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На 20 юни в Белград започна Единадесетият конгрес на СЮК

С ОЩЕ ПО-ВЕДЪР ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО И С 

ОЩЕ ПО-ТВЪРДА СТЪПКА В НОВИ АКЦИИ 

ЗА СОЦИАЛИЗЪМ И ЧОВЕШКО ЩАСТИЕ
Нашите народи и народности днес са още по-единми- а кохе 

зията на нашата федеративна общност по-здрава от когато и да било.
Същността на водещата роля на СЮК се състои в това да на

сърчава творческите сили и укрепва самоуправителното съзнание на 
милионите трудови хора в условията на самоуправителната и деле
гатската система.

Само сдружените необвързани страни могат Да осъществят 
общите тежнения и да останат незавиими и самостоятелни в собстве 
ното си развитие.

Доклад ..Съюзът на югославските комунисти в борбата за 
по-нататъшно развитие на социалистическа, самоуправителна и не 
обвързана Югославия” изнесе председателят на СЮК Йосип Броз 
Тото. I

На 23 юни Единадесетият 
конгрес на СЮКприключва с 
работата си, когато на пленар
но заседание ще бъдат прие 
ти конгресните резолюции на 
Статута на СЮК и избрани 
нащвисшите органи на СЮК: 
централен комитет, статутарна 
и контролна комисия-

отношения и за икономическо 
и обществено развитие (док
ладчик Мунир Месихович).

На 20 юни тл\ в прекрас
ното здание на Конгресния 
център „Сава” в Нови Бал- 
град председателят на СЮК 
Йосип Броз Тито откри Еди
надесетия конгрес на Съюза 
на югославските комунисти.

Комисия за развитие на по 
литическа система на социали 

самоуправителна 
(Драголюб Став-

стическата
демокрация
рев).Преди това гтредателствува

шият Ддвард Кардел поздрави 
2283 делегати, 700 гости и 
делегациите 
чески и работнически, социа 
листически и други прогресив 

партии и движения от це
лия свят.

Другарят Тито открива XI конгрес на СЮККомисия за идейно-полит.и- 
ческо и организационно разви 
тие и статутарки въпроси (Али 
Шукрия и Милорад Зорич).

Точно в 10 часа, бурно при 
ветствуван от делегатите 
гостите и представителите на

на 11 комунисти- песента ,,Друже Тито 
се нунемо” другарят Едвард 
Кардел каза:

— Думите, които другарят 
Тито тук каза са пътепоказа
тел за бъдещата работа на 
всички ни.

Толкова повече, защото юго
славските комунисти 
щат своя най-голям 
договор с крупни 
и с баланс на богата 
ност във воички области 
обществения живот, т^уд и 
творчество. Въз основа на тези 
резултати и -новия опит ние ще 
определим общите насоки в на 
шето по-нататъшно развитие...

и
посре- 

делови 
резултати 

актив-
чуждестранните делгации, пред 

СЮК Йосип
ни наКомисия за въпросите 

социалистическото преобразо
вание на възпитанието и 
разованието. наука, културата 
и информирането (Душан По 
пович).

седателят на 
Броз Тито отнри Единадесетия 
конгрес на югославските 
мунисти. Той изтъкна, че кон- 

печат

на
жизнения 

дело
обНеговата реч за 

път и революционното
генерален секретар 

Филипович

ко

на първия 
на ЮКП Филип 
по повод 100-годишнината от 
рождението му бе топло прие 

всички присъствуващи.

Извадки от донлад 
седателя на СЮК И 
Тито

а на пред 
осип Броз

гресите винаги даваха 
на отделните етапи в развити
ето на нашата социалистичесКомисия за въпрооите по 

междунардните отношения и 
(Божко

та от

Същия ден след и 
22 юни обед Единадесетия 
конгрес продължи работата о 
в следните шест комисии:

Комисия за развитие
циалистическите самоуправител

обществено-икономически

СЪЮЗЪТ НА ЮГОСЛАВ 
СКИТЕ КОМУНИСТИ В БОРБА 
ТА ЗА ПО-НАТАТЪШНОТО 
РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛИСТИ 
ЧЕСКА. САМОУПРАВИТЕЛ

НА и ‘необвързана
СЛАВИЯ

ка революция. Благодарейки на другаря 
Тито за извънредното изложе 
ние, което делегатите <и гос
тите изслушаха с 'най-голямо 
внимание и поздравиха с дъл 
готрайни аплодисменти и с

ка 21 и политика — Един такъв, твърде значи 
нашата борба за

външната
Шилегович). телен етап в 

социализъм, 
начвй и XI конгрес на СЮК 

Тито. —

разбира се, озвсенародната юго
Стр. 2,3,4,5,6.

Комисия за 
отбрана м обществената само 
защита

на со
заяви другарят(Иван Кукоч).

ни

Броз ТитоЙосипна председателяизслушаха доклада
Конгреса с голямои гостите наДелегатите



СЮК Иосм Брю Тип\
Извадки из доклада на председателя наXI Ж

СЬЮЗИ НА ЮГОСЛАВСКИТЕ КОМУНИСТИ I БОРША 3» 

ЛО-НАШЬШНОТО РАЗВИТИЕ Н» СОЦИАЛИСТИЧЕСКА 

САМОУПРАВИТЕЛНА И НЕОБВЪРЗАНА ЮГОШИЯ

КОМОДЕЗ 9Ю

>

е зад нас. Надбезв'ьзвратно 
•преварването във втюрхжава- 
нето и блоковото противобор- 
ство по-имроко се пренасят и 
в другите части «а света, осо 
бено в Африка, нъдето ня«ои 

запазят

по-пълно 'И по-успеш 
положениетруд все

но осъществяват 
•на свободни и равноправни ул 
равители на своя ТРУД "и Ус 
ловията и резултатите от своя 

Конституцията и Закона 
за сдружения труд се лревър 

мощно оръжие в тя* 
все още

Борбата за социализъм во
дим по време, когото в съвро 
•мекия свят всички отношения 
— и обществените, и между 
националните, и -мвждудържав 
ните — са обвзоти от ноизво труд. 
стности, кризи и вълнения- При 
това, неоспоримо о едно: про наха в
Оломито и (противоречията мо «ата борба пР°™0 г1шотоа 
гат и трябва да со разрешават присъщите °™ори «апп "°% РЛ

вителното развитие, против те 
бюрократизма

но -високоразвитите страни. То 
ва се изрази и в (съществено 
то (подобрение на жизнените 
и трудови условия на нашито 
трудещи се м на социалната 
сигурност на трудещия со чо 
-век.

По време на големи вълне
ния и кризи, които разтръоват 
съвременния свят, 
между Десетия и .Единадесе
тия конгрес на Съюза на юго 
славските комунисти в нашата 
страна беше един от найрмир 
ните «в нашето развитие, кое 
то е мощно потвърждение на 
стабилността на нашето обще 
ство и нашата система. По съ 
щото време, по успехи и ре 
зултати, беше един от 
плодовитите. Защото междувре 
мен но

периодът

се опитват дасили _
ставите и да придобият нови 
сфери на влияние. Съживяват 
се и отдавна компрометирани 
те доктрини за обуславянето 
,на решаването на отделни кри 
зи и спорни въпроси чрез кон 
цесии на 'Другата страна. Поли 
тикаха от позиция из силата и 
чужда намеса продължава и 
все повече насочва към обла 

на необвързаните стра-

УПРАВЛЯВАЩА СИЛА
В задълбочаването на. равно 

правието и братството между 
нашите народи и народности 
също така направихме нови 
крачки. Лотвърди се, чо само 
управлението и националното 
равноправие при нашите усло 
ви51 са 'взаимно зависими и не 
делими, и чо стойността на 
тези неприкосновени (завоева
ния на нашата революция 
трябва постоянно да се потвъР 
ждават в контретни акции и 
във вс5гка нова фаза от наше 
то развитие.

Две крупни завоевания, ко-и 
то през това време осъществи 
ме на линията на решенията 
на Десетия конгрес са приема 
нето на Закона за сдружения 
труд и организирането на но

с демократични сродства, при 
най-широко участие но ония. 
които със своя труд създават 
обществени блага. Защото, как 
то напомня Маркс, „общество 
то но ще намери своето рав 
новооио. докато -но започне да 
со върти около слънцето на 
труда”.

Тъкмо стабилноста на наше 
то общество и оистома потвър 

социалистическата 
демокрация

хнонратизма и 
и другите подобни тенденции 
и явления противоположни на 
самоуправлението и обществе 
ната собственост. Сега 
отпори, тенденции и явления 
по-леоно и по-успешно се надд 

самоулравителното

наи-

извършихме съществе 
ни промени в нашето обществе 
но битие по пътя на господ 
ство на сдружения труд и ис 
тинсната политическа мощ на 
работническата класа

тези

стите
ни и развиващите се страни. 
Дори и по въпроса за човешки 
те права, които представляват 
част от общия прогрес, 
правят опити да бъдат злоупо
требени като средство на бло- 

конфронтация и намеса 
вътрешни работи на други

еляват, а 
положение на работника 
прекъснато !унрепва.

не-и тру 
С това се оакръдещите се. 

гля делото на дългогодишните 
революционни усилия на юго 
славските

се
ждава, чо 
самоуправителна 
е способна успешно да съгла 
сува множеството различни ин 
тереои и без по-големи сътре 
сения, да разрешава и най-сло 
жните проблеми, с които съ 
временното човешко общество 
неизбежно се стълкновява.

МИРЪТ — УСЛОВИЕ ЗА СЪ 
ЩЕСТВУВАНИЕкомунисти, 

всичко на създаваното и създа 
деното през изтеклите три де 
сетилетия 'В мир, свобода и не 
зависимост. За работническата 
класа са разкрити нови, най-

преди
нова 
във
независими страни.

Опасността от избухване на 
война не само в местни, но 
и в световни размери не мо 
же да се изключи. Но война 
та не е неизбежна, 
може да бъде запазен и заз
дравен ако всички народи в 
света и всички демонратични 
и прогресивни сили мансимал 
но се ангажират и 
се борят за тези цели. Мирът 
трябва да се залази, защото 
той е условие за съществува 
ние на целокупното човечество 
и 1на всяка страна поотделно.

Живеем в епоха, ногато с 
война вече не може да се 
урежда света и когато миролю 
бивата ноегзистенция няма дру 
га алтернатива, освен ядрена 
катастрофа. Затуй огромна, ис 
торичесна отговорност лежи 
пред всеки, който би се играл 
със съдбата на мира зарад 
свои тесни и егоистични инте

Кризата на напитализма 
повече се задълбочи и 

всички обла
още
-изостри, И ТО във 
сти. стана в пълния смисъл на 
думата криза на системата. От 
тази криза няма -изход по ста 
рите пътища и средства, осо 
бено не по ония, които пред 
лагат реанционните сили 
неофашизма, а още по-малко 
със средства на политически 
и друг терор. Настоящето по 
ложенио налага необходимост 
от обуздаване на опасните ре 
анционни тенденции и търси 
прогресивни обществени про 
мени по посока на демонрация

широки перспективи.
МирътПРАВИЯТ ПЪТ

Големите успехи, които по 
стигнахме от Десетия конгрес 
до днес са -осъществени бла 
годарение усилията на труде 
щите се. (идейното единство и 
активността на Съюза на кому 
кистите. Като водеща идейно- 
политическа сила Съюзът на 
комунистите не се поставяше 
изнад трудещи се, но като те 
хен авангард, нато обществе 
на сила, -най-отговорна за съд 
бата на революцията, за унре 
пването на югославската соци 
алистическа общност.

И на вътрешен и на външ 
но-политически план, се стъл- 
кновихме лице с лице с мно 
го проблеми — които в днеш 
ния с-вят не са само -наши — 
дойдохме <до решения или от 
ворихме възможности за раз 
решаването им и още веднаж 
се уверихме, че сме на пра 
вия път. С една дума, -през 
изтеклия период, накто и ви 
наги досега, югославските ко 
мунисти честно изпълниха 
своя дълг нъм своята работни 
ческа класа, към своите наро 
ди и народности, към социа 
лист-ическите прогресивни и де 
моноатичесни сили в света. 
НАИ-ВИСОКО ПОСТИЖЕНИЕ

Неудържими стремежи и

Международните отношения днес са още по- 
сложни, отнолното по време на Десетия конгрес и 
за жалост, още по-обременени с кризи и проблеми. 
Силите на старото общество — империализмът, коло- 
ниализмът и другите облици на доминация и хегемо
ния —и по-натагьн с всички средства се про
тивопоставят на прогресивните промени във 

всички области на международния живот. Обаче 
процесите на всестранна еманципация продължават и 
се задълбочават, обхващайки всични страни и 
региони. Защото неудържими са стремежите 
на народите и хората навред по света нъм свобода, 
независимост и самостоятелно решаване за собстве
ния живот, за равноправно сътрудничество и изграж
дане на нови и по-правдиви международни отношения-

сплотено

та и социализма.
Не смее да се допусне връ 

щане назад и угрозяване на 
завоеванията в общественото 
развитие, в което са вложени 
толнова усилия на 
маси и напредничавите движе 
•ния-

трудовите

За съдбата на света и по- 
нататън се настоява да 
шават малък брой сили и тех 
ните блокове, макар че огром 
но нарасна броят на незавиои 
мите
ди всично, в антиколониална ре 
волюция. които участвуват в 
международните работи и в ра

От Десетия конгрес 
силно се увеличиха материал 
ните
твени сили. И покрай 'многото 
трудности и неблагоприятното 
влияние на международните и 
кономичесни

насам вата политическа система на 
социалистическа самоуправител 
на демокрация- 

С осъществяването на Зако 
на за сдружения труд работ 
ническата класа наистина ста 
ва управляваща икономическа 
и политическа обществена си 
ла. Нашите трудещи се. про 
изводителите — 
организация на 
ТРУД до най-висшите облици 
на сдружаване на труд и сред 
ства — стават непосредствени 
носители на разширеното1 въз 
производство и на всички дру 
ги обществени работи. Така 
те поемат отговорността и за 
нашето целокупно 
но разв-итие.

ре-
реси и привилегии за сметка 
на свободата и независимостта 
на други народи.

производителни общес-

страни, освободени, пре
НЯМА МОДЕЛИ

Борбата за социализъм 
занапред ще се развива чрез

процеси, 
то стопанско развитие 
динамично и в основите си ста 
билно. Намалихме растоянието, 
което ни дели от индуст-риал

наше
беше и

от основната
сдружения

Общото разоръжаване
Разоръжаването днес не може да бъде само работа 

на великите сили и блокове. Цялата I 
общност е заинтересована за пренратяване на 
преварата във въоръжаването, ноето все повече абсор
бира огромни материални, икономически 
тенциали, канто на развитите страни, така и на раз
виващите се страни. Разбира се, общото и пълно ра
зоръжаване, при ефинасен международен нонтрол, си
ОСТава крайната цел. Към НОоТП тпаКия па го гтгшиии

международна 
над-В някои област-и 

-И другите видове 
са осъществени високи пости 
жения. Достатъчно е само да 
напомним за

•на науката 
творчествоВЕСТНИК НА БЪЛГАР

СКАТА НАРОДНОСТ В 
СФР ЮГОСЛАВИЯ

Пвтъм

и човешки по-
обществе-

•изключителните 
селско-резултати на нашите 

стопански институти в овладя 
ването на нови сортове на пше 
ница, царевица 
даващи ренордни добиви, как 
вито Рядко се постигат 
та. Забележителни 
щ е ствихме и в 
техника, нанто и в -някои 
-ги области.

Затуй не е случайно че 
много наши организации с ус 
пех излизат в чужбина, извър 
швайни строителни работи, по 
д об р я в а йн и с е л скос т оп анс кото 
производство и тлн.

Ние също така можем да 
бъдем доволни и от осъществя 
ването на ооновните задачи, 
'които си поставихме ,на Десе 
™я конгрес по отношение 
тю-нататъшното развитие на 
-обществено - икономическите 
отношения върху

РАЗШИРЕНИЕ НА 
СВОБОДАТА

зрешаването (на съществуващи различни облици, не съществу 
те -проблеми. Обаче стремежи ват универсални „модели” и 
(-6,“3 народите и хората да нето един канкретно-историче- 
оъдат свободни и -незавиоими, они оп»ит не може да има все
ноппя^нпВаТп3а аъАбата ои' 'Рав общо значение. Всеки опит за 
ноправно да участвуват в абсолютизация на собствения 
«!=ГИТе Ра6°™ - Са °ПИТ * строежите'=то да се 
неудържими. жатрапи на други «е иоприна
ЗАСТОЙ НА ДЕТАНТд °я 33 успеха на борбата за

на ДЬТАНТА 'историческите интереси на
работническата класа, нито за 

очанвяни^Наи.ОПРав 'по-нататъшната изява «а соци
товната общественост и на' “а НаТ° °Вет°вен ™с' 
най-големия брой страни, де Издват се тенденции към ин 
тантът в отношенията между ^итуцжжалшация на отноше- 
велините сили в сериозен за 1Н,ията на работническото и про 
стой.. Спря споразумяването г‘Реоивното движение. Ние не 
измежду тях, особено в обла °До&Рваме това, безразлично 
стта на ограничаването на въор в КОя част на работническото 
жаването. а взаимното недо Движение става. Считаме, за 
верие и съмнения напомнят отРицателно' каквото и да би 
за времето -на студената вой ЛО реаФюрмиране на центрове 
на. за ноето. се надявахме, че Тв 33 РъКОВОДене с работниче

окото движение, защото таки

Новата политическато^пгг- и слънчоглед,система, 
чиято същина -представлява де 
легатският (принцип на решава 
не на всички равнища и във 
всички области на обществе 
ния живот, от своя страна обе 
зпечава -възможности г 
лизиране на тази нова 
ЦИя и решаваща роля на тру 
дещия се човк. А такава по 
зиция представлява и матери 
ална и обществена 
на неговата свобода. Свобода 
та на човека не е само -в 
вото право свободно да израз 
ява овоето мнение и стреме 
жи. Истинсната свобода, преди 
всичко е в правото и възмо
жностите човек-суверенно 
решава по всички 
своя живот. С това коренно 
се разширяват границите ' 
човешките

ЧЕВ 
и отговор** в све 

успехи осъ 
строителната

и
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—--------- родмгтор
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Въпроси отм • самоуправи- 
телни основи. Тук са осъще
ствени качествени промени. Се 
га работниците в сдружения

на
свободи изобщо.

’
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Извадил из доклада на председателя на СЮК Наела Браз Тта XI ж
С цел да се насърчава по- 

висока производителност на 
пред нас е важната

КОИСЯЕ5 *Юва опити само могат да 
бавят съвременните положител 
ни процеси. Така също, опити 
те за натрапване на собствени 
политически и

за- социалистичеоките самоуправи- 
телми отношения и производи 
тели и сили в страната 1ни дават 
възможности още по-успешно 
да 'вървим напред. Имаме вси 
чки условия по-нататък да раз 
виваме нашата обществено- 
икономическа |И политическа ои 
стема. да изграждаме модер
но стопанство и да издигаме 
жизненото равнище на нашите 
трудещи се на все ( по-висоно 
равнище.

Естествено, това не ще въР 
1ви лесно. И занапред това ще 
изисква ангажирането на вой 
чки наши трудещи се хора, 
всестранно ангажиране на ко 
мунистите и на всички други 
оили. Ние и занапред ще оре 
щаме разни трудности и проб 
леми. Тяхното преодоляване 
ще зависи преди всичко от 
нас самите.

задачи в нашата външна поли 
тика. Общо гледано, тези от 
ношения се 
успешно. Г,труда,

задача да подобряваме систе 
на разпределени© оло

развиваха доста

идеологически 
концепции на партиите и дви 
женията на необвързаните и 
другите развиващи с естрани 

впротивовес с жизнените 
интереои на тези страни и тя 
хното право свободно да опре 
делят пътища на овоето раз 
витие. Това също 
да води към внасяне на бло 
кова подялба всред необвърза

мата
ред труда, така също това да 
стане главен подтик, както на 
производителността, така и на 
успешното управляване и по- 
ефикасната работа изобщо. Се 
га върху този въпрос се рабо 
ти много. Но трябва и тук по
ен ерпично да се преодоляват 
отпорите и да се премахват 
слабостите. Не смеем да тъР

Сключването на Ооимеките 
опоразумения с Италия заема 
отделно място в развитието 
на добросъседони 
и представлява пример на ук 
репване на доверието и сбли 
жението между страните и на 
родите, както и успешното про 
веждане в живота на Заклю 
чителния документ от Хелзин
ки. С някои съседни 
сътрудничеството би било още 
по-успешно, ако техните прави 
телства с повече готовност ми 
нат

\отношенияса

така може

страни ще почувствуват последствия
та от това нещо. При такова 
положение не е чудно, че мо 
щностите недостатъчно се из 
ползват, че някои организации 
имат проблеми с продажбата 
на своите произведения, че 
работят със загуба, натрупват 
склад и под. Всичко това на 
малява производителността на 
обществения труд и възмож
ностите на общия ни прогрес.

Йа развитието и икономиче 
ските отношения с чужбина 
и на укрепването на стабилно 
стта в нашите вътрешни иконо 
мичеони процеси, ние и досе 
га посвещавахме внимание и- 
майки предвид тяхното значе 
ние и нашето общо материал 

обществено развитие.
мероприятия

отрицателните тенденции 
тези отношения да бъдат пре 
махнати. В това отношение и- 
махме известен успех, но не 
направихме, всичко което тряб 
ваше да направим. Тун зада
чите на Десетия конгрес осъ
ществявахме с най малък ус 
пех.

ките страни. уравниловката, както що 
не смеем да допуснем да се 
създават неоправдателни 
лики, зад които да не 
съответен трудов принос и кои 
то се превръщат в привилегия 
за сметка на други. Трябва 
да пресичаме пътя на такива 
тенденции и явления- Те пре 
дизвикват оправдателно недо
волство всред работниците и 
ни нанасят обществена и по 
литичесна вреда.

пим

САМОСТОЯТЕЛНА СИЛА
раз-

стаикъм разрешаване на ня
кои открити въпроси, които сеДвижението на необвързано 

стта днес се натъква на труд касаят до положението на на

Другарско отношение
Комунистът трябва да се чувствува свободен, 

равноправен и необходим на работническата 
Творчески диалог може

ДА НЕ ПОВТАРЯМЕ ГРЕШКИ
ТЕкласа.

да се води само в атмосфера 
на демократични и другарски отношения между хора, 
които свободно изразяват своето мнение по всеки про 
блем, за да се изградят съвместно становища и за 
да се върви в акция- Затуй демократичните отноше
ния в СК трябва непрекъснато да развиват нато най- 
добър инструмент

В това отношение трябва 
да си вземем поука от изтек
лия период. Защото всички 
задачи, които ои поставихме 
на Десетия конгрес ние не ре 
ализирахме докрай- Това не 
«релазирахме 'защото и в този 
период правехме пропуски ! 
повтаряхме някои грешни, и 
покрай това че много пъти со 
чехме тези грешки. Някои 1най- 
актуал1ни стопански пробле
ми, които сега трябва да раз 
решаваме, можеше да бъдат 
по-малко остри и сложни ако 
не бяха направени пропуски 
и повторени грешките.

Така нашето общество има 
воички условия за бързо пови 
шение производителността на 
труда, но все пак, в това от 
ношение през последните го 
дини имахме забавяне и за
стои, което в значителна сте 
пен е пооледствие на слабо
стите. които можехме да пре

ОТКЪДЕ ДУБЛИРАНЕ

на революционно и творческо Ние и по-нататък много ин- 
и вестираме, което е добре. Не 

е обаче добре това че има и 
недоходни капиталовложения, 
които не обещават търсене 
на домашния и чуждия пазар. 
До неоправдателно дублиране 
на мощностите и на другите 
нерационални капиталовложе
ния обикновено се стига тога 
ва. когато се решава без рабо 
тниците, оледовзтелно, без о- 
нези, които пряко най-много

единство.

ности изкушения- Неговите про 
тивници на разни страни се 
стремят да го разединят и от 
слабят неговата дее способ
ност, защото в него виждат 
главната двигателна сила на 
всестранната еманципация на 
народите и страните. Затуй 
се и осмеляват да вършат ди 
ректни натисци и нападки въР 
ху тяхната независимост, вър 
шат всеки вид намеса в техни 
вътрешни работи. Използват се 
споровете и несъгласията ме 
жду отделни необвързани стра 
ни с цел за раздухване на кон 
фликти, а свидетели сме и на 
военни стълкновения-

Също така, отвън на насър 
чват диферинциации, и подял 
ба на базата на идеологически, 
регионални, религиозни и дру
ги мотиви. Това са отрицател 
ни и опасни явления, без ог 
лед на лозунгите и обоснова- 
нията. зад които се скриват 
техните протагонисти. Целта 
на тези опити е ясна: стре 
меж към -разединяване на дви 
жението на необвързаните и в 
крайна сметка, на ликвидиране 
на политиката на необвързва 
не като самостоятелна между

■но и 
Предприемахмеши национални малцинства. Из 

вестно е днес навред по све 
та, че в Югославия се провеж 
да политика на пълно равно
правие между народи .и народ 
ности. Ние © право очакваме 
да се зачитат 
права на части от народи на 
Югославия, които живеят в дру 

страни. -На националните 
малцинства ние гледаме като 
на фактори на свързване, вза 
имно разбирателство и добро 
съседско сътрудничество, 
отношението към тях ние ви 
ждаме мерилото на отношени 

нъм нашите 
към нашата страна изобщо.

в

националните

г.и

В

ето народи и

Социалистическа, самоуправителна и необвърза
на Югославия има здрави и трайни основи, сигурни 
отпори на овоето бъдеще.

СИЛАТА на Югославия е в геройството и креп- 
коста «на нейните народи и народности, които се за- 
налиха през историята «и издържаха опита в най-го- 
лемите изкушения на великата народоосвободителна 
война.

Информирането е съществено 
самоуправително право

Както вече казах, развитието на социалистичес
кото самоуправление и потребите на трудещите се и 
гражданите изискват те за всичко да бъдат навреме 
и всестранно запознати. Това е едно от съществени 
те им самоуправителни права. В това отношение твър 
де голяма и отговорна роля се пада на средствата 
за информация. Те са оръжие в ръцете на нашия тру 
дещ се и гражданин в борбата му за по-нататъшно 
всестранно обществено развитие. Разбира се, на сред 
ствата за информация трябва да бъдат достъпни всич 
ни източници на сигурна информация- Като танава те 

нашата обществено-по

СИЛАТА е в нейното единство и съзнание, че 
това единство в днешния овя 
не е отстъпила пред разума — е условие не само за 
просперитет, но и за просто съществувание.

СИЛАТА е в идеите, ноито ни вдъхновяват и в 
целите за които се борим.

СИЛАТА е в работническата нласа и нейната ре
шаваща роля в обществото, в наиште трудови хора, 
които макар че не са лишени от много трудности и 
лишения, всеки ден имат все повече и живеят 
по-добре.

в който силата още

народна сила, или -промяна на 
характера на необвързаността. 
приключване и подчиняване 
на движението на чужди ин 
тереси и на блоковата полити 
ка. Тези, които правят това 
губят от предвид факта, че 
необвързаността днес е твър 
де важен фактор и на «настоя 
щето световно равновесие, ста 
билността каквато днес имаме. 
Зарад това опитите необвърза 
ните страни да бъдат раздел е 
ни, относно да бъдат въвлече 
ни на една или друга страна, 
неминуемо водят и към изо 
стряне на международните от 
ношения изцяло, а особено на 
отношенията между блоковете 
и великите сили, което потв-ьр 
диха и някои неотдавнашни
събития-

Аз съм твърдо убеден, че 
необвързаните страни могат да 
преодолеят всички 
и да залазят единството, -ное 
то е в интерес на всяка нео 
бвързана страна и на всички 
заедно. Само сплотени можем 
да осъществим с-ьвместни- 
те стремежи и да постигнем 
всеки 'да остане незавиоим и 

развитието

представляват важна част от 
литическа система.

Това подразбира средствата за информация в 
осъществяването на ролята си, да бъдат самостоятег 
лен и отговорен обществено-политичесни фантор на 
социалистическото самоуправително развитие. Тяхната 
самостоятелност и отговорност предполагат постоянно 
творческа и иритичесна анции на субентивните сили 
в тях и па обществото изобщо.

Съюзът на комунистите, особено организациите 
на номунистите в издателствата и радио телевизионни
те уредби трябва да се противопоставят на монополи- 

всички опити на злоупо- 
телевизията в антисамоуп-

все

СИЛАТА е в нашето младо поколение което 
прегърна придобивките на революцията като свои и 
което знае, че зад себе 
работа «и живот в свобода и мир 
да е друго предишно поколения ка тази страна.

СИЛАТА е в социалистическата самоуправителна 
система, която обезпечава на нашия човек свободно 
и суверено да решава за своя труд и неговите резул
тати която го защищава от всякаква форма на ек
сплоатация и всякакъв вид насилие, от всичко което 
спъва всестранното развитие на свободната човешка 
личност.

ои има по-дълъг период на 
отколкото което и

етическите тенденции и на 
треба с печата, радиото и
равителни цели______________

СИЛАТА е в широкия фронт на организираните 
социалистически оили, начело със Съюза на комуни
стите, авангард 
богатия революционен опит, но и по способността да 
осветлява пътищата и перспентивите за по-нататъшно

Постоянното повише 
производителността наКЛЮЧЪТ НА ПРОГРЕСА

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА —
махнем.

не само по идейното определение иние
труда о едимственатата истин 
ска основа на целокупния иио 
номичеоии възход, на укрепва 
мето на материалното и соци 
алното положение на всеки от 

човек и на успешното

Силно се афирмираха самоу 
правителното споразумяване и 
общественото договаряне нато 
облик на демократично съгла 

различни интереси, 
като облик на съвместно 
и равноправно 'решаване, на 

основа, и специално,

развитие.
СИЛАТА е във всенародната отбрана, чиято 

ударна мощ съчинява Югославската народна армия, 
в която на единствен начин проникват идейно-морална
та здравина, боеопособноот и съвременна оборуденост.

ОИЛДТА е в нашата независимост и необвързана 
«политика, «в това, че и с най-голвмите разговаряме ка
то с ревни на себе ои. че на равноправни основи 
сътрудничим е почти всички страни в овета.

СИЛАТА е във виоония авторитет на социалисти- 
необвързана Югославия, в «многобройните при-

малко

опасности
делен
разрешаване на -множество -съ 
щвствени въпроси от обще
ствено развитие. Нашата самоу 

система, достигна 
техническа

оуване на

тази
чрез договарянето между ре* 
публиките и областите, успеш 
мо се разрешават м най-слож 
ни въпроои от общ интерес 
за воички

«правителна 
тото равнище на 
обзаведеност на труда, както 
и способните кадри, създодо- 

воички възможности в това 
постигнем по- 

Но ние

самостоятелен в 
си. Разликите и стълкновения 
та трябва час по-скоро да бъ 
дат надделяни, защото са от 
вреда за всички ни.

чесна и 
ятели I
страни са обезпечели

Затова ние бедро и с 
бъдещето. Уверен съм. че олед този Конгрес, с още 
по-ясен поглед нъм бъдещето и с още по-бързо врач
ка ще тръгнем към нови акции за социализъм и чо- 
вешко щастие.

ха навред из света, в -позицията, каквато
-международните отношения- 

оптимизъм гледаме нъм
наши народи и наро 

Това укрепва тяхното
отношение да 
голям напредък, 
използвахме това, което зана 

смеем да допуснем.

не
дности.
1рзвиоправие, братството и е-
ДИ-НСТВОТО 
развитието

пред «не 
Защото застоят в повишение
то «на производителността на 
труда се -превръща в спирачка 

всестранен

към,и допринася
нашето социали

СЪСЕДНИТЕ СТРАНИ

На отношенията със ст>сед 
ните страни придавахме изклю 

....;:« внимание, което вина 
ги беше една от най-важните

>на
обсамоуправителноетическо 

щество.
Постигнатото развитие на

ставане на крака).на ло-нататъшния (Дълготрайни аплодисменти и
възход.чително

СТРАНИЦА 3

БРАТСТВО ★ 23 ЮНИ 1978



СЮИ Кост Брвз ТирИзвади вз лепвала иа председателя ваXI -ж
КОНСИЕЗ $Ю 1И разпределението ма дохода. 

В това мещо важна роля, ° 
интерес на цялата работииче 
ска класа, трябва да изиграе 
синдикатът като инициатор и 
участник в споразумяването и 
като 1Н оси тел на класовата по 
литика в тази област.

съвсем не са използвани всич 
ни възможности.

Разбира се, за успешно из 
лизаме на който и да било 
чуждестранен пазар трябва да 
бъдем конкурентно способни.

ОБРЕМЕНЯВАНЕ И ИНФЛАЦИЯ
г\

Върху нарушаването ма стабил 
костата на нашето стопанство 
оказаха влияние й определени 
(външни фактори. Но за това 
решаващи са вътрешните при 
чини. Те са, преди воично, във 
все още непреодоляните остан 
ми на старите отношения в на 

от шата оистема, в (поведението 
и ка мнозина което ме отговаря 

на характера на социалистиче 
ските самоуправителни отно
шения- Все още има явления 
новите отношения да са само 
формално възстановени. Истин

Овладяването на работници
те с целокупния доход значи, 

на част отче 'и отделянето 
дохода за задоволяване 
съвместните и общи общес- 

потребности трябва да 
бъде под техен контрол.

^ Конституцията
пълномощия на об 

общ

на
Проблемите в икономически 

те отношения с чужбина в 
частност са последствие 
ооективните обстоятелства 
от действуването на определе 
«и външни фактори. Като ра 
звиваща се страна, ние имаме 
голяма нужда от внос. който 
още ме сме в състояние да 
покрием с икономически най- 
целесъобразен износ. Затуй 
до определена степен трябва 
да се задължаваме в чужби 
на, относно още известно вре 
ме ще разчитаме с дефицит 
в платежния баланс. Но този 
дефицит трябва да остане в 
определени граници, 
тенденциите в икономическата 
размяна с чужбина особено 
през изтеклата и в настояща 
та година не са благоприятни 
Ако не бихме ги намалявали, 
бихме се натъкнали на много 
нови трудности, което сериоз 
но би заоавило нашето разви 
ти е.

твени

Наистина с
са дадени
ществ ен о-п олити ч еок ите 
пости, че могат да утвържда- 

задължение за отделяноват

Против затварянето
Големи резерви за повишение на производител- 

I намират в сдружаването на труд 
използването на предимствата иа един 

подобряването на системата 
планирано. За

ността на труда се 
и средства, в I 
ния югославски пазар и 
на социалистическото самоуправитолно 
тази цел ние решително трябва да се борим против 
всички видове на затваряне и автархия, било да се 
касае за отделни организации на сдружения труд, би 

по-тесни или по-широни обществе-

Обаче

Делегати на Конгреса
но производство в обществе- 

стопанства. Но съшевре-
ло да се насае за 
но-политически общности. Всички препятствия на са- 
моуправителното сдружаване на труд и средства тряб 
ва енергично да премахваме. Това трябва да бъде 
наша постоянна грижа и една от основните задачи.

мание трябва да се 
на заетостта ма младите ква 
лифицирани работници и спе-

посвети
ните
менно трябва да се създават 
условия за развитие на про
изводството на индивидуалния 
сектор, преди всичко чрез коо 
перациите и 
Необходимо е в 
лища още по-бързо да 
строят преработвателни капа
цитети, занаятчийски работил 
ници, туристически обекти и 
подобно. Всичко това положи 
телно ще влияе върху увели 
чението на заетостта на сел
ското население и ще намал 
ява натиска за заетост в гра

циалисти.
През последните години от 

работа в чужбинаСОБСТВЕНА ТЕХНОЛОГИЯ ските решения, особено за 
условията за създаване и раз 
лределение на дохода, често 
се приемат без участието на 
работниците в основните органи 
заци на сдружения труд, или 
само при тяхното формално 
съгласие без пълно информи 
ране на работниците за истин 
ското значение и последствия 
та от съответни решения.

По този начин се разделя 
решаването от непосредстве
ната икономическа отговорност 
за приетите решения, а свър 
зването ма решаването и отго 
ворността е именно основата 
ма ефикасността на нашата 
самоуправителна система. От 
там идва и прекомерното пот
ребление за сметка на въз- 
производствената способност 
на стопанството, преналено об 
лягане ма кредити, пренасяне 
то на деловия риск върху об 
ществото и други явления 
които предизвикат инфлация 
например, доходът на органи
зациите на сдружения труд по 
вече зависи от стихийния ход 
на цените и от мероприятия 
та на органите на обществе
но-политическите общности, но 
от производителността на тру 
да и правилната производстве
на насока. Това нещо отслаб 
ва заинтересоваността на ра
ботниците личните си доходи 
да получават върху принципите 
ма разпределение според тру 
да и подхранва тенденции към 
уравниловка. При такива усло 
вия не съществува ни планира 
ме за по-дълъг период. Реше 
ния, които обективно, имат 
дългосрочно действие, неряд
ко се приемат въз основа на 
моментално положение и крат
косрочни сметки. Затуй инфла 
цията е голяма злина, която 
трябва решително да се пре 
махва, най-меко казано. да 
се свежда на най-малка 
степен, ма степен, ноято дава 
възможност за необходимия 
обществен контрол над основ 
ните процеси на обществено
то възпроизводство.

на средства за съвместни и 
общи обществени потребнос 
ти. Но, под условие, това да 
не доведе под въпрос ролята 
на сдружения труд. като осно 
вен носител на разширеното 
възпроизводство. Обаче това 
условие не се респектира до 
статъчно и стопанството се 
обременява с различни задъл 
жения с над Конституцията 
утвърдената граница. В бъде 
ще трябва строго да се води 
сметка за това, и личното, и 
общественото потребление, да 
останат в границите на наши
те възможности, да не бъдат 
за сметка на възпроизводстве 
мата способност на стопанство 
то. Тази задача толкова по-ле 
но ще се решава, колкото ръс 
тта на дохода повече се ос- 
мовава върху увеличението 
ма производителността на 
труда.

кооперирането, 
малките се- -

временна 
годишно се връщат шестде
сет до осемдесет хиляди ра
ботници. Добре е. че нашите 
работници се връщат. Ние 
това и желаем. Но трябва да 
влагаме още повече усилия 

постъпват на рабо 
ползват

Някои слабости в системата 
на икономическите отно
шения с чужбина забеля
гахме още по-рано и затуй 
сега с редица закони дадохме 
кови решения, които трябва 
да спомогнат за премахване 
на тези-слабости. Същината 
на промените е там. че важ 
ни работи и отговорности се 
пренасят от държавната адми 
нистрация на огранизациите 
на сдружения труд, че се о- 
безлечава тяхното съвместно 
и организарано излизане на 
чуждестранните пазари и че 
се увеличава непосредствената 
отговорност на републиките и 
областите за платежния ба
ланс на страната. Това ще бъ 
де важно средство за премах 
кане на слабостите в тази си 
стема.

Разбира се, това не е воич 
ко. което трябва да се напра 
ви, защото множество трудно 
сти и проблеми в тази област 
възникват и поради други при 
чини. Например, мие много дъл 
го се ориентирахме към произ 
водство, което зависи от вноса 
и от чуждестранната технология, 
па внасяхме и онова, което 
бихме могли инономичесни це 
лесъобразно да произвеждаме.

Ние заключихме между дру 
готе и зарад това ще трябва 
да меним структурата на про 
1изводството, но в осъществя 
ването ма тези заключения 
вървим по-бавно, отколкото 
бихме могли и отколкото би 
трябвало. В това отношение 
трябва да направим решаващ- 
прелом в машата производ
ствена и инвестиционна насо
ка. Така също е необходимо 
да се насърчава и развива 
собствена технология.

Това в нинакъв случай не 
значи, че ще се затваряме към 
световния пазар. Напротив, 
трябва да използваме всички 
предимства, които ни предла 
га включването в международ 
ното разделение ма труда. То 
ва е съществено условие ма 
нашето развитие.

Ние трябва да гледаме на 
своите дългосрочни интереои 
и повече да се насочваме към 
пазари, където с износ можем нъм дохода като обществена 
да покрием най-голяма част собственост и самоуправител- 
от вноса. С отделно внимание мото споразумяване с работни 
трябва да развиваме икономи ците от другите основни орга 
чесното сътрудничество с раз низации по съвместните ооно 
(Биващите се страни, където ви и мерила за създаването

се

те да се
та, така че да се 
знанията и опита, получили^ в 
модерните фабрики в чужби
на. Също така е важно да 
създаваме условия нашите ра 
ботници най-рационално 
влагат своите спестявания, но 
ито там с тежък труд са спе 
челили. В това е големия ин 
терес и отговорността на об- 
щественочюлитическите общ 
ности, а отделно на общините.

довете.

БЮРОКРАТИЧНИ ОТПОРИда

При приемането на Консти
туцията, Закона за сдружения 
труд и при други поводи, го
ворих, че правовото регулира 
не на обществените отноше 
ния само по себе си не дава 
готови решения. Съзнавахме, 
че процесът на осъществява
не Конституцията и Закона 
не ще вървят леко. без труд 
ности, па и отпори. Труднос 
тите преди всичко са в още 
недостатъчно развитата ма
териална основа на общество
то, липсата на опит, запазване 
то на старата практика, а и 
в (идейното изоставане на ед
на част, от трудещите се. па 
и на комунисти. Тук все още 
са- и отпорите на различни 
антисамоуправителни сили.

Ние в бъдеще трябва уско
рено да създаваме условия и 
за развитие на занаятчийство 
то и другите видове услужни

Неразвитите
Необходимо е последователно провеждане по

литиката на ускорено развитие на недостатъчно раз 
витите републини и особено на САП Косово. Вдосе- 
гашното развитие на тези райони е създадена значи
телна материална основа — обенти на инфраструкту
рата, промишлени и други производствени мощнос
ти, канто и значителен потенциал на квалифицирани 
кадри и специалисти. Това представлява гаранция, че 
в предстоящия период с усилията на трудещите се 
от тези райони и с помощта на цялата общност — 
отделно чрез по-широно сдружаване и свързване на 
стопанството на развитите и тези райони — ще се 
постигнат по-нататъшни успехи в тяхното ускорено ра 
звитие.

Преди всичко бюрократично- 
технонратическите сили упори 
то настояват да запазят свои 
те позиции. Често и в новите 
условия, формално съгласуван 
ни организационните 
с принципите на самоуправи- 
телната демократическа 
стема, настояват за себе си 
да обезпечат 
(ви владствуващи позиции. Бю 
рократизмът 
мът са твърде жилави и отпор 
на болест в съвременното об 
щество. която има корени и 
извори и в обективните

облици

си-
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ЗАЕ 

ТОСТТА
дейности, в което сега 
доста дефицитни. При 
трябва да надделяваме схва
щането, «оето във всяка част 
на работа вижда опасност по 
социализма. Разбира се. тряб 
ва да се осуетяват отрицател 
ните явления и поведения, до 
които се стига в тази област.

сме
това старите или но

Разбира се, в бъдеще ще 
трябва да обръщаме цялото 
необходимо внимание и на 
въпроса за заетостта. В тази 
насока са осъществени оонов 
ните задачи, ноито поставих- 
>ме на Десетия конгрес. Оба 
че, незаетостта и занапред е 
сериозен икономически, соци 
ален и политически проблем, 
който трябва организирано и 
систематически да решаваме. 
'Ние за това имаме възможнос 
ти. Но тези

и технократиз-

ус
ловия на развитието на произ 
водителните сили и субектив
ните стремежи за 
на привилегирано и монополи
стично положение в общество 
то. Затова ни най-малко не е 
случайно, че зад такива оили 
се крият 
разни националистически, дог
матични и други антисамоупра 
вителни оили. Срещу тях да 
се борим. |Нашето най-силно 
оръжие е последователно про

запазване
Когато става дума за раз

ширяване възможностите 
заетостта трябва да 
предвид възможностите, 
то за това дава 
политика в преобразованието 
на селско стопанство 
то. Разбира се, 
на селокото стопанство 
първостепенна задача трябва 
и занапред да бъде развитие 
то на едрото, високопродуктив

Работниците в ооновните ор 
ганизации трябва наистина да 
овладеят с целокупния доход. 
Това подразбира и отговорно 
отношение от тяхна страна

на
имаме 

кои-
възможности за 

заетостта предимно трябва да 
се ползват за производстве
ни работници, а не за

правилната
класовият враг ии селоувели

чекие броя на административ 
ния персонал, което напосле- 
дън взе размах. Особено вни

в развитието 
наша

СТРАНИЦА 4
БРАТСТВО ★ 23 ЮНИ 1978



XI жИзвадки нз доклада на председателя на СЮК Йосвп Брвз Тнто
КОМОРЕ5 $Ю

страна рт 'Политическото реша 
и ване и в пълна степен да иг 

рае ролята, ноята му принад 
1нашето общество. С

веждане в живота на 
облици и съдържания 
шата социалистическа самоуп- 
равителна демокрация, 
не значи, че там, където про 
тивниците 
действуват като 
враг срещу нашето самоупра- 
вително развитие, няма да 
употребим и административни 
мерки.

във телни оили. В тази борба сре 
националистическите 

други оили, които теглят на
зад, най-ефикаоното оръжие 
е укрепването на сътрудничес
тво, споразумяването и дого
варянето 1на републиките и 
автономните области. Особе
но е важно всестранното раз 
витие на воички облици на 
самоуправително свързване на 

ДОГОВАРЯНЕТО — УКРЕПВА организациите на сдружения
труд и на останалите самоуп- 
рав1ителни субекти от различ
ните републики и автономни 

на равно- области в решаването на въп- 
от- роои от общ интерес.

гот, съществените черти 
функционирането на 
сната система. Явленията на 
безотговорност не могат 
се отминават. Никой не може 
да бъде изключен от крити
ка, но тя, разбира се, тряб 
ва да бъде конкретна и прин 
ципна. Т-я не смее да има за 
цел дескридитиране на личнос 
тта. както и труда и резулта
тите на самЪуправителната об 
щност.

воички 
на на делегат- ШУ

Това лежи
това ще се разширяват въз
можностите младите, както и 
всички останали трудови хора, 
наистина да бъдат овободни, 
но за такава свобода да пое 
мат и конкретна отговорност.

вда

самоуправлението 
организиран V

СВОБОДАТА — С БОРБА

ДЕЛЕГАЦИИТЕ И ПРАКТИКАТА

Не бива да се губят от пред 
вид нито някои слабости в до 
сегашното функциониране 
делегатската система. Преди 
всичко все още достатъчно 
не намира израз влиянието на 
делегациите 
труд в делегатските снупщи- 
ни. Работата на нянои снуп- 
щини се формализира с 
че процесът на решаване се 
свежда на голо приемане 
решения. Ще посоча 
един пример. Отделянето 
средства за определени

Необходимо е социалистиче 
ската практика съзнателно и 
организирано да се обърне 
към науката. Влизаме в такъв 
етап на нашето социалистиче 
око развитие, когато трябва 
много по-широко, и то на вси 
чки равнища в обществото, 
нашата целокупна обществено- 
толитичесна активност да осно 

в обществото, па и ваваме върху научни съзнания- 
'Науката става съществена оъ 
ставна част на субективните 

Затова трябва много

монополи. Поради разлитични
чни и 'противоречиви интереси, 

реапиранията наСамоуправителната демок
рация не може да бъде пълна 
без възстановяване 
правни и демократически 

•ношения между народите 
народностите, без правото на 
всеки народ и народности на 
свободно и

понякога и 
нянои обществени органи са 
едностранчиви. Затова трябва 
наред с развитието на полити 
ческата система да се изгра 
жда и такава политика на Съю 
за на 'комунистите и 
общество, която ще обезпечи 
'възможно и най‘ГОЛямо един 

акцията. С това най

на

и
на сдружения В условията, ногато още съ 

ществуват значителни противо 
речия
неравенство вътре в самата 

Затова работничеока класа, оиндикати 
те са длъжни да работят вър 
ху изграждането на единни 

на становища на рялата нласа. 
Също така негово задълже 

ние е зинаги да се намесва, 
когато идва до нарушаване на 
самоулравителните, или лични 
те права на работниците, на 
без оглед кое равнище се пра 
ви това. Аз повече пъти посо 
чвах за необходимостта от та 
кова действуване на Съюза 
на синдикатите. Па все пак,

цялотосамостоятелно 
културно, икономическо и по
литическо развитие, 
всеки опит на националисти 
чески егоизъм и доминация 
в която и да било форма

това,

ст.во на
ефикасно 1ще се противопоста 
«вим на всички антисамоуправи 
телни тенденции. Съюзът на 
комунистите трябва отделно да 
води постоянна борба срещу 
онези, които ползвайки обек 
тивните трудности и противо
речия 1на нашето развитие, 
стояват да осуетят съгласува 

Про- нето на различните интереои 
по демократичен път. Понеже 
с това те в същността си ос 
порват равноправието (на наро 
да и народностите и решаваща 
та роля на интересите на рз 
ботническата нласа.

на оили.
по-решително да се 'борим сре 
щу прагматизма и прантициз 
ма, което все още има в мно

само
на
об- унитаризъм или сепаратизъм, гр среди.

Съюзът на югославските ко 
мунисти винаги се е застъп 
вал и се бори за свобода на 
творчеството в науката и из
куството. Това основно опреде 
лени е се съдържа и в I 
прамата на СЮН, към което 
през последните две десетиле 
тия последователно се 
дъ ожахм-е.

Обаче, и когато става дума 
■ за свобода на 
ние не' сме доволни от пости 
пнатото. Няма такава свобода, 
която се постига без борба.
И за по-пълната свобода на на 
учното и културното творчес
тво трябва непрекъснато 
се борим, което първестепе- 
нно е задача на комунистите, зацията на неговата водеща 
научните и културните творци, роля- Поради това демократи

Управата на
Органите на държавната управа, а особено из- 

органи трябва да бъдат не само под 
непосредствено влияние и нонтрол на делегатените 
скупщини — както се утвърждава с Конституцията — 
не повече от досега трябва да се отварят и за не
посредственото дегионратичесно влияние и нонтрол на 
трудовите хора и гражданите и на техните обществе
ни и политически организации. Това същевременно е 
и най-добрата бариера срещу тяхното бюрократизи
ране. Това безспорно подразбира и самите тези орга
ни в решаването на текущите въпроси да предприе
мат необходимите мерки за премахване явленията на 
административно-бюронратическо отношение 
гражданите.

пълнителните

при-все още се явяват различни 
конфликтни положения в отде 
лни среди, па и до прекъ 
не 1на работата, което най-чес 
то е резултат на бюрократисти 
чки постъпни спрямо работни 
ците к нарушаване 1на техните 
права. Много от това може да 
се ооуети. 
участие на комунистите ,ка вре 
ме мобилизира работниците за 
осуетяване на 
явления-

сва
творчеството,

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЯТ
ЦЕНТРАЛИЗЪМ

Демократичните отношения 
да в (Съюза на комунистите са 

от особено значение за реали

НъМ ако синдикатът с

отрицателните
дейности, въпреки е в противоположност с рав 

ноправието и със 
на самоуправителна демокра
ция- Самоуправлението внесе 
нови елементи в междунацио 
налните отношения и в самото 
понятие на националното рав 
ноправие.

ществени 
всички предупреждения, -и зана 
пред расте над нашите дей. 
ствителни възможности. Това

Въпреки забележителните ре 
зултати в подобрението на об 
щественото положение на же 
ната и отношението към нея, 
все още има отпори на таки
ва уоилия, па (и явления на 
сектанство. Това показаха и 

Договарянето на републики- неотдавнашните избори за де 
те и автономните области пре 
махна много предишни недо-

системата

Ликът на комунистаговори, че сдруженият труд, 
особено в скупщините на са 
моулравителните общности на 
интересите, няма още реша
ваща роля-

Не бива никога да се губи от предвид, че работа
та и поведението на отделните лица влияят върху авто 
ритета на Съюза на комунистите нато цяло. Затова ко 
мунистът трябва да излъчва онези достойнства, в ко
ито се изразява неговата привързаност нъм класовите 
цели и хуманните стойности на движението, на ноето 
принадлежи. Трябва постоянно да обогатява собстве
ния идеен и морален лик. непрекъснато да учи и 
разширява своите знания- Понеже всичко това е необ 
ходимо условие за успешна обществена дейност.

легации и делегатски скупщи 
ни. Макар 1че са избрани пове 
че жени, отколкото по-рано. те 
все пак ни приблизително сра 
змерно не са застъпени (в ску 
пщините и в политическо-из- 

органи. Това го 
вори за съществуване |на нон 
сервативни схващания за рол 
ята ма жената и за бюрокра 
тични отпори нъ'м 'самоуправ
лението. а и за недостатъчна 
ангажираност на комунистите 
в надделяването на тези отпо

Успешното функциониране 
на самоуправителната делегат 
ска система предпочита тяс
на и постоянна свързаност на 
членовете на делегациите 
делегатите с трудовите хора 
и гражданите, с които всеки
дневно работят и живеят, 
особено на делегата със сво 
ята делегация- От такова пря 
ко съзнание и' контакт, деле- 

относно делегатите,

разумения и стълкновения 
областта на икономическите и 
политическите отношения- Оба 
че необходими са по-нататъш
ни усилия договарянето на ре пълнителните 
публиките и автономните 
ласти да
да не се протака. Всяко про 
такане на необходимите реше

в

и

об
а бъде по-ефикасно. ческият централизъм остава иПонеже все още вътре в нау 

чната и общокултурната дей . в бъдеще основният принцип 
.на вътрешните |Отношения, ор 
‘ганизиране и целокупното дей 
ствуване на Съюз'а на югослав 
ските комунисти. Той обезпе 
чава най-широка демокрация в 
креирането на политината и 
приемането на решения и най- 
здравото единство в тяхното 
провеждане. С това се дава 
възможност, обезпечава изява 
на най-широките инициативи и 
творчество на всеки член, вся 
ка първична организация и вся 
ко ръководство на СЮК. Демо 
кратическият централизъм в 
ОЮК е съществено условие 
и предпоставка за демократич 
но развитие на нашето обще 
ство като цяло. Затова е не
обходимо в по-нататъшното из 
граждане на вътрешните отно 
шения и засилване единството 
на СЮК

относно 
егоистичните

ности отделни групи, 
нланове, поради 
си интереои, ограничават твор 
чеството, пречат • особено 
афирмацията на младите нау 

и културни работници и 
често вместо открита идейна 
борба по теоретични въпроси, 
водят задкулисна борба на гру 
пи и кланове <за завоюване на 
монополистични позиции.

ния нанася вреда.
Искам особено да 

тая. че
ме бдителността срещу воич 
ки явления на съживяване на

гациите. 
получават ориентация и насо
ки за свои становища в скуп 
шините и другите самоулра- 
вителни органи и имат дей* 

възможност нелос-

подчер 
не бива да отслабва- нари.

Делегатоната система и раз
чни

ствителна 
ре.дствено да изразят волята 
и интересите на трудовите хо- 

избрали. Оба 
взаимна свързаност

Безсмислени налучквания
ра, които са ги 
че такава 
ка делегата с делегатската си 

често не е осъшестве 
негкои делегати факти- 

само от соб 
име и се държат

Нашата външна и вътрешна политина произти- 
понеже се основават на тъждес-чат една от друга. __

твени принципи, между ноито на първо място е 
равноправието на нашите народи и народности, 
лешна външна об:

ггГна^Го-
демокрация. Следователно, нашата външно политиче
ска активност се развика на най-широки обществени 
основи и на това поло нашите трудови хора 
пешаваша дума. Те са следователно във всяко отно- 
шени! господари на съдбата си и на самостонтално 
то развитие. Дотолкова повече изглеждат безсмисле 

’ за бъДещ°то на

ЕДИНСТВО НА АКЦИЯТА

Идейното и анционно един
на нашите редове трябва и 
занапред да се укрепва и то 
преди всичко чрез 1всекиднев 
на работа в изпълняването на 
задачите. Само така 
ще печелим доверието на тру 
довите хора. както и 
единство във '"всеки нов ^втап 
трябва наново да се изгражда 
и потвърждава. Понеже един 
ството не е абстрактно лоня 
тие, но то се изгражда а най* 
тяона връзка с действително 
стта, с развитието на обще
ствено-икономическите отноше 
ния. съгласуването на различ 

интереои а обществото, 
па и между отделни части на 
работническата нласа. Освен то 
ва нашето общество още 1 : : 
освободено от различни отри 
цателни тенденции. Особено 
са вредни явленията на 
съгласуваност между думи и 
дела. Още са силни и отпори 
те на различни

Ус-основа 
на. па
“р-ни настъпват 
стаено си 
като в представителсната

ловие на
си

стема.
'"остотината свързаност на 

делзгац/ите и делегатите
хора' и гражданите 

основа

наново
иматс

самототрудовите 
тр; г8а да б'ьде 
контрол на действуване 
делегации и делегати,за оцен 
ка на тясната работа и отго 

и за оценка на

демократическия цен 
трализъм последователно да се^ 
прилага и обогатява.

за
на

Югославия-ни разни налучквания 
Тя остава такава, маивато са я 
изграждат нейните народи и народности.

изградили и нанвато я
Разискванията в Съюза на 

комунистите трябва да се во 
дят свободно и демократиче
ски. Идейното единство тък
мо и препочита борба на мне 

по посока на търсене на

ворност, както 
работата и отговорността 
самоулравителните и

органи в приемане- 
провеждането на решени 

ята. Има явления приетите ре 
шения да не отговарят на ^

на
изпъл-

самоуправлението
по-големи въз

нителните витието на
създадоха още л „
можности младежта да присъс 
твува и да бъде много Що-ан 
тивна там, нъдето се приемат 
.решенията, където се влия© 
,върху 'изменението 1на отноше 

целокупното по
па обще

централизъм,бюрократичния
във федерацията, така 

републиките и автономни 
срещу

на местничеоко

то и ния
най-добри решения- От такива 
демократически 
произтича творческа, 
акция- Становища и решения, 
които приеме мнозйнството ста 
ват занон за всеки номунист, 
па и (за оня. който е имал про 
тивоположно мнение. Това свое 
мнение той може да запази, 
но 'В прантина трябва да про

ни теманто
и в
те области, както и 
тенденциите 
затваряне. Такиеа явления на 

вода на различните на

отношения и 
единнатинските потребности и 

реои на трудещите се, 
още по-чест е случаят самоу 
правитеяно прието решение 
да не се провежда в живота. 
В такива случаи трябва да се 
издигне въпроса за 
ност, и на делегата, 
моуправителните органи. Въп- 

отговорност е една

не еа

ляват
циомалистичесни идеологии, а 

е крепост, зад
нията и на
нататъшно развитие

Това дава огромни Ша/н 
младото поколение да 

се афирмира. да не бъде на

не-
иационализмът

ството. 
сове на

скриват и действу- 
класовия враг и другите 

и ан ти самоу прав и-

отговор 
и на са-

която се
технобюронра•ват

реакционни
росът за СТРАНИЦА 5
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XI ж Извадки «з донлада на председателя на
КОНОВ,Е*

За по-хубав 

живот
Трябва да се води 

сметна, че 
на стопансната струнту- 
ра може да се осъще
ствява не само с изгра
ждането на нови обвити, 
но и с ренонструнции, 
разширяване и модерни 
зиране на 
щите. Трябва 
добре да оценим нога е 
най-целесъобразно да се 
върви по този път, 
нога е необходимо да 
се изграждат нови мощ 
ности. При това не сме 
ем да се повеждаме по 
моменталната нонюнту- 
ра. Трябва постоянно да 
имаме предвид 
развитие, ноето осигуря
ва най-бърз прогрес на 
нашето общество и по- 
хубав живот на труде
щия се.

промяната

вежда решението на мнозин 
ството. 'Вся,но противоположно 
поведение ще води към ФУ 
■пировна и франционерство, раз 
рив на единството на Съюза 
на югославските комунисти.

Свободно и открито изна- 
ояне на мнения и принципна 
критина са най-доброто лекар 
ство срещу критинарството, 
демагопията. политиканството 
и подобни явления- Ние сме 
революционна органиазция, в 
която хората влизат добровол 
но, мотивирани от идейни оп 
ределения и с желание лично 
да допринасят на революция 
та, освобождението на чове 
на и неговия труд.

съществува- 
винаги

а

такова

КАДРОВАТА ПОЛИТИКА

Съюзът на комунистите и 
«всички организирани социали
стически оили трябва да от 
стоят в последователното осъ 
ществяване на утвърдената ка 
дрова политика. Трудовите хо 
ра и гражданите трябва още 
по-широко да ползват консти
туционното си право непосред 
ствено и отговорно да реша 
ват за избора и разпределение 
то на кадрите на съответните 

места.

Конгресният център „
райето на хората да решават 
извън избраните органи и те 
ла, или уж
всъщност противоположно 
принципите и критериите 
нашата кадрова политика. Таки 
ва опити в миналото имаше до 
ста, а има ги до известна сте 
пен по-малко и днес.

лица на същите места и тях 
«ното бюрократизиране, както 
и нелринципната борба за 
функции и (положение, което 
ни нанася сериозна политиче
ска вреда.

Трябва да се спречат опи 
тите на отделни лица и групи 
за надровата политика и изби

пълняват утвърдените крите
рии: Тогава хората, спрямо соб 
ствената преценка и определе 
ние ще могат действително да 
изберат най-добрите, на които 
ще дадет пълна подкрепа в 
работата. Тогава ще се осуе 
ти дълго оставане 1на отделни

задължението да отстои в под 
крепата на този наш милионен 
самоуправителен потенциал да 
овладее кадровата 
В процеса на кандидатиране и 
избиране, за всяко място, па 
и най-отговорното, трябва да 
конкурират по-голям брой кан 
ди&ати: разбира се, които из

в тяхно име. а
наполитика.
на

трудови и ръноводни 
Съюзът на комунистите има

ПО ПОВОД ЕДИНАДЕСЕТИЯ КОНГРЕС НА СЮК

Шест десетилетия 

- единадесет конгреса
Всички конгреси на нашата партия имаха голямо значение за борбата на работниче

ската класа на Югоолавия и винаги даваха печат на отделните етапи в развитието на 
нашата революция-

ПЪРВИЯТ КОНГРЕС на Со 1я натиск и Резолюция 
Информбюро.

ция и нейното право на само 
циалистичесната партия на определение.
Югославия (комунисти), изве- 
отен като конгрес на обеди 
нението, се е състоял от 20 
до 23 април 1919 г. в Белград, ноември 1928 година в Дрез

ден. Участвуват 23 делегати 
от'името на 2 хиляди членове 
на партията. За пръв път се 
говори за действителното е- 
динство на ЮКП. На конгреса 
предшествува 8-та партийна 
конференция, състояла се в 
Запреб през нощта на 25 и 
26 февруари 1928 г. През това 
време загребската партийна 
организация, с организационен 
секретар Йюоип Броз Тито, 
става най-силният отряд в бор 
бата срещу фракциите. На Ос 

|Нове <на партията. Прието е “ата пае™йна конференция в 
решението Социалистическата ^агреб Иоссип броз изнася доклад, в които се казва, че е 

необходимо да се ликвидират 
фракциите. Докладът, подкрепа 
та и цялото заседание по-мъс- 
но биват от съдбовно значение 
за единството на югославските 
комунисти.

лински
та «на 

ШЕСТИЯТ КОНГРЕС НА 
ЮКП се провежда в Загреб и 
работи от 2 до 7 ноември 1952 
година. На конгреса са обме 
нени първите опити и оценки 
за процесите в самоуправление 
то, които се развиват в стра 
ната. ЮКП получава ново име: 
Съюз на югославоните кому
нисти.
СЕДМИЯТ КОНГРЕС НА СЮК 
състоял се в Любляна от 23 
до 26 април 1958 година, при 
ема новата Програма на ЮКП 
и ясно потвърждава определе 
нието да се върви смело по 
нътя на социалистическо само 
управление, 
ната практика.

ОСМИЯТ КОНГРЕС НА СЮК 
се провежда в Белград от 7 
до 13 декември 1964 година. 
На конгреса между другото, 
бяха утвърдени основите на 
обществената и стопанска ре 
форма. Системата на обществе 
мото самоуправление 
посредствената г 
ока демокрация става 
та на целокупното ни обще
ствено развитие главният об 
лик на управление с обществе 
«ите и стопанските работи

ДЕВЕТИЯТ КОНГРЕС НА 
СЮК се състоя от 11 до 15 
март 1969 подина в Белград. 
На същия още повече бе под

ЧЕТВЪРТИЯТ КОНГРЕС НА 
ЮКП се провежда от 6 до 9

Присъствували са 482 делега 
ти. Прието е решение за обе 
диняване на работническите 
партии в югославските земи 
в единна партия на работни 
чесната класа на Югославия 
с целта чрез борба да се уми 
щржи капитализма и създа 
де комунистическо общество.

ВТОРИЯТ КОНГРЕС НА ЮКП 
е проведен, във Вуковар от 20 
до 24 юни 1920 година. Присъ 
отвували са 374 делегати, ;ко 
ито представляват 65 000 чл е съгласно собстве

вАРС™ТИТ° Г°ВОри на Вт°Р”я кногрес самоуправителите
партия на Югославия комуни
сти да се преименува в Юго 
олавска комунистическа

чертана задачата да се Този_ върви
по пътя на самоуправлението. 
Бива именен Устава 
което дава тласък на развитие 
то на Демонратичните отноше 
'НИя в самия Съюз дава тла
сък на развитието на демокра 
тичните отношения в самия 
^ъюз на комунистите и 
собяване на организациите му 
а провеждане на приетата 

'политика.

конгрес потвърди неза 
виси мия и самостоятелен път 
в социалистическото ни разви 
пие върху ооновите на самоу 
оравл©нието и водещата об
ществена роля на СЮК Той 
даде

пар
тия. Това е бил и последният 
легален нонпрес на ЮКП меж 
ду войни.

на СЮК

ТРЕТИЯТ КОНГРЕС НА ЮКП 
се е състоял във Виена от 
17 до 22 май 1926 г. В него 
са взели участие 48 делегати 
от името на 2800 членове. 
Фракционите борби осуе
тяват приемане ма гго-важни ре 
шемия. Разисква ое по нацио 
налмия въпрос. За пръв път 
ое говори за ман ©донската на

и на не
ооциалистичеПЕТИЯТ КОНГРЕС НА ЮКП, 

'първата найнвисока партийна 
среща олед победата на соци 
алистическата революция в 
Югославия се провежда от 
23 до 28 юни 1948 година в 
Белград. На компреса 
но н ©рушим ото 
народа и партията срещу Ста

единодушна подкрепа 
на по-мататъшното изграждане 
ма системата, в която работни 
чеоката класа и самоуправител 
но сдружените работници имат 
решаваща роля в общество 
то и посочи необходимостта 
от още по-оилно потвържда
ване на необвързаната външ 
на 'политика на Югославия-

основа-
оспо

е изразе
ДЕСЕТИЯТ КОНГРЕС НА

“?К1о!лП1рОВеАвн ОТ 27 до 30 
маи 1974 година в Белград.

единство на
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БелградКомунист

ш

ЕДИНАДЕСЕТИЯТ КОНГРЕС НА СЮК
стабилността на нашето оо 

По същото време, по успе 
. Защото

намощно потвърждение 
ц|сетно и пашата система.
хи п оезултати беше едни от най плодовитите хи II резултат съществени промени в

на господството на

па 20 
на СъюI прлседателят на СЮК Йосин Броз ТитоЛж»л,,за »• югославските «ВИЗаЗи КОМУНИСТИ II 

““мнлтАташно РЛЗВИТИЕ НА СОНИ 
САМОУПРАВИТЕЛНА

извършихмееждувремепио
обществено битие по пътяпнето мощ на ра-,,»,„жеиин труд и истинската политическаЖ*.™.“™ клас. к =«• С ™» “

годишните революционни усилия
иа създавано-

клад:
борбата за 
алистическа.
ЗАНА ЮГОСЛАВИЯ.

И НЕОБВЪР-

а ДЩ1№1
_ ю\славс^

^ЧкОШ

“ се рАгкриха

комунисти преди всичко 
кладеното през изтеклите три десетилетия 
2Гк «аа—нос За р.6о„ш,сск.,. ».■ 

нови, най-широки перспективи .

на големи вълнения и кри;,г%— 
разтърсвах съвременния свят - 
Тито - периодът межлУ*

“ “.... . Р— Г

В„По времето
1К01

беи
грес 
един от

СК1



2 Комунист

КОНГРЕС 

НА ТРУДОВ 

ДОГОВОР

ЗНАНИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНОСТПОВЕЧЕ

И в редица други стопански и

ното дело, здравеопазването и т.н, С усърдие
то на трудовите хора и гражданите всеки ден 
изникват нови обекти, нови километри съвреме
нни съобщени,,. И заетите са все повече През 
последните четири години техният брои се уве 
личи за 850 хиляди души. Това допринесе тру
довите хора да живеят по-добре. Тяхната поку
пателна мои, е увеличена почти за една чет
върта. При това нивото на знания и професио 
„вяната подготовка е псе по-висоно. От общия 
брой заети лица в този период 60 на сто 
представляват нвалифицирани работници и спе
циалисти. Всично това, разбира се, дава вьзмож 
ност на трудовите хора още повече и по-успеш 
ао да се внлючат в самоуправлението, сами 
да решават. Това е важно особено сега, когато 
навлизаме в нов етап. в който ще доизгражда 
ме и изграждаме нашата политическа система, 
нашата самоуправителна демонрация. А това 
са твърде съществени фактори - именно, зна 
нието и професионалността, особено иогато ста
ва дума за работата на делегатите, за политичес 
ката ангажираност.

обществени

В

8
§1

Влайно Кривонапич

ЧОВЕКЪТ СТАВА ТВОРЕЦ НА ЩАСТИЕТО И 
СВОБОДАТА СИ

ПоваМо от две хиляди делегати също тол
кова гости и журналисти, присъствуват на Еди
надесетия нонгрес на СЮК. Това са представи
тели, канто на общинсните организации, тона и 
на СК в републините, областите и ЮНА , избра
ни неотдавна на проведените нонгреси и конфе
ренции на Съюза на номунистите. Между тях: 
— стари революционери, партийни работници, 
народни герои. С тях и известни 
писатели, учени, музиканти и много обществени 
и нултурни работници. Тун са и представители
те на триестните и норушните словенци, повече 
от стотина представители на комунистическите и 
социалистически партии и движения почти от 
целия свят. Атмосферата е такава, че по-благо 
приятна наистина е трудно да се представи. 
Шумолене, приличащо на нянанва поема, дълго
очаквана. Радост. Навсякъде нещо ново и то- 
ну-що преживяно. А такава стройност рядно 
нянъДе се осъществява. И Център „Сава’' це
лият под знака на интензивното събитие — Еди 
надесетия нонгрес на Съюза на югославските 
комунисти.

далеч напред,При това отидохме толкова 
че непрестанно разширяваме границите на чо
вешките свободи, понеже .човекът става така 
творец на свободата си и своето щастие. Стиг
нахме до онзи предел, който твърде ясно ни по 
назва, че периодът между двата конгреса е 
един от най-стабилните в нашата бурна ровол 
юциониа история. А това водно е и убедително 
потвърждение на нашата вътрешна стабилност и 
международния авторитет на нашата страна, 
другаря Тито и правилността на външната ни по 
литика. Това е и доказателство иолно нашата 
обществена система е силна, нолно нрепно и 
жизнеспособно е самоуправлението, въпреки чв‘ 
наистина тьнмо в този период проведохме съ* 

1 нашето общество, особе- 
унрепването и афирмацията 

политическа

художници,

И Съюзът на комунистите израства и се 
развива. Стана численно 
шестотин хиляди членове, 
нарастна и — расте. Става в правия смисъл на 

работническата класа, деи 
системата и извън работни- 
- вътре в системата 

работническата класа. Неговото ангажиране 
другите обществено-политически 
нинога не е било по-голямо и по-пълно от днес. 
Това е гаранция, че 
ще работят между трудовите хора, гражданите, 
вътре в сдружения труд и т. н.

по-силен за повече от 
Неговото влияние

думата: авангард на 
ствтуващ не извън 
ческата класа, но - и вщссвени измененея в 

но по отношение 
на сдружения труд и истинската 
мощ на работническата класа и трудовите хора.

в
организации

комунистите и в бъдещеС усилията на работническата класа и тру
довото селячество отидохме твърде далеч нап
ред в укрепването на материалната основа на 
обществото. Постигнахме крупни резултати 
материалното и обществено развитие на нашата 
страна, което особено се касае за промишленос 
тта. За четирите последни години именно про- 
мишленното производство е увеличено за една 
трета. Днес се произвежда за един месец вол
ното преди тридесет години се произвеждало в 
течение на Цялата година. Това е постигнато, на- 
кто с въвеждане на съвременна техника и техно 
логии, така и с все по-квалифициран труд, за 
който забележителен принос дават голям брой 
специалисти. Затова днес по качеството на про
дукцията не изоставаме зад промишлено разви
тите страни. Нещо повече, във все по-голяма 
степен промишлеността задоволява изтънчения 
внус не само на нашите но и потребителите 
навред по света.

КДКВО ОСЪЩЕСТВИХМЕ, А КАКВО 
ПРОПУСНАХМЕ? в

план отидохме далеч
напред. Бяхме твърде дейчи в Хелзинки, 
ломбо, в ООН. Авторитетът на Югославия 
ден на ден нараства. Необвързването стана на
шето трайно определение и непосредствен плод 
на самоуправлението, нашето класово, маркси- 
чесно убеждение. И авторитетът на СЮК в све I 
га непрестанно нараства. Особено това дойде до 
израз на Берлинската конференция с принцип
ните становища спрямо отделни явления в ме 
ждународното комунистическо и 
движение. Оттук и рекордното' число делегации 
на този нонгрес.

И на международнияВсички тук присъствуващи се събират 
едно прекрасно здание, да оценят накво кому
нистите през последните четири години осъщес 
твиха, а какво пропуснаха да направят.

Изхождайки от това. свободно може да се 
наже, че и този, канто и досегашните конгреси 
на нашата Партия ще представлява голям тру
дов договор. Въпреки че и той, канто и досе 
гашните, е крайъгълен камък в нашата револю
ционна история, все пан, поне тана ни се стру 
ва, преди всично за всични трудови хора, работ 
ническата класа, нашите народи и народности, 
той представлява твърде благоприятна възмож
ност да се установи до нъде сме стигнали, нак 
во сме постигнали в какво и къде изоставаме, 
къде са отпорите на обществения прогрес? А 
отишли сме доста далеч. Толкова далеч, та мо
же да запишем, че трудовите хора и работни
ческата класа все повече овладяват, въз основа 
на управление, с обществените средства на тру 
да, с условията и резултатите на труда. Разбира 
се, с това тя взима съдбата си в собствени ръ
це. Понеже работническата класа управлява в 
обществените, стопансни и други работи в соб
ственото си име и повече не разрешава това 
някому да прави вместо нея самата. Това е 
основният печат, нойто удари самоуправлението 
при осъществяването на Конституцията и За- 
нона за сдружения труд. А това са основите, 
на нойто се издига и израства зданието на со
циалистическото самоуправление, на нойто по- 
нататък се развиват обществените 
Всичко това дава възможност 
класа да стане владствуващата икономическа и 
политическа сила на обществото, а трудовите 
хора — непосредствени носители на разшире
ното възпроизводство и на всички останали об
ществени дейности.

в
Ко-
от

работническо !

И в селсното стопанство отидохме далеч на 
пред. Миналогодишните добиви на царевица, за 
харно цвекло и слънчоглед бяха рекордни, а на 
пшеницата почти досега най-големи у нас. Бит 
ната за съвременна обработка на земята и за 
възможно по-висока производителност вече до 
нася победи. Науката в това отношение даде и 
дава огромен принос. Понеже тъкмо е заслуга 
та на науката, трудовите хора и селскостопан
ските трудови организации и трудовото селя
чество, че с домашна селскостопанска продук
ция задоволяваме не само нашите потребности, 
но и създаваме определени запаси на храна и за 
износ. Всичко това при по-нататъшно развитие 
на самоуправителните отношения представлява 
добра основа за още по-бързо и по-успешно пре 
образование на селското стопанство и селото. 
А селото наистина из основи се промени. Днес 
на село има повече телевизори и радиоапарати, 
отнолкото преди тридесетина години 
страна. И отношенията се промениха. И 
нина се измени. Неговото „прерастване” 
нов производител му дава възможност да 
тане рамо до рамо с работника, па така те за
едно да представляват гръбнана на самоуправи 
телните производствени отношения-

ИМА ПРОПУСКИ

Имаше обаче и пропуски. Всички задачи, ио 
ито са поставени на Десетия конгрес на СЮК— 
не реализирахме докрай- И в изминалия пе
риод правехме пропусни и повтаряхме известни 
грешки. В областта на производителността 
труда още не сме постигнали желаното 
което дава възможност за създаване на такъв до
ход, с който биха могли 
потребности на трудовите

на
ниво, ,

да се задоволят всични 
хора й обществото 

като цяло. В този сектор, в нойто има застои 
и слабости, пред нас са неотложни задачи, Име 
нно. все още сме препалено бавни 
тъчно ефикасни. Това особено

отношения- 
работническата и недоста- 

се отнася за до- 
които често не 

закони, а и прави | 
системата на

в цялата 
селя- 

в сто- 
зас-

говореностите и споразуменията, 
се спазват. Трудно стават
ло на поведение. Бавно развиваме
разпределението. Препалено дълго и неоснова
телно търпим уравниловката. Снисходителни 
и. към неоснователните социални

сме
различия. Бав-

но сдружаваме труда и средствата’ Много 
тираме, което в основите

инвес

Комунист си е добре, но чес
то в нерентабилни обекти. Повече трябва 
стимулираме знанията, професионалността 
настояваме

да
да

за приложение на научните 
постижения. Тун отделно трябва да 

дойде до израз ролята на работника 
много такива работи би трябвало да 
ват под техен контрол.

и тех
ническитеПредседател на Издателския съвет за

воички -издания 'на вестник „'Комунист”: д-р 
Антон Вратуша.

На Издателския съвет на „Комунист" 
за Сърбия: д-р Жарко Пап-ич.

Изпълняващ длъжноста

и Енгелс 11, -телефони: центра
ла лпп секРетариат 330-184. НОВИ БЕЛ- 
1'РАД Булевард Ленин 6, телефон 627-793
ЦИя1„Комун1ист-АаТеЛ0На ТРУА0Ва °ргашза:

;П!,чата се сърбохърватски, относно 
«а хърватсносръбсни (кирилица и латини
ца.!, на словенски, македонски и албанони 
и в съкратени издания на български ун- 
език™' Словаш№И; РУи™сн.и и русиноки

понеже 
се изпълня

директор и 
главен и отговорен редантор на всични из- 
дания на Комунист: д-р Здравко Лекович.

Редакция за издания на „Комунист" 
за Сърбия: д-р Воислав Мичович (главен 
и отговорен редактор). Растко Йоветич Йо- 
во Марнов)Ич Браниолав Милошевич, ’ Ми- 
лентие Вуксанович и Живорад Джордже- 
вич.

Секретар на редакцията Бояна Антуно- 
вич.

Но все пак делегатите и гостите на Конгре-
^иГ:,ППр°еСзТ0иЯГ„лЛиГДВИД ™ТОВаТа

сега- югославските

конста-
период, канто винаги до 

комунисти честно изпълниха 
Дълга нъм собствената работническа 
собствените■Излиза в петък.

ОТ 11 на пРР?иДента на Републиката 
от 22 денемери 1964 година, „Комунист" 
е отличен с Орден народно освобождение 

У1наз ,от 22 денември 1974 с Орден 
братство и единство със златен венец

класа нъм

Адрес па редакцията: БЕЛГРАД, Пло-
а са основни импресии от пленарните за 

и от работата на шестте комисии.седания



V.

Комунист 3
КАКВО ПОКАЗА ПЕТОТО СЪ СТЕЗАНИЕ 
ьия НА СЕЛАТА В СЪР коментари

Селото СК НА СЪРБИЯ СЛЕД КОНГРЕСА

Съзнанието като
сила на акциятасе

мени правмтелната прантика, .и за 
тяхната проверка.

Покрай това, забелязва се, 
че в отделни партийни среди 
не е осъществена необходима 
та публичност в работата — 
вътре в организацията и вън 
от .нея, — без което ме може. 
да се замисли демократичното, 
действуване на Съюза на ко 
му кистите оред трудовите хо 
ра. Решаването в теони кръго 
ве, също. ,не е съвсем отсггра 
1нено от партийната 1П1рантика. 
Неговите последици са очевид 
ни, било да ре касае за и ок ре 
но желание за „по-ефинасно” . 
действуване или за съзнател 
.но бюрократично поведение. 
Болшинството становища, прие 
ти по този начин, без по-широ 
ко демократично обсъждане от 
членовете, логично трудно мо 
же да разчита на съзнателно

В момента за членовете на телству.ват как Съюзът на ко
Съюза на комунистите на Сър мунистите не само се приело
бия не съществува по-важен собява към обществените про
политически документ от Ре- меки. но действително става
золюцията на Осмия конгрес техен инициатор, оила която
на СМ ма Сърбия, а от сега тегли напред, среща се с лроб
получават и резолюциите на леми. предлага решения. • •
Единадесетия конгрес на Но' същевременно има и мно
СЮМ. В тази малка книжка не го признаци, които откриват
се намира класическият спи недостатъчната оопособеност
сън на задачите мито надмина и незадоволителната организи-
тите изрази като ,;необходи рамост на комунистите за роля
мо е", „трябва", „задължител та на постоянен активен дея-

важно е да се посочи една но". Сложността на борбата за .тел в сам ©управителния живот
съществена димензия на съ понататъшното развитие на са и в решаването,
стезанията. Там, където обще моуправлението подразбира и-
ствено-политическите органи- менно усилие от всеки кому
зации са дейни и където вър ни сгг и от всяка организация
ху реални и конкретни пропра на СМ да осъществяват в сво
ми се събира и старо и мла ите среди ясните идейно-поли
до, няма задача, която не мо тически
же да не се изпълни. Така на чйщи.от Осмия конгрес на СМ
дело се осъществява ролята ма Сърбия-
на Социалистическия съюз След изборите в първични- 
като фронт на организираните те организации, в общинските 
социалистически сили. и междуобщинскюте конферен

И когато всичките са в ак- ции на СМ. заключително с Ос
ция, тогава е разбираемо, че мия конгрес на СК на Сърбия,
в такива среди укрепва авто- е направен окончателен поли 
ритетът и доверието на орга- тически баланс на богатата че
низацията на Съюза на кому- тиригодишна активност на Съю низпрани и не се чувствува 
нистите. Монкретните задачи за на комунистите на Сър- във всички облици на само 

на бия. На всички събрания бе управителния живот ( в рабо- 
казано, във всички среди за- тническите съвети, комисите, 
белязано — почти без изклю делегациите). Една от причини 

трудовите чение, — че е направена голя 
ма крачка в развитието на 
материалната основа, самоу 

отношения, в 
укрепването на делегатската 
система и в организацията на 
самоуправителните общности 
на интересите, в заздравяване 
то на идейното и акционно е- 
динство на Съюза на комуни 
стите. Самоуправителното об
ществено съзнание, накто мно

Раденко Станич селата чрез акциите на състе 
замия, получи ков полет. Фор 
мирани са бройки секции: дра 
матични, фолклорни, .рецитатор 
ски. изобразителни, музикал 
ни. Организират се на десетки 
изложби и други манифеста
ции .

Току-що завършилото пето Съ 
стезание на селата на Сърбия 
в Зайчар показа, че предста 
влява забележителна мани
фестация на труда и творче 
ството. В тази акция са вклю 
чени около 1600 села от осем 
региона на територията ма СР 
Сърбия без областите. Състе 
зателните акции, като състав
на част на акциите на Съюза 
на комунистите, Социалистиче 
ския съюз на Съюза на со 
циал и етическата младеж, са 
своеобразно насърчение към 
нови творчески залагания- 

Състезателните активности

Най-накратко, ако сумираме 
всичките критически оценки за 
действуването на Съюза на 
комунистите, като се почне от 

становища, произти изказаните в основните органи 
зации и до миналия конгрес, 
може да видим няколко най- 
основни слабости във вътреш 
непартийните отношения и в 
метода на политическата рабо 
та. Идейно-полиическото дей
ствуване ма комунистите в 
собствената им среда не 
върви винаги добре орга-

от година на година печелят 
все по-голям брой привържени 
ци и стават все по-съдържа- 
телни. Състезанията на селата 
в Сърбия в голяма степен до 
принасят за развитие на про 
изводството сдружаването, из 
граждането на селата, развити 
ето на местните общности, 
за по-голяма активност на учи 
лищата, създаване на условия 
за по-добра работа на нултур 
ните домове, разпространява
нето на книгата, развитието 
и задълбочаването на самодей 
ността.

В Зайчар се събраха пред 
ставителите на осем села, ста 

победители на регионал 
състезания, и по тоя 

начин засвидетелствуваха об
щия напредън на селското сто 
панство и на селото през ми 
налата година. Това им дава 
възможност за нарастване на 
дохода, а с това 
но разрешаване 
потребности. Така например зе 
меделците от Бошняци, село 
то спечелило първа 
са добри полевъди и живот
новъди. В това село на общи 
на Л ебане преди десет годи 

отглеждал коноп, кой

ангажиране на комунистите, и 
на останалите трудещи се, за
интересовани за решаването 
на въпросния проблем. Може 
да се каже, че именно в та
къв превъзмогнат стил на ра 
бота се намира една от при 
чините, че и сега част от ко 
муниотите повече с чувство на 
дисциплина от нолкото със 

принадя еж-

по сдружаваме, развитие 
местната общност, укрепване 
ма делегатските отношения >и 
мобилизацията на 
хора и гражданите за съвме

„съзналната си 
мост" към някое становище, 
участвуват в провеждането му.

Това са, разбира се, само 
някои от въпросите, на които 
съдейки по поръките от мина 
лия конгрес трябва да се по 
забавят комунистите в своите 
първични организации на СК. 
Всяка, пък и най-малката кра 
чка напред, ноято направят в 
издигането на демократичните 
отношения в СК м в засилване

те за това вероятно е и об
стоятелството, че въпросът за 
личното ангажиране, актив

стно решаване на жизнените 
проблеми обогатяват работата правителните 
на. Съюза на комунистите.

Освен това, тази акция в със-
ността и отговорността на от- 

в организациятаделния член 
не е издигнат на заслуженото 
равнище. Защото, тъкмо в ста 
ранието, в идейно-политическа

тезаващите се села допринася 
за по-масов прием в Съюза на 
комунистите. Така в Сумрако- 
вац са приети 32 нови члено 
ве. между които 22 жени.
Своите редове заздрави и ор 
ганизацията на СК в БошняЦи 
с приемането на 20 нови чле го пъти бе подчертано, от три 
нове. Първичната организация буната на Конгреса стана мате 
на СК на село Равни край Ти 
тово Ужице има 93 членове, 
от които 56 са селскостопан-

нали
ните

та дейност на отделния член 
извън първичната организация 
на СК, се състои един от 
ключовите нанали на политиче 
ското влияние на партийната 
организация, за въвеждане на

то на неговото влияние, е гол 
яма ме само за Съюза на ко 
мунистите, мо и за цялото на 
ше самоуправителмо 
ство.

и по-ускоре 
на жизнените риална оила и в нашия живот.

Има много признаци нався
къде около нас, които овиде нейните становища га самоу-

обще-
М. Ннаграда, ски производители.

СК НА СЪРБИЯ МЕЖДУ X И XI КОНГРЕС
ни се е 
то е изтласкан от съвременни 
сортове пшеница и царевица, 

вместо биволици се отглеж 
Селсносто- 

производители о~ 
типично моравско 

голям брой 
коо- 

край 
селско-

Именно единни и 

акционн® оспособени
а
дат расови нрави, 
ланските 
Глоговац.

отглеждатсело,
прасета, а земеделската 
перация в Сумраковац 
Больевац организира 
стопанските производители, но 

занимават с отглежда 
расов добитък за раз 

плод. Тана е и в Мърчаевци 
край Чачак и в други села.

Със сдружени сили машето 
все по-бързо на

пред. Състезанията подтикват 
сдружаване, за да се про 

извежда ло-добре и по-евтино, 
- афирмират мауката, допринасят 

знанията.

Така добре организираната, 
последователна и нонтинуирана 

допринесе

ране на инфлационните тен
денции 1И създадени условия 
за реализация ма качествени
те промени !В стопанското раз 
витие. В този период съвкуп
ният обществен продукт 
расна годишно почти за шест 
на сто, националният доход е 
увеличен от около 1200 през 
1974 ма около 1500 долара в 
1977 година. Голям е броят 
ма нови фабрики, пътища, 96 
на сто деца са обхванати с 
осмонласово обучение, отнри- 
ти са повече нови универси
тети. А тези и редица други 
резултати овидетелствуват за 
голямото 
трудовите хора в Сърбия- 

В развитието на политичес- 
на социал и оти

ва развитие, проявиха голяма 
преднност към придобивките на 
революцията и дълбоката вя
ра в Титовия курс на социали 
етическото самоуправление. А 
такава идейопределеност, 
организираност, анционна 
пособеност и 
мост в акцията, според един
ствената оценка ма Осмия 
конгрес на СКС, означаваше 
победа на самоуправителмата 
социалистическа ориентация 
и решеност на трудовите хора 
од гражданите на този път и 
да отстоят.

Живорад (Цжорджевич________
акция значително 
за опресняването на редове
те на Съюза на комунистите 
на Сърбия- Именно, привлече 

мдейно-политичесното 
единство, непоколебимостта и 
акцията, голям брой млади 
хора пристъпи към Съюза на 
комунистите, тана че през из 
теклите четири години СК на 

приблизително

Осмият конгрес на СК 
Сърбия положително оцени 
равносметката на изтеклите 
четиригодишни активности на 
комунистите. В този период 
Съюзът на комунистите на 
Сърбия о организиран и 
упорита .идейно-политическа 
борба са отхвърлени силите на 
гражданския либерализъм, 

носителите на технократически 
те и догматично-бюрократични 
те тенденции, които преди 
Десетия конгрес на СЮМ и 
Седмия нонгрес ма СКС наето 
яваха сериозно да застрашат 
самоуправителното социалисти 

развитие. От тази после 
дователна и успешна борба 
С'ьюзът на комунистите 
Сърбия излезе идейно 
сплотен, организационно 

по-оспособен. С
тези успехи СКС ло

маито се 
не на на

ни отос
последовател-

село върви с

към
Сърбия прие 
300 000 нови членове, от кои 
то 30 на сто са млади до 27 
години и около 100 000 работ 
ници. Днес Съюзът на кому
нистите на Сърбия има 726 000

за разширяване на 
Същевременно реалните 
требности на съвременното се 
ло постоянно се менят. Строят 
се П7,тиша, водопроводи, спор 
тни игрища, реконструира се 
елетрическа мрежа, уреждат и 

домове,

по-

себеотрицание наС големи усилия работмиче 
класа и всички трудови 

последователно осъщес- 
плаиовете и задачите

членове.
ската

И на Осмия нонгрес на СК 
на Сърбия силно бе подчер
тана необходимостта от твор 
чеоко, критическо отношение 
към онова, което постигаме, 
понеже това е съществено ус 
ловие да ме се задоволим, с 
постигнатото, да вървим по- 
мататън. Оттук доминира въ
проса — мак занапред. Гкже 
же, както каза другарят Ти- 
то, мито един нонгрес ,не е 
исторически сам по себе си, 
но по това. колко се осъщес 

задачите, които на не

хора 
твдоаха
ма материалното развитие на 
СР Сърбия- в периода между 
Десетия и Единадесетия нон 

СЮН значително

ката система 
чеоко самоуправление са нап 

първите, но забележи
ческонултурниадаптират 

построяват здравни станции.
Много повече се работи, от 

записва. В Мърча 
евци миналата година са вло 
жили над един милиард стари 
динари в строителството на 
комунални обекти, а отделно 
в уреждането на културни дом 
и парка-паметник, представял- 

селото. В по 
регион в рамките 

селата

ровени
телни крачни. Делегатската си 
стема за относително кратко 
време израстна в значителна 
придобивна на нашето демо
кратическо самоуправителмо 
социалистическо общество, и 
в този период решителната 
борба за развитие и задълбо 
чаване но междунационалните 
отношения и унрепване брат
ството и единството бе пър
востепенна задача на сн на 
Сърбия-

на
по-

кол кою се и ан- 
този

егрес на
разширена .материалната 

на сдружения труд. 
преки сложните условия на 
икономическото развитие на 
рт,пяната и действуването, на 

ОР Сурбия, предвождани 01ШЦататитв фактория между 
от Съюза на комунистите, из народните икономически отно- 
граждайки нови социалистиче ш^тя „ СР Сърбия са пости 

отноше- гнати забележителни резулта
ти в осъществяването на ико 

стабилизация, опи-

ос-ционио 
възход -и 
срещна Единадесетия нонгрес. 
И в този период работиичес 

класа и трудовите хора

Въ-нова

мата
маващи украса на 

дунавския
на Състезанията на 
през последните години са аи 
тивирани около 120 домове на 
културата.

Културно-забавният живот

самоуправителни
борейки се против воич 

и спъващо тано

твяват 
го со утвърдени.ски

мия и 
но пречещо

момическа
в



4к Комунист
ОТНОШЕНИЯТА СЪС СЪСЕДИТЕ

СЪСТАВНА ЧАСТ НА БОРБАТА 

ЗА МИР И ПРОГРЕС В СВЕТА
всестранно приближаване на 
народностите, коиго живеят в 
нашито страни, може да се 
дойде само в естествения лро 
цес на общо приятелско сбли 
жаване на всички народи и 
(народности на Социалистичес
ка федеративна република 
Югославия. Албания и Бълга- 

Това е единствено же-

страни. Донолкото 
схванат тези реал 

1 по-бързо ще 
открие процеса

Л1истически 
ло-рано се 
ности, дотолнова 
може да се 1

решаване на откритите въ
проси и ускори перспективата 
на всестранното сътрудничес
тво между нашите страни, но 

би представлявало крупен 
стабил

отношениятаКакво обременяваШироко сътрудничество с Унгария и Румъния, 
с България. — Готовност за сътрудничество с Албания

ДОБРИВОЕ ВИДИМ мия реализъм спрямо истори
ческите и сегашни ге полити
чески реалности, за да огпоч

превъзмогване

сътрудниче-взаимноизгодно 
отво. Отношенията и сътруд
ничеството с тези страни со 
развиват -по възходяща линия. 
Това е (осъществено благода
рение на реалистичния 
ход и политическата 
ност на Югославия и споме
натите страни да се развива 

сътрудничество 
при пълно взаимно зачитане 
и уважение разликите на вът 
решнато развитие и междуип 
родната позиция. Трябва от
делно да се изтъкне, че шо-

на

Югославия и особено дру
гарят Тито все повече стават 
синоним на борбата за нови 
международни политически 'и 
икономически отношения, сво 
бода, независимост м равно
правно участие в междунаро 
дния живот на всички наро
ди |и страни, без оглед на 
тяхната сила и големина*. 
(На нашите отношения със съ 
седите винаги сме гледали ка 
то на част от нашата обща 
борба за мир, демократиза
ция на международните отно 
шения и обществения прог
рес в света.

Със (съседна Румъния и Ун 
гария осъществяваме широко

не процес на 
на съществуващите труднос
ти. (изграждане на взаимно до 

всестранно и приятел 
канвото

ето рия-
лателното развитие, само това 
би могло да бъде в 
на всички ни, само това мо
же да укрепва мира и прия
телското сътрудничество ломе 

само така могат да

под
готов- принос към укрепване 

костта и равноправното сътруд 
ничество на Балканите.

вер и е,
око сътрудничество, 
би трябвало да 
между двете съседни социа-

интерес
съществува

взаимното

жду ьи. 
укрепват всички комуникации 
между нашите народи, да ги 
сближава и да им 
близка перспектива на 
велико бъдеще в тази 
на света. От България очаква 

да прист-ьпи към нашите 
познати предложения сериоз
но, да прояви 
становище на практика, т.е.

придържа към Хартата 
на Обединените народи

македонското 
в Бъл

По-голямо взаиммо отва
ряне № сътрудничество открива 

едно 
частционалните малцинства пред

ставляват положителен 
тор, допринасяш за 'всестра
нното развитие на приятелски 
те отношения с тези страни.

фан-
роси на съвременната между 
народна общност и която като 
такава
СР Албания, 
ние не спомага 
ме и сътрудничество между 
двете страни, за което 
постоянно 
се застъпваме, 
развитие на всестранно сътру 
дничество между двете съсе 
дни страни и готови да вла 
гаме нови усилия за превъз
могване на съществуващите 
пречки и трудности. Численна 
та албанска народност в Юго 
славия, която в условията на 
равенство и пълно равнопра
вие изгражда своето по-свет 
ло бъдеще и заедно с остана 
лите народи и народности в 
Социалистическа република 

Сърбия и Социалистическа 
федеративна република Югос 
лавия дели отговорността за 
развитието и укрепването на 
нашата самоуправителна социа 
листическа общност, желае 
от своя страна да играе кон
структивната роля на фактор 
за сближаване, приятелство- и 
сътрудничество между двете 
страни. Разбира се. тази роля 
би дошла до израз много по
вече. ако албанско-югославски 
те отношения биха били по
добри, от сегашния случай- 

В нашата визия и практика 
на югославско-албанските от
ношения няма натрапване, не 
равноправие или пък някакви 
задни цели. За това могат да 
говорят само заинтересовани
те да се подклаждат съмне
ния и недоверие между всич 
ки страни, а това е противопо 
ложно на трайните интереси 
на народите от двете страни 
на границата.

Със съжаление, също може 
да се констатира, че от съсед 
но Албания все още се от- 

необузда-

ме
обективно е в полза на 

Такова държа- 
за сближава

прогресивно
пропят понякога и 
ни критики срещу югославска 
та обществена система 
политиката на необвързвапе, 
която днес целият свят прие- 

фактор,

да се
поПроявихме солидарност 

духа на най-добрите 

традиции

или
ние отношение на 

национално малцинство 
гария и изобщо по отношение 
на македонската нация като

и последователно 
Ние сме закато неизбеженма

без чието участие 
да се решават възловите въп

не могат
цяло.

Спрямо Албания продъл 
жим да водим конструктивна 
политика и да проявяваме 
крайно търпение, въпреки че 
е трудно да не се отговори 
на от време на време на гру
бите антиюгославски ексцеси 
и претенции, каквито тези 
дни бяха изразени в полити
ческите изявления в печата 
на Албания във връзка с 
чествуването на 100-годишнина 
та на Призренската лига. Та-

ществуване на македонското 
национално малцинство, (но и 
за открито присвояване на 
(историята, литературата и кул 
турата на целия македонски 
народ. Настъпи наводнение 
от книги, публикации и дру 
ги дейности, с ноито упорито 
се застъпва великобългарска- 
та концепция. Ясно е при то 
ва, че такова упорито таче 
ме на санстефански схваща
ния не е някакво абстрактно 
явление, но че то имплицира 
и . териториални претенции 
спрямо СР Македония и час 
ти на СР Сърбия- Трудно е 
днес да се приеме, че БКП, 
като марксическа партия, не 
може да се освободи от ана- 
хронически становища и идеи. 
чиито тежки последици в пое 
ледната (война почувствуваха 
българските първи съседи — 
сърбокия 'И македонския на 
род, а също и самият бъл
гарски народ.

Със същите желания и го
товност за сътрудничество 1при 
стъпваме и към 
съседи на 
федеративна република Юго
славия, относно Социалистиче 
ска република Сърбия- За съ
жаление. не винаги срещаме 
разбирателство и реципрочна 
готовност. Така например отно 
шенията с Народна републи
ка България, покрай определе 
ни добри резултати, особено 
в икономическо сътрудничест
во, са обременени с отрица
телния подход на българската 
страна към отделни твърде 
важни въпроси. Ние, в духа 
на най-Аобрите традиции на 
близко сътрудничество и свър 
заност на освободителната бор 
ба и революционните прогре 
сивни движения на народите 
на двете страни и в найжо 
во време подадохме ръка за 
сътрудничество на българокия 
народ и работническото движе 
ние. Показахме солидарност 
във връзка с усилията на Г. 
Димитров |и българските кому 
нисти по отношение на общес 
•таеното преобразование и ме 
ждународната афирмация на 
социалистическа България- 

Всички (наши народи привет- 
ствуваха тогава признаването 
на националните права на ма 
кедонското национално мал
цинство и инаугурация на по 
литиката, ноято е насочена 
към скъсване с велинобългар 
ския шовинизъм.

останалите
Социалистическа

зи стогодишнина се чествуза 
и у нас като историческо съ
битие от особено 
за борбата на албанския 
другите народи срещу турска 
та политика на поробяване ка 
всички народи в тази част на 
света, която е водила и осъ 
ществявала Турция от оня пе 
риод и се изтъква нейното 
значение за афирмация на на 
ционалните тежнения на албан 
ския народ. Обаче 
до днес са изминали сто го 
дини. Междувременно 

пространства са 
балканските войни, I и II све 
товна война. Народоосвободи 
телна война и революция на 
народите на Социалистическа 
федеративна република Юго
славия и Народна република 
Албания, а създадена е и со 
циалистическа България. Всич
ки отношения сега са по-инак 
ви, нови. по отношение на те 
зи далечни времена и всички 
проблеми, които сега 
твуват между нас могат 
трябва да отговарят на новото 
време и новите реалности и 
потребности на

значение
и

оттогава

на те
зи водени

ДОБРИВОЕ ВИДИЧ: На наши 
те отношения със съседите от 
винаги гледахме като на част 
от нашата обща борба за 

мир, демократизация на меж 
дународните отношения и об 
ществения прогрес в света.

Сръбските комунисти още 
преди войната, приемайки Ти 
товата линия по националния 
въпрос, решително се разпла 
тиха с великооръбския хеге- 
монизъм. Още по онова вре 
ме бе ясно, че прогресивното 
•работническо движение е 
единствено в състояние да 
се противопостави срещу за
воевателната политика на бал 
канските буржоазии и да инау 
гурира епохата на свободата, 
равноправието, разбирателство 
то и миролюбивото сътрудни
чество между всички народи 
на Балканите.

Нови основи ва решаване 

иа споровете
същес-

и

всички наро
ди, които живеят в тези зе
ми. Ооновата

Такава политика обещаваше 
разбирателство, плодотворно 
сътрудничество и трайно при 
ятелство между двете съсед
ни страни. Вместо това. за съ 
жаление, днес се създаде об 
становна, в която се оспорва 
и отрича (съществуването на 
македонското национално мал 
цинство в България. (Македон 
ците в България 
от официалните данни на бъл 
гарското правителство за пре 
брояването на населението, 
и то в твърде къс период. До 
като при преброяването през 
1956 е имало 187 789 
донци, през 1956 — 9632, ве 
че през 1975 година те на
пълно изчезват.

Народна република 
рия трябва да се откаже от 
велинобългароките претенции 
спрямо Социалистическа феде 
ративна република Югославия 
и от националистическата по
литика по отношение на маке
донската нация, като цяло. и 
македонското национално мал 
цинство в тази страни. Ние са 
мо търсим да се възобнов
ят и върнат на това малцин
ство онези права, 
ползваше в периода на Геор 
Гй Димитров. Ано в България 
се обезпечат споменатите 
ва за македонското национал
но малцинство, в тоя случай 
би била отстранена основната 
бариера за възможно всестра 
нно развитие на добросъсед
ски отношения между нашите 
две страни.

Бълга- Няма истина, че признава
нето на националните 
на македонското малцинство 
в България би водило 
риториални претенции от на
ша страна спрямо тази стра
на. И в този случай, 
шенията между Социалистиче 
ска федеративна 
Югославия и България 
ствата могат и трябва да пред 
ставляват мостове на приятел 
отво и сътрудничество. Но до

на тези реше
ния трябва да бъде демокра
тическа. прогресивна, вдъхно
вена от потребностите на ми 
ра и прогреса на воички 
роди в този район.

права
Сегашната политика на Съю 

за на югославските комунис
ти и Съюза на 'комунистите 
на Сърбия е вдъхновена 
тази традиция. Ние затова об

към те
на-

от в отно-
Извод

Добри вое Видин, 
на Председателството на СР 
Сърбия, на Осмия 
СК на Сърбия.

Ръшаме пълно внимание 
тези въпроои и влагаме поето 
янни усилия за добри отноше 
«ия и сътрудничество със съ
седна (България- Ние сме за 
премахване на съществуващи 
те трудности, които 
телно обременяват отношени
ята и обективно

на от дискусията на 
председател

република
малцинизчезнаха

конгрес накоито то

отрица
прамаке действуват 

летимиращо върху развитие
то на двустранното сътрудни
чество. Вместо ескалация на 
отрицателни

ИЗПРАВКА
За миналия брой на „Комунист1' — 

български език. погрешно е написано че
т! за извинени! 16 ЮНИ 1978 ГОДИНа- Молим

издание на 
е излязъл 

читатели-
становища

връзка с основните открити 
проблеми, българската страна 
трябва да прояви

във
Раздвижен е огромен ,яау 

чен" механизъм не само за 
доказване на тезиса за несъ- Реданциятанеобходи-



ВСЕНАРОДНА ПОДКРЕПА звонци

32 милиони 

зо нов хотелТези дни цялата страна е празнично озарена. Провежда се 
Ьдинадесетият конгрес на СЮК.

рее следят^рабо6 ^ И гРажданите и в нашите общини с голям инте 
С особено

От началото на септември тази година е Звон- 
сна баня ще започне строежа на модерен хотел Б- 
натегория о 104 легла, хотел-ресторант, открит и за- 
крит басейн, канта и помещения за развлечение и за
бава.

внимание беше изслушан доклада на др. Тито предконгреса.

Тези дни от Фонда за насърчаване развитието 
!на изостаналите краища в СР Сърбия за целта са за
делени 12 милиона динара, а гостилничарското пред
приятие .Дърти връх” в Бабушница е получило и кре
дит от Белградска банка (клон Пирот) от 20 милиона 
динара. С тези средства е затворен финансовият ци
къл 1И сега вече се готви проект на обекта.

ДИМИТРОВГРАД: СЪБРАНИЯ В

В чест (На започването 
Единадесетия конгрес на Съ
юза на югославските комунис 
ти в Димитровградска общи 
на се чувствуваше голямо ожи 
влени е. Градът бе тържестве 
но украсен и празнично уре
ден.

ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД

Единадесетия конгрес с. поже 
лания за успешна работа.

В 'Бабушнишка община, ко
ято тези дни има празничен 
изглед, в трудовите колективи 
работата на конгреса се следи 
по телевизията с огромен 
терес. Изпратени са и 
телеграми от организации 
сдружения труд и обществе
но-политическите организации 
до конгреса с пожелания 
успешна работа.

на Работата на конгреса се 
следи с голямо внимание по 
радиото и телевизията и 
чрез другите средства на ма
сова информация.

Накто ни уведоми директорът на „Църни връх” 
Драгослав Тодорович, хотелът в Звонска баня трябва 
да бъде готов до месец май на 1980 година, когато 
ще приеме първите си гости.

Кредитът, който отпуснала Белградска банка ще 
се изплаща за 12 години срещу лихва от 3 на сто на 
година.

СУРДУЛИЦА: С ГОЛЕМИ РЕ 
ЗУЛТДТИ

ин
многоПо обществени сгради

домости плющят партийни зна 
мена, навред е весело.

В организациите на сдруже

и в е на
Сурдулишка община посре

щна Единадесетия конгрес 
на СЮК с големи резулта
ти. От Десетия конгрес до 
днес са построени редица но 
ви промишлени обекти: ,,цех 
на .Дървена застава”, на 

„Кощана”, на конфекция 
„Ниш” и пр.

за
Изграждането на хотела съвпада с планираното 

изграждане и на шосето Суково — Ракита като 
такъв начин Звонска баня ще бъде напълно готова 
да посрещне гостите ои. които сигурно в голям брой 
ще потеглят към банята по асфалтово шосе из живо
писната долина на р. Ерма.

ния труд в навечерието 
конгреса се проведоха събра
ния на трудещите се. на кои 
то бяха изпратени приветстве 
ни телеграми до конгреса 
пожелания за успешна работа.

на по

БОСИЛЕГРАД: ТЕЛЕГРАМИ ЗА 
УСПЕШНА РАБОТА

с
Нашият кореспондент от Боси 

леград Вене Велинов ни съ
общава:

М. А.
В чест на конгреса в орга 

низациите на сдружения труд 
се проведоха събрания 
трудещите се, от които бяха 
изпратени приветствени теле
грами .

Инак работата на конгреса 
се следи с голямо Ечимание 
по телевизията и радиото. ДИМИТРОВГРАДБосилеград в деня на Един а 

десетия конгрес на СЮК 
осъмна в празнична премя
на. На всяна крачка се чув
ствува оживление и гор
дост. От предприятието за 
производство, оборот и бито 

по ви услуги „Босилеград” и от
др. по-големи организации 
бяха изпратени приветствени 

приветствена телеграма до телеграми до конгреса.

на

ПЪТИЩАТА НЕ СЕ ПОДДЪРЖАТ 

- СЪОБЩЕНИЯТА СЕ ПРЕКЪСВАТ
БАБУШНИЦА: НОВИ ЧЛЕНО 
ВЕ НА СК В „ЛИСЦА”

Работата на Единадесетия 
конгрес се следи с огромно 
внимание — съобщава наши 
ят сътрудник Сърболюб 
кич.

В Единадесетия 
югос-

чест на
конгрес на Съюза на 
лавските комунисти партийна 
та организация в „Лисца” пс 
лучи шестима нови членове. 
От тържеството бе изпратена

Положението на междусел- 
ските пътища в Димитров
градска община от ден на ден 
е все по-лошо, което отрицател 

Подготви: Матея Андонов, но — се отразява на съобще 
шията и предизвиква негодува 
ния в някои села. Това беше по 
вод да се обърнем към пред 
седателя на Съвета на местни 
те общности на Общинската 
скупщина МИЛЧО ЦЕНКОВ, да 
ни каже какво е конкретното 
положение.

— В момента съобщенията 
не се поддържат на линията 
от Изатовци до Долни и Гор 
ни Криводол, а бяха временно 
прекъснати и на линията Сми 
ловци
Но не само на тези, а и на 
останалите линии, преди всич 
но, за Трънсни Одоровци и 
Куса врана и за Долна Невля 
пътят е до такава степен лош, 
че рейсовете отиват с големи 
трудности.

Основна причина е, че пъти 
щата не се поддържат. Коннрет 
но пътя от Изатовци до Кри 
водол поддържаше един работ 
нин, а от Държина до Трън
сни Одоровци двама. В момен 
та никой не води грижа за 
тях, понеже.

Предприятието за пътища 
от Ниш, ноето трябва да ги

поддържа, е преместило рабо 
тниците на други обекти. По 
добно положение е и за Дол
на Невля- Това пътно напран 
ление получи миналата година 
регионален третман, но до дне 
шен ден не и лице, което би 
работило върху поддържането 
му. изтъкна Ценков.

Също бих добавил, че по 
време изграждането на пътя 
Вълновия — Долни Криводол, 
поради превозването на мате 
риал строителното предприя
тие „Градня” значително разва 
ли една част от пътя- Естестве 
но и това е една от причини
те. че рейсовете не вървят в 
това направление.

Това са основните причини, 
както подчерта Ценков, че ня 
ма рейсови връзки между се 
ла в общината. Върху този 
проблем е разисквано и на 
бройни събрания в местните 
организации на Социалистиче
ския съюз в болшинството от 
споменатите села. Примерите 
са изтъкнати, но с това проб 
лемите не са разрешени. По 
този начин остава въпрос, кой 
то търси и отговор — кой и 
кога ще ги разреши?

Ми

ОТ 16 ЮНИ ТАЗИ ГОДИНА И

„КОМУНИСТ“ НА
ЕЗИК

рих Селич, секретар на ОК на 
СКС в Ниш; председателите 
на ОК на ССРН в Ниш и Ле- 
сковац: Деоимир Йович и Си 
ма Йованович. секретарите на 
ОК на СКС в Бабушница, Ди 
митровпрад, Бооилеград: Мио- 
драг Панчич, Венко Димитров 
и Гоне Григоров: председатели 
,те на ОК на СОРН в същите 
общини: Новица Станнович,
Сърбиолав Златнович и Борис 
Костадинов, председателя на 
Общинската скупщина 'В Бо 
оилеград Симеон Захариев и 
мнозина др. представители на 
общ ествен о-политич е с ки я 
културния живот в Нишки и 
Леоковашки регион.

налния въпрос, израз на пъл 
но равноправие на народи и 
народности у нас.

По този начин на дело се 
засвидетелствува братството и 
единството между воични на 
ши народи и народности — ка 
за между другото Мичович.

С излизането на български 
език „Комунист” днес се пе 
чата на девет езика: сърбохър 
ватски. словенски, македонски, 
албански, -унгарски, румънски, 
словашки и русинсни.

В летописа на издателство 
„Братство” 16 юни ше влез
не като важна дата. Преди 
19 години в този ден се поя 
ви първият брой на в. „Брат 
ство”, а сега — съкратено из 
дание на партийния орган на 
Съюза на югославските кому 
нисти — „Комунист”.

Височки Одоровци.

По този повод в издател
ството бе устроено скромно 
тържество. Приветствувайки 
дрисъствувгщите директорът 
на „Братство” Тодор Велчев 
между другото изтъкна, 
■излизането на „Комунист на 
бълггрсии език идва по вре- 

твърде засилена обще 
дейност 

у нас — .непосредствено след 
Осмия кон 

Съюза на комунис-

че
На тържеството присъству- 

ваха и Саво Саватич, секретар 
на МОК на СКС -в Ниш, Миро

и
ме на 
ствено-политическа А. Д.

слав Здравкович, секретар на
МОК на СКС в Лесиовац, Хемпровеждането на

Един неежедневен 
пример

грес на 
тите в Сърбия и в навечерие 

Единадесетия конгресто на
на СЮК. По този начин изтък 
на той, „Братство” получава Обикновено пишем за недо са засадени и пренрасни ро 

статъчна грижа за околната зи. 
среда и неспазване на хигие 
ната в Димитровград. Това осо 
бено проличава нрай обще
ствените сгради. Изключение 
в това отношение са кварти- 
рантите в жилищната сграда 
на улица ,.Нишава” ЛФ 15- Са 
моинициативно те събрали 16 
хиляди динара, взели необходи 
мия строителен материал и 
сами уредили околността на 
сградата.

Освен това направени са ху 
бави градинки с много цвотя-
Край

възможност за още по-актив 
но включване в претворяване
то в живота на конгресните ре 
шения- Това нещо още пове 
че ще засили функцията 
„Братство” в живота на българ 
ската народност в

Канто всични изтънват за ху 
бавия изглед, нанто и за пре 
красните цветя и рози най-гол 
яма заслуга има Вера Стоя 
янова, ноято се грижи за тях. 
Но нейна грижа са и всични 
те деца в сградата, ноито са 
винаги нрай нея. докато роди 
телите са им на работа. Те о- 
бичат да са с нея. тя се гри 
жи за всични от тях като за 
свои деца, а и родителите са 
спокойни,
„тетна” Вера те 
но място.

на

СФРЮ.

издателствоОт името на 
„Комунист” кратка реч произ 
несе д-р Воислав Мичович, кой
то подчерта, че това макар и 
скромно начало на партийния 
лечат на български език, пред

понеже знаят, че с 
са на сигур-

А.сградатавхода настзвлява конкретна изява на 
СЮК по нацио Д-р В. Мичович говори на тържеството

политиката на
СТРАНИЦА 7
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ОРГАНИЗАЦИЯ В ДИМИТРОВГРАДЗАСЕДАНИЕ НА СИНДИНАЛНАТАОТЧЕТНО-ИЗБОРНО
АНТУАЛНОКрушите постижения - резултат на 

усилията на трудещите се
ТЕКУЧЕСТВО ЙА КАДРИТЕ

постановление, трудът и тру- 
определят материалното лоло- 

праитичесио потвърждение 
труд в Бабуш- 

спо-

Нонституционното 
довито резултати да 
жение на човека" I 
с приемането 
нишка
ред изискванията на 
— до края на 1977 година.

получи и
_„-7п на Занона за сдружения
община, успяха навреме да се пРеУ‘-*Р°ят

юза на смндинаште 6 пред- 
борба за подобре

ние на материалното, социал- 
но 'И здравно положение на 
трудещите се оснО|Вна предпо 
ставна за социалната сигур
ност и стабилност и осъщес
твяване началата на социално 
тичооната солидарност.

Пълното провеждане на до 
ло на Закона за сдружения 
труд и остава една от основ
ни го задачи, пред Съюза на 
синдикатите. Особено

трябва да се обърне на 
саомупрааителното организи
ране на одружения труд, осъ
ществяването на самоуправи- 
телмите права на работника, 
и I а обществ ен о-и ко иом ич ес к и 
те отношения в създаването и 
разпределението на дохода, 
•изграждането на доходовни 
отношения >и разпределението 
опоред резултатите на труда.

Непосредствените задачи на 
Синдиката са и защитата на 
самоуправителните права и об 
тестваното имущество, накто 
и общественото договаряне и 
самоуправитеяното споразумя 
ване. Съюзът на оиндикатите 
има значителна роля. в по-на 
татъшното развитие на делегат 
сната оистема.

съвет★ За председател на Общинския синдикален 
преизбран РАННО СТДВРОВ. — ★ От заседанието изпрате 

телеграма до другаря тито

стоящата
Занона. Това направиха всичиина приветствена

Воислав СимичВ работата на снупщината участвуваха 
и Аленсандър Гаич, представители на Републинанс1ш^с|жди- об-Но, накто неотдавна беше отчетено и' иа

синдикална конференция, и покрай постигна- 
Заиона, резултати, има все още

кален съвет. Радован Гашевич, 
щинския синдинален съвет, накто и 
ществено-политичесните организации, Общинсната скупщина 
и трудовите организации в Димитровградска община.

представител на
ръководителите на об' щинската 

тите в прилагането на 
пропусни.

В правилниците за създаване и разпределение 
личните доходи, преди всичко, има много 

доизграждат и усъвършеиствуват.
изработе-

общината в 'нови акции и тру 
дови победи.

— Съвкупното материално и 
социално развитие на Димит
ровградска община в четириго 
дишния период 
пешно. Осъществени са нруп 
ни постижения, резултат 
труда и творческата 
кост на трудещите се в общи 
ната, техните 
стремежи в социалистическа, 
самоуправителна. необвързана 
и свободна общност на равно
правни граждани да 
дат своето бъдеще и новите 
обществени отношения 
изтъква в доклада и програ
мата за предстоящите задачи 
на синдикалната организация, 
изнесени от председателя на 
ОСВ Ранно Ставров. на отчет 
но-изборното заседание 
скупщината на ОСВ, което се 
състоя на 14 юни т.г.

на дохода и 
неща, които да се
Поради прибързаност. много правилници са 
ни некачествено, не при всичии случаи са изнамерени 
най-адеиватни мерила за възнаграждаваие според тру
дови резултати, според реалния принос на всени тру
дещ се.

виима-
В по-нататъшното ои изло

жение изтъкна, че Съюзът »на 
на синдикатите в предстоящия

ниее твърде ус

способ-

инициативи и

Все по-често се правят забележки, че възнаграж- 
даването в някои самоулравителни общности на ин
тересите и под. организации, в ноито при по-благоприя
тни и по-изгодни условия се създава доход (в само- 
управителните общности и не се създава, но се въР- 
ши свободна размяна на труд) — мерилата за възна
граждаваме критериите са едни, донато в стопанските 
организации
щите се в тях са в по-трудно положение.

изграж

се

критериите са по-остри. т.е., труде-

на Счита се, че това е и най-важната причина, мно
зина специалисти, необходими на 
организации да остават без кадри.

производствените

В СТАБИЛНО ПОЛО
ЖЕНИЕ - АНГАЖИ
РАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ 
ВЪПРОСИ

СиндикалнитеБРОЙНИ УЧАСТНИЦИ 
В РАЗИСКВАНИЯТА

организации заедно със Съюза 
на номунистите и останалите обществено-политически- 
организации са най-призвани да поведат решителна 
борба за правилно възнаграждаваие: за възнагражда
ва не според трудови резултати. Те именно трябва да 
раздвижват инициатива за доизграждане на правилни
ците за разпределение.

В разискванията взеха учас 
тие бройни дискутанти. Саша 
Димитров („Димитровград") 
говори за проблемите във 
връзка с цените ан възпроиз- 
водствените материала и суро 
вини в неговото предприятие. 
Милия Георгиев (,,Циле") за 
прилагането на нормативните 
актове в трудовата му органи 
зация Велим Николов („Овобо 
да") за ролята на Съюза на

Ранно Ставров
По такъв начин активно ще съдействува започ

натият положителен процес, възникнал след прилага
нето на Закона за сдружения труд нойто силно напред 
производителноста на труда и повиши отговорността 
и производствената дисциплина, ще продължи и 
нататън и ще дава резултат.

Трябва да се изпдавнят час по-сноро истаналите в раз 
пределението и възнаграждаването грешни, специали
стите да не напуснат производствените организации и 
все повече ще намалява тенучеството на надрите.

Обща оценна е, накто изтък 
ва Ставров. че дейността 
организациите «а Съюза 
оиндикатите 
труд. накто и активността на 
общинската организация се 
провежда при твърде стабил 
но политическо 
Това е създало 
всични организации да се ан 
гажират върху ключовите въ 
проои в своите среди, накто 
и в избирането на нови ръко
водства в първичните органи
зации на Съюза на синдика
тите, напълно способни да вод 
ят Съюзът на оиндиката

период има твърде значител
на роля в борбата за непре
къснатото развитие на произ 
водството; по-голямо ползване 
на производствените мощнос
ти. икиномиина време и сред 
ства. увеличение отговорнос
тта към задачите, по-добра ор 
ганизираност на работата, при 
лагането на 
ките постижения и т.н. А та 
зи борба води към увеличе
ние на жизненото 
на трудещия се човек.

в
на

сдруженияв
по-

положение.
възможност оиндикатите в осъществява

не на самоуправлението. Пред 
седателят на секцията за об 
ществена дейност на жената 
Борна Величкова за участието 
на жените в делегатската ои 
стема. Владимир Николов (Об
щността за здравно осигуря
ване) за здравното осигурява 
не на работниците и възниква 
щите проблеми в тази област. 
Антанас Филипов (ооновното 
училище ,,М. Пияде") за са- 
моупр авителното организиране 
и нянои проблеми в областта 
на образованието Михаил Ива 
нов („Димитровград") за жиз
нени условия ка производстве 
•ните работници. Еленко Тодо
ров („Градня") за ролята на 
Оиндиката във всенародната 
отбрана и обществената са
мозащита. Скупщината привет 
ствуваха и Воислав Симич и 
Радован Томашевич, 
тъкнаха крупните 
които е осъществила синди
калната организация 'в Дими
тровградска община.

Състоя се 
дително заседание на Общин
ския синдикален 
ветът избра Председателство 
от 15 членове. За председа
тел на Общинския оиндина- 

съает бе преизбран Ранно 
Ставров, за заместник — 
седател Ковко Гърпов, 
секретар бе избрана 
Алексова. работничка

научно-техничес

равнище
М. А.

В доклада си Ставров особе 
но подчерта значението на Съв

ДИМИТРОВГРАД

Нов магазин за обувкиг л
На 17 юни а улица „Мар

шал Тито № 17 в Димитров
град по Тържествен начин бе 
открит магазин за

ствено-политическите
зации от Димитровград.

Магазинът • 
асортиментът богат, 
за качеството е 
Фабрика „Пеко", 
година чествува 75 
основаването

ШШ срггнл-
VХйщ е хубаво уреденЧ! _ . продажба 

ка обувки на фабриката „Пе- 
«° от Тържич (СР Словения), 
на тържественото отнриване 
присъствуваха представители 
на предприятието и на обще

Мг* а гаранция 
реномето на 

която тази 
• години от

т< • . *ж
V нато из- 

резултати,
см.

Щй Ст. Нацнов

БОСИЛЕГРАДи отделно учре-
Делегатите и гостите на конф еренцията

Нови рейсови■съвет. Съ-

линииОбщинсният съндина 
лен съвет наброява 41 
член.

За делегати на VI кон 
грес на Съюза на синди 
катите на Сърбия бе из 
бран Димитър Петров 
(„Сточар"). а за делегат 
на VIII конгрес на Съю 
за на синдикатите на 
Югославия — Ранно Ста 
вров.

Новоучредената деле 
гатска Скупщина на 
Общинсната организация 
на Съюза на синдика 
тите в Димитровград има 
90 делегата Четиридесет 
и девет от тях са работ 
ници непосредствени про 
изводители, а между 
делегатите са 23 жени 
и 9 младежи.

лен
пред Автотранспортното

ятме в Бооилеград 
ганизирани уоилмя 
яване на 
ои дейност. За

предпри 
влага ор- 

за разшир- 
'пътн о-тран оп о ртн ата 

I целта
дни откри нова рейсова 
•нмЯ от Бооилеград до Н|иш с 
търгване на автобуса от Боси 
легрзд в 4,30 
20,05 часа.

а за Също така са открити 
локални линии, които 

се опоред нуждите обслужват 
от автобус — комби.

ю наст,°й|щем. транспортно
то предприятие набави нови 
автобуси, с ноито значително 
много ще повиши м подобри 
мощ|нрстите 1на пътно-транс- 
•портния си цех.

Злата
к _ в ножоо 
ораоотвател1ното предприятие 
„Братство".

и•нови

тези
лм-От заседанието на Скупщи 

ната бе изпратена 
то телеграма А° АРугаря Ти-

приветстве-

а за вършан е в
А. Д.

в.в.
СТРАНИЦА 8
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ШШгМШ тоеает
№ ПАЗИМ КУЛТУРНОТО БОГАТСТВО

★ ТЕЗИ ДНИ В ПИРОТ СЕ ПРОВЕДЕ ЮГОСЛАВСКО
п ам^етни^Ци^е^^на ПС71роиттлс!тво?оВЪ^0^^0^^^^^^

даване на употреба на този па 
метик мостът не беше напра 
вен, така че до него се стига 
по импровизиран мост през 
Ерма. който е несигурен, а и 
п;ри най-малко прииждане на 
Ерма ще бъде отнесен. Би би 
ло необходимо представители 
на трите общини и Заводът 
за защита на паметници в 
Ниш наново да подемат илици 
атива за (изграждането на ви 
сящи мост, така че истори-

НА

★ ПОГАНОВСКИ МАНАСТИР Е ВЪЗОБНОВЕН

Тези дни град Пирот беше 
домакин на югославско съве 
щание по опазване на паметни 
ците о,т миналото. Този край, 
твърде богат с културно-исто 
рически забележителности, ог 
отдавна 
ване
листи по архитектура.

В хотел „Пирот'', където три 
дни се водиха научни диску 
си и по изнесените над 20 съ
общения по изследване и ре 
ставриране на културно-исто 
рическите паметници в нашата 
страна, 
ствува Олга
председател на Съвета на об 
щинските скупщини при Скуп 
щината на СР Сърбия като 
изтъкна голямото значение на 
труда на специалистите по изу 
чаване на старите паметници.
Олга Николич също така под нен метод, 
черта и необходимостта от по- 
тясно сътрудничество на заво
дите по опазване на културно 
историческите паметници и 
останалите обществено-поли 
тически фактори, от по-тясно

рически паметник.
— консервирането и реста 

врирането на Погановски мана 
стир. започнало още през 
1966 година е готово. Група 
нишки и белградски специали
сти (Мома Митрович, Бранна 
Живкович, Гордана Томич, Боя чеокото богатство, поето крие 
на Делянин, Лщбица Попович,
Драган Михайлович и още ре 
дица научни работници) с ус
пех привършиха тази обемна 
работа, за която Републиканска интерес за долината на р. Ер 
та културна общност отпусна ма- М. А.
около 2 милиона динара.

пред
на най-известни специа-

е мет на изуча

в недрата си Погановски мана 
стир да бъде по-достъпно до 
туристите, които от ден на 
ден, проявяват все по-гол ям Старец на червената столицаИван Колев:

Напълно са реставрирани ос ДИМИТРОВГРАД 
танките на конака с манастир 
ските килии, както и магер 
ницата, които някога са пред 
ставлявали монолитна партерна 
сграда, построена към края 
на XIV век. Фреските също са 
„излекувани” по най-съвреме-

участниците
НИКОЛИЧ,

привет
зам.

МУЗЕЙНАТА СБИРКА НА ПОКАЗ?
ните е. не са направени изчи 
оления колко ще струва фор 
мирането на местен музей, а 
сетне да се потърсят източ
ници на средства за него.

Сегашното надникване

Преустройството на малка- Следва обаче да се изтъкне, 
че в предишните години съ
ществуваше идея Да се уре 
ди едно старо здание за мес 
тен музей, който би имал раз 
лични отдели. Тази идея сре 
щна подкрепата на културни
те, а и разбирателство 
страна на обществените дея

та зала в културния център в 
Димитровград тана да се ка
же „неофициално” подигна за
весата към едно с години нап
ред недостатъчно богатство: 
музейната сбирка. Няколко ви 
трини временно се помещават 
в малката зала, а организиране 
то на различни събрания даде тели. 
възможност на част от участни 
ците да се запознаят с някои 
експонати от инак богатата 
сбирка, в която според неофи 
циални данни има общо към 
1200 предмети и други вещес
твени доказателства за богато 
то минало на Димитровградска 
община.

С основание тези дни се чу 
ва в Димитровград въпросът: 
кога музейната сбирка ще бъ 
де подготвена, за да стане до 
стъпна на любезнателните по 
сетители, интересуващи се от 
миналото на Димитровградска 
община? А наистина има как 
во да се види: тук са сто
тици експонати 
чески изкопни, етнологически 

нумизматични

— Манастирът днес е опа 
сан със защитна стена, която 
се оказа твърде устойчива — 
изтъкна Радович. При наводне 
ние, станало преди две годи
ни. тя не допусна на набуяла

във
с експонати от му-•витрините 

зейната сбирка в малката за 
ла на културния дом, потвър 
ждава, че не бива да се от
срочва по-нататък подрежда 
нето й-

от

За съжаление, прекрасната 
идея все още на дело не се 
осъществява. Една от причи- Ст. Н.

Чествуван деня на основното училище
на Георги Димитров и за съ 
трудничството му с другаря 
Тито, говори директорът на у- 
чилището ЛАЗАР СТОЙНЕВ.

Пред многобройните участ
ници на тържеството бе изпъл 
нена богата и разнообразна 
■културно-художествена програ
ма, подготвена от хора на ре 
цитаторско-драматични танцови 
училищни състави.

Основното училище в Боси 
леград, което носи името на 
<най-големият български револ 
юционер и интернационалист 
Георги Димитров, на 16 юни 
чествува своя патронен праз
ник.

За развойния път на това 
най^голямо основно училище 
в Босилеградска община, за 
възходящите му образовател 
но-възпитателни резултати, как

археологи-

ипредмети, 
други доказателства.

В плана на културната об- 
почти

С. Власи то и за революционното дело

щност на интересите 
ежегодно се посочва същес
твуването на тази сбирка и 

окончателно

та Ерма да навлезе в мана
стирския двор и да му причи 
ни щети — каза Радович.
ДО МАНАСТИРА — ВИСЯЩ 
МОСТ

то свързване на научно-изсле 
работа със сдру

БОСИЛЕГРАД
дователската 
жения труд.

Участниците в съвещанието 
поздрави и Десимир Петрович, 

Общинската
скупщина в Пирот, който 
името на града-домакин 

успех в работата.

уредбата й за 
представяване 
градчани и 
Предвиждат се и 
средства.

на димитров- 
гости на града.

председател на известниЕдин проблем все пак ощеот
не е разрешен.

В рамките на възобновяване 
то на този известен паметник 
беше
не и изграждането 
през Ерма, така че съшият да 
бъде по-достъпен за посетите
лите.

Въпреки

им
пожела
ПОГАНОВСКИ МАНАСТИР — 
МОЖЕ ДА ПРИЕМА ПОСЕТИ 
ТЕЛИ

БОСИЛЕГРАД

КРАЙГРАНИЧНО СЪТРУДНИ 
ЧЕСТВО

поставен на разрешава 
на мост

Естествено, нашето внимание 
от всичко най-много привлича 
състоянието на Погановски ма 
настир. Затуй помолихме арх. 
Александър Радович. директор 
на Завода за защита на кул

I паметници
каже нещо по- 

конкретно за реставрирането
на този известен_кУЛтурно-исто

Взаино посеще
ние иа учащата

годиначо преди
по този въпрос бе 

постигнато съгласие меж 
ду Димитровградска. Пиротска 
и Бабушнишка община и Заво 
да за защита на паметници в 
Ниш за изграждано на моста, 

до „официалното пре

и половина
ше

турно-историческите
в Ниш да ни

програматаВъз основа на 
за взаимно сътрудничество в 
областта на образова1елно-въз 

процос, миналата 
колеи-

все пан
питателния
седмица учителският

Първо 1народио оонов- 
„Кирил и ,Мето- 

Кюстондил (НР
ти в на 
но училище 
дий от град 
България) посети основното 

„Георги Димитров 
в Босилеград.

Гостите от Кюстендил при- 
състауваха на часове по воич 
ни предмети от I ДО IV клас, 

така и на повечето 
във висшите класово 

на 0ОН.ОВ1НОТО училище в Боои-

15 години. Тук отновои преди 
се срещнаха със своите клас 

Владимир Пе

вПрез миналата седмица 
Босилеград се състоя среща 

абитуриенти от първия ви 
на Средното икономиче 

училище, завършили пре 
ди 15 години.

Това бе сърдечна среща на
преподаватели, 

от които днес заемат 
постове в обществе-

училищо
ни наставници
тров и Любен Митов и дирек 
тора ои СТОЯН СТАНКОВ.

ш а
пуок
око

а съшо 
часове

С насоките на икономическо 
то развитие на общината уче 

запозна секретарят насъученици и 
мнозина

ниците
ОК на СКС Гоне Григоров.

Вечерта първите босилеград 
сни абитуриенти — икономи 

организираха другарска ве

лепрад.
С това колентивът на

оспорио учили- 
посещението.

месеца 'направи 
на Ос-
Бооилег-

В. В.

К10С
отговорни 
ню-икономическия живот не са 
МО В Босилеградска община, 
но и в-цн от нея. Най-напред 
те проведоха два учебни часа 

учебна стая. както

тендилското 
ще върна 
то преди два 
учителският 
новното училище в

кое|
сти
чер.колектив в. в.

в съшата
рад.

Дружески шарж СТРАНИЦА 9Б Николов:
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ск4 ошлниЦА
СУРДУЛИЦАМЛАДИТЕ В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА Републиканска акция на

изследователи 

„ЮЖНА МОРАВА 78“
Предстои богата дейноот младитеМЛАДИТЕ в Сурдулишка об
щина. според думите на но
воизбрания председател на 
ОК .на СОМ, ДНА1АН РИС
ТИЧ, набелязвайки задачите 
за предстоящата дейност,
считат, че освен 
«ност,
за пълна изява на младите.

естествено е предивнище,
всичко грижа на младите сел
скостопански производители и
на младежта нато цяло 
добави Д. Ристич.

многостра- 
те дават възможност

— Ние имаме вече проворо 
ни облици на хубава изява: 
„Състезанията на селата" и 
„Младият селскостопански 

на производител
тел”. Считаме, че занапред те

Нротяаина в Сурдулица се състоя първото засе 
Снупщината на младежката изследователска

акция „Южна Морава 78’. За пРа^ЦП ми ЛИ Я " Р А Д О 
ВТ^НСИ^Ит^ч/ИГи 'ил^ЦН^.Га^СКС. ^^^'под^председатели 
ЛЮБЕН ВЕЛИЧНОВ и МИОДРАГ 
бе и програмата на акцията „Южна Морава 7 .

изследовател
ски акции представляват нови 
вид трудово-творческо ангажи
рано на младите е република 
Сърбия-' Големият успех 
миналогодишната акция ..Ти
мок 77", в която 600 млади 
изследователи в 12 програмни 
групи събрахи ценен матери
ал. потвърди основателността 
на акцията.

Младежките
дание на

Общинската .организация во 
ди организирана акция 
младите в рамките на актив
ностите
«ласа и трудещите се и ин- 

.стопанските 
харак-

самоуправи
на

,на работническата
зи акции далеч по-масово ще 
заживеят в нашата среда.тензивиране на 

.процеси, за класовия 
тер на социалната .политика, 
с което допринася за общите 

организираните

да бъде школа на самоуправ 
лението и марксическото об 
разование и пр.

собява участниците са дейно 
то им включване във 
.родната

всена- 
отбрана. общественаМладите в Сурдулишка об 

щина и занапред, каито ни 
потвъ1Рди председателят на 
ОК на ССМ, ще поддържат 

на онези форми «а младежко об 
разование, които и досега да 
доха крупни резултати: полити-

резултати на 
социалистически оили начело 
със Съюза на комунистите в 
по-нататъшното развитие 
самоуправителния социализъм-

материал,Разнообразният 
който ще съберат 
изследователи 
20 авуст, сетне ще бъде об 
работен и представен на об
щността. Следва да отбеле
жим че в С'ьветите на лрограм 
ните анции са включени про
фесори и други специалисти 
на Белградския 
и други републикански инсти

предвижда
1000 млади изследователи 
30 юни до 20 август да на
правят различни видове из- 
следования в общините 
Южноморавски регион и още 
две общини: Мерошина 
Пнилане.

Тази година се младите 
от 30 юли доо г

на
Няколко са основните насо 

ни на предстоящата дейност. 
Преди всичко, в центъра на 
вниманието ще бъде развоя 
на обществено-икономически
те и политически отношения, 
обществено - икономическите 
отношения на село, социалис
тическото самоуправително 

образование, марксическото 
образование и идейно-полити 
месното издигане.

и

университетСпоред програмата 17 прог
рамни акции ще бъдат прове- 

ТУРИСТИЧЕСКА в 
СТОАМТОЛОГИ-

туции.дени и то:
Сурдулица.
ЧЕОКА в Босилеград. СОЦИО 
ЛОГИЧЕСКА в Лесковац, С. 
НОЛОГИЧЕСКА във Враня, ГЕ 
ОЛОГИЧЕСКА във Медведжа, 
ГЕОТЕХНИЧЕСКА във 
чин
Бойни к,
ТЕРЕОЛОГИЧЕСКИ

БИОЛОГИЧЕСКА
ЕТНОМУЗИКОЛО 

Буяновац,

Младежката 
ска акция „Южна Морава 78" 
се организира по почин 
Републиканската 

ция на ССМ на Сърбия, Репу 
блинанената конференция 
младите изследователи и МОК 
на ССМ в Южноморавски ре 
гион.

изследовател-
ЕТ

на
конферен-

Влади-
нахан, ИСТОРИЧЕСКА

АСТРОНОМСКО-МЕ 
В Църна

Разбира се, занапред много 
по-голямо внимание ще се от 
дели на активността на общ е 
отвените организации. ] 
обединяват и сплотяват 
цата и младежта. При 
младежката организация 
отделя необходимото 
ние и «а организационно-пол и 
тическото развитие и надрова 
та политика.

М. Митичв

то и единството, тачене тра
дициите на НОБ-а, да оспо- 
та сигурност и самозащитата.

които въвтрава,
Власитинце.
ГИЧЕСКА
АРХЕОЛОГИЧЕСКА 
бане, МЕДИЦИНСКА в 
шево. „ПРЕХРАНА 
ДАТА" в Търговище, ЕКОЛО 
ГИЧЕСКА в Мерошина, „ПОД- 
МЛАДАК’’ а Лесковац и ГЕО 
ГРДФСКА в Гнилане.

де- Ст. Н.това
ще

внима-

в
Ле-|:

Д. Ристич Пре- 
В ПРИРО

трудови брига
ди, курсове, секции, самодей 
ни дружества 
«но оттук и оптимизма в ду 
мите на Д. Ристич. че акцио- 
«ната политическа

чески школи,

и друго. Име-— Делегатската система, ка 
то крупна революционна крач 
ка в развитието на целокупни 
те обществени отношения, 
разкри пред младите в Сурду 
лишка община многостранни 
възможности за изява във 
всички сектори на общество 
>ния живот — заяви Драган 
Ристич. — Ние в Сурдулишка 
община дейно ще се вклю
чим в обществената акция по 
създаване условия за увели
чение заетостта на население 
то, особено «а младите елеци 
алисти, строителството «а обе 
«ти за организирана работа 
на младежта, откриване на 
клубове и обезпечаване на 
необходимите делови помеще 
ния в ООСТ, училищата и на 
село, участието на младежта 
в .приемането и провеждане
то на конкретни мерки по 
икономии в трудовите органи
зации и прочие. С една дума, 
нашето присъствие в общес- 
твено41кономичесните и поли
тически отношения, ще бъде 
по-резултатно.

Целите на акцията са пре
ди всичко да се събуди инте
рес на младите към различни 
видове изследване 
един .вид школа за кадри 
общините, където не 
отвуват .организации на млади 
те изследователи, да сближа
ва младите от различни краи
ща в републиката и доприна
ся за укрепване .на братство

програма 
до голяма степен ще раздай 
жи младежките сили, ще анга 
жира младите върху изпълне 
мието на разнообразни зада
чи, което в крайна сметка ще 
обогати младежкия живот на 
младежта от Сурдулишка 
щина.

да стане
в

съще-

об

Ст. Н. Момент от нонференцията

Трудова акция „Ниш 78“ БАБУШНИЦА: БРИГАДИРСКО ЛЯТО 78

Две трудови бригадиЕдна от най-старите конти 
нуирани акции на младежта в 
,СР Сърбия е трудовата ак
ция ,;Ниш”. Тази година 
деветата по ред акция „Ниш 
78" ще участвуват 1600 младе 
жи и девойки в 30 младеж
ки трудови бригади. В акция
та участвуват млади от воич 
ки социалистически републи
ки и автономни области.

На предишните осем трудо 
ви акции общо са участвува
ли над 10 хиляди млади от 
всички краища на страната или 
187 трудови бригади. Между 
тях е и по една бригада, съ
ставена от младежи и девой
ки от Димитровградска общи
на и Босмлеградока община.

В предишните години брига 
дирите са построили километ 
ри пътища и наоипи, урежда 
ли течението на „(Нишава”, по 
строили над 200 
«анали за водоводна «анализа

ция. направили 5 километра 
улици
в строителството на междуна 
родния път на участъка Бела 
паланка — Пирот.

Следва да се отчете, че в 
съставите .на бригадите 
младежи и девойки от село, 
училищата, фабриките и заво 
дите. университетите.

в града, участвували
Над стотина младежи 

войни
С организирането на тази 

общинска трудова акция на 
известен начин ще се продъл 
жи традицията на някогашна
та младежка трудова акция, 
първата в СР Сърбия органи
зирана през 1944 година.

и дев
от Бабушнишка 

щика ще участвуват на мла
дежките трудови акции. Пет
десет бригадири от 
'«а учащата се младеж, рабо
тническата и селската младеж 
Ще участвуват на младежката 
трудова акция „Белград 78".

об-

В разговора поннататък Д. 
Ристич подчерта, че селото 
също ще бъде обект на пое 
тоянен интерес «а ОК на 
ОСМ(,

има редовете

Тогава .младежи и девойки 
с партизански униформи 
с оръжие е ръка\ са спасява 
ли братя и сестри от опожа 
рените от българоките фашис 
тки, .пълчища къщи. като са из 
граждани нови домове — при
ют за измъчените от 
шенията хора.

Стойността на тазгодишната 
акция ,,Ниш 78" се преценя
ва на 11,5 милиона

и— На село започна процес 
на истинско преустройство. 
Активността на младите ще 
бъде насочена към цялостно 
изпълнение на „зеления план".

динара.
Първите резултати изпълнени 
на нормата от над 110 пот
върждават

Те заминават I 
ция на 9 юли и 
там един месец.

на трудова а« 
| ще прекарат

високите трудови 
победи, които .постигат разрухи ще
постигнат бригадирите и това 
лято.

Насърчаването на Втората г 
бригада, съставена

коопера
тивните отношения в селско
то стопанство ще бъдат осно 
ва за действуване на млади
те. Също така градоустроква 
нето на селищата, повишава
не на битовото и жизнено ра

младежка трудова 
I също от 

учащи се, работници и младе 
жи и девойки .от оело

Тези дни младежта в Бабу 
шнишка община ще организи 
ра и трудова акция — помощ 
на пострадали от последните 
наводнения села.

Освен трудовите резултати, 
бригадирите осъществяват бо 
гата обществена 

. културни и
ще уча 

изграждането наактивност, 
спортни прояви.

ствува на

пътя Любераджа — Дървена 
ябуна.

километра
( 'Ст. Н.

М. А.
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ДИМИТРОВГРАД

В най-къс срок предстои 

уреждането на »Градини«
В БЛИЗКО бъдеще ще за

почне уреждането на гранич
ния пропуснвателен 
„Градини" край Димитров
град. Така значително 
облекчат всички

седател на Регионалната 
пан ок а камара в Ниш; Радо- 
ван Костич, директор на Пред 
приятието за проектиране 
Прокупйе; както и представи
тели на обществено-политиче 
ската общност и организации 
от Димитровград, на

ще бъдат непосредствено ан 
гажирани върху определянето 
на носител на работите и изго 
твянето на идейния и главен 
проект.

сто

пункт
от

ще се 
досегашни 

трудности, възникващи особе
но през летния сезон от поле 
мия проток на туристи. Това 
е една от констатациите 
разговорите в Димитровград, 
в които основна тема 
уреждането на пункта, 
и на околността

Също се констатира, че в 
срок от три месеца трябва 
да се започне с конкретна ре 
ализация, а дотогава да се при
ключи с изготвянето на про
ектите и разгледат предл оже 
нията на заинтересуваните пред 
■приятия, за изграждане на обек 
ти. Мненията бяха, че нооител 
на изграждането трябва да бъ 
де. или пък да бъдат онези 
трудови организации, които 
предложат най-добри условия 
и които ще бъдат в състояние 
успешно да реализират уреж 
дането на пункта.

Организатор на този твърде 
разговор за разрешаване на 
въпрос от широко обществено 
значение, беше Регионалната 
стопансна камара от Ниш.

трудови
те организации „Компас" (Лю 
бляна\ „Инекс" и „Центро- 
турист" (Белград) и организа
циите от областта на туризма, 
гостилничарството. 
та и еелскостопанство от Дими 
тровград.

от
НАЙ-СЕТНЕ

беше
както търговия-

на пътя от 
пропусквателния пункт до се 
ла Обреновац. Между други
те в разговорите взеха учас
тие Драголюб Тодорович, 
кретар на Комитета за 
зъм при Изпълнителния 
вет на

Строшена чешмаРазширяването на пропус
квателния пункт и изгражда
нето на необходими обекти 
от пункта до с. Обреновац е 
нужност, ано се има предвид 
че шест милиона пътника в 
годината. на което засега 
все още не се предлагат поч 
ти нинакви услуги. Затова реа 
лизирането на проекта има го 
лямо значение и в него освен 
определените трудови органи 
зации би се ангажирали Дими 
тровградска община, регион 
Ниш и Република Сърбия- Те

Исе
тури- След

ния мостът на „I 
„Строшена чешма" 
нравя-

Канто вече писахме един от 
основните и носещи стълбове 
на моста беше разрушен кое 
то предизвика' прекъсването 
на съобщенията. Колите се 
движеха по улица „Сутйесна", 
която не отговаря за тази цел, 
така че станаха и няколко зло 
полуни.

Причината за закъонението

е там. че не можеше веднага да 
установи кой е отговорен за 
разрушаването на стълба — 
предприятието което е изгра
ждало моста, или пък някой 
друг. Най-сетне.- както се и оча 
кваше, се установи че водосто 
лайсната организация „Юж
на Морава", която регулира 
■коритото на река „Нишава" е 
„виновник" че стълбат е раз 
рушен. С оглед на това тя ще 
санира положението-

тримесечни очанва- 
Нишава", за 

ще се по
съ-

Скупщината на 
Сърбия: Момчило Меджович, 
секретар за туризъм, при Ре 
публинансната стопанска кама 
ра; Добросав Петрович. под
председател на 
на Междуобщинската

СР

Скупщината
регио

нална общност в Ниш; Стани 
ша Стоянович и Димитър Ма
нов, председател и' подпред-

А.

ДОДА ЦАНА Мода СР СЪРБИЯ в ЦИФРИ

РДДИО ВЪВ ВСЯКА 

КЪЩА
он 442 хиляди се -падаха 
на Сърбия. Тяхното уча 
стие в общия брой на 
ТВ абонамента беше 
41,6 на сто. Един телеви 
зор е ползвало 1,9 дома 
кинства. На Косово три 
домакинства имали един 
телевизор, а във Войво- 
дина
на 1.6 домакинства.

Преди две години Юго 
славия- От радиоабона- 
ментите 42,5 на сто се 
намирали в тази репуб
лика, докато един радио 
апарат се падал на едно 
и половина домакинства.

От три милиона 
хиляди радиоабонамента. 
колкото имаше в страна 
та през 1976. един мили-

468

един телевизор

стяване. критична възраст У 
жената, сърдечно-съдови нев 
рози, ниско кръвно налягане

знините в организма, подобр
ява се цялата обмяна на ве
ществата, наблюдава се по 
нижаване на кръвната захар, 
увеличава броят на червените 
кръвни телца и кръвното ба 
грило, намалява се усещане 
то на болка, подобрява се 
дейността на жлезите с вътре 
шна секреция- Особено благо 
приятно е влиянието върху 
обмяната на витамин Д 
налци.я

всеки ден продължителността 
му се увеличава с по 5 мину
ти, докато достигне 1—2 ча
са. Общо слънцелечението и др.
може да продължи и 30 дни. . МОРСКИТЕ БАНИ СЕ ЗА 

Ако самочувствието се вло- БРАНЯВАТ на деца до 2-годи 
ши и се появяват главоболие, шна възраст, на стари хора,

сърцебиене и нервна възбу- при активна туберкулоза, рев
да, лечението трябва да се матизъм, базедова болест, ви 
прекъсне. соко кръвно налягане, остър

Слънцелечението ДАВА ДО нефрит, напреднала артеросле 
ь 4 роза. силно възбудена систе

ма. злокачествени тумори, из

къде Да отидем 

на курорт?
личава, кръвното налягане ле 
ко спада, мускулите се отпус 
кат.
на водата също така оназва 
влияние върху организма, 
морските вълни и движението 
на морските пластове дей
ствуват върху тялото като 
лек масаж.

КУРОРТОЛЕЧЕНИЕТО на 
море е известно от 
времена. Древните гърци за
калявали своите войкици, ка 
то ги карали да ходят голи и 
боси по горещия пясък иа 
крайбрежието. Римляните са 
изпращали болните за 
кие ло крайбрежието на 
пет и пр.

Физиологичното 
на морския климат върху ор 
ганизма се изразява в следно 
то: Забавияне и задълбочаване 
на дишането. Закаляват се ли 
гавиците и горните дихателни 
пътища и кожата. Подобря 
ват се дейността на нервната 
система и обмяната на ве
ществата.

ПРИ КЪПАНЕТО в морска
та вода се усещат 
тръпки поради свиването на 
повърхностните кръвоносни 
съдове. Дишането става по-дъл 
боио и по-често, сръцето ра 
боти усилено, увеличава се и 
обмяна на веществата. След 
известно време настъпва при 
ятно затопляне, пулсът се уве

и ' БРИ РЕЗУЛТАТИ при хрони
чна туберкулоза на лимфните 
възли, на костите, ставите и 
кожата, при рахит, обща ела 
бост, малокървие, заболяване 
на обмяната на 
(диабет, затълстяване и пр.)

растройства,

древни което лекува рахита, 
зарастващи рани и пр.

ветрове

съдържаниеХимичното тощение и малокървие.мъчно
Постоянните морски 
— брзи, предпазват тялото от 

Най-благоприят-

а
ОТ 15 ЮНИ ДО 15 СЕПТЕМ-веществатапрегрояване.

ни за слънцелечоиио през ля-
часовете от 0—11 ПР0 леки нервни

хронично възпаление на мус
кулите, ставите, периферните 
нерви, женските полови орга 
ки и прл

НЕ СА ПОДХОДЯЩИ за 
<и по слънцелечение активната ту

беркулоза на различните ор- 
нянои форми на ензе-

ВРИлече-
Еги- тото са

ди обед и от 16 до 17 часа 
следобед.

Първите няколко дни тяло 
то не требва да се излага на 

а да

ОТ НИШ до 

АЦРИАТИИА
СЛЪНЦЕЛЕЧЕНИЕТО. Лъчите 

по-специално,на слънцето и 
ултравиолетовите лъчи убиват 
микробите, обезвреждат техни 
те отрови и повишават защит
ните сили на организма. Пое 
тепенното излагане на слън
це оцветява кожата в злати 
стокафенинав загар. Пигмен
тът притежава защитно дей- 

за организма и служи 
резервен биологичен про 

за об-

действие

преките слънчеви лъчи, 
се правят въздушни бат

—30 минути на разсеяла 
слънчева светлина. гони.

Нпгпто са повият слънчеви ма. много силно малонървие

. 6НИ, БЪРЗИ и сигурни, п^и
,не вързана с кърпа, понеже^ 0ДМИЪ^ пр. от Ниш през Роша,’, и Титоград

МОРСКИТЕ БАНИ СЕ ПРЕ за Петроваш, Будва, Тиват и 
ПОРЪЧВАТ на здрави хора за Херцег Нови, по твърде попу 

и на болни, които 
страдат от хронично възпале 
ние на горките дихателни пъ
тища, бронхиална асма, есена 
хрема, мигрена, малокървие, 
леки форми на диабит, зогьл-

15
С модерните червени автобу

си „Мерцедес" — НИШ-ЕКС- 
ПРЕСМ организира за вас удо-

ствие 
като
дуит, а при нужда — 
разуване на защитни 
ако кожата се 'маже с масла, 
пигментацията е нетрайна. ‘п° 

мазният слой пречи на
ултравиолетовите 
проникнат дълбоко в 
Пак под влияние на слънче- 

лъчи изгарят уоилено ма

топлината се задържа 
кърпата и става прегъвано.

Най-добре е слънчевите ба 
да се правят в лежащо по 

ложение — до дължината на 
.сянката на тялото. Така слън
човото облъчаване о равномер 
но. Започва се с по 5 минути 
облъчване от всяиа отрана и

студени тела,

закаляване лярни цени:

Ниш — Будва: 179 динара 
Ниш —■ Херцег Нови: 201 ди

нара.

ни
неже лъчи да 

кожата.

вите
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МИХАИЛ ЗОШЧЕННО

Майната му, ви нам си. В «ъщи 
се домия- „ пОтивам аз в съблекалнята. Дават ми 

Гледам —

щаНЕ СА 1ни лоши баните. Можеш да 
ое иснълвш. Номарцата само са голяма 
беля- Миналата събота отидох на баня — 
дое номерца ти дават. Едно от бел^ото, дрехите срещу номера, 

всичко мое, а панталоните не.
— Граждани — казвам, моят 

дупка туй. А на тези виж где е.
А баняджията казва:
— Ние — вина

— за палтото и шипката.
човен номерцатаг имашедруго

Ама де да дене гол 
То нямаш къде! Джобове нямаш. Един ко
рем и крана. Жива мъка са тия номерца. 
Не можеш ги върза ма вратата я!

Е, вързах мякан на краката по едно 
комерче, да ое не загубят наведнаж. Вля 
зох в банята.

|Сега лък ти се мътят тия номерца на 
праната. Неудобно ти е да вървиш. А 
трябва Да вървиш. Нал1И ти е нужен тас. 
Какво ще е ми не без тас? Жива мъка.

Гледам,
един гражданин ое мие с три теса. В еди- 
К1Ият стъпил, в другия ои сапунисва тик
вата, а третия пази с лявата ръка, да не 
му го дигне 1някой.

Дръпнах третия тас, исках впрочем да 
го взома, но гражданинът не го пуща.

— Ти какво 
ди тасово? Като те прасна с таса по пле 
шивото-теме, овитни ще т/ искочат.

Аз казвам:
— Не тие

сложилине сме
туй за дупките. Я не се играй вика.

Хубаво. Обувам тези панталони и 
отивам за палтото. Не го дават — номер- 

А пан аз съм го забравил на 
Свалихчето иоиат.

нрака. Трябва да се събувам, 
панталоните, търся номерчето няма го
— Връвчицата тун, на ирака, а листчето 
що няма. Изчезнало!

Подавам на баняджията
— не ще.

ДЪНЪШЖИЦА '»
. Вземам да тръся аз тас.. връвчицата*

не да-Срещу връв 
казва

назва 
всеки гражданинНе може да идемо на нопаьье од дъждове и з? 

седомо със Ставрию Перино.га да одъкемо и д'
вам. Че то 
може да си нареже колкото си йена връв- 

и отивам за зелен хайвер. Поча
кате си разотитдат хора-

това чици —
кай —
та, ще ти дам, което остане.

Аз казвам:
— Братленце, ами ако остане някой 

боклук? Я не ои играй 
Дай то — назвам — срещу отличителните 
белези. Единният джоб -т казвам 
снъсан, другият го няма. Колкото за коп
четата
долни изобщо не е имало.

Все пан даде го, А връвчицата не

><си поговоримо. казва< нрадеш чужвика
Седимо тена при Ставрию гледамо телевизор ,

бил ! 
Преди во^| )

га испратил опнат му напийемо винце, що
назвам.странство. Сърбам винцето па ои мислим. 1 

нуту у Ставрию Перинога човек нейе могъл да испий,|» 
и йедън чай- Са гледам човек си купил телевизор

това Царският режим — 
, — че да праскаш хортата с та- 

сове. Гледай — казвам 
зъм! Нали трябва — казвам и другите да 
се измият. Я не се играй — назвам. 

Няма пък, викам ои. да му стоя ди
ван чапраз. То сега, викам си, той 
рочно ще се мие три дена.

Зарязах го.
След един час, гледам, някактжв бай* 

ко се заплеона и испусна таса от ръцете 
ои. Дали се беше навел за сапуна, или 
нещо се беше замечтал — не го знаем. 
Но зз му дигнах таса.

Значи, имам си вече и тас, сега пак 
де да седна. А накво миене е туй 

— прав? Жива мъка.
Няма що. Стърча прав. държа 

в ръка и се мия- 
А наоколо

рат ли, перат, та дим се дига! Един ои 
жули панталоните друг ои търна гащите, 
трети извива нещо. И такъв шум се дига 
от туй жулене, че ти се отщява да

Не гледаш да натриваш сапуна Жи

казвам е
какъв егои-

1има нещо од покъщнику ма електрину. горното стои, а лъкназвам

треНут?— Ставрийо — кажем му я на удари и 
— да се дигне са баща ти, па Да види кино 
а кино йе он живеял, па че умре.

живееи на- взе.
на улицата.Обляной се аз, излязох 

Изведнъж се сетих — заборавил съм са-
И нейе тека само у Ставриину ижу.‘ Перко о, 

Горн»у Малу купи трактор, Тодор Куката напрайи це( 
сарай- Нема ижа коя нема радио, кавторйе на елек, 
трику, фрижидери. Наше село има повече од десе, 
телевизора. По-рано ка излезоше телевизорйе децат< 
аедеоше по Цариброд да гледаю вудбал. Са кажу тог< 
ку играю У Аргетину а наща деца гледа ю това у н^

луна.
Върнах се отново. Не пущат с палто, 
Аз казвам:
— Граждани, не мога да се 

чам трети път. Не си играйте —
__ Дайте ми поне стойността на сапуна.

събла-
назвам.

няма
Не дават.
Като не дават — не дават, 

си аз без сапун.
Разбира се. читателят може да полю

бопитствува: коя е таз баня? Къде е? 
Адресът?

Коя баня ли? Всяка, в която ти взе 
мат вход десет колейки.

1924. г.

Тръгнахтаса
ше село. Чудо! V ми, боже милостиви, ле-

Седимо тека със Ставрию тиЪе по йедно врем
нанекой ока на портуту. Улезе унуче на Ставрию и 

же дека ни ока Мита Свирджията. Уплашимо се да м 
нейе стануло нещо и одма истрчамо на портуту. 1

се
миеш. 
ва мъка.

— Манчо и Ставрийо. дойдете одма дома им 
нещо важно да ви кажем.

Ка отидомо има кво да видимо. На оред «а с| 
буту нещо ко ночви, три пути по-големо фрижиде^

— Има да частим — наже Мита свирджията. 
Купил сам това да се немучим повече. Очу да замър; 
«ем целу свин>у и ябълйе и круще и петлиуан>е и лу| 
През целу зиму да си имамо тезе мануу, а не да_тъ{, 
чим по Цариброд за това — за онова. После га М< ^ 
тиница уключи у струюту и оно поче да работи.

У Митину ижу преди войнуту нейе имало нищ1 
Мита свиреше по свадбе и затова му остаде имет 
„св^фджията''.

Са у Митину ижу има све. Заклал прасенце 4 
ни черпи, дека купил тия голем фрижидер. Седимо * 
н^егову ижу, йедемо прасенце и гледамо на телев: 
зию кико ое държи Йединайести конгрес.

— Айде, наздраве — кажем я — дванайести 
конгрес да дочекамо с нови врижидери и трактррй, 
и телевизорйе.

I • '
МИНИ-РАЗКАЗЧЕ

о За всеки елучай ф

♦
На изложба на един аб- 

стракционист една жена въз
кликва:

Какво ли представява това 
платно?

— Това е автопортрет на 
художника.

— А това до него?
— Това е портрет на съп

ругата му...

< Котката Мая и Кучето Шаро попадна
ли в една трудова организация-

Шаро дори бил избран и за ръково
дител в организацията.

— Аз не съм като други ръководите
ли — казал Шаро, които забраняват кри
тиката. В нашата организация трябва да 
се поддържа критиката. Дори и мен тряб
ва да критикувате, когато греша...

Минало известно време и на едно за
седание думата взела Нотната Мая-

— Другари и другарки — казала тя 
— аз иокам да отправим остра критика 
•срещу нашия ръководител Шаро. който в 
последно време...

Това казала и избягала в най-близ
кото дърво. За воени случай.

",
7 .4

— Надявам се, че нямат 
намерение да създават поко 
ление.

■

Една много възрастна актри 
са въпреки бръчките и разши 
рените вени не престава да 
практикува нудизъм.

— Защо да се обличаме?— 
казва тя в интервю с един 
журналист 
ните хора добре са ои живее 
ли напълно голи.

— Каква памет имате! — 
добавя иронично нейният съ 
беседнин.

", все пак пещер

1
Б. ВОЛОКИН►

»

Бодове
РЯБотии, халко^ 
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