
ПрятстВо С указ на президента 
■а СФРЮ от 14 февру 
ари 1975 г. Издател
ство „Братство*' е удо 
стоено с Орден брат
ство н единство със 
сребърен венец за осо
бени заслуги в обла
стта на информативната 
я графическа дейност 
и за приноса в развити 
ето на братството и 
единството между наши 
те народи и народности.
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ПОЧИНА ЕДВАРД КАРДЕА
СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮ И ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦЕНТРАЛНИЯ

КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА ЮГОСЛАВСКИТЕ КОМУНИСТИ
Олицетворение на комунист и революционер

По повод смъртта на другаря Едвард Кардел на 10 февруари в Белград се 
състоя Съвместно заседание на Председателството на ЦК на СЮК и СФРЮ с 
участие на другите най-висши функционери на федерацията. На заседанието бе 
отдадена почит на великия революционер и държавник, народен герой, герой 

социалистическия труд и радетел на нашата самоуправителна социалистичес 
ка общност и е създаден комитет за погребение, който съчиняват най-изтъкна 
тите партийни и държавни ръководители и съратници на другаря Едвард Кардел 

По повод смъртта на другаря Едвард Кардел Централният комитет на СъЮ 
за на югославските комунисти и Председателството на Социалистическа федера 
тивна република Югославия издадоха следното съобщение:

на

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА фе
деративна република Югосла 
вия. Съюзът нд югославските 
комунисти, работническата

управителна общност на сво
бодни хора и братски народи.

В тази величествена борба 
на нашето революционно дви 
жение другарят Кардел от 
ранна младост даде всички 
свои умствени сили, цялата 
своя неизчерпаема творческа 
енергия- Даде непроцеким 
принос в създаването на по
литиката и на всички същес 
твени решения на нашата 
Партия, откак другарят Ти- 
то е на нейното чело. от Пе 
тата национална конферен
ция на ЮКТТ и Петия кон
грес на ЮКП до поиемането 
на Поограмата на СЮК, все 
до Единадесетия конгоес на 
СЮК. Тя е вградена във всич 
ки скупцгински опоеделения 
на работническата класа, на
родите и народностите ня на-

последователен хуманист и 
демократ, който на предраз
съдъците За всемогъщи ето на 
държавата противопостави ши 
ротата и силата на съзна
телни, организирани, самоуп- 
равителни маси, като решава 
щи носители на обществения 
прогрес.

Смъртта на другаря Кардел 
представлява една от най-теж 
ките загуби, които 
Партия претърпя за 
шестдесет години на свое съ
ществувание и революционно 
действуване. Затова вестта за 
неговото заминаване от наши 
те боеви редове така дълбоко 
и болно отекна в сърцата и 
съзнанието на всички наши 
хора, в неговата родна Люб
ляна и Словения, в цяла Юго 
славия. при всички наши на 
роди и народности.

Със своя живот и работа 
другарят Кардел с десетиле
тия въоръжава нашето оевол 
юоиюнно движение и негови- 
вс бооци с онези съзнания и 
средства, които им помагаха 
да проникнат в обективните 
закономерности на обществе
но развитие и в тях да тър
сят изходна основа за своите 
акции към революционните 
обществени промени. Негови 
те теоретически работи са 
вградени в основата на идсй 
но-политическата платформа 
на Съюза ня комунистите и 
всички организирани сили на 
социалистическото съзнание 
и творчество в тяхната всеки 
дневна борба за социализъм.

Повече от пет десетилетия 
другарят Кардел преданно и 
творчески потвърждава револ
юционната и хуманистичеока- 
та ои личност на борец за 
социализъм и човешко щас
тие. намирайки се в първите 
редове на революционните 
борби, с които 
та класа, народите и народ
ностите на Югославия под Ръ 
юоподстаото на ЮКП с дру
гаря Тито начело, изведоха 
въоръжена революция и уста 
повиха истинска народна 

власт, изграждайки ново соци 
алистическо и демократично 
общество, незавиоима и само

класа, трудовите хора, народи 
те и народностите на наша 
та страна загубиха своя велик 
син — другаря Едвард Кар
дел, член на Председателство 
то «а СФРЮ и Председател
ството нд ЦК на СЮК, дър
жавник, революционер, наро
ден герой, герой «а социалис 
тичсския труд. учен и мисли 
тел. Неумолимата смърт от
не от нашите редове велика
на на социалистическата ре
волюционна мисъл и практи 
ка, чието дело завинаги ще 
нребъдне едно от най-скъпо- 
цемните наследствя на наша
та борба за ооциализъм и 
социалистическо самоуправ
ление, осветлявайки като не- 
угасим факел по-нататък пъ
тищата кт,м 
освобождение па труда, ра
ботническата класа, народа и 
човека.

Член на ЮКП и СЮК по
вече от пет десетилетия, пръв 

другаря Тито 
член на

нашата
тези

шата стлана, като се започне 
от съдбовната 1941 година и 
в течение на геоойоката осво 
бодителна епопея, от реше
нията на Освободителната 
фронта и АВНОЮ, от първа 
та наша Конституция през 
1946 година до Конституция
та на СФРЮ от 1974 година 
и Закона за сдружения труд.

Революционер-политик, дру 
гарят Кардел същевременно 
бс и революционер-войник. 
Дълбоко свързвайки маркси 
ческата теория с революцион 
ната практика, даде крупен 
принос за победния ход на на 

Народоосво бодителна

окончателното

съратник на 
още от 1934 година. 
Централния комитет Ня ЮКП 
от 1937 година, другарят Ед
вард Кардел в най-голяма въз 
можпа стсгген отлицетворява- 
шс комуниста и революцион е 

историята на пашатаРа в
партия с другаря Тито наче
ло, изпълнена с непрекъснати 
трудни борби, но и с реши- 

победи в борбата 
на националната

шата
борба и социалистическа ре
волюция.

Другарят Кардел винаги с 
гордост изтъкваше, че югос
лавските народи и народнос
ти със своята социалистичес
ка революция успяха да из
градят социалистическа дъР 
жавна общност, която е доста 
тъчно стрина в днешния свят, 
в който народите все още са 

работническа изправени пред империализ-
може

зател ни
иделото

човешкатя свобода и независи 
мост, за делото на революци 
ята и социализма, за мир и 
обществен напредък в света.

На тези благородни цели 
другарят Кардел подари^ це- 

/себе си и целия овой жилия
вот до последния дъх — непо 
колсбимост и неуморна пре- 
лашгост на революционер, 
дълбоко разбиране на вътреш 

закономерности и дви- 
аили на обществени-

ма и хегемонизма, да 
да защити всеки от тях и всич 
ки заедно, тяхната нпщюнал 

и свободноните 
жепгите 
те процеси, блестящ и пропи 
цателен ум на велик марксис 
тки теоретик, 
сила и смелост на стратег на 
революционното

на независимост.
(решаване за пътя на социали 

изграждане, кой-стическото 
то избраха.визиопспската

(На 2 стр.)развитие,
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монолол в

те на и до-нгелносг, 
ороволно 
солидарност на

ооциалетически те
партии

във вътрсшйи- 
отго

менитарно-дредсталителна
г.ънпнос'гта
ооллк Ля

ма
решителни и
тенденции. птолш-

решаване, от- С далжушкм*^'Тард°. 
трудовите хора. ционно Д личен пришос

е ролята на ДРУ- даде оп и*» ™шата
извражданею към творт щсврсмсипо

сво- революция, а |(Т)ея.
постоянно насърчаваше креа 
тилното, изследователско и 
критическо отношение към 
социалистическата сям~ъмес-
вителиа и практика. Също- 

особености ла това 
за другаря Ка-Р*

киге.
гресивните 
ния, ненамеса 
те раооти ла другите и 
верността на партиите и Дви 
женията тхред своята раооти 
ческа класа и народ.

другарят кардел разви тео 
рията и практиката на изгра
ждане на нашата народна 
титаст като отделен оолик на 
диктатурата на пролетариата 
и организирането на °Ра™^а 
та общност на 
народа и народност на Ют о 
славия. Теорията никога не

обществената
(рутмнер-

кояго вл двлже-
сгавлява
политическото
чуждено от 

огромна
хчардсл вгаря 

иа наша»а оощност на
попил и (равноправия народи 
и народности, итце от първи 
те ДНИ на своята революНИ^ 
иа активност, той вижда зна 
чоиисто на решаване тта меж
дунационалните отношения 
1В1.0ХУ основите на марксистко 
то меше за националния въп
рос. изхождайки от това ч
междунационалиитс отноше 
ния в една многонационална 
НШ1 се обоснова

тлели
отношение

ся антогдогматиината
изследванията, 

търсенето на ис 
критичността

и досеплатите ст,з 
визионерски 

бъдещето, в ново
то лелико утре, дълго ще 

пътищата ла иаша-

на-дел
.соченост иа 
смелостта вотделяше от 

практика, а всяко 
огво и практицизъм му сяха 
чужди, ь своите теоретически 
трудове и практическата деи- 

изг,раждане го на новл 
отношения влна- 

бяха

към — винаги заедноТито и Кардслтината.
практиката 
нания. Неговите рическите придобивки «а 

шата революция, така и тру 
довите хора на Югославия с 
основание са горди на негова 
та историческа 
революционно дело, на своя 
герой на Народоосвободител 
ната война и герой на социа 
листическия труд 
Едвард Кардел. От неговия 
революционен лик и дело шс 
се вдъхновяват и днешните, и 
бъдещите поколения на наша 
та страна и всички онези, ко 
ито се борят за свобода, про
грес, мир и равноправие на 
хоратя и народите в целия

на-могат дастрана
ваГ сЧ*ло ВьРАи лс-»иили/*»иоС1,

самоииределсале
ли ла-

; кивот.
Неговата революционна лич 

стана израз на прогре- 
стремежи на работни

погледи вЛаМЛОПалПО 
л равпопривле 
*»одЛ
ма

НОСТност в
обществени 
ги изходни

осветлява 
та борба за окончателно осъ 
ществяване целите на нашата 
революция-

плах^ир- 
осичхепо раз

сивните
ческата класа и човека и иа 
всички исторически

ЛИЧНОСТ и— лоСТО лоснови му
за историческата 

кла
па а хартия‘Л, преломи 

повлия върху при 
на такива прогресив 

реше-

ировеждана след 
ги го на

съзнание го
мисия на работническата 
са и дълбоката вяра в твор
ческата сила на народните ма 
ои. вярата в човека. Оттук 
и неговото дълбоко чувство 
за необходимост от демоюра- 

развитие на социализ-

^аоогена и 
идванехх) на другаря 
чело на ххартията — Другар
ят хчардсл всестранно сс оао 
тъпва в излралчдането на на
шата федеративна оощносг 

последователно

творческидругаря Едвард 
в постиже-

делото на 
Кардел, вградено 
нията на 
и стремежите на Съюза на ко 

работническата

емането 
ни и хуманистически другарят

нашата революция нашата револния, които на 
юция донасяха нови успехи и 
победи. Другарят Едвард Кар 

живот, борба и 
символ на неиз

мунистите, 
класа и трудовите хора, всич- 

наши народи и народнос 
да създаде само чо-

приложе- 
^зи принципи в прак

принос ки
затично

ма върху основите на самоуп 
1равлението и за действителна 
та роля на държавата на ра
ботническата класа, като ин
струмент на владеене на са- 

тази класа, а не 
в нейно име. Върху то

дел със своя 
творчество е

ние на
тикага. Даде голям
в последователното социалис
тическо решаване на между на 
циоиалните икономически от 

на ношения във федеративна 
Югославия, изтъквайки особе 
но връзката на последовател- 

осъществяване на нацио 
и в об-

сила на нашетоти можа 
век, който е израстнал от ра 
ботническото движение и кой 
то всеки атом на своята сила 
непрекъснато е ангажирал за 

идеалите на работ-

черпаемата
революционно движение, 
шата епоха — епохата на не

човешко освобож свят. 
епохата на социалис-

на-

ционално и 
дение,
тическата революция и социа 
листическото самоуправление. 

Както и той самият с осно- 
гордееше от исто-

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА 
СФРЮ, ЦЕНТРАЛНИЯТ КО 
МИТЕТ НА СЪЮЗА НА 
ЮГОСЛАВСКИТЕ КОМУНИ

мата
власт
ва се обосновава неговата пое 
ледователна, трайна и енер- 

борба срещу всички об 
на бюрократично

целите и 
ническата класа, за които съз 
нателно се определя още в 

и им остана без
но
налното равноправие 
ластта на икономическите от 
ношения с развитието «а са- 

с овладява-

гична 
лици
пачаване на ролята и функ
цията на власт в социалисти 
ческото общество. Затова той 
постоянно подчертава конти- 
нуитета в демократичното, са 
моуправителното развитие на 
нашето общество за създава
не на такава социалистичес
ка самоуправителна 
твена общност, в който чове
кът ще бъде освободен как 
то от експлоатация, така и от 
подчиняване на какъвто и да 
било монопол.

младостта си 
гранично верен през целия си

стиизо- вание се

КОГАТО УМРЕ ВЕЛИКАН—ЦЕЛИЯТ НАРОД ПВАЧЕмоуправлението, 
не на трудовия човек със 
средствата, условията и резул 
татите на своя ТРУД* 

Революционното творчество 
на другаря Кардел намери пъ 
лен израз и на поле го на 

общес- развитие на ооществено-ико 
номическите отношения и 
материалното развитие на на 
шата социалистическа оощ- 
ност. Особено е значителен 
неговият принос към маркси 

В своите научни трудове, че ските отношения и матери 
алното развитие на нашата 

социалистическа общност. 
Особено е значителен негови
ят принос към марксическо- 
то научно фундцране на об
ществено-икономическите от
ношения .изразени в консти
туционните промени от 1971 
и 1974 година и по-нататък, 
разработени със Закона за 
сдружения труд и другите за 
кони в нашата обществено- 
икономическа система. Тяхна-

Републиката Йосип Броз Тито още 
своя най-близък сътрудник, дру- 

11 часа цялата страна с едноми 
един от най-скъпите

на югославските комунисти, 
вгради себе си във всеки дял 
на социалистическа Юголавия-

Спирайки се върху заслуги
те на ДР- Кардел за междуна
родния престиж на социалисти 
ческа необвързана Югославия- 
Ф. Ходжа между другото ка-

Президентът на 
веднаж е отдал почит на 
гар и съратник. Точно в 
нутно мълчание почете паметта на 
синове на словенския и югославските народи.

От Едвард Кардел се простиха Марян Рожич, Живорад 
и Франце Попит.Ковачевич, Фадил Ходжа

ду нас не се намира вече бе 
лежития Ръководител на на
шето работническо движение, 
прекрасния човек, последова
телен
юционер и ненадминат теори 
тик ня самоуправителна соци 
алистическа и 
Югославия.

С най-големи държавни 
1военни почести в Любляна на 
13 февруари беше погребан Ед 
вард Кардел, член иа Предсе 
дателството на СФРЮ и член 
на Председателството на ЦК 
на СЮК.

На погребението на

и за:
„ На другаря Кардел се па

дна голямата роля и в борба
та на Югославия и Съюза нашш комунист, велик револ
югославските комунисти за 
създаването на нови, по-демо 
кратични международни от 
ношения: той последователно 
се бореше за зачитане на 
пълния 
страна.

необвързанаПСТНИН НА БЪЛГАР
СКАТА НАРОДНОСТ В 

ОФР ЮГОСЛАВИЯ

своя
другар и съратник присъству 
в а и президентът и а Републи 
•ката Йосип Броз "Пито.

Най-високите ръководители 
от Федерацията, от 
републики и покрайнини 
около 200 000 граждани, отда 
доха вчера Преди обед после
дна почит и се простиха от 
великия революционер, дър
жавник и творец, Едвард Кар 
дел.

Но ликът на другаря. Кар
дел ще живее вечно в наши
те спомени, а делото му, про 
никнало във всички пори' на

суверенитет на всяка 
равноправието, нена

месата във вътрешни работи 
на- други страни, доброволно
то сътрудничество, спазване
то на Хартата на ООН и от
говорността на всяко револю 
ционно движение пред своята 
работническа класа 
■род.

Иалмм вееня ■•тъй
Уртн^а р«дамциовим всички

НОЛ*ГИв 
Директор 

ТОДОР ВЕЛЧЕВ

и нашата революция и социа 
листическо изграждане, ще бъ 
де запазено като трайна при 
добивка. С другаря Тито той 
е най-видният творец на само 
управителна социалистическа 
Югославия. Минал трънливия 
път на революционната бор 
ба, дълъг пет десетилетия! той 
участвува във всички по-зна 
чителни събития. Делеше с 
нас всички радости и грижи, 
през които мина нашата ра 
ботнмческа класа докато 
стигна онова, което днес пред 
став ляв а и
Вграждаше целия себе 
чки

та същност е в това, че с не 
пооредствено обединяване на 
труда с управление на сред
ствата за производство в об
ществена собственост, непос
редственият производител да 
стане господар на своя труд, 
неговите уловил и

Главен и отговорен 
МД*итор

СТОЯН СТАНКО» 
Тохиичаеми редактор 

БОГДАН НИКОЛОВ 
Телефони: директор — 
46-454, Редакция 52-751 

Годишен абонамент 100, 
а полугодишен 50

и своя на- 
Обяоняваше неотложна 

потреба от мир и миро 
любива коегзистенция
та

ФАДИЛ ХОДЖА: БЛАГОДА
РИМ ТИ. ЗА ВСИЧКО КОЕТО 
НАПРАВИ!

във вре
мето, към което принадлежим. 
Не така рядко, 
купната политика на нашата 
страна, биваше посрещнат от 
жестоки критики, но той дъл 
боко

резулта
ти, на тази основа да овладя 
ва със съвкупността на отно 
шепията в общественото въз
производство.

Другарят Кардел

както и цело

Прощавайки се от до. Кар 
от името на Председател 

ството на СФРЮ, поппоедсе 
дателят на председателството 
Фадил Ходжа, между другото 
изтъкна:

непрекъс- 
“ нат И неуморно, ръководейки 

се от научната мисъл 
Маркс, Енгелс и Ленин, 
сеше все по-дълбоката и по- 
пълна истина за съвременно
то общество — 
на югославското 
чеоко

дел
по- уверен в правилността 

на новата визия на междунл 
родните отношения и отноше 
нията между социалистически 
те страни, 
ри Югославия , беше • устой
чив и последователен. Измина 
лото време му дава за право, 
а бъдещето 
степен ще потвърди това",каза 
между другото Ф. Ходжа.

62500-603-9525 
СДН - Ниш

Печатница „Яун Карад- 
ж«чи, Ст. Пауиааич 

М П — Даа

на
което има днес.тър

си, в си
свои сили и огромното 

'Си знание във всеки 
нашето динамично и

„Днес е тъжна цялата ра
ботническа класа на Югосла
вия, тъжни са всички комуни 
'Сти и всички наши народи и 
народности. Тъжни сме и опе 
чалени всички.

за какзвито се бопреди всичко етап от 
бурно

развитие от героичната Наро 
до освободителна борба и ре
волюция, до Решенията на Е- 
динадесетия конгрес на Съюза

социалисти- 
самоуправително 

щество. за неговите 
■оечия. както и за

Л* 8 об-
противо-

зародиши- в още по-голяма
защото меж
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ИЗЯВЛЕНИЕ НА
ДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТАЕЙосИЛп ЕРОЗ^то* ПРЕЗИ

МТАи оргаеш^ади^тге^във^фед Арацията^ЕАЕЕ*Е^Е^ заседание на ор-

ОСТАНАЛ Е ГЕРОЙ ДО
ПОСЛЕДНИЯ момей ДЕЛО ЗА ПЪТЕПОКАЗАТЕЛ

★ Не може Да умре великото, богато и вдъхновяващо дело на другаря Едвард
във всяка клетка на нашето общество, то живее 

изтъкна между другото др. Владимир Бакарич.
Кардел, то е присъщо и живее 
межите на всички нас — в стре-

НЕоценим е приносът на 
хуманистическото 

нашата революция. “ демократическото" за континуитета 
съдържание на’

Говорейки «а 
•но заседание на органите и 
организациите във Федерация 
та на и февруари по 
смъртта на другаря

комеморатив- та идея. която работниче
ското движение от своите заро 
диши изтъкна на своите зна 
мена • 
ление.

тяани социалистически оили 
в ооществото, преди всичко 
авангарда на работническата 
1класа, ЮКИ в изграждането 
на социлисгическа самоупра 
вителяа демокрация;

1^лАеа1Ъ1' на реауоллка-
.а Г>рСМ жпГо
с.ч ь рт га на

повод 
Кардел,

членът на Председателството 
«а СЮК и на Председателство 
то на СФРЮ, между 
изтъкна:

Не е вече 
между

нето на 
Аз си

идеята за самоуправ 
Другарят Кардел тази 

идея разработва в цялостна 
теория на изграждане на со 
циалистичеокото общество вър 
ху основите на самоуправлени 
ето, с което дава извънреден 
принос към марксичесюата тео 
рия

0(ННО

ДР^ гаря ^Д|ВеГрд
АчарДСл, посрсдсх-нол! 1Нс1
вло,хя1а даде следното
нив:

То-.е

Спо-ГяГТ
вдъхновение г 

подготовките за 
въаежлаие; на самоуправление 

к«лко Дълбока аналитич 
ност е осветлявал процесите 
във вътрешното и междунаро 
дното развитие по време 
донасяне програмата на СЮК 
която ни след двадесет 
ни не е изгубила 
значението и актуалността си.

Изключително е огромна 
ролята и приносът на 
Едвард Кардел

другото — Трето, класовият, револю 
ционен характер на народната 
«власт

с колко 
ствувал

„дълбоко съм потресен от е учас непосредствено 
нас другаря Бевц, из 

ключителнд личност на 
то революционно 
Дългогодишен съратник на дру 
гаря Тито. Но можем с дъл 
бока увереност 
ние, всички комунисти 
гресивни хора в нашата стра 
на, работническата класа,

народи и народности, ви 
наги ще бъдем с него, 
говата мисъл постоянно ще 
вдхновява. Не може да умре 
великото богато

като оръжие на рабо 
тническата класа в осъщеотв 
яването на нейната историче 
ска мисия;

втъжната вест за
скъп другар едвард 

кардел — Бевц, кояго 
вари далече ог

смъ рт га на
нашия и революционна практи 

ка в съвременния овят.
наше-

движение.ни за
Родината, 

смъртта на другаря кардел 
члена на

Връхна точка на §ози
представляват -неговите 

теоретични статии за сдруже 
ния труд и политичеоката си 
стема на социалистическото 
самоуправление. Зарад осъше 
ствяване на такъв демократи
чен и самоущравителен харак 

на социализма другарят 
Кардел се бори за ръководна 
роля на работническата кла 
са и водеща, истински твор 
ческа дейност на Съюза на 
комини сгше.

Когато в този тежък час 
разглеждаме цялостта на дело 
то на другаря Кардел и ос 
новните въпроси, с които то 
се занимава, виждаме колко 
творческият ръст и теоретич 
ният континуитет на това 
дело изразяват последовател 
ността на непрекъснатото твор 
чество на самата наша рево 
люция.

при — Четвърто, постоянна опа
сност от явления и тенденции 
на бюрократично изопачава 
«е на техните на властта, 
сочейки на техните обективни 
и субективни източници.

пред^сда гелсгво го 
на СФРЮ, и председателство 
то на СЮК е огромна 
менима загуба за нашия Съ
юз на комунистите и на наше 
то югославско социалистичес
ко общество, за

да кажем, че 
и про

носна

годи 
нищо от

и неза
вси

чки
че не-

ДРУгаря 
в изграждане 

то на обществен о-икономичес 
ската и политичеоката 
ма на нашата 
ска сам оуправ ител,н а

ни Още от първите дни на на
родното въстание и социали
стическата революция, през 
есента на 1941 година, когато 
в разгара на въстанието,запо
чнаха да никнат първите на
род оосвободител ни отбори, дру 
гарят Кардел с теоретична яс 
нота и определеност и с дъл 
бок смисъл за непосредствена 
революционна акция излага 
революционното значение и 
смисъл на народооовободител 
яите отбори. Той посочва 
дълбоко демократичния харак 
тер на новите органи на вла 
стта, които „свободно и непо 
средствено избира самият на
род", както и това, че те с 
въоръжените сили са „основно 
то оръжие за победата на 
правдивото дело на нашите 
народи".

всички наро 
нашата

страна, за ваички трудови хо 
ра и граждани

терди и народности на
вдъхновява

що дело на другаря Едвард 
Кардел. То е

систс- 
социалистиче 

общ
ност, Във воички конституци-

на Югосла- присъшо и жи 
вее във всяка клетка на .наше
то общество, във всяка орга 
низация на комунистите в са 
моуггравителното и федера
тивно устройство на целокуп 
ната наша общност. Над вси 
чко, то е живо и действува 
в стремежите на всички ни, на 
всички трудещи се и народи 
и народности в Югославия.

Всички битки, които югосла 
вските комунисти и работни 
ческата класа водиха през по 
следните десетилетия, предво 
ждани от другаря Тито, вси 
чки съзнания, които в тези 
битки получихме и всички ус

вия.
Другарят Кардел 

век е войник на нашето ре 
волюционно движение, непо
колебим борец, който 
знаел за отстъпване и 
ки. За революционният 
се е определил още от най- 
ранна младост, да би след то 
ва издържал всички тортури 
на ненародния режим, опитал 
всички трудности и опаснос
ти на илегалната работа 
лишал през всички битки на 
Народоосвободителната бор-

пол ОВ31Н

не е 
почив

път

и

ОРГАНИЗАТОР НА НАРОД
НАТА ВЛАСТ

ба.
Като прогресивен интелек 

туалец, поставя се в служба
та на работническата класа, 
оставайки от началото до 
края в първите редозе на бор 
бата за нейните интереси и 
права. Така, много рано е 
станал един от водещите лич 
ности на нейния авангард — 
Комунистическата партия на 
Югославия-

Лично мен, с другаря Бевц, 
■свързват повече от четири де 
сетилетия на труд и борба, 
на тежкия и частен револю
ционен път.

Това бяха четири десети
летия на нашето тясно и не- 
ломътно сътрудничество вина

пехи, които постигнахме — 
цялата социалистическа исто 
'Рия на народите и народно
стите в Югославия — съще
ствено са обележени от ре
волюционното и теоретично 
творчество на др. Кардел.

С инстинкта на революцио
нер, другарят Кардел във 
всеки етап на нашата борба 
за социализъм се съсредото
чава върху ония исторически 
въпроси, от които решаващо 
зависи непрекъснатият възход 
на нашата революция.

Неоценима е ролята на 
Едвард Кардел в създаването 
на народна власт и организи 
рането на братска общност 
на народи и народности в Юго 
славия. От самото начало на 
революцията до днешни дни, 
Кардел,. като пръв и непо
средствен сътрудник на дру 
гаря Тито, стратег и визио 
нер на насоките ня развитие 
на обществено-политическите 
отношения и практически не 
поаредствен строител и орга 
кизатор на народна власт.

ЦГ' 'Т*-------
ЛЮБОВ КЪМ ЧОВЕКА

Другарят Кардел водеше у- 
порита, последователна, не
поколебима борба за развитие 
на социалистическите самоу- 
цравителни 
ношения 
на обществения живот. В та
зи борба той влага всички 
свои умствени, морални и 
физически сили, извънредна 
творческа способност и уме 
ние теоритически да об
общава опита. Визията на по
нататъшното развитие на на
шето общество дава при дъл 
боко чувство за реалните въз 
можности, които предлага по 
стигнатата степен на материал 
но и обществено развитие.

Непоколебимо и решително 
води борба против всички си 
ли. които се противопоставят 
на демократическото развитие 
— против псевдолиберализма 
и догматизма. бюрократически 
те и технократически тенден
ции, както и националистиче 
ските сили от всички видове. 
При това остава последовате
лен и принципен. Странен му

Е. Кардел
обществени от 

във всички сферионни реформи, донасяне 
новата Конституция, в разви
тието и непрекъснатото укре 
пване системата на непосред 
ническа социалистическя де
мокрация и на властта на рабо 
тническата класа.

Братството и единството дъл 
боко са прониквали в негово
то битие и неговото дело. За-

В ОГЪНЯ НА ВСИЧКИ БОЕ
ВЕ В своето творческо дело. ко 

сто продължи с десетилетия, 
в условия, които бурно сс про 
меняха, другарят Кардел кон 
тинуирано дава теоретични об 
основания и практически улът 
вания за организиране и из 
гражданс на органите на вла 
стта и политичеоката система 
изобщо. При това постоянно 
подчертава съществените еле 
менти и условия на това раз 
витие:

ги, до последния ден, прони 
кващи с разбирателство 
дълбоко междусобно доверие, 
засновани на пълно единномис 
лие и акции във всички фа
зи на наше го резолюционно 

изгражда

В периода на подготовката 
й това най-напред е въпрос 
за неразривната свързаност и 
взаимна обусловеност на бор 
бата за класовото и борбата 
за национално освобождение, 
което представлява оановния 
смисъл и на неговата първа 
лкпига „Развитието на словен 
ския национален въпрос". 
За това съединяване на еди
ния и другия факт на револ 
юцията последователно сс бо 
реше със своите статии в 
ужишка „Борба" през 1941 го 
дина всс до смърття си.

Пялата теоретична работа 
и практическо революционно 
действуваме на другаря Кар
дел са посечени към това и 
Революцията да сс стигне кол 
кото сс може до по-пълен и 
ио-иепосредствсн израз твор
ческата силя на народните 
маси. и историческата делот- 
порност и инициатива на ра 
ботмичсската класа. Оттам и 
неговото непрекъснато заляга 

от Оонободилнатя фрон
та до разработката на ролята 
ша Социалистическия съюз в 
делегатската система, 
развитието «а <
кия
листичсски и прогресивни СИ
ЛИ все по-вече ое изявява дъл 
боко демократическото съДъР 
жание па нашата революция-

Противно на предразсъдъци 
те за вссмощисто па държава 
тя и социалистическото изгра 
ждаис, другарят Тито и паша
та Партия съживиха велика-

и това е и притежавал толкова 
любов и неделимо уважение 
не само на своите съратници, 
но и на всички народи и иаро 
дности на нашата социалисти 

общност. Другарят Кари социалистическо 
не. В другаря Кардел, аз съм 
имал силна подкрепа оше 
онези тежки предвоенни го
лини на борбата за чисто?*:

нашата

ческа
дсл с дал огромен принос в 
развитието на теорията по на
ционалния въпрос. Всичко то 
на му е донесло голям автори

в

Първо, дълбоко демокра 
тичоски и самоуправителният 
карактер на народната власт, 
въз основа на обществената 
собственост над средствата за
ПРОИЗВОДСТВО;

— Второ, незаменимата ро
ля на организираните субек-

и консолидация на 
Партия, както и по-късно в 

Маоодоосво- 
бооба. С изклю 

чигелен талант на революии 
онер, той е участвувал в из
граждане нз стратегията 
нашето движение, особено в 

фронт

тст и в света.
Личността на Едвард Кардел

безкомпромисенподготовките за 
б одите лната

символизира 
боси обикновен и скромен чо 

другар тих и неуморим 
исизлсчи-век и

работник. Отдавна 
мата болест е подкопвала ие- 

организъм, но не с мо 
неговите твор

на (На 4 стр.)
говия 
гла ла намали 
чески активности.

създаване на нашия 
на ваички демократически и 
патриотически сили, преди

Често П7.ТИ в последно в ОС 
МС сме си задавали въпрос 

му тази велика си 
П лъл

революционна

на опасносттанастъпването 
от фашизма, за коя то всич
ки сме знаели, че не може да 
сс избегне. През войната сс 

храброст, дълбо 
активност

навя народ- 
основата 

обще 
наооди

от откъде
чудесна ©исогист.Ла и

гоговитната „
Пррбп беше гсоой. останал с 

момент.
с изтъквал с 
ка мислнтелност и 
в създаването »п 
на власт и слагана
нд ново демократическо 
ствп и а равноправни 
и народности из Югославия-

нс.
гепой ДО НОСЛСИНИЯ

богато псволю,гм°
■пграггрчоНеговото

.""шилето обществено битие, в 
основите па нашето общество 
и затова то е трайно- А не-

гопия 
цинтс
в си ИС 
комунист, 
ционер

като с 
иай-широ- 

фропт на всички социа
С твърдостта и Упоритостта 

с из-на нрекалсн комунист 
вън редно творческо разбиране 
на марксизма, Едвард КаР" 
дсл през цялото време на 
следвоенния период е носил 
огромното бреме в изграж
дането на страната и неймо- 
го социалистическо 
ВИТСЛИО

светъл лик на гснсоа 
тис служи като плътно 
и пример на доследон 

неуморим рсволю- 
човск.и прекрасен

хвала на ДРУИска с слава и 
Едвард Кардел.

Е. Кардел и М. Пмндссамоупра 
развитие, в укрепва гаря

СТРАНИЦА 3
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които трудът социализма като проц 
едни, сред- социалистическа революция.

Социализмът представлява 
премахване па старите и 
.-раждане на лови обществе
ни отношения, непрекъснат 

бъде процес на промяна на оощсс 
твото към комунистическо Оъ 

ТРяб»а

!
(От 3 стр.)

е административният я'«ш
Тази и развива *Ума 

характер на нашата Р® 
а съшевременн.) ре

се противопоставя^на

борба, 
нния 
волюдия. 
шителио 
всичко, което

победен ход.
н неговия

рило 
мокра ги че ски
ху коиго
срвото иа

пречи на
Него»ою 

живот.
с дълбок

ния
дело. както 
“я—:
=даМтГГв ™Гма

становищата Кар всичко.
жката т»0регич/ски и двакти- рократазма.

”се застъпва за разви 
комуналната система 

нашите условия. При то- пето и
Ва "абЛ^о^геД"“"И^ нозшчески о—.иашага

ггзгкг" агкразрешаване на телна обшнос1.
0т жизнен десетилетид^тои^с.ед^

икономическата теория и 
практика на революционната 
борба на работническата^

изграждането на соцна 
в. нашата страна. С-|,с 

,труд°ве допри 
много

в
тези

даде 1133- 
изг ражда

самоУ

Кардел 
към

дел другарят
ценим принос

развитието
обществено-ло 

и матс

и те
чески

нанатие
при

ция на 
териалната 
комуната, 
моето ятелно

“=ЬВ-«-ино «Г"
=Е^оЖИ-

ъ може да се ра са и 
клетка на лизма

своите научни
изключително 

към революционното 
.1изграждането 

самоупрапле
но • и.

тд“ш‘- ~г7к^:з
КИЯ живот изобщо. Изтъква- 

сс в това отношение 
изтънчения си слух за ДРУ* 

и гю^инакви мнения в те 
орстичнигс и политически дис 
кусии.

ДВЕ БОРБИ В ЕДНА

г.п110

По историческата
иа югослав 

като авангард 
класа и на 

сили

сМисълта за 
на Съюза шекла

же да
За себе си, че

само като 
организъм.

ги

звива
единния за и

несе
НАЦИО- не само 

осмисляне на 
системата на

в нашата страна.
обогатяването

теоретичните

борбата против 
НАЛИЗМА

1<Ъ'М
те формации. »
сс намираше в

зл производство
Затова този

най-съШРРтвеЯ11те 
черти на тсоре-

Една от
отличителни 
тичната и общата революдио 
нна дейност на ДР- Кардел

на
в ДРУ
обликКоайъглеп. камък на наша

та социалистическа сам0'™ра 
вителна система е делегатска

система. Работейки върху .мания 
сист до. Кар зъм изобщо,

В непрекъснатото 
за автентични съдържания па 
социалистическите самоуира-

о б ществ ен о -и коно ми 
отношения, за изграж 

коицент

мие 
към 
вишсто Ня

ствата 
ги ръие. 
иа обществена 
следователно, 
социализма трябва Да 
преодолян.

Като утвърждава 
собственост

на съкро 
заво собственост. изключителна спо 

на борбата за
е неговата 
собност делите 
комунизъм да формулира и 

пътища, средства и цели 
революЦи°нната

етап от борбата и 
оглед на съществуващи-

социалина научния пав развитието
та
нейното изграждане 
дел казва. че тя представлява 
облик на организираност - 
работническата класа и на вен 
чки трудещи се. т. е.. гражда вителпи
иите както за изпълняването иа
властта, така и за управлява 

обществените работи вър
самоуправлени но

търсене
като, обшсстве 

и нейното
Социализмът акцияна деще.

непрекъснато да укрепва 
щественото положение и мощ 

трудещия се, все по.-успеш 
но да задоволява неговите ма 
термални и културни интереси 
и потреби, все повече разши- 

свободи и де- 
обществото изоб- 

Другарят Кардел отдел

наоб
във всеки 
то с
те отношения на обществени 
те сили, степента на матери
алното и културно 
иа обществото и международ 

обстоятелства. Това осо

об ш е ств ено-и к о поми чес к о с ь - 
в оистсмата ’на сочески

дането на цялостен 
на работническо

самоуправление,
критичеоко отноше - 

на изгра

надържание 
циалистическото самоуправле 
ние като отношение измежду 
самите работници, а не като 

измежду работни- 
Конститу- 

Законтът за 
казва до- Кар

и обществс- 
със сме развитиене с

ху основите на
Тази система е „онова, в 

което Маркс виждаше оонов 
пата характеристика на дик- ждане на
татурата на пролетариата, т. рят

работническата класа, стираше
като държава, ------------- ■
нашата самоуп 

организация обхза 
не само работническата 

всички граждани

лост за 
ние към практиката

неговитеРява 
мокрация в

отношение 
ците и държавата. 

От 1974 И

ето. ните
бено се отрази в неговия при 

към конципирането и
социализма, друга- 

Кардел постоянно лиси 
върху концепта, че

що.
но подчертава, чс да се 
ни обществото, значи да се 
откриват във всеки етап, във 

на социалисти-

цията 
сдружения труд,

нос
формулирането на историчес- 

документ на нашата Пар 
тия. Програмата на СЮК.

ме-
е.. наорганизирана 
като при товя 
равителяа

кия

Тнто св записа в траурната книга всеки момент
процес, ония средства 

на об
ческия
и пътища на промяна

които свързват за
Творческата теоретична ми 

съл и революционна дейност 
на др. Кардел
залегнали и в целокупната ме 
ждународна политическа ак
тивност на Югославия и Съю 
за на комунистите. Беше най- 
близкият сътрудник на ДР- 
Тито в изграждането и осъ
ществяването 
та и необвързана 
на социалистическа 
вия-

книга, 
члена на

Тито се записа в траурнатаПрезидента
бе открита по повод смъртта на

СФРЮ и Председателството на

ша
класа, но и 
и трудещи се”.

Дълбокият теоретичен ана 
лиз на 
литически 
разени
и системните 
значение за 
развитие на социалистическата 
демокрация У нас и за разви 

социализма в света 
Каодел изнесе в своето капи
тално дело „Насоки на разви 
тие на политическата система 
на социалистическо самоуправ 
ление".

В Конституцията отделно на 
нов начин са разработени и 
изразени отношенията във 
Федерацията. Във връзка 
това трябва да се изтъкне 
творческият принос на др. 
Кардел към теоретичната раз 
работка и практическо прило 
жение на становищата на 
Партията върху един от въз 
ловите въпроси на стратегия 
та и тактиката на нашата ре 
полюция-— по националния

ществ ото, 
дачите в даден етап от разви 
тието с дългосрочните 
ма революционното движение.

Историческата водеща 
двигателна роля на Съюза на 
комунистите др. Кардел сла
га в средището на своето те 

поли-

която
Председателството на 
СЮК Едвард Кардел.

Президента
„До последния ден от твоя 
Бевц, остана верен на идеалите

Даде огромен принос в изграждането 
нашата социалистическа, самоуправителна, необвъР 
зана общност и засилване на братството .. единството 
на нашите народи и народоости. Твоя светъл оораз 

революционер ше бъде пример и под- 
сегашните и бъдещи поколения- 

Любляна, 13. 2. 1979.

дълбоко са
цели

новите обществено-по 
отношения. из 

в новата Конституция 
закони, тяхното

Тито записа следното:
живот, драги дру- 

на нашата ре-
и

гарю 
волюция.

на
по-нататъшното

на нгзазисима- 
политика 
Югосла-

оретично обсъждане и 
тичеоко действуване. При то 
ва той подчертава, че Съюзът 
нд комунистите трябва да се 
потвърждава и развива като 
вътрешна двигателна и кохе- 
зионна сила на

тието на
на комунист и 
тик на

Тито С далновидността на дъР: 
жавник и революционна 

страст ясно видя. че мирът, 
свободата и незазисимостта 
трябва да се извоюват, а че 
могат да бъдат запазени и 
отбранени само с тежка и 
безмилостна борба против си 
лата, против всяка агресия и 
доминация- Още през 1939 го 
дина виждаше, че всеки път. 
всеки опит на народа да се 
изкупи с някаква „яеутрал 
ност” в голямата битка, коя 
то водят силите на прогреса 
и реакцията, свободата и 
насилието. безусловно води 
към поражение на революди 
онното движение и загуба на 
национална самостоятелност. 
Беше дъ-пбоко уверен, че бор 
бата за национално и социал 
но освобождение на нашите 
народи неоазривно е свърза
на с борбата за обществен 
прогрес в света, за свобода и 
незавиоимост на всички на 
роли и страни. Това съзнание 
представлява, едно от трайни 
те определени а на външната 
политика на СФРЮ и СЮК.

Епохален е приносът му в 
развитието на теорията, идео 
логията и политиката на не- 
обвъзването, той не виждаше 
само един от най-значителни 
те самостоятелни фактори на 
международната политика и 
сътрудничество, но още пове
че — вид на прогресивно об 
ществено- икономическо, поли 
тическо. културно преустрой
ство и свързване в съвремен 
ния свят.

сдружения
самоуправлението е оная си: дел, дават средства да сс раз 
стема на обществени отноше реши противоречивостта на 
ния, ' в която могат най-успе такива облици на обществена 

с шно да се разрешават и най- собственост, която отделя ра 
е свободно да се развиват обще ботник» от средствата за про 

ствено-историческите процеси изводство. Такава обществена 
на преминаването от' класово собственост не е вече дъР- 
към. безкласово общество. жавна собственост, но непо-

' средствено обща собственост, 
РАБОТНИКЪТ ДА БЪДЕ ГО-: а по този този начин и лична 
СПОДАР НА СРЕДСТВАТА

политическата оисте- 
да ук

единството на най-ши

труд и
ма на самоуправление, 
репва
|Р0кия фронт на социалистиче

си-ските и демократически 
ли, обединени в Социалистиче 
ския съюз и в другите обли
ци на сдружаване на труде
щите се хора.

собственост на всеки поотде- 
’ лен работник в оная степен, в 

Най-забе лежите лен е при- която наистина му обезпеча 
носът му в изграждането на- -ват като свободен и равноп-ра 
системата на самоуправителни вен с останалите работници 
обществено-икономически от- в одружения труд с общество

Другарят Кардел на Едина 
десетия конгрес на СЮК още 
веднаж напомни, че и днес 
в съвременна и демократична 
социалистическа Югославия 
съществуват два главни полити 
чески и идейни фронта — 
фронт на ооциаяистичеокото 
самоуправление и фронт на 
противниците, които както ка
зва той, никак нс смеем да по

въпрос.
В своя

рзтр издание на „Развитието 
на 'словенския национален въ 
поос" другарят Кардел 
двете опасности, които се явя
ват в оазвитието на междуна жения труд, както й в дрку 
ционалните-отношенията в на- ментите - и решенията на Де,- 
шата страна й в международ сетия, 
ните

предговор към вто

ношения, изразени в конститу 
ционните промени от 1971 и . тоуд и условия и с резулта- 
1974 година. Закана - за сдру

ни средства, да управлява със
сочи

тите от своя труд.

Сдружаването на труд и сре 
и Единадесетия контГ дст.ва, което е основата за по- 

отнощения ,в съвременни грес на Съюза- на югославски голяма производителност на
те условия- -. \ - те г комунисти.ТВ своята аЮги' труда, повишението на дохо-

От една; -страна, това е опа вност той инайстира към по- да. иитепоиоането на съвкуп 
сността ф',; наЦйоналйзъМ, за следователното .осъществяване . пия обществен труд в единна 
която казва,; че.-е. „един от на - обществено-политическото .оистема на сдружения труд 
най-оеакЦй^н-нйтр.; идейни фак положение на ' трудещия 'се,' и непосредственото разполага 
тори, к о те г л .'я т; - на з ад, за- който е основата на: целокуп не" т работника с цялостта 

- ерциалистичерката пер .ните социалистически само.у иа .отношенията в обществе- 
спектива,^пре.чат На .създава правителни обществено-иконо ното възпроизводство

иичерки -отношения. Бореше - тоеймет от изключително «п 
се за осъшествлваме- на обще мание яа др. Кардел. Той со 

У иа «^пестдаета Ус - .ги съшинокото значение на
проблематиката на разгшг-г, 

кстобйчеСки • йеоиод. Т^Г-ла средствата, уелмията и ре' ното “-ъзпроизводство и 0тно 
« » -зулйтпе отсвоя -труд и «ъ.р шенията ва работниците към

« ХУ-™ЗИ' оонота «а »"аде? миналия труд за
п „ ’ с вялостта «а общественото, «а система на социалистиче-

чартТазДаРдра: к^.тоГеП°оД с^кТда^^Ге аЛзк^о' Т™ са™у«ра“и обШе- 
пасността от бюрократичес- чителна научна стойност ?а ™0ЛО-И1отно«“чески отноше-

дценяваме, макар че другият 
фронт е твърде отслабен. Едно 
условие от постоянното у креп 
юане на фронта на социалисти 
чеокото самоуправление е 
единството на най-широките 
юоциалистически и демокра
тични сили в нашето общес 
тво. Другото условие е необ
ходимостта Съюзът на кому
нистите идейно-политически и 
организационно 
да се обезпечи от възможност 
та от проникване на бюрокра 
тични и технократични 
логии и практика, от национа 
листичес1си и псевдолиберали 
етични схващания или еснаф 
ско левичарство в неговите ре 
дици:

Другарят Кардел е един от 
най-бележитите

тварят
е

максимално

ни
лен идео
ва

развитието

строители на
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КОМЕМОРАТИВНИ заседания В НАЩЦТЕ ОБЩИНИ

почит към образа и делото 

на Едвард Кардел
Смъртта на великия югослп " **

веки Революционер ЯЛ°ГП°“^
ник. мислител и творец най 
близък съратник на другар“'
Пито, и в общините, в които 
живее българската народа“™ 
дълбоко тропна трудовите хо 
ра, гражданите и цялото 
селение. ~ 
хвана всечки. «о г 
и твърда решимост

За равноправието
Другарят Кардел изтъкваше, че боибатя 

пред°коя?оМи л^бил66 ^ Представллва отстъпване 
ничаиане Т° на на "Г"
югославски народ. Против национализма 
да се води борба от 
централизъм
ниго тази борба може да 
литическа критика. Комунистите 
ствителни и последователни

против

да билоСУРДУЛИЦА не може
позициите на унитаристическия 

или какъвто и да било
■върху приемането на такива 
Фогресивии и хуманисти че скиотоюшеии^, които иа нашата

революция донасяха нови ус 
пехи и нови победи. Другарят 

двард Кардел със своята жи 
знена борба и творчество е 
■символ на незчорпаема 
на нашето революционно дви 
жеиие, нашата епоха, нацио
нално и човешко освобожде
ние, епохата на социалистичс 
оката революция и социали 
етическото самоуправл©ние.

БАБУШНИЦА

По повод смъртта 
™ря Едвард кардел 
•чруари -
'СТОЯЛО
ние на

«а дру-

» СурдулицаНс=1 
комеморативно засед.ъ 

Т4-. изпълнителните тел 7оргаГз^™ТПТбШЧ™

скупщина ,НрИуП Общинската 
и целите на великия «арОД(11^В0Лю
всички югославски вароди и сони?™,Я герой и те.ро? на 
иародаос™ да П.ретао,язат ,

телят на Общдаоката кда*' 
рекция На Социалистическия 
ъюз Любен Величков 
°т заседанието с- 

ни съболезнователними до 
СФРЮ

хегемонизъм,
сведе на идейна и по

следва да бъдат чув-
в зачитането принципа 

на национална политика, който Партията 
прокламира. Премахването

на-Безмерна СКРъб об 
едновр е м енн о отдавна 

и преодоляването на нади-сила
оиалистическите прояви на 
социалистическите сили на всеки отделен 
друга страна, за осъществяването на 
национално

първо място е въпрос на 
народ. От 

политиката на
равноправие е от съществено 

за икономическата стабилност
значение 

на всеки отделен народ.ДИМИТРОВГРАД
Знамена на 

огромна болка по 
другар, визионор и 
нашата

Тази самостоятелност 
с икономическата самостоятелност 
виге трудови колективи. Икономическата 
пост на народа е само продължение 
та самостоятелност на всеки

половин копие, 
загубения
творец на

ооществено-полмтиче 
ска система и самоуправление

на народа е тясно свързана 
на човека и него- 

самостоятел- 
на икономическа-

са изпрате- Вестта за смъртта 
гаря Едвард Кардел в 
Бабуншишка община бе 
ета с дълбока скръб 
На И февруари 
ните

на дру- 
цяла 
при 

и печал.

„ телегра-
председателствата на

а и “а Централния ко 
пГп. На СЮК и семсйството 

на Па починалия Кардел. 
комеморатиани 

са проведени и 
основни

то. човек.
Тъжна вест за изпълнител- 

тела на всички общсстве 
но-политически 
и Обш;инската

смъртта „„ 
другаря Едвард Кардел в Ди 
мигровградска община бе 
ета с голяма печал. От

заседания 
всички 

на сдру 
труд в Сурдулишка 

^ коит° също е го 
ворено за огромното 
на великото дело 
великан на нашата 
ЦИя Едвард Кардел.

организациивъвпри 
името

всички обществено-поли 
тичеоки организации в общи 
ната са изпратени съболезно 
вателни телеграми до Предее 
дателството на ЦК На СЮК 
и Председателството на СФРЮ 
и семейството на другаря Кар 
дел.

скупщина са 
провели съвместно комемора
тивно заседание, на което е 
едноменутно мълчание са от 

значение . дали почит на великана на 
на починаля

организации
женид 
община. на

на

Отбрана на интерв 

сите на вшни
нашата революция Едвард Кар 
дел. За жизнения и творчески 
революционен път на Кардел 
е говорил секретарят на Об 
шинокия комитет на Съюза 
на комунистите в Бабушнишка 
община

револю-

В словото ои, произнесено 
пред изпълнителните тела на 
обществено-политическите 
ганизации и Общинската 
шина.

В неделя на 11 т.м. 
бедните часове

в следо 
се е състояло 

комеморативно заседание, на 
което са присъствували члено 
вете на изпълнителните 
ни на всички обществено-поли 
тически организации, Общин 
ската скупщина 
тели на ЮНА.

ор- др. Миодраг Пан
скуп

другарят Величков ме 
жду другото е казал:

Със своя живот и 
гарят 
наред
революционно движение и не 
говите борци с онова съзна 
ние и средства, които им по
могнаха да проникнат в обек 
тивните закономерности 
развитието на обществото и 
в тях търсят изходна основа

чич.
На 12 февруари във всички 

основни и трудови организа
ции и местните общности в 
комуната са се провели отдел 
ни комеморативни заседания, 
на които е говорено за дело
то и творческия път и образа 
на Кардел, а от повечето из 
пратени съболезнователни те
леграми до Председателството 
на ЦК на СЮК и Председа
телството на СФРЮ.

Накрая в най-къои черги да 
кажем, че и в нашите общи 
■ни тридневната жалост по за 
губения син на югославските 
народи и народности премина 
ха в дт.лбока скръб и в твъР 
Ла решимост делото и идеа 
литс на Кардел да станат на 
ша ежедневна практика.

орга дело дру 
Кардел десетилетия 

въоръжаваше нашето
Работейки обществено-политическатавърху

система на социалистическото 
Кардел даде значителен

и представи 
За жизнения 

и творчески път на другаря 
Кардел е говорил Венко Ди 
митров, секретар на ОК на 
СКС. който между другото е 
казал:

самоуправление, др. 
принос и към развитието иа 

концепцията на всенародна отбрана. Стоеше на ста
новище, че на евентуалния агресор не е възможно 
да се даде отпор, нито да се извоюва без 
и доброволно участие 
с оръжие и други облици 
щават най-дълблоките

на
съзнателно 

на широките народни слоеве, 
на съпротива те да защзх- 

интереси на работническата

,,Спря сърцето на един от 
най-големите хуманисти 
нашето време. Между живите 
не е вече другарят Кардел, ве 
ликана на марксическата ми- 
съд, най-близкият сътрудник 
на другаря Ти го и един от 
главните архитекти на всички 
наши документи от Револю
цията до днес, понеже него 
вите идеи ще живеят и след 
смъртта му.

На 12 т.м. във фабриките 
машините за момент спряха 
— отдадена е почит към обра 
за и делото на Едвард Кар
дел. Ученици и преподаватели 
са провели по един тъжен 
час, а във всички трудови ко 
лективи са се състояли засе 
далия, на който 
последна 
лик революционер. На комс 
моративните заседания са по 
днесени 
знения път, 
и творческо дело на другаря 
Едвард Кардел.

на своите акции към револю 
на ционните обществени проме

ни. класа и на всички 
ческо

тРУДвЩи се — своето социалисти- 
амоуправително обществено устройство; своя

та свобода, независимост.
Неговият революционен об

раз
сивните стремежи на работни 
ческата класа и на човека на 
всички исторически преломни 
моменти, творчески влияеше

стана израз на прогре
суверенитет и териториална 

Цялост на Социалистическа федеративна република 
Югославия, равноправна общност на всички югослав
ски народи и народности.

ПЪТЯТ ПО КОИТО НИ ВОДЕШЕ НАШАТА ПАРТИЯ И ДРУГАРЯ 

ТИТО ВЪВ ВСИЧКИ ЕТАПИ СЕ ОКАЗА ПРАВИЛЕН
(ИЗ РЕЧТА НА ЕДВАРД КАРДЕЛ НА ВТОРИЯ КОНГРЕС НА СКС)

шадиранс на фракционсрство- 
то, не само бе запазено, но 
напротив, победоносната ре
волюция го заздрави още по
вече. Това единство не е слу 
чайно, «иго преходно. Почива 
върху дълбокото съзнание на 
нашите партийни кадри и ос
таналите членове на нашата 
Партия, че нашата Партия не 
опечели победата, поднесена 
на табла, но я извоюва в теж 
ка и кървава борба, начело 
с работническата класа и 
всички трудови маси! и че тя 
ис извоюва тази победа слу 
чайно, но затуй, защото на 
шатя Партия имаше правилна 

укрепва лития на борбата, защото 
знаеше да употреби правилни 

монолитна средства на борба и защото 
пътят, по който водеше наша 
та Партия другарят Тито във 
всички етапи ое оказа прави
лен (Аплодисменти). Един
ството в нашата Партия не 

всяка задача по пътя е сляпа дисциплина, но дъл 
бока съвест _ и съзнание, че 
пътя. по който първи нашата 
Партия с друга пя Тито наче 
ло. с единствения ппавилен 
път към социализма. (Аплоди 
сменти). Нашите кадри не са 
чиновници, те нс са хора, ко 
цто механически приемат ие-

е отдадена 
почит на този ве- бата за затвърдяване и разви 

тис апарата на 
власт, за организиране на со 
циалистичоската стопанска си 
стсма, след това в изгражда 
ис то на държавата при моби 
л изпра не на масите о борба 
та за социализъм, при укреп 
ваше съюза между работни
ци, трудови селяни и остана 
лиге трудови маси и т.м. То 
ва са успехи, които в същото 
време представян ат 
към теорията и 
па социализма.

В тази борба, ръководена 
от нашата партия, последната 
се изграждаше същевременно 
сама, идсологичеоки 
шс изграждаше своите кадри 
и стана здрава, 
партия, която при какаото и 
да с положение, не губи и 
не може да изгуби рсвзлиоци 
ониите перспективи и която 
е способна и за » бъдеше да 
реши
към социалистическо изграж
даме.'

По-нататък,

...ТЕЗИ РЕЗУЛТАТИ ни го- щата. а да не размислят вър 
ху тях и със своя собствен 
ум. Те са борци, които 
зайки в 
партия и в 
борба, бяха готови да жер- 
твуват своя живот, за да мо 
же един ден онова, което те 
носеха в сърцата си и кое го 
считаха в своето съзнание за 
единствено правилно по пътя 
на борбата за

народнатаворят за мощното издигане 
идеологическото ниво на на
шата Партия. Нашата партия 
съумяваше да реши успешно и 
победоносно тешките задачи 
на Народоосвободитслното въ
станис, задачите за развитие 

И а род о освободи тел» I ата 
война и на народната револю 
ционня армия, задачите

нашата социалис* 
революция- Вие зла, 

беше пито лес

вли
Комунистическатакъси доклади за жи 

революционното революционната

БОСИЛЕГРАД

Изпълните шите тела на в си 
чки обществено-политически
организации и 
пият съвет на Общинската 
скупщина в Босилеград на 12 
Февруари са провели съвмест 
на комеморативно събрание 
по повод смъртта на другаря 
Едвард Кардел.

За лика, жизнения и рево 
люционен път на Другаря Ед 
вард Кардел говори прсдседа 
телят на Общинската конфе 
Ренция на Социалистическия 
с'Иоз в Босилеград Борис Ко 
стадинов.

От комеморативиото събра
ние са изпратени съболезнова 
телни
Дателството на Социалистичс 
°ка федеративна република 
^Огославия и до Г/рсдссдатсл

ла

и

развоя на социализъм, 
да стане наистина действител 
носг. Затова ония. които мис 
леха, че този кадър механи
чески ще приеме някаква ус 
тановка. не разсъждавайки въ» 

мпркс-ленинскл 
правилност, преживяха 
ко разочарование. Нашите хо 
ра са навикнали да се борят 
за дела, а не за думи, от кои 
то и да идват те, те са нави 
кнали Ля защищават истина 
та от където и да идва на
падението срещу нея- (Апло
дисменти и викове. ..Така е!’’) 
Тази е причината, заедно до 
сегашната 
кампания против нашата Ппо 
тия. не само че нс разтърси 
нейното единство, но а укос 
пи още повече, издигна я на 
още по-висока степен. (Апло
дисменти).

принос
практиката

тичоекд 
еге, това не 
на, нито проста работа и

да я свърши успешно

Изпълнитсл-
мо

жеше
само идейно здрава и закалс 

в революционната 
Партия- А такава 

беше именно нашата Нар 
Г1о-иататък, тя се оказа

прак- ху нейнатана п ар- те.жтика
тия

способна да захвърли народна 
та власт, да разбие коитрарс 

опити на на-волюциошштс
разбит капитализъм и 

организира гол 
офан

шия
да подготви и 
ямата социалистическа 
зяпа, чието олицетворение е 
нашия Петгодишен план ти 
"с оказа способна. имамси 
„пол вид специфичните усло
вия При които строим социа 
лизма правилно и творчески 
да прилага великата наука
марксизма-ленинизма в бор-

клеветническа
Предее постигнатите 

резултати н.и говорят за то- 
<иа, че едииств-ото на Партията 
което бс постигнато още нре 
ди Втората световна война, в 
борбата за окончателно лик-

теле прами до

ството на Централния комитет 
Съюза яа югосла/вокитс ко

мугеисти.
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Едворд Кардел - архитект на
социалистическото самоуправление

на ЮКП В Москва «ЮП прическата V литичсрката практика на ЮКП.стие иа заседанието кога го ^ ЮКП „а която прочел „но
взето решение РЪ лишчоски доклад .
то да мине в страната.

пороче-черник", „Словенски 
валц". „Израз" и др.

революционно движение. 
рогодишен близък сътрудн 4 

Йосип Броз в лзграждане- 
^ на революционната маркси
ческа партия.
«а победата и
социалистическа,
телна и необвъРзана

В първите години след ос 
бождението Кардел 
се ангажира за афирмацията 
.на Югославия и заздравяване 
к Югославия в мсждунаро/4 
пилге отношения.

Кйрдсл е участвувал в орга 
низанията за провеждане иа 
IV крайова конференция на 
ЮКП за Словения, която се 
Състояла през средата на сеп 
тамари на 1934 в Мсдведе при 
Любляна и на която прочел 
своя доклад „За задачите на 
крайовата организация - 
ЮКП за Словения в отноше 
ние на селския и национален 
въпрос".

активнослед на-През 1941 година 
падението 
Югославия,

всички

на Германия на 
активно участву- 

партийии засс 
Ня ЦК на

страната1937 — отново в

Тито, Кардел 
1937 година се 

Мин сетно 
п Париж,

организация 
закрепване иа 

самоуправи 
Югосла

По искаме на 
в началото на 
връща 
време се задържал

ва на
дания-заседанието 
ЮКП от Ю април, организи-

в I
В тези години Кардел е ви 

наги избиран в най-висшитс 
форуми на Партията и дър 
жавния апарат. Не прекъснато 
е избиран за член на Цеитрал 
ния комитет на ЮКП. На вси 
чки следвоенни конгреси е по 
днасял доклади и активно у- 
частвувал в подготовка на 
най-важните партийни доку
менти.

в страната.
наКардел е член 

на ЦКЕдвардВИЯ-
” ЖДп"«лстяото
на СФРЮ.

Опге тогава Кардел види. мс 
трябва да се правят промени 
и тогавашната политика - за 
тактиката иа комунистическо
то движение, а отдело за от 
хвърляне на секташтвото. ко 

години наред царувало в 
ЮКП и световното комунисти 
ческо движение.

семействоРоден в работничко \

Я5Й ШЯИ*Я§Н|я: роден на 27 янУ*1* 
година в Любляна., 

семейство. Не 
бил член на

Кардел е 
рИ 1910

работническо
говия баща ословенската социалдемократи
ческа партия, а майка муРа 
ботаника в тютюневата фабрн 
ка в Любляна иРодителите го възпита 

обича работническото 
Още като младеж 

връзка с рабо

в Кардел — борец за мирсто

Кардел е бил шеф на много 
които— бой бил Крити 

куван от тогавашното ръко
водство на ЮКП. до настъпва 
нето на радикалните промени 

Коминтерна по този въпрос

Поради това югославски делегации, 
са участвували на междунаро 
дни
дал е нашата делегация 
Съвета на министрите 
тте велики сили за подготов

деец. 
ваха да 
движение, 
той стъпи във
^“КОТО,ДЖ

конференции. Предвож
на

на пе-в

1934 — първа среща с Тито договор вна ми роения 
Лондон и Париж през 1945 
година. Активно е участвувал 
на Конференцията за мир 
Париж 1946 година, на засе 
данието на министрите в Мо 
еква 1947 година, както и на 
повече заседания на ООН до 
1951 година. Той е бил шеф

кадружество
на.

За работата нд Кардел ог
ромно значение има първата 
му срещи с Йосип Броз ^Ги 
то, който като член на 
литбюРо на ЦК на

втората половина

в Педагогиче 
Любляна, на 

елен на Съю 
мла-

вКато ученик 
ското училище в 
16 години, става

комунистическата 
— СКОЮ. Работи в неле 

марксически кръжоци

По
за на 
деж 
гадните училището и други младежки 

в акциите на 
младеж и ра

ЮКП,
напрез

1934 година бил в Хърватско 
и Словения, където работил 

възобновяването на пар
в ня делегацията на заседание 

то на представителите на де 
ветте комунистически и рабо

групи, участвува 
работническата 
боти в нелегалните печатници 
където печата аФиши 11 друг 
революционнен - пропаганден 
материал.

връху
тийните организации. В своя 
доклад, след това посещение 
на Словения Тито написал, че 
Кардел и Кидрич, „са твърде 
способни, активни и преданни 
на движението" и че при тях

тнически партии, където е Съ 
здаден Коминформ (Варшава, 
септември 1947), предвождал 
е нашата делегация на разго 
ворите с ръководителите 
СССР в България (Москава, на 
чалото на 1948), участвувал е 
на много заседания на необвър 
заните страни в Африка, Азия, 
Европа и Латинска Америка.

ра Освободителната фронта 
за Словения, участвува в май 
ското заседание на ЦК на 
ЮКП.

работил върху докумен 
провеждане ня кон

на ЮКП за Словения-
където 
тите заВ началото на 1928 

член на Местния комитет на 
СКОЮ за Любляна, а 
следващата

Крайовия 
СКОЮ за Словения- Като ръ 
ководител на СКОЮ, органи
зирал е прогресивната младеж 
и сътрудничил в 
„Младина".

става
една черта „нарочно се харе 
са, която не се среща много 
при интелектуалците, те 
самок ритични 
тях
От тогавя и започва сътрудни 
чеството между Кардел и Ти-

нагресаПрез февруари същата годи- 
в Словения. На 

ЮКП за Слове-

през
сагодина секретар 

комитет на на пристигналпри
болна чувствителност’'.

няма Кардел във Върховния щабна конгреса на
който се състоял на 18 

1937 година Кардел е
ния. 
април
бил автор на Манифеста 
който били посочени главните 
задачи на работническото дви 
жение в Словения- На Конгре 

той бил избран за член 
на ЦК на КП Словения- 

В началото на 1938 година 
Кардел е отново арестуван от 
страна на полицията. В з-атво 
ра прекарал четири месеца и 
след това преминава в нелегал 
ност. В затворя работи върху

През есента на 1941 година 
Кардел пристига във Върхов 
дената територия в Сърбия, 
рената територия в Сърбия. 
На 26 септември 
в Столице бива 
член на Върховния щаб. В 
свободно Ужице, Кардел уреж 
да „Борба", за която писал 
статии. След германската офан 
зива в Сърбия той отива през 
Сараево в Загреб, където с 
Иво Лола Рибар организират 
Поверенство на Политбюрото 
на ЦК на ЮКП за окупира
ната част на Югославия.

в
то.списанието

Като известен активист на 
ЮКП, Кардел бива по това 
време често пъти арестуван 
от полицията. Затова по ре 
шения н' ЦК на ЮКП той 
бива изпратен на работа в 
СССР. Когато пристигнал във 
Виена, в края на ноември 1934 
година той написал доклад за 
положението в революционно
то движение на Словения.

В СССР Кардел прекарал две 
години. Занимавал се, преди 
всичко с изучаване на полити 
ческо-икономическите въпроси, 
изучавал история и филосо
фия и работил в секция 
та на ЮКП в Комитерна. Посе 
шавал Международната Лени 
нова школа и занимавал се 
с превеждане на марксиче- 
ска литература. В същата шко 
ла както и в Комунистическия 
универоитет на националните 
малцинства от Запад, препо
давал история на междунаоод 
ното работническо и социа 
листичеоко движение и Комин 
теона, 
ското
пия и някои предмети от обла 
стта на политическата 
тика.

публицист и ученКарделПрез 1929 година е завър 
шил Педагогическото учили 
ще, но през декември съша 
та година бива арестуван. 
През 1930 година отново е аре 
стуван след проваля в ЦК на 
СКОЮ в Белград. Прехвърлен 
в белградската „Главняча" къ 
дето бил подложен на силни 
измъчвания. След седеммесе 
чен разпит през септември 
1930 година бива осъден на 
две години тъмничен затвор.

1941 година 
избран за(. I

Кардел е написал много тру 
дове по въпроса на изгражда 
нето на народна власт и въоб 

на новия обществен жи 
в Югославия. Основната

ще
вот
мисъл в неговите трудове е 
самоуправлението, което той 
счита, че не е само демокра 
тическя форма, но преди вси 
чко. процес на освобождение 
то на труда и човека от вся 
какъв вид политическа доми 
нация и икономическа екопло 
атация.

студията по националния въ
прос. Той е считал, че нацио 
калният въпрос е един от 
най-важните въпроси на тога 
вашна Югославия. През 1933 
година в списанието „Книжев 
ност” под псевдоним Тон е 
Бродар обнародва статията 
„Национално впрашане кот 
знанствено впрашане". По-къ 
сно печата под псевдоним Спе 
райе още един овой труд „Ра 
звой словенскега народнега 
впрашаня".

През 1942 година Кардел ра 
боти нелегално в Загреб, Лю 
бляна, където организира 
жението в 
юли 1942 година 
отново на свободна територия 
в Словения и там работи вър 
ху организацията на народ 
патя власт в Словения и Хър 
ватско. На I заседание на 
АВНОЮ в Бихач (26 ноември 
1942) Кардел е избран за под 
преседател на Изпъл тилния 
съвет на АВНОЮ. В 
«а октомври 1943 
покана на другаря Тито 
нов° преминава на работа в 
ЦК на ЮКП и Върховния щаб 
в Яйце. Участвува в подготов
АВНОЮ1 3^седгшие наавною, в Яйце на
избран зя

Дружба с Борис Кидрич
дви

Словения. През 
преминава

След излизане от затвора, 
в началото на 1932 година, 
веднага се включва в партий 
на работа. Заедно с Борис Ки 
дрич и още няколко изтъкна 
ти комунисти, възобновява 
Крайовия комитет на ЮКП 
зя Словения и активно рабо 
ти връху възобновяване 
партийните организации, кои 
то били разбити след 
януарската диктатура, 
тогава, Ктрдел се 
с въпроса Зя влиянието 
Партията всред работнически 
те маои. За тази цел той 
ствува при печатането на 
санията и вестниците: „Кни- 
жевност’', „Нова книга", л«ю- 
блянска правица". „Млада 
жица" и др. в навечерието на 
Втората световна война, Кар- 

се занимава активно с 
публицистика и сътрудничи в 
„Пролетер" „Содобност", „ве

Отделно теоритическо зна
чение представява неговия
труд „Социализъм и войната", 
обнародван през 1960 
в който той показа, че бъде 
щето на социализма не зави- 

само от противоположно 
стите на социализма 
тализма. но и вътрешното 
витие на света На ооциализма.

Много

година

През март 1939 година Кар 
взима участие на първо 

то заседание на ЦК на ЮКП, 
което Тито заказал след за
въртането му от Москва. То
гава Кардел е избран в Секре 
тариата на Политбюрото и е 
бил 
.нето
е един от авторите на тезиси- 
те на ЦК на ЮКП, по повод 
избухване ня Втората оветов 
иа авойна.

си
делна и капи-

разшесто 
Още 

занимавал
началото 

година поистория на работниче 
движение на Югосла- трудове на Кардел 

са преведени в чужбина.отна
Кардел е почетен 

Словенската ките.
задължен с редактира 
на „Пролетер". Кардел

член
академия на нау 

редовен член на Сръб 
ската академия на науките, 
почетен член на академията 
на науките на Босна и Херце 
говина, почетен член на Ма 
кедонската академия ня нау
АВНОЮУРеаТ На наградата на

науча прак
спи

По време на VI 
Коминтерна

което бе 
подпредседател на 

националния комитет 
бождението 
Той е един 
щенията на II 
АВНОЮ. ОТ

конгрес на
кни присъствувал на 

делегация 
превел изве

за осво 
Югославия, 

от творците на ре 
заседание на 

тогава работи

заседанията с на . наЮКП. В Москва 
стното дело на Ленин „Мате 
риализъм и 
зъм". Като

През 1940 
падението 
Секретариата

ДСЛ година живее не- 
Германия 
на Политбюро

то на ЦК на ЮКП. Активно

наемпириокритици-
член За народен горй 

гласен на 10 
година.

върху изграждането 
дателната система.

на актива е провъз- 
декември 1951

на зако 
организиСТРАНИЦА 6
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16 февруари
1979

Белград

редно с практическото революционно поставя
не, създаде съвременно маркоичеоко дело 
епохални, енциклопедични мащаби. С тях за- 
Дължщ и обогати не само нас, своята Партия, 
работническа класа, народите и народностите на 
своята страна, но и света, всички които, в света 
се борят за социален прогрес и мир, за свобо
дата на хората и народите.

ОТ

Безусловно и неотстъпно първо и основ
но убеждение на Кардел — онова, което е про
никнало и наситило неговото практично анга
жиране и теоретично обобщаване 
убеждението в революционното творчество на 
работническата класа, трудещите се, народите 
и народностите на нашата страна. Това е онази 
трайна и широка основа на хуманизма на Кар
дел, на неговия демократизъм и хуманизъм и 
демократизма на делото му, на неговото све-то- 
разбираяе на самата революция и методите и 
формите на осъществяването й. Своето селяче 
ско, плебейско, пролетарско, работническо, со- 
циалнооовободително и национално-освободи
телно определение Кардел намери в два живи 
извора взаимно диалектически сляти в едно 

•цяло: в делото на Маркс, Енгелс и Ленин и въР*
* Щ ХУ това дело основаната акция, която Тито по-

' • . веде на наша почва за коренна промяна на ус
ловията на скзиютеяция на югославските проле
тарии и народите и народностите на Югосла 
вия. Оттук за Кардел следваше като напълно 
логично дълг на революционер в нашата страна 
— да се реализира Титовият концепт на ЮКП 
като партия на масите, като партия, действу
ваща всред масите, която своето класово ра
ботническо определение потвърждава и осъще
ствява като се бори начело на масите, заедно 
с тях и чиято съдбовна отговорност е да бъде 
най-последоватлена и водеща сила в борбата 
за осъществяване на интересите на работниче
ската класа и трудещите се, народите и народ
ностите на Югославия. С развитието на концеп- 
та на такава партия като авангард на рботниче- 
ската класа и в неговото осъществяване траен 
принос даде другаря Едвард Кардел. Непреходна 
е неговата заслуга, че Партията, във всички ис
торически изпитания — а такива през изтекли
те четири десетилетия имаше толкова много — 
винаги беше на висотата на своята революцио
нна роля и че и днес е въоръжена с така ясни 
съзнания За своята революционна роля и отго
ворности в сегашно време и за времето, което 
идва.

това е

№,

Животът на Кардел и делото му са ярко 
потвърждение на една историческа закономерност 
във великите революции, във велките освободи
телни и възрожденски обществени преврати из
растват и велики революционни радетели. Те 
пък, своето дело вграждат в революцията, като 
величието й правят още по-голямо. Едвард Кар
дел е не само една от блестящите креативни 
сили на нашата революция и един от нейните 
бележити водачи и стратези, но е и един от 
най-верните и най-блестящите й изрази, израз 
на нейното могъщество, на нейната основност, 
цялостност, на нейната хуманистична е самоупра- 
ваггелно-демократична съшияа. Той беше един 
От ония, конто 
то ангажиране в борбите за нови съдържания 
на работническите и човешки свободи 
стешс в революцията непрекъснато, но и непре
къснато учеше революцията да расте, на вся
ко кръстовище да знае да си поеме оила зп 
нови постижения, за надделяване на старото и 
за постигане на новото. Оттам и неговото дело 
е един от най-пълните 'изрази на критическото 
съзнание на нашата революция за сама себе 
'Си, това критическо съзнание, което постоянно 
се опложда с нови прониквалия на самата ре
волюция.

с диалектиката на човешко-

ра-

МИСЪЛ И ПРАКТИКА
дсл, през това половин десетилетие на борба 
с болестта, беше твърде плодовит период в тиор-другарят Едвард Кардел не с 

не победи иего-ъпреки че

»ЯЬЪЯЕ™ бт"
— живота си. Бд-

и твогсчески в по-нататъшното претворяване ь и •то^ал.ъ _люционната насока, която е
известна в съвременния овят като и3.
■социалистическо самоупраме - неговият при-

ваш. Вдвагрд Кардел се иар Д Р.о ш съЗДа-
ликани "ач*1ХхРаИтакива обективни обществени ваха и създадоха гаким и смп,т е само
обстоятелства в“™™еа?*гл човешка сгзистсн- 
нрекъсване яа физиче<жа ЮВ(УГ0 революди- 
цня, но нс и ВД^^яс^еТа хората все по- 
ояяо влияние “ живот в съзиу-
решителио да променят я хуманни опре- 
чие с потребите ои и със сХшява фа«та, че 
деления. Именно това “ И живота си Кар- през последните пет години на живо

честното му. В новата Конституция и Закона за
сдружения труд с вграден капиталният принос 
на Кардел. Насоките па развитие на политиче
ската система на социалистическо самоуправле- 

— това с неговото капитално дело. "И с ед

ва — и ще продължи 
си за целите, :на които посвети

ние
Йото и с другото — както и с всичко онова, ко
ето осъщостви преди това — ковеше оръжие 
на СЮК, на работническата класа, на народите 
и народностите на нашата страна в техните ре
волюционни борби, които днес водят и които 
ще водят занапред.

•Проникнал в същината И смисъла на Ти- 
товата революционна насока, той знаеше така 
умно й така творчески да развива всички коисек- 
веици на тази насока, чс стана един от най-по- 
следоватслиите носители на тази нова насока 

борбата на нашата Партия за осъществява
не на нейната авангардна роля. По тази исто
рическа насока, в нейния анализ, разработка и 

,приложение в социалните обстоятелства, които 
през изтеклите над четиридесет години бързо Дсл е неизгашпща звезда на небето на нашата 
и из основи се променяха, Цдвард Кардел успо- революция.

С всичко, което даде и както го даде, е 
което ни обогати и с което неговотовоичко

дело и по-нататък ще ни обогатява, израстна 
във великан на нашата революция и влезе за
винаги в сърцата на нашите хора, на всички 
наши хора, от Вардар до Триглав еднакво на-

живо

вред, като техен другар Кардел, като техен 
приятел. Защото всички знаят това, всички това 
чувствуват дълбоко: факелът на неговата мисъл
и дело се сля неразривно с нашата революция 
и се превърна в нашата придобивка.на

С тази мисъл и ,с това дело другарят Кар-



2 Комунист и ПО-УМНИС НЕГО БЯХМЕ И ПО-ДОБРИ,
практика. хора и дейностите

развитие на 0Сички организирани Фа'<
0ТП0ШМ,ИЯ. торена ““«Геп^ато

ГТа"аше мГГ’ на
Тито. че без с-г.шсс-

на нашите народи
'“'народности, републики и з» 
ТОН-ОМ НИ области и значитслНо

см-ьнтл т ду» .2 "Т „“и"” -

ГЯЬЙГ. аз- гЬ.- гяг= =%аЧЬьл „„ „

шата е^ох! в нашата револю бе си остави и вгрзд 
ция И социалистическото са ледството СОцИаллсШчсс1тте 
моуиравлешю, настъпи о Р ция съвременния симг* 1»» е:= Н?лг«

яо присъстват -в™ 
понататъшни течения на б Р 
бата за социализъм и човеш 
ко щастие.

увеличена крепкостта и 
на югославската 

общност.

наЖАРКОВИЧ да поВИДОВ лели- стабилността 
социалистическа

беше само 
за революционна 
за революционно
обществените

шии а гиреволюция* 
и олицет 

бла- Трябва безспорно и в слу- 
че отделсс изтъкне,

заслужава огром-
другаря Кар

чан Дя 
на студиянашите неговатаПоради всичко

и способност
: и рс 

особено

принос нашия
дел към 
афирмацията на 
на исобвъ-рзвансто 
становища за отношенията в 
международното Работаичес- 
ко движение. Своята богата

иизгражданетодругаря на политиката 
и нашите

действуванстоплуването и
идейно-политически и

силен Съюз па 
на другите ор-

орга-
израз чрез иего- 

тсоретичсскодойдоха до 
азото

шизациошго 
комунистите и 
ганизи.раН'И сили

дълбоко
осветляване на същността 
____ „,мгтм иг« пкото самоуирав-

и а па социалис

Т130. месец заед 
посеПреди непълен 

но с Лазар Колишевски 
болния другар карделв Любляна.

втих
неговото жилище
дойдохме с намерени да ос рт половин век за
1адържГЪпочти час и полови- другаря Кардел основен сми-
ва з^о^айш жив разговор с-ъл на нетвия жнвот е бш а
по текущите въпроси от дей- борбата за <>с“°б0*\"е™ С на Председателството иа работническата класа 

на СЮК и Председа- трудовите хора От “»™
СФРЮ а не за лицн на експлоатация и Д 

болест, С нему прис-ь- чиняване. за “моу"бРщ®ствеми 
задълооче

11
ността 

ЦКна
телството на
своята
щата сериозност и 
«ост и този път се мнтересу 

за бройните актуални 
и проблеми. Както и

щенепосредствено
на овоето щастиеят човек 

бъде ковач 
и бъдеше, за създаване и ук
репване на СФРЮ като брат 

общност на равноправни 
народности. Зя мир 
равноправни между 

За тези

ваше
въпроси
винаги потрано, изказваше с 
изключителна луцидност и 
яснота своите размисли и оюг

Въпреки че съзнавах народи и. 
на болестта на ДРУ 

гаря Кардел, която 
вече го бе йзетопила, от него 

с известна надеж

ска
жееши.
тежестта в света и

видимо народни отношения.
той от най-ранна мла 

своята смърт сеидеали 
дост, па до
бори неуморимо и със страст,
Гт^дноест^РиХУпраеч°кТн.НВКта лепне, като 
™ КппвТгюаече от 40 години стаените отношения, 
той бе най близкият и най-по осигуряват на работническата 
следователюсътрудник и . класа и трудовите хора най следователш дну ^ в |Сгина да бъдат господари на

Ня стратегията условията и резултатите
-своя ТРУД и носители на цело 
1куината обществена полити
ка и чрез неговия огромен 
принос на развитието на само 
пуравлението в нашата прак 
тика. Във всички решения на 
(конгресите на нашия Съюз на 
комунистите, във всички кон
ституционни текстове и зако 

нашата

Й. Б. Тито: над 40 години сътрудничество иси тръгнах 
да, че той ше бъде по-силен 

неизлечима болест и
Е. Кардел и

енергия и способност другар
ят Кардел в тези области на 
сочи към марксическо освет 
ляване яя съвременните меж 
дународни отношения, на 
борбата за мир и за надделя 
ване на всички облици и ви
дове на агресия, угнетяване и 
подчиняване. за превъзмогва 
не на всички облици на сек- 
танство и догматизъм в меж
дународното 
движение, за укрепване суве
ренитета на всяка партия и 
нейната отговорност пред ра 
ботническата класа на своята 
страна върху основите ня пъл 
но равноправие. Поради всич 
ко това авторитетът на дру
гаря Кардел е огромен в очи 
те на трудовите хора и чис- 
ленни държавници навред по 
света.

тическото съзнание, социалис
тическото самоуправление ще 
бъде твърде застрашено от 
технобюрократични и либера 
листическо-ешафски 

Поради

система на обще 
които

от тази 
че Съюзът на комунистите и 
нашето общество ще могат 
още да имат на разположе- 

и бо покуше 
това голяма

ние тези винаги свежи
предложения съратник

изгражданетогати мисли и
на другаря Кардел, които уле 
сняват нашето оправяне и 
разрешаването на най-сложни 
те противоречия и трудности, шения, които дадоха възмож

ност да победи нашата револ 
юция и воички досегашни ре 
зултати в социалистическото 

укрепването 
положе

на ния.
част от своята творческа енер 
гия посвети на възможно по- 
пълната разработка на мяс- 

и ролята на

на нашата Партия в приема 
нето на всички съдбовни ре-

в

СЮК,тото
ССРНЮ и на останалите об-За съжаление, чудото не се 

случи — другарят Кардел по
работническоществено-политически орга

низации в развитието на об 
ществено-икономическите от
ношения и политическата си 
стема на социалистическото 
самоуправление. Неговите по 
(следни теоретически трудо 
ве „Свободно сдруженият 
труд” и „Насоките- на разви
тие на политическата систе 
ма на социалистическото са
моуправление” още дълго ще 
бъдат пътепоказател и мощно 
оръжие в ръцете на нашата 
работническа класа и Съюза 
на комунистите в тяхната бор 
ба за социалистическо самоу 
правление.

строителство и 
на международното 
ние и авторитет на нашата

ни на системата на 
общност, с които непрекъсна 
то е насърчавано развитието 
на социалистическото самоуп 
равление и трасирани насоки
те на това развитие, е втъкан

страна.

Революционера Едвард Кар
дел отделно характеризираше 
във. всички етапи на нашата 
революция способността 
склонност като основен позна 
вач на учението, на учението 
на класиците на марксизма- 
ленинизма, 
креативна аиля с истински ди 
алектик в нашата практика и 
всички съществени въпроси

и
и неизмеримия личен принос 
на другаря Едвард Кардел. 
Мисля, че с оонование може 

да прониква с да се каже, че ние благода
рение преди всичко на дру
гаря Кардел днес имаме за
конодателство. което припад

на своята епоха да изучава и лежи в реда на най-прогре- 
открива конкретните обектив долните и най-демократичии- 
ни закономерности ня общес те в днешния свят. 
твеното развитие, с което и 
при най-сложните условия ос 
ветляваше сигурни пътища 
на историчеоки прогрес и да 
ваше скъпоценен принос 
укрепване стабилността и са 
мочувствието на кадрите 
борците в най-трудните ситу 
ации. В това той, винаги по 
следователен на Маркс, се 
служеше с антидогматичеока 
и антиехематична метода на 
подход към обществената дей 
ствителност. Беше винаги и 
непоколебим лют противник 
на догматизмя от 
вид. Нито един етап 
та революция .той не счита
ше като „крайна цел” и „най 
-сетне достигнат идеал", но 
считаше, че това винаги 
само основа за. 
брото и

Всичките ние, които имах
ме щастието непосредствено 
да сътрудничим с другаря 
Кардел, ще запазим в неувях
ваши спомени неговият прек 
расен човешки образ, 
ното другарство, принципност 
та и благородството. Той всич 
ките тези особености на своя 
та дълбоко хуманна, близка 
и обикновена личност внася
ше във всички отношения ме 
жду хората, в нашата револю 
ция като цяло. С Кардел

Друг сектор, където креатив 
ната сила и способност 
другаря Кардел, като ня марк 
сист-теоретик и 
нер-практик, дойде до попъ- 
лен израз безспорно бе теоре 
т.ичното осветляване същност 
та на националния въпрос в 
съвременните условия и кон
кретното решаване ня нацио
налния въпрос в Югославия.

искрена
В търсенето на конкретни 

решения за развитието на 
нашата система другарят Кар 

за дел насърчаваше критическо
то анализиране на практика- 

и та, критическите разисквания 
и творчеока борба на мнения, 
винаги готов да подкрепи 
всичко онова, което е рацио 
«ално и което води напред 
в размишляваиията и работа 
та ня неговите сътрудници. 
Срещите на Конституционна 
та комисия или на обществе 
ните съвети, на които се ра
зискваше по подготовката на 
воички тези документи с уча 
стието и под
на другаря Кардел са незаб 

е равим пример, благодарение 
преди всичко на другаря Кар
дел, ня демократизъм в ра- 

пътища... .зискранията и .отношенията 
насока. между хората, насърчаване на 

по-смело творческо търсене и 
противопоставяне на фразьор 
ство, гол емпиризъм 
тизъм.

Другарят Кардел 
гаше максимално усилие

революцио-

в
Другарят Кардел при 

в своята целокупна теоретич 
на и практическа работа се 
застъпваше

нашите редове и нашата сре 
да всичките ние бяхме 
-добри, и по-умни. Наша 
тя длъжност към

това
и по

СВЯзя възможно по- 
пълно осъществяване 
литиката на нашата Партия 
за пълно и действително 
ноправие на воички 
роди и народности и 
репването на тяхната 
дарност и тяхното 
и единство. Неизмерим е 
пият принос на Едвард Ка.р 
дел към утвърждаването 
дългосрочния кояцетгг

всякакъв 
на наша

тази изклю 
чителна личност е огромната 
празнина в нашите редове 
след неговата смърт Да попъл 
Н1им с увеличени усилия за 
провеждане в дело на Титова 
та политика, Титовия

на по-

равръководството наши на- 
за ук-

соли- 
братство

новото, по-до
И ПОгпо-хуманното, 

„смело търсеше, .нови .
които водят в тази

курс.лич
на вътрешен план и в между 
народнитена отношения, това 
да работим с такава последо
вателност. неуморимост и все 
отдайност, както 
ше и нашия скъп другар Ед
вард Кардел.

За великия мислител 
петик. Едвард Кардел, 
след себе си 
научни

на раз
витие на нашия Федерализъм 
чрез новата Конституция и 
решенията на Десетия 
грес на СЮК, с който 
ширено и обогатено

и тео 
който 

остави бройни 
произведения, които с 

основание се причисляват

и догма
Е, Кардел кон 

е раз 
равно-

това праве-винаги влакъм в
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ТВОРЕЦ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА СИСТЕМА . 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКО САМОУПРАВЛЕНИЕ

НА 1

Проф. д-р ЙОВАН 
ДЖЕВИЧ ДЖОР- занемарен 

'Социализма; 
внася

и. в марксизма и 
а същевременно 

един. нов динамичен 
основ -дава плодотворна

нраеноХдчГойЕ ~
Югогпяви СК?ТО; дви яване на федеративна ят Догматичните схващания и

чение в свеГГСЧГ™ ™ цГ/рГлХраи

рим радетел, ~ ,! каГ^Г^^т^
догматичен марксист, той уда, вой™?• ^об°дат.елната ментор на социализма Има 
ри печат «а своята всестран- 3'^«Ъ№ИяТ И' дай‘ ,веЧ€ над ^ десетилетия ко 
на и хуманна личност >в мно тяЧи на президен
го области на социализма и ЧРМ приемането «а
теорията, от икономията, фи 
лософията и социологията 
политическите науки. Но и 
вият най-важен теоретически 
и творчески принос е свързан 
за областта на теоретичното 
изучаване

мелите на югославското 
щертво и на теоретично 
нинце. може да се въведе та 
'Кава аистема на икономичес 

отношения

об- •комислените и вдъхновяващи 
текстове нд Кардел. В произведението на Кар

дел плурализмът е нов кон* 
цепт, не само по това че се 
противопоставя на многопар
тийния плурализъм. Това е 
плурализъм на 
телни интереси, което ще ре
че плурализъм както- на рав 
ноправни само управите лни су
бекти, така и плурализъм-на 
■схващания, стремежи, идеи и 
изобщо на „интереси" — при

РЕВОЮЦИОНЕР рави даровит 
марксистки теоретик, Кардел 
е изключителна личност
торията

принцип и
В процеса на такава нова

торска и творческа интелек
туална и политическа 
та, Кардел стига до най-висо
ките върхове в съвременната 
марксическа политичеока те-

телното и 
жение в 
ческото и

рабо- самоуправи
за

ория: до своята концепция за 
самоуп р авите ляата политиче

гато той в известното си нр 
прплп,л,г„ 'даване в Осло, подложи н

ти ко„?ГГЛГНИ декре- основна критика и етатизма 
ОО.ОВ» на Та'Т ■цвавиата ...люжавиия социализъм" ст _ . с ^ такава общ даде първите очертания н

" ... “ новата концепция на йконо-
■ мичеоките отношения и пол 

тичеокото организиране в 
ооциализма, който остава вс 
рен на" себе си, а не е самс 
зван.

•до
него но

В
след и изп-

ред. всички политическо-прав 
ни институционални инова
ции. Заедно е другаря Тито е 
идеен тборец. на всички кон
ституции на Югославия, 
първа-га през 1946

и постепенно ' из
граждане на една нова поли 
тичеока системя върху основи 
те на социализма и самоуцра 
слениего, демокрацията и сво
бодата. Тази политическа 
тема вече влезе в аналите на 
обществената наука и светоз 
нзто прогресивно 
под названието, което той му 
даде:- „Политическа система 
па социалистическото самоуп
равление или самоуправител- 
на социалистическа демокра
ция. Кардел с това вече раз
шири пътищата, които водят 
към симбиоза или синтез на 
-работническата класа и дър
жавата; към съоциализма и 
демокрацията и демокрацията 
политическата и социална съ
щевременно. С това процеса 
на отмиране на традиционна 
та и „политическа държава", 
която искаха и предвиждаха 
Маркс, Енгелс и Ленин, пре
минава в състояние на въз-

П-огследователен в 
Рт убеждения и храбър в 

До . съваре- ката на „табу-схващ; 
ггът\ТЛ • анституци,я на И отварянето на нови хори- 
с-фню.. чот 1974. Вдъхновител зонти
еа ня всички, други закоиода та на работническата 
телни документи политиче Кардел покрай другаря
ски .меркиг с които не 
че се осъществяват тези 
ституции,- но и въз основа на
които социалистическото об да зе изтъкне децентрализа 
щество и неговата аистема се цията като опраничение и пр 
основават ‘върху демократиче- о дол яване на още нужни 

принципи на конститу.ци- централизъм,- и да се извъ
онност. и законност. Надделя’ ши възраждане на маркси-
вайки традиционния концепт 
на правна държава, той се бо 
реше за установяване на соци 
алистическа република на кон 
ституционност и законност

своите
сис

на -социализма идвижение

само то. най-много повлия в
кон- лите и практиката на 

лавската политичеока . с

ски

ческия концепт за комунатг 
която се схваща и приема 
като политическа основа н; 
целокупната общество но -поли 
тическа организация.

политическа аистема. която 
владичеството над хората за 
мества с владичество на пра
вата.

Е. Кардел получава Повеля ,/ЦъРвецц байрак"За разлика от „микроооциа 
листите и микромаркаисти- 
те". Кардел не -схваща кому
ната като единствена клетка 
на социализма и обществено 
то възраждане, но като осно 
ва за преобразование на це
локупната -обществена сграда 
на макро обществото", чи 
ето социалистическо и демо

кратично 
представлява още важна ди- 
мензия на необходимото уч
редяване на вое повече автен 
тичните политически органи 
заци-и на социализма.

ска система, която обработи 
на два пъти, в своята студия 
„Насоки на развитие на — 
политическата система на со 
циалистическо 
ние". Тази книга представля 
ва научно произведение 
един зрял и модерн мисли
тел и интелектуален творец. 
Не може да се оспорва.

свободна демократична игра 
на тяхното доближаване, про 
тивопоставяне, обединяване 
и синтез. Това е КАЧЕСТВЕ 
НО НОВ плурализъм, който 
същевременно е и израз на 
различаване на единство,- на 

на право на диференциация и 
нужност от взаимна отговор
ност и солидарност. Такъв 
плурализъм може да бъде са 

за- моупракителен, защото той 
органич изниква от самоупра 
ви те лни те позиции, правата, 
но и отговорностите на всич 
ки субекти на общественото 
творчество и политическия жи 
вот.

можност, в реално социалис
тическо - общество. Съзнателен и проницателен 

бюрократи ч ески якритик на 
централизъм и съзнаващ опа 
сността от бюрокрацията 
предходния период, от капи
тализма в социализъм, Кардел 
е инициатор на всички ония 
нови възгледи м съвременни 
те постижения в Югославия

Още като млад марксистки 
писател и безкомпромисен ре
волюционер Кардел развива 
теорията за националния въ 
прос и с това дава един от 
първите приноси към обсъж
дането на проблема, който 
след Ленин дълго време беше

самоуправле-
в

преобразование

въз основа на които върху те щото, е вън от всяко съмне 
/ние, че това произведение 
днес се числи към класиката 
на недогматичния маркси
зъм.

От тези поставки, които са 
ми по себе си променяха 
структурата и по-рано възста
новените отношения .-в систе
мата на властта, и измежду 
него и човека, трябваше да 
сс направи само една крачка 
напред -по посока на търсене 
и постепенно осъществяване 
на една съществено но-вп по
литическа система, в която 
сс изразява истинската съши 
на на социализма и в - което 
тя може дя отвори нови 
страници на историята и чо 
пешката цивилизация. Един 
от аниматоритс в подготовка 
та и възприемането ня само 
управлението Кардел стана и 
негов най-иризнат и най-авто 
ритстсн теоретик и иай-дри 
сметнел борец за неговата ис 
тиня и достоверност. Мислите 
и анализите на Едвард Кар

Такава нова обществена и 
политическа структура, в коя 
то идват до израз различия
та, еднаквостта и обединява 
нето, имя и свои обективни 
основи в сам-оуправителния 
социализъм и субективните 
фактори в таканаречените су 
бективни сили. Съгласно то
ва, Кардел разширява поня
тието субоктиани сили, не са
мо върху образованието, кул 
турата и науката.

Две са основните идеи, въР 
ху които Кардел обосновава 
теорията на само-управител
ната -политическа оистема в 
Югославия. Едната е плура 
лизма на самоуправителнн - 
те интереси, а другата е но 
вата дефиниция на така наре
чените субективни сили.

Плурализмът по потекло и 
п-о значение е марксичеока и 
демократична идея. защото 
изразява структурата на вся 
ко общество и в признаване 
то на необходимост от авто
номия, диференциация и раз 
личаване в субектите и ннте 

в ресите. зарад премахване на 
осеки -монократизъм и моио- 
литизъм като извори на мо
нополизъм на власт, а с това 
и иа политически абсолюти 
зъм и икономически привил е 
гии. Буржоазната демокрация 
този плурализъм намери в по 
литическата надстройка във 
вид на партиен плурализъм, 
а иа практика подкрепяше сво 
ото абсолютно класово владиче 
стпо, без оглед на това. че я 
представлява две или повече 
политически партии.

Отделно ангажиран върху 
развитието на социализма, де 
мокрацията и обществения 
прогрес на своята страна, Кар 
дел проектира концепцията 
на самоуправителната политн 
ческа система върху потреба 
те, тежненията и възможнос
тите на югославската социа 
листи ческа ден ств ите л н ост. 

Но този концепт има ушгаер 
сално значение, особено за 
работническото движение мзо 
бщо, както и за социалистиче 
ските общества, стремещи се 
към освобождаване ог бреме 
то на държавния абсолюти- 
зъм и догматическа мисъл.

дсл за самоуправдсиисто.и са 
моугирагаителиата практик* 
Югославия навлизат още днес 
1И то иа едно от първите мес 
та, п свстопиата 
посветена па ооциализма, са 
моуипавлеиисто и хуманизма. 
Вески който днес, и утос. ис 
ка да опознае самоуправпони 

обществената собстве-
техния

антология,

ето и 
тгост и да определи
исторически омисъл за социа 
лизъм и прогрес, не 
без големи загуби за себе си 
и запазване на евентуални за 
Олуждсимя. да отмине дълбо-

може

Един от творците по всенародна 01
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ВКОИТО ДА НЕ СЕ АНГАЖИРА
.яксистемата ма “ тсзиси и и1'т Р". беше за всич- Л даваше и
|То: саммтрамение, меяти ка тази училище «Д®“ л дветлина.

^“стГ^л^ш^ саМ; « ™особен вид- „=с ««ро^оа.
Но винаги се ,,ад таки Попсчсто мел'оду „тте го диалек'шч .придобивки
с лай-голяма охогп 1 т0 в средата ла -196О годи- 1роволю1 .,,,и(.ската класа ст.сположения говореше: „тук относно до 196° год на работническата к а

ШШН 1Шз==““Гака бе ка™отиичсомите съвс- Ра™“™сти аи самоуправлението,
1950 година, Консти лл^ожс 0И прсз всичките тез тмтята комуната 

закон от 1933 ПРо години едва япа-пм чъ бяХа проблемите
СЮК през «57, № се е слУчило Да из те в борбата за

,™ка и да ми зададе задача. ^ на човвка, с
но трайно се
1ЮВНИЯТ
та и процеса 
ше трудовият

4' Комунист

НЯМАШЕ СЕКТОР,
своите 

историческа 
При това

всички° -м;:г? и--справки. Т.оиа ни 
голяма

р.р АНТОН ВРАТУША

ТРУДНО
ли кога точно
ГХГ^звГкога
д бях представител на 0<жо
бодиляа фронта иа ЦК наи Главния шабиа ЮВн ПО
на Словения в северна

почувствувах
му прионствие,

ки че лично го срещнах едва

непооредствено^пристита

приети 
Пове-

ВЪЗМОЖНОСТ

данни
,рос пита за 

може да се опреде- представляваше моето 
КаР

наид на
започна

МТвърдс силно впеча— 
иа мен и съзнанието.

който знаехме. 
Титов сътрУД 

с най- 
и тео

остави 
че човекът, за 

най-близък
и а

то паче е
пик и четлбоки стратегически 
ретичеоки въпроси иа соц. ‘ 
листическото изграждан .

свръхфинно ЧУВСТВО

сс занимава
парти-
тованспосред- 

въпре копа за 
ти през
ту Н1ИОНШИЯ
грамата иа
Конституцията
до Закопа на

лия. 
твеното и димеязии 

освобождени 
които отдел 

занимаваше. Ос 
на дейност- 

му бе 
И в пе

за
така
детайли.

По^късно^ кога «негова
солидност и поля

работих в 1903 година 
икономическа и

о г
неговия 
особеност нако и

ха от него. а иръководството 
неговите ръне. 

че пъти имахостаналите другари
иа негови 

Това бе

носител
все пак 
човек.

таканаречения ад 
революцио- 

се об-

■ ■ди до 
гаха в

риода на
мин истративен
нен етатизъм. ,винаги

към работника и 
обществената 
етап комуна

дачрезпочувствувам дъха 
те убедителни слова, 
в онези наистина трудни дни 
изключително голяма помощ. 

Н^ето лично сътрудничес
тво не започна едва 

когато станах

•ръшаше 
изобщо КъМ
ба3а.,ВбешеВИт*ърде значите- 

коректив «а действуване- 
- централните органи, а 

се развиваше в са 
и основна по- 

Пос

тя му
лен 
то на
постепенно 
моуправителна
литическа

1953 год
на Кабинета на другаря 

(на тази длъжност 
13 и половина години), 

на Мировата конфе- 
Париж през 

нашит# драматични 
жизнени

оста-дел
общност, а 

конференция на 
Югославия в сво-

нах 
но преди 1946, тоянната 

градовете в 
е образен предшественик на де 
легатската скупщина, 

конкретната
той градеше теоретически 
общения и обратно: от основ 
ните анализи и теоретически 
те обобщавания черпаеше си 

вдъхновение за социали-

вренция 
и в след

изкушениявоенни
през 1948 година.

На Мировата 
а още преди, на 
та на министрите 
те работи, другарят 
като лъв се бори за всяка^пе 
дя словенска земя и между 
народната афирмация

социалистическа
запознах неговия сми

практикаконференция. 
Конфеоенцня 

на външни 
Каодел

В об

ли И
етическата практика.

Основна изходна основа все 
винаги му беше принци-

на мла 
държадата

ва. Там _
съл за правовия аспект 
проблема. Когато 
но че са загубени всички на 

в общо отчество да 
се сдружат всички части на 

територия, опи- 
намерим форму-

пак
път. че работникът в основна 
тя организация на сдружения 
труд трябва Да разполага с своя

на
стана яс-

дежди резултати на 
да решава по всич 

своя живот.
всички 
труд. а и 
ки условия на 
разбира се чрез отговорност 
спрямо другите работници и 

с взаимно с тях. Подобно важи

словенската 
тахме се да
ла, според която Триест 
станал свободен град, 
нически свързан с природния 

Словения-

би
че чесОбаче това не значи, 

то лично не контактираше 
всички сътрудници. Беше това 
особено насърчително, 
че Карделовия кабинет с вре 
мето израства в истинско сту
дийно учреждение, което ва-

орга- обществена реформа от 1965, 
работнически 

амандмани. Конституцията ог 
Закона за сдружения

за проникване до дъното още 
по-добре запознах.

Такъв беше другарят Кар 
дел, винаги и всякъде, при 

или политически ана 
решаването по най-

знаменитите и за народа.
От това произтича револю

ционната свързаност на 
моуправлението 
нето. Тъкмо това 
цел по 
вия

хинтерланд 
Спомням си как покойният 
професор Бартош и останали 
те другари в делегацията тъР 

в световната правна ли

така1974,
труд и законите, които по-къ 
сно са приети или още са 
изработка, каквмто са напри 
мер. Закона за основите 
системата на цените. Закона 
за разширеното възпроизвод
ство и други.

Отношението на

са-
и необвръзванаучния 

лиз, при 
важните неща и във всекидне 

контакти с хората. Най 
-много му отговаряха конкрет 
ните разисквания. Не обича 
ше общите констатации, подкре 
пяше и охрабряваше конкрет
ните разисквания- Тази оообе 
ност идваше до израз 
волчки негови дейности. Про 
блема винаги поставяше в кон 
кретни политически условия. 
Решенията предлагаше след 
задълбочени анализи на отно 
тенията на силите и интере 
сите на работническата класа, 
ня всички народи и народнос 
ти на Югославия.

По-къоно имах 
възможности да се убедя как 
такъв подход представлява 
съществен и неизчерпаем из

в е нашата 
отношение на трудо- 

човек в обществото, па 
поради това трябва да важи 

международните отноше-

сеха
тература статутите на различ 
ни „свободни територии” или 
територии с подобен статус. 
Бартош отнякъде измъкна до 
ри статута на Ямайка, 
то тогава все още беше вели 
кобританска колония със спе
цифична автономия. Другарят 
Кардел този проблем по прин 
цип подкрепи, а след 
трябваше оше много и пра
вово дя се избистри.

Беше наслада да се слуша 
Кардел. Освен суверено вла
деене същността на проблема, 
имаше и от правен 
твърде убедителни предложе

на жи и днес.
Във връзка с работата на 

другаря Кардел трябва да се 
подчертае, че нямаше сектор и 
в нашето социалистическо из ния за народите.

Това значи самоопределе- 
да не ние ня народите и тяхното 

право свободно да разполагат 
със своите богатства и резул
татите на труда, свободно да 
решават за своята съдба и 
за обществения порядък. 
Още по-нататък: народите с 
различни обществени системи 
трябва не само да съжител 
ствуват, но също и активно 

мите на международните ико да участвуват като независи 
Кар- номически отношения и вън- ми равноправни субекти в

шната политика, както и за международната общност. В
изследванията
мите корени на международ 
ните движения и явления, 
след това отношенията в ос

ените

коя- другаря 
Кардел спрямо хората добре 
осветлява и следното: когато 
през май 1953 година дойдох 
в кабинета на председателя 
«а СИВ, която тогава бе ед 
на от длъжностите на Едвард 
Кардел, желаех да узная как 
замисля своя кабинет и моя 
та работа в него. „Гледай ка 
.кво аз работя и си намери 
работа'1. Така и наистина бе 
ше през цялото време дока 
то бях там. Другарят 
дел също търсеше кабинетът

награждане и активността 
Югославия, на който 
бе ангажиран и да не дава 

Това
във

ше решителен принос, 
важи, както за теоретически 
те и идеологически въпроси 
на социализма, като световен 
процес, така и за всекиднев
ните проблеми на трудовия 
човек и гражданин. Това се 
отнася еднакво и за пробле-

това

аспект

безбройния.
В героичните дни на реши

телното Титово НЕ ня Сталин 
бях в една група, която под 
готвяше документацията 
Петия конгрес на ЮКП. Спом 
ням си как другарят Кардел

да се развива като аналитиче 
•ска и студийна група, 
се и случи. В кабинета прие 
махме само млади хора, по-

на историчес- това активно сътрудничество 
всички трябва да имат еднак 
ни права, а съшо и длъжнос
ти и отговорности за напре
дъка. мира и сигурността на 
всеки и на воички заедно. 
Това е истинска широка ре-

Товавор на енергия на творческа 
та дейност на другаря Кар
дел.

за

новните организации «а сдру
жения труд, местните общно
сти, в комуната, а и за отно 
тенията между 
те и автономните области и 
многонационалната 
тическа общност на Югосла
вия изобщо. Вследствие 
това в кабинета трябваше да 
се организира работата на всич 
ки тези, сектори.

Текстовете подготвяше сам, 
твърде грижливо, приемаше 
забележките и предложения
та на всеки сътрудник.

Интересно е да се 
■ра начина, по който Кардел 
черпаеше знания от Марксо 
вите. Енгелсовите. Ленинови
те произведения и други изво 
ои на научния социализъм.

. Последователно

Комунист републики- волютионна и хуманна визия 
за човека, за народите и за 
световната общност, която би 
трябвало да бъде демократич 
на, освободена от разделение 
на блокове и сфери на инте
ресите. както и да се развива 
на принципите на приятелско 
сътрудничество, 
и взаимности.

Всичко това. което 
Са само искри от неизчерпае 
мото 'Съкровище на Едвард 
Кардел, великана на нашата 
революция и социалистическо 
то изграждане. На нас е да 
взимаме от това съкровище, 
мъдро

в
социалис
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ност и сами в рамките на сво 
ите сили и способности 
допринасяме за по-нататъшно 
то обогатяваме на революци
онното наследство, 
оставя Кардел.

тръгваше от 
тези извори. Обаче изрично на 
тдх се позоваваше само тога
ва, когато имаше впечатление 
че неговата идея среща съпро 
тивя или дилема. Тогава оби

да
венец.

което ни
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ТЕОРИТИК ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ 

НА НАШЕТО СЕЛО
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КОМЕНТАР

Самоуправител- 
ннте общности и 
делегатската 
системаГ шеРи^» ” генеРаЦии ще изучават мислите на 

Едвард Кардел за аграр 
развитие, т.е. сочна™

самуоправително
селското

преобразуване на селото 
граждането на едро 
ство В

И из

е основа“
На сел-

сдружаване, 
волност и г 
преки това, 
стна

на пълна добро 
демократичност, в7, 

че доминира ча 
собственост. Всъщност; 

другарят Кардел различаваше 
два вида частна собственост 
и беше

дителите да имат висок 
а кооперациите и други фор 
ми на сдружаване като 
'Ство за постигане

доход,ното
етическото 
преобразование на 
стопанство. Твърде е 
с една статия 
цялото

В Босилеградока община се 
изтъква, че съществен 
за по-нататъшното развитие 
на самоуправителните общно 
спи на интересите 
него на нови 
номически , - 
чно, общностите - 
те требва да станат 
пряко

сред
на тази цел. 

В своята студия „Свободно 
сдРужени^ труд", 1978 
ТОЙ отново,

въпрос
трудно 

Дз се обхване 
научно изследване н-» 

другаря Кардел в областта на 
селското стопанство, 
югославската, научна 
та общественост г 
с около две Хиляди и повече 
страници текст в издадени кни 
ги Ня наши и световни езици. 
На югославските партийни ка 
ДРи и активисти в Социалисти 
чоскияг съюз дадени са на под 
зване още нови хиляда стра 
ници. За демократическо ц са 
моуправително поеоб-п^-аане 
ня селското стопанство. А то 
ва е само е дина част 
неното творчество на Едвард 
Кардел. *

Истсоият?. на 
то и обществено 
света

година 
значително мя 

дава на въпроса за само 
управителната ограиизация на 
селското стопанство, 
на индивидуалните производи 
тели.

енергичен в борбата 
догматизма и погреш 

ното тълкуване на марксизма, 
които винаги беше присъ
ствен в нашата

е изгражда 
общесгвено-ихо 

отношения.

противно разрешаване 
въпрос.

сто
СКИя

10 на нистратиана
колективизация, 
постепенно, доброволно 
мократичееко включване 
трудовия селянин в 
нните течения на 
и обществен 
гаря

Дали адми- 
и политическа 

или
По-то 

на интереси 
място за

особенои цяла 
е представен практика.път на 

и де споразумяване 
варяне по всички 
интерес за 
гражданите.

Самоуправителните 
™ в Босилеградока 
все още не са 

Съществена компонента зя 
по-нататъшното развитие на 
общностите на интересите е 
осъществяването на свобздна 
та обмяна на труд и сред- 
ства и свързване на

Едвард Кардел непрекъона- 
иа то наблюдаваше и лично у- 

частвуваше вт,в формулироз 
ката на всеки член от нашата 
Конституция-. В Конституция
та от 1917 година той Форму 

прак липа

и дого-
В7>ПР0СИ от

трудещите се и
Кардел придаваше голямо 

значение на ангроиидустриал 
ните

са, време
комплекси. Тази работа 

ме беше лесна, 
ваше

стопанския
живот. зя дру 

Кардел е , бил основен 
въпрос на политическата г. 
тика. Кардел беше носител на 
идеята за демократическо о- 
оединение на селските 

върху основата на
•интерес, пълня до 

и последовател-

защото тряб 
да се съгласуват разли 

чии мнения по въпроса 
селскосто стопанство 
инвестициите .износът, компен 
зациитег резервите, както и 
организиране на

общнос-
община

това.настановището за лична 
работа на селските тру 

нашата система.
цените,та

женици в 
„Вя,з основасто ла

ико но на личния труд 
труженици имат съ

ни ангроинду- 
ст,риалните комплекси. Ние ко 
ито провеждахме това на де 

винаги имахме желание 
да дойде другаря Кардел 
нас за

селските 
игото положение и права как
то и работниците в организа 
циитс на сдружения труд с об 
ществени оредства".

от жиз мическия
броволност сдруже- 

материалното- 
производство с този в общ-с 
таените дейности. Напоимер 
свободната обмЯна 
средства е условие за

шя труд огност. ло.
икономическо 
1 развитие в Другарят Кардел 

зултатите 
в селското

при
да чуем неговото мне 

ние. Той винаги намираше вре 
ме за това и да вдъхваше в 
нашата работя дух на реал
ност и оптимизъм.

видя ре
на своята работа

славокото .елсГ™' Юг° Борейки се непрекъснато за 
пгататите пп«? ° С пвовежДане на демократиче 
тапмо^^. Резултати в ма ските постъпки в „аботата на
последните ПРе3 село' доуга™т Кардел „опре

“ десетилетия, къонато предупреждаваше за 
постигна забележителни резул зачитане на принципа за до 
тати. така и по демократиче броволност

отношения, участие на избора на фоомата 
селските стопани в самоупра жаване ня 
влението и делегатската систе- производители. Широка плат 
1п/ОЛЯ,Ма заслуга зя всичко форма за такъв път той по 
това принадлежи на Едвард сочи в своя 
Кардел.

Още през

и в нашата практика на труд и

ствяване ка съвкупната обра" 
зователна реформа.

Бючжегският начин 
«лансиране, който 
прилага в

показва. че развитието
селското стопанство, 
дането на едро 
в селското стопанство, обще
ствено-икономическа траксфор 
мация на натуралния и частен 
земеделец е ключов 
на индустриалното 
и прогреса.

на
изграж- 

произзодство Покрай
всички други задължения, той 
намираше време да посети и 
някои трудови организации до 
ри и села, да води разговори 
и разисква с производителите.

Делото на другаря Кардел 
в областта на селскостопанско 
то производство е действител 
но велико. Той е почетен до 
кто.р на агроикономическите

на фи 
все още се 

разпределението 
ня общностите, 

отрича I
вителното организиране 
интересите.

Сегашната система за обез 
печаване на соечства - 
Управителките общности 
Фчкоиоани облаги, 
ктео на автоматично 
стоятелно фооммране 
ходи. което много 
чава от

по отношение на на средствата 
фактически

въпрос 
развитие 

Зя съглеждане 
на историческото място на 
селото в общото развитие на 
производителните сили, нужно 
е, напълно да се озладае с 
марксизма като творческа си 
ла способна да пронамери 
най-подходящи методи 
папското и обществено 
Еитйе. Такава творческа 
е съдържана в личността на то 
Едвард Кардел.

След победата на социа 
ли етическа та револ юния. в 
страната доминираше селяче 
ство и дребно производство 
в селското стопанство, тогава 
въпросът Зя социалистическото

пои сдру 
селскостопанските самоупра

на

доклад на второ 
то пленарно заседание на ЦК 
на СЮК през

на само 
: чоез 

има хапа 
и само 
на «по

не се отлч 
данъчната система.

птъРвите дни на март 1949 го
строител- дина. В своята студиет „Проб- 

ство, другарят Кардел в спе- леми на социалистическата по 
санието „Комунист" печата лигика на село", 1959 година 
статия брой 3 1947 годиня „Ко тя представява научен анализ 
операцията на село в планово на общестзено-иканомическите 

стопанство’'. За генерации промени в 
студенти към които и аз

науки, а неговите трудове- ви 
наги ще бъдат непресъхващ 
извор за всички поколения ко

социалистическото

на сто 
раз 

сила
ито на практика изграждат на 
шето социалистическо обще
ство.

Остава, ние да Това е така, защото 
управителните общности 
още не се разговаря 
шествен и

селското стопанс
тво, той се засипва за ра
злични форми

в самопродължим 
и довършим изграждането на 
едрото производство в селско 
то стопанство на демократиче 
ски и доходни основи, върху 
което работеше целия си жи 
вот другаря Едвард Каодел.

Д-р ПеТър МАРКОВИЧ

тс все
тогава пренадлежех, това бе 
ше основна литература за 
нашата бъдеща работа. От 
него се виждаше, че нашия 
път за преобразуване на се
лото трябва да върви към

на сдружава 
не като на средство, а не ка 
то на цел. За него целта ви 
наги беше едро, високо про 
дуктивно производство, което 
дава В7,зможност на произво

по съ- 
начин 

те пре
отговорен 

за всичко онова, което 
длага-г на трудещия се 
жданина. Не се настъпва с 
комплетни програми 
витие на определени дейнос
ти. Това. което

и гра-

по раа-

се организи
ра стига най-често само до 
делегатите, много

Кокошата чума представя
ва голяма опасност по пти
цевъдството и нейната поява 
сред ятото винаги донася о- 
громни материални загуби. 
Тя е опасна заразна болест от 
която заболяват кокошките 
от всяка възраст, слсд това 
пуйките, бисерките, гълъбите 
Рядко гъските и патките, а 
установена е при фазаните. 
Заболяването предизвиква мно 
го малката клетка-ъирус на ко 
кошата чума, която с попада
нето й в организма б-ьрзо 
се размножава и чрез крд.в- 
та доспява във всички ор 
гани. От организма във вън 
ншата среда се изхвърля чрез 
измета, секрета от носа и 
устата, месото крт.вта и ле 
рушината от заклани птици 
и лешове, нарочно ако ги раз 
вличат кучета, котки, мишки 
и грабливи птици.

Начините за пренасяне па 
заразата в ятата са различни. 
Ще споменем само някои:

КОКОША ЧУМА по-малко 
до делегациите, а до делегат 
ската база въобще и не сти
га.

Ако се премахнат 
бости.

Когато вирусът захване моз 
7,ка и нервите явяват сс пер 
впи напрежения във вид на на
рушено равновесие и захва^р 
ляне на главата и шията на
зад или изпод тялото. За 
кокошата чума няма лек. 
Смъртността с много висока, 
винаги повече от 90 на сто. 
Случва сс понякога животното 
да преживее заболяването, но 
най-често е трайни нервни 
последици.

13 борбата против кокошата 
чума важна роля имат общи 
тс нрофаликтичсски и встсри 
нароеа(нитп|р111|и мерки как
то : условия па държане, 
квалитстна храма, задоволи
телно здравно ст.стояпис и
Т. II.

непосредствен контакт между 
здрави и болни животни, 
инфекцирапа храна, вода за 
писне, простирка и ти. Мо
гат да я пренасят и птиците, 
инсектите, па и вятърът, . а 
лай-голяма роля все пак има 
човекът. Днес диамегьра.т па 
движението на хората с мно 
го голям, па вся кака в кон 
такт на вируса с човека чрез 
облеклото, обувките, тялото и 

предмети овъзмо-

тези сла-по-голяма употребата на жи 
ваксини от различно по

текло в зависимост ог вида 
на вируса от кой го са напра 
вени ня различни начини на 
приложение на различна въз 
раст на птиците.

Под нормални условия вак 
сините 
солиден
тст. и са безопасни за птици
те за широко л масово нрило 
женис. Ветеринарните специ
алисти, правят 
защитно цсшгенс, което зави 
си от много околности. Ако 
на теренът положението е до 
бро, тогава пилетата за отглеж 
даше (бройлери) отделят на въ 
зраег от 10 до 14 дни, накап 
ваше на вакциня в носа и око 
то, а но иужща сс върши доот 
делянс след з до 4 седмици. 
Пилетата за

а това е наминуемо, 
делегатската система и 
моуправителните общности на 
интересите ще получи най-съ 
щественото съдържание 
кретен израз в политическо
то решаване. С други думи, 
чрез приемане на развойни
те програми ще се правят до 
говори

ви
в са-

и кон

създават много бърз. 
и дълготраен имуни

необходимите 
соедства. По такъв начин 
сс премахне данъчнатя спете 
ма на финансиране, която за 
напоед е неодъожима. Таки 
пя почини вече има и те тпаб 
ва да се реализират до кпан.

и за
ше

(различни 
исава му пренасянето за много 
късо време па много далече 
от мястото на

Времето, от момента на за
разяването па до поялата на 
първите белези на боле
стта, се движи от 2 — 7 дни, 
рядко Ю и повече дни. В пър 

дни на заболяването жи 
вотните са невесели — дремли 
ви, с отпуснати крилс,

главите си под крилетс, 
движат и г.уб

програма за

заразата.

Въпреки всички слабости, 
които са последица на субек 
тилното отнасяне, на недоста 
тъчната активност 
ки субекти-участвуващи в 
зи област . на

на всич
На входа на обекта трябва 

да има дезо-бариера с два ла 
стотен 
да -за

тавитс
политическата .

разствор на масла со
дезинфекция

ръцете, а за работа

завли по-нататъшното 
отглеждане за първ път се 
отделят на възраст от ю до 
14 дни. а слсд топа с лавър 
шепи 5 седмици и 5 месеца 
на живот. Нс сс препоръчва, 
притежателите сами без кон 
султация

система, 
общности на интересите в Бо 
оилспрадска община действу 
ват и осъществяват известни 
резултати. Това е безспорно, 
обаче потребите налагат те 
да изпълняват цялостно и ус 
пениш всички свои 
цлонни длъжности. При това 
основното е да удоволяват на 
потребите и интересите на

самоуправителните
пачат

нанерадостно сс
ят апетит. ЗатрУдисио диша 
поради

в кокошарника и въвеждаме 
па странни лица ' 
облекло, мангили и 
Най-значителна и

специално 
чизми. 

иай-оигу.р 
ша мярка против кокошата му 
ма с защитната ваксинация. 
Ма практиката прилагат два 
вида на ваксинация, а това 
оа мъртви (и н актив и сан и) 
живи (атсиуирапи). Днес псе

гъстия слуз в носа, 
и с протягната *ниягръкляна _

и отворена чопка настоява да
сс освободи от този секрет и 

Гребена с
с ветеринар да ку 

пупат и ваксинират птиците 
понеже

конститу

дойде до въздух, 
модър и малко наточен. Често 
се я»я»а 
яозелеяа диария, 
замазва частта

неправилно избрана
та ваксина може да навреди

ли си 
С КОЯТО сс 

около клоака.

сшобяла отколкото да ползва. трудещите сс и гражданите 
в комуната.

и
Д|). А. Максимовци В.В.
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ООО
ране развитието на култури» 
те дейности ще сс провежда
чрез стимулиране развойните 
програми на общинските кул 
турни общности, при 
особено ЩС се обърне внима
ние на* библиотскарството, 
културно-художествените са-
модейности, кинофикацията; 
изобразителното, м^икалнс 
то и театралното изкуство. 
Увеличението Фонда на кни
ги на български език ще се 
осъществява по два начина; 
слна^част чрез внос от подход 
ящн КШ.ГИ от НР България 

втора част чрез финансира
неВкнигоиздателоката дейност 
"а Издателство „Братство» .
О1>„,о така РКО ще подпома
га издаването на еписание 

Мост” и детския вестник 
другарче". За албанската на

родност тези дейности ще 
сегаровеждат чрез издателство
„Рилиядия” в Прищина.

МИНАЛАТА седмица се про 
ведоха съвещания във всички 
легиони на СР Сърбия, ня но 

бе обсъден Проектоплана 
на републиканската културна 
общност за 1979 година. На 
съвещанията в 
за Южноморавски 
участвуваха делегатите 
фината на РКО. членовете 
на ИС. секретарите на общин 

културни общности от 
посочените региони, делега- 
^от по-големи организации
„а сдружения труд. дтгоектош* 
на културните институции, 
представители на л^ствата 
на културните
представители на РКО БОЖИ 
дАР МАНМЧ. републикански 
•секретар по културата, Д 
ГАН ДРАГОЙЛОВОЧ. пред- 
седател на Отбора 33 
при Скупщината на РКО и

моя научен труд 
подкрепа на обу 

по математика
В СР Сърбия 

се провеж

Мисля, че
всъшностЖелюша,СТОЯН НАКВ от 

Димитро н г ра д ока 
турира 
„Йосип
ровград. След 
математика в Белград, 
па да работи в гимназията » 
Димитров нр ад. В н°я™
учил. Като студент и след го 
па като преподавател и Дими 
тровград освен е преподапател 

дейност се занимава и 
работа От 19.>б 

с директор иа 
в димитров- 

от 1961-1966 го-
иа Общин 

От 1975 ДО

маобщина 
гимназията 

Броз-Тито" в Димит- 
това следва 

Запои

в нокоето
ито концепция- 

едяя година
Програма, а в оста- 

ос работи

11

Ниш и Враня, 
регион, 

в Ску
тази

ите републики 
тази програма повече го-

ските са резултатите?— И какви
ска кол_ Резултатите зависят

направените 
повече от ме 

подход на пре 
зателите по математика, 
о мен, винаги ме иятере 
[ този 
направи

с обществена 
до 1961 година 
гимназията

от добре
още

град.
дина е председател 
оката скупщина, я 
1979 година директор на гим 
назията ..Светозар Маркович 
в Ниш.

въпрос как да 
програмата по 

за да бъде по- 
1а и по-интересна 
ите. По време на под 
I на темата аз ползвах 
съветски, полски и аме 

рикански автори.
е проблем, който нався-

Тези дни. по случай получа 
ването на високата научна ти 
тла посетихме другаря Наков.

за
ДР- че Про-Трябва Да кажем, 
ектопланът предвижда Да П'Р 
дължи културното развитие 

СР Къобия. без автономни 
те покрайнини, да се развива 
и обогатява културата на на- 

и етническите гру 
необходи-

Културен дом

Ст. Наков многопът обикна— Кога за пъРв 
хте математиката?

— Математиката обшогх в 
тогава

работя да съм рлбо- 
ма тематика не напусках.

Виждам, че
в виждат

изграждане на 
в Буяновац. под условие пред 
ложеният проект да °кул

— Какво всъщност представ 
ява темата, която отбранявах

това
къде е актуален и е предмет 
на проучване от страна наи отгимнази г га 

каквато 
тил

те?родностите 
пи, да се създават 
ми те условия за развитие на 

и необходимия ми 
живот в сто

учените.за адаптиранера. и турния център в как 
направи

— Основното е това, 
математиката Да се 
да бъде 
ците от основните и средни у- 

Много ме е вълну- 
въпросът за това, че мно 

го ученици математиката ечи 
тат като нещо 
Още от основното училище Със 

пристъпват към обуче 
нието по математика и след

димитров-
културата 
нимум културен 
лански изостаналите 
на републиката, да се обогатя 
ва културното сътрудничество 
на народите и

град.
В Проекта се 

РКО да участвува във финан- 
на част от програма 

„Срещите на основи и т:

— Какви резултати постига
те с учениците сега?

достъпна на ученипредвижда V като председател накраища
обг и'ата? чилища.сирането 

тя на ,
училища на народите и на 
родностите в СР Сърбия - на 
Майските срещи" в Димит

ровград, на Работническия 
университет ..Джуро Салай * 
за албанската народност, част 
от програмата на прегледите 
на културните достижения на 
ромите в Сърбия и др.

За финансиране на посоче
ните дейности се предвижда 
сума от 10.913.000 
ето в сравнение с .дача от 
миналата година грябв 
бъле увеличение с 17%. Оба 
че както посочи на съвеща
нието в Ниш Цветен Еленков. 
секретар на СКО в Димитров 
грал. 1 посочената сума от 
»игчрг.аха година не ся вклю 
чели допълнителните сред
ства заделели от резервните 
средства на РКО за развитие 
на V лтурата на народността,

— Рано е сега Да говорим 
по този въпрос. Взел съм че 

недостъпно. тири паралелки от втори 
клас в гимназията „Светозар 
Маркович" и работят по но-

— Да, и като председател 
т общината. Много пъти 

:лед непрекъсната работа, ка 
то председател на общината 
се хващах с математическите 
задачи.

валнародностите 
останалите социалистически 

републики и автономните по
крайнини, както и да се обо
гатява културното сътрудни
чество с чужбина и пр.

Благодарение на помощите, 
които оказва Републиканска
та културна общност, през по 
следните години е раздвиже
на оживена културна дейност 
в много среди във вътрешно 
стта на републиката, където 
преди това съществуваше 
истинско мъртвило на то
ва поле. Като резултат 
на това и все по-честите гос 
тувания на професионални 
ансамбли с издържани прог
рами — културните потреби 
нарастнаха до такава степен, 
че вече се налага да се нап
рави селекция на помаганите 
от РКО дейности и манифес 
тации. По-конкретно, вслед
ствие нарасналите нужди и 
вече създадените огнища на 
културна дейност, възможнос 
тате за размяна на труд и 
средства между материалното 
производство и културните ин 
ституции — налага се занап
ред Републиканската култур
на общност да финансира оне 
зи културни програми и дей
ности, които представляват 
интерес и ценност за цялата 
република, да помага култур 
ната активност на народнос
тите, както културата в сто-

г-
страх

вата концепция-
края на учебната го 

окончателни 
и. Надялам се. че то- 

ще бъде успешна работа, 
пото и сегашните резулта 

това показват.

Към 
дина ше имам

та, ко

а да

Какво ше кажете за по 
шето матуриранти в Ди- 
овград от 1948/49 година?

— Нашето поколение тая 
дина трябва да чествува 30 
дини от матурирането. Ако 
въобще удобно да говорим 

нас. тази генерация, мо 
да кажа. че всички уче 

щи бяха твърде трудолю 
гви. На сесията 1948/1949 
дина бяха 49 абитуриенти, 
г тях болшинството завъР 
и виеше и високо образова 
1е. Въпреки това, че са из 
инали тридесет години от

поради което предвиденото 
увеличение за тази година е 
значително по-малко, отколко- 
то е посочено в Проектопла
на. Тъй като Проектът е още 
на обсъждане и че поедстоят 
з^сепания ня <гл-ответните ко 
мисии пои РКО има възмож
ност посочената грешка ла 
се попоавч. такя че ля се по 
стигне тгемствително увеличе
ние от 17%.

>а с някои другари и дру 
1 въобще не съм се виж 
Мога да кажа.

На съвещанието в Ниш бе 
обърнато внимание, че пред
ложения начин за стимулира 
не на гостувалия на афирми 
рани ансамбли в неразвитите 
краища е по-неизгоден от ми 
налогодишния, поради което 
бе предложено той да остане 
и занапред.

В богатото и изчерпателно 
обсъждане на Проектоплана 
бяха посочени редица корек
ции, които компетентните са- 
моуцравителнм тела при РКО 
трябва да вземат предвид и 
в зависимост от възможности 
те да задоволят изискванията.

М. Присойски

че товапански изостаналите краища, 
докато другата част трябва 
да поемат местните обществе 
но-политачески и самоуттрави 
телни общности и сдружения 
труд.

Както предходната година, 
така и тази Проектът предви 
жда Републиканската култур
на общност да подпомага и 
насърчава развитието на ав
тентичния културен израз и 
обогатяване на 
потенциали на 
и етническите групи, както и 
представянето на техните кул 
турни ценности нд територия 
Та на републиката. Стимули-

хора, които и в
^ата след
ши резултати. Ще 
само някои: Александър 
:ов съдия. Александър

това показаха 
посо-

ксандров, лекар, Божидар 
Петрова, учителка. Вери- 
Йоцева, служащ. Кръсто 

ветеринарен лекар. 
Петров, лекар. Станка 

. зъболекар., Ганчо Ме 
съдия и др.

творческите
народностите

Преди 19 години „Братство" преведе книгата „„ г к, 
„Социализмът и войната" а ’ ^,аРДел

Б. Николов
СТРАНИЦА 8
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МАРКСИЧЕСКОТО 
НА ПРОСВЕТНИТЕобразование

РАБОТНИЦИ
НЕДЕЛЧО ДРАГАНОВ

ХРАБРОТО МОМЧЕ 

И ХУЛИГАНА
Пряко 

обществено 

задължение п — РАЗКАЗ —
о улицата вървяха Храброто момче 
стра му. Храброто момче беше

и се-
точно на

двадесет години и носеше под мишницата па
кет, завит в красива цветна хартия — подаръка 
от сестра му. Тя току-що се бе залисала студент
ка и се считаше за равноправна жителка 
града. на

блика поГедноатоСсГзЛИСТИЧеСКа
кември минават, год^а п™, 1ааСЗДаиие от 29 Д«- 
ма за марксичеохо образование н^ито?теПс°тРа' 
дниците и възпитателите които '1^' ите- сътру- 
заледения и ох ох. дет^Тр^Т

така момчето и момичето крачеха по 
улиците с добро самочувствие 
троени е. и отлично нас-

А защо наричаха момчето храбро? Всъ
щност още никой не го наричаше така. Аз пръв 
го нарекох храбро и ще видите — съвоем спра
ведливо.

средни училища.

Предложената програма се обосновава 
™РИеТ^врД^“анеаК'№та « 3-°«а аа

П0 улицата вървеше и Хулганът. Той 
беше с .жълти дънки, препасани с широк колан. 
Ризата му беше като разцъфтяла роза. Държе
ше си ръцете на колана и гледаше хората пра
во в очите. Защото и той беше момче 
мочуаствие. И не напразно — носеше може би 
най-широкия колан и най-дългата коса в целия 
град. И бакембардите му стигаха до гърлото. 
Хулиганът можеше да бъде срещнат 
те през всяко време на демя и нощта. Не ра
ботеше ншцо, защото нямаше нужда — баща 
му печелеше достатъчно, а майката продължа
ваше да си го смята момченце („на мама мом
ченцето"), макар че то беше точно два пъти 
по-възрастно от Храб|рото момче.

Сега притворете очи, за да си представи
те по-ясно следната картинка:

Улицата, осветена от приятно есенно слън
це. И по тази слънчева улица крачат Храброто 
момче и сестра му. Зад тях върви Хулиганът с 
яркожълтите дънки и необикновено 
коса. Виждаме как се мърдат устните му — на
вярно говори нещо. Но Храброто момче и сес
тра му продължават да си крачат по улицата, 
без да се обръщат, защото знаят, че е непре- 
лично да се разговаря по улицата с непознати 
хора. Но изглежда, X 
ва мнение. Той явно е ядосан, че не му отго
варят, и ето сега ще видим какво се 
Жълтите дънни се изравниха със сестрата на 
Храброто момче и я хванаха за ръката. Лицето 
на момичето пламна и те се спряха. Хулиганът 
не пусна ръката си и кой знае защо, ухилен 
до уши, говореше нещо на момичето, което се 
опитваше да се отскубне.

Тогава се намеси Храброто момче и ре
че много сериозно:

— Пуснете сестра ми.
— Я па тоя! Ще ме спуска от смях.
— Няма нищо смешно — рече все тъй 

Ние не ви познаваме.

на вече
постоянно-

на просветните
както и редица други мероприятия, които зап-клжо 
ват трудовите организации, свързали с учебно^ло 
систематически да направляват „ ръководят акцията 
за постоянното и систематическо действие 1а постоя 
нното овладяване на марксическата наука.

Новата програма, която тези дни бе приета се 
обосновава на досегашния опит, осъществен в учеб
ните заведения, а въз основа на вече съществуващата 
така наречена Основна програма, която стъпи през 
1974 годйна, както и това, че новата програма със 
съдържанието си обхваща новите и най-важни про
мени, настанали през последните години в нашето 
общество, а особено след проведения Десети конгрес 
на СЮК и Седмия конгрес на Съюза на комунистите 
на Сърбия. Новата Основна програма за марксичесхо 
образование на проезетните работници, сътрудници 
и възпитатели по отношение на досегашната с новите 
теми и заглавия представява задълбочен и цялостен 
курс. които трябва да представлява базата за цялостно 
и задължително маоксическо образование на просветни
те работници. За отбелязване е и това, че Новата 
програма съдържа и цялостен цикъл от материалите 
и резолюциите, произтичащи от последните паотий- 
ии конгреси — XI конгрес на СЮК и VIII конгрес 
на СК на Сърбия-

работници.

със са

ло улици-

И отживите—по-жив...
Обходи планетата новина тревожна:
Е. Кардел не с вече между живите!
Но и смъртта може да бъде нищожна 
щом мъртзият е по-жив и от живите.

МИСЛИТЕЛЯТ 
от който със шепи загребват мечти.
И вървят към до кърви изстрадания Ден, 
разпукващ се в дела и бели зори...

РЕВОЛЮЦИОНЕРЪТ
избуяващ в пориви с безброй кълнове. 
Завладял душата на целия ои народ 
към дръзновения

дългата
за други извор вдъхновен.

улмганът не споделя то-е и семе, и плод.
случи.

вдъхновява ги зове.Основната програма за марксическото образо
вание на учителите, сътрудниците и 
се състои от три големи части.

възпитателите ТВОРЕЦЪТ покорява незавладени върхове, 
с дела и мисли опложда нови целини. 
Извайва замисли, Бъдеще ново кове —
В скърб Триглав обгръща воали сини.

— Първата част се състои от четири комплек
тни теми: Марксизмът, като мисъл на епохата; Из
точници и философски начинания — критиката на 
съществуващото и революционното схващане на съ
временната . цивилизация (комунистически общности 
— безскласово общество); Марксическа критика на 

капиталистическото общество; Класа,

Помни стъпките му човешки, устремени, 
прониквали упорито до предел див. 
Любимата планина от миелгй е бременна... 
Е. Кардел е и от живите — по-жив!икономията на 

класни борби и революция и Епохата на социалисти- сериозно момчето.
— Ха-ха! — имитира смях Хулиганът: — 

Тоя наистина ще ме спуска от смях. Ами ето 
случай да се запознаем бе, фъстък!

— Оставете ни на мира! — 1 
Храброто момче и пребледня.

Но Хулиганът не вземаше от дума. Той 
продължаваше да стиска ръката на момичето 
и да й говори разни неща, от които ушите на 
момичето заприличаха на червени лалета.

Момчето се хвърли върху Хулигана и от- 
къона ръката, която държеше сестра му. Хули
ганът перна момчето по лицето и то' оедна на 
тротоара. Дори не издаде звук. Скочи и отново 
се хвърли върху жълтите дънки. И ето какво 
стана по-нататък :

Храброто момче и сестра му се биеха с 
Хулигана. Той имаше дълги ръце — както е 
известно, твърде голямо предимство в такива 
случаи. Храброто момче и сестра му бяха пър
гави и главно безстрашни. Около тримата бър
зо се образува плътен кръг от хора. Забавно 
им беше — не всеки ден можеше да се види 
бой между един висок дългокрак хулиган и 
едно дребно момче и също така дребно моми
че. От устата на Храброто момче потече кръв. 
Сестра му видя това и така стремително се 
хвърли върху Хулигана, че той падна и хората 
се засмяха, а Хулиганът така се .разлюти, че кой 
знае какво щеше да се случи, ако някакъв млад 
човек с вид на боксьор властно не разтърва би- 
ещите се, с което събуди недоволството на хо- 

им развали такъв незабра-

ческите революции. Стефан НИКОЛОВ
Втората част от цикъла за марксическото обра- 

просветните работници обхаваша: Теори
ята и практиката на социалистическата революция на 
Югославия- В този цикъл се намират още тримадс- 

повечето други теми, свързани с основ- 
вълрос на югославската революция- Може и 

да се каже, чс тази област е и най-подробно раз
работена, имайки предвид изиачзнието и в о лц 
то възпитание и образование на учениците.

обхваща: Марксическото ехла 
който или

прекъсна гозование на

сет теми с 
ния Критика в 

служба на 

прогреса
Третият цикъл 1

шанс на образованието и възпитание го. » 

рогелед7 при 'просветните* р"=,,и при

Програма ирсдстав- 
иачии тряб- 

тсми и пътя за
Четвъртата част от новата 

ява К7,со напъсттс и указание г.
обработят предложените 

практиката.

по какъв Другарят Кардел инсистираше нашите маркси- 
размишления и научни изследвания трябва да 

критически — радикално критически, както 
казва той. Обаче тъкмо затуй, че критичността на 
научната мисъл се полага в основите на оная 
критика, която беше и си остана съществен харак- 

белег на революционната практика на югослав- 
комунисти, той в критиката вижда не празно 

постигнатото, но средство за разкриване 
съзнания за по-нататъшните пътища към 

прогрес. Затуй тя е и обществено

«а да се
тяхното приложение в

Новата марксическа програма 
си прави с цялост, в която са 

ми от живота и самоупраяитела нтИра 
педесет теми, а тяхното ' ‘,Р' марксическия
светлите дейни пълното овладяване на
светоглед.

чсски
бъдатпо съдържлнис- 

вмъкнати нови те- 
систсма с около 

на про-
'ГО

терен 
ските
отричане на 
на нови рата от кръга — да 

вим спектакъл!
И отново закрачиха по улицата Храброто 

момче (нали видяхте, че наистина е храбро) и 
состре му. То стискаше разкъсания пакет под ми
шницата си. И устата си стискаше.

— Ти беше чудесен! — каза сестра му.
Х,раброто момче иокаше да й каже, че 

и тя се би храбро, но се боеше сестра му да 
не види дупката на изкъртеното зъбче. Затова 
само се усмихна със стиснати устни.

горната програма всички учи-

• Да отпочнат с реализирането на • учияишето, об- 
трвбва да изготвят свои идинамиката на рс-
щииата, региона и да се угвврД Д: ,шеиисто па тази 
ализирането на програмата, оа „чилищата, обхцс- 
общестаена задача сс задължа» , у общности и съ- 
етвено-политичооките организации 
пхествуващите инспекции.

С приемането на социалистическия 
твърде отговорен и ангажиран чин. Проникната с 
такава отговорност, критиката прсстааа да бТ,дс 

Порба за власт и става облак па борбасредство на
на мнения между равноправни хора па линията на но- 
патаЛ.ппю движения напред...

Кирил Трайков
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ЧАСТНОТО ЗАНАЯТЧИЙСТВО
ПРОБЛЕМИ ПА

БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНАСЛАБОСТИ НА ЗДРАВНОТО ДЕЛО ВПРОБЛЕМИ И Има условия, и» те 

трябва да се 

използват
АМБУЛАТОРИИТЕ СА ПРАЗНИ

на профилактипреди всичко,„.л пджнА ЗАДАЧА Е ЗДРАВНИТЕ УСЛУГИ ДА СЕ

ТЛЪМНИО ГОРНА ЛЮБАТА, ДОЛНА ЛЮБАТА И 101 
НА ЛИСИНА.

ката,
В разискванията

редица нъгфоси опиас- 
трудопата дисци-

бс поезче-
III). че 
яши се доплина. пъзиаграждай;шсто 
ред резултатите от

са докрай норматив 
еамоуправи- 

Здравния

спо
труда и

тер слабости. Именно това е 
главната причина, че липсват 
по-обемни, по-качествени и 
по-ефикасни здравни услуги, 
въпреки че тук работят 13 

обша практика и 
развоен

ЗДРАВНОТО дело в Босиле 
градска община все още с из 
правено пред редица обектив 
ни. но ц субективни иробле 
ми< В такива обстоятелства и 
Здравният дом, който сс гри 
жи за здравеопазването на 17 
хиляди жители в 37 
общности в комуната, своите 
задачи изпълнява само части 
чно.

други, нс 
ио регулиращи в 
телнитс а*<ти на

чистене в обществемическо 
ния

общинаизостаналаВ една
и Западна Сърбия нс съше 

една работилии- 
химичсско чистене, но 

пък има голям брой
Двама, завърнали

сектор".дом.
Примерът с драстичен, а из 

Ангя Ио
бс заюио-На заседанието

всички въпроси кон- 
сс разговаря п тру 

довия колектив на Здравния 
дом и да сс прилагат спеш 

решения. При топа Мсди- 
ЦСИТъР ОТ Сурдули

ствува пито 
ца за 
затоп

лекари от 
зтфолекари. В овоя

Здравният дом никога нс
песе го неотдавна 
ванович, председател на Сек 

за занаятчийство към
че по, по
кр.;.но дапът

с разполагал с толкова кадри 
— предимно млади. Ведно те 
са и най-добре 
цялата община. Личните 
доходи на месец възлизат от
12.000 до 17.000 ДШШрЛ.

Едно от превъзходните изи 
еквай,ия е, здравните услуги 
да се доближат до пациента. 
Материалните условия и нара 

потреби

местни цията
Републиканската конференция 
ла Социалистическия съюз и 
Регионалната стопанска кама
ра в Ниш. 
става дума,

незаети.
се работници от чужбина са 

компетентниподдали иск до 
тс общински органи

на работилници за 
След лъл

платени п ни
за от-им ЦИИ0КИЯТ

ца с дължеи занапред да 
много но-нспосрсдстве 

помощ отколкото до сега. 
Разбира сс, по-нататъшното 
материално укрепване на здря 

Босилеградска

Тези констатации бяха из- 
на проведеното през За коя община 

изобщо и не е 
съществено е

криванетъкнати 
миналата седмица в Босиле
град съвместно заседание на 
Изпълнителния съвет на Ос 

самоуправителна общ 
здравна защита в об

оказва химическо чистене. от значение, 
че примери могат да се на- 

безчет. Има ги почти 
всички общини, в най- 

видове. Същността 
касае

на работа в Западнагог-одишна 
Германия те сс завърнали в 

машини за чистс-
мерятновната 

ност по
щината. стзащитс

В обсъждането на пробле- такива възможности създават, 
мите на здравната защитя в 
Босилеградска община участ вни ведомства 
вуваха до П-РИМАРИУС ВЛА с оборудването на районните 
СТИМИР КРЪСТАИЧ, дирек терени амбулатории, което не 
тор на Медицинския център оправдаемо закъснява, сс съ- 

Су.рдулица в чийто състав здават условия за развитие, 
работи босилеградския здра
вен дом и ЖИКА МИТРО- 
ВИЧ. секретар на Регионална 
та общност по здравна заши 
та в Южноморавски регион.

От изказванията на заседа
нието личи. че Здравният дом

ииото дело в 
община и занапред остава да 
бъде главна грижа на Рсгио- 

самоупранителиа общ

страната с
пя облекло. Вместо да

помещения,

във 
различни 
обаче

поздравим ис им е съшита: 
се за даване на отпор и неспа- 

на общоприетата по- 
имаща за цел да „ре 

за наятчийството

лучаг търсените 
тс получили отговор: „Не ис 

Когато и-

налиата
пост но здравна защита — 
заключено бс на проведеното 

на трите форума в

За сега, обаче, теренните здра 
не работят. зване 

литика, 
абилитира" 
и да създаде по-подходящи 
условия за развитие на така 
нареченото дрбено стопанство, 
т. е., занаятчийството.

частници?кам-с
мамс достатъчно пари, 
открием работилница за хи

заседание
Босилеград. ше

в. в.
в

САМОУПРАБИТЕЛИТЕ В ЮГОСЛАВИЯПОДГОТОВКА ЗА СРЕЩИТЕ НА
Зашото в републиката в 

най-голяма степен тези вълро 
си са уредени, но в повече 
то общини — трудно се при 
лагат на практика. Това не- 

създава проблеми и там, 
където не би трябвало да има 
такива. Последствията от то 
ва положение носят на пле
щите си най-много самостоя
телните занаятчии, а дребно
то стопанство, за което от по- 
дълго време се пише, ще до 
живее пълен разцвет, базно- 
бавно върви напред.

Корените на отпоря са дъл 
боки, създадени са преди мно 
го години, когато на частни — 
те занаятчии се гледаше с 
лошо око, като на останки 
от капиталистическото обще 
ство и когато неоядко чрез 
общинската данъча политика 
се настояваше занаятчиите 
да бъдат обложени с големи 
данъци.

САМОУПРАВИТЕЛНОТО ПЛАНИРАНЕ Е НЕОБХОДИМО
сдружения труд. По такъв на 
чин самоуправителите своя 
празник ще посветят на ед
на от най-важните задачи, 
които в настоялата година 
ще бъдат присъщи в актив
ността на всички обществе
ни сили.

Говорейки за тази актив 
пост на пресконференция в 
Стопанската камара на Юго
славия зам. 
на Съюза на синдикатите в 
Югославия Душан Богданов 
подчерта, че е приет нов за
кон за общественото плани
ране, но че все още има из 
вестни недоразумения и нес 
намиране в много организа
ции на сдружения труд в 
прилагането му.

С приемането на принципа 
на споразумяване и договар
яне възникват отделни изис-

минат под знака на подготов 
ката
план на 
гшапителното

ТАЗГОДИШНИТЕ срещи 
1те в Юго-като единствено ведомство от

този вид в комуната, е изпра .на самоуправители 
вено пред еедипа организаци славил, които на '27 юни шс 
онни. но от субективен харак се проведат в Нови Сад, ше

за приемане на новия 
Югославия и самоу- що

планиране в

НА ЗДРАВНИ ТЕМИ

Когато някой а семейството боледува от грнп
председателят• форов спирт и топли напитки. Храната 

. на болния да е лека:
кове, компоти, супи,

. телешко месо. риба, рохки яйца... Вита
мини да се вземат, както в естествен вид 

. (лимони, портокали, ябълки), така и под 
- формата на таблетки (А, В* Ц). Необхо- 
. димо е те да се приемат дълго време в 

оздравителния стадий. Не бива да се 
забравя, че грипът 

заболявалия 
пътища често продължават само три дни, 

I а оздравителният стадий да протече 2-3 
седмици — време, през което преболеду- 

' валите се чувствуват отпаднали, лесно се 
изморяват, изпотяват се. Затова се на
лага да почиват повече, да се хранят 
добре, да вземат редовно витамини, да 
се пазят от простудни фактори, за да не 
се развие вторична бактериална бронхоп
невмония.

пецифични средства зд лечение, по 
влияващи пряко вирусните причи
нители, засега почти . няма. Ето 

защо лечението е. насочено към облекча
ване симптомите на болестта и предо
твратяване на вторичните бактериални ус 
ложнения (бронхзгг, бронхопневмония, си- 
нозит, възпаление на среднто ухо и дру-

с МЛЯКО, плодови со- 
пилешко и нстлъсто

ги.)
и другите ос- 

дихателнитсБолните от грип или други остри за- 
болявания на дихателните пътища, даже ■ ТРИ 
и при по-леки случаи, трябва да останат

на

на легло в продължение на няколко дни. 
Така те предпазват себе си от усложне
ния, а обществото — от разсейване на 
заразата. При оставане в домашна обста
новка е необходимо да се създадат усло
вия, при които близките да сз изолират 
от заразата.

— Затова, сега е крайно вреквания в развитието на нови 
отношения, методи и начини 
в самоуправителното планира

ме. да се даде зелен сигнал 
за занаятчийството, което бе 
ше западнало. Чрез организи 
рани

не.
Поради това, а с оглед на 

предвидената подготовка 
изработка на средноорочния 
план на обществено развитие 
на Югославия, е необходимо 
да се води организирана ак
тивност. в която ще се потър 
сят самоуправителни 
ния преди всичко в „практи
ката". В изпълнението на та 
зи задача отделна роля има 
Стопанската камара на Юго
славия, Съюзът на синдика
тите, Социалистическият 
юз и Съюзният институт за 
обществено планиране, 
то в сътрудничество със Съюз 
ния изпълнителен 
предвидят сроковете за излъл 
пение на тези задачи в пред
стоящия период.

До април — каза Богданов 
— ще се разработят темите, 
за да може час по-скоро да 
се започне с първата фаза 
на’ подготовката в организа
циите на сдружения 
които трябва да се 
мощ в изготвянето

акции то трябва Да се 
постави на правия 
Такова

за коловоз, 
третиране не искатЛечението на леките форми на грип 

и други заболявалия на дихателните пъ
тища при хора от всички възрасти тряо- 
«а да става по лекарски указания- За по
нижаване на температурата и успокояване 
на болните се препоръчват аспирин, пи- 
рамилон, 
летни и прахове.

отделни лица. но изискват го 
потребите на населението и 
създаденият вакуум в дребно 
то стопанство „крие" поосгор 
за няколко хиляди незаети.

Очевидно е обаче 
че битката за развитие 
бното стопанство 
чалото си.

За предпазване от грип и други ре
спираторни заболявалия трябва да се пом
ни.

реше
МЕХАНИЗМЪТ НА ЗАРАЗЯВАНЕ
— Вирусите се предават с пръски (мал 

ки капчици, които се отделят при говор, 
кихане и кашлица). По-малко вероятно, 
но все пак възможно е предаването на 
инфекцията чрез ръкувано, целувка, съ
дове и прибори за хранене, употребявани 
от болния.

Ето защо в домашна обстановка бол
ният трябва по възможност 
ра в отделна стая, а ако това е невъзмо
жно, леглото му да се огради с параван 
от чаршафи. Малки деца и възрастни хо
ра «е бива да остават в същата стая — 
при възможност се препоръчва премества
нето им за няколко дни в друго родпин 
око жилище. Заболелият от грип би тряб
вало да се обслужва само от един член 
на семейството, който да носи плътна 
марлеиа маска, като я сменя на няколко 
часа, да мие често ръцете си и да прове
трява периодично стаята. В някои страни 
например Я-пония болните носят маски в 
къщи и даже по улиците. То-ва е много 
добра предпазна мярка за околните но 
прнякога е трудно изпълнима поради за-
те^ГНхп^ГШаНе- СъД0Вете и Обори
те За храна, носните кърпи и кърпите 
за ръце и лице на заболелия е необходи- 
знитДе пом??ЯВаТ' а М03айкаТа паТерви-
но с разлепен*™51 Д3 СС ИЗТрива П©Риодич- с разреден разтвор на белина.

(И това, 
на дпе

аналгин или комбинирани таб-
е едва

Най-напред тряб 
ва да се скъса със старите сх 
ващаиия всред 
ца при компетентните общин 
ски служби и по-цялостно да 

нашироко при

на
СЪВРЕМЕННАТА МЕДИЦИНА ОТХВЪР 
ЛЯ ХИНИНА КАТО ЛЕЧЕБНО СРЕДСТВО 

[ ПРОТИВ ГРИПА И ДРУГИ РЕСПИРАТОР 
НИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Съ- отделни ли
кои

Той не действува на вирусите-причи- 
. нители, само понижава температурата, а 

понякога дава доста тежки странични яв
ления (копривна треска, изриви, шум в 
ушите, притъмняване пред очите, болки 
в стомаха повръщане и др.). При хрема 
се препоръчват капки за нос (рифофура- 
,ццн, нафозолин оксолин и др.). При ка- 
шлица болкоуопокояващм сиропи, а при 

■ болки , в ушите — капки за уши. При ста
ри хора трябва да се прилагат и лекар
ства, поддържащи сърцето и кръвообра
щението. За лечение на бактериални ус
ложнения или за предпазване от тях при 
малки и възрастни хора сс добавят 
фамиди и антибиотици, но само по съ- 
ГЛ^Л6Кар- Не трябва да се забравя 
те С^ГИДИТе И особено антибиотици- 
ни„ Т ""“кога тежки странични явлс
нр2ложНеа„„ГиН°С„ед^^а НеПРаВИЛНа
правят бактериите ^устойчиви. С^Пп 
болния е необходимо добре да се ото 
плява и редовно да се проветрива По™' 

са разтривките със синанов или

се провежда 
етата политика, както 
лагат

съвет ще се при
на практика договоре- 

рените принципи.
да се изоли-

Във всички общини в Ниш 
ми регион има място 
витие на дребното 
Но трябва 
ция

за раз 
стопанство, 

да се подеме 
за използване 

ните възможности.
ак

на налич
труд, на 

окаже по
__ «а техни
те планове и програми. През 
май и Юни Ше се проведат 
събрания на самоуправители
те на които да се обсъждат 
ндасои въпроси от плана, а 

на сам°Управитс- 
ГсвъниНа ЮНИ ~ тези оазис 
н^форма.6 П°ЛУЧаТ °Кончател

Изтъкнато беше също таи-,

не с което 
побързат.

„„1ест° "ъ™ и някои Фор.мал 
Г™ “ “Ррчка за настанява 
ието «а работа на незаети за 
наятчии: строго се гледа на 
предписанията във връзка с 
големината на помещенията

сул-

Общинските 
то следят 
бното

служби. кои-
пазвитисто на дое

се погрижатНТа°му™ЯбВа ЛЛ 
Ла излезе от

зни помогнат 
задънената ули 

своя пълен 
наистина и-

кам-
ца.Д-Р 3. II. Ла доживеепланира* 

да • разцвет, заше трябва коетома условия.СТРАНИЦА 10
М. Д.

братство * 16 ФЕВРУАРИ 1979



АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ

КАК ДА ФУНКЦИОНИРА ОБЩЕСТВЕНО 

ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЬВЕТ?
ТЕМА, КОЯТО МЕ ВЪЛНУВА

Учителите
в

твено-политатескетсаТ° овгши?
зации в Босилеградска абши
Ня Обсъждат яай-актуалните 
въпроси рт Областта на ф™ 
кцисншрането на делегатска 
та система, все но-ясно се по 
оочват различни въпроси от
«ааС^бшееесГеп*У-НКЦИ0™—
кия съвет на 
скупщина.

Въпреки, че са изминали 
пет години на делегатската 
скупшинска система, все още 
съществуват различни диле
ми във връзка с мястото, рол

Цко проследим развитието на учебното дело 
нашите краища, ог създаването на първите у- 
чилщца, преди сто и повече години, ще йлдим 

че учителите винаги са оили наи-олиако 
но време на турското роосгво, те помагаха населе
нието за Оороа против поробителите и ортаниаираха • ,

о^вооолчденле 1-о

?енциИ„ПнТ™б”ено-пГ„™
ческия съвет.

В Общинската скупщина в 
Босилеград този съвет набро 
ява 19 делегата от всички об 
ществено-политически орга
низации, които са непосред
ствено избрани от трудещи
те се и гражданите в цялата 
община.

11Въпреки, че 
съвет има ,наи-голяма 

отговорност и за опазване и 
за по-нататъшното развитие 
на самоуправителната социа 
листическа система, неговото 
практическо действуване не 
е на необходимото равнище. 
Причините са числени. Той 
най-малко заседава самостоя
телно. а много повече с оста 
налите съвети на Общинската 
скупщина. При това участву 
ва и в разрешаването на въ 
проси, които не са в негова 
компетенция.

Според конституционната си 
роля, този съвет има право 
и длъжност на определящи 
оценки по всички въпроси, в 
които е засегнат обществени
ят и самоуправителен въпрос.

Коя да бъде делегатската 
база за допитване на делега 
тите в този съвет е въпрос, 
който съшо дълго време съз 
дава дилеми на най-отговор
ните за функционирането на 
делегатската система в Боси- 
леградска община, лко това 
бъдат конференциите на об 
щесгвено-политическите орга 
низации със своите органи и 
тела, и ако трябва да се съ
бират пред всяко заседание 
на Общинската скупщина, то 
ва би било твърде нерацио
нално. Съществуват предложе 
ния, допитването да се върши 
само с изпълнителните орга 
ни на обществено-политичес
ките организации. Обаче, и 
тук възниква дилемата: дали 
в такъв слочай няма да се 
стесни и ограничи делегатска 
та база?

Един от въпросите е: къде 
и как да се съгласуват мне
нията на делегатите преди се 
сията на съвета им. За сега, 
по всичко личи, че най-съот 
ветствуващо е това да бъде 
в рамките на Социалистичес
кия съюз.

Всичко това говори, че въз 
никващите проблеми в дейнос 
тта на Обществено-политиче
ския съвет са ведно и пробле 
ми на съвкупното функциони 
ране нд делегатската систе 
ма, само че в този случай те 
имат своя специфика.

За отблеязване е, чс в ста 
тута на Общинската скупщи 
на за сега няма уточнени ре
шения по кои въпроси и как 
по най-ефикасен 
функционира общсствено-по 
литичеокия съвет. Това в мо
мента, е още една причина 
повече когато се обсъждат тс 
зи въпроси да сс повдигне и 
инициативата за изменения и 
допълнения на статута.

ниращо място, 
този

МО х1а^ода.

училища, т-аоогеха оезплагно. след 
де оя*а инициатори за откриване на първи читалища, 
театрални групи, дружества, но време на фашизта 
и окупацията на страната, учителите пак ояха пър
вите ооици в отрядите, л в социалистическото с»ро
да телство те са радетели за по-дооър живот. Ограмот
яват старите, учат децата, активистите в оощесгве- 
по-гюл/ддическите организации.

често пъти може да се чуе от някои и друго 
мнение, казват че днес учителите не са какго в ми
налото.

политичес-
Общинската

Как да се създадат условия 
и кои промени да се извършат, та този съвет да фун
кционира съгласно конститу
ционните разпределения е 
въпрос, който получава доми ьярно е, че учителите днес не са сами просве

тители и единствени грамотни хора в града или на се
ло. ьярно е, че се създадоха и още други суоекгив- 
вни сили, които тласкат обществото напред. но учи
телите си остават — учители.

Не показа ли това и последната конференция 
учителите в Димитровград? кой е присъсгувал 

на разговорите между учителите, председателя 
оощината и секретаря на СКС е можал да се убеди 
в това. На тази среща се повдигнаха от страна на учи 
телите над 40 въпроси, а какво се интересуват те? ла- • 
кво вълнува просветните работници?

Ге не се интересуват само за свои професионал
ни проблеми. Интересува ги защо рейсовете не оти-

ЗАБРАВЕНА ИНИЦИАТИВ,
СЪТРУДНИЧЕСТВО. ОТ КОЕТО 
КРАТНА ПОЛЗА

наМОЖЕ ДА ИМА МНОГО- на

ПРЕДИ годили бе раздвиже- 
на инициатива за сътрудниче 
ство между Босилеградска об 
щина, от СР Сърбия, и Криво 
паланешка, от СР Македония. 
Колкото ни е известно 
е и размяна на делегации. В 
първите контакти 
дани широки възможности за 
взаимно сътрудничество меж
ду двете общини, като съсед 
ни от две социалистически ре 
публики на СФРЮ. Но, 
то често се случва, от първи 
те крачки на начална илици 
атива и добри желания — по- 
наттък нищо 
но. Така хубавите идеи 
брото взаимно желание за 
сътрудничество остана мърт
во слово.

Като напомняме за тази за
бравена инициатива, искаме 
да обърнем внимание на ком 
петентните обществени фак
тори на Босилеградска общи
на за голямата полза от вза 
имното сътрудничество меж
ду съседни или други общи
ни. Много са примерите на 
общини от тази част на СР 
Сърбия, които развиват и обо 
гатяват сътрудничеството си 
с общини от своята републи 
ка или от другите социалис
тически републики и автоном 
ни покрайнини. Тази полза е 
особено голяма и многократ 
на когато се касае за сътруд 
ничество между икономичее 
ки по-напреднала община и 
икономически по-изостанала. 
По-развитата община намира 
изгодни възможности 
свои яки стопански органи
зации да участвува с капита 
ловложения за раздвижване 
на определени стопански 
нове в неразвитата община. 
Ако добавим към това и го
товността на Фонда за подпо 
магане на неразвитите краи
ща в републиката, който ид 
ва на помощ на неразвитите 
общини
то между икономически по-на 
лредналитс и ло-.изостаналитс 
представлява една от перспек
тивите за развитие на послед 
нитс.

по-скоро избавяне ог стопан
ската изостаналост.

съществуват и други еле
менти, които идват в полза 
на създаване развито сътруд
ничество между Босилеград
ска и Кривопаланешка общи
ни. Именно, една трета част 
От Босилеградска община ге 
ографски гравитира към Кри 
ва паланка. В миналото и сто 
лански тази част е била ори 
ентирана към Крива паланка. 
Дванадесет села са ходили на 
пазар в Крива паланка, къде 
то продавали своите животно
въдни произведения, а там ку 
пували промишлени стоки. 
Това значи, че в търговията 
същ&ствува известна тради
ция-

ват на село редовно, защо млякото не се плаща 
защо лекарите не идват редовно, как работи коопС-( 
рицята, пътищата ще се строят ли?

имало

са съглеж
Повдигнатите въпроси показаха, че учителите ■=,: 

не са затворени в четирите стени на училището" с 
намаленото число на децата, а живеят с грижите и 
радостите на хората.

Има ли някоя акция да започне и завърши на 
село без учителите? Не са ли те първите инициатори 
за електрификацията, изграждането на пътищата, 
довеждане на вода в домакинствата? И правят ли !е- 
зи хора това зарад някакви материални облаги. 
Разбира се, че не го правят за това. При тези хора 
все още гори идеализмът на едно цяло поколение 
учители, които винаги при каквито и да е обстоятел
ства бяха с народа.

Трябва открито да се постави въпросът: дали 
обществото се е о дължило на тези радетели? Свобо
дно може да се каже — не. За това не са нужни ни
какви статистически данни. Нека весни проследи 
жизненият път на учителя, който му е учил децата 
и в това ще се увери. Те цял живот прекараха на 
село. Своите деца учиха или ги учат при най-трудни 
условия- Болшинството учители нямат решен квар
тирен въпрос. Техните лични доходи са още най- 
малки в общината.

Не се касае само за материалната страна на 
въпроса. Така както учителите щедре дават на об
ществото и обществото трябва да се отнесе към тях- 
Обществените признания са добър начин да се отче
тем пред учителите. Тези скромни хора, които оби
чат работата си се задоволяват и с малки награди. 
Преди известно време една учителка, която замина
ва в пенсия ми каза, че най-голямо удоволствие й 
причинявало това, че учениците й пишат писма.

как-

не е направе- 
и до

В днешно време тази тради 
ция може да се обогати и 
развие в две насоки 
по отношение на търговията, 
и в съобщенията. От Крива 
паланка до село Добровница 
съществува модерен асфалтов 
път. До село Голеш, намира 
що се на границата между 
СР Македония и СР Сърбия, 
остават само още около пет 
километра. Колкото ни е из 
вестно от кривопаланешка 
страна съществува готовност

и

да продължат трасето 
с. Голеш. От 
страна трябва да се прокарат 
още около три километра но 
во трасе, така че пътят Ри- 
барци —Краманица да излезе 
на Голеш. Както се вижда ка 
сае се за път от около осем ки
лометра, за да се установят 
съобщителни връзки 
Босилеград и Крива паланка, 
от което особена полза 
имало населението от южна 
та част на Босилеградска об 
щина, т-е. една трета от нея. 
При съществуването на рейоо 
ва връзка с Крила паланка, 
се лскостопан ските 
тели от долните села бихя из 
насял и на пазара в Крива па 
лаика значителни количества 

производения- 
част

ДО
босилеградска

начин да

Затова, не забравяйте и вие ония, коиточрез ви от
вориха очите, защото „няма пари, с които бихме ч«з- 
гли да оценим добрия учител". (М. Лутер).

между

би
Б. Николовкло в. в.

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 22 февруари 1979 година ще се навършат 

40 дни откакто изгубихме нашата мила майка, баба
произволи

тогава свързванс- I

ТЕННА КАМЕНОВА НАДУВАживотновъдни 
от които сега голяма 
или се упропастява, или нера
ционално се използва. Това 
би подействувало положител
но и върху материалното със 
тоянис на населението, и въР 
ху развитието на животновъд 
ство в тази част на общииа- 

условиятя 'Са бсзсъмис-

Този ден ще посетим нейния гроб и, положим
В конкретния случай Криво 

община е много 
по-напреднала

цветя-
Гордеем со, чс я имахме такава каквато беше 

и вечно ще жалеем, че я изгубихме. Тд целия жи
вот посвети на нас, децата си.

паланешка
по-развита и 
от Босилеградска. Тя е такава 
сега. Обаче през първите го
дини след войната двата края 
бяха приблизително на едно 
равнище. Същевременно гео
графското положение на две 
те общини с подробно. Що 
значи, ако по едно време два 

били в подобно

1
Благодарни сме, че с иадчовешка борба ни 

изведе на прав път. Благодарим за истинската н не
жна майчина любов.

Отиде си тихо и скромно както и живееше.
Спокойство лъхаше от пед-
Напусна тоя свят, но вечно ще живее в наши

те спомени.

та, а 
но благоприятни.

положителноТази връзка 
би се отразила и върху сиаб 
дяваното на населението, за- 
щото сега много стоки се до 

от Скопие. Пътят закарват
Босилеград през Крива палан 
ка би бил по-кратък Зя около 
50 км. И този елемент пот
върждава необходимостта от 
сътрудничеството между две
те общини.

Миле ПРИСОЙСКИ

тя края са 
стопанско положение 
днес Кривопаланешка 
на е отишла значително по-на 
поел — лава възможност 
Босилеградска община да из 
ползва нейния положителен 
опит за изнамиране начин за

а
Дълбоко опечалени 

Синово: Иван, Мишо, Дунко и 
Саида; дъщери х Колица и Душко; 
зетьово, виуци и правнуци.

общи

на
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ТЕЛЕВИЗИЯ

ТВ журналът за жизнения път 

на другаря Едвард Кардел
V. шг

, Т..тилии^'* гсн*и

Хе са готови да па 
и интервенции с акту 

материал. За комемора- 
събрания от Нишки 
получихме съобщения 

минути след завършва

биография- 
Кардел, оеше 

Хелеви-

сторство. 
нравят 
ален 
твнитс 
регион 
десет 
пето им.

на ТВ Журнала с 
та иа ДРУ1'аЕя 
иършо предаване на 
зиц Белград.

и предаването е запазена 
руориката за «« годишнината 

ЮКП. Този път зрителите 
с историческия 

победи 
1919

ПРЕДАВАНЕТО На ТВ ЖУР
ИАЛА на български език от

(11 февруаР11) 110 сио 
начин на из 

май
неделя
ето съдържание.професионално

много неща се 
от досегашните. 3» 

се кажат 
това

казване и 
сторство, но 
отличава 1 
това заслужава да 
няколко 
продавано, за 
жапио и
КОИТО тО сс оформи.

По повод смъртта на ЛРУ“ 
! гаря Едвард Кардол в

е трябвало да се 
на Ц»

на
повод обърнахме 

редектора На ТВ Жур 
Йотов:

се запознаха 
Вуковарски конгрес и 
те иа комунистите през 
и 1020 година к Югоизточна 
СърВия. Това събитие бе илю 
стрирапо С много архивни ма 

музеите и архиви

По този 
сс към 
нала Димитър

думи «ъРхУ
неговото С7»ДЪР 

обстоятелствата приУ-та национална конференция — На зрителите с да дадат 
за предаването. Аз

Е. Кардол па
оценкатериали ог кажа, че предаваненослсд дамогаНиш и Лесковац.

— за делегатскате от то действително правихме при 
условия. Онованин момент Две теми

система в Димитровград 
Босиле-

извърши реорганизация извт,предни
миналите предава-Заслужава гапродаване.

блок от десет мипу.
което залото и здравеопазването в 

град бяха от редовната ирог- правихме с дни, сега ре 
с минути.внимание нияпът на Ед- шапахме с часове.тц за жизнения 

вард Кардел. Зрителите има 
ха възможност да сс запозна 

биографията 113 дРУгаРя 
чийто текст бе 

живо". Трябва

рама. _След последното предаване 
ТВ Журнала може да сс

Стараехме се предаването да 
получи характер на момента, 
който се създаде след смърт" 
тя на другаря Едвард Кардел.

Ъ. Н.

наят с малкият колективкаже, чепроКардел, разполага с достатъчно 
и маи-вечедачетен „в се отбележи, че предаването професионален опит

БЯГСТВО ОТ НИШКИЯмщ
КОНЦЛАГЕР

При редовната разходка из 
забеля-ТОВа МЯСТО от 1941—1944 годиначалото на 1942 година двора, затворницитена бяха убити над хилядигерманските фашисти пред- заха един циганин как раз-Таковамъже, жени и деца.мерки заприеха сериозни войник.говаря с германскисъстояние в лагера трудно моунищожаване на народоосво- 

бодителното движение в Юго затворницитеТовя загрижиЗатоважеше да сс понася планътзащото мислеха, чебяха подготвяни бягства. Плс-източна Сърбия- Тогаза бягство е открит.партизани бяха ини-нените ва Бегович дал знак Зя на-циатори за една такава ак-Започнаха арести ня видни падение и сам хванал двама 
войници. Примерът на Бего 
вич последваха и други зат 
воряици, бързайки да изпъл
нят своя план. Опитът да се 
излезе на капията беше осу 
етен от силна стрелба. При 
това някой извикнал 
телените мрежи!" Затворници

ция- Те бяха затворени в ста 
ите № 12 и 14 така нарече 
ни „стаи на смъртта". През 
януари 1942 година 
партизани от стаяа № 14 бя 
ха закарани в стая N° 12. По

комунисти. Затова бе създа
ден концлагер на Червени 
кръст.

Й. Б. Тито и Е. Кардел: сътрудничество и дружба 
40 години

всички
бешеЖивотът в лагера 

твърде тежък. Всеки човек до 
леден в лагера., първо беше 
набиван до умъртвяване. а 

Пред
за да се събуди. Храната бе
ше слаба. Всеки арестант по
лучаваше по сто грама хляб 
от царевично брашно и смес

сетоя начин в тази стая 
намираха 146 партизани, 
нея се направи план за бяг
ство от лагера. Според него 
на 8 февруари трябваше 
се направи нападение на часо 
вите, да се отворят 
стаи на лагера, за да могат 
всички Дя избягат, 
дант на затворниците 
Банко Бегович. студент от За 
греб. когато германците счита 
ха за свой човек. На 12 фев 
руари около 11 часа влезе в 
стая N° 2 готвачът — евре
ин, за да раздели хляба 
при това каза на затворни
ците : предвидените за разс
трел ще разстрелят утре. Об

„наВ
след затворсниците. те търгнали с голи ръце към 

оградата. Парчета месо и дре 
хи останали на телената 
рада. някои паднали, а сто и 
двама затворници успя ли 
избягат и да отидат в Озрен 
ски и Свърлишки 
ски отряди. Бранко Бегович 
след бягството стана комисар 
на една рота от 
отряд-

да
ог

всички
даот млени шикалки и два пъ

ти чорбя от картофи. Всяка 
вечер някои От затворниците 
бяха извеждани пред ограда 
та и разстрелвани, за да се 
поддържа постоянен стлах 
оред затворниците. Перд 
всеки разстрел имената на 
ония, които трябваше дя се 
разстрелят, се съобщаваха 
три дни по-рано. Разстрелява

Комен-
беше партизан-

Озренски

12 февруари 1942 година е 
само една страница от бор 
бата на Ниш и Нишки реги 
он през време на германо-фа

и

нето ставаше на Бубан. щата гробница вече копаят. шистката окупация.

Е. Кардел На VIII конгрес

Часове на отдих-. Е. Кардел със своя внук


