всич
ко в планира и сто на производството и разпределението на
дохода. Селскостопанските производители имат решаваща ду
ма във връзка с това — дали ше основат земеделска коопе
рация или основна организация на кооператорите.
Необходимо е всички организирани социалистически
противопоставят на слабостите в дейно
сто1 на Организациите '.да селскостопанските производители —
като се поЧ''С от пепавремоммото поемане на селскостопански
•продукти, грешките при меренето, намаляване на качеството
и цената, дори ЦО нередовното изплащане иа иззетите пазар
ни мзлишеци.
С оглед иа все по-големия брой старчески семейства, е
необходимо да се изнамират по-еФикаони решения на този
за селскостопанско
проблем, отиоопо иа тяхната подготовка
производство, гсакто и мерките по социалната пошттика. Те
трябва да сс оомовават върху обобшсствяваието, откупа 11 а
земята и сдружаването на селскостопанските производители
и техните средства, както и на взаимната солидарност Аге>вду
селскостопанските производители и в сдружения труд изцяло^
4. Конгресът подчертава, че*в предстоялия период тря
бва' да се съгласува развитието, да се обезпечи по-чувствителеи ръст иа производството на оомовни селскостопански произведения и по-пълно да се използвдт преработвателните мощпости, зарад задоволяване на потребите иа населението, пре
махването иа вноса па ония произведения, конто могат Ра
ционално и в достатъчно количество да се произвеждат, за
пад осигуряване на необходимите резерви, а особено зарад
създаването иа условни за .по-стабидло и дългосрочно увели
чение на износа и по-успешно включване ма агропррмишлс.
иостта в международното разделение иа труда.
СъдоЗът на комунистите в Сърбия изтъква, че по-стаоилтю го и по-добро снабдяване на населението и промишленост
та с ооновии селскостошшскн произведения — -изисква и
потребителските центрове, преработвателните и износните ор
ганизации. както и резервите пл всички равнища, изхождаики от баланса иа своите потреби, със самоуправителни споразумения е пронзводителите да обезпечават производството
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на необходимите произведения и суровини по количество, асор
тимент, качество и сред известните производители.
С производствената насока и мерките за нейното осъ
ществяване трябва да се обезпечи в Републиката напълно да
се задоволят потребите в производството на зърнени храни и
други основни селскостопански продукти, което предпоставя
организирано ангажиране върху осъществяването на плано
вете на сеитбата, жътвата и откупа на селскостопански про
изведения. По-ускореният ръст на животновъдното, производ
ство и увеличението на неговото участие във всеобщото сел
скостопанско производство трябва да се основава върху род■ ното производтво на фуражи.
В селскостопанското производство и на село се разви
ват твърде сложни икономически, обществени и демографски
поопеои. Необходимо е това развитие системно да се следи
и изучава, и върху тази основа да се цдедприемат мерки и
извършват съответни промени в икономическата и развойната
политика.
Необходимо е .да се . обезпечи значително
по-голямо
влияние на организациите на сдружения труд на агропромишления комплекс, а отделно, в първичното селскостопанско
производство, върху осъществяването на политиката на цени
те на селскостопанско-храяителите произведения.'
Рациойалното използване на водите се налага като из
ключително важна задача в индустриализацията и интензифи
кацията на селскостопанското производство.
5,. Съюзът на комунистите изтъква необходимостта
в
предстоящия период да се обезпечи значително по-ускорен
растеж на износа на селокостопанско-хранителни произведе
ния, технологията на селскостопанското производство, научни
те постижения и комплектния агроинженеринг. Със своите
Развойни програми, организациите на сдружения труд са
длъжна да обезпечават пр-дългрсрочна и по-трайна насока
към износ и намаляване на вноса. Борбата за увеличение на
износа тоябва да стане всекидневно, конкретно задължение
и на всички институции на нашата самоуправителна система
а особено на външнотърговските организации, банките, орга
ните на обществено-политическите общности и другите фак
тори, участвуващи в ихщ>са. Необходимо е зарад туй да се
разработят и съответни стабилизационни механизми в система
та от мероприятия за насърчаване и насочване на износа
като траииа насока на организациите >на сдружения труд
комУНИстите са длъжни, като се изхожда от икономическите закономерности, да се бооят за изграждащ^ на самоупоавителни обществено-икономически отношения на базата нт
™«но ^Даване на дохода и поемаме на риска между
всички организации на сдружения труд, участвуващи в произ
водство за износ. Изходна основа за регулирането щ, отноше
нията по ШВОД съвместното производство труда' “носа и
получената валута, трябва да бъде %твърлод1в»1е' на гобстве
но участие в стойността на производството или услулите,
ооостве
както и потребите за сд^Vж^ваце иа валута за разрешаване на
пооолеми по снабдяването на селското стопанство с възпроизводствед материал и съоръжения.
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вхвинвамзиЕи ‘ихзоядзЯхон иизяхззтдо зхишзягд и зхиннзи
-зЯпяз хеявевЯхо вя вядвях ийвйхоян зхинязхвяоевядо-ояилвн
■зиивяоЕЕЯдо Охонвяияифояи вн ехвкзхзиз вя ХЗВН ВНЯВХЗЧ.0
охви и зииваоевядо Оазтзин гн визхзиз ензяхзнияз охвм вг
-жеЯхеи зз вя вядвЯх зиивяоевяда охзтзия и охзтзияляон вн
ОЛ.ЗИЯПЖЯЧ.ЯЧ.3 и охипшгдо 'ВипвеиивлЯо ехвинамят-з -д
•Ян я вхвнвяхз я из ох
.зиивяоЕЕЯдо хвжяаяояп вя зи вявьзпездо зз вя и зхзяодлям
п
ЕхжзЯвяи и вхепзЯ ви ихзонизя иизяхззтдо хеяияеея зз
еЯ и Ииновзнве интияинлЯзян хеоиеинелЯО зз вя ■иязхвявяон
-зЯи хешвЯнеи зз еп 'миез ниьИви ви зинаьлдо ошгзхишгч.пог
з ихвивяхдо /вхетя/ вн вояд оненениязял ве 'имсхзк инхзям
-НОИ ХЕКОИЯнЯзЯИ зз вя з отияохдоон -вниджль я ихзве он
-мзкзЯя -зхиПинходвЯ вн вхвнзя з входвя впязхвхинЕгя-онязхЕя
-оЕвЯдо ее вияоязд иихвиЯиолвяд-он ви знвявяечз ве хвяод зз
ВЯ 'ИИПВЕИИВЛЯО ИНЯВЯОИЗЗфОЯП ЗхИЛДЯЯ И ЗХИНЯЗХЕЯОЕВЯдО 'ЗХ
-иззЯзхни вн ихзопшдо З1.инязхиявянл0квз 'иипвеинвляо зхии
-ззнихияон-оизяхззтдо я з1.ихзииЛиои зт хвявжягяве 'I
■зинвпосвядо охзтзия и охзтзияляон ‘охонязяз
ви знвяеЯчяз онквя.юЯи "бияохолЯон внявноиззфояи НЗНЗХЗ ду
и ххх ве ияифояи ииязхвяоевядо ииояит-ои хвяонвхзл зл ея
'зиивяоевядо онявноиззфояи и охотдо вн иииянипзия злин
-дзьД ви охзинвжягяч.3 и вхвйвялоян хвядзвялчо зз вя онждн
з
ягзийз иеох д 'хзониия внвяижвлнв ииззьяоях 'внхзоявп
Ен охзнвЯийаоф вявизиездо зз охзои з 'зинвяоевядо онявн
-оиззфоЯи з оиззьихзинвиЛх охотдо ви зинзтонхо вяоивх вн
охзнвавяонвхзл езяи оиьизя иязян Ох и зинвяоевядо онаяия
-ифоЯн охонязяз вяляхзнзтЯЧягЗД зз ш а окияохдозн
■хояиж нзяохДЯ и ки винядхяди вн знвявхвлодо- и зхип
.-инходвя ен знвалялзнзгпячд-гзл онявЯоиззфОЯн ве 'зинвяоеея
-до онявноиззфояи и оняонзо знваВьлГОи ее ‘еххзонхоквялзн
вн знвяхвкзяи ве хвяигхзве зз вя инЖчяя вз ядях винзждяяз
вн ииПвеинвлЯо охилдяя и охзинваоевядо я зхихзинлкоду
•ВИЯОЮЛЯОи ВлЕНЯВНОИЗЗфОЯН ЕН нзпзхз
вхячахзь оя пиячи хо
зинЕкинве из охояячи ве хвнхоляои
зз и зинвяоевядо из охонеяияифоЯЯ хвявжягЯояи згпияиьл
оняонзо охонзтЯЧяве язяз злтинзьл охвои язяоиз ‘вхвигтзп
-нои вдвялззтгзо зз вя онязхвяоязязои з оютяохдозуу

обществено-политическите организации и другите обществени
Фактори. Всички субекти на възпитанието и образованието са
длъжни да се застъпват за ло-цялостно развитие на социалис
тическото салгоуправление, с което се откриват перспективи
пред младите поколения.
Марксическото
образование
на учениците, посещава
л
щите ооучение, студентите и преподавателите трябва на твор
чески начин да свръзва марксическата теория и идеология с
революционната практика на Съюза на югославските комунисти и работническата класа цялостно.
Нужно е да се използват такива методи и съдържания
пячт?п^1ИТатеЛН?:рбраЗОВателна работ-а, които оптимално ще
развиват способностите на учениците >1 студентите за критическо вазсъждаване „ творческо са.моуправително ангажиране. ОВъшествяването на автентична самоуправителна- ПОЗИЦИЯ
ж„вотеНиЦтрТуд“аСТ™еНяНТе- ^“^ането^^м в о&дествения
л^ивог и труд са основна предпоставка във възпитанието ня
цялостна, социалистически определена шшност
С °
културната
Функп.щна^лишето^дТТе^съз^в^ ЗЗСИЛВа
навици, заин^ресов1ностДаиСеспС^а„Воаст нна°азвиват културни
младите
да
се
запознават и възприемат истинските културни и художествени ценности, което ще облагородява млт',рНи
и
ще
допринася
към
всестранно развитие на личността им.
на комунистите'1 и д^е3”и спенияХ0ДИМ°СТ е борбата
но-обвазователния процес, срешу немяпкв и° ВъВ възпитател'
управителни теоретически ппет^Ут ^^марксическите. антисамотелно да се осуетяват проявите
„аТИрОВКИ' тмбва решииа идейно съжителство' неутозпнг.Д пасивност, опортюнизъм,
шкъм Доебнобуржоазните бю^ократичее^11™46^0 отн°шение
ките идейни становиц^. оюоократическите и национаЛистичесвъзпиташтето1ана™бнотоПдело1КияНеЯ В пре°бРазованйет0 на
в общественото положениеЛ?Л° изискват съществени промени
прох
ванието върху при^иад на во^п^аЛНаТа
ОСНОВа на
«а образо^
лн?Та °Рнова
въвшенствуване на системата °5°ДНа Р-Змяна на труда
татите и качеството на 2, За
оазпределе------------- резул" В?а,
1??5?еление според
ват и развиват такиве Ой бе
Необходимо е. „да се установя-които работниците
°®ц,вствен°'икономически отношения, в
но с работниците6 в°тази °обяпДСТВоТ°
е ттг\ ’"е V
Управляват съвместобразователните потрйшсти
дох°Да
3 задоволяване на
хода за
Формите на свободна ти-л Нужно *
е повече
пове
да се развиват
сдружаване на тпмя ттЗМяна на труд чрез непосредствено
образование.
и ’ среДства, особено в профилираното
Съюзът'
на комунистите се чагтгпа- „
Vтвръждаване
Дейност върху на. средствата за оВщче»33 самоуправително
основите на ПРИНОгаиеае'к!аТеЛНО'ВЪЗПИТаТеЛНа
телните
организации за нарастване и,3 обра3овзтелно-възпитана

гтгх гттг^т, Вешят к°ятрес СОЧИ изключителното значение на
от^^аТ°™ИРаЯе яа 01>га1НизаДиите на сдружения труд
науката в понататъшното развитие и увеличение на про24

демократическите
самоуправителните об65
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-ВИЛЕЕЙОЦР

■знвнвлтай онавдозт^ОИ’Во 3
и ОВДзхиярп ин^0аЕва
-цлмвчз двйод зо в»
ЗДВИ9ИСШ
- ен озпоаи
ЗХИХОИНД^О^ ХкИН

внВкаехоИзЗц тг и 'икйо инзахздоо лхаъа шкндо зо ъп охзох
'зихивееа онзахззгпдо ощдозоя и- .оналлглн ‘ояонвиохз охзтвн
вн ВНИХИ1ГОЦ ВхВНЬОЙООЛГч.Е’ ИЦГЗЙЗОЙО 90 ВС ОНЬОХ-ОН ОНЖЛН 9
нвки иеох 3 вхвнлвн вн ихкиглеза зхиаои-ивк лхач.а ваваон
-ОО 90 ВС И СЛС1Х КИИЗЖЛйСО ВН И09С39ХНИ зхинивах и ЗХИНЬРЯЮ
-сзязондн вакевааи вс вадкйх ханвсд -ихоонтдо и иипвеин
-ккЮ интгзхиавйпЛо^во иньиоа вн зихиаева и входва вн псувах
-оап '9аонв1ш зхиньоаоонвзао ве вй&ноо и внихисоп вниоаева
ВХВШВН' ВН ХНВ Н9ЖВ8 9 НВ1ГЦ ИСО^ 'ВвИСОХ 0002 01Г вьоиазн вв и
вхвнвйхо и вхеникдЛизд вн знеашшшх онеахозшдо оньоаоохсьс
вн оаднвакахозсггоо и охзнвгозисШ 'вхвнаохозсон лхана знваин
-В1ГИ ОН9дХ09ГПдо ВН И1Г9ХИЗОН имьизя вн знваижвхнв охоноаигп
-ивн 9 зинзьвне ошахозптч.9 хо зь ‘вазгтхеи хаозсино^ ;01

1

^НАУН
хвитдо вйиивн и иойч.ъ зз ец
"ОНОНIV ен оя.юаьин1гЛс1хч,о а
-ЛИОМ 'ЕНВЙДЗ ВДЕЩПТ а
внхззиаяо авнмзиеи он
-вптай 33 № онхоопкП 4вЮ* Й иоойига, неТ1о 0x0°^^

й».кН-

вн
:«а
“

до 9хинршн вяхи ва н вн дихйвевд охоН9сюнол-он вн охднвавьаговн
"Г“ “
*шш! Ен охзнвТяисши Г^“^нЕи
вн хъх9а^ц-н ьс вадках динеНйна ошгдСхо Линип*д\> л да-Нпо-т

™Ео%нж^лто ЕЕза^едЕа^®^^х“а^^итЕХх№3мз0 'едлах
■оо а ихздшзйц иН1ганхо ве ипин^л , й?0И1гиФс>а“ и охонаад
жтоисих зз втг и икрйз и"3ш ИИ1"9° 611 “нввмчеи шп
хваевоиеи зо ви -иивйхойц и здонвтг =,?ИН03ьл 31Инзя^зьвх
•зинвноевадо зх5тзиа та ониЖпа в»4НЗ-3ьл ««лзвшад ви
ве вхвхихшгсш вн охзнвалзвхггч.о лтан1р‘1Пл^ИЬЛ а знваизииве
зз ви з оиииохдозк 'вгпияонгвхз игаз Б^а“!^зс иаиниЕнзхни
■ипиндзьл зз итвввдамо т-/" я*ивижохеи
-вх хкахохея 33 ви 'охзинваоев^о а иет^,
вн и и«^“3ь
зхитваЛахззтяз зщо и ишзтза ивот^* ихззьихоиивноипвн
-ЕНЕЙХЗХЙ 33 ВИ ОЕЙЧ.д-оц
хвя
^вн01“нз^лГиИ^Ни1^™“3 ^
К
ОХИОХ "(ЗНВаЗИПЕЕ ВН В1ВХИ1ИТГПП ,Г\, ОХЗИНзЖИЯИ хвавнилахве
-Ийзийва Иявнвйхрхо зз \Т™х оГзинвяТвП3"Н9:>ЬЛ я> 31

-ай и ининивахоп иниоНохнв - зхихозьихзиивипоо -видагд хд а
'липвеинвхао и инвхио зхинхнзхзинох а зхихзинлиох иховядо зх
пиниивихувах ви зихиаева вн зинзЬЕне йхззьихиион-онзахззш
-до ОХОН1Г9ХИЬОШХЕИ И 9Ш^9Ж0С011 ОхОН1Г9СХО ВН С91ГХО 3

имьиза ви хичГ^в!^Г^з%^1^ хо^и^в^

1

5ай"Жйг. ЖГкйГ
-охззьихзиивотюз вн знвапзах^^о^нтчхвхв^ои3веЗИЖЛст<1:>
ох
кидач-з вн
9хихоинЛиюн вн весхя/} вн вхвнаойихн^иао вн вхлс д 6
'входва вхвньлвн
-онязхваоеводо вн "ехтвсиоаи
инзахззтдо шЛйи и инйлхилх ■иньлвнЕХ1хзи3стш^юНинз1иаяах
-ОН входвй о И 9ХИНВЙЙТ\Гс1ЙфВ ХВОИЖВХНВ 90 ВС ОНС9ХИ1П9С1-ОН
и охнсн ‘ОнваС9соеи охонълан и вххооНязхисоаеиоан ‘охоахо
”
-Соаеиоан .вн онваЛахонзшач.ач,ол ве оахосоаеиоан охонявиазхвиг
вн зхиийвеинвхао а исгсвн зхиньЛвн-ояоязхвавсопзан вн знва
-ьсхяога ОХОН.ОЙИШ-ОН воия/шихз зо вс вадкох -оинзьлдо вн зх
-ийиядо хвхвходо 90 знх и ихнзоан иноязхваосзяоеи инхозетачо
Лхс1ч.а входва ве вевд вхВаоасвн иаитпева зо зш охзон о 'слах
кинзахосоаеиоан и кинтгзхваоевадо 'вюдва вхвноязхваосзяоеи
-0НР1ЛВН вн ОнвакниСздо иьзнездо зо знх оахосоаеиоан охоняв
-иазхвтс хо слах кинзжласо вн иинвеинвхао и ихлхихони ин
-ьЛвн зхинхзахочо 'зхихзхяЛнвф вн знваеагао онмивеа 3
•охзинвяоевадо и охоахосоаеиоан вн возпоан а вхкинва
-они и оюахозьаоах вн знвсхгахева 'вслах вн вхвалхнлахо знва
-Лахонзптаганол и ннзигоан зхиеач^-он ве вовнианос зш охкон
'

и художествено изразяване е ^ача ^управителното социалистическо обшество и неговите
ето представлява задължение и отговорност на науката и
културата на научните и културни деятели — чрез сдружав^Г^ своТ .ЩУД с творците от другите области, да допринасят
Сразвитие на обществото. В социалистическото самоупоавление образованието, ндукатщ култ-урата^ *
™
масова информация не могат да
"™0 ™ж тоГт^ГдаП°сПа=
пълн2 ^и^г^Гна^азователни-

задължение
- к~оНИИз=
Никога преди, както^сегщ нс^ се !1алатеха га
и дъЛ.
■ нията за установяване ясяа “д^ащи се въоху по-пълио и погосрочни предвиждания, «сдава
самоуправителни отбогато съдържание на социали
изразяваше така
ногшения. Никога преди както
“е се^ ^0.съдърЖателно
от
*“®г0
"Таи
културата
ясно необходимостта
образовани^ науката^^ку^^ ^във всички
включване на
развойни програми, от
обществената практика във всиччовешкатаТдейиост и на всички равнища на самоуправително и обшесуае’" Ре-^сква'ния и потребности съ-ДОсъшествяването ™ат““ "|В Съюза на комунистите
бовно зависи от
® ииалистически сили в по-нататъши всички организирани
.^^ преобразование на учеб
ното развитие и самодаратателното
м
а инициатива и
„ото дело, науката и к™Ге тРУД0ни >сора в образователнитворческа дейност яа ^“производителните и другите органи
те, научните, културни с ^^твото като цяло.
зации на сдружен руд и оощсс
ОБРАЗОВАНИЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО

т»жям™
бия и, осъществявайки 1Ш"^ етия коНГрес на СЮК, 'уьюзъ*
наапките на Десетия и Един Д
ст пва развитието на образо-

В2Е™Ъ

го пягтитие за укрепване на
_е съДъРжайИЯ, за тачене и
на ^''Гг^ланския сшиалистичестсвг

и * “пг, на —игам

^^еч^^шестГва:

оя. Кастите са ^^питател^о в-ьзде*Гств„е- на
не иа социалистическо яаадствата на масова комуникация,
семейството, училите го, Р
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ох9нвавь9не9до и вxвмаоxо^сод -исшех ннсвноиодшОаионооиа и
9хинваииифиявам ‘оньиоа ипдин 'Входви вн знвм=»ве окюгох-он
ве и ^>иаояол хвавяеч-9 зз вя вадках йховядо ухихиаева онь
-Ч.ХВХООС9Н вн ваоноо вхвнявидзхвм вн .охзнвакашпева 3
‘^Нхиаева онявиаохиазх оназмонява он ва^аонол
зо '-сон и вяно внходва в'Н знвавьзнездо охонззя-ои ‘волхлаяхо
-вафни
ш
вхвтвавжлаяисш
вн имоонВва зхинзявмвн Сваве зн
„
,
-вакюзш вдвяавхоязап ошзн ваох охвхом '-кидач/")
вн иховя
до ихинева ояявикш а Слах кинзжлаяо вн иинвеняваао 9ХИМ9Я
-оач>и вн зхихоонтом вн охзнвахоз^ееа а и •яч.оимо иеох ст *со
-иазн ьишкохоязан а и иьвяве зхинаонзо хо вняз з ьидсПо ло
н йховядо зхихиаевази вн зихиаева охондзигонава-од
иеох хвакаояол зш охиоя Иипвеинв!ао и ияио зхинаихяодло вн
хоонйзс внваиеинваао хваяихсон в"с зхихоинлиюх 9 онжлн 'ин
-ьгхвхоо-с во зн ихоонжоигеч^^,, зхинноЯве охвн игх •ияиове зо
вс озпоап иеох имазм и ихоонаихяв; ихлас и хвавьаговн зо вс
з ощхсохдозд -вяхосзао и слах вн знв&вжласо езаь ваиеиявза
зо вс оаоооя вниниванон и ияиядлнза зхихиаева оньгхвхоос
-зн имонвпохо вн зихиаева онзсюмОГ^он ве вхвяхосзао хо вхвниа
-ояон зинзязсзано охонмзхоио вякахозшч.оо зо вс нзнзхо вняги
-он онжо!\еч-а ач.я хкаод зо вс инжхяс во зхихаинлж)}}
•вахосзао хякзсхо вс вадках язп иевх ве охион
‘зхИхнздЛо инвйиаихоиг во инззмшонояи оякап оннзигзааонсз
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изводството. относно агоопромишденото производство. За цел
та е необходимо да се ллсрепват и развиват самоунравителните
обществено-икономически отношения между организациите на
сдружеиия %шуд в производството на храна и организациите
на Сдружения труд в научните дейности — въз основа на
принципа на създаване на обш приход и доход, подялба на
риска и отговорността за обшото разнитце.
Зарад обучение на професионални кадри, без които не
може да има модернизация на производството, е необходи&д
да се изгражда рационална система на образователна, науч
ноизследователска и разводна професионална работа — -като
се почне от рдз§ой»ите Центрове в ашопромишлените Vкомби
нати, през самостоятелните научни и професионални учрежде
ния, до университетите.'
В предстоящия период е нужщо по-бързо и по-ефикас
но да се обезпечават необходимите’ кадри за работа в сел
ското стопанство . и агропоомщлления комплекс.
отделно
в организациите на селскостопанските производители.
Топа трябва да се постигне с по-бързо заемане йа ра
бота на съществуващите кадри, както и о образованието на
пови. ‘ В този смисъл е нужно да се обезпечи И по-широка
обществена подкрепа за стимулиране на заемането на тези
кадри Н тяхната работа в селското стопанство и на село. С
обществено организирани активности би трябвало значително
по-бързо да се разширяват просторите за образование на сел
скостопанските производители, което е основа за по-успешно
прилагане на научните.и техническите постижения в селското
стопанство и на село. Важна задача да Съюза на комунистите
е да се застъпва за основаване и организиране на училища,
курсове, семинари, за непрекъснато образование на селско*
стопанските производители.
Необходимо е да е подобри материалното . положение
на селскостопанското, производство, да се увеличи производ
ството въз основа на по-ярка икономическа мотивираност и
да се подобри жизненото равнище на село. което тгте довежда
до намаляване на миграцията от селата в градовете.
ЗАДАЧИ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ В СЪРБИЯ
В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
1. Осъществяването иа основните цеви на ооциалнага
политика в задоволяването на жизнените потреби в здравео
пазването1. социалната и детската зашита, в заемането, жи
лищното дело, пенсионната, инвалидна и борческа зашита —
трябва да се основава върху принципите на социалистичес
ката солидашгост и взаимност, изградени на самюуправителни
основи и съгласно с размера на дохода и самоуправително до
говорените и утвърдени и приогштетн в тяхното задоволява
не. По-пълното задоволяване на потребите, укрепването на
икономическото и социалното положение и оигурност на ра
ботниците и подобрение на условията на живота и труда на
всички трудещи се и техлитр семейства, трябва да бъде «
съзвучие с материалните възможности и политиката по икоиомичеока стабилизация.
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Съюзът «на комунистите трябва енергично и оешително
да ое бори против . неопоавдателните социални разлики и съз
даването на доход независимо ох труда и без трул преди
всичко, с последоватеадото прилагане на принципа на разпре
деление според труда и резултатите от труда, с премахването
на монопола и разните привилегии в материалното положе
ние, както и мерките на данъчната и икономическата по/штика. Борбата цротив такива явления тояОда да бъде непоСБедстаена задача и съвсем конкретна, при което задълже
нията и отговорностите на комунистите са най-големи.
Необходимо е в организациите на сдружения труд и в
по-широката обшеств.енз общност да се действува чрез самоуправително договорени и разработени мерки да се защити
и запази жизненото равнише на трудешите се и семейства с
найтниски доходи, като се използват средствата за общо по
требление, с увеличението нд детските добавъчни «и С ДРУГИ
мерки и решения в социалната политика, съгласно принципи
те на социалистическа солидарност.
Необходимо е да се обезпечи работниците в основните
организации на сдружения труд и трудещите се и граждани
те > в местните общности да изграждат, утвърждават и осъще
ствяват потребите си в областта на социалната политика.
С цел да се увеличи производителността на труда и
дохода и задоволяват потребите на работниците. Съюзът на
комунистите трябва да подтиква към по-интензивно и по-ефи
касно развитие все по-голям брой елементи на потреблението
в областта на_ храненето, обществената гоцжа за децата, запштата на маики с мадки деца и др. Необходимо е да се
обезпечи по-всестранно икономическо,
социално и градоустроиствено развитие на селата и смесените селщца и върху
тази основа да се намалява увеличение населението в градо
вете. Съюзът на комунистите ще се бори да се води активна
популационна политика.
2- Съюзът на комунистите решително ще се бори за по6ъР5*> задоволяване ,на жилищните потреби на трудещите се.
за по-нататъшно развитие на самоуправителните общественоикономически отношения в тази област и за подобрение сиа*
темата за разпределение и използване на жилищата. Необ
ходимо е трудещите се пряко да решавах пр всички въпроси
на жилищната политика, преди всцчко, в основните оргаяина сдружения труд, трудовите и местните общности, дом
съветите, самоуправителните общности на интересите и м обтествено-политинеските общности.
Необходимо е упорито да се действува към по-голяма и
ефикасност и рационализация в
доволяването на жилищните потреби трябва д^бъд^^с-мву"
На ДОХ°Да и « бъде внесено в мзЗС?! ™° Р И ,на организациите на сдружениния труд с което
за трудешите те се отварят по-яснц и по-сигурни перспектов!
п?т?!б5е^Ване на техните ^«лишни проблеми. Хтавдит?
на то^ЕДешите се трябва да се решават при по-гол
негоятя ЛИЧИИ СРе55да в изграждането и използва
жилищата чрез съеобственически отношения прел? жилищно цраво, с дългосрочно пестене с куп???
почнатите
На жилии,е или семейна сграда и поТ'!?Работнипите
л
решаването
на жилищните потреби на
раоотниците със сдружаване
в жилищни
кооперации
трябва
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а й^еихвйхваи и йгеинвкаоф вн зхииннзннзх знвакхзлоо и ио
-зс1зхни иназхиаванлоигво оахозжонй вн езхниз кююзьаоах 'Ох
-оахззнтдо а кноа втзггоа вхваохзн вн онвакахозгпяюо ве зиаов
-оЛ онзахозШч.з з ваох 'зхихоинлйом вн весн^з вн вьв/гве вн
-нзизхооаахн о вйзхоио вмозьихиноп и вхвмззьгачонони-онзахз
-оТпдо вн знваиноиггмнлф онпгзпол и знвавшза онваиттифик .
-вам ве итеиНохдозн во охиом ‘иаоноо зхимонзхвао^оноеи-оньлвн
вн знваенонеи онхзахогз и знваиаева 'знвавтгегз -кинвнеоп /
иньЛвн лхааа хваваоноо тю вг знва'ва^хо1Г онзахозшоо и знва

непосредствени производители, самостоятелните селскостопан
ски производители, млалежта и жените в състава на органи
те и телата на СК в Сърбия и на изпълнителните функции
Осъществяването на кадровата политика в Съюза на
комунистите в Сърбия трябва да осигури: ускорена циркулй
ране на кадрите на ръководните постове в Съюза на кому
нистите; демократизация на функцията член на политическо
изпълнителните органи на СК; комунистите да не се задър
жат дълго време на професионалните длъжности в Съюза на
комунистите и по този начин да се преодолява все още на
личното явление на чИзкдючително занимаване с професио
нална политическа работа: завръщане на кадрите след изти
чането на мандата им в сдружения труд, на предишните или
други раооги, отговарящи на техните трудови квалификации
и способности1 по време На изпълняването на професионални1^оЛъЖНОСТИ колгун петите да поддържат възхможно по-тесни
връзки с основното си занятие; развиване на стремеж в съсНа политическо изпълнителните органи на СК да се изп.п°н1".ВЪ=Н° по'малко членове, които същевремено из
пълняват професионална политическа функция в останалите
обществено-политически „организации -и органи?? ш ?бг^ствено-политическите общности; ло-широко ра^иване на
ката на непрофесионално ангажиране на комунисте ^ рещ
лизаиията на конкретни задачи в оргаТитГи
н? &К'
навременно разрешаване на проблша във
то ангажиране на хората, които след дългогодишно
връзка с ТРУДОВОзанимаване с политическа работа
труд ив самоуправителните илсттущии. МбОТа В сдружения
VI

вГж,“кНйВЙ*5Г
най-ценняят еиК?7ещ>есъхва1и ,??^иКата дейност' представляват
нашето социалистическ?
а с,ьвкУпния напредък на
трайно определение е да развиД?л?ВИТеЛНО общество.
Наше
то творческата мисъл и способи?^ тдкива отношения, в кон
те израства в прогресивна акцад
всеки човек постоянно
Разоватевд"?ъ^т™^ия и °™ития на-науката, новите обпостоянно и бързо нарастваш
постижения, изискват
но развитие на творческ^ „
5нанИята' Ка«то и всестран

I“
■_
на

^ съществено условие чп -у,тгл^ информиране — представИа^й3ъСтЪвдТОРЛ рби'ес™Ени отн^?вдВ И демократизация
развива оазновидно??УиИ?в?беппДаВа Възможност, поддържа и
еловия за свободна науч„оизс^^в?™ствр^
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а

Вн зннаиеиншсо■
вн
вн
-оЕ'зЕОеионьЛвн а зхихнзЕЛхо вн
:'входва вхвноезхвя
-ОЙП ВИНЬЛЕН-ОндЗЬЛ ВН ЗНВЙкнЗшзп™5?384'® 0нЗЕНИфз-ОН и ЗВП
зшиаевй схонзвюзгпдо ен
« еяаемошгасш охвм
-ьочгна Онаихзгг охони.зн и
о^ьвайпзаеЕа а знва
ага входна Е-ВЕмзцзхввойзноеионьлрн РН ,^1'ИН1ГЗХЕЯОеЕа9озп1зиа
:илах “инзжлат Й;
аихиаева ве _
-НЗП инИоаевй-онзкзхваоНотзЕИ И зх^лр-0 зх№ВНЕХзо а заоах
-инехйо инцахвяоЕваооапгаия ин^ойт^ ‘Х н
'иипве
-ОСШ онзвх-оп охонхвх. езаь и“™ ^ оахззьинвдахгз онивах
^гаввлзвнлз и зихиаева ве заонргт
И510Ч3-1Еяо1Гз1гзеи
' ' -Нохегазаи ЖГК®
^ ЕН “нВиз«г:^ о“о^ахоаиТ-В<>1бОК
хо зхихшвеинвхао вн знваеа^аз^оноайш0'13 - ВЛа1 ВИНЗЖЛШГЗ
-ивн з ваох -И1ГЖАН и КийОгол
™ °е вя°нао ЕхвддоЕ
ве охзЕч.н
Хи3х-0а И аВЛ°В
^
вн иипвеинвхдо
винз^жвГ^низх;=м
вн знвпжвахеи и Зхитвалнхозтгз вн зй-аизанл ве —
о^ноХ^оп^^нзя Дзш ЕН .ХгЕОгаЗ' Глах нзЬлвн:'н“ншао
оннвноипва-оц онзахззтдо ■ощгзхийЕаилоквз ве нзп з
,
и
вавьзиездо зо зш хзвндо"' ие™ХаЛЙ<^теинид^хЬ^ивда^ииОн
-они вн зхиезП и хвавтзДева зз 5Тп. он'шзизд-оп входно внклвн
внваиеинвлДо вн ипивдо инвеач.йЗ и зз ишвявяоноо онезхия
-вйпЛорчво 'югоаипт-ои вн охзнвнвЕеч.0 езДр, -идевн зхимоезхвя
-оЕзЕЗеяоньлвн вн ихзонжснчехн зхипозьдоях хвавЕжодоязо сс
30
тзЕ ъ. охоахозптдо и охояхонвпохз вн зхихзондздхоп хвяьЕояо'п'ве
и хваКеваеи зз втг ^-нхооекп-оп зь вмвх ‘иявхзон зз ве Оневн
-ОКТГВС1-ОП вддках ВхвнЛвн вн кипвеинвлдо вхвнилначз
•охояхонвиохо а заосПнзп иниояевд-онз
-ЕЗХВЯОИЗЕОеИ И ИХЗхЕЛНВф 'ихлхихони йньавн вн знвЕжзяведо
И ИСШВМ 'ВЯЮПЗДЗ И ВЕЛДХ ВН ЗНВЯВЖЛДЕЗ ОНЕЗХИаВСШЛОРЧВО
онаиензхни-ои ве хкДод зо вЕ и*нжч.нЕ во зхихзинмчо^
•хоаиж винзахззгпдо и оЮахОЕояеиодп а вхвнлвн вн знвя
-кИзаьЛ • онезхиявсПх\01чвз ^ онхоонвп не онаихнзпозд ‘знваиаевд
оншзпоЛ-ои охонхкх ве вйнзшза и^озьихнВДи инхзяхскз хндирч
-внеи зо вг и вхвнлвн вн иховтгдо инезЕ'хо я кинзшоню зхин
-■Еохоп и плах вн внвхчева вхвнЕодояз хвЕжвдлеи зо охиом я
'КИЬЗЙОЯИХОСШ и КИЯО1Г0Л ЗХИЙЬИфИПЗПО ХВДИеИЕВНВ 33 ВЕ ‘ИХ
-1ШО ЗХИШВЯЛЯХЗЗШЧ.3 ХВЯЬЛОсШ 33 ВЕ ОНЕ31В1ЛГИНЯ ВвдкДХ V

укрепване на класовия характео на кадровата политика, а
това значи за разширяване ролята на работническата класа
в самоуправихелните и обществените органи и в общественона
4

в Републиката и Федерацията; за по-голямо участвуване на не-

йгиит^ЪжонГтГ^ГпсТаГтъшин^о зети*
дровата политика.
Съюзът на комунистите решително ше настоява ла Об- ществените и самоуправителните длъжности и за членове на
обшсственотюлитическитс органи да се избират кадри, кош
тп, със способностите си, труда, засвиделствуваного на дело
ПЯН/»™ НЯ ЯКПИОННИ програми И в изпълняване ГО на ииш»“ените зщ™ - дават конкретни доказателства, че ше изпълкйват успешно тези длъжности.
избирането и разработеиата^систелш^^^^п^блично^оценяване^работате^на^всек^^^^
обГ„?сГна°^о^„ВтГ^=„
довята полива .
кретната обществена практика мотаят кои Ешшаването
от
избраните вършат Работата си.^
лице тпябва да зависи
подкрепа нз всеки
печултаз-ите на тяхната работа, която се оцеединствено от рсзулта^ите на публичио по демократически
нява поето,яно, критически
начин.
глсоомтмр на самоуправлението и социПо-нататъшното развитие
по-последователно
алистическата демокрация гюдра
кадровата политика в
прилагане на приетите Г,Я“‘‘Н одима с решителна борба за
Съюза на комунистите-_Н
кадровата политика и издило-нататъшна демократизг„^голямо число кадри. Отгане и аФирмаиия на въ^
издигане на кадри от редслио
да се^«^те раоотишш.
паботлшцт. жените и младежта,
ловете трябва
на производствените
от всички народи "
п™носът и засвидетелствуваните
Трудовите резултати, ПР
конкретните обществени
способности за ра?Р^^г?г,ни основи — трябва да бъдат оспроблеми на самоУПРавителни оуновИа в Съюза т комуиисновен критерии в кадровата “
съзнанието, че от последотите трябва повече да се ра
ов’,,,е д0 голяма степен завателното прилагане на това„^аиовигп
които се явяват
виси колко бъозо Л.е премахваме трто^
в нашия икономически и' °би с
организации па СК да
Необходимо Е
п^лаг”т утвърдеяата система на
развиват и конкретно да при
развитието ма кадрите,
планиране, свидеитиране и сле/ра3вива и последова- '
повече
да
сс
«{робхояимо е <зше
процедура при евидептираието
телно спазва демократичната
и избирането на членове на
и предлагането ца кандидатите
органите иа СК.
последователно да се провеНеобходимо а и занапред
„т|.„па,1с, на работницитежда стаиовишето за по-голямо V ас
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•вхвнЕахо а знвекоохзлоЕлах и знвгпъаеег о1онхк1 ве
киноезД инхкиЦцолвЕд-оп хвнвЕего зз зш киахохвизап зхшлаЕ
ВН ОХЗнВНХЕДОЗСШ з и вмпч-хоои вхеншшгсгхоишшЕе ен охзмвавхз
-ос1ио з 'зхиПинходва вн внхоЕзао инзходпо ен охзнвавжлаво и
охзнваьоовн о гОахонвцохо охожжзз вн зихиаева з 'хглах винзж
-лаЕО вн иипвеинвхао инйоаохос вн охзнвнваоноо о 'оахзнвпою
охондзсш а иювалоап зхинмодева вн знвекдхозшяоо з онздооо
входен вннзтезаа ю инвЕжвах иптвн ьн знвтгтчх^ве ве юшзйг
иньихмвсШ хвмзйаиЕзаи ве ихяздлз Зхйллагг и зхиозазхни вн
ихзонтдо ЗхиянзхиавсШАойгез и ихосшгпдо 51ино#ьихие.он-онзн1о
-зтдо 'ЕАНх лвинзжлснгз хвйижВЛнв зз ви зьзяон зхихзинлмои
вн весич-з вн зхинвхао и злиинвеинвлсю з ошпгохдозн
'ИХйиНВиЛЗиц. И ИН
-зьл лшзхгох-ивн 'кихкнее зхинхипифза хо ипинходси хсаежуиго
-вь* ЗИНВГШНЬ онЕзихо •онхздхноъ и оиедиеинвадо ваи*ххзиад
зз ви вадьах взаивнвь и вниджль а входва еинз^аан хо ХВШ
-‘илаве зо охиом ‘ппинходва вн ц-хзнвавоах^^ПАах иг)1
•зихиЯсва Онзаонзл-он Ох-Онхйх ъь и^азпг
ИНОВНИфЗ-ОЙ вн зквкзиаипзаа и злваинВиН 'Съ иаонзо илявзи
л.викияиа-зЕзии 'хкх а ^ивкзее ве зхихзонжомегха и •ихзон-наи'
зх^ноииьХйвнье и «/хинжлизл ч-вн хоонхипифзп вхвквиод •зьваз
•инвпохз пйц иеох си ииоихо и зинзшонх^ охомзхнвх>*зЗ ьаьт
-сигозсш зз вII вадьах оиьихазнз '(уахзнвнОю ондзаЕ) «^хинвиж
-вих ви хоон»нход«л . а вах^азао инпие вн вхвевд «*н зн-ваижвхнв
оаоплах ве. оиаоезл инхвиаиолвхгд-ои вн охзнваеггечо 35.3
•оезз ен ваох иевегс вн ох^нвжа^Еве и оахзнвпою охоно
-нзз вн Уихинева кгн еноовн ехвннзхигпза зззьиашлг з*п зин
-31ГЗЗВН охондозоиоогглах ВН ЗНВУМЗйе иХОЙНЗИЗХЗОН
■унваижвхнв ож>ап
охонохзн и,аи и влах кинзжланз вн зхидзахоп оизвехчо кин
-внификвансж и кипвмифшгвнизаи внхчеахоан :ез охиамвм
ИНаЗи! ИнхзаМНОН
ИНЕ5ЕХО И ХвТУЗИШЛзСШ ЗО ЬС ОИГИЕОХдиЗ и
з исГЕвм зхинваоевадо- вн онезехо 'зхйТГвем Вн. входва вн ^азн
-вигзье ои июзн90'сш зз зхих^вплахвн вьг знвавгпзаева в^
•зинвЕаВано вити
онзахозШдо и ихззьииюнояи ваох охвхом ‘вавхох <жез хехви
-иаи зз ътг и клш-шик ое инзЕзаз хвЕч-д ве ендках Елах нзе
-зхинечллое еня хлаЕ и иазноизнзп вн вхвюдва Ела1 хкинаеа
-окох и хкииЕзанч.неи -вхкияоезл ишвявнЕ^иеи 'впие ен зн>ео
-иноизнзп ве вхвинвзиаоЕзаи вн знвлвеисш онезхвяоезезопзн вн
вхвинзеяк вн згсвявхзоиояихосш зо ВЕ вадвах онвзхигпзд
•вихвнве инзяхо
-Еоаеиоаи ве идеен вн вняохолеои
вяьоовн зз ве иипдхихо
-ни зхинЕЗхвяоевДдо вн ЕхвддхнлДхо ^ онжвя онздооо 'ииплх
-ихзни зиинх/зхвяоевадо вн вхвжздхч' я и он 'зхтчвдходн а омвз
зн вияхоизв вяноиеи вяо^ -идевм инхипифло вн охзнвпжзя
-еиодпеча зьзозди зо вь' з орчиЕохдозн •охояхознхдо и охояхо
-нвпохо вн зхидзДхоп о ииПвеи«Вхдо зхишгзхвяоевддо вн зхих
-ЗОНЯГОИГ И ЗХИКВДХОДП ХВяЛОВЕЛЧ.0 зз ве от1Еохдозн з вносггн
иевх д -идевн зхирчиЕохдозн вн знедшевен и иьзнездо зо ве
знвйинвеи онезхиявдпЛомвз ездь хкдодеи зо ве вядвдх еаох
•винзжЛДЕо вн иипвсинвхдо зхйняоноо а зхихзинлмо^
•ооиЗдхоЕояеибдн а входвд вннз!чоол
-он^ч вн знвдсЕоиеи ОХОПВОИДНИхНОН и охзнвежзяч-н вявьдч.овн
зо ве вядвдх индзлч иновнйсрз о 'Еддх йинзжлдио вн зхйипве
-инвлсЮ а ^ихооншо1ч зхинзахоЕоаеиоДп вн знвяекоиеи оддоЕ-он

по-широко да се използват и да се превърнат в интегрална
част на жилищното строителство. Необходимо е и понататък от дохода да се отделят средства за осъществяване на до
говорените програми по солидарност в трудовите организации,
самоуправителните обшият и на интересите за жилищно стро
ителство и в общината.
Решаването в самоуправителните общности на интере
сите по жилищно дело тоябва да се изгражда върху основи
те на договаряне и споразумяване на всички носители на жи
лищната политика и 'да се изразява според потребите и инте
ресите на сдружения труд* За управляването, поддържането и
възпроизводството на обществения
жилищен Фонд е нужно
непосредствено да решават трудещите се. които отделят сред
ства за жилищно строителство.
Съюзът на комунистите ще ускорява свързването и сдру
жаването на всички участници в жилищното изграждане и
техният доход трябва да бъде в съзвучие с производителността
и постигнатите резултати в труда.
Жилищното строителсво, уреждането и комуналното ус
тройство . на строителното землище и начина на финансиране
на изграждане на комунални обекти трябва да се основават
върху реалните възмржнбсти на дохода и да бъмат
насочени
към изграждането ца икономически и функционални, жилища
и комплектни жилищни селища с необходимите придружава
щи ги обекти.
Необходимо е последователно и по-бързо да се провеж
дат становищата за въвеждане на икономически наеми, така че
те да осъществяват и социална и икономическа Функция. Суб^
венционирането на наемите трябва да защити ползващите жи
лища с по-ниски доходи на член от семейството.
Съюзът на комунистите ше се бори въпросите по защи
та и подобрението на жизнената и трудовата среда да станат
съставна част на всекидневните активности на всички органи
зирани социалистически сили. Зашитата, подобрението, рацио
налното използване на природните ресурси и с. труд създаденеиитс стойности трябва да станат равноправен фактор в раз
витието и всекидневна грижа на всички трудещи се и гра
ждани.
3. В здравните организации, е необходимо активността да
се насочи към опазването, защитата и подобрението йа здравна
та защита на всички трудещи се и граждани. Тази активност
трябва да бъде програмирана и насочена предимно към укреп
ване и подготовка на оснойната здравна защита и нейното фун
кционално свързване и интеграция с другите видове здравна
защита.
Комунистите в здравните организации трябва да се изборят за по-активно отношение и Повишена отговоркоа на
всички работници на плана- на провеждането на конкретните
мерки по рационализация' и издигане на качеството на здраввата зашита, адекватното самоуправнтелно организиране,
свързването и сдружаването на здравните организации, съг
ласно интересите иа човека и изискванията на развитието «а
отношенията на свободна оазмяща на труда.
Рвзройпите планове и програми по здравна зашита тряб
па да се основават върху самоуправнтелно договорените це
ли и задачи да бъдат във Функция на свободната размяна ца
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тояда и да изразяват конкретните мерки и задачи по иконо
мическа стабилизация.
Съюзът, на комунистите и другите организирани соци
алистически сили, отделно комунистите делегати, са длъжни с
активността си да допЬинасят кш по-бързата трансформация
на самоуправитедните. общности на интересите във вид на
самоуправително споразумяване на ползващите и даващите услугите за елементите и условид^а на осъществяване нл здрав
на зашл\га. .Необходимо е в по-голяма степен да се обезпечи
създаване на дохода чрез непоср^ДствегЛ размяна на труд.
Комунистите трябва да се борят за по-конкретна разра
ботка на принципа на социалистическа солидарност и взаимност.
За сумата на средствата, предназначението и .равнището на
солидарност е необходимо пряко да решават работниците в
организациите на сдружения труд на материалното производство и самоуправително ооганизираиите граждани — на базата на действителните възможности на дохода. Средствата на
солидарност в здравеопазването трябва да се използват съгла
сно предназначението и приоритетите на договорената развой
на политика по здравна затриха и самоуправително договоре
ните стандарти и нормативи.
4. Обществената грижа за децата трябва да стане ст>тче. ствен фактор на общественото възпроизводство и съставна
част на работата на .всички носители на социалната политика,
комунистите ще се борят 32 по-цялостно и по-всестранно раз
витие, за социална сигурност и социалистическо възпитание и
образование на децата, съгласно всеобщите програми по защи
та на майката и майчинството изцяло. Плановете
___ на основни
те организации на сдружения труд, и местните общности трябва наи-непосредствено да назначат и самоуправително да ут
върдят потребите по защитата на децата.
5. Социалната защита — като съставна част на работа^,наосновни1е и дПУгите самоурравителии организащги и об-
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отделно на ония; които н.е г.а в състояние самостоятелно да
живеят и стопанисват.
тли^«т^°^ХОДИМ° е да се ноДОбрява работата на социаднитеинституции и да се ускслява дейността и другите обществени
сили. отделно в областта «а детската защита и защитата на
с де^>ек^но развитие, както и за Даване на Хслон на
В“я™'ГОЛеМИЯ
бг)ои на °старели домакинства, които^са
без
средства за живот.
■ са цсз
6. Съюзът на комунистите те се бори за подобпенме и.
инвалиднопейсионното осигуряване, със създаването на услона0^?,НСИИТе Ла се оснпвават върху труда, производителността
ва ™уда и осъществения доход. Нужно е да укрепва солидар
ността и взаимността в инвалидно-пенсионната 'система пг2?пи
■ нагоаждения™3 КаТеГО0ИИ пенсио«ерСи с по-^нсГи^н възПО трудаПЛса поТХе™етоВанае ор^аниадЦията «а оаботГ/^мо
вммт?ЮНеТ° на производствения процес, ш”3 се стесняват
пенсионен
тсе за зъздикване и увеличение на йнвадат?!
?“мшава?'в5лл™“Т"Т<: 1:3 ДЛЪЖНи та се борят планово да
с намалена тоудоспособнос?“3”6 На ТО',ДОВ0 инвалиди и лица
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ване, трябва решително да се застъпват за премахване от
научноялоразователния процес на некритичното приемане на
теории, несъвместими е мрксизмд.
Съюзът на комунистите те се противопоставя на апологетиката и критикарствою, относно ца всякакви злоупотре
би с науката, на отрицателната политизация на научната раоота, която е противна на изследователски а критически характер на научната мисъл — без оглед дали става дума за ~
отричащо или . апологетско отношение към обществената
практика.
3. Органите и оогализацгште на СК в Сърбия са длъжни
да раоотят .систематичйр за ло-натаъшното усъвършенствуване на 1-щеино-политическото подготвяне и марксическото обрашклпп6 Д ПГ“те организа-ЦИи на ск и политическите
2 ; ^ сщшшарите, триоуните. ,съвещанията и останалите
облици на идеина работа, като настояват с тях ла бълат
к'лш?Над всички членове и ръководните кадри в Съюза на
комунистите. 1е имат _ч_ задължението да ускоряват и индивидуалното идейно издигане на членовете на СК, което е
па ' ош-Гнизираг^о СТ^ШГ 33 напое«ъ‘« във вшчки^^ици
1юлг1тическотоаНподготвян^1<>т1^бвд!1г2:КОпр<он11гкнеаШ1е’ Идейн°-

вяя,

I

тявььагг»

™""и Лй.&ка“*

и мисълта и делото н^й^гш ЯБроВОтЮЦИОНен-опит на ^юК
положат усилия ад непре“ьСНато обог^я",е0бХ°Д™0 е Да се
жания на съществуващите програми ^Я Не-с но-ви СЪДЪР_
издигане и да се извисява качеството
т^еино.политическо
е по-планово И С по-висока пттвпп?
и оабота. Нужно
избирането на курсисти преподава те пСТ ** Се подх°жДа към
комунистите трябва да прЯКЛ,? лектори. Съюзът на
ското образование, еднггтпаниипгт^М'Пррвизацията в марксичема и нашата обществена ппа™2 тт>лкувания на марксизла марксическотообразование
’ извест«ата догматизация
лищното образование” так! I ' в ™ С6 изявява’ както в учиобразование.
и в из,вънучилищните облици на
ко.л1унгютитеИве Сърбия” трябва Ви°Ро^НИЗаЦИиТе та Съюза 113
непосредствено Участие в ?еоре™Н„оТаТЪК да се подготвят за
та и идеино-политическото по?5~„ЧНОпИЗСЛ-едователс1сата рабозование^в^Съюза на комуниствде? ЯНе 11 маРксичеокотс обраоаноЧвСКИте оога™заПии3?рябваКлпСТИТе в обществено-понпН<^,яШ<ЛюЧВ;:не на пленовете ^пДатр^е заСтъпват за организисичед<о^оаобраадвадиеДеЙ”°ЯВЗЛ®^1Чв^°тоСГаНи3аЦ11И ” °ТД“'
подготвяне и маркт

КоД1УНФ[рТНте

I.

вателноНппипМУВДстИте в 'с-ьрбия пР^знизации и органите на
политик„пРилагане принципите и к™? застъшзат за последополитика на самоуПравиде™0И
на. кадровата
социалистическо общество, за
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ТЕОРЕТИЧНАТА И ИДЕЙНАТА РАБОТА В СЪЮЗА
НА КОМУНИСТИТЕ
1. Деветият конгрес на СК в Сърбия подчертава, че тре
бва да се засили идейната борба на комунистите за по-на
татъшното изграждане на социалистическото самоуправление, за
разрешаването на актуалните проблеми в обществото и за
откриването на перспективи на обществения напредък. Зато
ва е необходимо да се разширява пространството за демокра
тически разисквания по съществените въпроси на социалистичекото самоуправително развитие и да се осуетява решително вяка тенденция, водеща към монопол над истината. От
. изключително значение е Съюзът на комунистите да насър
чава изследванията и теоретичната работа. Съюзът на кому
нистите трябва още повече да развива обществената критика,
насочена към развитие на социалистическата демокрация и
самоуправителните обществено-икономически отношения.
Етатизацията на икономическия и обществения живог
отрицателно въздействува на Съюза на комунистите и на
неговите части, които в тълкуването и изразяването на инте
ресите на средата, в която действуват, често изхождат от
статистическото разбиране на тези интереси. Впоследствие на
това Съюзът на комунистите не успява да раздвижи всички
творчески сили на обществото и да изнамери в^едс™ “р
мокпатически синтез на различните интереси на самоуправи
телни обнови Затова "необходимо да се осветлят критически
слабостите в самия Съюз на к^»ис™тег; р?„ят "“и” власт?а ‘ и
тряп<»ниимтр водеши към срастване на партията и властта и
намаляващи '^«“критическата способност на комунистите...
Товя кпитическо осветляване
с сьшествено условие за
изявя на^ плурализма на самоуправителните интереси и демо-
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на политиката, не само в Ьъюза на комунистите,
решаване. По
пялото общество, "
долигическата акция и научната
естественото свръзванс на
иипп/пятя __ едно е от усработа, общественото оеиаване и V вТичко надмиНаТо И к0„.
ловията за ускорено обществената практика, така и в наукасервативно, както в ОО .
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ните науки, Съюзът па
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Усъвършеиствуване на ДаР°вихвгх . тцопетична рабрга и измлали кадри, които
°юактик1 Членовете па
следване на нашата Еа“°пу™авйТС"аГюта и емпирично изследСК, занимаващи се с теоретична нлоук»
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Съюзът на комунистите трябва да се застъпва за укреп
ване и развитие на материалната, здравната и социалната за
шита на бойците, цивилните инвалиди и жертвите от фашист
кия терор съгласно материалните възможности на обществото
като пяло.
Комунистите са ддъжни да се изборят за последователно
осъществяване на
обществените определения по инвалидно1
пенсионното осигуряване на работниците, които работят със
средства в лична собственост и селокостопаноките производители.
II
ЗАДАЧИТЕ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ В СЪРБИЯ В
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО И В ПО НАТАТЪШНОТО РАЗВИТИЕ
НА ПОЛИТИЧЕСКАТА СИСТЕМА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКО
ТО САМОУПРАВЛЕНИЕ
Ясно, основно и дългосрочно определение на Съюза на
комунистите за социалистическо самоуправление — трябва да
бъде съпътствуваио с организирана, последователна и творче
ска акция на комунистите, насочена към това работниците и
остапалщ-е трудови хора същински да решават за дохода,
упражняват властта и да управдвдат с други обществени
работи.
Съюзът на комунистите и всички останали организира
ни социалистически сили. са длъжни да действуват като въ
трешна, двигателна сила аа политическата система на социалитическото самоуправление, която израства и се обосновава
върху автентичните интереси аа самоуправително сдружени
те и демократически организираните трудови хора и граждани в основните самоуцравителни организации и общности.
С истинското си. всекидневно действуване, комунистите
пте бъдат в челните редици в развитието на самоуправление
то и социалистическите демократически отношения в обще
ството, в творческата .борба на мнения от позициите на со
циализма, в развитието на публичността на работата, обще
ствената система на информирането и обществената критика,
чия го цел с осъществяването на господетвуващата позиция
на трудовия човек б обществото. Важна предпоставка за това
е демократизацията на отношенията в самия Съюз на комупистите.
У съвършецетвапето на колективната работа и отгопорпоет
осъществяването на инициативата на другаря Тито
е съставна част на борбата на Съюза на комунистите и
всичките останали субективни социалистически СИЛИ
с..... За 110нататъшната демократизация на отношенията в Съюза на комунистите
и
в
обн\сство^б.
като
„ _____
цяло, за засилване личната
и колектиица отговорност, и откриването на всички органи
към влиянието на трудовите хора ц граждани .Нужно е поог.рзо и по-широко да се обезпечават всички политически,
кадрови, организационни и други предпоставки за оживотвопяваие на тези цели.
Съюзът на комунистите — заедно с всички субективни
силип.
има траина даДачн и незаменима роля в укрепването
на братството и единството, равноправието на народите и
20
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непоср?дсйеното°изяс1?яванеУ1ШВ1тРУДОвите^а хор^^^пжждани
чрез събраниж »—
демо коати че ско
; га™ТеС^ъГ”м™стРн?Гнай-толямо
внимание трябва да
..
та ^^амките^Ла
демократичесюг Лкамощтравитштни °обшности» и чрез делегатската система, кояхр израства от тези
общности, непосредствено ла решава за осъществяването на
своите и съвместни интереси и за общите обществени раооти.
Необходимо е на пръв план да бъде осъществяване правото
на самоуправление и работа със средствата в обществена
собственост- в условията и отношенията на взаимозависимост,
демократична отговорност, солидарцрех и равноправие. 1_)сътттествяването на основните самоуправитедни права не може
да се замисли без спазването на онези лични демократически и човещки црава и свободата на чов_ека и гражданина,
които гарантира нашата Конституция,
Съюзът на комунистите решително тпе се бори за по
стоянно, прогресивно разрешаване на основните противоречия
на нашето обществено развитие, усъвършенствувайки социа_ листическото самоуправление и самоуправителната социалисти
ческа демокрация- Комунистите това ще правят съвместно с
трудовите хора — със смело творческо изнамиране на нови
отговори на проблемите, които в практиката се изявят, и с
такава идейна и политическа активност, която подтиква и мо
билизира работническата класа и останалите трудови хора да
бъдат основен носител в утвърждаването и осъществяването
яа политиката.
РАЗВИТИЕТО НА ДЕЛЕГАТСКАТА СИСТЕМА
1, Съюзът на комунистите и всичките останали органи
зирани социалистически сили организирано, творчески и по- стоянно ще действуват във всички институции на делегатска
та система и ттте носят пълна отговорност за тяхното практи
ролята
ческо действуване. Чрез цялостното осъществяване
на делегациите, делегатите и делегатските скупщини ще се
преодоляват тенденциите на бю^окр^шIзацията, неформалното
решаване и прекадено подчертаната роля на изпълнителните
и управителни органи.
Като Фактори на общественото съзнание и синтез, Съюзът на комунистите и. всичките други социалистически сили
трябва да обезпечат в делегатската, система по демократичен
начин да дойде, до изява плурализмът на самоуправителни ин
тереси и да осъществи тяхното съгласуване, водейки сметка за
всеобшествения класов интерес и противопоставяйки се на по
литизацията на частичните интереси. Съюзът на комунистите
трябва да дава принос, повече отколкото досега, работниците
да съглеждат съвкупността на своите^нтереои и потреби, пла
ново и дългосрочно' .да утвърждават средства и Форми за тях
ното задоволяване.
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тази насоки са нужни усилия на всички ортанизащш, а осооено
на по-големите организации на хдружения труд от материал
ното производство. Приемането а Съюза на комунистите тря
бва да се свръзва с акцията за развитие на самоуправителннте отношения» за укропване на възпроизводственатз сила на
стопанството и за по-добро възнаграждаване на производител
ния труд. Сектанското отношение и недостатъчната отворена комунистите към работниците, които поняност на Съюза
_
къде оше са налице» всъщност изразяват слаоостите в акцията
на Съюза на комунистите в тези основни области на^ бороата
за самоуправлението. Съюзът на комунистите в Сърбия тряова да укрепва и чрез приемане на по-голямо число земедел
ци, особено на онези, които чрез сдружаване и кооперация
на доходни основи се рключват в системата на социалисти
ческите самоуправителнн отношенияС подчертано приемане в Съюза на кохмунистите преди
всичко на жени от село и работнички от материалното про
изводство трябва да се обезпечава по-голям процент на же
ните в структурата на членовете на СК в Сърбия.
2. По-нататъшното укрепване на Съюза на комунистите
изисква по-организираьш активност при приемането на млади
в неговите редици. Необходимо е в първичните организации
— при подготвките за приемано — организирано да се работи
за действителното • включване на младите в работата и отго
ворността, да се насърчава тяхното трудово, самоуправително
и обществено-политическо ангажиране в органите на самоуп
равлението, делегатските тела
и обществено-политическите
организации. Приемането трябва много повече да се обосно
вава върху труда и резултатите на труда. Обезценяването на
критериите при приемането е от голяма вреда за целокуп
ната акция на Съюза на комунистите, защото по този начин
се разсейва отговорността на комунистите за по-нататъшно
проникване в развитието, на обществото на курса на социа
листическото самоуправление ...
Рсъшествяването на водещата роля на Съюза на комуниогите изисква много по-висока отговорност на членове„ер
изостряне нд идеино-политизеското разграничававет^ кг?1^а»На комун-истите. Не е малко числото на членозГна”у™ститПеЪЛВЯВСъшзаЪЛЖеЩ1ЯТа' постав6ни
Съю'
хора.
те ноаГТ0Ор~ВДТ
веоб^ГИот”Т„е “ организациите на СК трябва да се ослроявяв *
4™е- които в практическото действуване
или други особености ако™Са На отгов°Раост.
кариеризъм
член на Съюза на кг»мчн2ИТО н2,-“0*6 на бъдат качество на
вериетоа на “руГви^^с^ Съюза " УСЛ°ВИе да укрепва дока комунистите и творчеоките му способности.
ъ
Членовете,
■мунистите
решително и
явно от
техно критически и
други поведения
противоположни на политиката на Съюза на
комунистите.

»лйл7л«ь*с“” ™

ниститеЪсаВИд™жнГдаНпраяЦняъ ия,°Рганите «а Съюза на комуструктура и ирпеманДеа10П ваВС^ВаЛ„ИВ ^му^^°-КЛаС<>ВаТа
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-ева я иптвааоан -зхина^иплн вн знваьснЕгма ве хкаод зз 01е\{
зинонвахзоанева охонирн ве зхиаонзо знвякаишева и вхва
-ЛхпЛн вн кинвеихваяокзТГ ве нзя о ЗхИХЗИНЛКтОЯ вн зияхоизп
ве зпоп онпзхиьвне вз хзонизпо^ез вналхпля заопиа зхипвнвх
-зо и хзонизПоквз вхвнзяхозжоплх-оналгпля. ‘валхпля внхаоиз
и вхвмозргинхзх 'охзинзпзяои и вплах вн вхвалхнл^! ‘1 .
•оходхззьаоах а вподояз ве ихзонжо1\еч,д
ияоаипт хваиаяхо щч“валоан зхиналхнлм 'инвяловпхгз онпзх
-ияваиЛо1чтвз ‘ниьвн иеох ои огевз -зхиззазхни вн ихзонптдо зх

Пълна изява единството на организацията и широтата на
акцията.
организират
Необходимо е обищнеките комитети да
своята работа, работата на своето Председателство, работните
тела и на останалите облици на действуване, така че в пълна
степен да се изяви личното и колективното ангажиране,
инициатива и отговорност на всички членове на СК в общи
ната за всички събития, за демократическо 'изграждане
на
политиката и нейното претворяване в практиката.
Необходимо е по-нататък да се развиват активите на
на
комунисгите-непосредствени производители, като облик
действуване на общинската организация, допринасящ за обогатяването на работническо-класовото съдържание в активно-стта на Съюза ва компотите. Активите трябва да са насочени лте повече към първичните организации на СК в ма
термалното "производство,^ към техните инициативи и ^Редложения. За учредяването и работата на т®и активи непосред
опганите на СК в общината и първи *
ствено са отговорни
отговорни
организациите на сдружения труд.
ните организации на
3 От гледна точка на отговорността на органите на Съда

тралния комитет — се н^”^истичесКИЯ съюз, в общественизации, в акц"в^.,Лите°даСТигУДИи на делегатската систените съвети и останалиге ю1С)и| V
съюза’ на комунистите
.ма. Изграждането «а "ГтХ ш ого ново* да са единен
и тяхното осъществяване тряо!
процес.
4. Съюзът «^^аин^о1лавс^ебкомуиисги°-Ъ^Рябва
телно да . се бори за чюепв ЕемОКратИзация на обществе
на работническата класа за ДЕ“ „„„рависто. братството и
ните отношения, укрепване на
иародности и за осъшествяединетното на нашите народи и
ашаха оодиалистиване „а останалите нелн и стоиности^^^ ^
в сър.
ческа самоуправителна обншос
единството на СК п Сър
бия трябва напълно яа се "овИ0р„оСТТа на СК в Косово
■ би-, и самостоятелноспа и о'
да се установяват лои на СК във Войводила. Нсобхвд централния и покраиницстоянни акнионни връзки мс 11Ителни органи в изграждаските комитети и техните юпът г тяХНОТО последователно
пето на политически станоти
провеждане.
СТРУКТУРА И ПРИЕМАНЕТО
С01ШАЛН0-КЛАС0ВАТАдСТРУКуииститЕ
ооциалио-класового укрепване
1. Конгресът оценяла/ че(• основйтз иа класовия харакна Оьюза на комунистите
комУпистите и на опоооонотер иа политиката на Ьъюзам
в жИвота.
стта му да провежда тази пшп
по-голлмо число работииЗатова е необходимо приема
Съюза иа комуиуститс. В
чи с/г \гепосродственото производство
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•внихшюн швниояева вн 31шгзп и дохой- кинзяалзтчоо о зинзн
-дзаюи онюзгщъо и о-хотд^ хвелоенхча зо вгг онгпзшл-ои по
-иа^н кипшохоьзап а ваих^иони зхихоинлигои вн несм^
'ИХЗОНГГЛСИ ЗХИМ-с/ЬИ^ОН-оми ВН онвякп.опозаи ве ЗЩГОКОЛ И плах ^ИНЗЖЛиЯО с.« ЬаОмйО
вхвшгвиазхВ1\г Ьи _о1ойъяпзамл и охиин&ва охонзнеиж «-н их^нн
-зтияои члгохоя и охо/хопоаеиоао ен «инатили охоьпа><_хоон
вн вхваоноо з ^хоахоикхнзп лтзш “ ‘входва ентзпол-ои ее вх
-ьдаос[ ‘вплах в.н х^онпЗхиноаеиван ехянУихозшдо и ехеняихМУЯ-ом ‘ьхвнпвлпиаипни еК зинзьиш/ал охонои-оиул-он вн еяоноо
е^а Похоп икпох-он ее вхвдаиу и еяипшаюип вхвяоплих вн ох
-<швяиза>1л и вхкихопонхзх ен охзинзадопон ‘вплих вн дшпееин
-вхсЮ вхьнсхзпом-он ен вх*ш о-н зз И'шеаш\[вн1 йияхохьизан ин
-низа хенхшзан зо вп оннихазнз з онжлн -озпоап кинжодон
-хзх-оньлвн и вшхьлвн вн зихияева онпио-ии и -еплах вн' хзон
-1гзхцпонеи.оаи вхвшдо и ехвНхозУмяхо -вх^нпзпхо вн" зинзшиаон
‘вхвинзжопаопвхиивл вн знеаеГОиед оновхифз-он и онпидехнза
-ои 'ипвиннзхон зхи^звхвнонева вн знвалепонеи онхгвноипва-ои
'зинзнзовн охс^дозонзоплах ен знв^обе оняихнлкоан он|заохол
-ои 'вмооен, вхвноонеи вн знваизамл 'в^охоп и охоахзпоаеиоан
вн зннзьипзад :ео иьепве ияо1геч.н 'дчоию иеох а -охзинзп
-дзбхоц и охоаюпоаеиоаи вн охзнвадовпхгз # -плах *ннзжлагГЗ
ьн ваомоо вхвняеиазхвру вн оюнвяизанл -охзихиаева и охзнвао
-инвиохз вн вххзонзвнифз вн охзйнзьшГЗал лхая.я ваваоно,о зо
вп вадвйх плах ъинзжладо вй иипвейнвхао юшиоя ач.а випее
-ипидвхз .вхвнозьимонрми 'иИзаз иньиОя яч.я хоонаоаоххо внен
-изве и хоохиаоид поиази кнгавохзпзаи а ~язиеи инзаванеи
око охиом пзаи 'ихоонплох зхихозьи^ономи вн охзнвавпопозйц
•зз ишзплах имнйза вн> охзнваижвхнв иаи и иаонзо инноазох
-пъп Ахага вакахззшгзо зз вп вадкл. вхкоя 'виЛвеипидвхз вя
-ЗЗНИ1АЮНОЯИ ои ВХ1ГЙИХИ1ГОП вн охзнвпжзаоан лхахя знваижвх
-нв онпзхишза хо вххзомипохдозн ван^хеи хгззахно^;

КИПУЕИ1ГИЗУ13 унзньиионояи ун
УНИХШЮЦ УХУНЬОЛООЛГгЕ ун знуявяхзашюо и
зихияетл онггуияахто оншгхухун-оп уе ухуяяоя я
ВИЯЛЧ.З \Н НХИХОИНЛИОМ УН УЕСНЧ.З УН ИЬУЕУЕ
•знхиаева ояззь
-ииюнохи ве ихзонжои!еч.я ияон лвянаяхо зз вп и охояхзнви01з
вн знвяеач-яз охо>й5аигп-ои вявнач,овн зз вп зжою вп ве 'оахо
-зьинплахгз и хз.онваиеинвхаР внхкх Вн иттйпдо вяиявх хвьзн
-ездо зз вп иаонзо инивбх лхага оигипохдозй з ининиеажш ин
-1АЮН01НВ зхияззьиюипвиНбз и вхвнип^лпЗд а иаврмвя зхиязнвн
-охз вн аоноаоп 3 -иипйиИозв ишг9хиявапл01\хвз зхихлап и иеск
-гз зхиняихвазиооя 'иавигвя зхиязнвиохз вн знвяляюттзп онва
-ижвлнв-ои и, хзонваиеинвлао внхзяю^з в^РГПохдозн з 'внвахз
ВхВПкИ я И вхвнипдлизд ‘Зхининива^гои Я 0ЮЯХЗНВН013 ви зн
-вявнслапз и знвяеая,яз онпзхияванломвз онзаомзл-ап в^;
•ининиванои зхинлмонохав и вхвх
-ипдЛиз^ 'ьЕ ззазхни Хпдо хо вхих^пби вхвхззьирчонони вавпж
-ач-дхл зз ОхИом '3 ®кП ^>но а — оивп охвм Видаг^ до вн нвпн .
• зпч.д вп вадках вхвхипдлиз^ в“ нвпи хкннзяхззшдо 'охзнваин
-впи вн ихнздлз и^ьизя вн вхкинзжпгпве и вхвянаи 'хзонаоаох
-10 'хзонпзхкохзо1\твз вхвнпзхи а в а ои вз хо инивпжОхеи

2. Комунистите- — чрез непосредствено Участие в рабо
тата на делегациите — тпе се застъпват те да разискват по всич
ки въпроси, съществени за трудовите хора и граждани, за ко
ито се разисква в делегатските скупщцни. С работата си деле
гациите трябва да дадат възможност работниците да съблю
дават съдържанието и последиците на решенията, които се взи
мат — както от становището на своя непосредствен, така и отсъвместен и дългосрочен интере.с. За да се развива в делегаци
ите,’ цемократически. ефикасен и рационален метод на рабо
та, комунистите ще се застъпват воички салюуправителни ор
гани, а особено обществено-политическите организации, най• голямо внимание да посвещават върху работата на делегациите.
Съществено е да се осъществят редовни трудови връзки
между самоудрави^елната база' и делегациите, делегатите с Де
легацията и делегатската основа — в изграждането на станови
ща и насоки за работата им в делегатските скупишни. Необхо
димо е постоянно да укрепва отговорността на делегатите и чле
новете на делегациите за предприетите делегатски задължения.
Необходимо е да се обезпечи много по-добра връзка и
сътрудничество между делегациите. Конференциите на деле
гациите в изграждането на съвместни становища трябва да
бъдат форма па такова сътрудничество.
3. Скуцдшните тглбва да бъдат място за самоулравителио и обществено договаряне и решаване, в което всички обще
ствени Фактори предприемат'-и поемат върху себе си явна. демокваъическа отговорност за тяхното действуване. Комунистите
ше се застъпват делегатските скуцшини да станат по-открити за влияние, на трудовите хора и граждани, и техните самоуправителни организации
общности, за влияние на всички
носители ма социалистичес^го обществено съзнание във вси
чки етапи на с&упщииската работа.
Ком уйиститс решително ше се противопоставяват на все-

ки вид истинско решаване в тесен кръг и извън делегатската
система — в различните коордгтационнн тела,
.лсонсултативнитс събрания, в политическите активи и под,
Необходимо е постоянно да се предприемат практически мер
ки срещу Формализма, робуването на крути парламентарни
Форми, срещу безотговорността в работата на отделни органи
и тела иа скупшините и да укрепва отговорността за реализи
ране на приетата политика.
Трябва да се обезпечи и общинските скупщцни да бъдат
място за разисквания за политиката и мероприятията, за кои
то се решава в скупшините на покрайнините, Републиката и
Федерацията. Те трябва да бъдат един от формите на утвър
ждаване насоките и становищата зг^—«абота на делегатите, от
носно да действуват като своеобразни конференции на деле
гациите.
.
1 ,
Необходимо е да се афирмира ролята на скупшините на
самоущзавителните общности на интересите, като на равнопра
вни скули шпек и съвети, когато се разисква и решава за въп
роси из областите, за които самоуправителпитс общности на
интересите са формиращи
4. За по-нататъшното укрепване ш съдружието и равиолранните отношения вл,в Федерацията, от изключително
змачеице е — чоаз по-иататъшното развитие в практиката
на делегатската система — ла ос обезпечи най-широк демокраскуШлшпека
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■ахиниицвая
. ,.и ™,„та вхинаахзоптоо свзоию тхсятгдлаоа ии ншш
^
10 -гобаичи хвяяойд <-И вхИиплхихзио>1 оновях
Тз н ^нвйигеки онашхКГшдо ви вддаиамиз хвюкзал вя оттам
"оооИву О1Ю0ОЛ и Етпгоицод инГшцваяои инионохав ахиязоь
-нхувявшюу и я 1190x3 вииядлиоа вяоаьиаоишзипор ишхххо.ве оу
КиоЦчл Як з&ихаинлмож ун исоиф вн озсШон Лишоазн
^
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инитгжохеп "вхвмиядлпза я .охзижлстчз вапзамл и вовеваеи вя
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и иипвеинвхао иньизя вн вхвявн. озахнох х^хзязд'
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. тически начин на действие в Утвърждаването на насоките за
делегатите.
Комунистите ще се борят да дойдат до пълна изява мне
нията и предложенията на сдружения труд. Необходимо е по
вече да се ползуват дредварит^дни консултации и разисквания, в които активно участие трябва да вземат самоуправител
ните организации и общности, обществено-политическите и об
ществени организации, обществените съвети, науката и пр.
Комунистите са длъжни сред трудовите хора и гражда
ни да развиват съзнанието, че съществуването на обективните
противоречия в развитието на страната не представлява взаим* на изключителност и несъвместност на множеството самоуппавителни интереси, но задължение
чрез тяхното демократично изнасяне противоположни мнения — да се изнамира оно
ва, което е общо и от интерес на всички. Деветият конгрес на
СК в Сърбия изтъква особено знание от по-ефикасно договаря
не между републиките и покрайнините във Федерацията, както и от по-ускорено съгласуване на становищата по съществе
ни въпроси на общата развика политика и текущата иконо
мическа политика. Съюзът на комунистите ще води решител
на борба срещу проявите на егоизъм, партикуляризъм, региона
лното и локално затваряне и дезинтегративните явления, кои
то се обосновават върху етатистическо-монополистична основа.
5. Комунистите са дължни настойчиво да се застъпват
за изграждане на делегатски,
рационален и ефикасен начин
' на договаряне, за съгласуване на различните интереси и за
последователно реализиране на .договореното
във Федераци
ята. Трябва ясно да се търси отговорност за неосъществяване
или недостатъчно осъществяване на договореното.
Особено е задължението на Съюза на комунистите по-ак
тивно да действуват в общественошолитическите съвети на
скупщините, които трябва да се изграждат, като един от глав
на свързване на организираните, сили на социалис
^ическото обществено съзнание с делегациите, които са из
бирани в самоуправителните общности. Съюзът на комунис™тепли останалите обществено-политически организации трябва постоянно да изучават проблематиката, която е на дневен
ред на скупщините, или торя би трябвало да бъде, и да раддвижват инициативи към скупщините^,
оаздви
6. Комунистите решително ще се борят за укпепвя«р отговорността на изпълнителните и управителни опгани пред
■скупщините за цо-ефикасно изпълняване на техните с Конституцията утвърдени Функции.
Комунистите решително те се съпротивоиоставят срету
нарастване на политическата сила на управителния апара? пре
™ всичка чрез вастъиване изпълнителните и управителни
органи демократически да се отворят към самоуправите^те
организации, към
обществено-политическите
организатор и
тш. Чрез разнообразни облици на. постд^но сътоудтчес
ТВО и консултации трябва да се. влияе и дГсе виши нтй&
Ш1М широк, демократически контрол от стр^а щРбществото, относно на самоуправителите. върху работата на изпълнителните и управителни органи. С това обаче не смеят Да се
нарушават компетенциите на тези органи, . тяхната само стоятелност в
на делегатските3 скутццшщ.особеио тявдата пря,^ отговорност

Дейността на първичните организации на СК трябва Да
бъде насочена към трудовия човек и към борбата за осъще
ствяване на неговото ксшструкционно положехте и роля.
Небоходимо е първичните организации на СК да при
лагат и развиват такъв метод на работа, с който ще се обез
печи редовно, усърдно и навременно ангажиране на члено
вете й в акциите, раздвижени от Съюза на комунистите. Във
всестранни разисквания, първичната организация на СК е длъ
жна да изгражда идейно-политическа основа за действуване
-на членовете на Съюза на комунистите в обществено-политичеоките организации, самоуправителните и делегатските те
ла и други институции на политическата система. Първична
та организация трябва да участвува в пълна степен в под
готвянето. изграждането и осъществяването становищата
на
органите на Съюза на комунистите. Активното участвуване
на всеки член в разискванията, свободното изнасяне на мне
ния. предложения и забележки трябва да бъде съществена
характеристика на работата ца всяка първична организация
на
пеооходошо е първичната организация на СК редов
но и всестранно да оценява интензитета и качеството
на
-политическата си. акция и ангажирането на комуни
стите.
•
1 ■
Особено важно е ускорено да се изграждат
облиците
на акционно свръзване
с_
между първичните организации
,г
на
СК в трудовите 11чг?Ю'^сните
организации
на
сдружения
труд.
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СК. За целта е необходимо по-нататъшно усъвършенствуване
на политическото информиране на комунистите за всички
обществено-политически събития в тяхната трудова и жизне
на среда, и в обществото. В рамките иа това, твърде важно
е взаимното информиране на организациите и органите на
СК от покрайнините, в СК в Сърбия и в СЮК.
Работата на първичните организации и органите иа СК
трябва да бъде отворена за постоянно и непосредствено влия
ние на работниците
непосредствени производители и оста■налите трудови хора и граждани в средите, в които действу
ват- Техните членове имат задължението Да се запознават
всекидневно и всестранно с идейно-политическите процеси,
със самоуправителните процеси и реалните трудови и жизне
ни проблеми, и изхож^дайки от това да определят съдържа
нието на непосредствената си активност.
Членовете на органите на Съюза на комунистите имат
отделно задължение с участието си в работата на първични
те организации да допринасят за по-пълното информиране на
членовете и да насочват акцията на комунистите и органи
зациите. Ведно това е съществена предпоставка за демокра
тическата практика в Съюза на комунистите, начин иа про
тивопоставяне на критическите мления на членове и органи
зации, в която се изявява действителната стойност на полити
ческите становища, предложения и идеи — с оглед на всеки
дневните опити на комунистите и трудовите *ора в практич
ната борба за развитие на самоуправителните социалистичес
ки отношения- В тази свързаност на органите и организаци
ите на СК се изразява истинската отговорност на органите
на СК и членовете им дред първичните организации и члено
вете, тяхната готовност и способност да изразяват опитите от
масовата акци» на тРОДодите хора, да помагат в разрешава
нето на практични проблеми, да. приемат проверка иа стой
ността на собствените си мнения- На действителната отговор
ност на функционерите в Съюза на комунистите трябва да
е чужда всякаква отдалеченост от всекидневната борба и
опит, която само е израз на липсата на готовност да се по
еме отговорността и да се освобождава простор за инициа
тивата на трудовите хора и за развитието на социалистичес
ката демокрация.
ОРГАНИЗАЦИОННО УСТРОЙВАНЕ НА СЪЮЗА НА КОМУ
НИСТИТЕ В СЪРБИЯ
Конгресът изтъква, че е необходимо Съюзът на кому
нистите в Сърбия да се устройва организационно, съгласно
стремежа членовете, организациите и органите иа Съюза на
комунистите да действуват активно навсякъде, където се про
вежда само управителната и политическата активност на тру
довите хора и гражданите- комунистите да бъдат в центъра
на събитията в своята среда и да се подготвят за идейио-политическо действуване в самоуправителните организации
и
общности.
1. Най-важната задача на организациите и органите на
СК в общините е да развиват и укрепват ролята иа първич
ната организация на СК. Необходимо е да продължи актив
всяка
ността за формиране на първични организации във
среда, в която г/ьшествуват условия за това.
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Необходимо е по-бързо да се премахва практиката в из
пълнителните и управителни органи преждевременно и на
пълно да се Формулирах предложенията, без алтернативи и
без същинска възможност в тях нешо по-съшествено да се из
меня след публичните разисквания.
Трябва да се усъвършенствува професионалното и идейио-политичеоссо ра^нипте на кадрите в органите на общественополитическите общности, и енергично да се осуетяват тенден
циите на разширяване и бюрократизиране на управителния
апарат.
7. Нужно е обществените съвети да се развиват, като
Форми на участие на социалистическите субективни сили в
изнамирането на най-добри решения и Ш. предприемаме отго
ворността за решаване на актуални обществени проблеми.
Обществените съвети трябва да се занимават със съществе
ни въпроси на обществено-икономическата и обществено-поли
тическа система. Твърде важно е обществените съвети тези
въпроси да обсъждат в начало на разискванията, преди да се
формулира проект или предложение на оешение. Съюзът на
комунистите и останалите обществено-политически органи
зации трябва да действуват, като активни участници в работа
та иа обществените съветц. В работата на обществените съве
ти и науката трябва конкретно да влияе върху обществената
практика, чрез осветляване на съществени проблеми ща общес
твото и с иодготвяване иа възможни решения. В общините и
към органите на управлението, к^ето това все оше не е нап
равено, трябва да се учредяват обществени съвети.
8. Комунистите трябва дщ се застъпват за най-широко
участие на сгшоупрадил^елната и делегатска база в процесите
на самоуправителното споразумяване и общественото договар
яне. Те решително тие г,е противопоставяна!' срещу явленията
на безотговорно поведение ид участниците в самоуправително
то споразумяване и общественото договаряне, срещу различни
видове натиск срещу опити да се осъществят монополисти
чни позиции или да се задущат икономическите закономерно
сти, соещу лекомисления и Формален подход към споразумени
ята и договорите, без преждевременно и по-широко запозна
ване на трудовите хора и граждани със съдържанието и зад-клженията. които по този начин поемат. Трябва да се утвър
дят ясни обществени становища за мерките срещу участниците
иа самоуправителните
споразумения ц обществените догово
ри, които не спазват задълженията си.
9. Членовете на Съюза на комУ1<нстите в предстоящия
период трябва повече да се ангажират в развитието на обще
ствената система по информиране. В нейното усъвършенству
ване все по-гол ям а рол«. има развитието на информативната
дейност, която дава принос за цо-цялостно. по-икономично и
по-рационално събиране, обработка и доставяне на данните.
ЗАДАЧИТЕ НА КОМУНИСТИТЕ В ОБЛАСТТА НА САМОУПРА
ВИТЕЛНОТО УСТРОЙСТВО НА ИНТЕРЕСИТЕ
• • Осъществяването на конституционните начала за самоуправителното устройство на интереонте и свободната размя
на на труда е една от основните задачи на Съюза на комунис
титс в предстоя тия период. Оше повече, че новите самоуправнтелни обшествемо-нкоиомическп отношения в тях са още в
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начално развитие, Активността трябва да бъд€ насочена към
укрепването на самоуправителните
отношения в основните
оюганизации на сдружения тоуд и местните общности, защото
тук се дефинират и планират потребите на трудовите хора и
граждани, отделят оаедства за тяхното задоволяване и утвър
ждават насоки как с тези соедства да се разполага.
Необходимо е само управителните общности на интереси- те да- се изграждат, като истински места на само управително
споразумяване на трудовите хора в материалното производ
ство и обществените дейности. Трябва да се оставя повече
пространство за самостоятелно организиране и уреждане на
отношенията съгласно, конкретните обстоятелства. Стеснява
нето на законната регулятива трябва да се попълни чрез съ
ответна конкретна общественогполитическд акция на субекти
вните социалистически самоуправителни сили в разработката
и въвеждането на нови самоуправителни отношения в област
та на свободната размяна на труда и самоуправителните об
щности на интересите. Нужно е много повече да се работи
върху надделяването на практиката
органите на обществено-лолитическите
обптнрсти — поради безуспешно самоуправцтелно споразумяване — п предписания да утвърждават обе
ма на общите потреби в отделни области.
•В самоуправителните общности на интересите в областта на здравното дело, образованието, културата, науката,
Физическата култура и пр.. тоябва последователно да се набляга върх.у това трудовите хора в сдружения труд — въз
основа
на съвместните планове и развойни програми, които ттте предложат организациите от обществените дейности
- да решават за обема, структурата и динамиката на задовол
яването на потребите.
С Формирането на функционални
общности, основните
общности и единици. решаването в самоуправителните общ
ности на интересите реално ще се доближи до трудовите хора
и граждани в основните организации на сдружения труд, мес
тните общности и общините. Комунистите са длъжни да се ан
гажират срещу териториалното затваряне на самоуправител
ните общности на интересите, и срешу тяхното необмислено
Формиране и увеличаването на заетите в тях.
.2. Комунистите
ще се застъпват за развитие на отноше
_
нията на свободната размина на труда между работниците в
обществените де>^юсти и работниците.
ползуващи услугите
ИМ
непосредствено или в рамките на самоуправителните об
щности на интересите: „Самоуправителните общности на ин
тересите не могат да бъдат органи за разпределение на сред™.° гйоФесионашште ЗиТЯа ГоГвямт/и
се ориентират към обслужване на скупщините
Нужно е да се създават условия самоуправителните об
щности на интересите в материалното производство по-бързо
да стават място, където сдруженият труд истински самоупра® ™™°^да се Договаря за осъществяване на целите, плановете
и развойните програми, за взаимното свързване и сдружаване
на средства и пр. Това подразбира преразглеждане на закокоито е Регулирано организирането и действуваоето
™ °нези самоуправителни общности на интересите, в които е
" дТрртан теХ1™я парафискален характер. Необходимо е да
се осуетява изразителното отравичаване на териториализация
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чеството на всеки член, първична организация и орган на СК,
от всестранните разисквания, върху най-широки основи, в ор
ганизациите и ръководствата на СК. Делюкратическият цен
трализъм подразбира тясна свързаност между демократичес
кото изграждане на становища и единство и пълната отговор
ност за провеждането 1»м.
Конгресът изтъква, че за по-нататъшното укрепване на
творуската роля на Съюза на комунистите е необходимо ла
се развиват демократически отношения във всяка
организация и орган на СК. Във всяка организация и всеки орган
тоябва да се създаде такава атмосфера. в коя^о ще се раз
ширяват възможностите за тводческа изява на членовете, ще
се насърчава личната им инициатива и отговорност. Демо
кратическите отношения се изразяват в борбата на мнения,
критиката и самокритиката, куто съществени условия за демокпатичеоко изграждане на политиката и за отговорността
в осъществяването ц.
Такива отношения.- трябва да се манифестират чрез
на ПОЛожихедните пезултатц но и чрез борба срелпАптю3°,ТГ°В01:)Н0СТТа’ демагогията, прикриването на нещата,
опортюнизма, групов шината ц пр. В тази насока критиката
беЛ6Г на адб^тата на организациите и органите
.р1^,^?“ЮЗа на ком^нистите. Но критиката трябва да идва от
труда, от всекидневното лично ангажиране за оазоешавян^ на
кр^НеИТ.ГзоПАРз°нЛ,е“?м^ №НИЯТа^ ™^ с^оупр^^ето
обществото и 'тя'гамъ^к!^ТаЧССКата ‘съвест и стабилност на
отеашвд 5м.СаЛЮ УКпепва авт°оитета на комунистите и

поставят
това отчет, да оцеТява? пр^сз на
0абота‘ да дават 33
зултати, без опортюнизт,м°и 2я1г,2а всеки член към тези реи слабостите, и да
навреме да посочват пропуските
Трябва по-откровено да се говорТ°зяКйе^ поечи в «аботата,
и неза- липсата на
и за случаите, коно не се изпълняв бомбата на ЙТаз И ангал«Рлне.
демократизация на отношенията К^М'гНЧ^П1те 33 п°-натагьшна
в обществото като цяло ЗЯИИ^,Г™„^?' 33 на комунистите и
новете, организациите и ’органит$С на гчсОТГОВОрността на чле_
пионерите в Съюза т
на СК'„а особено на функтачи и развива колективната работа особен° е важно да се
чаването на мавдата, Застт,пвайкнТатрИ отговооност и огрании отговорност. Съюзът на' юмг™,
колективна работа
опоообностите на хората които ^яТИЗп Р33603 да афирмира
отварянето на организациите^към ^а необходимо условие за
мисъл И съществена пр?дш)ста^кп прогресивната обществена
нето на отговор» за
тес^е°°К Р^мах в тъ.рсег к
уушното действувяно
ш^твени проблеми.
Сърбия изисква публххчнпс-г
Съюза на комунистите в
но информиране на членовете организаиинтВРемеНН° 11 пъЛ‘
ге, организациите и органите на
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тата на утвърдения с Конституцията порядък, със закона и
други актове, трябва да се уредят по-точно и по-пълно взаим
ните отношения, отделно между службите на държавната си
гурност. Когато са застрашени интереси от значение за ця
лата Република, необходимо е по-високо единодействие в си
гурността, по-развито взаимно сътрудничесхЕР- оказване на
взаимопомощ?, отговорно основаване на съвместни служби и
органи, навременно и 1обективно взаимно информиране и договорно вършене на определени работи чрез утвърждаване
на съвместни акции и денствуване.
Комунистите и организациите на СК в съдовете, прокурорствата, органите за нарушения и инспекционните органи,
в Службата на общественото счетоводство- и в останалите ор
гани и служби по контрол и надзор над, осъществяването на
конституционността, закрнноста и бцрбата против престъпни
те действия, са длъжни да се застъпват, така че тези органи
и служби — в изпълняването на своите със закона опреде
лени права и длъжности, д, особено, в наказателната политика
, — да бъдат възможно гю-ефикас!Ш и по-последовател ни в из
пълняването на задали в обществената самозащита, да се ан
гажират за идейно-политиус&кото. кадровото и професионал
ното си подготвяне, за укрепването нд законността и полити
ческия и друг контрол на работата им.
V
ЗАДАЧИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ И УКРЕПВАНЕ РОЛЯТА НА
СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ В СЪРБИЯ
Конгресът изтъква- че за по-нататъшиото укрепване ма
водещата идейно-политическа роля на Съюза на комунистите
в Сърбия е съществено всички организации и органи на СК
още ло-решително да действуват в самоуправителмата общественогикономическа м политическа система, и да се ангажи
рат творчески за ускореното/ му и по-последователио разви
тие- Организираността на Съюза на комунистите трябва да
произтича от тези съществени задачи, и <хь най-важните иска
ния, които се поставят в този етап на развитие ма самоуправ
лението и социалистическия демокрация. Съвместно и равно
правно с останалите трудови хора и граждани в институци
ите на нашата политическа система, комунистите трябва да
разрешават' актуалиитс обществени проблеми и да разкриват
перспективи на ио-натат7>шиото социалистическо развитие и а
нашето общество. За целта Л'ьрвичиите организации и орга. питс па СК са длъжни да разглеждат цдейночполитическото
състояние и процесите и средите, в които действуват, да ут
върждават становища за ангажирането на своите членове в
самоуправителните организации и общности и — съвместно
с най-широките трудови маси и всички творчески сили па
обществото — да се борят решително за тяхното претворя
ване в жива социалистическа еамоуправителна практика.
I. Идейното и политическото единство на Съюза на
комунистите съдбовно зависи от последователното прилагане
на .демократическия централизъм в. практиката. Единството
в акцията на Оьюза на комунистите се основава върху
такива отношения, които произтйчат от инициативата и твор54
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и парпелизапия на тези самоупщшителни общности на инте
реси и да се надделява прекаденото влияние на държавните
оогани върху работата и решаването в тях.
4. В самоуправителните общности на интересите е не
обходимо постоянно да укрепва отговорността, влиянието и
конкретната акция на Съюза на комунистите и останалите ор
ганизирани социалистически сили. Комунистите в органите и
телата на Съюза на синдикатите трябва да посветят по-голямо
внимание в изграждането на самоуправителните общественоикономически отношения в- самоуправителните общности Па
интсреоите.
Съюзът на комунистите енергично ще се противопоставя
срещу довеждането под въпрос на конституционния концепт
на самоуправителните общности на интересите. Те остават
една от крепостите в развитието на нашата система^
РАЗВИТИЕТО НА САМОУПРАВИТЕЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ
В ОБйЩНАТА
1. Една от най-важните задачи на Съюза на комунистите
е осъществяването и по-нататъшното развитие ^>ез Конститу
цията Утвърденото положение на общината. преди
всичко.
чрез създаване на условия трудовите хора и граждани, сдру
жени в самоупздвителни и обществено-политически организа
ции, изхождайки от своите конкретни самоуправителни инте
реси и потреби, непосредствено па участвуват в’ решаването
на всички въпроси от общ интерес и в утвърждаването на съв
местната политика в общината.
Укрепването, на материалната основа на сдружения тРУД(XI мо У11 ра вител мото организиране на основни организации на
сдружения труд, и тяхното доходно свързване в рамките на
трудови и сложни организации на сдружения труд., борбата
за по-голям доход чрез повишаване производителността и ико
номичността на стопанисване, демократическото и организира
ло решаване на жилищните и комунални потреби, развитието
на обществените дейщрети, редовното снабдяване, укрепване
то и на конституционността и законността и ир. — са едни от
иаи-важните задачи на всички организирани субективни сили
в общините.
1
С цел да ее осъществи, ролята на общината, необходи
ми са значителни изменения в организацията, съдържанието и
начина на работата На Социалистическия съюз и Синдиката в
общината. *Рез секциите и останалите форми. Социалистиче
ският съюз трябва да обедщщ всички творчески сили в общппасочи към решаване на конкретни въпроси, ко1р°пт-1!пГС!/|Тг^ ГШМипат на Дневен ред в общината и нейни
те ошани. И Синдикатът — чрез организациите ц Формите на
деиствувпие на синдикалния съвет в общината — би трябвало
да
обърне към всички важни проблеми на всекидневния живот,
ооганнадцвд и т.н?0ГаННЗаЧ,,Я НП •одружецш тру'д> в трудовата
2. Комунистите ИН'. се застъпват в местната общност да
се внедряват
..................
.
всички сЬооми па самоуггоаоително пешаване на
юудовпк хопа и граждани за осъщесталпано нт съвместните
интереси м за оояидашю задоноллппеш, об шит чот^бн I с
жмо е да се усъвъвшеиствува оаботата на гХчшш т пт к, • Г
’ ннаннте, домсъветите, съветите на потиебптелитс то,\№р^ш
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ните съвети, делегатските скупщиди, местните общности, едини
ците на само управителните общности на интересите, щабове
те по народна отбрана и гражданска защита, съветите по об
ществена самозащита и пр.
Комунистите ще се ангажират за свързването и сътруд
ничеството между, местните общности и основните .организа
ции на сдружения труд на тяхната- територия, както и с основ
ните организации на сдружения труд, чиито работници живеят
в тези местни общности. Чрез самоуправителното сдружава
не на труда и средствата на гражданите, основните организацип на сдружения труд, самоуправителните общности на интеРесите и пр., тпе укрепват възможностите за Финансиране на
общите потреби в тях. От особено значение е по-голямото
включване на комунистите от сдружения труд в активностите на местната общност.
3. Трябва последователно да се осъществява конституцион
ният концепт на междуобщинските регионални общности като
самоупоавителни
общности на общините.
Планирането на развитието и съгласуването на общински
е една от
те и приемане на съвместни планове и програми
основните цели на сдружаването на общините. Плановете
трябва да отразяват общия итерег. на сдружените общини.
Особено е важно постоянно да се усъвършенствува орга
низацията, съдържанието и метода на работата на междуоб
щинските скупщини и техните органи и тела, регионалните
самоуправителни общности на интересите, и останалите орга
низации и общности, с цел последователно да действуват вър
ху делегатски начала и по всичко да съответствуват на самоуправителния характер, който трябва да имат.
Необходимо е постоянно да укрепва и непосредственото
сътрудничество и взаимните рлияния между общините и Репу
бликата, техните организации, органи и тела, и по-решително
да се надминава практиката та сътрудничеството и консулта
циите на този гшан да. протичат винаги, или предимно чрез
органите на междуобщинските регионални общности.
4. Съюзът на комунистите и останалите субективни сили
в Белград и останалите градоки 'общности Ще се застъпват за
създаване на всички необходими предпоставки за осъществява
не функциите на общините, за укрепване тяхната задружност
върху основите па споразумяване и договаряне за общите ин
тереси м потреби.
Системата на самоуправлението в градовете
трябва да
се организира така, че на трудовите хора и граждани да дава
възможност за решителна роля във взимането на решения на
всички равнища на самоуправителното организиране и да обез
печава свързаност'на всички равнища на решаване в единна
система на самоуправлението, • за да може градът, да се раз- •
вива като цялостна
урбанизирана среда.
ЗАДАЧИТЕ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ В ОСЪЩЕСТВЯ
ВАНЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА И ПО-НАТАТЪШНОТО ИЗГРА
ЖДАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА ЕДИНСТВОТО И СЪДРУЖИЕТО
В СР СЪРБИЯ
1. Чрез конституциите и останалите основни документи
на нашето общество са положени основите на социалистичес
ката самоуправително съдружие и Единството на-Социалистичес36
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ръководене с всенародната съпротива и с отбранителните
готовю, в «два. По-ускор=но тояова да се вазрешават проолемите в. системата на връзките в местните оощности и оогпиш1те, особено в крайграничните и полупланинските ооласти.
В активността на Съюза на комунистите тряова да се
даде пб-голямо значение на подготвянето на организациите на
сдружения труд особено на комуналните, и на местните оо
щности за задачи в гражданската зашита, изграждане и уре
ждане нй скривалища и създаване на други условия за за
шита. както и на по-масовото подготвяне на трудовите хора
и гражданите за оказване на самопомощ и взаимопомощ.
Съюзът на комунистите тпе се бори за по-качествено и
по-рационално организиране, подготвяне и провеждане на уче
ния по всенародна отбпана и обществена самозащита, имащи’
за цел подготвяне на в^ищеи субекти на системата, проверка
и повишаване реалността на преценките, мерките и задачите
в плановете по всенародна отбрана и обществена самозащита.
Организациите и органите на Съюза на комунистите в
Сърбия тпе настояват обществената самозащита във всички
среди да се реализира, като част на съвкупната идейно-поли
тическа активност на всички организиращ, социалистически
сили. трудови хора и граждани. За по-високаха й ефикасност
е важно организациите и органите на СК и комунистите в
делегатските скупщини и самоуправителните органи да
се
ангажират повече за укрепването на съвкупната обществена
превантива и за осуетяването на всички извори на застра
шаване на нашето конституционно устройство. Във всички
среди трябва да се води решителна борба против всички об
лици узурпиране на властта, посегателства срещу обществе
ното имущество против митото, корупцията и разсипничеството, привилегиите и други облици на нарушаване законност
та и самоуправителните права на трудовите хора и гражданите.
За шитата на самоуправителните права на трудещите се
и гражданите и на общественото имушество. трябва да се ор
ганизира и провежда ефикасно в основните организации на
сдружения труд, местните общности и общините
укрепване '“п.естве^та^сТмовдадт; “-3 ВСИЧКИ стбеКТИ За
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тааЧсигупнпЕт0неЗПеЧаВаНе На по'добоа противопожарна защидвижението, осуетяване на аварии и пр.
ниране Т ппбг, е,-ДаЖНО к теЗИ соеди да се обезпечи коордиуправленнетч^0
пи* обшествените правозащитници на самог,по,,™^НИето' съдилищата на сдружения труд и на самоупносття «Т™ЛИВД на. действуване за изостряне на отговор
ността за навременното изпълняване на задачите в обществената самозащита.
„„и™ НенаП^шимостта на -.сигурността на СФРю е в-ьзлоая
“н™1за насоки в работата и взаимните отндшения
Ю
на всцчнйтеУи ^
обитественаз-а самозащита, а особено на оргасе
изхожда
от
утвърдсните с Контотччвхята СИГУВИОСТ'
Кадо
права и отговорности
на Републиката и
социалистическите автономни покрайнини
в областа на защн53.
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Организациите и ръководствата на Съюза на комунисса
тите — съвместно с останалите органи и организации
на утвьрдената
отговорни непосредствено за провеждането
кадрова политика и за подготвянето на кадри във всенарод
ната отбрана и обществената самозащита.
Организациите на сдружения труд и останалите факто
ри на обществено-икономическата система трябва със самоуправителни споразумения и обществени договори да утвърдя*’
по-пълно подготовките си за всенародна отбрана и обществе
на самозащита и плановете си за тази цел, да разрешават
ускорено въпросите във връзка, с Разпределението и ползуването на производствените и уедужните мощности и резерви за потребите на отбраната. С по-високи материални вла
гания в научноизследователска тя работа, техническо- гехноложкото развитие и подготвянето на кадри, съществено шс вли
яят за намаляване зависимостта ни от чужбина. Развитието
на дребното столаь1;тво и енергетиката от местни извори тря
бва да се насърчава с организирани мероприятия в сдруже
ния труд и обществото.
Необходимо е да се обезпечи ускорено обществено-ико
номическо развитие на полупланинските, а особено на край
граничните области, и да се сгщр рязката миграция па насе
лението с цел да укрепва отбраната и сигурността в тези
области.
Със съвместни усилия на организациите и ораните на
СЮК в Югославската народна армия и на Съюза на комунис
тите в Сърбия трябва постоянно да сс повишава идсино-политическата, професионалната и материално-техническата подготвеност на кадрите, единиците и комендантствата на запас
ния състав на Югославската народна армия.
Първичните организации и органите на Съюза па комуниститс са особено отговорни за идейно-политическата под
готовка. по-доброто организираме и съвкупното подготвяне па
единиците на териториалната отбрана в основните организа
ции на сдружения труд. и местните общности. В общественополитическите общносхи тпябва да получат по-голяма изява
солидарността и С7 вмес.тните влагания зз по-равномеоно ма
териално-техническо оборудване и съвкупното подготвяне на
териториалната отбрани, милицията и гражданската зашита.
Комунистите в делегатските, скупщиии, самоуправителните ор
гани, органите на народната отбрана, щабовете и единиците
на териториалната отбрана са длъжни — съвместно с оста
нали субекти на всенародната отбрана и обществената само
защита — да действува.т и 33 подготвянето на целокупното
население за борба и съпротива и за задачи в обществената
самозащита. Особено е важно жените повече да се подготвят
за всенародна отбрана и обществена самозащита. Комунисти
те в Съюза на запасните военни командири трябва да настоя
ват тази организация да се ангажира по-длироко в отбрани
телно-защитните подготовки на обществото и да допринася
за подготвянето на трудовите хора и гражданите, особено на
младежта, за задачи вз»в всенародната отбрана и общесгвепата самозащита.
Системата за наблюдаване, съобщаване, осведомяване и
възбуждане и за връзки трябва непрекъснато да се развива
и взаимно свръзва на пялата територия на Републиката. Не
обходимо е тази система да бъде повече във функция на
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-лахзизн вн вадках зхихзинлном зз зхигпзнлах нзаз -д

ка република Сърбия- й е утвърдено ооложението, правата и
отговорността на социалистическите автономни покрайнини в
рамките на СР Сърбия н като констщгутнвни едементи на юго
славската Федерация.
Задачата на Съюза на комунистите е постоянно да раз
ширява пространствата за развитие на социалистическите самоуправителни отношения във всички области, за укрепва
не ролята на работническата класа и трудовите хора в деле
гатската система, за развитие и укрепване на пълно равнопра
вие на народите и народностите. Ведно, това изисква постоянна
борба срешу админисхративно-бюрократическа намеса в ико
номическия и обществен жцвот и соешу всеки етатизъм, тесногьрдие и национализъм. Борбата срешу етатисщческото ог
раничаване в развитието на самоуправлението в СР Сърбия е
съставна част на борбата на СЮК в нашата страна да дойдат
до пълна изява сдружаването на труда и средствата и ненарушимостта на югославския пазар.
Обществените отношения, които се изграждат върху та
зи основа, трябва все повече да пронизват и държавните фун
кции. Комунистите ше се борят дедегатската система в още
по-голяма степен да изразява самоуправителните интереси и
същевременно да осигурява ефикасно . осъществяване на дър
жавните функции. Съюзът на комунистите трябва да се зас
тъпва тези Функции все повече да се демократизират, обобптествяват и да се осъществяват в полза на сдружения труд и
самоуправлението.
Задачата на Съюза на комунистите е с откровена критика
и политическа акция да премахва препятствията, които се яв
яват в укрепването па решителната роля на работническата
класа. 1ова е едно от съществените условия на републиканско
равнище по-бързо да се дохажда до решения за онези въпро
си, които са от обш интерес., до решения,
които се изразява
единството на СР Сърбия, като соцц/цщстическа самоуправителиа,
демократическа й държавна общност.
Развитието на автономните покрайнини — съгласно Кон
ституцията
подразбира тяхната пълна отговорност за соб
ствено развитие, за развитието на СР Сърбия като държавна
и сложна обществено-политическа общност, като и отговорност
за развитие на
югославската Федерация, Затова Съюзът на
комунистите на практика трябва постоянно да се застъпва и за
автономия на покрайнините, и за единството на Републиката
въз основа конституциите, и за развитие на югославоката фе
дерация въз основа Конституцията на СФРЮ.
2. Съюзът на комунистите в Сърбия решително шс се
Л\!тотт. поелед^ателно осъществяване на
конституционните
КЧПИ на с-1 Сърбия и социалистическите автономни покрай
пити Войводи на и Косово, които са в рамките на СР Сърбия
^пгГ,С™;.В"11 елементи на югославската федерация. Осно«асоки по конте ще се изнамират нови решения и из« обществената практика ще се обосновава върху раК01СТИ1У1 ^ттГплПИТеЛ11ите отношения, афирмацията на
жие^ иЦ1т«22
Чртномвите иокрашшнн и съдруштитр тТп Д о
»ОГО
Републиката цъз основа на констатупът’ Съю3ъгг на комунистите в Сърбия като цям.^т,Д’!Г31,,Т1/*1Ш комкистите във Войводииа и Съюзът на комуРГШ,ТСЛ,,° пте сс противопоставяватсраду
сп«1 ист ичеоките, националистически^. технобю1х>краическ11те.
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централистическите, сепаратистическите, унитаристическите и
останалите антисамоуправителни тенденции и вражески актив
ности.
Съюзът на комунистите в Сърбия, Съюзът на комунисти
те в Косово и Съюзът на комунистите във Воиводина, както и
техните органи, носят най-голяма отговорност пред трудовите
осъществяване на констихора и обществото за последователно обществена
практика нептуциите, които в непосредствената
рекъснато ше укрепват съдружието, кохезията и единството
в Републиката върху основите на самоуправлението дг равно
правието на народите и народностите — по курса на другаря
Тито и СЮК.
Затова осъществяването на конституционните задължения
и отговорността на Републиката и покрайнините във Функция
та на развитието на социалистическото самоуправление, и понататъшната изява на работническожласовия интерес трябва
да бъдат същинско 1обществено съдържание «а тази борба.
Основното е да се премахват препятствията, които се на
мират на пътя към пр-нататъшното развитие на социалистичес
ката демокрация, да се развива инициативата на трудовите
маси и да укрепва единството на работническата класа. Решавайки тези проблеми. Съюзът на комунистите в Сърбия по
най-добъР начин ще дава принос към укрепването на СФР
Югославия, братска общност на равноправни народи и народ
ности.
3. Укрепването на демократичните отношения предпочита действуване на комунистите и останалите общественото
литически организации, като фактори на общественото съзна
ние и синтези, необходими да се изразят най-правилно и съгла
суват многобройните самоуправителни интереси, да се надделее
политизацията на частичните интереси и да се осигури всеобтттествен интерес. Трябва винаги да се изхожда от автентични
те интереси на работниците и трудовите хора, изразени в ос
новните организации на сдружения труд и останалите основни клетки на обществото.
Съюзът на комунистите в Сърбия решително ше се ангажира за по-ускорено осътттествяване и развитие на делегатската система и делегатските отношения в обществената прак
тика. В това е едно от съществените предпоставки за укрепва
не съдружието в Републиката, за подикване на всички форми
на само управителното свързване и сътрудничество, за по-успе
шно преодолеяване на затварянето, както и за борбата срещу
статистическите, централистическите и сепаратистичеоките
тенденции и .явления, в крито те се изявават.
/С оглед сложността на системата на договаряне и реша
ване в СР Сърбия, необходимо е до по-пълна изява да дохажда
-ролята на Централния комитет на СК на Сърбия, който трябва
да изгражда основа за работа на делегатите на СК в Сърбия
в Републиканската конференция на Социалистическия съюз
На трудовия народ в Сърбия и в Скупщината на СР Сърбия.
Трудовите връзки на Централни? комитет на СК в Сърбия с
органите на СК в покрайнините, а особено връзките и сътруд
ничеството на техните политическо-изпълнителни органи, кои
то досега бяха недостатъчни, ше дадат принос към по-ускореното премахване в застоя да работата и към по-ефикасното
действуване на Скупщината.
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здрави и укрепне взаиното доверие, братството и единството.
равноправието и задружността на всички народи и народно
сти в Косово.
Организациите и ръководствата на Съюза на комунис
тите в Сърбия са отговорни за политическо-сигурностната об
становка, за откриването и ефикасното премахване на при
чините, пораждащи кризисни огнища и предизвикващи не
доволство сред трудовите хора и гражданите, за разрешава
нето на обществените проблехми и преодоляването на трудно^
стите и слабостите.
В Социалистическия съюз на трудовия народ, като
Фронт на организираните социалистически сили, в Съюза на
синдикатите. Съюза на социалистическата младеж. Съюза на
бойците и в Съюза на запаенщге военни командири, и в ос
таналите обществени организации и сдружени? на граждани
те, комунистите трябва много повече да бъдат инициатори
на активност за укрепване на идейно-политическото единство
в реализацията на задачите по всенародна. отбрана и обще
ствена самозащита, за повишаване на личната и колективната
отговорност, и да са носители на решителна борба за опаз
ване на придобивките от революцията, за укрепване на юго
славския социалистически патриотизъм, независимостта и не
обвързаната политика, а особено на задачата — Съюзът на
социалистическата младеж повече да се ангажира за подго
твяне на младежта за организирано включване в отбранител
ните и самозашитните активности на обществото. Всички фа
ктори във възпитателно-образователните ведомства, особено в
училищата и на факултетите, трябва да се ангажират повече
за възпитанието на младежта в духа на традициите от Народоосвободителната борба и на придобивките от нашата си
стема на социалистическото самоуправление.
Организациите и цъководствата на Съюза на комунисгатеки^1^,^?”6 обществеН1>политичеоки организации, делег™ннГ п“ ^'"ни и самоуправителните органи са длъжни пот™»™™3 “®езпечават' навременно и пълно информиране на
вГГп™ ХОЛ « гражданите за всички съществени въпроси
във връзка с военно-политическото положение на страната и
ноетТ^Чеготовн^Н?СТ'НаТа обс^новка, и за нашата ~ подготвезапшта
всенаРодна отбрана и обществена самозанимавати ^
на т0311 план имат институциите,
вание оайгтнен?. ”де?но’политическо и марксическо образокултеур„0а^еСтдВое™ Идне|~ане- издателска, публицистична,
вършенсЪтвч^Т^ГаяИЗа11ии и 0Рганите на СК трябва даусъбо™
I™,, и обогатяват съдържанието и методите на оа-

я^;;а‘к„“5

аай».це

”■

сътрудничество, доинтерес® за Р^п&ата*00““03116 ПО ВСИЧКи ВЪПРОСИ от общ
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IV
ЗАДАЧИТЕ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ В СЬРБЙЯ ЗА
ПО-НАТАТЪШНОТО РАЗВИТИЕ И УКРЕПВАНЕ НА ВСЕНА
РОДНАТА ОТБРАНА И ОБЩЕСТВЕНАТА САМОЗАЩИТА
По-нататъшното обобществяване и внедряване на всена
родната отбрана и обществената самозащита, като право и
отговорност на трудовите хора и гражданите, организациите
на сдружения труд, местните общности,
обществено-политическите организации и общности, е постоянна задача на чле
новете, организациите и органите на Съюза на комунистите
в Сърбия.
Комунистите, организациите и ръководствата на СК са
отговорни за раздвижването на най-широка идейно-политиче
ска дейност на трудовите хора и гражданите за подготвянето
им и непосредственото им участие в решаването по всренаоодната отбрана и обществената самозащита в самоуправнтелните и обществено-политическите организации и общности.
В делегатските скутопили и техните органи, в самоунравителните органи и обществено-политическите организации
комунистите тРябва решително да настояват въпросите по
всенародната отбрана и обществената самозащита ла се уре
ждат единно — съгласно конституционното положение па .Фе
дерацията, СР Сърбия и социалистическите автономни покрай
нини; повече да се действува за укрепване па задружността,
за утвърждаване и съгласуване на развойните планове с пла
новете на отбраната и обществената самозащита. Тези обла
сти трябва да се изграждат, подготвят и стройно свръзваг
така, че всички наши сили и материални потенциали да мо
гат .винаги да действуват еФи/сасно — в мира, извънредни по
ложения и във война.
Съюзът на комунистите и всички останали организи
рани социалистически сили, при най-широка мобилизация на
трудещите се и гражданите, ше водят решителна борба про
тив всички виддве вражеска дейност. Комунистите шс се про
тивопоставят най-онергично срощу всички антисоциалистически и антисамоуправителни действия, особено на националис
тическите и сепарагивните, и срещу посегателствата им към
придобивките От нашата революции
Съюзът на комунистите и всички прогресивни сили в
Косово — при пълна подкрепа й активност на Съюза на ко
мунистите в Сърбия и Съюзя на югославските комунисти —
трябва иай-решително да се борят срещу албанския национа
лизъм и ирсдептиз7»м и контрареволюдиониите действия. Не
обходимо е с решителна акпия, още по-организирано, Да сс
осусти вражеското лействуване. ла укрепва общата сигурност
и стабилност, да се осуети натиска и изследването па сръб
ското и черногорското население от Косово. ■ С
най-масова
идейно-политическа активност в. организациите па сдружения
труд, местните общности, училищата и в Университета в Пришина трябва енергично ла се осуети националистическата и
иредеитистката индокрииация па децата и младежта, и до
основи да се разоткрис коитрарсволюниопната същност • па
лозунга ,-Косово — република". С обществено-политическа мобили.зацид на всички груделзи хора и граждани в тази по* крпйнина, особено на младежта, трябва решително да се из
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4. Кохмунисхите тпе се застъпят Скупщината на СР Сър
бия последователно да осъществява конституционната .си родя
и функция в Републиката. Решаването в Скупщината на СР
Сърбия възможно до по-голяма степен трябва да бъде изява
на самоуправителното споразумяване и договаряне на всички
обществени Фактори в Републиката. С последователното прила
гане на принципите и Конституцията, както и принципите за
колективната работа и отговоооност, трябза да се осигури
Скупщината на СР Сърбия да бъде място на делегатско реша
ване и демократическо споразумяване и договаряне по всички
Вз,проси и отношения от обпт интерес за Републиката
като
цяло. Затова е необходимо организирането и работата на Скуп
щината да се осъществяват на начин, според когото постоянно
да укрепва ролята на делегатите и вдцянието на делегатската
основа — във всички етапи па съгласуване становищата, прие
мането и осъществяването на решенията.
Делегатите конституционно утвърдената си роля в реша
ването в Скупщината на СР Сърбия трябва да осъществяват
•въз основа становищата и насоките на делегатската си основа.
Комунистите пте се застъпват за по-ускорено развитие и
аФирмнране <1юрм.итс па практичекото сътрудничество на Скуп
ищцата на СР Сърбия със скупшините на социалистическите ав
тономии покрайнини с иел по-ефикасно да се решават въпроси
от общ интерес.
Комунистите в изпълнителните съвети на Скупщината на
С1 Сърбия и в скупщините на социалистическите автономни
покрайнини и в републиканските и покрайнински органи на
управлението те се застъпват за осъществяване на постоянно
сътрудничество па тези органи въз основа конституциите — 'ка
кто това в предлагането на въпроси, които трябва до един и
съпт начин да се регулират, и въпроси от общ интерес, които
ще се обсъждат в Скупщината на СР Сърбия, така и в осъщес
твяваното и следене изпълняването на законите и останалите
обществени решения, с които единно са регулирани отношенията в Републиката.
Запито лен принос към развитието и обогатяването- съдру
жието и изграждането на обществено-икономическата и поли
тическа система в Републиката трябва да дават републикански
те и иокраинински обществени съвети — чрез съвместни про
учвания. инициативи и творчески подготовки на основите- за
решаване на актуалнитс обществоннн въпроси. Затова е не
обходимо да се^ обогати сътрудничесп'Вото, между реп\’бликанските п покраинниски обществени съвети.
I
5. От особено знамение е последователното ангажиране
иа комуни ститс в. Скупщината па СР Сърбия и скупищците на
социалистическите
авюномнн . покрайшиш в
ос/гш I ест в я в а пето па конституционните з^азпоредби за единшто
уреждаме на отношенията за цялата територия на Републиката,
п^ели всичко, с I за временното приемане па републикански за
кони за утвърдените с Конституцията области и рамки и по
у 1137,плена с Конституцмята процедура* За целта комунистите
в окуптипите и друигте компетентни органи в Републиката и
покрайнините са длъжни ла подтикват поетбянно сътрудничес
тво па скуцщииите и съответните органи в Републиката и покпай м ините.
<Л
С’ьюз7,г па комунистите зпс се застъпва — съгласно са*
моунрашпелпо изразените иитепссн на организациите иа сдру39
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организации и об%%% ГЗ Ъ^Тв%о=с^”еИ автономни покрай
нини. — по-широко да се ползуват конституционните възможности за договорно приемане на. законите, които биха се при
лагали единно на цялата територия на Републиката или на те
риторията на Републиката извън територията т& покрайнини
те и на-територията на една 01 цокралнините. юва значител
но ще допринесе за укрепване на единството на Републиката
и за развитието .на съдружието в нея върху основите на социалистическото самоуправление.
6. Комунистите пте действуват в насоката, че Скупщина
та на Социалистическа република Сърбия и скупщината на
социалистическите
автономни покрайнини,
техните работни
тела, а специално комисиите по конституционни въпроси, в
по-голяма степен да се ангажират с цел — в съвместна кон
структивна работа навременно да се премахват дилемите и несъглаенията които затрудняват провеждането на конституционни
, те разпоредби и осъществяването на конституционните функции
на Републиката.
Комунистите са отговорни в практиката на републикан
ските и покрайнинските органи да се осигури последователно
осъществяване наКонститудията на СР Сърбия, Конституцията
на САП Косово и -Конституцията на САП Войводина.
Комунистите ше се застъпват в съюзната регулати*а, в
пълна степен да се зачитат с конституцията утвърдените спе
цифичност на СР Сърбия и на социалистическите автономни
покрайнини.
7. За осъществяването, на конституционните функции на
Председателството на СР Сърбия, като орган на СР Сърбия,
Съюзът на комунистите лпте. се застъпи то да разглежда въп
роси от общото значение за Републиката като цяло; да пред
лага тясното обсъждане и разрешаване в Скупщината на СР
Сърбия и в други компетентни органи на Републиката; със ста
новищата и заключенията си още повече да допринася към из
граждането на политиката, приемането и 'провеждането на за
кони и други обществени решения от общ интерес зд Репуб
ликата, както и да решава за утвърдените с Конституцията и
Закона въпроси. Председателството трябва — по своя ини
циатива, или по инициатива на дш/ги органи и организации на
Републиката, или председателствата на социалистическите авто
номни покрайнини— редовно да осъществява с Конституция
та утвърдената си Функция за съгласуване на становищата с
автономните’ покрайнини по въпроси, който са от общ интерес
за Републиката Като цяло и да предлага съответни решения
във връзка с тези въпроси.
8. Комунистите ттте се борят активастта на общественополитическите организации да бъде значителен фактор в из
граждането на единството и съдружието в Социалистическа
Република Сърбия, чрез тази активност да получават изява ав
тентичните интереси на първичните организации и в демокра
тическото разискване да се търсят решения за много въпроси
от общ интерес за цялата Република. На решенията, които се''
взимат в делегатските тела на всички равнища, трябва да пред
хождат широки разисквания в обществено-политическите ор
ганизации.
*•
Върху тази основа, и сътрудничеството на републикан
ските и покрайнинските органи на обществено-политическите

на творческия принос към осъшоствяв-ането на националното
равноноавие на народгсге и народностите. Повече и по-органйзирано тпябва да оказваме подкрепа на научно-изследовател
на
ските проекти, които всестранно съблюдават развитието
между&ащюналните отношения.
Съюзът на комунистите и марксическите центрове шг се
борят за идейна и марксическо обоснованост на теоретична
та и научно-изследователската дейност в тази област.
Съюзът на комунистите на Сърбия ще се застъпва за
марксическа валоризация на културното наследство на наро
дите и народностите, и енергично ще се противопоставя срещу
некритически подход и глорификация да' отделни исторически
събития, възобновяване на националистически митове и срещу
всяка злоупотреба на културното наследство както и срещу от
ричането на историята и културата «а всеки народ и на
родност.
14. Свободнотд и всестранно развитие на културите на
начодите и народностите, тяхното хуманистично съдържание,
И все по-гс\лемите^ международни влияния и сътрудничество —
представляват трайна задачя на Съюза на комунистите и всйчки организирани социалистически; сили.
15. Съюзът на комунистите на Сърбия се застъпва за
пълно прилагане на конституционните разпоредби за равно
„
правието на езиците и писмата на народите и народностите в
обществено-политическия живот и дейност. Комунистите са длъ
жни в своите среди и на всички равнища да се борят
за
оНа правни- организационни, кадрови, материал-
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трябвх ла^лпжятДп'® организации и обшноети. Комунистите
ше повеЧе усилия в борбата за премахваКъм освдествяванетоН^я>Рар^МеНИЯта и ФоРмалистичиия подход
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43 Деистви1елното равноправие на ези
ците и писмата на всички народи и народности.
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в съответствие с дейс?вителЮ ' На к°мунистите,
политическо оргаииаипяи^еЛН01?^ самоуправително общественовсички народ°и и^нар^с™.акТивнйст «а. числяш„те се к%м
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ренен във всичкикомунистите трябва още повече да б-кпе вкокъм по-пълното оа“аГ п^КТУРИ' коет° 1ие допринесе
ли и народности. развитие на равноправието на всички наро-
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8. Съюзът на ко.мунистите на Сърбия решите/шо ше се
бори за последователйото осъществяване на конституционните
социалистическите
автономни поФункции на СР Съроия и
крайнини Войводина и Косово, които са в състава на
Сър
бия и конститутивен елемент на югославската Федерация, с-ъюзът на комунистите на Сърбия — в чийто състав са Съюзът,
на
на комунистите на Войводина и Съюзът
комунистите
Косово — решително ще се противопоставят срещу националис
тически, сепаратистични, унитарисцдчни и етатистични явления
и тенденции.
9. За осъществяването на националното равноправие от
голямо значение е утвърждаването и осъществяването на та
кава кадрова политика, която ще държи сметка за застъпенбетта на числящите се към всички народи и народности във
всички делегатски скуищини, органи и тела, обществено-поли
тически и обществени организации и самоуправителни ор1анизации и общности — от основната организация на сдружения труд и местцата общнрет до покрайнинските и репуоликански органи и организации.
За делта комунистите на Съроия ше се оорят за после
дователното претваряне в живот Титовата инициатива за усъвършенствуване на колективдатз работа, решаване и оттоворпост, за демократизация на кадровата политика, и издигапсто и аФирмация на възможно ло-год^м брои кадри, на първо
място от редици на работниците от всички националности, на
ционалности, и което непосредствено ще укрепва равнопра
вието и с^ьдружието на, народите и народностите.
Особено внимание трябва да се посвети на ло-равномеоната застъпеност на числящите се от всички народи и народ
ности в частите на териториалната отбрана и гражданска са
мозащита и в лзрганите на - Службата по сигурността.
10 Всички организирани социалистически сили трябва
по-решително да действуват върху премахването на различни
консервативни решения и още наличните
националистически
наслойки в образованието. Необходимо е да се осигурят покачествени и върху марксизма обосновани
съдържания
на
учебниците, по-гол гето съгласуване на учебните планове и про
грами, лолзуване да обдпи учебници по отделни предмети
в
основното и самоуправцтелнв.то образование.
1 азрешаваиего
на тези и други проблеми изисква 0.6111а работа, договаряне и
споразумяване не само в рамките иц социалистическите авгопомни покрайнини и СР Сърбия а и в цялата страна.
Занапред трябва повече да се ангажираме върху лодготовката на специалистически просветни кадри из редиците на
всички народности.
•
11. В национално смесените среди отделно внимание грябва да се посвети на виенето и упртребата на езика иа дру
гия народ, тоест магГодност, като естествена необходимост за
съвместно живснс, кдмутидиране и упражняване на общес < ве
ни функции. Тона ше допринесе за укрепването на социалис
тическото съдружие и добрите взаимоотношения.
12. В по-нататъшния период трябва да сс посвети отдел
но внимание «а обучението на децата от етническата група
тю ми. Паралелно с това, трябва да се създават условия за
най-широка, еманципация на ромите13. Научно-изследователската дейност, особено в област
та на обществените науки, трябва да насърчаваме по посока
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•зхр1хзоняоа
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ВЯИХИЯОН
ВХВЯОХИХ ’КИ11ВаЯ01Лг9Я вхвяознихоиявипоз И ОХЗИН
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ВЯОХ 'ЗГПВЯВНИЯХО ОХ ОХЗН 'ОхЙОМ ХООНЯЗХВЯОЯЗЯООН ВНОИНоагОЯ
-за езан ОНЗЯХОНИЯЗ иняхнои зо ВЯ ЗЖОР\Г ВЯ .ОХИХ ЯЗЯЗ внвхоо
зинзжияя охзтвн я охвоя вхвхоневан вх онязхвнехо шиюхо
вя вядках вяоХ. 'яоиазн витеяязяо я зхихоинлиоя вн зхинвя
-ве зигвязязоио охвхо^[ -вовяя вхвнознинХодва и зхихоинлиоя'
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организации те получи в широтата и качеството си. Съдру
жието ше се изгражда върху конкретни въпроси и върху жиз
нената практика.
Комунистите ше подтикват сътрудничеството и различ
ните Форми в свързването на активността на обществените ор
ганизации и сдруженията на гражданите. В шцрокото поле на
ангажирането и дейността на тези организации и сдружения
има много съдържания от обттт интерес за гражданите и труде
щите се в‘цялата Република, което то1«рва да бъде и основа за
предприемане на обши. акции, свързване и всестранно сътруд
ничество.
■
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ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА КОНСТИТУЦИОННОСТА И ЗАКОННОСТТА
1. Комунистите и органите на Съюза на комунистите тряб
ва да бъдат политически по-отговорни за навременно реагира
ме против явленията.щ: нарушаване на конституционността и
законността. Те трябва да ги забелязват и неотложно премах
ват там, където работят, и за тяхното премахване да използу
ват всички средства на самоупоарителния и обществен меха
низъм.
Към това трябва да се пристъпва
върху най-широка
обществена основа — чрез постояно, свързано и организирано
действуваме на трудещите се и грал$даните. на техните самоуправителин организации ц общности, работнически съвети, де
легатски скупщина и техните органи и обществено-политческн организации.
Тежестта на дейността все повече трябва, да се насочи
към укрепването на н'идив1щуалната и колективна отговорност
във всички пунктове на нашето развитие. Особено е важно да
се изостри
отговорността на комунистите
на ръководещите
функции. Тази борба трябва да се води публично и принципно.
Комунистите трябва по-отговорно и по-решително ,да се
борят срещу явленията на бюрократизъм, протакане, формали
зъм, прикриване на незаконни явления, непредприемане на за
конни мерки от ч страна на упълномощени органи, своеволие и
всички видове злоупотреби и привилегии. Задължение е на ко
мунистите. преди всичко в собствената си среда,' ч1*а осуетяват
автаркия, затваряне и нарушаване на единството на югослав
ския пазар.
. 5^}
Настоящото положение изисква по-ускорено и решително
преодоляване на практиката в която множество самоуправителии споразумения и обществени договори непоследователно или
изобптб да не се осъществяват, под тяхната форма да се реа- *.
лизират недопустими изисквания и поведения.
2. В осъществяването и укрепването на конституционно
стта и заксщретта особено място, роля и отговорноох имат съдебните органи, конституционните съдове и органите на властта.
Съюзът на комунистите и комунистте в тези
органи
имат постоянна Задача да се борят ад пълна отговорност и съ
гласуваност на тяхното действуваме с потребностите и интерссиге на трудещите се и гражданите и на обществото като цяло.
Необходимо е да се осигурява далеч по-голяма ефикасност'
и
превантивно действуваме в защитата и обезпечаването на правата и отговорностите, цроизтичаши от Конституцията и зако
на. 1рез редовно следене д анализ, делегатските скупщиНн трябпа г да извършват обществен контрол над работата на тези оргами. На защитата на обществената собственост и на самоуп-
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Комунистите трябва да се борят за укрепване на класови
подход и по-ускорено обо.бществяване на правосъдаите фунющи.
подобряване качеството на тяхната работа и по-бързо освобождаване от формализъм, за постоянно анализиране на наказател
ната политика и политиката на наказателното преследване.
В работата на самоуправителните съдове трябва да развиваме метод на работа който повече съответствува на тяхната
роля и характер, и да се напуска формализма, навиците на ар
битраж и подражаване на. редовните съдебни’органи.
Необходима е по-еФикасна подкрепа от самоуправителните и обшествено-политическите Фактори на дейността на обществения правозашитник на самоуправлението. като специфичен орган в защитата на самоуправителноцте права на трудетите се и обществената собственост.
Много повече трябва да се застъпваме за утвърждаване
и ефикасно действуване на всички видове на самоуправителния
работнически контрол, преди всичко чрез по-ангажираното от
ношение на първичните организации на СК и на комунистите
в Съюза на синдикатите, в самоуправителните и делегатски
органи и тела.
ЗАДАЧИТЕ НА КОМУНИСТИТЕ В ОБЩЕСТВЕНО
ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
.1. Съюзът на комунистите трябва постоянно да се потвър• ждава, като водеща идейно-политическа сила и фактор на кохезия на политическата система и демократическия самоуправителен плурализъм.
Той не налага на обществото някаква своя монополис
тична власт. Само сдружен и свъозан с трудещите се в техни
те самоуправитедни общности, в делегатската система, в Соци
алистическия съюз и т.н., той може да бъде водеща идейна и
политическа сила. Съюзът на комунистите вцнаги трябва да
се намира там, където се развива самоуправителната и поли
тическа активност на масите. Той трябва да установява — не
само чрез своите първични организации и отделни комисиси,
а и като организирана сила на самоуправителната демокрацяла система на демократически връзки със самоуп
ЦИя
равителните общности и всички социалистически сили, като
действуват в демократическа свързаност с тях, а не като някой
външен, извън системен фактор,
2. С инициативите, становищата, примера и участието в
акциите, комунистите трябва да допринасят в Социалистичес
кия съюз да се утвърждават ясни и определени задачи, опреде
ления и предложения за обществена акция, и да се осигурява
най-широко участие на трудещите се в борбата за провеждане
на договорените задачи и утвърдените цели. Във формите на
самоуправителното и политическо организиране в Социалисти
ческия съюз, /комунистите трябва да осъществяват идейно-лолитическо и акционно единство с трудещите се н гражданите, да
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центрадизма, технобюрократизма и драги антисамоуправителна
НИ
Членството, организациите и ръководствата на
Сърбия са дължни последователно ■ да про^ждат „Политичес
ката платформа на Оьюза на югославските ком^щисти за ра
витието на социалистическото самоуправление, братството и
единството и съдружието на Косово . Осооено тряова да се
осигури пълна мобилизация и активност на Съюза на кому
нистите и на другите обществено-политически организации в
борбата против национализма и иредентизма, за премахване
то на сегашните слабост и върху трайната стабилизация на
политическите обстоятедртва на Косово. Възлова роля в това
трябва да има работническата класа. Неш?ото пълно ангажи
ране в борбата за икономическата стабилизация, създаване на
по-благоприятни условия за самоуправителното • общественоикономическо развиз^е. по-ускорена заетост, по-всестранно ра
звитие на социалистическото сахмоуправление — е ^главната
предпоставка за стабилизация на Косово, за здрави междунационални отношения и успешно развити^ на покрайнината.
Съюзът на комунистите на Косово и Съюзът на кому
нистите на Сърбия като цяло ше предприемат сериозни мерки
срешУ носителите на политиката, състоянието и постъпките,
които довеждали и довеждат до адарово изселване на сърби
и черногорци от Косово. С политическата акция на Съюза на
комунистите и другите организирани социалистически сили,
и с отговорното и навременно действуване на всички държав
ни органи на Косово, трябва да се осуетят всички явления
на грубо нарушаване на конституционните права на гражда
ните и трудовите хора от сръбска и черногорска национал
ност които довеждат до изселване.
7. Комунистите решително ще се застъпват за по-нататъ
шното развитие на самоуправителните обществено-икономически отношения, укрепването на обществения характер на сред
ствата за производство, сдружаването на труд и средства на
доходни основи — като съществени предпоставки за развитие
то «на равноправните и плодовити междунационални отноше
ния и единството н* «работническата класа.
За Съюза на комунистите на Сърбия и другите социа
листически сили в Републиката, ускореното развитие на Соци
алистическа автономна покрайнина Косово, както и на не
развитите общини и региони в цялата . Република — е една от
съществените задачи с цел успешно осъществяване на полити
ката на националното равноправие, братството и единството
и съдружието. В това изключителна роля имат социалистичеданитеС°ЛИДа1>НОСТ и взаимн°стта на трудовите хора и гражСъюзът на комунистите на Сърбия ще настоява — съгласно с утвърдените договори във Федерацията — - сдруже’п™ гдпП<т?еЧе аа поема Функцията на ускореното ра
звитиена САП Косово и недостатъчно развитите републики,
необходимо е ‘последователно осъществяване на политиуедреното развитие на икономически
недостатъчно
ритите общини в СР Сърбия като цяДР. между които са и
°н5?и с наиионално смесено население. Необходимо е да се
сдружен и ^С-гпV пЯ -чя1 развива интерес на организацрште на
труд за ускорено развитие на тези среди — чрез
вързване и сдружаване «а труда и средства.
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противоречия- изхождали от утвърдените с Конституцията
отношения в нашха Федерация. Основният метод трябва да
бъде — отговорно и ефикасно договаряне и споразумяване
между републиките и покрайнините.
Успешната борба на социалистическите сили срещу на
ционализма е възможна само в условията, когато всеки народ
и народност разполага с всички възможности за своята пълна
и всестранна национална афирмация- Такива права на наро
дите и народностите и отношенията между тях са утвърдени
с Конституцията и дълбоко са в^ренени в обществената пра
ктика и съзнанието на трудовите хора. Комунистите решител
но ше се борят за тяхното по-нататъшно развитие върху тези
ясни основи.
3. Съюзът на комунистите най-решително ше се бори
срещу всички, националистически тенденции и активности.
Комунистите и другите трудещи се трябва да бъдат съз
нателни за обстоятелството, че областта на междунационалните отношения е онази област, където под знамето на наци
онализма и шовинизма всички антисошшлистически и антисамоуправителни сили се опитват да се борят срещу Съюза
на комунистите и социалистическото самоуправление.
4. Съюзът на комунистите и другите организирани соци
алистически сили -не могат и няма дд позволят каквито и да
било антисоциалцстически елементи да подкопават единството
на страната чрез. сеене омраза между народите и иародностите на Югославия. Също така, те не могат да позволят каквито и да било Моментални икономически или политически
трудности — за кохото м ла било, или за какъвто и да било
национализъм, да станат повод и основа за нападение срещу
дългосрочните, съвместни интереси на народите и народнос
тите и единството на Югославия5. Когато осъждаме реакционната идеология на нацио
нализма, същевременна трябва да изтъкнем, че Съюзът на ко
мунистите и другите организирали социалистически сили пре
дставляват състави^, част Ш» своя народ, тоест народност и че
носят историческата отговорност за тяхната съдба и за иитена комуресите на работническата класа като цяло. Грижата
пистите за собствения си народ и народност е обоснована
върху хуманистичното съзнание, че всички народи и народности в Югославия могат да живеят в мир и взаимно сътрудничество, само ако са свободни и ако имат всички възможности за орбетведо. вйсРтранно развитие.
6. Осъществяването на националното равноправие тряб
ва по-широко да се афирмира и по-пълно да се развива
в основната организация на сдружения труд, местната общ
ност и общината, в които най-непосредствено сс осъществяват
равноправието и социалистическото съдружие на трудовите
хора и гражданите, на числящите сс към всички народи и
народности, както и в покрайнините и Републиката.
Задължение с на Съюза на комунистите и другите су
бективни сили енергично Д° сс борят: срещу всички източ
ници и явяващи се облици на национализъм. Комунистите
особено трябва да се боря1 във всяка среда против национал
ното теоногърдие и изключителност, предизвикване на недо
верие между народите и народностите, против всички видове
на затваряне и автаркия, сепаратизъм, иредеитизълт и уиитпри.зъм. Трябва ла се води решителна борба против етатизма.
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се оорят за демократичеоко изнасяне на мнения, съблюдаване
на проблемите, и за осъществяване на връзка на делегатите
със своята делегация и самоуправителната основа. Твърде е
важно да се осигури в демократическата борба на мнения,
и в свободното поставяне ^а самоуправителни алтернативи да
се утвърждават съвместните интереси и общата политика, да
се изгражда социалистическото демократическо съдружие, и
откриват нови отговори и практически Решения за различни
обществени проблеми.
Комунистите в Социалистическия съюз на трудовия на
род трябва да осигурят неговите секции да се развиват като
най-широк облик на сплотяване и договаряне на трудещите се
и гражданите, на делегациите и останалите форми на самоуправителното и обществено организиране. Те трябва да бъдат
'насочени към делегатската система и да обсъждат съществе
ните проблеми и въпроси, които се намират на дневен ред на
общинските, покрайнинските и републикански скутцини и Ску
пщината па СФРЮ- В тях трябва да се изграждат становища,
изнасят предложения и инициативи до скупщините и другите
органи, упражнява обществен контрол над носителите на самоуправитеднптс, държавни и други обществени работи,* свободно
' да се изнасят мнения и предложения.
Необходимо е по-голямо влючване на жени в процеса на
общественото решаване ца всички равнища, а особено в самоуправителните органи.-делегациите и делегатските скупщини и
на Ръководните места.
Съюзът на комунистите трябва решително и безкомпро
мисно да се противопоставя срещу всички явления на сектантско отношение в собствените си Редици към Социалистическия
съюз и действуването в него, а особено по отношение на' уча
стието на религиозните лица в дейността «а Социалистическия
съюз. Паралелно с това, необходимо е решително да се борим
срещу злоупотреба на свободата на вероизповедание в полити
чески цели. и поведенията и опитите под закрилата на вярата
да се доведат под въпрос основните принципи на нашето со
циалистическо самоупрарително общество3. Съюзът на комунистите последователно ще се застъп- •
ва за укрепването на обществената роля на .Синдиката, като
най-широката обществено-политическа организация на работни
ците, която се бори за работническата клдеа като цяло. но и
за работниците поотделно, и за работниците в отделни отра
сли, организации на сдружения труд и други самоуправителни
организации и общности, да ги включва в развитето на соци
алистическото самоуправление, в демократическото и солидар
но разрешаване на проблемите, противоречията” и конфликти
те, които се явяват в общественото развитие.
Синдикатите трябва още повече да се насочат, към
въпросите на създаване дохода и неговото разпределение и усъвършемствуването на системата на разпределение според тру
да. Синдикатът трябва да подтиква по-голямото включване на
работниците в институциите на политическата система, да се
бори за подобряване на трудовите и жизнените условия на
работниците, за защита и повишаване жизненото равнище на
трудещите се. за по-успешно разрешаване на проблемите на
заестосттл. идейно-политическото образование, обучение и про
фесионално усъвършенствуване на работниците, за разрешава
нето па техните жилищни въпроси.и др.
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Комунистите в Синдиката трябва, преди всичко чрез ук
репване ролята на първичните организации на Съюза на синдикатите, да бъдат по-активен и по-отговорен фактор в разрешаването на вътрешните спорове в сдружения труд, осооено
в защитата на самоуправителните права на работниците и об
ществената собственост, развитието на самоуправителната отго
ворност и оказването на съответна подкрепа на самоуправителния работнически контрол, на съдилищата: на сдружения
труд, правозашитниците на самоуправлението и др.
4. Ангажирането на младежта в сдружения труд, в мест
ните общности, училишата и в целокупната делегатска систе
ма трябва да разширява простори на младите хора да станат
истински субект и непосредствен участник в самоуправителното решаване във всички области на обществения живот и труд.
Тук младите хора трябва равноправно да поемат отговорност
за взимане на решения, които непосредствено се касаят за
тях, но и за други. Комунистите в Съюза на социалистическата
младеж, имат като задача решително да се застъпват, като об
ществено-политическа организация на младите, тази организа
ция да стане истински демократически фронт на цялото соци
алистически определено младо поколение, което бъдещето си
съзнателно е свързало с бъдещето на социализма. Съюзът на
социалистическата младеж трябва да подготвя младите • да се
борят за развитието «а социализма, самоуправлението, демо
кратическите и хуманни отношения между хората, и същевре
менно да поемат и носят отговорността в самоуправителните
организации и общностите и делегатските тела за социалисти
ческото самоуправително развитие на найтето общество. Съю
зът на комунистите те отделя особено внимание на трудовото
и обществено-политическото ангажиране на младото поколение,
за неговата организационна й идейно-политическа подготовка
за тези активности.
Ролята на Съюза на социалистическата младеж е да обе
динява и насочва, чрез акция, предимно младите хора, които
според интереса си действдват в различни форми на органи
зирането на Съюза на социалистическата младеж, както и вси
чки млади хора, които не са членове на организацията, а
участвуват в работата на различни форми на обществената
дейност.
Програмите на активностите и съдържанието на дейност
та на организациите на Съюза на социалистическата' младеж
трябва да произтичат .от нуждите на средите, в които дей
ствуват и да съответствуват на интересите, потребностите и
желанията на младите.
5. Комунистите в Съюза на сдружението на бойците от
Народоосвободителната война те ,се ангажират върхУ разре
шаването на актуалните обществени въпроси от нашето по
нататъшно самоуправително развитие. Съюзът на бойците е
значителен Фактор за укрепването на работническо-класовия
характер, на обществените отношения, осъществяването на за
дачите на Социалистическия съюз на трудовия народ, укреп
ването на системата на всенародната отбрана и обществената
самозащита и действуването всред младите за тяхното възпид,/ха на таченето, и развитието на традицията на со
циалистическата революция и нейното коренно тълкуване,
тттит,
Ьажна задача на Съюза на комунистите в по-нататъшния период е по-организирано и континуирано да действува
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ВЪРХУ по-засиленото активизиране на многобройното членство
на обществените организации и сдруженията на гражданите.
върху задоволяването на техните интереси и потребности, и
върху разрешаването на конкретните и актуалните обществе
ни въпроси и проблеми. Тези организации и сдружения тряб
ва самостоятелно, активно творчески и отговорно да действу
ват в рамките на Социалистическия съюз.
Същевременно необходимо е решително превъзмогване
на тенденцията за затваряне в себе си на тези организации и
сдружения, на явленията на - собственическо поведение и узурпиране от страна на група членове или отделни лица. недо
статъчното влияние на обществеността върху тяхната дейност
и непотребно дългото задържане на отделни лцца ца ръково
дещи постове в тях.
III
ЗАДАЧИ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ НА СЪРБИЯ
В ПО-НАТАТЪШНОТО РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУНАЦИОНАЛ
НИТЕ ОТНОШЕНИЯ ВЪРХУ ОСНОВИТЕ НА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ
1. В борбата за последователното_ развитие на междунационалните отношения, които , се основават върху братството
и единството, равноправието и съдружието на всички наро
ди и народности в СР Сърбия — Съюзът на комунистите на
Сърбия изхожда от определението на СЮК в тази област от
от напридобивки
революцията
и осъществената степен от развитието в социалистическото самоуправително изграждане.
Застъпвайки се
пълно .национално утвърждаване и
Г“гВИ!У'1а народит# и народностите. Съюзът на комунис
тите на Сърбия изхожда от класовите позиции и от социалис
тическите самоторавителни отношения. Това изключва
социалис
какъв- .
то и да било облак на привидеговавост на една нация по
отношение на друга. Успешното развитие на социалистичес
кото самоуправление предполага задълбочаване ка цационалното _равноправие, и постоянна борба срещу
очаване
какъвто и да било облик на хегемонизъм и неравнолравие.
Равноправието на
народите и народностите,
братството и епингтвптл „е5?вството на работническата класа,
ствената основа на стабилностт”°наше™
СЪЩе'
комунистите1* жззюждат^от
ме’кд',навдюналниТе отношения
на Югославия свъйват обшмт^
*ародит^ и народностите
жи през историята а
^лас°ВОос^б°Дителни стремекоето революцият™’изгради’^съвместна^Т^ооГ СъЗИаНие’
равително, демократично о^ттМп?гхЛестнаТа боВба за самоупнистите и всички други социа^тиТо^0 общество- Комудържат сметка за пеяшпт,
е0ки сили същевременно
бто. а специално
роля на нацията изо
ношенията между наропггй.еРаЦИяТа' какаато е нашата. В от
те и покрайнишГте съцт^т1члтп^аРОДНОСТите* Тоест републики
ределени. обективно противоречив Е СаМО оазлични, а. и оП
речия не може да предт змотнем ^ „п^ТеРесИ' Тези противо
още по-малко с държа!нп
«геологически формули, а
Именно, трябва
ЧРе34.Федерадияташения за постоянчг.3
изнамираме ефикасни пътища и ре-,
постоянно демократично преодоляване на такива
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Комунист 3

МИТЯ РИБИЧИЧ:

I.

САМОУПРАВЛЕНИЕТО
Е ПРАВО, НО И
ЗАДЪЛЖЕНИЕ
(От 1-ва страница) ва .ние три заседания на нашето нашия
„„
■
Председателството посветихме“
“ за единния работнически аван
лични форуми .и което интензивно трешните отношения, методите на ра
6 п вихй “ногоброи- гард такъв метод на работа такива
присъствуваше и в други части на бота и отношенията между ЦК на
коментари със стремеж към пре- отношения и правила за поведение,
™РяаНкаоТнгреИс даОВбъИдаГо^рТиИ^риНтаи1,и Сърбия' РеПуб™^те « - Р^лика
—да и неединство с които от една страна ще гсе създадат възможности за борба на мнения,
то в СЮК.
с автономните покрайнини.
на състоянието. Дванадесетият кона от друга страна ще се обезпечи
грес беше най-критическият
единство в идейната и политическата
сами
УКРЕПВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА акЦИЯ. Е. Кардел още през октомври
1979 година на заседание на Предсе
В КОЛЕКТИВНАТА РАБОТА
при пълно единство и единодушна ве ко”гРесните решения. Накрая, на
дателството на ЦК на СЮК, състояло
рйфикация на отчета за работата на второто“ заседание на ЦК на СЮК
Да кажа няколко думи за значе- се на Бърдо, каза, цитирам: „Когато
ттк и “““т* новия състав на приехме документ, когато нарекохме
нието на документа.’ Мисля, че са Тито не бъде начело на партията» ръ
ЦК на СЮК. (Петият конгрес беше
Гтянпшшп
„
конгрес на отбрана на НОБ и право- ”
ЪВ връзка с пъРвото за мият епизод (повторено гласуване за ководството не ще може вече'да
рато на наш собствен път в социали- сеДание на ЦК на СЮК”. След зазма. Шестият беше конгрес на ре- седанието изпратихме документа на политическо-изпълнително . тело на боти по същия начин като днес".
форми. Седмият програмен, а конгре- републиканските и покрайнинските ЦК) не е нещо, което в нормалнщ ' Той се застъпи за колективна рабосите от 8-мия до 12-тия конгреси на
вътрешнопартийни отношения може та, но не както това. считат някои
изграждане на нашата самоуправи- Ръководства и на общинските конфе да обезпокои и потресе партията. До управляващи комунистически партии
ренции на СК, а някои републики са
телна социалистическа система).
ри мисля, че при избирането на пар с иерархийски басамаци от предсе
го изпратили и до първичните оргат
тийни рт>ководства, и в републиките дател до член, от член до кандидат/
низации на СК. С част от документа
и във Федерацията все повече ще от кандидат до секретар. Колектив
МЕСЕЦ НА ЗАТВОРЕНИ
запознахме и комунистите в Армия има случаи с разширени
листи на ната работа създава еднакви възмож
ЗАСЕДАНИЯ
та и в съюзните органи и диплома
кандидати и възможност за изменяне ности за изява на способните хора,
Вече на първото заседание на ЦК цията.
на листите. Но нашият епизод се слу колективната работа укрепва отговор
на СЮК, за което всички мислехме,
Комунистите в базата положител- чи на първия конгрес, когато ръко- ността за предлагането, за критика
че в по-голяма или по-малка сте
пен ще бъде формално както и вси- .но оцениха и привествуваха Стано- в°Дството предлагахме без Тито, ува- та, която не смее да се внася в пар
чки досегашни, се показа, че в ръко вищата, като същевременно търсе жавайки неговия авторитет и пред- тията или в обществеността без съгводствата на СК в последния период ха идейно и акционно единство в ложония- второ, листата формирахме ласието на Председателството. Тярбва
се е насъбрало много .неком.унистическо и непринципно. Отново излезо- ^
и във всички ръководства, де- при доста изострени междунационал- да бъдем критически, а не да. се ка
ха на видело онези стари тенденции, мократизация на кадровата политика ни отношения, особено в Сърбия, ло-- раме. Може би Становищата са пърхарактеризиращи състоянието в Юго и най-сетне да се насочим към раз- ради косовските събития и поради вият документ, с конто се обезпечаславия преди 21-то заседание на Пред решаване на крупните икономически съществуващата тенденция за меня ва нов начин на работа, колективно
не конституционно положение на по ръководство, критически, но другар
седателството на СЮК през декември и политически проблеми.
крайнините, и трето, тайното гласу- ски отношения, уважаване на разли1971 година, с тая разлика, че боле
Епизодът с мистерията, на затво- ване все още не се е афирмирало ка- 'китс и единство в акцията. Дали то
стта и смъртта на Кардел, а след та
ва и болестта и смъртта на Тито бя рените заседания нанесе вреда на то постоянна демократическа практи- зи документ действително е • такъв,
ха допълнителен фактор на увели международния авторитет на нашата ка за всички органи на партията (то- твърде бързо ще се покаже вече на
чени колебания и дезориентация. Все страна и на СЮК. По време ма Кон- ва е ново уставно правило).1 Следова- заседанието на СК, когато е необхо
по-малко имаше творческа работа, греса, на който присъствуваха 118 телно, не е толкова важен самият- димо час по-скоро да преодолеем раз
а все повече опортюнизъм, правене чуждестранни делегации, международ епизод, но е по-значително, че във ликите, отнасящи се до основните
отстъпки на национализма и поли- ната общественост беше импресини- връзка с него можеше и трябваше да въпроси за по-нататъшното развитие
рана от откровеността, с която на раздвижим цяла редица твърде зна- на нашето социалистическо самоупра
тиканството.
Коигреса се обсъждаха всички В7,про чителии въпроси, търсейки в нашата вително общество и в икономическа
Какво се случи на първото засе си и демократическите отношения в доста сложна многонационална об- та политика на Югославия.
дание на ЦК на СЮК веднага след
завръшването на Конгреса. В?,преки
че при утвръждаването на предложе
ната листа за ново Председателство
на ЦК на СЮК (съставът се предла
га от комисия, С7>ставена от предсе
дателите на републиканските и покрайнинските крмитети и председа
теля и секретара на старото Предсе
дателство) не бяха изнесени забележ
ки, гласуването за един член на
Пре/*седателството се повтори, защото при първото гласуване кандидат,|>т не получи нужното двотрстинско
мнозинство. Всичко това беше С7,гласно нашия Устав, понеже ЦК има пра
вот» да потв7,рди"или да меня кан.,
дйдатите за своя политическо-изпъл
нителен орган. По в Централния ко
митет, а и ние л Председателството
не се задоволихме с това. Считахме,
че трябва да се премахне натрупало
то се недоверие и да се идентифицират причините за нездраиото положеиие в ръководството, което може
докрай да блокира ефикасната ра
бота и единството в активността на
Мития 1'иВичич произнася лекция пред курсистите
Политическата школа „Йосип Вроз Тито” в
ОЮК, Селимович е записал: иищо не
Кумроосц
е добре ако остане необяснено, Зато-

ияг .гтеиад —» “ »•
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Л Комунист
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ГК НА СК В ПШ1ГРАД

ИЗНОСЧИЦИТК ПА ИЗНОСА

Нови облици
и инициативи

Колко могат
най-големите
Дали затрудненият кръг на износа — вноса с реалност или само
оправдание за собствената неорганизираност. Положението във пръжка с
износа — считат четиринадесетте найголеми изноЬчмцм в СР С/,рбия —
все пък не е толкова тежко за да не може да се преодолее
Затова че няма достатъчно валу
тни средства за внос на необходими
те суровини и репроматериали, сто
панството в СР Сърбия без САП отбеляза това лято чувствително нама
ление на производството. Намалено
то равнище на промишленото произ
водство неблагоприятно повлия вър
ху износа, а намалението на износа
пък намали прилива на валутни сред
ства и влоши платежно-баланената
позиция на Републиката. Така създа
деният валутен кръг, неволи на глед
е твърде затворен, не позволявайки
на стопанството да се размахме по
време, когато в обществото изключи
телно са подчертани потребите от из
носа.
Дали този спъващ валутен кръг
е чиста реалност или само измислено
оправдание на износчиците за соб
ствената им неорганизираност, безде
лие и затвореност или пък изходна
точка решенията за трудностите да
се потърсят във вътрешното разделя
не на валутния динар?
Характерно, обаче, е че в СР Сър
бия без САП през май и юни изно
сът на конвертируемия пазар пока. за увеличение от 20 на сто по отно
шение на плана, та в юли, а особено
през август да започне чувствително
да намалява и евидентно опада. При
как бе подчертано на едно
това
неотдавна състояло се съвещание на
износчиците в стопанската камара на
Сърбия — плановете по договорения
износ все пак не били реални. Над
190 организации на сдружения труд,
които съгласували износните си пла
нове със Самоуправителната общност
за икономическите отношения с чуж
бина, тази година трябвало да изнесат стоки на стойност от 2 400 милио
на долара. През шестте месеца са
йзнесени стоки на стойност от 544
милиона долара. Четиридесет найголеми изиосчици, които в общия износ на Сърбия участвуват с над 80
на сто, се поставили
както изле,зе — разделено и затворено, в уни
сон ,със „своите" искания и потреби. Само за няколко от тях („Клуз”,
„Галеника", „Икарус", „Зорка" и иванички „Явор”) планът очевидно. бил
реален; през шестте месеца те го изпълнили или преизпълнили. Останалите не изпълнили заплануваните си
задължения. През юли и август, в
общата атмосфера на намаляване
износа на конвертируемите пазари,

положението се значително влоша
ва и при нам-големитс изиосчици. В
самоуправителната общност за ико
номически отношения с чужбина се
га се смята, че са „добри" и онези
които са изпълнили над 50 на сто
от плана, защото повече от полови
ната от запланувания износ през се
демте месеца са осъществили само
ПИК „Таково”, „Зорка”,, Милое Закич”, „Вискоза” и „Галеника”.
Може ли четиридесетте най-големи изиосчици през останалите четири
месеца на настоящата година да осъ
ществят договорените амбициозни пла
нове по износа?
Отговорите на този въпрос, поста
вен в Стопанската камара на Сърбия,
показаха че и покрай общото жела
ние да се постигне, това — все още
има множество различни погледи
върху пътищата на изхода. Основ
ната причина за намалените възмо
жности едни видят в съюзното пред
писание, което квотата за разпола
гане на износчиците с валутния ди
нар сведе на 30 - на сто; други, оба
че, се застъпват за - това да се сти
мулират само онези, които са се
успешно включили в международно
то разделение на труда. Какво е то
ва деление — попита някой, когато
някои от преработвателите своя ус
пешен износ базират на .внесените су
ровини? Няма производство върху
висок внос, то изисква субституция
на чуждите с домашни суровини. Въ
просът за- субституцията, добавя се,
не е така прост. Някои пак изтъкват,
че износът ги интересува само толко
ва колкото е необходимо да се внесат суровини и репроматериали, а
основен и по-благоприятен пазар е
— домашният. По лесно е — изтъкнаха представителите на Заводите „Цър
вена застава"' — да се свържат производителите в чиито стоки участву
ват само няколко производители, отколкото онези, като тях, които .само
в производството на автомобили имат
повече от хиляди кооперанти в цялата страна. („Въхлетели сме като
вълци на валутните динари и това
ще пресъхне. Всички републики и
покрайнини определиха своите пре
димства по отношение на валутните
средства, а онези в чиито произведения участвуват колективи от цялата
страна, остават в празно пространство").

Комунист
• С указа на Президента на Републиката от
21 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
Мнладинович.
Урежда Единна редакционна колегия:
Директор и главен и отговорен редактор Вел
ко Мнладинович, заместник главен и отговорен
редактор Джуро Джурашковнч, главни и отго
варии редактори на изданията в републиките
и покрайнините: Дубравко Цурач (СР Босна
и Херцеговина) д-р Живорад Джорджевич (СР
Сърбия), Реджеп Хайрулаху (САП Косово), Пе

В организациите на СК в Белград от октомври ще започнат да
действуват постоянни акционни конференции на Съюза на комунистите.
За по-динамичен и по-организиран политически живот са необходими по
вече трудови и политически инициативи на членовете и първичните ор
ганизации на СК
Р азискванията във връзка с
учредяването на постоянни
акционни конференции на Съю
зи на комунистите в белградските
трудови организации, трудови обпщости и на университета, които се во
диха на заседанието на Председател
ството на ГК на СКС в Белград на
13 септември, ясно показаха какви
нови усилия са необходими за да се
осъществи по-голямо единодействие
на първичните организации на СК и
по-висока степен на всички видове
трудови и политически инициативи
на комунистите. Същността на тези
нови усилия трябва да се изяви и
чрез тези конференции, но по-органи
зираната и по-динамична активност
все пак остава задача на членовете
и първичните организации на Съю
за на комунистите.

та на СК в Белград може да се про
веде до края на февруари, а образу
ването на постоянни конференц ии в
трудовите организации и общности
може да приключи до края на тази
година, така че не съществуват ус
тавни пречки образуването на постоя
нните конференции да не стане през
следващите два месеца.

Уставните норми, отнасящи се до
задачите и задълженията, методите
на работа, избирането на делегати и
работни тела, правата и задължения
та на постоянните конференции в
трудовите организации и общности
по отношение на първичните органи
зации на СК и органите на Съюза
комунистите в общините и на
белградския университет, са разра
ботени и формулирани — както бе
ше изтъкнато — така че да предста
вляват изходна основа, не само за
Както беше оповестено в навече приемане на решения в първичните
рието на партийните конгреси, а на организации на СК, но и основа за
тях и потвърдено, трябваше да се из съгласуване на уставните решения в
менят и допълнят съществуващите организацията на СК в Белград.
уставни норми, отнасящи се до за
дачите и задълженията, методите на
Предвижда се в конференцията да
работа, избирането на делегати и ра членуват всички членове на първи
ботни тела, както и до правото и за чните организации на СК ако не са
дължението на постоянните конфе повече от 200. В противен случай,
ренции на СК в трудовите организа всяка първична организация ще де
ции и трудовите общности. Обосно легира 35 свои членове в конферен
вавайки онова, което в организациите цията с мандат от две години. Кон
на Съюза на комунистите в Белград ференцията ще избира Председател
Ще бъде направено като нова крачка-, ство от пет до девет членове с две
в акционното организиране, Иво Шу- годишен мандат. Становищата и за
шняра, председател на Комисията ключенията на конференцията ще
по уставни въпроси на организация стават задължителни след като ги
всички организации. Докол
та на СК в Белград, заяви: „Иници приемат
кото се случи една или повече пър
ативата за образуване на постоянни вични организации да не приемат ста
конференции на СК в трудовите ор новищата на конференцията, тогава
ганизации и общности в Белград раз общинският комитет (а на факулте
движваме преди съгласуването на тите университетският комитет на
СК) ще влияе със свои становища и
Устава на СК в Сърбия с Устава на решения.
СЮК, защото според плановете и ре
Във връзка с координацията на
алните срокове, съгласуването на те
зи устави и уставните решения на активността на първичните органи
организацията на СК в Белград, ка зации на СК в колективите, чиито от
делни части се намират извън Бел
кто и образуването на постоянни кон- град, а седалището им е в Белград,
ференции на СК ще продължи до или пък когато 'в Белград се нами
май 1983 година”. Ние оценихме, про- рат части на трудови организации
дължи Шушняра, че съгласуването със седалище
на уставните решения в организация- тентни*1, 46 трябваЪ”а бъда^колшепървичните организации на
Съюза на
ствата „а п"«Ж^
тър Караянов (СР Македония), Янез Корошец
(СР Словения), Андраш Мадарас изпълняващ
така, че
длъжността (САП Войводина), Мирко Михалеппая^.аЛНИТе уставни причини да не
вич изп. длъжността (СР Хърватско) Матия
п™»»яВЛЯВаТ”Пречка
по
Поносел (СР Черна гора) н Алберт Души (ре
литическо деиствуванезанаеДинно
членовете и
дактор на изданието за ЮНА).
организациите на СК”. Затова
не е нужно отделно да се подчертава, че с
Адреси на редакцията на всички изданията _това се Увеличават задълже
нията, а и отговорността на общинния на „Комунист”: Площад Маркс и Енгелс
ските комитети, както и на работни11, телефонна централа 335-069, Белград.
На
Ференцииа П°СТОЯН™та а*Ч™ кон
Редакцията на изданията за СР Сърбия: Нови
Белград, Булевард Ленин 6, телефон 627-793.
Образуването
н™ишТФеРеНЦт?”аН™^0Я(™°Ре«Ка™
Издава Издателска трудова организация
„Комунист".
Щ то на Председателството на
ГК на СК в Белград)’ трябва да завъПечата се в четвъртък на сърбохърват
рши до фая на октомври тази годиски, относно хърватско-сръбскн (кирилица и
на. С това ще престанат да съществу
латиница), словенски, македонски и албански
ва постът координиращ секретар на
СК, който бецге въведен през юли
езшс' а * съкратени издания на български, ун
1979 година.
гарски, словашки, румънски и русински език.

:оГтдЙ„д“ата на 06

Й. Маркович

БОСИЛЕГРАД:
п

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ВЕТЕРИНАРНАТА СТАНЦИЯ
,
1Л СТАНЦИЯ

в МЕБЕЛНАТА ФАБРИКА ..ЦИЛЕ” в Димитровград

В здрава организация - здрава дейност ш **СЕ ™ тттч
Ф Планът за първото полугодие на нас
тоящата година преизпълнен. Няма заразителни болести всред домашните животни. Ентересептол
ново лекарство срещу Вароозата.
Ветеринарната станция,
най-малката стопанска горганизация в Босилеградска
община, в която са заети
само 7 души, от
които
двама- лекари, техници и
счетоводител, не само че
успешно
изпълнява
своята дейност,
но и ценесъобразно и домакински
се
отнасят
спрямо всеки динар. Като по
твърждение на това го
ворят и осъществените
през първите шест месеца
финансови резултати. Об
щият доход възлиза
на
1 409 000 динара, който
е с 33,2 на сто в повече
с предишната 1981 година.
Увеличението на дохода е
резултат на
вътрешните
услуги, които трудещите
се в тази малка но дейна
стопанска организация из
вършват. За осъществява
нето на тоя доход в тече
ние на първото полугодие
са изразходвани 383 000
динара и са нарастнали
само със 7,3 на сто. При
това трудещите се, имай
ки предвид
обществена
та акция по икономичес
ката стабилизация са осъ
ществили доход от 1 026
000 динара, който бележи
ръст от 46,3 на сто, а чие
тият доход е увеличен с
46.3 на сто п сега възлиза
на 825 000 динара.
И при разпределението
на чистия доход, са.спаз
вани мерките на самоуправителните споразуме
ния и резолюцията
във
връзка
разпределението
на чистия доход.
За ли
чни доходи са отделили
758 000 динара или 45 на
сто повече от тези през
миналата година. Средст
вата за
съвместно и об
що потребление са увели
чени с 23 на сто и възли
зат на 15 000 динара, а за
раширяване на материал-

—
ната основа на труда
резерви са отделили 47 000
динара или 88 на сто по
вече от миналогодишните.
Средният личен доход тук
възлиза на 10 941
-- динара.
Ако сс има предвид, че
осъществените финансови
резултати са от собствени
средства, преди всичко от
предпазването на домаш
ните животни от зарази
телни болести и други це
нни услуги,
постигнатите
резултати са още по-значи
телни.
Според това. както ни
осведоми ИВАН СТОЕВ,
директор на Ветеринарна
та станция, в течение на
първите шест месеца
от
настоящата година в тази
организация по изкуствен
начин са осеменили око
ло 230 крави (в Босилег
рад 107 в Лнейна 110 и в
Радичевци 13).
Извърши
ли кастрация на
около
1000 свине, инжектирали
к?4>тя00ВСТНе И ,ШД 1380
\ ета. В ход е акцията
мтякоВЗНе МаСЛен°СТТЛ
”1:МЛЯКОТО прн кРавнте и
здравословното състояние
на говедата.

Да добавим и това, че
аптеката която се намира
в състава на Станцията до
бое е обезпечена с най-не
обходимите . лекарства за
1
добитъка.

М. я.

Работят все по - успешно
Осеммесечният план на
производството в основната
организация на сдружения
ТРУД за производство на микромотори „5 септембар” в
Сурдулица е осъществен с
94 на сто, а стойността на
продукцията възлиза на над
57,5 милиона динара. Благо
дарение намаляването на за
лежалите произведения, ко
ито, са се натрупали поради
недостатък на някои части
за производство, пласментът
на продукцията на този ко-

ч

Поправка на рекорда

Благоприятните хидрологи
чески условия, кризата в
производството на електро
енергия в страната, изправ
ността на всички инсталира
ни мощности и разбира се
застъпването на целия колек
тив, дадоха възможност за
постигане на тези забележи
телни резултати.

За заразителната болест
Варооза, кояТо причини го
леми щети на пчеларите
не само в Босилеградска
оощина, но и в другите об
Щини в последно време е
изнамерено ново
лекар ство — ентерсептол.
СЪщият се показал като мно
го по-успешен от досегашния Фенотиазин.
Новото
лекарство също. е в таб
летки и се
употреблява
по следния начин:
На
един литър захарен разгвор в пропорция 1:1 се
слага една таблетка ентере
септол.
Преди това. таб
летката се разтваря (отопва) в малко загреяна во
да. а след това се изсип
ва в сиропа, който се да
ва на пчелите в хранител
ките. Най-подходящо вре
ме за лекуването им е
през есента. Засега това
лекарство се намира само
в хуманните аптеки,
но
ще го снабдят и във ве
теринарната станция<
в
аптеката.

ИЗ ООСТ „5 СЕПТЕМБАР” В СУРДУЛИЦА

ВЛАСИНСКИТЕ ВОДОЦЕН ТРАЛИ — СУРДУЛИЦА

В четири водоцентрали на
ВЕЦ Власина в Сурдулица
до 9 септември т. г . са про
изведени 335 милиона кило
ватчаса електроенергия, ко
ето е за 10 милиона повече
от осъщественото рекордно
производство през 1980 година.

Обща констатация е, че
няма знаци на заразителни
болести при добитъка в
общината.

Според осведомението на
Боривое Попович, управител
нд хидровъзела в тези водоцентрали, очаква се произво
дство от околб 400 милиона
киловатчаса скъпоценна еле
ктроенергия през настояща
та година, което е за около
45 на сто повече от тазгоди
шния план.
Власинскитс водоцентрали
в Сурдулица изпълниха таз
годишния план от 270 мили
она киловатчаса електроеиер
гия още иа 16 юли.
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С. М.

лектив е по-голям за 18
процента от заплануването.
Намаляване на доставката
на чуждестранните потреби
тели вклчително с миналия
месец, този колектив компен
сира. На Съветския съюз са
изпратени 71 109 мотори за
охладители „13 ГМ”, а та
кава динамика на доставяне
ще продължи все до края на
годината, с оглед на обезпе
чените суровини, които недо
стигоха за производството на
елиси и някои други части.
На потребителите в стра
ната са доставени приблизи
телно 10 хиляди резервни ча
сти, продукция на „5 септем
бар”, и планът е преизпъл
нен с 83 на сто.
, За подобряване на резул
татите допринесоха преди
всичко изменението на отно
щенията към труда и меро
приятията, които този колек
тив внедри за стабилизация
та на стопанисването. Неот
давна . този колектив прие
мероприятия, с които се пре
движда намаляваме на за
плащанията за лични дохо
ди, доколкото не се осъще
стви плана на производство.
С. М.

На този въпрос потър
сиха отговор комунистите
в „Циле” по . инициатива
на Общинския комитет на
СКС в Димитровград. Да
ли това съвместно заседа
ние ще даде и -резултат,
който да запази
„Циле”
от попадане в пропастта,
комунистите не можаха да
кажат.

Някои показатели оба
че, свидетелствуват, че из
вестен напредък има. Пре
ди идването на директора
нпр. работното време се
ползваше само с 68 на сто.
В момента се ползва с 89
на сто
На заседанието, което бе
ше доста бурно, се чуха
различни мнения,
които
красноречиво
говорят за
състоянието в трудова ор
ганизация. Знае се, че „Ци
ле” няма складове. Обаче
в някои помещения е скла

същите не присъствуваха
на заседанието макар, че
се бяха подписали, че ще
дойдат. Това сочи колко
в „Циле” е необходимо да
се Извърши
диференциа
ция между
комунистите.
Не е нужно, както каза
председателят на Председа
тедството на ОК на СКС в
Димитровград Райко Зар
ков, да има 46 членове на
СКС. Нека бъдат 26 но да
се знае, че те са комунис
ти, на които може да се
разчита.
Посочен е и неразреше
ният въпрос с кадри, ло
шата делова политика, пъл
натд неинформираност на
работниците,
лошата дос
тавка на материали. Да
же и това, което се про
изведе не се продава. Ня
кои търговски представи
тели са взимали големи
аконтации, а за 6 месеца

400 хиляди динари са загубени, понеже група
работници, които работят на товаренето на
мебели заедно с магазинера са отказали да дой
дат в събота на работа. Искали са отделени ре
шения, като че ли това не е редовна трудова
задача.
диран паркет( който може
и на друго мйсто да стои),
а готовите мебели се скла
дират в село Петърлаш.
Ако само вземете в пред
вид в какво състояние е
пътят до Петърлаш и фак
та, че мебелите по този
начин два пъти се товарят
и разтоварват, ясно е как
во се случва с качеството
им. Също така в съществу
ващите складове са скла
дирани мебели от преди
няколко години, някои от
които вече са повредени
и нс се изкарват на Лазара. Това още повече сте
снява и иначе тесните скла
дове. Но за съжаление ни
кой нс е намерил за ехо
дно да прегледа тези мебе
ли и определи по-ниска Це
па за да се разпродадат.
В ..Циле” сигурно има
работници които, както ка
за новият директор, рабо
тят. Но има и такива, ко
нто пито работят, пито са
заинтересовани за работа,
а само идват за трудов
стаж. За щастие е, че пър

не са предали нито един
сключен договор за про
дажба. И покрай това, че
са имали предложения за
износ отговорните в „Ци
ле” не са намирали за ехо
дно да отговорят на тези
предложения.
- На всички тези въпроси
и на много други опитаха
се да намерят отговор ко
мунистите в „Циле” и чле
новете на Председателство
то на ОК на СКС в Дими
тровград. Основните- насо
ки за действие са дадени. Оформена е работна
група със задача да изра
боти ясни становища, кон
кретни мерки и акции със
срок до 20 септември, В
тази група са: секретарят
организана първичната
ция в „Циле”, секретарят
на
на Председателството
ОК на СКС Иван Денчев,
член на политическия ак
тив Саша Димитров, член
на политическия актив при
МОК на СКС в Ниш Мла
ден Димов и Матюш Ка
род директор на „Циле”.

Слмо за двадесет дена комерческият директор
пя „Циле” е успял да похарчи 40 000 динара з?
представителни разходи. Таков лукс не си поз
воляват и много по-добри трудови организации
от „Циле”, които нямат загуби, а едва ли ,,Ци
ле”, което за 6 месеца има над 6 милиона за
губа.
вито са мнозинство.
„Циле” е. иначе оборуд
вано със съвременни маши
ии, но каква полза от то
ва. когато мощностите на
тези машини не се изпол
зуват докрай, па и физи
ческият обем на произвол
ството намалява. Техно
логическата и трудова дис
циплипа са на ниско ни
во: в кръга на фабриката
по всяко време можете да
намерите работници, ко
мтч> седят, а вътре някои
дори и спят. За съжаление
между тях има и членове
на СЮК. Вероятно тези

Сигурно е. че едно тако
ва заседание не може да
даде отговор на
всички
въпроси нито изведнъж да
измени положението в „Ци
лс” (макар чс продължи
цели 4 часа). Сигурно е,
обаче и това, че комунис
титс в „Циле” заедно с ос
таналите здрави сили тря
бва да бъдат наяоно. че
само с работа, дисципли
на и изпълняване на поста
пените задачи ще дадат рс
зултат, Комунистите тук
трябва да бъдат в първите
редове.
А. Т.
СТРАНИЦА 5
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?елно-овразователното дело в общината
I

Професионалните кадри-условие
за качествено обучение
През настоящата учебна година в средношколекия образователен център „Иван Караиванов"
ще се обучават 526 ученика ф В петте основни
с подведомствените училища 1427 ученика ф Ка
дровият въпрос във всички училища задоволителен

Новата учебна година във
всички основни училища,
както и в средношколския
образователен център в Босилеградска община, започ
на навреме с редовни заня
тия и главно с , разрешени
кадрови и материални про
блеми, което е сигурна га
ранция за по-съдържателно
и качествено обучение на
учениците.
Според изявлението на До
бри Рангелов, секретар на
СОИ по основно образова
ние и възпитание, годишни
ят календар и учебният план
и програма остават същи
както и в миналата година.
Подобно е положението
и
в средношколския център,
където няма съществени из
менения
в специалностите
по отношения на миналата
учебна година.
Охрабяващ факт е, че по
чти всички работни места са
попълнени със съответни
професионални
кадри
и
всички са извършили сво
ите разпределения на учеб
ния материал още преди да
започнат редовните занятия.
Понастоящем в средно
школския образователен це
нтъР има 19 паралелки (7 в
първи, 6 във втори и по 3
в трети и четвърти клас)
същото число, както и ми
налата година, или общо 526

ученика, само 8 ученика помалко от миналата година.
Тук основен проблем, както
ни осведоми Асен Стоев, ди
ректор на това училище,, и
тази година ще бъде прове
ждането на професионалната
практика с учениците от тре
ти и четвърти клас, като
едно от условията за каче
ствено обучение. Поради ли
пса на съответни организа
ции в Босилеград, в които
биха могли да провеждат
практика, същата ще
се
провежда в съседните общи
ни. Разбира се, това нещо
създава затруднения и търси
повече средства, с които и
без това не е добре, обреме
нява учениците и въобще за
възпитателно-обтруднява
каразователния процес
за Стоев.
В основните пък училища
на територията на Босилеградска община тази година
има 3 класа и 69 уче
ника по-малко отколкото
през изтеклата. Всъщност
тази учебна година са за
писани от първи до осми
клас 1427 ученика (679 уче
ника от първи до четвърти
и 730 от пети до осми клас,
разпределени в 78 паралел
ки). Веднага да кажем, че
поради малък брой на уче
ници през тази учебна годи
на временно са закрити уче

КРАТКИ НОВИНИ

Васил Нованчов
-директор на „Слога"
Работническият съвет при основната органи
зация на сдружения труд „Слога” от Босилеград,
на заседанието си от 17 /септември тази година,
еднодушно за директор на тази стопанска органи
зация (занимаваща е с търговия и гостилничарство)
избра Васил Йованчов, досега инспектор по пазара
при Общинската скупщина в Босилеград.
След избирането на Васил Такев за председа
тел на Изпълнителния съвет при Общинската ску
пщина, който бе директор на тази стопанска орга
низация, тази дължност досега изпълняваше Иван
Лазаров, комерциалист в тази организация.
М. Я
ДОБЪР ДОХОД ОТ ЕКСКУРСИИ
Пътният транспорт при Автотранспортната
организация „Автотранспорт” от Босилеград, в съ
„Власинатурс”
действие
с
от
Сурдулишка
община, през месец юли и август от свободен
превоз — екскурзии, е осъществил над 540 хиляди
динара. Именно, автобусите на босилеградската
автотранспортната организация возейки различни
екскурзии по страната, през юли са изминала
10 357 километра и осъществили 266 872 динара, докато през август са изминали 11 540 километра и
осъществили 278 336 динара.
Инак този транспорт подържа шест редовни
съобщителни връзки с вътрешността на страната
и една с град Кюстендил — НР България.
Естествено е, че осъществените средства от
този вид превоз ще бъдат от голяма полза за неза
видното финансово положение, в което се намира
тази стопанска организация.
М. Я-

СТРАНИЦА 6

ХУМАНОСТ НА ДЕЛО

Другарште му помогнах*...
Младен Стоянов от Долна Любата, дългого
дишен пазач в „„Автотранспорт" в Босилеград не
отдавна тежко заболя от бъбречна болест. В крити
чно състояние беше спешно закаран в Сурдулица,
където лекарите констатираха, че тряба да се пред
приеме хирургическа интервенция. Но за успеха
на операцията беше необходима здрава кръв.
Без да се колебаят, Васил Стоянов и Стоян
Стоянов, работници в „Автотранспорта”, заедно с
Младеновата съпруга Стоименка, подариха на Младен своя кръв. Младен издържа операцията и <:<-[ и
успешно се лекува.
Хумаността на двамата работника още веднъж показа колко хубаво е да бъдеш човек.

лиши в махала Мали Явор
принадлежещо към горнолюбатското основно учили
ще и в селата Груинци и
Ресен към босилсградското
. училище. Заетите в тях осйен учителя в подведомстве
мото училище в Мали Явор,
който е бил на временна ра
бота за останалите е изнаме
рсна съответна работа в ос
таналите училища, ' т.е.
в
централните училища. ,
Тревожи факта, според ду
мите на Рангелов, че тази ДИМИТРОВГРАД
година 10 подведомствени
училища ще работят с помалко от 10 ученика, а ня
кои и с по 3 — 4 ученика
(Брестница — 3, Баратарска
махала — 4, Караманица —5 и пр). Има тенденции това число след година-две да
В Димитровград се прове
се увеличи.
Изход от положението — де семинар за секретарите
на
общинските самоуправите
каза Рангелов, трябва да тъР
сим съвместно с останалите лни общности на интересите
трудови организации чрез по основно образование от
Нишки, ЮжномораЕСки и Ти
преквалифициране на някои
мошки регион.
просветни работници. Още
Включайки се в подготов
. повече, че и сега обучението
ките
на документите за обза един ученик в основното
образование в Босилеград- ществено-економическо раз
ска община възлиза на над 2 витие на СР Сърбия, както
милиона стари динари, а с и съответните документи на
намаляването на учениците общинските и ребупликантази стойност се учеличава, - ската общност на интереси
например в Брестница и се те по основното образование
га тя възлиза на над 10 ми за 1983 г, на семинара бе
разисквано по редица въпро
лиона стари динара — каза
си. Уводно изложение даде
М. Я
Рангелов.

)

М. Я

У

Семинар за секретарига на СОК по
основно образование
Драголюб Перкович от Ре
публиканската общност за
основното образование.
Присъствуващите бяха за
познати с насоките на обществено-економическото раз
витие на Сърбия и балансо
вите възможности за осигу
ряване на средства за рабо
та на основното образование
през 1983 г. Отделно бе под
чертано сдружаването на
средствата за функции и за
дачи, които ще се осъще
ствяват в рамките на репуб
ликанската общност по ос
новно образование.
А. Т.

ВОЕННО ОБУЧЕНИЕ НА МЛАДИТЕ ОТ БОСИЛЕГРАД

Титовата концепция-всеки субект бранител
В рамкцте на обучението
по всенародна отбрана от 1
до 21 септември т. г. в Бо
силеград се проведе обучение
на млади по всенародна от-'
брана и обществена самоза
щита за извънучилищна мла
деж. Именно, 21 младежи и
девойки на военноучебния
терен получиха основни знаУЧЕБЕН ЧАС НА ГРАНИЧ
НАТА ЗАСТАВА

Как се пази
границата
Около 250 ученика от IV
клас на основното училище
„Чегар” от Ниш, заедно със
своите преподаватели, прове
доха един учебен час на гра
ничната застава „Свобода”.
Темата на този своеобра
зен час беше „Как се пази
държавната граница”. След
изложението на командира,
учениците зададох^ множе
ство въпроси, свързани с
ежедневието на граничарите!
Голям интерес проявиха и
за незаменимите помощници
на граничарите
граничар
ските кучета и за оръжието,
което разгледаха с голям ин
терес. Предвидените два часа
бързо изминаха обаче по же
лание на учениците те оста
наха на заставата още един
час.
Срещата завърши с хоро и
песни. Граничарите и учени
ците се разделиха с желание
отново да се срещнат и това
сигурно ще стане наскоро.
Именно, учениците са пока
нени да бъдат гости на заета
вата по случай Деня на
ЮНА
22 декември.
I А. Т.

ния с ръкуване на оръжие и
други знания от военното
дело.
Под ръководството на Вин
ко Станоев и Георги Тодо
ров, командири на ЮНА, не
отдавна завърнали се от от
биване на военната си пови
нност, младите (момичета и
младежи) проявиха особен
интерес и получиха необхо
димите знания.
— Обучението се провеж
да по единната програма за
всенародна отбрана и обще
ствена самозащита. Целта е
— те да получат основни зна
ния и понятия с ръкуване
на пушка и друг вид оръ
жие, както и да се оспособят за изпълняване на раз
лични военни задачи и уме
ния за оказване на помощ
при природни бедствия. Вси
чки са дисциплинирани и с
голям интерес учат, което е
сигурна гаранция, че успе
шно ще се включат в систе-

мята- на всенародната отбра
на — изтъкна Станоев.
Титовата концепция —
всеки субект да бъде бра
нител и защитник на съЩе
ствените завоевания от Народноосвободителната война
— по този начин на практи
ка се реализира. Нашите кон
ституционни определения и
конгресни материали опреде
лят нашата всенародна от
брана и обществена самоза
щита, като взаимно свърза
ни обществени функции въР
ху единни идейно-политиче
ски и класови начала. Цел
та е: предотвратяване на еве
нтуална агресия и успешно
противопоставяне на всички
видове застрашаване незави
симостта, териториалната ця
лост и конституционния порядк.
Младите от Босилеград ус
пешно се подготвят за това.
М. Я-

СУРДУЛИЦА

Съревнование в производство
на пшеница
Ф Оборотно-производителната трудова организация „Власина-продукт” в Сурдулица организира ^съревнование в производство на пшеница, а за
най-добрите производители тази
— организация предвижда и привлекателни награди.
На селскостопанския производител, който от
половин хектар получи.над 4000 килограма пшени.
ца ще бъде връчен мотокултиватор, който> заеме
второ място — млин за ронене на фураж, за тре
то място ще бъде връчена Томосова помпа, а на
оня който в тази акция заеме четвърто място ще
бъдат присъдени пет помпи за пръскане. Покрай
това, двадесет производители, които от половин
хектар получат над 3000 кг пшеница ще бъдат
изпратени на Панаира на машини в Нови Сад и
ще посетят Цветния дом в Белград.
с. м.
БРАТСТВО * 24 СЕПТЕМВРИ 1982

|Шнзическа куитура(1^|(0>^ф ^родмшава
БАСКЕТБОЛ

Поредна победа
„ _ Д™итровград, 19 септември 1982. г. Спортният цен
тъР „Парк ■ Времето слънчево. Зрители около 200 души.4
Съдии. Д. Кръстим и Ж. Живкович от Ниш.
„Свобода”: Еленков. Петрович, Антов,' Захаров Симов, Соколов, Сотиров и Йеленков
Баскетболистите на „Свобода" редят побели след
,Пуковаац ПрезПпТпе Нал0жиха »аД отбаРа „Юниор” от
Пуковац. През първото полувреме играта бе равнопоавчч Т9 «имитровградчани спечелиха минимална победа от
Гостуващият отбор, който допътува само с петима
баскетболисти успешно се противопоставяха на домакините, за което свидетелствува разликата от само една
точка?
През второто полувреме проявиха по-голямо же
лание за игра, така че на моменти водеха с разлика от
1о точки. Пред края на срещата гостите успяха да наматял разликата до осем точки и напуснаха Димитровград
със сравнително добър резултат. До края на пълното
възтърженствуване в лигата на „Свобода” са необходими
още две точки, които безспорно ще спечелят, защото
играят още два мача на свой терен.
Д. и
БОСИЛЕГРАДСКИТЕ ФУТБОЛИСТИ В
КЮСТЕНДИЛ (НРБ)

Приятелска спортна среща
В рамките на граничното сътрудничество между
Босилеградска община — СФР Югославия и Кюстендил
ски окръг — НР България, на 15 септември тази година
членовете на спортното дружество „Младост” от Босилегоад гостуваха в Кюстендил.
Футболистите на първия отбор и останалия екип
на ФК „Младост" и този път бяха сърдечно посрещнати
от страна на домакините на ДФС „Велбъжд”. След като
гостите и футболистите от Босилеград разгледаха града,
а преди всичко спортните и физкултурните обекти на
това спортно дружество, между първите отбори на две
те спортни дружества се състоя приятелски футболен
мач.
Двата отбора показаха, особено през първото по
лувреме, когато босилеградските футболисти бяха равно
правен противник, добра, спортменска и вълнуваща игра
с резултат 2:2. През второто полувреме, футболистите
на „Велбъжд”, които се състезават във втора републи
канска група на НРБ, физически и организационно поподготвени, взеха превес в играта и извоюваха убедител
на победа от 8:3.

м. я.

НАШИ СЕЛА: ПЛОЧА !
I

..ИМТ" (КНЯЖЕВАЦ) _
..А. БАЛКАНСКИ” 3:0 (3:0)
Княжевац, 19 септември
1982 г. Градският стадион,
теренът идеален за игра.
Времето слънчево, зрите
ли около 300 души .Жълти
картони: Д. Йованович от
„ИМТ" и Синиша Иванов
от „А. Балкански". Съдия
та на срещата Касим Кимдалич от Ниш.
„А. Балкански”:
Стоян
Анджелкович 5, Никола
Найденов 5, Зоран Хрис
тов 6, Милован
Тодорович 6, Душан Мемич 6, Си
ниша
Манов 6,
Новица
Алексов 6, Тошко Тоцев
5, Борислав Манолов
5
(Драган Дончев — ), Кръс
та Кръстев 6 и Зоран Зар
ков 5.
Футболистите на „А. Бал
кански”
продължават с
„черната серия” в това пър
венство. От четири срещи
спечелиха само една точ
ка и се намират в дъното
на табелката. Този път за
губиха от отбора ,,ИМТ”
новия член на междурегисналната лига.
Отборът игра в доста из
менен състав. За пръв
път в отбора настъпиха
довчерашни младежи Ме
мич, Заркор, и
Дончев.
Срещата бе качествена и
спортменска. Домакините
бяха
по-добри през първото полувреме, когато
и
поведоха, частично и пора
вратаря.
ди грешки на
През второто
полувреме
футболистите на „А. Бал
кански” бяха равноправен
противник, но не успяха
поражението
да смекчат
Д. С.

Най-после токът дойде

• ПАНАЙОТ МИТОВ: ТОКЪТ Е БЛАГОДАТ, КОЙТО ОТКРИВА
НОВИ СТРАНИЦИ НА ЖИВОТА.
• ЕВДОКИЯ КРУМОВА: С ТОКЪТ И КЪЩНАТА РАБОТА ДО ЗНА
ЧИТЕЛНА СТЕПЕН ЩЕ НИ БЪДЕ УЛЕСНЕНА.
О ЗАРЕ АНАКИЕВ: ВЛОЖИХМЕ МНОГО ТРУД, НО ЕТО НАЙ-ПОСЛЕ БЛАГОДАРЕНИЕ НА УСЪРДНАТА ПОМОЩ УСПЯХМЕ.
С тези и още много други благородни думи изго
ворени от мнозина присъ*
ствуващи на скромното
тържество на 6 септември,
организирано в селото, по
приключване
на
повод
електрификацията и пуска
нето на тока в село Пло
ча- На лицата на всички
присъствуващи на търже
ството се четеше радост,
че най-после след двего
дишна
усилена дейност
са победили мрака. Наис
тина това е голяма значи
телна придобивка за това
планинско село, отдалече
но от общината над 35 ки
лометра, в което живеят
около 264 жители в 60 до
макинства.
— Радостта на всички
ни, когато топочиахме ак
цията по електрификацията па селото бе огромна'.
За кратко време се орга
низирахме, всяко домакин
ство даде но 8000 динара
и не щадехме труда, кой-

то от нас се търсеше. Оба
че, поради безотговорно
то отношение на Електро
разпределителното от Лесковац, които бяха и изпъл
нители на работата, акция
та продължи почти две
години. Вложихме много
труд, стълбовете така Да
кажем, пренасяхме по тес
ните пътеки на ръце, по
ето най-после и успяхме.
Сега вече имаме възмож
ност да следим събитията
у нас и по света по теле
визията, а с останалите
електрически уреди живота. ни тук в североизточните поли на Бесна кобила ще стане по-удобен,
— казва Заре Анакиев, ка
то изтъква че 70% от сред
ствата са получили като
помощ.
— Безспорно е, че тази
благородна трудова акция
с която Посрещнахме 8
септември — Денят кога
то нашата община бе ос
вободена, от всички нас
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изискваше усилена работа,
е от голямо значение. За
това и радостта, която се
га изразявам ни е голяма.
Сега и по нашите домове
ще започнат, а в някои ве
че и има електричпи уре
ди, които до значителна
степен щс ни улеснят ра
ботата — каза Евдокия
Крумова, домакиня от се
лото.
Голяма и неизмерима бс
радостта и на седемдесетгодишния Панайот Митов,
който въпреки, че е в на
преднала възраст; бе дошел тук на тържеството
заедно с по-младите съжители да сподели радостта,
— Токът, каза той — е
благодат, който открива
нови страници на живота,
Ех, да бяхме създали това преди двадесетина години, къде щеше да ни бъ
де края. Но и сега не е
късно. Той най-вероятно
ще спре миграцията на
младите от селото ни.

М. я.

КЛИСУРСКИ мотиви

Предимство-на
електрификацията
С години вече наред кли
сурчани успешно подобря
ват селския си бит. Съв
местно- с обществено-поли
тическите организации на
чело с първичната партии
на организация и Съвета
на местната общност те
действуват по всички належащи
въпроси. Така
сплотени и единни те не
правят
разлика
между
проблемите. За тези
сили. така да се каже, ня
ма обикновени и специал
ни въпроси
всичко кое

мата в селото е пусната
възпоменателна чешма, ко
ято припомня на трудни
те дни под окупацията. В
селото има и седем мага
зина със стоки за широко
потребление и както под
чертава Маринков
насе
лението е доволно от сна
бдяването. В селото нямат
забележка и върху рабо
тата на здравната станцияНе малко е постигнато и в
електрифицирането му, но
както подчертава Стоян
Богоев,
на

Центърът на село Клисура
то е свързано с развитие чната организация на СК,
то на местната общност,
в тази област все още има
особено с комунално-бито сериозни проблеми.
вото
строителство,
има
В Грубини, Кебапови и
своя
специфичност.
Бохчагови около 130 до
Благодарение
помощта макинства са все още нена по-широката общност и електрифицирани. Според
на положените усилия
в плана същите
трябваше
местната общност, повече- да бъдат електрифицира
то проблеми отпреди са ни до края на годината.
извървян път. Сега пове- Но нискотоковата мрежа
чето жизнени блага улесня все още не е и започна
ват бита на населението. та, а освен
набавените
Но имат и проблеми.
стълбове, чакъл и
пясък
Някога
казва Митко от около 50 м3 в Грубина
Маринков, председател на друг материал не е обез
местната общност — кога печен. Имайки обаче пред
то главният поминък
на вид, че акцията е спряла
населението бе селскосто
и че докрая на годината
панската дейност, в село не остана много време си
то имаше много
повече гурно е, че заплануваното
домакинства. Сега вече по няма да се реализира.
ложението се мени. Миг
— Колко ще струват те
рацията направи своето, а зи обекти не е ни извее"
в селото няма повече от по —• казват Богоев и Ма
400 домакинства.
рпиков.
Местната
общ
Но къргът не се затваря
ност има около 900 хиляди
Понастоящем в Грубини се прокарва да
лекопровод за 12 домакинства. Водопроводна
та мрежа е в дължина от над 300 метра и се
счита, че същата няма да струва повече от 50
хиляди динара. Местната общност участвува
със 70 на сто, а останалите средства са обезпечилн домлкинствата, конто с доброволен труд
прокарват мрежата.
с отиването или с остава
пето па село- Тези.
кои
то остават ме са песимис
ти, а изграждайки селото
изграждат и себе сн. Бла
годарепие помощта на пошироката общност и усър
дисто на населението пъти
щата в селото и помежду
него и районните му: Кебапови, Грубини, Смудиини и Бохчагови не са про
блем. а почти 90 ма сто
от
имат
домакинствата
здрава питейна вода. Осо
беио се мени картината на
центъра. По повод празни
ка на свободата па обща

динара и част от същите
ще изразходва
за
тази
цел. чо СОИ по слектростопанство в.. Сурдулица,
която трябва да обезпечи
75 да сто от необходими
те средства все още не ре
ализира задължението.
В случая виновник си
гурно има. Но не може
да се каже, че това е на
селението в неелектрифнцираните районни където
всяко домакинство участ
вува с по 4 хиляди дина
ра и с доброволен труд и
което е готово да се зало
ви с проблема.
В. Б.
СТРАНИЦА 7

Пазарен ден беше
(ЛИРИЧНИ ИМПРЕСИИ ОТ ДИМИТРОВГРАД,
Деда Мнкаил пошъд кра
ву да продава. Модрият
автобус пошъл за село Сми
ловци. Една лимузина от
Строшена чешма пошла
към Автогарата до Гарата.
Жени—пазарки наседали
между мостовете. Всички
заедно направиха голяма
навалица, блъсканица. Иде
много псуване и много кле
тви паднаха. Надиже
се
септемврийското
топло
прашиште. Какво да се
прави — не е така всеки
ден. Днес е ден пазарен.
Петък. На едно пазарище
се събрали: Висок, Забър
дие. Нишава, Бурел, пирот
ските села, македонск]те
пнперопроизводители, села
та и град Димитровград,
граждани от града и села
та и гражданки — преме
нени, начервени, с нови
прически и забрадки. Си
нее се и булюк деца в но
ви престилки и с още но
ви, лъскави тетрадки и
учебници. Зяпат и те, защото за ден или два ще
пишат традиционно сво
бодно съчинение на тема
„Шуачни дън у
нашем
м^есту”.
Транзисторите
пеят — „Е мо] Саша, где
сада л>убов наша” и
„Сирома сам. ал хоЬу да
живим”. Чува се и по ня
кое хорце:
ситно-дребно
като ланския фасул по ко
шниците — ефтиния, 150
динара килото, па кев ти
месо, кев ти (мина и това
вече!) — прост фасул!
Хората пазаруват и хортуват.
Мълзете ли йоще? Кой
ви оноде кравуту: бик или
ветеринар?

Свърни дома на по висЬи.
Че ли га има у недел>у
Тарзан на телевизорат?
Не думай, у тея године
се машили!
Епа! Четиресе годин зае
дно леб су ручали, а сега
су обашка.

На какво мнение си: има
ли разлика между „Брат
ство^' д служебен вестник?
Има. В „Братство" има
и фотографии.
Чете ли у „Политику”
за цигулкуту на покойния
Жорж Гайдаров! Айдуклук!
1с ли су они дочели по
требни закл»учцм?
А—а! Сад само да Ьи
спроведу у дело.
А—леле, Ристено, ти си
обелела!
Несъм, само оточка мину покрай „Циле".
При него ли? Он ли йе
съга шев?
Он! По-рано беше там,
РанЬеле, да знаеш йексери куде има?
Брей Ставрийо, за йексери, каве и прашък дънъска ич нс питуй!
Плачуйте, жене, плачуй
те! Нема джабалък.
А може ли, сине, да не
ма и прашище по пазари
ще?
Стрино, не съм по туя
работу. Плачуй!
Иде ли нанагоре за каве?
Иде ли нанадоле за вин
це?
Впрочем, много е живо
писно и поетично.
Големо село с големи
къщи.
Остварен ]е велики напредак. БиЬе бол>е!
Важно е да сме живи и
здрави.
Дедо продаде ли кра
вуту!
„Прогноза времена за
сутра: и дал>е сунчано са
повременим падавинама...”

<1
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„Започваме нашето пре
даване за българската на
родност..."
Червени ябълки, дома
ти, чушки дренки и морко
ви.
Червеи лук и чеснов.
Сини сливи и домати.
Зелен фасул, зелени ди
ни, краставици, магдоиоз
на китки.
Бяло сирене, масло, ки
село мляко, урда.
Жълти круши и Пъпе
ши, жълти картофи и оскоруши.
Черни къпини и златни
какалашки.
Шарени кошници, чува
ли, мрежи, тенджери, ко
фи чанти, кесии от най
лон, шарени сергии с лъс
кави дреболии.
Вървят: ризи на карета,
костюми на ренета, шаеч
ни дрехи и вистани, забра
дени жени и голишави мо
ми. Селяни и
граждани,
студенти и работници, го
ведари и просветари, учи
тели и ръководители, зана
ятчии и железничари.. С
една дума: пазар.
Ваклошат Ром крещи:
Навали народе, екстра ро
ба! Игле из Немачку, жи
лети из Шведску, минЬуше из Италгцу, мириси из
Бугари)у, бурите из Руму
шцу. Не треба]у девизе—
све да]ем за динаре.
Пазарен ден беше_ пок
рай кротката Нишава
в

новото каменно корито.
Марин МЛАДЕНОВ

.......... ........................ .............

Синчето наблюдава голи жени на телевизията и
запитва майка си:
Майко, защо са голи тази жени?
— Ами, това са актриси и така представляват! ...
— отвърна майката.
По-късно дойде и бащата. Поради непоносима горещина влезе в банята за да се разхлади.
И по-голямата дъщеря, незнаейки, че таткото й е
в къпалнята, поийка и тя да влезе за да се измие! .
Обаче, малкият й брат попречи пътя и авторитетно заяви:
— Не! Не може вътре! Татко сега е станал артист!
■
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„Синове“ паре
за суве печурПе
Преко недел>уту ме надиже
се укачи на автобус-ат и право
Нека се не радую неприятелите
йош не )су ме причетвериле. а я
пръста по чело по труди — не
туя годину у банье и болнице.

некикъв Ьвол та
у Звонску бан/о.
— старете косКе
да манем с три
мислим да идем

Пръво реко да видим кво ново има по селото. И видо убаву работу. Народат уводи телевонье.
После оди Кев пойдо у бан>уту да се обан>ам у лековиту воду и да напарим очи на новият отел.
Верно йе дека и съга се иде у бан,уту пеша и
дека ми сръце послезе нанадоле, но кита се пообан>а и понагледа на отелат реко че им простим
за туя грешку. И тео да се врънем с Кев да се не
створише до мене на клупуту некойи кусовранци.
Заоратимо за убавият бериКет, а они се не радуйу
млого. Кажу море нема вайда оди крушете и
ябълКете, среча йе що се родише млого печурКе.
Оно верно сцепи мо си дрешКете по Искровско и
Петачинско ама си уземо по неколко милиончета.
Е убаво, убаво другари, са че черпите по две-три
реКийе у старият отел та да се роде и догодина
печурКе. И поче да стайем оди клупуту. Ка гле
дам ония синдраци кусовранци ко да су заковани
за дрвенете клупе, не мисле да стаю и да ме чер^пе кико госта. Знам дека несу скрънзе па да се
надаю я да Ьи черпим, ама видо дека че ми
остане грло неподмазано. ПооКеси вилице, грабну
кривакат и увати лутат за селото, да си бегам понавреме додек кусовранцити не ,су ми измъкли
едну-две цръвене. Понема малко стигоше ме и
кусовранцити. Айде чича Манчо с нас, са че найдемо човека да части и тебе и сви нас. Тай с вречу
збира парете.
Идомо, идомо и овия видоше неквога звонскога чиновника и испружише руКе: ете тай че
ни черпи. Тай цело лето бере само суве печурКе.
Надигне се синат й вречу оди ижу на ижу кико
на лазарицу и пуни ли Ьу, пуни. Оно верно йе
дава и по 20-30 илядарКе суве паре, кико Ьи ока
он. А онейе 100 или 120 ил>адарКе што Ьи узне*
чиновникат кига препродаде печурКете мора да су
влажне, вероватно оди гьеговият зной кига носи по
пешес врече кико жена да йе пошла на влачару.
- Оди почерпушкуту нищо не биде, па кусо
вранцити се засилише на чиновникатога: „море и
нийе догодину че беремо само суву печурКе”. Я
си позаврте с главу „че берете суве ако има по
улави оди вас да беру сирове печАЪе”
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