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«стникУна БЪЛГАРСКАТА народност в социалистическа
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ

ОСМИЯТ КОНГРЕС НА СЪЮЗА НА ЮГОСЛАВСКИТЕ КОМУНИСТИтито КОНГРЕСЪТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРЕЛОМ
КЪМ ПО-РЕШИТЕЛНА АКТИВНОСТ НА КОМУНИСТИТЕ ЗА 

ПО-БЪРЗО ПОДОБРЯВАНЕ ЖИВОТА НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И 

ЗА РАЗВИТИЕТО НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ
— Революционното единство н социалистическата солидарност трябва да се основават върху 

такава общност от интереси и възгледи, които произтичат от пълната самостоятелност
и отговорност иа всяка отделна партия

ската партия на Япония, която 
възглавява Мотожиро Мори.

Делегацията на Унгарската 
социалистическа работническа 
партия, която възглавява Фе- 
хер Лайош, .член на Политбю
ро на Централния комитет и 
подпредседател на правителство 
на НР Унгария.

възглавява Али Ято, генерален 
секретар на КП на Мароко.

Делегацията на Монголската 
народна революционна партия, 
която възглавява Шагдарсурен 
Понцанг, член на Централния 
комитет на Монголската народ 
на революционна партия.

Делегацията на Единната со

Представителите на Комуни» 
гическата партия на Норвегия 
Юст Липе, член на Политбюро 
и секретар на Централния коми 
тет на КП на Норвегия.

Делегацията на Полската обе 
динена работническа партия, ко 
ято възглавява Франчишек Ва- 
ньолка, член на Политбюро на 
Централния комитет и подпред 
седател на правителството на 
Народна Република Полша;

Делегацията на Румънската 
работническа партия, която въз 
главява Николае Чаушеску, 
член на Политбюро на Цецтрал 
ния комитет на Румънската ра 
ботническа партия;

Делегацията на Комунмстиче 
ската партия на Испания, коя 
то възглавява Игнацио Галего, 
член на Изпълнителния коми
тет и Секретариата на Централ 
ния комитет на Комунистическа 
та пария на Испания;

Представител на Партията на 
труда на Швейцария Хенри Три 
ба, член на Политбюро на Цен 
тралния комитет на Партията 
на труда на Швейцария;

Делегацията на Комунистиче 
ската партия на Швеция, коя
то възглавява Ерих Карлсон, 
член па Политбюро на Централ 
ния комитет на Комунистичес
ката партия на Швеция;

Делегацията на Социалисти
ческата конституционна партия 
на Тунис, която възглавява Мах 
муд Месади член на Политбю
ро на Централния комитет на 
Социалистическата конститу
ционна партия на Тунис;

Делегацията на Арабската со 
циалистическа уния на ОАР, 
която възглавява Хусеин Зул- 
фикар Сабри, член на Генерал 
ния секретаоиат на Арабската 
социалистическа Уния.

С бурии аплодисменти за вся 
ка делегация, делегатите изрази 
ха симпатии и солидарност с 
комунистическите, социалисти
ческите и другите прогресивни 
партии* и движения, които из 
пратиха свои представители нз 
нашия Конгрес.

Генералният секретар на СК)К Йоснп Броз Тито изнесе 
доклад: ,,Ролята на Съюза на комунистите в по-нататъшното 
изграждане на социалистическите обществени отношения и 
актуалните проблеми в .международното работническо движе
ние и борбата за мир и социализъм в света.”

Секретарят на ЦК на СЮК Едвард Кардел 
лад: „Обществено-икономическите 
витие в предстоящия период."

На 7 декември генералният секретар на СюК Йосип 
Броз Тито откри в залата на Дома на синдикатите в Белград 
VIII конгрес на Съюза на югославските комунисти. В работата 
на Конгреса участвуват 1.352 делегати, 128 Членове на ЦК На 
СюК и 22 членове на Централната ревизионна комисия, мно- 
гобройни гости от страната и представители на около 30 чуж
дестранни партии и движения. 1

Точно в 9 часа в голямата зала влезе другаря Тито с 
членовете на Изпълнителния комитет на ЦК на СЮК. Съще
временно в конгресната зала влизат я -ръководителите на чу 
ждестранните делегации.

Цялата зала бурно поздрави идването на другаря Тито. 
Всички делегати стават прави и дълго ' ръкопляскат докато 
другаря Тито заема място на трибуната. В този момент хоро
вете „Абрашевич” и „Иво Лола Рибар-“ започват ,,Интернаци
онала", а делегатите им придружават. 1

Когато и последните акорди стихнаха и делегатите заеха 
местата си другаря Тито от трибуната провъзгласи:

— Другарки и другари, откривам Осмия конгрес на Съ- 
за на югославските комунисти! -----

С бурни аплодисменти делегатите поздравиха тържестве 
ния момент от откриването на Конгреса.

изнесе док 
задачи на стопанското раз-

\

ш

щ 1;.: .«а-
в

: ■■' ■шщШтШшяш— По покана на ЦК на СЮК 
— продължи другарят Тито — 
на Конгреса присъствува пред
ставители на редица комунисти 
чески, социалистически и дру
ги работнически и прогресивни 
партии и движения. Позволете

член на Политическата комисия 
на Изпълнителния комитет на 
ЦК на КПЧ.

Делегацията на Социалисти
ческата партия на Чили, която 
възглавява Раул Ампуеро, гене 
рален секретар на Социалисти
ческата партия на Чили.

Делегацията на Комунистиче 
ската партия на Финландия, ко 
ято възглавява Ларс Юнтила, 
член на Политбюро и на Секре 
тариата на ЦК на КПФ.

Делегацията на Френската ко 
мунистическа партия ,която въз 
главява Гастон Плисоние, член 
на Политбюро и секретар на ЦК 
на ФКП.

Делегацията на Партията на 
Народната конвенция на Гана, 
която възглавява Уйлиям Евф 
нуел Атрам, секретар на Пар
тията на Националната конвен
ция в Акра.

Делегацията на Демократич
ната партия на Гвинея, която 
възглавява Леон Мака, посто
янен секретар иа Демократична 
та партия на Гвинея и предсе
дател на Парламента.

Делегацията на Комунистиче 
ската партия на Индия, която 
възглавява Раянт Кара Реди, 
член на Изпълнителния коми
тет на Централния комитет на 
Индия.

Делегацията на Комунистиче 
ската партия на Италия, която 
възглавява Джанкарло Паета 
член на Дирекцията и Секрета 
рията на Централния комитет 
на КП на Италия.

Делегацията на Социалисти
ческата партия на протеларско 
то единство на Италия, която 
възглавява Гато Винченцо, член 
на Дирекцията и Секретариата 
па Централния комитет.

Делегацията на Социалистиче

Штж

ШЖЖтщттми, другарки и другари от* то
ва място да отправя най-топли 
поздрави на всички делегати на 
другите партии, присъствуващи 
тук. -ч

Приветствувам, каза най-на- 
прел другаря Тито, делегацията 
на Комунистическата партия на 
Съветския съюз, която възглавя 
ва Пьотър Нилович Демичов, 
кандидат — член на Президиу 
ма на ЦК на КПСС.

Делегацията на Фронта за на 
ционално освобождение на Ал
жир ,която възглява Лахгар 
Лаид, член на ЦК на ФЛН.

Делегацията на Комунистичес 
ката партия на Австрия, която 
възглавява Фридъл Фирнберг, 
генерален секретар на Партия
та на Австрия.

Делегацията на Белгийската 
комунистическа партия, 
възглавява Франц Вай Ден 
Брандън, подпредседател на КП 
на Белгия и член на Политбю 
ро на Генералния комитет.

Делегацията на Българската 
комунистическа партия, която 
възглавява 
член
БКП и зам.

Генералният секретар па СЮК Йоснп Броз Тито

Делегацията па Суданската 
Уния РДА Мали, която възглав 
ява Сснголо Кулибали, член на 
Политбюро на Суданската РДА 
Мали.

Делегацията на Комунистиче - 
ската партия на .Мароко, която

циалистическа партия иа ГДР, 
която възглавява Паул Фрелих, 
член на Политбюро на Централ 
ния комитет на Единната соци 
алистическа партия на ГДР и 
първия секретар ма Окръжния 
комитет за Лайпциг.

ДОКЛАД И А ДРУГАРЯ ТИТО
Другарки и. другари, пред към усъвършеиствуване 

иа нашата стопанска система, в 
която има още доста недоста
тъци, които следва по-скоро да 
изправим, както в полза на -от 
делйия човек, така и в полза 
на цялата наша общност.

Чо ние но бихме били после
дователни комунисти, ако кри 
тичесим не се спрем върху раз
личните отрицателни явления, 
които съпровождаха нашето 
твърде динамично развитие. Та 
зи задача стои пред нас на Ос
мия конгрес. Необходимо е, на 
първо място, основно да проана 
лизираме и утвърдим всички о- 
иия елементи ,които съдспству 
ваха да постигнем такива забе
лежителни успехи, а след това 
да съгледаме и всичко онова от 
рицателио, което се прояви, и 
което донякъде все още се про 
явява .в нашата практика и пре

чи за още по-бързо развитие 
на чнашата страна. Необходимо 
е по-смело да отстраняваме от 
рицателните явления, които все 
още съпровождат нашето раз
витие и нашата практика и по 
скоро да оживотворим социалл 
етическите и хуманистическн 
принципи на нашата Конститу 
ция. Ние трябва решително 
без гнили компромиси, без как 
вото и да е колебание, докато 
"а се разплатим с всички носи 
тели на нааадиичаии тенден
ции, които съзнателно или не
съзнателно ни поставят лосто
ве в колелетата. Този Конгрес 
трябва да бъде Конгрес на сме 
ло, последователно и революцм 
онно почистване и а нашия път 
от всичко, което все още ни те 
гли назад, от всичко, което се 
страхува пред по-нататъшното 
укрепване ролята иа трудовия

От Седупя конгрес на Съюза 
на югославските комунисти ни 
разделя период, изпълнен с 
твърде забележителни общест
вени и политическа-: събфгил в 
света и в нашата страна. Това 
беше период на динамично раз
витие в нашия вътрешен жи
вот. период иа напрегнато твор 
честЕО в изграждането на на
шата страна в, изграждането 
на обществените отношения на 
нашата социалистическа общ
ност.

Постигнати са големи оззул- 
тати в индустриализацията и 
преустройството на страната, в 
създаването иа лика на нова 
Югославия. Материалната ба
за на нашето общество много на 
растна. Теса сега ии дава въз
можност да вървим по-бързо на

която

Станко Тодоров, 
на Политбюро на ЦК на 

председател на пра 
вителството на НР България.

Делегацията на Комунисти
ческата партия на Чехослова
кия, която 
еандър Дубчек, член на Предсе 
дателството на ЦК на КПЧ и 
първи секретар на ЦК иа КП 
Словакия.

Делегацията иа Комунистиче 
ската партия на Чили, 
възглавява Александър Торо,

възг.лавява Алек-

която



чДОКЛАДЪТ НА ДРУГАРЯ ТИТО

ти, обявява се и по-нататък про 
тив Московското споразумение 
и подготвя нови опити, които 
имат за цел усъвършенствува- 
не на това разорително оръжие. 
Затова все повече се налага не 
обходимостта всички прогресив 
ии сили в света, а на първо мя 
сто необвързаните и'социалис
тическите страни по-широко, 
по-решително и с по-голямо е- 
динство па акция да дават своя 
принос за изнамиране на реал 
ни решения в духа на станови 
щата и предложенията на Бел 
градската и Каирска коиферен 
ция. В момента е най-важно в 
преговорите за целия комплекс 
по разоръжаването в първата 
фаза да се постигнат поне час
тични успехи като напрг-даер: 
разширяване на Московското 
споразумение, за забрана на о- 
питите под земята, споразуме
ние за -забрана на разширяване 
на ядреното оръжие в нови стра 
ни, мероприятия за осуетяване 
на ненадейно нападение и тн. 
— но при това и по-нататък да 
се води упорита бррба за уни
щожаване на съществуващите 
запаси от ядрено оръжие.

Проблемът за разоръжаване 
то е тясно свързан с разрешава 
нето на болшинство крупни ви 
сящи международни проблеми 
и затова е необходимо да се под 
хожда постепенно към тяхното 
реалистично решаване.

Проблемът за надпреварата 
във въоръжаването е тясно свъ 
рзан с проблема за неразвитост 
та в света. Вместо да се израз 
ходват огромни средства за по
нататъшна надпревара във въо 
ръжаването би бяло от огромна 
полза ако поне една малка част 
от тези средства се употреби за 
помощ на развиващите се стра 
ни. С това същевременно биха 
се ликвидирали всевъзможни 
елементи на различни стълкно 
вения и напрежения в света.

в международното работничес
ко движение и между така на 
речените необвърза ни 
_ за да може нашата актив
ност да бъде по-градивма и да 
им (а. максимални положителни 
ефекти за силите на мира, со
циализма и обществения прог-

тепенио превъзмогване на сту 
депата война и към утвържда
вано политиката на преговори 
и споразумения. Същевременно 
можем да констатираме и про
цеса па една обща поляризация 
в света

човек пъп всички области па 
решаването но обществените 
въпроси.

Ние. не бихме о/опорплп па 
своята длъжност, но бихме до 
ри компрометирали досегашни
те си постижения, ако от пътя 
на трудовия човек на отстраня 
тзамс онова, което все още се 
опитва да му попречи напълно 
да осъществява своята функ
ция, която му гарантира Конс
титуцията като на творец, про 
пзподител и носител на разви
тието па стопанството.

по-пълеп отговор на всички вън 
роси, които още предизвикват 
нелепости и смущения, и които 
ме само че «нарушават единство 
то па нашите редици, по п се 
риозио пречат за правилно
то развитие на нашето социалп 
етическо обацество.

В този период студената вой 
па започна да отслабна, което 
особено о изразително през пое 
ледиите години, макар че все о- 
ще идваше до положения твър 
де опасни по световния мир. В 
този период Югославия провел?

страни

па сили на мира и 
прогреса и на нови отношения 
между народите и на сили па 
реакцията, студената война и 
на разрешаването на енориите 
международни проблеми със си 
ла. Крупни политически пробле 
ми останаха и,по-нататък вися 
щи и процесът па тяхното раз 
решаване ще бъде дълготраен, 
но тактиката па периодическо 
изостряне на положението до 
ръба на войната все повече се • 
Компрометира като неразумна 
и нереална. От особена важност 
е и по-нататък да се осуетява 
избухването на нови кризи и из 
острянето, което може да угро
зи световния мир, защото в дне 
шиия свят па взаимозависимост 
всяка местна криза неминуемо 

. има реперкурсии върху нялото 
течение ма международните от
ношения и заплашва световния 
мир като цяло.

рсс.
Нашата досегашна активност 

п облатста на международната
със своята градивполитика 

пост и принципиалност в борба
мирнота за мир, за активно 

съвместно съществуване, за пъл

Най-голяма опасност за кому
пистите е самозадоволството от 

постигнали. Ниетова, което са 
е право можем да се гордеем 

своите досегашни придоби
вки, но само за това, че те ни 
дават възможност без застой да 

Но ние съФ

. със

вървим по-нататък, 
далече от това да можем 
бъдем доволни със всичко, кое
то сме постигнали, а и със сами 
те себе си. Затова ви е свойст
вено на нашите конгреси в цен 
търа на тежестта да поставяме 
на анализ и отстраняваме труд 
постите — всички видове отри- 

явлепия и слабости —

да

В областта на разоръжаване
то — а общото и пълно разоръ 
/капане и по-нататък остава ос

дателни
и на откриване на по-нататъш 

перспективи. От това стано
вище ние трябва да гледаме и 

своята бЪрба и
ии повна цел — не е направен ии 

какъв значителен напредък, ма 
кар че по наше твърдо убежде 
ние, съществуват 
приближаване на становищата 
и за постигане 
макар и в първо времб само ча 
етични решения. По тези въпро 
сй' великите западни 
още не са проявили в достатъч 
ма степен готовност за същест
вени споразумения.

резултатите на 
дейност,

Разбира се ,че ние, комунис
тите/бихме постигнали още по 
добри резултати и бихме имали 
по-малко грешки в своята ра 
бота, ако бяхме се придържали 
повече към основните

Програма на СЮК 
другите документи на ЦК

условия за

на по-реални,

сили всеначала
на нашата
и към
на СЮК. В тях бяха дадени, 
покрай основните принципи, и 
отговори на много въпроси, въз 
никващи в течение на ежеднев 
ната практика и в няколкого
дишното изграждане на социа
листическите обществени отно 

нашата страна. Тези

Процесът 
на еволюция на Запада по по
сока на отказване от по-ранно 
поставените студеновоенни це
ли все оше се развива бавно и 
при силна съпротива на револ 
юционните сили. След Франция 
сега и Китайската народна ре
публика започна с ядрени опи

шения в 
отговори бяха ясен пътеводи- 

нашата рабЬта, както в 
нашата вътрешна, така и във 
външната политика. Успехите, 
които в това постигнахме в на 
шата страна, както и събития 
та, които ставаха в света, пот
върдиха правилността на съще
ствените становища в нашата 
Програма. Естествено е, че ня 
кои формулировки в Програлф 
та вече са превъзмогнати, 
най-новите крупни промени 
света, а особено в международ 
ното работническо 
Лнес вече се търсят отговори на 
нови проблеми, които произли
зат от тези промени. Но онова, 
което в Програмата е превъз-

тел за

ЛИКВИДИРАНЕ НА ВОЕННИТЕ БАЗИ И СЬЗДА- 
ВАНЕ НА БЕЗАШШИ ЗОНИ

Съществуването на чужди во 
енни бази представлява една от 
най-крупните пречки за конст 
руктивен подход кьм разреша
ването на такива проблеми ка- 
къвто е разоръжаването. Боен 
нрте бази създават постоянна 
несигурност в света и не само 
че представляват пермамкгнтен 
елемент на студената война, но 
и грубр наршуават независимо 
стта на страните където се на
мират. Следователно, ликвиди 
рането на военните бази е свър 
зано с интересите и желанията 
на тези народи. Създаването на 
безядрени зони също благопри
ятно би действувало към разо 
ръжаване и би разгшгрило по- 
нататък атмосферата на намал 
яване на напрежението. Сигур
но е, че провъзгласяването на 
безатомни зони в централна Ев 
ропа би имало широко благо
приятно влияние върху цялото 
международно положение, а вре 
ме е и областта на Африка, как 
то и областта на Югоизточна 
Азия, както и на другите части 
на Азия и Латинска Америка 
да се провъзгласят за бЬзатом 
ни зони.

ди в осъществяването на техни 
те желания да се освободят от 
всички фор?«и на 
гнет и да получат своя 
независимост и национална 
теграция. Това са г 
то не само са опасни за свобо 
дата и независимостта г 
дите в отделните области, ка- 
къво е например случаят с Ла 
ос. Южен Виетнам и Камбоджа 
в Югоизточна Азия, с Куба в 
Латинска 
Конго, Ангола

от колониален 
пълна 

ин-
в

ЧУЖДЕСТРАННИ ГОСТИ НА УШ КОНГРЕС
движение. огнища, коино ликвидиране на колониализ 

ма и неоколониализма, за отст
раняване на неразвитостта и за 
създаване на нови международ 
ни отношения, освободени от 
страх и военни катастрофи и 
тъй нататък — създаде на на
шата страна голям престиж и 
много приятели в делия свят. • 
Но този престиж не е постиг
нат самЬ с нашата миролюбива 
външна политика. Той е резул 
тат и на нашите вътрешни' ус
пехи в изграждането на наша 
та страна, в създаванео на но 
ви обществени отношения вър
ху основите на демократизация 
и хуманизация на тези отно
шения. Следователно, нашите 
по-нататъшни успехи във вът
решното развитие представля
ват гаранция, че не само ще за 
пазим нашия престиж във вън 
шния свят, ио че той ще бъде 
още и засилен. С други думи, 
това за нас значи голямо задъл 
жение, което е същевременно 
иначе международно задълже- 
1ше.

даше последователна политика 
на мир и мирно съвместно съ
ществуване и упорито се застъп 
ваше и бореше за принципите 
приети в декларациите на Бел
градската и Каирската конфе
ренции на ръководителите на 
дъпжавите и правителствата. С 
такава своя политика Югосла
вия постигна голям престиж в 
света.

Задача на този Конгрес е да 
да ле точна оценка на днешно
то положение в света, на меж
дународните отношения и от
делно на отношенията в между 
народното работническо движе
ние. Тези, последните, особено 
изискват основен анализ и кон 
кретни становища ,защото това 
е наше интернационалистическо 
задължение. Това представлява 
«геловие за успешна и точна раз 
рабЪтка на бъдещите насоки на 
нашата външна политика. Ние 
трябва към тези въпроси да под 
хождаме отговорно 
това ии налага нашата специфи 
чна позиция в света, а особено

на наро

могнато — отговаряше на един 
определен период от нашата 
практика и на нашето положе 
ние в международното работни 
ческо движение. Освен това, ние 
никога не сме твърдили, че на 
шата Програма е сбор от вечни 
истини и непогрешимост™. И- 
ли, че имаме претенции тя да 
бъде някакъв вид образец за 
другите
Не, тя беше написана за Съю
за на югославските комунисти, 
като ръководство за неговото 
действие, съгласно специфични 
те условия, които съществуват 
в нашата страна.

Разбира се, ние на този Кон 
грес трябва по-ясно да дадем 
отговор на новите проблеми и 
новите явления и по-конкретно 
да утвърдим линията на наше
то по-нататъшно действие. На
шето вътрешно развитие особе 
но изисква да дадем възможно

Америка, с Кипър, 
- и други страни, 

които още се борят за своята 
независимост. Това са 
менно огнища, които могат 
доведат до големи опасности от 
нова война, защото във 
ните работи на

същевре
да

ветрещ 
тези страни се 

реакционни и коло
ниални силят отвън. Очевидно е, 
че съществува тенденция — о- 
собено

партии и движения. намесват

там, където все 
силно влиянието крупнит
политически кръгове __
ката на мирното съвместно 
ществуване да се ограничи на 
непосредствените отношения ме 
жду Истока и Запада, г 

други области, особено 
статъчно развитите все г 
се третират като сфери на 
ние и контрол, разбира се, на ве

още е
МОНО

ПОЛНИ!
съ-

а отдел 
недони

още да 
влия

защото Цялото съвместно развитие и 
в тези рамки постепенното на
маляване на напрежението да
доха на народите и държавите 
условие за укрепавне на техния 
суверенитет и за по-самостоятел 
но обявяване в международни
те работи. Светът се намира в 
началната фаза на процеса на 
демократизация в международ
ните отношения и все повече 
се стреми

ликите колониални оили. Сле
дователно, трябва да бъде 
и на тези реакционни 
че въпросът за активното 
рио съвместно

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МЕЖДУНА
РОДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ И НА ПОЛОЖЕ

НИЕТО В МЕЖДУНАРОДНОТО 

РАБОТНИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ

ЯСНО

кръгове, 
и ми

съществуване и
те как се отнася за всички, и
за малките и големи страни, с
различни обществени 
Върху това трябва

системи.
към утвърждаване 

на равноправието на великите 
и малки нации на повече и по-

и да се осно 
равноправието между ве

ликите и малки държави 
роди. Затова разрешаването на 
такива

вава
Между Седмия и Осмия кон

грес на СЮК международното
бединешгге нации, така нарече 
ните необвързани страни, бол- 

социалистически 
със Съветския

мия, които бяха най-отговорни, 
'до катастрофа ие се стигна.

Ние все още се намираме в 
неизвестност какво ни носи бъ 
дешето, макар че през послед
ните две години се стигна до 
изветно намаляване на напре
жението в света. Споразумение 
то между Съветския съюз, САЩ 
и Великобритания за забрана на 
ядрените опити в атмосферата, 
космоса и под водата е едно от 
важните доказателства за на
маляване на 
^■апрейсение!. 
скромно
пак можем да констатираме, че 
развититето на отношенията Из 
ток-Запад се. движи към по-доб 
ре — към усмиряване, към пое

и на
малко развитите народи. В то-‘ 
зи процес изтъкнато място при 
надлежи

развитие се движеше по посо 
ка на сериозни промени в съот 
ношението

шинството
страни заедно 
съюз и други сили на мира. Ня

,.местни спорове” пред
ставлява грижа на цялата межна силите в полза 

на силите на мира и на миролю 
бивата градивна политика — по 
литиката на активно и мирно 
съвместно съществуване.

на новоосвободените 
страни ,които станахаколко пъти, в периода между 

Седм|ия и Осмия конгрес светът 
се намери на ръба на нов вое
нен конфликт от световни раз
мери. Какви последици щеше 
да има от това не трудно да се 
замисли, когато се има предвид 
огромната разорителна мощ на 
ядреното оръжие, което днес 
притежават някои велики сили.

реална 
спо

да влияе въп 
ху развитието на световните съ 
бития.

дународна общност. 
Всичкоморално-политическа сила, 

собна значително това представлява о-
пасност за по-нататъшното ук 
репване на мира и на демокра 
гическите отношения между на 
родите. Цялото следвоенно раз 
витие показа, че с методите на 
студеновоенния натиск, с мест
ните военни

Политиката на силата, от коя 
то все още не са се отказали
най-реакциош-гате 
империализма, все повече губи 
подкрепа и на някои от ония 
които до неотдавна считаха та 

като най-ефика

кръгове на Такова ,донякъде 
но благоприятно развитие

положител 
все о

международното 
Това е! твърде 

споразумение, но все

ще е далече от това, да може 
да доведе до по-трайна стабил 
ност в света. Реакционните си 
ли в .отделни страни, 
та на реакционните кръгове от 
вън, с всички сили 
да попречат на отделните

Берлинската криза ,а особено 
случаят с Куба, можеха да до 
ведат човечеството до най-гол 
яма трагедия, 
до днес не е запомнил. Но, бла 
годарение здравия разум на о-

кава политика 
сно и единствено средство за по 
■стигане на своите цели — доми 
нацията в света чрез сила. Гол

похвати и демон
страция на силата не можа трай 
но да се разреши нито един ме 
зкдународен спор, но като ре
зултат на това се раждаха но 
ви и още по-тежки проблеми.

с помощкаквато светът
яма роля в осуетяването на во 

стълкновения имаха О- настояват 
наро

(вините
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ПЕОКОЛОНИААИЗМЪТ Е ОПАСЕН КАКТО 
И КЛАСИЧЕСКИЯТ КОЛОНИААИЗЪМ БОРБАТА ЗА МИР И ПОСЛЕДОВАТЕЛНО 

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ПРИЧИНИ ЗА 

НЕСТАБИЛНОСТ

•с.

Ковкото някои колониални 
сили все още жилаво да се опъ 
ват, ерата на колониализма е 
към своя Край. Народоосвободп 
телните движения отбелязват 
нови успехи, а броят на освобо 
дените страни се 
Предстои твърда 
борба за еманципация па наро 
дите в южна и югозападна Аф 
рика, южна Родезия, Ангола, 
Мозамбик, Португалска Гвинея, 
южната част на Арабския полу 
остров, Британска Гияна и дру 
ги зависими територии, както 
и за ликвидиране на апартей
да и обезправеността на афри
канското болшинство и Южна 
Африка. В Конго народът води 
кървава и тежка борба против 
ненародиия режим на Чомбе, и 
агресията от някои западни стра 
ни, които с всички средства под 
крепят този режим. Влиятелни 
те монополистически кръгове в 
метрополите се стремят да за
бавят процеса на делокализаци 
ята, да го протакат по етапи, и 
да осуетят независимото вътре 
шно развитие, за да могат да за 
държат и възможността за осъ 
шествяване на своето неоколо- 
ниалистическо вмешателство и 
да насочат по-нататъшното раз 
витие на тези страни към сво
ите интереси. Останалите упори 
ша на колониализма сериозно 
пречат за стабилизиране на по 
ложението и в по-широките об 
ласти, а от политическа и ху 
манна гледна точка представля 
ват пълен анахронизъм.

Неоколониализмът е не по- 
малко опасен за света от класи

ческия колониализъм,' Той е об 
ременен с елементи на вътреш
ни и външни стълкновения. Въ 
тр-шните стълкновения

ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ 

НА ПОЛИТИКАТА НА НЕОБВЪРЗВАНЕвъзник
ват зарад това, защото афри
канските и други народи не /ло 
гат да се примирят с формал
на и половинчата независимост. 
Народите, освободени 
ализм.а се стремят към пълна 
свобода и равноправно сътруд
ничество с всички държави, па 
и с бившите метрополи.

увеличава. Основното съдържание на по 
литиката на необвързване е бо 
рбата за мир и последователно 
отстраняване от международни 
те отношения на всички причи 
ни за нестабилност. Днес. това 
е, на първо място, борба про
тив всички видове подчиняване 
и неравноправие, за ликвидира 
не останките от колониализма 
и за по-демократически между 
народни отношения. Това е, съ 
щевременно, и борба на недос
татъчно развитите страни за са 
мостоятелни обществени преоб
разования и по-бъроо икономи
ческо развитие, и то не само на 
дум (и, но и на дело.

Когато днес говорим за необ
вързаните страни или за необ- 
вързаността, то това са само ча 
етично точни изрази, т. е... те 
не са адекватни на целокупна
та политика на страните, съб
рата на първата, Белградска, и 
втората. Каирска конференция.

Войната и последиците от во 
йната са накарали много стра
ни да обмислят как човечество
то да се организира, за да мо
гат занапред да се избегнат по
добни катастрофи и между на
родите да се създадат по-прав- 
дини отношения. Атлантическа 
та повеля беше първият опит в 
това отношение, а повелята на 
Обединените нации даде някои 
главни основи, т. е., темели, въ 
рху които би трябвало да се о- 
основават по-нататък отношени 
ята между народите и държави 
те. За съжаление, наскоро след 
войната дойде до опити за под 
ялба на света и до дългогодиш
на студена война, която все о- 
ще продължава в по-слабк! фо 
рми. С това не можеха да се съ 
гласят .много страни, а особено 
страните в развитие, от които 
някои едва неотдавна се осво
бодиха и които се стремят към 
мирно развитие. Следователно, 
целокшетата външна политика 
на т. нар. необвързани страни 
беше насочена към борба за за 
пазване на мира и създаване на 
по-правдиви отношения между 
страните и народите. В това е 
същността на по-нататъшната 
политика на страните, които в 
Белград и Кайро приеха Декла 
рация на своята политика. Тях 
ното съдържание и принципи 
са изнесени в Декларацията от 
Белградската и Каирската кон
ференции,

Политиката на необвързване 
е универсална и поради това, 
че е насочена към превъзмог
ване на всяка подялба «а све
та. Тя не отрича съществуване 
то на разлики и специфичнос- 
ти, но творчески се стреми те 
да се превъзмогват постепенно 
и по градивен път.

Ролята тю политиката на не
обвързване и нейното влияние 
върху международното движе
ние непрекъснато растяха, и 
по времето на най-силната сту
дена война, когато тя се намери 
в центъра на световните съби
тия и попречи пълната подял
ба на света и в последштге го 
дини когато студената война за

почна да стихва. Още повече, в 
периода на намаляване на сту 
дената война много по-голям 
брой държави ре определиха 
за политиката на нови отноше
ния между страните, което пока 
за и неотдавнашната Каирска . 
конференция, а политиката на 
необвързване получи призна
ния и от ония сили, които не се 
намират в нейните редове. Сле 
дователно, съществуването и 
действуването на тази полити
ка трябва да се свързва на пър 
во място с обществените и по - 
литически движения в света. В 
този смисъл тя е трайна. Нуж 
дата от политика на нови отно
шения между страните в епоха 
та на все по-интензивни между 
народни връзки и'взаимозави
симост ще съществува дори и 
по време, когато ще 
военните съюзи, ще съществу
ва все дотогава докато не се съ 
здздат нови, наистина равноггра

ЕШ1 отношения между страните.
Поради всичко това, полити

ката на необвързване е не само 
фактор на мира в света, но зна 
чи и такова международно де- 
.мгкратическо отношение, което 
спомага страните, чиито народи 
желаят да осъществяват проме 
ни. които съответствуват на те 
хните нужди без намеса отвън 
В двете свои становища, и във 
вътрешното и външното, поли
тиката па необвързване е про
гресивна и затова има траен и 
дълбок международен и нацио
нален смисъл. С прогресивното 
си действуване в общата борба 
заедно със социалистическите и 
други прогресивни оили, тя ста 
на един от най-крупните фак
тори в днешното международно 
съотношение на силите, а също 
така и в промяната на същест
вуващото положение в света, у— 
екорявайки прогресивните общ® 
ствени процеси.

решителна
от колони

Твърде значителна роля в ли 
квидирането на класическия ко 
лониализъм и в борбата против 
неоколониализма трябва да и- 
мат Обединените 
неотложно прилагат деклараци 
ите за даване пълна иезавиеи 
мост на всички колониални на 
роди. При това всички прогре
сивни сили в света тряб!за да 
осуетят опитите с чужда интер 
венцмя, репресивни мерки и въо 
ръжени сила да се пречи 
борбата на народите за освобож 
дение и за укрепване на неза 
висимостта .защото това е една 
от най-важните задачи на дне 
шното време. Зарад всичко то
ва политиката на съвместто съ 
ществуване, на намаляване на 
напрежението и в борбата про 
тив империализма и доминаци 
ята от всякакъв вид, стават все 
повече единна акциокна прог
рама за осигуряване стабилност 
та на мира, за пълна еманципа 
ция и свободно обществено-ико 
комическо 
страна и равноправно отноше
ние между народите и държа
вите.

нации, като

на

изчезнат

ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА И МЕЖДУНАРОДНИТЕ 
ОТНОШЕНИЯ НА ЮГОСЛАВИЯ I

ренции на шефовете на държа
ви и правителствата.

Нашата страна в изтеклия по 
риод беше между най-активта- 
те участнички в работата на о- 
рганизацията на Обединените 
нации, която стана незаменим 
инструмент на сближаването1 
между народите и най-широк 
кръг за равноправно участие на 
всички народи в разрешаване
то на световните проблеми въп 
реки всички трудности, слабос
ти и неблагоприятни условия в 
които все още действува. От пъ 
рвостепенно значение е по-ната 
тъшното заздравяване на ООН, 
а особено пълното прилагане 
началата на универсалност и по 
-последователна демократично
ст, както и непрекъснатото й 
приспособяване към новите дви 
жения и новите нужди.

В сегашната фаза на дейст
вие на ООН, отделно място за
ема работата върху кодифика
цията на началата на миролю
бивото и активно съвместно съ 
ществуване, за да се постави 
на по-здрава и по-трайна ме
ждународна основа, и да се ус
танови като основна норма в 
живота на световната общност.
С това в международните отно
шения по-здраво биха били оза 
конйни забраната на употреба на
сила, невмешателство във вът
решните работи на други стра
ни, спазване на териториалната 
цялост и политическа независи 
мост на големите и малки стра 
та, тяхната равноггравност, су
веренитет, право на самоопреде 
летае, безпрепятствен и само
стоятелен път на вътрешно по 
литически, обществен и иконо
мически развой и морално, задъ 
лжеггие за всестранно, градивно 
и равноправно международно 
сътрудничество.

Следейки споменатите прин
ципи, Югославия на практика 
се стреми да възстанови с всич 
ки страни взаимно изгодни от
ношения на сътрудничество и 
дружба. За тази цел с редица 
страни, особено в Азия и Афри ■ 
ка. са разменени посещения на 
най-високо равнище, организи
рано политическо сътрудничест 
во и система от редовни консул 
тапии, заздравени отношенията 
в областта на стопанството и тт^ 
рговската размяна, научно и те 
кническо сътрудничество и кул 
турна размяна. Установени са 
дипломатагчески и икономичес
ки отношения с редица новооб
разувани страни.

Особен прогрес е направен в 
тоя период в отношенията с вси 
чки социалистически страни, с 
изключение на Китай. Албания, 
Северна Кооея и Северен Виет
нам. въз основа на дългосроч
ни общи интереси на социализ
ма и мира в света, за което ооо 
бено бяха важни положителни
те процеси, вдъхновени от ста
новищата «а XX и ХХП кон
грес на Комунистическата пар
тия на Съветския съюз. Онова 
което през последните година 
-две се направи на икономиче
ското, политическото и култур
ното поле в сътрудничеството 
със Съветския съюз и повечето 
социалистически страни далече 
надминава всичко, което по-ра

Схващайки още от самото на 
на своячало тъждествеността 

реален и елементарен интерес 
в такава политика и в свързваразвитие на всяка
нето с всички социалистически 
и прогресивни оили в света Ю- 
гославия, като социалистическа 
страна се оказа като съставна и 
активна част на тези прОгресив 
ни движения, които днес нари
чаме с политика на необвърз
ване. Тя стана това само затова, 
защото ние считаме, че страни
те, които следят политиката на 
необвързване 
значителна съставна част на СЪ 
времените■ движения в света, и 
не могат да се считат като ня
какъв „резерв” на прогреса и 
социализма. От твърде голямо 
значение е социалистическите и 
други прогресивни сили в света 
по-добре да схванат този про
цес като съставна част на соб
ствената борба! за обществен пр 
огрее защото тогава ще има по
добри условия за запазване на 
мира, а след това и обществе
ния прогрес въобще.

Балансът, направен на Каир
ската конференция потвърди, 
че политиката на необвързване 
като цяло напълно оправдава 
своята роля, тя е разширила 
своето влияние и с обогатяване

СИЛНО РАЗШИРЯВАНЕ НА ПОЛИТИКАТА 
НА НЕОБВЪРЗВАНЕ

В условията на започнатия 
процес на превъзмогване на сту 
дената война и строго разделе
ние на света, политиката на не 
обвързване доживява по-ната
тъшна афирмация и еволюция. 
От година на година расте бро
ят на ония, които се определят 
за такава политика. Страните, 
които неотдавна стъпиха на све 
товната сцена все по-активно у- 
частвуват в международните ра 
боти и се стремят да увърдят 
своята национална индивидуал 
ност и собствена външнополити 
ческа ориентировка. Това пока 
за и широкото участие на нео 
бвързаните страни на Каирска 
та конференция, където броят 
на участниците и наблюдатели
те в сравнение с Белградската 
конференция се увеличи от 28 
на 57 и по този начин обхвана 
почти половината от членовете 
на Обединените нации. Тази о- 
риентировка потвърди и акция
та на групата от 77 страни на 
Световната икономическа кон
ференция, както и все по-едино 
душното настъпване на необвър 
заните страни в организацията 
на Обединените нации.

сока на активно и мирно съжи 
телство, което дава възможност 
за широко сътрудничество и е- 
динство, не въз основата на из
куствено и формално общо пос
трояване но въз основа на об
щи интереси и независимо и 
свободно определяне. Белград
ската ■ и Каирската консЬерен- 
ц.ия дават много свидетелства 
за широките възможности и по 
лза от такова сътрудничество.

Политиката, която още от са
мото си начало се противопос
тави на всяко ангажиране, не са 
мо че показа на много страни, 
а специално на новоосвободени
те. правилния път и начин как 
да залазят и укрепят независи 
мостта си и обезпечат условия 
за своя обществено-икономиче 
ски напредък, но стана и зна
чителен фактор в опазването 
на мира и подобрението на меж 

сътрудничество.

представляват

то на своето съдържание полу
чела нови дим(&нзии. В днешни
те международни движения тя 
е нужна повече от когато и да 
било досега.

Огромният интерес, който вла 
дееше за Каирската конферен
ция беше потвърждение и общо 
признание на политиката на не 
обвързаните страни и израз на 
доверие в нейната ефикасност. 
Но това ведно представлява и 
голямо задължение за необвър
заните страни още повече, отко 
лкото досега да дадат израз на 
своята активност в осъществя
ването на принципите на Бел
градската и Каирската конфе-

4,дународното 
Върху тази основа се развиват 
новите форми на все по-универ
салното активно международно 
сътрудничество и приятелство 
между народите. Регионалните 
групировки върху тази основа, 
каквито са Организацията на 
африканското единство и Араб 
ската лига за мир, предствля- 
ват значителен принос към ра
звитието на международното 
сътрудничество.

3

Политиката на необвързване 
акцио-силно разшири своите 

ни и рамки. Същността на тази 
политика е действително прин- 
ципиалното действуване по по-
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историческо значение па женевската конференцияно е било постигнато за много 
псвече години. Нашите отноше 
шш се основават върху здрава 
основа на равноправие, взаим
ните интереси и приятелство, 
което напълно отговаря на теж 
пенията на нашите народи. Уве 
реки сме, че и занапред тряб
ва да правим общи уаилия да 
се върви по този път, без коле 
бания и застой, които само мо
гат да навредят на интересите 
на нашите страни и общите 
стремежи.

Нашите отношения с капита
листическите страни на Запад, 
ако изключим някои стопански 
дискриминации, които произли 
зат от Общия европейски пазар, 
успешно се развиват върху при 
шитите за активно и мирно съ 
жителство между страните с ра 
злцчнп
системи. Нашата страна желае 
такова развитие на взаимните

отношения и вижда многостра
нна полза от такова сътрудни
чество за двете страни. Няма 
причини да се изразява съмне
ние, че, доколкото се продължи 
с намаляването на напрежение 
то □ света, тези отношения да 
могат и по-нагатък да се подо
бряват.

Особено плодотворно между
държавно сътрудничество на
шата страна разви с редица но
воосвободени страни от Азия и 
Африка, а през последните го
дини и със страните от Латин
ска Америка. В рамките на по
литиката на необвързваае и об 
щите интереси да се ликвиди ■ 
рат колоииализмът и икономи
ческата изостаналост на страни 
те в развитие, ние намерихме 
общ език с тези страни, устано 
вихме тясно сътрудничество и 
създадохме истинско приятелс
тво.

Когато се нмю предвид това, 
тогава стават по-ясни всички 
опасности, които колоииализмът 
представлява за самостоятелно
то политическо и икономичес
ко развитие на неразвитите ст
рани в Африка, Азия и Латин
ска Америка. Наследените твър 
де силни търговски и финансо
ви връзки на някои разпити ст 
рани на Запад с неразвитите 
страни в условията на същест
вуване на големи трудности на 
продажба и па недостатъчни до 
Оиви от износа на страните в 
развитие — при същевременно 
съществупаие па интензивна ну 
жда на тези страни за внос — 
представляват материални осно 
ви, които много капиталистиче
ски страни настояват да изпол
зват за истинско икономическо 
и политическо подчинявано на 
много икономически по-слабо 
развити страни.

Зарад такова твърде тежко 
икономическо положение на не 
развитите страни, неотложно 
свикване на Световна икономи
ческа конференция — което на 
Белградската конференция поез 
1061 година поставихме като е- 
дно от важните искания беше 
крайно необходимо. Защото те
жките проблеми на търговско
то и икономическо развитие на 
развиващите се страни трябва
ше по-скоро да се решава вър 
ху нови основи.

На упоритото настояване на 
неразвитите страни, както е из 
вестно, през пролетта на тази 
година се проведе Конференция 
та в Женева. Историческото зна 

Женевската конферен

тис тя периодически да.ое свик 
ва като върховен форум иа меж 
дународната общност на въпро
сите на търговията и икономиче 
ското развитие и при Обедине
ните нации да се формира пос
тоянен механизъм по тези въп

зване с тези страни почти се ут 
рои. Това значи, че той е нара
ствал по-б*ьрзо от нашата обща 
размяна с чужбина и несравни 
мо по-бързо от увеличението на 
външната търговия на развива 
щите се страни. Днес Югосла
вия, според възможностите си, 
оказва голяма професионална 
помощ в образованието и квали 
фицираяето на кадри от нераз 
витите страни. Днес на нашите 
университети се набират окопа 
1000 студенти от страните Азия, 
Африка и Латинска Америка, 
половината от които са наши 
стипендисти. Освен тоза на про 
фесионално обучение се яами 
ра около 900 души от тези стра 
ни. Над 800 югославски специа
листи от различни професии се 
намират като инструктори и кои 
султанти или работят в произ
водството в редица развиващи 
се страни, а най-много в афри 
канските страни. За отбелязва
не е, че Югославия участвува 
днес в изграждането на някол
ко десетки обекти в неразвити 
те страни. Тя и финансово учас 
твува в това изграждане. За по 
строяване и доставка на съопъ 
жеяия от 1957 година досега на 
шата страна въз основа на ме 
ждудържавните кредитни араж 
мани е отпуснала 362 милион 
долара заем. От това досега са 
реализирани 230 милиона дола
ра. Условията за отпускане на 
заем с 3 на сто лихва и със срок 
на връщане от 7—10 години за 
ползващите са бесъмнено по- 
благоприятни от ония които о- 
бикновено могат да се получат 
на пазара на капитала и пред 
ставляват оня принос, който 
Югославия, според днешните си 
сили може да даде за изгражда 
нето на развиващите се страни.

Ние съзнаваме, че данните, 
които илюстрират нашите ико 
номически връзки с развиващи 
те се страни са скромни когато 
се гледа по отношение. големи 
ната на нашето стопанство и на 
шите действителни възможнос
ти. При това е съществено, че 
сме оказвали финансова и тех 
ническа помощ и че сме разви 
вали търговски връзки дори по 
бързо отколкото растеше наше 
то стопанство. Сигурно е, че то 
ва сътрудничество и занапред 
интензивно ще се развива. Спо 
ред обема нашето ангажиране 
ние във всеки случай и в бъде 
ще няма да станем решаващ 
фоктор в помагането развоя на 
неразвитите страни, но затова 
можем и в по-голяма степен и 
по-добре отколкото досега да 
станем пример на равноправно 
и солидно ангажиране. Впрочем 
това е нужно и от гледна точ
ка от интересите на нашето 
развитие. Свързването с разви 
ватците се страни чрез външна 
та търговия, чрез инвестицион 
ни работи и професионално-тех 
ническа помощ не представля 
ват само политическо задълже 
ние, но това е едновременно и 
реална, дългосрочно съгледана, 
икономическа нужда и за 'На
шата страна.

роси.
Нашата страна във всички

случаи изтъкваше и подкрепяй 
ше исканията на развиващите 
се страни. Югославия енергич
но се застъпваше за свикване 
иа споменатите конференции и 
беше твърде активна както в 
.рейната подготовка, така и в не
йната работа. Такава наша ак
тивност е разбираема, защото 
като социалистическа страна й 
като страна, която се издига от 
насредената изостаналост, бях
ме принудени да подкрепваме 
настоянията за по-добри усло
вия па развитие на неразвити
те страни и тяхната борба про-

защото

обществено-стопански

СТРАНИТЕ В РАЗВИТИЕ
тип неоколоииализма, 
тази борба и. за нас е от същес 
твено значение.

Паралелно с такива политиче 
ски становища 
подтикването на ускореното и- 
коиомическо развитие на нераз 
питите страни, ние настоявах
ме да развием и нашите иконо
мически отношения с развива
щите се страни. РазбЩа се, на
шата активност в това имаше 
ограничено действие. Ние раз
полагаме с много малко средст 
ва, за да можем решаващо да 
помогнем иа тези страни. Югос 
лавия участвува с по-малко от 
1 на сто в световната търговия. 
Нашата страна и сама

Не е нужно тук повторно да 
се изнася нашето становище по 
отношение стопанския напре
дък на страните в развитие и 
да се изтъква значението, ко
ето то има за прогресивното из
менение на икономическата и со 
циална структура в тези стра-

силване на икономическото съ
трудничество и обществения _цр 
огрее на всички страни на но
ви основи.

В днешните условия много от 
тези страни вече са оценили, че 
тяхното бързо и успешно стопа 
нско развитие може да се осъ
ществи само на нови основи, ко 
что неизбежно донасят със се
бе си превръщането в обществе 
ни ключовите икономически по 
зини и и социалистическа ориен 
тация в развоя до днес само о- 
ще по-изразително потвърдиха 
нашите оценки и нашите стано 
вшца по този въпрос.

Обаче по това врем]е по-сил
но намират израз някои тенде
нции и много по-ясно се израз
яват някои проблеми в иконо
мическото развитие на нераз- 
втите страни. Какво е било ха- 
ра’ктерно в това отношение в те 
че ние на последните години?

по отношение

ни, за запазването на тяхната 
независимост и стабилно раз
витие на световното стопанство
като цяло.

На УП-ия конгрес, и преди, 
ние постоянно изтъквахме, че е 
необходимо проблемът за раз
ликата в степента на развитие 
между развитите и страните в 
развитие, на първо място сто
панското развитие, е един от ос 
новните въпроси на съвременни 
те отношения в света. Поради 
това в политиката на Съюза на 
комунистите и нашата страна 
този проблем постоянно бЪ прн- 
съствуващ и представляваше 
извънредно важна област на на 
шата дейност. Ние най-активно 
се застъпвахме за неговото раз 
решаване в Обединените нации, 
на много международни събра
ния на Каирската и Женевска 
та стопанска конференция, на 
необвързаните страни в Бел
град и в Кайро, на многоброй- 
ните събрания на разни между
народни институции, каквито 
са Международната банка за 
развитие, Международният мо
нетарен фонд, ГАТТ и във все 
ки друг подходящ момент.

За какво именно става дума? 
На териториите на страните в 
развитие с разгрома на колони
алната система се стигна до го
леми политически и обществени 
промени. Този грандиозен про
цес в действителност е, общест 
вено преобразяване на бившите 
колониални империи. Негова ва 
жна"характеристика е създава
нето на нови национални дър
жави и тяхната борба за равно 
правие и независимост в меж
дународните отношения. Поне
же не може да съществува на
ционална независимост без об
ществено-икономическо равно
правие, проблемите на стопанс
ко развитие в тези страни неиз
бежно се наложи да се оставят 
на второстепенно място. Тези 
проблеми се явяват, както ка
зах, след разгрома на колони- 
ализма, който своя неуспех е 
доживял зарад икономическите 
отношения, които е наложил по 
време на своето владичество.

С образуването на всяка но
ва нация всъщност се явява и 
ново оправдано искане за ново 
международно разделение на 
труда, защото без това в ново 
настъпилото положение нация
та не е в състояние да създава ма 
териална база за по-добри жиз 
нени условия. Така с освобожде 
нието на голям брой страни от 
колониално владичество дойде 
на дневен ред искането от стра 
на на повече от милиард и по
ловина хора за промяна на им
периалистическото разделение 
на- труда, на безмилостното при 
свояване на излишека от работ 
на ръка, създаден по време на 
колониализма. Но не става ду
ма за това. Целият този процес 
има и друга страна. Днешната 
степен на развитие на произво
дителните сили, разцветът на 
науката и техниката, специал
но в развитите страни, създа
ват невиждани възможности за 
прогрес при условие да се осъ
ществи ново международно раз 
деление на труда, което първе- 
нствено зависи от ускореното 
развитие на страните в разви
тие, Следователно, борбата за 
ново разделение на труда не 
трябва да считаме за препятст
вие в международното сътрудни 
чество, но като условие за за-

още е 
защотонедостатъчно развита, 

все още е принудена да изпол 
зва допълнителни чуждестра
нни средства за своето изграж
дане, макар че по 
развитостта и темповете на раз 

днес е в много по-благо- 
от повече^

чение на 
ция ние виждаме в това, че тя 
подробно изнесе международни 
те икономически проблеми и из 
тъкна тяхното решаващо значе 
ние за развиващите се страни, 
в това, че тя даде насоките и 
методите за решаване на тези 
проблеми, а по някои въпроси 
даде и значителни препоръки 
за акция. За мелеха на Женев
ската конференция решаваща 
заслуга принадлежи на развива 

които и най-

отношнеие

витие
приятно отношение 
то други развиващи се страни. 
Обаче без оглед на ограниче

на Югосла-

Първо, трудностите в стопан
ското развитие на развиващи
те се страни днес са много по- 
забележителни, отколкото 
рано. Вече не е спорно, че про 
дълбочаването на яза между ра 
звитите и неразвити страни пое 
дставлява днес най-тежки сто 
пански и същевременно твърде 
сериозен политически проблем.

Друго, през последните годи
ни ясно се показа, че пречките 
и трудностите за ускорен раз
вой на страните в развитие — 
които произлизат от междунаро 
дните икономически отношения 
и, които по своето естество не 
са под контрол на страните в ра 
звитие — са по-големи и по-те 
жки, отколкото се считаше пое 
ди. Преди в това отношение си
лно ударение слагахме 
недостатъчността и неадекватно 
стта на финансовата и тех ни че 
ска помощ от развитите страни. 
Този проблем си остава 
напред.

ните възможности 
вия
ньор съществено е, че в наши
те икономически отношения с 
развиващите се страни бяхме 
последователни на нашата по
литическа акция и на нашите 
становища за развитие на ико 
комическото сътрудничество с 
тези страни и че според наши 
те материални възможности да 
вахме и ще даваме своя принос 
за развитие на тези страни. Та 
кава наша политика е полезна

по- като икономически парт-

щите се страни, 
м!чого бяха заинтересовани 
нея. Както е известно развива
щите се страни настъпиха на 
конференцията единно.

От особено значение е. че то 
ва единство не бе осъществено 

върху някаква обща плат
форма, но и в конкретната сЬоо 
мулировка на 
предло'жения и искания в обла 
стта на разрешаването на тър
говските, Финансови и други ме 
ждународни проблеми.

за

само
всички главни

и за нашата страна, когато се 
има песпективата на нашите по 
нататъшни икономически отно 
шения с тези страни.

Външнотърговският оборот на 
Югославия с развиващите се 
страни в Азия, Африка и Ла
тинска Америка днес достига 
обем от над 300 милиона дола
ра. Тези страни участвуват в 
югославската външна търговия 
с почти 18 на сто, а това е пове 
че от участието на тези страни 
с голям брой дрчги европейски 
стоани. Търговският обмен от 
1957 година, когато всъщност и 
започна процесът на нашето по 
интензивно икономическо свър

Ние считаме, че Женевоката 
в резултат на 

на Белградската
конференция, 
препоръките 
конференция на необвързаните 
страни, направи пъпната решите 
лна крачка по посока 
решаване на въпоосите на тър 
говията и развитието на непаз- 

страни. Обаче по-същес 
на тия

върху

на раз-и за-

Но, и покрай това, днес мно
го по-ясно се изтъква пробле
мът за неблагоприятното и не 
равноправно положение на ст
раните в развитие в световната 
търговия. Неблагоприятното по 
ложение в световната търговия 

страните в развитие, които 
второстепе-

витите
твени решения в полза 
страни още няма. За такива ре 

тепърва предстои борба 
от голямо 

решението ма конфе-

шения 
и именно затова е
значение 
ренцията по търговия и разви-

на
предимно изнасят

произведения се състои в ОТНОШЕНИЯТА В МЕЖДУНАРОДНОТО 

РАБОТНИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ
нни
ясно изразената тенденция 
намаляване на техните доходи 
от износа, както поради все по- 
големите затруднения в прода-

за

то обкържване”. От една стра 
на, в своята предимна част, ме 
ждународното работническо дви 
жение все повече приема соци 
ализма като световен ггроцес и 
все повече основава своето дейст 
вие върху широкото сътрудни
чество на всички прогресивни 
сили и движения,, които въз
никват в голямо разнообразие и 
богатство на форми, а от друга 
страна и във вътрешната 
борба все повече използват но
ви форми, като зачитат специ- 
фичностите на всяка страна с 
цел за по-широко свързване с 
масите, прогресивните сили.

Освобождавайки се 
но от недемократичеаките мето
ди в постигането на единство 
на акцията, които бяха харак 
терени за периоад на Сталин и 
Информбюрото, международно
то работническо движение 
повече утвърждава самостоятел 
ността в предприемането на ак 
ции в своите страни като обще 
валидно начало и като предус- 
ловие за всяко единство и сът- 
оудничество.

Такава

жбата в развитите капиталисти 
чески страни, така и поради 
влошаването на условията за 
продажба и сравнителното нама 
леяие на цените на техните про 
изведения. Върху тази основа 
намалените доходи от износа на 
маляват и износния капацитет 
на тези страни тъкмо по време 
когато им е нужен увеличен внос 
и то преди всичко допълните
лен внос на съоръжения и ма
шини за подобрение на техни
те неразвити стопанства.

Трето, всички тези затрудне
ния на страните в развитие про 
излизат в основата си от превъз 
могнатите и неадекватни прин
ципи и институции, върху кои 
то почиват външната търговия и 
икономическите отношения в 
света. Създадени в миналото, 
тези принципи и институции в 
световната търговия и в между 
народните финансови и моне
тарни отношения отговарят на 
стопански развитите 
Трудностите за страните в раз
витие още повече се увеличиха 
в последно време със силно из
разената протекционистичеока 
политика и интеграционни мер
ки в развитите страни на Запад, 
които още в по-голяма степен 
поставят в неравноправно поло 
жение останалите страни.

работническо 
движение, които жилаво жела
ят да защитят бюрократически 
те интереси и сектански методи.

Би било погрешно стълкнове
нието, което днес се развива в 

работническо

сеПрез последните години 
стигна до твърде значителни про 
мени в международното работ
ническо движение, по посока 
на по-нататъшна демократиза-

международното

в отделните 
така и в

ция, както вътре 
движения и партии, 
техните междусобни отношения

международното 
движение да се гледа само като 
вътрешна работа на междуна
родното работническо 
ние, защото той не е и възник-

и до постепенно ликвидиране 
на ония догматически, сталинс 
ки окови, които осуетяват меж 
яунаоодното революционно ра 
ботническо движение самостоя 
телно да изпълнява в своята 
страна Функцията на сплотява 
не и мобилизиране на.трудовите 
и прогресивни маси в борбата 
за нови, по-правдиви обществе 
ни отношения. В изтеклия пе
риод социалистическата мисъл 
излезна от своите ограничени 
рамки и все повече влияе вър
ху разширяването на социализ 
ма като световен процес.

Днес социализмът все пове 
че става форма на развитие на 
съвременното общество и на об 
гцествения прогрес изобщо.

Схващайки тази променена 
реалност, най-голямата част от 
международното работническо 
движение преминава към нови 
методи на борба, като напуска 
ония, които отговаряха на пери 
ода от Ш интернационал и на 
времето от ,,калиталистическо-

движе-
си нал само зарад интерните про

мени в международното работ
ническо движение, нито само за 
рад конфликта между СССР и 
Китай, но преди всичко зарад 
вън11гнопо|дитическите концеп
ции, зарад различните схваща 
ния или несхващания на дълбо 
ките промени, до които днес се 
стига в света, зарад различния 
подход ктьм разрешаването на 
все по-острите 
които днес разтърсват света и 
които заплашват да се превър
нат в едно общо стълкновение. 
Различните й противоположни 
мнения в межднуарбдното работ 
ническо движение възникнаха 
в резултат на различните отго
вори, които отделните партии 
дадоха на най-крупните въпро 
си на съвременната епоха, как 
вито са въпросите за войната и 
мира и въпроса за съвместното 
съществуване между държави-

постепен

противоречия,
все

страни.

преориентировка на 
международното работническо 
движение заслужава да се наре 
че историческа. Тя не можеше 
да стане без стълкновение 
ния догматически тендонции в

с о-
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ге с различни обществени сис- 
геми, което става нужност ако 
свегьт иска да избегне нова ка 
тастоофа. Като израз на тази 
дисхармония се развиха анта
гонизма които не могат да се 
прикрият, нито да се примирят с 
формални компромиси. Стигна 
се да една нова поляризация в 
международното работническо 
движение, която, преди всичко 
е израз на съществуването на 
следните основни противоречия:

— между новите движения 
по посока на социализма*на мно 
го новоосвободени страни и тес 
ките догматическо бюрократиче 
ски мерила за това движение;

— между гледищата за обек
тивните възможности за по-на 
тятъшно разширяване на сониа 
лизма в условията на мира и 
съвместното съществуване и 
схавщането, че само пътя на 
силата, по пътя на войната с 
капиталистическите сили е въз 
можно да се стигне до- пълна по 
беда на социализма в света;

— между гледищата за необ 
ходимост от по-голяма автопо 
мия-и самостоятелност на кому 
киетическите партии и социали 
етическите движения и опити 
те за консервиране на старите 
форми на единство и сътрудни 
чество, които са обременени с 
хегемонизъм и неравноггравие.

С конфронтацията на различ 
ни становища и политики в ме 
ждународното работническо дви 
жение и с разплатата с лъже 
революционните и сектанските 
становища на ръководството на 
Китайската комунистическа пар 
тия все повече се стига до убе 
ждението, че съществуват илю 
зии за възможността от преу- 
доляване на конфликта чрез 
компромис и чрез изкуствено 
примирявано на противополож 
ни тенденции, които се прояви-

мостта центърът на вниманието 
на китайската общественост да 
се пренесе върху външните съ 
бития и вътрешният строй 
контрол докрай да се изостря 
пред „външните опасности".

Неотдавнашната експлозия на 
първата китайска атомна бом
ба разтревожи света 
ради това, че Китай също вли 
за в мача за, ядрено въоръжава 
не, но преди всичко затова, за- 
щото той не е готов

да' отрече. Те са плод на голе 
мите промени, до които идва в 
света и на противоречията вът 
ре в международното работни
ческо движение, която от това 
произлизат.

Доколкото по-последователнс 
ще бъде утвърдена и на практи

ра в революционното работни
ческо движение ,които не са съ 
гласни с тяхната външна поли 

на V тика на студена война, които не 
са съгласни с тяхната немаркси 
стка, неленинска и деструктив 
на политика по отношение отно 
шенията в международното ра 
ботническо движение.

Китайските ръководители, о- 
чевидно надценявайки 
роля в света, очакваха, че дъл 
гогодишната интензивна кампа 
пия, към която бе поибавен опи 
тът с атомната бохйа, и поната 
тъшните техни усилия за дис- 
кредитиране политиката на мир 
но и акивно съвместно същест
вуване ще повлияе

и автономията не е идеал, към 
който се стремят само комунис 
гическите партии и социалисти 
ческите страни. За него днес се 
бори цялото прогресивно човече

>;■

* етво, и много нови държави, ко 
ито се измъкнаха от зависимо 
го положение и чуждата, хеге 

; мония. Да погледнем само ал- 
■ жирската революция и днешни 
■; те усилия на алжирските ръко 
| водители, които в своята стра- 
»■ на упорито създават основите

I§
не само за ка провеждана антидогматичес 

ката платформа на 
политика и отношенията между 
социалистическите страни и ко

която

външната
своята

мунистическте партии,
все още има елементи на ста- Щ на социалистическото обществе

но развитие и които въпреки 
различни и немалко трудности 
не се отклоняват от този път. 
Или примерът на Обединената 
арабска република, чиито ръко 
водители нито агресията на 
Суец, нито, разни други натис
ци не можаха да отклонят от 
пътя на прогресивнитото социа 
листическо осъществяване. По
добен е случаят и с много дру 
ги страни от Азия и АфриКа. 
Международното работническо 
движение би изгубило прести
жа ако с цялата практика на 
своите отношения не би давало 
най-добри примери на зачита
не на това начало. В този сми,-

градивно 
да сътрудничи в усилията оръ 
жието изобщо да се отхвърли 
като средство за влияние въоху 
международната политика.

Настояването на китайското 
ръководство да представи сгъл 
кновението 
работническо движение само ка 
то идеологическо

линския период, дотолкова по- 
скоро съществуващия конфликт 
окончателно ще се освоооди от 
изгледа на ооикновен спор в ме 
ждународното раоотничееко дви 
жение и по-тесния антагонизъм 
между Китаи и така ом
се показало много по-широко и 
по-дълооко в какво е истинска! 
та същност на конфликта и ка! 
кви последици може да има та 
кова състояние за между народ 
ното раоотничееко движение, и 
не само за международното ра 
ботническо движение, но и за 
прогресивните сили в света из 
оощо. Само по този начин мо
же действително и истински да 
се формира нова акционна база 
на единство на международно
то раоотничееко движение.

Какви, по наше мнение, тряб 
ва да бъдат отношенията меж
ду комунистическите 
Нарастването на силите на со
циализма в света разнообразие 
то на формите в които се появ 
яват и сложността на условия 
та, от които произлизат напра
виха вредно съществуването на 
какъвто и да е център на вси 
чки акции и целокупната дей
ност на международното работ
ническо движение. Старите Ста 
линови и „новите” Мао Две Ду

съветското 
правителство и партия да про
менят сега своята целокупна въ 
трешна и външна политика и да 
се върнат към оная от сталинс

с международното

несъгласие, 
трудно може да прикрие съще
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съл голяма заслуга принадле
жи на XX конгрес на ХП СС, 
че прокламира разплата със ста 
линските форми на отношение 
между социалистическите стра
ни и комунистическите партии, 
•които, както е известно нанесоха 
на международното рабтоничес 
ко движение тежки политичес 
ки и морални щети.

партии?

Що се отнася до, Съюза 
югославските комунисти той из 
мина тежък път на борба за оо 
циализъм в своята страна и за 
равноправни отношения в меж 
дународното работническо дви
жение. Съюзът на югославски 
те комунисти обективно винаги 
е бил органическа част на това 
движение, без оглед на грубите 
опити в миналото той. да се изо 
лира, „изключи” и противопос
тави на международното револ 
юционно движение.

на

нови концепции на ръководене 
със световното револ югщогшо 
движение изпаднаха в остра 
противоположност с нарастнпла 
та политическа и морална отго
ворност на всички партии пред 
сооствения народ и неговите спе 
цифични стремежи и потреби. 
Заради това и съвременните ис 
кания за автономия и самостоя

ха. ДРУГАРИТЕ ГАНКОВИЧ, ВЕСЕЛИНОВ, ТИТО И ВЛАХОВИЧ 
ПО ВРЕМЕ НА ПАУЗА

кия период. Когато тези очаква 
КиН не се сиъдмаха, китаиски 
те ръководители чрез своя пе 
чат засилиха нападките и вър
ху сегашните ръководители на 
Комунистическата партия на Съ 
ветскин съюз и правителството. 
Наистина тези нападки засега 
са косвени, но все пак доста
тъчно ясни за да се види за ко 
го се отнасят, главната цел на 
нападение и сега все още е оив 
ши» г първи секретар на п,п на 
КасС и председател на гушнис 
Терекия съвет другарят Шткита 
Сертсевич лрушюв, чиято ос
тавка президиумът и плену мът 
на цК на КлгсС приеха.

В китайското списание „Шунг 
Чи” излезна известният памф- 
лет против Хрушчов, който гьм 
жи с наи-ру гателпи изрази, С 
които се уоижда не само ттруш 
чоь, кои го Оеше поне че от десет 
години начело на партията и 
правителството на Съветския съ 
юз, но и ю,к на К11СС и целият 
Съветски народ, шакар че през 
последните ' години 
Хрушчов имаше известни неус 
пехи и грешки, той докато бе 
ше начело на партията и прани 
телството изигра голяма 
по отношение десталинизация- 
та и по-свободното пзризянапе 
на гражданите и имаше големи 
заслуги за запазването на мира 
в света, както и за обуздаване 
то на различните империалис 
тически похвати 
по време на Суецкати 
кризата около Куоа ити. Но то 
зи случай трябва да подчертая, 
че той има големи заслуги за 
нормализирането и подобрява
нето на отношенията 
Югославия и Съветския съюз. 
Разбира се, при това той не бе
ше сам, че това бяха и ЦК па 
КПСС, Президиумът на Върхов 
пия съвет и съветското прави
телство, но на нега 
водството, нито съветския народ 
оспоряват правото на тези вън 
роси Следователно, каква е тен 
денцията ма памфлета в „Хунг 
Чи” в който се намират реди 
ца крайно обидни изрази? Той 
всъщност само показва морал
ния и политически образ на о- 
ния, които претендират на во
дачество в международното ра
ботническо движение.

Причините за съществуваща 
та китайска политика в светов
ните работи и нейното държа
ние в международното работни 
чесхо движение във всеки слу
чаи са твърде коадглоксни. и 
многоороини, и като такива за 
служаъаг търпеливо разглеж
дане и проучване. Тук са деист 
вували много фактори: иконо
мическата изостаналост, ио-ран 
шното положение в междуна
родното раоотничееко движе
ние, политиката на изолация и 
блоъада па шптаиеката народна 
репуолика от страна и тн.
Ние тук ооаче ще се спрем са 
мо върху оценката на наи-из- 
тъкнагите непосредствени при
чини и последици, които тази 
политика донася в ооластта на 
международните събития и цо- 
специално в международното ра 
ботническо движение.

Китаи е голяма страна, която 
има свое ооективно важно мяс 
то в сплитката на между народ 
ните сноития. пие винаги сме 
би» и ироглв тона нейните за
конни нрава да се ошорнваг и 
ограничават, гхезааисимо от от
рицателното отношение на ки
тайското ръководство към на
шата страна, ние винаги сме за 
стъпвали ашннието, че на пи
тал тряова да се помогне уско 
рено и оезвреггятстнено да се 
развива и да заеме своето истин 
ско място в международната по 
литическа оогцноет и в органи 
зацията на ооединените нации. 
Ние ооаче, както и по-голяма 
та част от международното ра
ботническо движение, см.е на 
пълно прави, когато правим р. 
злика между такива ооективни 
права и оправдани стремежи 
на китайския народ и велико- 
държавните цели и хегемонис 
ти ческите методи с които кихай 
ското ръководство си служи при 
това.

ствените мотиви на тази поли 
тика. Че идеологическото несъ 
гласие, което инак съпровожда 
това стълкновение, е все пак са 
мо трамплин за действителните 
китаиски цр.ли най-добре показ 
ва факта, че въпреки постоян 
ното позоваване на зачитане 
принципите на марксизма-лени 
низма, ръководството на ККП-е 
готово безпринципно и „недог- 
матически" да предприеме вся
ка крачка, която отговаря на не 
говите нужди и амбиции — до 
предлагането за създаване на 
„трета сила” заедно с някои ка 
питалистически страни и до пре 
дизвикване на гранични кон
фликти и териториални претен 
ции от крупни размери. Важно 
е също да се изтъкне, че китай 
ските идеолози не отричат необ 
ходимостта от съществуване на 
ръководеща страна и партия в 
международното работническо 

движение. Те само отричат на 
Комунистическата партия 
Съветския съюз правото и спо 
собноегга за такава роля; те та 
кава роля присвояват за себе

Борбата на Съюза на югослан 
ските комунисти за най-широ
ка международно сътрудничест 
во и за равноправни отношения 
в международното раогхгничеК 
ко движение именно е и причи 
ната,. че китайското ръководст
во го оцени като 
своето

телност на партиите и страни
те в тяхното действие не поти 
чат само от привърженосгта 
към едно принципно гледище, 
но изразяват, преди всичко, дне 
шната реална неооходимост за 
самостоятелна и отговорна ак
ция, съгласно с условията на 
всяка отделна страна. На интер 
национализма не противоречат 
разликите, които произлизат от 
вътрешните специфични усло
вия въз основа на които и- тря 
бва да действува всяка партия; 
той не започва там, където свъ 
ршват автономията и незави
симостта. Действителното револ 
юционно единство и социалисти 
ческата солидарност трябва да 
се основават върху такава общ 
ност от интереси и възгледи, 
които извират от пълната само 
етоятелност и отговорност на 
всяка оделна партия. Днес в ме 
ждународното раоотничееко дви 
жение повече от когато и да ои 
ло е необходимо такова едккс,во 
което не прикрива, но, напро
тив, зачита разликите. Най-сет 
не тотално единство в междуна 
родното работническо движение 
никога не е и съществувало. То 
ва потвърждава цялата досега
шна история на международно 
то работническо движение, а о- 
собено сегашното състояние в 
международното работническо 
движение.

Дискусията, па и конструк
тивната полемика между отдел 
ни партии, и различните гледи 
ща няма да донесат вреда на 
международното работническо 
движение. Напротив дискусии 
и крит гасите вътре в междуна
родното работническо движе
ние са нужни, и ако са обектив 
ни и лоялни, ако не съдържат 
елементи на вмешателство във 
вътрешните работи на други, 
яко не са вдъхновени от наме
рението да се натрапват, свои 
гледища на други, и, преди вси 
чко, ако се основават върху 
пълно равноправие, те могат да 
бъдат само полезни и ползотво 
рни за делото на единството и 
сътрудничеството. Такива дис
кусии досега нямаше много, а 
по едно време дори нямаше из 
общо, и все пак разликите в ин 
тересите и гледищата с това не 
престаиа_ха да съществуват. Дву 
странните и многостранни сре 
щи, размяната на мнения и до
говори могат също много да до 
принесат за сътрудничеството и 
взаимното разбирателство. Съю 
гът на югославские комунисти 
по този път разреши значител
на част от проблемите в отно- 
шеиияа си с редица партии. 

Принципът ва равноправието

бариера за
настъпление.

Яа китайското ръководство осо 
бено пречеше, че политиката на 
Съюза на югославските комуни 
сти по отношение на многото 
развиващи се страни, преди вси 
чко на територията на Азия, 
Африка и латинска Америка, 
засилваше такива схващания за 
международни отношения,, кои
то ооективно разооличават ам
бициите на китайските ръкаво. 
дители. С това на първо място 
може да се ооясни защо Китай
ската комунистическа партия 
вече години наред необуздано 
напада политиката на Югосла
вия, макар че тя е сравнително 
малка страна и при това хиля 
ди километри отдалечена от Ки 
тай.

на

другарят

си.
Нямах намерение в своя док

лад да се впускам в по-обшир
но изложение и изброяване на 

псувни и 
нито

Примерът на Югославия най- 
добре, сам за себе си, показва, 
че нито се става, нито преста
ва да бъдеш част от между
народното революционно движе 
ние чрез приемането или изклю 
чването с колективни деклара 
ции. Днес все по-тихи са ойия 
х-ласове, които преследват цел
та, на Съюза на югославските 
комунисти да се ограничи дейс 
твуването в международното ра 
ботническо движение и да му 
се налагат предусловия за сът 
рудничество, които са в проти
вовес с неговите схващаиня и 
неговото действителна обществе 
но-политическо същество. Съю 
зът на югославските комунис
ти и в бъдеще ще бъде активен 
борец за укрепване сътрудниче 
ството и солидарността между 
всички сили, които истински 
се борят за мир, демокрация и 
социализъм. Съгласно своите 
схващания за такова сътрудни 
чество, Съюзът на югославски
те комунисти ще подкрепя вся
ка форма по размяна на мне
ния и взаимно сътрудничество, 
която ^тфеггаа настоящите ак- 
циошш сили на международно
то работническо движение.

Съюзът на югославските ко
мунисти и занапред ще настоя 
ва колкото се може повече д* 
разшири сътрудничество и ук 
репи
братски партии, защото между
народната размяна на мнения 
по различни въпроси се показа 
досега твърде полезна, а осо
бено а? ефикасна размяната на 
проучвателни групи, като фор 
му на това сътрудничество, На

роля

различните клевети, 
злонамерни извращения, 
да говоря за речника, който ве 
че редица години използват 
китайските ръководители и тех 
ния печат в своята твърде без 
вкусна и убиждаща пропаганда 
против Съюза на югославските

например
криза,

комунисти и нашата страна ка 
то цяло. Те упорито клеветят 
нашата външна политика и от
ричат нашата социалистическа 
действителност. През последни
те няколко години те нападат и 
много комунистически партии 
и техните ръководители, а нзг 
първо място Комунистическата 
партия на Съветския съюз и 
нейните ръководещи хора. Ми
сля, че би било погрешно ако 
на всичко това не се дава отго 
вор и не се запознава обществе 
иостта със същността на идей 
ното, морално и политическо съ 
държание на полемичееките ста 
новища, на китайските ръково 
дители, чиято тенденция е с 
най-вулгарни думи да дискреди 
тират и опозоряват всички хо

между

очевидно е не само, че киай 
ръководство не скрива 

своите догматически концепции 
Повръщането към сталинските 
методи, но и това, че сегашна 
та дейност на ръководството на 
Китайската комунисическа пар 
тия всъщност, вдъхновена ох на 
стоя валето питаи да наложи на 
света политиката на силата и в 
перспектива да постигне реша
ваща роля в международното 
работническо движение и в све 
та. Ако се анализират постъп 
кмте ра Китайската комуниста 

пария през последните го 
дини, стига се до заключение, 
че тя съзнателно

ското пито ръко

НЕОБХОДИМО Е ЕДИНСТВО, КОЕТО 

ЗАЧИТА РАЗЛИКИТЕ
ческа

и умишлено 
вървеше към това да птзенссе 
Центъра на международното ра 
ботническо движение' ~в Китай 
и да постигне доминагно влия
ние върху световната политика, 
без оглед на средствата, 
това ще постигне. Вътрешните 
икономически, па и политичес 
хи трудности на Китай

НеобЬсодимо е да се следи прах 
тиката на китайските ръководи 
тели и да се взема практичес
ката китайска политика, тяхната 
разколкическа роля в междуна 
родното работническо движение 
и нейните действителни после
дици като единствено истински

критерий за оценката на ней
ните намерения, а не тяхната 
политика да се оценява спрямо 
цитатите, с които тя обилно си 
служи при обяенлването на сво 
ите „идеологическа възгледи”. 
Действителните идеологически 
брожения никой днео не може

отношенията с другите

с които

само о-
повеч* *аси*кха необходя-



ДОКЛАДЪТ НА ДРУГАРЯ ТИТО
рим против позоваването на те 
хиологията за да се опраадят 
цеитралистическите мерки и то 
тава, когато причините не са те 
хноДогически, но от технократ- 
ско-оюрократическо естество. 
Противоречието глежду техноло 
гичеокото единство на производ 
ството и непосредственото само 
управление е само привидно и 
комунистите триона да държат 
сметка за това и да се оорят 
против такива и подобни тенде 
нции. .кашите трудещи се тряб 
ва да /.шанат, че само със соб 
ствена упорита Оороа могат да 
установят правилни отношения 
и рационална организация на 
труда в своето предприятие, да 
осъществят самоуправителните 
си права, пълното и ехрикасно 
функциониране на органите на 
самоуправлението и истинското 
демократично съдържание на 
тяхната раоота.

Развитието на самоуправлени 
ето, на непосредственото учас
тие на трудещите се хора в 
равлениего и вьооще на нови 
ооществени отношения ооооно е 
сложно в трудови организации, 
образували се чрез интеграунл, 
осхюено там, където тази интег 
рация е направена чрез адми
нистративно ооединиване, сру- 
зия, а не въз основа на техноло 
гическа и икономическа логи- . 
ка, неооходимостта от специали 
зация, разделение на труда и 
тн. хруднооги и противоречия 
в така формирано предприятие 
почти редовно възникват след
ствие неразчистените икономи
чески и други отношения вътре 
в комоината хотношенията в раз 
пределението на дохода между 
ц;сюриките, цеховете и икономи 
ческите единици, след това от 
ношенията въз основа на вътре 
шните, калкулативни или паза 
рни цени, инвестиционната поли 
тика и тн.. формирането и раз 
пределението на дохода тук оби 
кновено се осъществява на рав 
нгацето на комбината, в иектра 
лния раоотнически съвет, из
вън влиянието не само на про
изводителите и на техните тру 
дови единици, но и на фаоричяи 
те или цехови работнически съ 
вети, чиито права понякога или 
са само формални^ или на прак 
тика се свеждат до незначител 
на мярка. Ке е рядко явление
то специалистите-ръководите
ли в такива интегрираш! пред
приятия да проявяват силни бю 
рократически тенденции под ма 
ската на осигуряване на необхо 
димо „единство” на предприяти 
ето. Зарад това в такива пред
приятия трудовите хора, между 
които и комунистите, съвсем от. 
к\1то на събранията на трудови 
те единици се противопоставят 
на ония решения на централни
те органи, взети извън колекти 
ва и техните истински интере
си нужди.

Трудностите, противоречията, 
идейните и политически пробле 
ми, които възникват от така съз 
дадените отношения могат и ну 
жно трябва да се .разрешават с 
идейно-политическа акция на 
комунистите и на останалите 
съзнателни социалистически си 
ли за развитие на по-последова 
телни самруправителни демо
кратически отношения като ос
нова на истинско единство на 
интегрираните предприятия, е- 
динство на материалните и об
ществени интереси на отделни
те негови части и членове на 
целия колектив.

В развитието на социалистиче 
ската демокрация особено зна
чение има усъвършенствуване- 
то и задълбочаването работата 
на скушцинската система, от 
Съюзната, републтцсанските, до 
общинските скупхцини. Общест 
вените работи постепено се пре
насят върху представителите и 
самоуправителните органи така 
че те вземат решения 
по демократичен начин. Такъв 
демократически начин на реша
ване .предпочита раздвижване 
на всички обществени.сили към 
политическа активност, към за 
емнке на политически станови
ща в духа на общите насоки на 
нашето социалистическо разви
тие. Оттам и произлиза необхо
димостта скутцинския живот 

трудо- живот все повече да се разви
ва и все повече да се свързва 
с целокупния наш обществен 
живот, за да могат по-свободно 
и по най-демократичен начин 
да се вземат решения по всич
ки въпроси.

Такава ориентировка сама по 
себе си изисква, и - развиване и 
по-нататъшно усъвършенству- 
ване формите и методите на ра 
бота на Социалистическия 
юз, на Съюза на младежта и на 

но -другите обществено-политичес
ки и обществени организации,

без трудовите хора и техните са 
моуправителни органи. Б сегаш 
ните условия такива отношения 
и методи, които нашето разви
тие вече е надминало, водят са 
мо към отслаоване иа ръковод 
пата роля на социалистически
те сили, и преди всичко, кому
нистите, кллу подхранване 
бщрошратическата и еснафска 
стихия и различни други отри
цателни, дори и аитиеоциалис- 
тчееки прояви и тенденции, към 
създаването на нови проолеми 
и трудности, и, изоощо, към за 
бавяие на нашия стопански и 
обществен прогрес.

Ь някои трудови организации 
има и явления на стагниране на 
самоуправлението и разпределе 
«ието според труда, което се 
осъществява върху старите, на 
дминати основи, каквито са твъ 
рдите заплати, „стартни осно
ви"* и подобно. Не са редки слу 
чаите в такава система на раз 
пределенис на дохода админис
тративните и професионални 
служои да имат привилегиоова 
по положение по отношение ра 
боттжчеството в производството, 
което естествено предизвиква, 
недоволство и негодуваие. Б та 
кина организации също така се 
появявал' и неоправдано голе
ми разлики между личните зап 
лати на .отделни категории тру 
дещи се, което е често източ 
пик на м/лого трудности, дори 
и на политически проолем. Раз 
бира се, разликата в заплатите 
у нас е нужна, хи е преди вси
чко израз на ниската квалифи 
кациоглна структура и на отно
сително ниската производител
ност на труда и затова оороата 
за професионалното издигане, 
за издигане на трудовите квали 
фикации и прозводителността 
нат руда и по-нататък е една 
от нашите най-важни . задачи. 
Във всеки случаи уравниловка 
та е вредна и деегимулативна. 
Но вредни са и ония разлики в 
заплатите р, отделни стопапрш 
организации, които са резултат 
на неразвитите демократичес
ки отношения в предприятието, 
на привилегированото положе
ние и монопол на отделни ли
ца върху основата на хиерархо 
-административната стълба в 
ръководенето на трудовата ор- 
гаш^зация.

Не случайно е, че именно в 
такива предприятия най-много 
намират израз явленията на бю 
рократическото своеволие, на
рушаване на самоуправителни-

ху основите иа равноправието и 
взаимното зачитане, е съществе 
на съставна част от борбата за 
солидарност между всички про
гресивни сили в днешния свят,

Най-сетне Съюзът на югослав 
ските комунисти ще стори вси 
чко за по-нататъшния възход 
на социалистическата мисъл и 
практика в пашата страна, ка 
то съзнава факта, че това е съ 
ществено условие за изпълие 
ние иа неговия революционен и 
интернацоналеи дълг.

Съюзът иа югославските ко
мунисти при това щс остане по 
следователеи пред своя народ, 
който много пъти досега сс из
каза за такава политика и на 
дело п подкрепи.

ва да не дапа повод иа китай 
ските ръководители за иеприи 
ципиални напади срещу Съюза 
на югославските комунисти и 

Югославия, но винаги

желание е с дсйствител-шето
ността ни по-дорбе да се запоз 

работническата класа от 
другите страни, по-добре да се 
опознае Процеса на развитие на 
нашето социалистическо изгра 
ждане 'И създаването и усъвър- 
шенствуването на социалисти
ческите обществени отношения 
в нашата страна. От друга стра 
на у нас съществува толям ин
терес за борбата и успехите на 
работническата класа в други
те, капиталистически страни е 
твърде важна за размяна на о 
пит и ние желаем това сътруд
ничество все повече да се раз

напт

срещу
ще бъде готов да отговаря и дм 
скутирй по принципнален на
чин с китайските ръководите ляли за техните нападки или кри 
тики, като при това и в бъде
ще отбягва речника, с който ко 
мунмстите не биха смели да си 
служат.

1:0гославил и занапред иай- 
активно ще се застъпва за тле 
по сътрудничество със Съветс
кия съюз и другите социалис
тически страни, 
факта, че нарастването на меж 
дународното разбирателство вър

като съзнававива.
Съюзът на югославските ко

мунисти и занапред ще настоя

РАЗВИТИЕ ПА РАБОТНИЧЕСКОТО И ОБЩЕСТВЕНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ
диха обществено-поВштимеско- 
то и икономическо значение на 
решаване от страна иа непос
редствените производители в 
рамкито иа техните организа
ции. Това произлиза от непос 
редствения реален материален 
и обществен интерес на всеки 
член па колектива винаги да 
намират най-добри и най-рацио 
пални решения за проблемите 
на — производството и плани
рането, инвестирането и произ 
водител ността на трУДа в свое 
то предприятие, за постоянно 
увеличение на дохода и фондо 
вете на трудовата организация, 
а с това и на своите лични до 
ходи.

Изтеклия период между УП 
и УШ конгрес се характеризира 
с крупни резултати и успехи 
на социалистическите сили в на 
шата страна под ръководството 
на Съюза на югославските ко
мунисти, в изграждането на но 
ви, социалистически ооществе
ни отношения, чието съществе
но съдържание представлява 

самоуправлението на трудовите 
хора във всички ооласти на об 
ществения живот.

Системата на общественото са 
моуправление и на непосредст
вената социалистическа демокра 
ция стана основа на нашето це 
локупно движение, главна фор 
ма на управлението на стопанс 
ките и ооществени работи. Ле 
е случйно, че бързият и дина- 

чМичен стопански напредък, по 
стигнат през този период, имен 
но съвпада с мощното утвърж 
даване на оощественото самоуп 
равление и ролята на трудовия 
човек, издигането на производ
ствените сили на страната не
прекъснато укрепваше и раз
ширяваше материалната база 
на ооществото.

Затова когато днес, на този 
Конгрес, правим обзор на целия 
път на развитие на нашето ра
ботническо и обществено самоу 
правление — от първите работ 
нически съвети па до днешна
та, вече достатъчно развита си 
стема на самоуправителни от
ношения в трудовите организа 
ций и комуни, и до нашата еку 
гацинска Гсистема изцяло 
право можем да кажем, че то
зи етап, който изминахме в сво 
ето обществено развитие озна
чава голяма революционна при
добивка на рабоитнческата кла 
са и на трудовите хора от наша 
та страна в процеса на борбата 
за социализъм.

В този период работническо 
то и обществено самоуправле
ние и по-нататък се утвърди ка 
то най-ефикасна система в раз 
витие неминуемо се проявиха 
разни слабЬсти, които днес мо 
жем да считаме и като превъз 
могнати и смело да кажем, че 
системата на работническото и 
обществено самоуправление по 
каза, че тя наистина представ
лява основа, върху която може 
по-нататък единствено правил
но и успешно да се развива на
шата социалистическа общност.

По своя път на развитие ра
ботническото и обществено са-

По-иататъшното развитие иа 
разширеното възпроизводство 
ще може да бъде успешно само 
в този случай ако трудовите, ко 
лективи разполагат с необходи 
мите материални, средства, на 
които и според Конституцията 
имат право.

из мисля, че много грешат о- 
ния другари, които считат, че 
проблемът за акумулацията се 
касае само за политическите фа 
кторн и които упорито искат 
да задържат досегашната сис
тема
знраната акумулация. Тези дру 
гари оспоряват правото на тру 
девите колективи и те да участ 
вуват в решаването за разпре
делението и употреоата на аку 
мулираните средства. Това и- 
майно е на първо място тяхно 
право. Трудовите колективи мо 
гат най-дооре да оценят рента
билността или нерентаоилност- 
та на строежа на нови пред
приятия, в които често се вла
гат огромни средства в ущърб 
на стаидарда и на производи
теля и на цялата оощност. днес 
никой не може да отрече фак 
та, че ние редица години рау- 
бовахме съществуващата инду
стрия чрез изземване и на амор 
тизацията и по този начин пра
вехме невъзможно възобцоьмьа 
него на тази индустрия, а сред 
ствата, които по този начин а- 
кумулирахме понякога давах
ме и за нерентабилни инвести
ции. Такава политика на фор
сирани инвестиции предизвика 
и все още предизвиква големи 
разстройства в нашето икономи 
ческо развитие, а особено доп
ринася за нестабилността на па 
зара, което довежда «е само до 
недоволство на нашите труде
щи се хора, на нашите гражда 
ни, но и до междурепубликанс 
ки размирици.

Мисля, че всички сме съглас
ни с това, че нашите инвести
ции са прекадени и че ре са 
в съгласие с икономическата 
база на нашата страна, с темпа 
на акумулацията и с необходи 
мостта от постепенно издигане 
на жизненото равнище. Това 
вляе не само върху забавянето 
за издигане на жизненото рав
нище постоянно да се подобря
ва необходимо е, между друго 
то, да се промени и политика» 
та на инвестиране. Изграждане 
то на различни нови нестопанс 
ки строежи и на нови нерента
билни фабрики, построяването 
(на нови еднородни фабрики) 
вместо разшираване на същес
твуващите и кооперация, за ко 
ето са необходими далеч по-ма 
лки средства) следва да се на
пусне, защото всичко това има 
изглед и тенденция към стопан 
ска автархия и преставлява за 
нашата общност и голяма вреда 
а понякога става и политичес
ки проблем. Нашата бъдеща ин 
вестиционна политика трябва 
да бъде насочена така, че да о 
сигури рентабилност на вложе
ните инвестиционни средства в 
полза на цялата наша общност, 
в полза на издигането на жиз
неното равнище, а за това ида 
да ка^сат думата си производи
телите в нашето социалистиче 
ско общество.

системата на централи

Такъв непосредствен матерна 
лен интерес за най-рационално 

включително иуправление 
необходимостта от разделение 
на труда, специализация на про 
изводството, кооперация и дру 
ги видове на сдружение и инте 
грация — никога не може да се 
развие при политическите фак
тори извън или над производст 
вото бесз оглед на тяхното съз- 

умение и способ- 
страна такова

напие, воля, 
ност. От друга 
положение на непосредствения 
производител е най-добра осно 
ва за свързване на производст 
вото с постиженията на съвре 
медната наука и технология.

Нашето общо материално-об
ществено развитие вече достиг 
на такава степен, че е нобходи 
ко да”полагаме нови усилия по 
посока на по-нататъшното раз 
витие и задълбочаване, на само 
управлението и непосредстве
ната социалистическа демокра
ция, за да можем по-бързо и по 
успешно да вървим на!фед. А 
това значи, че всички съзнател 
ни социалистически сили днес 
имат за задача последователно 
да се зъетъпват за по-нататъш 
но развитие и укрепване на ма 
термалните основи и отношения 
в които непосредствените про
изводители, трудовите хора и 
гражданите все повече се изди 
гат на равнището на свободни 
и съзнателни управители на об 
ществените работи, 
в които такава управителна ро
ля във всеки трудов човек тря 
0ва все повече и по-яепосред- 
стве.но да намира израз.

Това са причините зарад кои
то трябва по-решително и по- 
бързо да осъществяваме по-на 
татъшии промени в обществено 
-икономическата система, в сис 
темата на общественото разпре 
деление. С това съществено се 
разширяват самоуправителните 
права на непосредствените про 
изводителк в областта на раз
ширеното възпроизводство, а са 
моуправителността на трудови
те колективи укрепва и се заси 
лва в основната обществено-и
кономическа област. С такива

1Г'с

те и други права на трудещите 
се, задушаване на критиката и 
тн., което 'довежда до отслабва 
не на трудовата дисциплина, до 
тенденции към уравниловка, до 
задържане на наемщгческата 
психология и подобно.

Практиката показва, че таки 
ва проблеми и трудности възни 
кват именно там, където изоста 
ва съзнателната обществена ак 
ция, където организациите на 
Съюза на комунистите слабо ра 
ботят, където не се чувствува 
тяхната ръководна идейно-полй 
тическа роля в разрешаването 
и превъзмогването на вътрешни 
те проблеми на трудовата орга 
низация. Затова задача на ко
мунистите е решително да се бо 
рят против всички деформации 
в_ социалистическите обществе
ни отношения, преди всичко с 
идейна и политическа мобйлиза 
ция на трудещите се, за разви
ване на техните самоуправител 
ни органи, за тяхното по-непос 
редствено ръководене на трудо 
вата организация, с една дума, 
за установяване на такива въ
трешни отношения, в които тру 
дещият се човек по-непосредст 
вено ще решава за разпределе
нието на дохода.

С развитието на материална
та база на самоуправлението осо 
бено значение придобива непос 
редственото самоуправление в 
трудовите (икономически) еди
ници. И тук се появяват съпро
тивления под претекс, че това 
би довело до „атомизиране” 
предприятието, до „дезинтегра- 
ция” на трудовата организация. 
Понякога това се обяснява

моуправление се натъкваше, и 
все още се натъква на различ
ни трудности и пречки, които 
днес главно идват отстрани, т. 
е., от външни фактори и извън 
производството.

Но същевременно трябва да 
признаем, че по-нататъшното ус 
пешно развитие на работничес
кото самоуправление не зависи 
вече само от производителите, 
защото работническото самоуп
равление е достигнало такава 
степен на която по-нататък не 
би могло успешно да изпълня
ва функцията възложена му от 
обществото, ако на трудовите 
колективи и занапред би се от
немало самостоятелното оазпо- 
лагане с необходимите матери
ални средства, респективно, а- 
ко те не биха разполагали с не 
обходими средства за по-ната 
тъшно развитие и разширяване 
на производството. Несъвмести
ма с по-нататъшния успешен 
процес на производството е та 
кава намеса на политическите 
фактори от обществено-полити 
ческите общности в обществено 
то производство, каквато днес 
имаме, а особено превъзмането 
на почти всички средства от 
предприятието и тяхното разде 
ляне след това по свое нахож- 
дение. Или, което е още по-ло
шо, използването на тези сред
ства за различни непроизводст 

или за нергнтабил 
инвестиции.

промени в положението на сто
панските организации в проце
са на общественото възпроизво 
дство ще се даде възможност . за тяхна трудовите колективи все по- 
самостоятелно и по-свободно да 
създават и натрупват доходи и 
все по-непосредствено да ги раз 
пределят, съгласно своите и об 
щи обществени интереси и ну
жди. Върху тази основа се съз 
дават и възпроизвеждат все 
по-свободни отношения в трудо 
вия колектив ,които решаващо 
влияят върху всички токове на 
движението на нашето общест
во, върху целокупните общест
вени отношения, върху все по- 
голямата свързаност между ин 
тересите на отделния човек, тру 
довия човек, комуната и общно

на

и с
мними трудности по отношение 
утвърждаването 
действителни

За различните пречки, които 
правят за по-нататъшното 

усъвършенствуване на стопанс 
ката система, която бе приета 
и утвърдена в Съюзната скул 
щина не могат да се обвиняват 
трудовите колективи, но отдел 
ни политически фактори, които 
оказват съпротива.

Ние отдавна сме прокламира

се на отделни 
производствени и 

стопански резултати на 
вата единица по отношение 
предприятието като цяло. Раз
бира се, развитието на

на

непосре
дственото управление на ггроиз; 
водителите в икономическите
диници не може да се осъщес
твява ако при това не се зачи
та характерът на технологиче 
ския процес на производството 
в предприятието. На някои

технологическите причини 
ще диктуват в по-голяма сте
пен централно ръководене, 
от друга страна трябва да се бо

е-
ли началата, че непсюредстве- стта. като цяло. 
ните производители трябва да 
бъдат главни носители на раз-

В комуните и трудовите орга 
явления на 

на са
моуправлението, административ 
но вплитане и чиновническо ре 
шаване, т. е. заемане на становр 
ща и решения предварително

низации още има 
пренебрегване органитещмреното възпроизводство, за 

щото досегашната практика и 
резултатите от работата на ра- 
боническото и обществено самю 
управление убедително потвър-

места съ-
вени цели, 
ни и неактуални



ДОКЛАДЪТ НА ДРУГАРЯ ТИТО т
както и сдружение на гражда
ните и то по линията на по-ак 
тивно и по-непосредствено по
литическо действие, на първо 
място в комуната и в трудова
та организация.

В този смисъл трябва да се
активират
съюз и останалите наши орга
низации, да бъдат ония-места, 
където трудещите се ще разме
нят мнения, ще дискутират, ще 
се договарят и в активната и 
творческа борба на мнения ще 
изграждат политически станови 
ща по всички по-важни обгцест 
вено-икономически, политичес
ки, културни и други въпроси. 
Най-важното е политическото

действие да се насочи към ук
репване на самоуправителните 
отношения и към тяхното 
нататъшно утвърждаване. Ние 
трябва да постигнем щого Соци 
алистическия съюз да бъде 
стинския смисъл общонародна 
политическа трибуна, органи- 

на общественото самоутгрД 
ЕлСние в политическия 
в който комунистите са 
та сърцевина, неговата най-съз 
нателна и най-активна част и с 
убедителността и силата на со5 
ств°ните аргументи се застъп
ват

и на непосредствената социали
стическа демокрация.

Па края бих искал да изтък
на, че по-бързото усъвършен- 
ствупане на нашата стопанска 
система, пълната самостоятел • 
ност и създаването на материал 
ни основи за развитие на р^сот 
з'41 окото самоуправление са от 

решаващо значение за по-ната 
тъшното успешно развитие в а 
нашата икономика, за издигане 
жизненото равнище на нашигз 
граждани и за остраняване на 
различните слабости в стопан- 
сго.сто, които са резултат на не 
довършената система на стопан 
ството
самоуправление.

Националнише ошношения Ь об- 

ласшша на кулшураша 

и образоЬаниешо

. ПО-

в и
Социалистическия

зъм
В осъществяването на своя

та национална политика в об
ластта на културата, изкуство 
то, науката, възпитанието и об 
разованието Съюзът на югос
лавските комунисти изхожда 
от убеждението, че свободното 
развитие на културния живот, 
творчеството и ооразованието 
на трудещите се хора и кадри 
на всички народи и народности 
не води към затваряне в на щ-го 
нални рамки, но към освобож
даване на естествените стреме 
жи на всички народи да се свъ 
рзват и взаимно ооогатяват 
нрео взаимно културно влия
ние.

ствена и политическа система. 
Единството на системата на въз 
литание и образование трябва 
да израства от общите интере
си и нужди като приема най- 
прогреоивни решения, които се 
раждат като плод на свободни 
инициативи и творчество на вси 
чки сили, действуващи в тази 
област.

живот, 
негов а-

за най-прогресивни станови 
ща, за демократизъм, за укреп
ване и подобряване работата на 
органите на самоуправлението и на работническото

безсъмнено, някои разлики из 
растват изключително от нацио 
налната закостеня лост, нацио
налистическото теоногърдие от 
отношението на подценяване по 
стижвнията на други и подобно, 
но тези явление не могат успе 
шно да се отстранят чрез пред 
писания на' „единство”. Напро
тив, с това те биха се засилили 
и развихрили.

В областта на културата и ис 
торнята най-жилаво се задър
жат някои отрицателни „тради 
ции”. Отрицателните страни на 
миналото още упаржняват си 
лен натиск върху 
на хората и това от нас изиск
ва съзнателна идейна акция в 
борбата за по-успешно отстран
яване на националистическите 
тълкувания на културните при 
добивки и наследството от ми
налото.

Твърде често намираме не
марксистки, некритически и не 
научни оценки на събитията и 
личностите от националната ис
тория. Понякога дори и пряко 
се превземат определени ору- 
жоазно-националистически оцен 
ки. Изтъква се, на примре само 
положителната страна на опре 
делени движения, събития и ли 
чности, а за тяхната отрицател 
на страна главно не се говори, 
или това се прави твърде обоб 
щено и срамежливо. По-ната
тък намираме 
рядко, явления, по косвен на
чин да се изтъква някакъв вид 
примат на „една национална ис

МЕЖДУНАЦИОНАЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ 

В НАШАТА ФЕДЕРАЦИЯ
Макар че на този Конгрес и в 

друг доклад ще става дума за 
между националните отношения 
в нашата федерация, аз вЛ пак 
ще се спра върху тези пробле

с това, че и в развитието на на 
шите социалистически обгцест 
вени отношения

вателен на интернационализма 
значи да бъдеш последователен 
интернационалист на първо мя 
сто вътре в собствената си стра 
на, особено в една многонацио 
нална обществена общност, как 
вато е нашата. Интернационали 
зъм в собствената страна не зна 
чи унификация не значи отри
чане на националностите и на 
етническите групи като субекти 
в социалистическата обществе
на общност.

Разоира се, динамиката на 
всестранно обществено движе
ние в една многонационална дъ 
ржава е много по-силна и по- 
сложна, отколкото, да речем, в 
една еднонационална обществе 
на общност, ь многонационална 
та ооществена оощност следова 
телно и противоречията са по- 
многобройии и по-специфични. 
Но тези противоречия по-малко 
произлизат от обективните ус
ловия, а повече са продукт на 
субективни фактори. Аз мисля, 
че противоречията, които са ре 
зутат на субективните фактори 
е по-леко да се разрешават. За 
това в редовете на комунистите 
трябва в пълна степен да вла 
дее единство на мисълта и ак
цията, когато става дума за по 
-нататъшното развитие на меж 
дунационалните отношения, о- 
собено на икономическите, кул
турните и др.

Във всички наши републики, 
т. е. в националните обрасти по 
някога отделни лица изразяват 
загриженост зарад, уж, угрозе- 
ните национални интереси. Та
кива хора виждат само отрица 
телните последици на различни 
мероприятия на нашата иконо
мическа политика за „техните” 
области, и обратно само полза 
от такава политика за други о- 
бласти. Те са неспособни всест
ранно и обективно да гледат на 
шето икономическо развитие из 
цяло, т. е. хода на нашата ико
номическа система и обуслове
ността на този ход от обектив
ни фактори.

Такива хора често си присвоя 
' ват правото на самозвани „за

щитници” на националните ин 
тереси на този или онзи наш на 
род. Обаче, когато трябва да се 
застъпи за по-пълно развитие 
на общественото самоуправле
ние и за правата на трудовия 
човек за да може истинският 
национален интерес да намери 
пълен непосредствен израз, те 
често знаят да правят сериоз
на съпротива на това по-ната
тъшно прогресивно развитие на 
системата ца общественото са
моуправление.

Както и в условията на бур
жоазното общество национализ
мът всъщност е само един об
лик на проява ма буржоазните 
класови интереси, така и"в усло 
вията на нашето общество наци 
онализмът е предимно облик на 
проява на бюрократизъм и на 
различни хегемонистически ст
ремежи. Обаче, когато вече въз 
никне, и с този нов белег той 
стихийно се стреми да се „свър 
же” с „класическия” буржоа
зен национализъм и да се пос
лужи с неговия идеен арсенал.

Бюрократическият характер 
на този национализъм най-доб
ре се вижда по това, че той, 
всъщност, най-често се стреми 
чрез лозунга „защитан а нацио
налните интерси" да замаскира 
споменатото съпротивление за 
развитието на системата на об
щественото самоуправление, за 
укрепване ролята на непосред
ствените производители и на 
всички други трудови хора, за 

. щото правилното развитие ц 
укрепването на самоуправление 
то на производителите и пред 
ставлява най-голяма спънка на 
национализма и хегемонизма 
от всякакъв вид.

оатова развитието на обща 
югославска култура може да се 
схване само като свободен и 
всестранен разцвет на нацио
налните култури на всички на 
ши народи и народности, сдру 
жени от единни интереси в е- 
динна социалистическа общест
вена система и по този начин 
и върху единна основа и съще 
ствено съдържание на своето 
културно творчество.

Ооаче все още съществуват 
доста големи неравном\.рности 
в културното развитие на раз
личните нации и това е във все 
ки случай един от най-дълбо
ките източници на някои акту 
ални проолеми на нашето раз 
витие. нъзкикват много въпро 
си за ролята на общността в 
поттикването и подпомагането 
на по-бързото културно разви
тие на народите в по-слаоораз- 
витите области.

с.ъществуват също така ня
кои погрешни схващания за 
функцията на културата и об
разованието в процеса на сбли 
жаването на народите и народ
ностите. Често се забравя, че 
процесът на свързван^ и сбли
жаване, който израства от ин
тересите и стремежите на наро 
да и от самото естество на кул 
туряйте и образователни дей
ности, не отрича, но подразби 
ра съществуване на национал 
ни особености в културното тво 
рчество на всеки народ, което 
именно с това се и обогатява.

Сближаването на национал
ните култури, които винаги съ 
държат различни специфични 
елементи, е обществен и култу
рен процес, който интернацио 
налистическата толерантност и 
широкогърдие могат само да под 
помагат, докато националистиче 
ските предрасъдъци, омраза и 
теоногърдие, безсъмнено го за
трудняват и спъват. Това еднак 
во важи и за ония видове на
ционализъм, които се деклари
рат като „супериорно” издига 
не над националните култури, 
уж в името на общоюгославска 
култура.

В областта на образованието 
федерацията се появява само в 
оная степн, до която е нужно да 
се определят общите начала за 
уреждане на отношенията от 
становището на единната обще-

съществуват 
противоречия, които произтичат 
на първо място от бурното, все 
странно развитие на нашата до 
неотдавна неразвита страна, и 
противоречия, които ооооено на 
мират израз в една многонацио 
нална държава. А затова сме

ми.
Аз считам, че VIII конгрес тр 

ябва да отдели пълно внимание 
на междунационалните отноше
ния, но не затова, че национал- ^ 
ният въпрос у нас би представ
лявал проблем, които принцип 
но не е разрешен. Не, не се ка 
сае за това. за нас, комунистите, 
разрешаването на националния 
въпрос в Югославия беше със 
тавна част на политическата ли 
ния и за него окончателно е ре 
шено още преди войната. Той 
беше в нашата програма, с коя
то навлезохме в освободителна 
та война. Освен това национал 
ния въпрос решаваха и всич-

съзнанието
ние, комунистите, тук да съгле 
ждаме съществуващите проти
воречия и да ги решаваме въз 
можно по-дооре. ля кои проти
воречия, както във федера
цията, така и в репуояи- 
ките имат свои корени в 
онова, което е, струва ми се, 
и най-съществено в икономиче 
ското развитие на нашата стра
на а в аД5ЧКНИСтративно- оюро- 
кратическото разпределение и
други неправилности в разли
ките в развитоетта на отделните 
републики и области и подооно.

ки наши народи в течение на 
освободителната борба и реши 
ха го договорно по най-демокра Това довежда до единични екс- 
тичен начин, което потвърди и 
нашата Конституция. Сега се

цеси на шовинистични елемен
ти, които сме наследили от оив 
ша, предвоенна Югославия и 
които изобилно използват таки 
ва слабости, а понякога им се 
подават и някои комунисти.

Явленията на шовинизъм тря 
бва постоянно да се откриват, 
всестранно да се проучват тех
ните източници и причини и 
да се настоява те да се остран- 
ят от нашия обществен живот. 
Тези явления, понякога _се про
явяват във всички области на 
обществения живот: в областта 
на стопанството и и сопанското 
развитие, в културата, изкуство 
то и науката, а особено в исто
риографията и другаде. Постепе 
нното остраняване на такива я- 
вления зависи, на първо място, 
от състоянието в икономически
те отношения и от мерките, ко 
ито предприемаме на това поле, 
т. е. от това как разрешаваме 
тези проблеми.

лационалистически деформа
ции възникват и зарад статис- 
тично-бюрократическите тенден 
ции, които спъват процеса на 
междунационалцата 
цяи. Те довеждат от една стра 
на до бюрократическо-цеятра- 
листически тенденции, до уни- 
таристическо игаариране на об 
ществено-икономическата фун
кция на републиката и на авто- 
ноадинете покрайнини, а от дру 
га страна до тенденции на зат
варяне в „своите граници”. И 
двете тенденции всъщност са 
националистически и еди си'— 
вредни за нормалния процес на 
икономическата и обществена

касае до по-нататъшно разви
тие на междунационалните от
ношения. макар и по-

За начина, по който трябва да 
се разреши националният въп
рос в Югославия редица години 
след Първата световна война се 
водеше остра борба в редовете 
на Югославската комунистиче
ска партия, т. е. във върховете 
на Централния комитет, докато 
окончателно не победи марксис
тко-ленинското схващане, че то 
зи въпрос трябва да се разре
ши върху принципа за равно
правието между всички наро
ди, върху доброволно сдруже
ние, с право на отщепление. На 
Третата партийна конференция, 
през декември 1924 година, на
ционалният въпрос получи свои 
контури на една принципиална 
марксистка формулировка в ре 
золюцията на Конференцията, 
за което още редица години се 
водиха дискусии -и едвам в на 
вечерието на войната нашата 
Партия даде на това истинско 
мврксистоко съдържание. Тако 
ва становище по националния 
въпрос създаде доверие на вси 
чки наши народи към нашата 
Партия. Това е крупна придоби 
вка, с която ние комунистите ви 
наги и с право можем да се гор 
деем. Но това доверие ние тряб 
ва особено да пазим и в по-на 
татъшната фаза на развитие на 
нашите социалистически общест 
вени отношения, които трябва 
да бъдат в съгласие с правил
ното развитие на междунацио-

тория и култура над друга и 
подобно.

Клементи на национализъм 
най-често се проявяват в оцен 
ката на ония исторически съби 
тия, конто са били плод на вза 
имни влияния и междусобни
преплитания на културата и ис 
торията на нашите народи. Пон 
якога се случва под натиска на 
националистическите схваща
ния за националните придобИв 
ки и традиции, научните споро 
ве да получават характер на по 
литически и „решения” се тър
сят по линията на „политичес
ки компромиси”.

В някои случаи това довежда 
до такива извратени явления, 
че определени висящи пробле
ми на нашата история и култу 
ра, които са прекадено „полити 
чески чувствителни” зарад „по 
литическия опортунитет” се из
оставят.

Явления от подобен вид въз
никват винаги когато е идвало 
до по-крупни съвместни научни 
похвати, а и в други подобни 
положения.

интегра-

Пъшищаша на йо-нашашъшношо
разЬишие

налните отношения в нашата 
общност. Съдържанието на те
зи отношения трябва'да бъде 
такова, че все повече да укреп
ва единството и братството ме 
жду нашите нареди. Обаче има 

дори и комунисти на които 
вече дотегна тази

интеграция.
Наи-много щети от такива 

деформации имат трудовите ко 
лективи, работническото и обще 
ствено самоуправление, защото 
те се стремят към социалисти
ческа интеграция в производст
вото, която отговаря на техните 
интереси, а не към националис
тическа дезинтеграция или уни 
таризъм и централизъм.

За производителите не съще
ствуват граници, защото инте
ресите на производителите са тъ 
ждествени с интересите на цяла 
та наша общност. Производите 
лите намират свой интерес в ра 
зличните форми на' сътрудниче 
ст-во и разделението на- труда, 
а републиканските гранични ба 
риери представляват спънка за 
такова сътрудничество. Това по 
някога най-очебиещо се отразя 
ва на нашия вътрешен пазар. 
Днес когато все повече същест 
вува стремеж към международ
но разделение на труда, това е 
още по-необходимо и логично 
в една страна, каквато е наша 
та. Затова комунистите в наша
та страна трябва правилно да 
схващат своите длъжности и 
навременно да предотвратяват 
такива националистически де
формации. Да бъдеш последо-

Основеи въпрос, който днес се 
поставя пред нас в областта на 
междунационалните отношения 
е по-нататъшното развитие на 
техния социалистически харах 
тер.

ти на ихономичеектие отноше
ния трябва да търсим най-обек 
тивни решения в рамките на 
самата нова икономическа сис 
тема. Тези решения трябва м*ак 
симално да съответствуват на о 
бективиите икономически усло
вил и нуждите на развитие на 
социалистическите обществени 
отношения ,те трябва да бъдат 
Фактор за тяхното осъществя 
ване.

На първо място е проблемът 
за икономическата самостоятел 
ност на неразвитите републики 
и автономни покрайнини. Раз 
бира се, че в смисъл на някак 
ва автархична независимост, но 
в смисъл на тяхната подготов
ка със собствени сили да осъ
ществяват по-нататъшното 
икономическо развитие, защото 
това е и още как в интерес на 
цялата общност, а не само в ин 
терес на дадена република или 
област. В сегашните 
ние можем да осуетим задълбЪ 
чаването на наследените ихоно 
мически диспропорции на от
делни наши области. В проти
вен случай би се стигнало до 
изостряне на някои и сега се
риозни проблеми. От една стра 
на би се затруднил процесът на

Междунационалните икономи 
чески отношения трябва да бъ
дат поставени така, че да се о- 
сигури все по-пълна подготов
ка на цялата общност и на вси 
чки нейни национални части по 
всестранно, по-бързо и по-ефи 
каоно да развиват както мате
риалните производствени сили, 
така и носителите и факторите 
на обществената собственост, на 
социалистическите отношения, 
на общественото самоуправле
ние и разпределение според 
труда.

мощна паро 
ла от нашата освободителна бо 
рба и които считат, че в наше 
то социалистическо обществено 
развитие националностите вече 
са отживели и че трябва да от 
мрат. Те смесват единството на 
народите с ликвидирането на 
нациите и със създаването на 
нещо ново,, изкуствено, т.е. на 
една единствена югославска на 
ция, което помалко прилича на 
асимилация и бюрократическа 
централизация, на унитаризъм 
и хегемонизъм. Югославската 
социалистическа интеграция е 

тип обществена общност, в 
която всички националности на 
мират общи' интереси. Аз зная, 
че тук се касае за отделни ли
ца, но и такива отделни лица 
могат да нанесат много щети. 
Доколкото такива отделни лица 
се намират в Съюза на комунс 
тите трябва да им се каже, че 
за тях няма място в нашия Съ- 
юз .защото са вредни.

Ние трябва да бъдем

си
До оная степен, до която ще 

можем ефикасно да стеснява
ме простора за действие на ад 
м^инистративките методи в ре 
гулирането на междунационал- 
ните-икономически отношения, 
дотолкова в тази област ще от- 
страняваваме явленията на ета 
тизъм, бюрократизъм и еубек 
тивизъм, а с това ще почиства 
ме своите редица от нациоиали 
етически деформации. Това зна 
чи, че за националните яспвг

нов

условия

наясно
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Съюза гга комунистите по наци 
оиалиин въпрос.

През последните години раз 
питието изтъкна и някои нови 
моменти.
някои наши съзнания, 
въпроси, по-рано по-малко зна 
чтиелии, днес изпъкнаха на 
преден план и'ти.

Случва се, че понякога сме 
прекадено толерантни пред про 
явите на някои националисти
чески и шовинистически вайка 
пия над уж угрозените нацио
нални интереси на тая или оная 
територия и тн. Отделни лица в 
Съюза на комунистите стават 
допи. и носители на тези явле
ния.

от друга страна, срещаме и 
схващания, че уж сме прекали 
ли с правата и ролята на соци 
алистическите републики и ав 
тономните покрайнини, че това 
уж води към дезинтеграция и 
отслабване единството на наша 
та общност.

Комунистите са длъжни прин 
ципиалио да се противопостав
ят на такива и подобни тен
денции.

Ако по желаем да възникнат 
сериозни трудности по нашия 
път, пие трябва с отворени очи 
да гледаме на все още същест 
вуващите проблеми в национал 
пито отношения. Трябва па пър 
вото място да схванем, че в на 
шите днешни условия бюрохра 
тическо-централиетическият и 
йюрскратичееко-партикулярис- 
■гическият национализъм е не 
по-малко опасен и контраревол 
юциопен от „класическия” бур 
жоазен национализъм.

Вместо това да схванат отдел 
ни лица твърде неотговорно до 
ри и благонаклонно се отнасят 
към разните националистичес

ки явления, а някои си служа» 
и с добре известните „аргумеи 
ти” на буржоазната шовинисти 
чна идеология.

Решителната борба против 
кива явления днес е една от 
най-важните и основни задачи 
на Съюза на комунистите. От 
становището на социалистичее 
кия интернационализъм трябва 
критически да оценяваме своя 
та практка и своите схващания, 
да се освободим и от последни
те пластове на национализъм.

В това отношение сме длъж
ни да се придържаме към пред 
упреждението на Ленин, че бор 
бата против националистически 
те явления е най-ефикасна ако 
всеки се обърне преди всичко 
към собствената област,, ако вси 
чки се стараем нацисшалистиче 
ския смет „да почистим в собег 
вената си къща”. Ония органи
зации и ръководства, които не 
достатъчно са активни в този 
смисъл с това показват м-ярка 
та на собствената си обремене- 
ност ,с националистически де
формации.
Отстранявайки субективни ела 
бости и грешки, които тук-та- 
ме се проявяват ние и в тази об 
ласт трябва да покажем дълбо 
ко разбирателство за проблеми 
те и решителност в борбата про 
тйв всичко назадничаво и вред 
но. Това е едно от съществени 
те условия за по-нататъшното 
подобряване на междунационал 
ните отношения в нашата общ
ност, за укрепване развитието 
на техния социалистически ха 
рактер, за укрепване единство 
то на всички наши народи и на 
родности, както и на югославс
кия социалистически патриоти 
зъм.

краища трябва да съдържа и 
редица други мероприятия. От 
особено значение, в рамките на 
тези мероприятия, е оказването 
на по-широка техническа и ка 
дрова помощ. В условията кога 
то организирано оказваме така 
ва помощ па .други развиващи 
се страни, с нищо не., може да 
се оправдае липсата па органи 
зирана помощ и на нашите не 
развити ооласти. Това занапред 
триона да оъде задача на ооще 
ството като цяло и за целта тря 
Ова да се разработят съответ
ни мероприятия. Освен това, по 
мощта на неразвитите ооласти 
трябва да бъде допълнена и с 
други мерки като например — 
с по-еластична кредитна поли
тика, която ще стимулира дви
жението ма средствата към те
зи области, а и със съответна 
политика на самите ронуо лшш 
и общщщ, които трябва да сти
мулират заинтересоваността и 
да привличат средствата на сто 
папските организации от други 
те области за собственото раз
витие.

Иаеочпащата роля на Съюза

лопис, за да могат съществени 
те интереси на трудещите се по 
иепосредственпо да се изразя
ват в различните области на ку 
лтуриия живот и образование.

Забелязва се, че в развитието 
на все по-богато и по-разнооб
разно културно сътрудничест
во, в процеса на взаимно по-ло 
бро опознаваме и сближаване, 
различните инициативи на кул 
турно-просветиите организации 
и учрежденя постоянно надми
нават ония рамки на това сът
рудничество, която имаха адми 
ииСтратипен характер. Напри
мер псе по-чести са договорите 
и съвместните акции на общин 
ските и републиканските кул 
турио-просвстии общности и тн. 
Нужно с да тачим такива и по
добни инициативи и иа подтик
ване, които очевидно произти
чат от действителната заинтерс 
сопапост и нужди на хората. 
Също така необходимо ще е 
псе по-ссриозио да се проучват 
и по-широко да се използват и 
всички опия нови възможности, 
които в , топа отношение дават 
съвременните служби и инсти
туции п тази област (телевизия 
та, филмът, радиото, големите 
издателства, художествените ин 
ституции и др. И досегашни
те резултати в тази област по
казаха, че модерните средства 
за масово културно влияние съ 
действуват за все по-дълбоко 
свързване и сближаване па т-ру 
дещите се хора и народи от па
шата страна.

Единството на югославската 
система на възпитание и обра
зование трябва и по-нататък 
да укрепваме и обогатяваме 
чре отстраняване на слабостите 
в областта на междунациоиал- 
ното, междурепубликанско и об 
щоюгославско сътрудничество 
иа самите възпитателни и об 
разователни институции и всич 
ки други обществени фактори 
в тази област.

Основа на това сътрудничест 
во трябва да бъде борбата за а- 
фирмация на социалистически
те хуманистически съдържа
ния на възпитание и образова 
ние, за внасяне на съвременна, 
прогресивна, научна мисъл във 
възпитанието и образованието, 
за последователно отстранява
не и разбиване на всички наци 
оналистически, идеалистцчески 
и консервативни елементи в у- 
чебните планове, програми, уче 
бници, в самото учебно дело и

препъзмогпанепо-нататъшно 
иа националните противоречия, 
както и процесът па по-иататъ 
шната между национал на интег 
рацпп на пашата общност, а от 
друга страна в перспектива бп 
сс отразило твърде лошо и от 
икономически аспект, защото 
разликите в развитостта не са 
стимулативни за разширено 
възпроизводство. Те стесняват 
покупателната мощ на неразви 
тите области и по този начин

Практиката обогати 
някои

спъват бързото 
страната като цяло .За това та 
кова състояние твърде тежко 
би се отразило както върху об 
щността като цяло, така и пър 
ху всички нейни части, разви
ти и неразвити.

В търсенето на практически 
решения за проблемите на 
ционалните икономически отно- 

съгласие с обективните въз 
(по-специално, за проб

лемите на неразвитите републи 
автономни покрайнини) в

развитие па

па-

ва в 
щения

ки и
бъдеще трябва още по-последо 
вателно да се придържаме към 
линията за деетатизация на те 
зи отношения и, особено, иа ин 
вестиционната политика 
всички рамки на общността.

Политиката на по-бързо раз 
витие на икономически недоста 
тъчно развитите републики и 
вратния трябва да се осъществя 
можности на цялото стопанство,

на е-

пъп на комунистите във всички те
зи процеси беше от голямо зна 
чение и тя ще остане и зана
пред. Трябва да се подчертае, 
че в това отношение решаващ 
лост, за който трябва да се дър 
жим, е по-нататъшното после
дователно развитие иа система 
та на общественото самоуправ 
ление

като органическа част 
динната политика на стопанско 
развитие, като елемент, който 
действително предеавлява общ 
интерес на всички трудещи се 

на всички области

и на социалисическите. 
отношения. Във връзка с това 
не трябва да заиемаряваме и о- 
ная страна на идейно-политиче 
ската

вхора и
Югославия. Това значи, че в 

на политиката 
на тази област е

работа на комунистите,
която е залегнала във веекидиев 
ната възпитателна дейност в ду 
ха на братството и единството 
и иа югославския социалистиче 
ски патриотизъм във всички об 
ласти на обществения живот.

В областта на културата и об 
разованието трябва, решително 
да се разбиват различните бю 
рократически тенденции било 
към унитаризъм и укиформ- 
ност, било към затваряне в 
„свои” рамки, които всъщност 
ограничават и спъват културно 
то развитие на народите и тях
ното по-дълбоко свързване. Тр 
ябва да се борим за социалис
тическо, хузданистическо съдър 
жание и идейна ориентировка 
на културното творчество в рам 
ките на всяка нация, както и за 
по-последователна демократиза 
ция на отношенията в тази об
ласт чрез осъщестзане принци 
па на общественото самоулрав-

провеждането 
на развитие 
необходимо да се осигури пре 

всичко по-пълно и по-бързо 
реализиране на капиталовложе 
нията в досега построените мо 
щности, докато при бъдещите 
капиталовложения трябва да се 
осигурят такива решения, 
то ще осигурят най-добро и най 
рационално използване на вло 

средства. Само такава 
политика може да бъде ефикас 
на и може успешно да доприне 
се за развитието на неразвити
те области' и на югославското 
стопанство като цяло.

Обаче отговорността на общ
ността за по-бързото развитие 
«а недостатъчно развитите обла 
сти не се изчерпва само с оси
гуряване на финансови средст
ва за отделни 
"вложения. Политиката на разви 
тие на неразвитие републики и

ди

СЪЮЗЪТ ПА КОМУНЯС1И1Е 

И МЛАДЕЖКИ 1Е ПРОБЛЕМИКОИ

възможно по-бързо да се раз
реши на задоволяващ начин.

^яешпата младеж живее И се 
развива в условията на о-ьрз на 
предък на производителните си 
ли и пб-натнгьтйлото изхражда 
Не на системата на салш^ххрав- 
лението и затова тя не да
оюенне ни различните противО 
ре чин,. които, със Сспе си носи 
това оьрзо развитие на социа-
ЛИСППЧеелЗТ ООХ-1 1 НггпП ОхТхолхХв
нил. е-ледотвие на това и раз
личните деформации в нашето 
оощество отрицателно се «Vаз 
яват върху нашата младеж, вле 
доваелио различните слаооети, 
които се явяват в редовете на 
младежта фактически представ 
ляват рефлекс на отрицателно 
то, което става в нашето оогцест

В Отчета на Централния ко
митет на съюза на югославски 
те комунисти е оохваната, до из 
вестна степен, и нашата мла
деж. Обаче това е твърде мал
ко, за да може да се получи ця 
лостна представа за положение 
то на нашата младеж и въз ос 
нова на това да могат да се оп 
ределят по-нататъшните насо
ки за дейност на комунистите 
между младежта и за предприе 
мане мерки, с които оиха се от 
странили различни слаоости, 
каквято има доста, а които сил 
но влияят върху неправилното 
развитие на една част от наше 
то младо поколение.

Аз мисля, че този въпрос в 
разискванията на Конгреса ще 
оъде всестранно оосъден. Счи
там, че от първостепенна важ 
ност е на Уш конгрес да се о- 
бърне най-голямо внимание на 
различните младежки пробле
ми, защото това е от интерес за 
по-нататъшното развитие на на 
шето социалистическо оощество 
Следователно младежките проб 
леми са и ооществени проблеми 
от огромно значение.

мое лично впечатление е, че 
досегашната дейност на кому
нистите между младежта е би
ла слаба. Тя не се проявява, и- 
ли е недостатъчна в оформява
нето на младото поколение със 
стремеж то да стане такова, ка 
квато трябва да бъде младежта 
в нашето социалистическо обще 
стов:
способен строител на социалис 
'гичеоко •оощество: достатъчно 
съзнателен и способен строител 
на социалистически обществени 
отношения. Ако се наблюдава 
обективно, никой не може да от 
рече, че нашата младеж в огром 
ното си болшинство е наистина

жените

инвестиционни

тн.

Някои особени иродлеми па етническите
национални груйи

,
приятелско, добросъседско 
най-всестранно сътрудничество 
със страните, чиито гранични 
съседни области са настанени 
със смесено население. Това съ 
трудничество би допринесло на 
ционалните групи да не бъдат 
с държавната граница, като със 
стена, откъснати от своето ет
ническо тяло и те все по-свобод 
но и по-всестранно биха кому

матична 
нация, което от някогашния фа 
ктор на раздор би ги превръща 
ло във фактор на сближаване и 
сътрудничество' между народите 
и страните.

Ние сме длъжни в по-нататъ
шното провеждане на тази своя 
политика да отделяме особено 
внимание на развитието на ико 
комическите сили на ония обла 
сти, в които живеят тези наши 
икономически по-слабо развити 
националности. Развитието 
производствените сили, на авто 
помните покрайнини и на дру
гите части където живеят дру
ги етнически групи е най-важ 
но условие за техния всестра
нен напредък, 
културното и просветното раз
витие на числящите се към вси 
чки народности също заслужа
ват голяма грижа на съответни 
те органи на общността.

групи в нашето общество не са вено развитие.
Ьърху една част от нашата 

младеж, осооено оная в по-годе 
мите градове, често пъти отри
цателните 
сощее-гвек живот По-силно влия 

положителните.

Съюзът на югославските кому 
нисти отделя голямо внимание 
на специфичните проблеми на 
националните етнически групи, 
за изграждане на последовател 
ни и принциггиални интернацио- 
налистически . становища по отно 
шение на тези проблеми и за 
пълно зачитане и осъществява 
не на тези становища. Това е и 

■ разбираемо, защото се касае не 
само за твърде важни и чувст
вителни вътрешни проблеми на 
нашата страна, но и за значите 
лен елемент на нашите между 
народни отношения.

В Програмата на Съюза на 
югославските комунисти ясно и 
всестранно са изложени наши 
те принципни становища във 
връзка със въпроса за нацио
налните етнически групи в на
шата страна. От голямо значе 
ние също бяха съвещанията в 
организациите на СЮК и спе 
циалното съвещание, организи 
рано от Изпълнителния коми
тет на ЦК на СЮК през март 
1959 година и въз основа на ко 
ето Изпълнителният комитет

Заедно с Програмата на Съю 
за на югославските комунисти 
тези заключения преставляват 
широко разработена основа на 
нашата политика на това поле. 
Необходимо е само всички кому 
нисти всестранно да се ангажи 
рат за тяхното по-пълно и по- 
последователно провеждане в 
дело.

Изходна точка на нашата по 
литика по отношение национал 
ките групи е идейният третман 
и еднаквото обществено положе 
ние на всички трудещи се хо
ра, без оглед на тяхната нацио 
нална принадлежност, без ог
лед на това дали са от редове- 
тс на по-голяма или по-малка 
нация. Това е, значи, полити
ка на пълно отстраняване 
всяка сянка на национална дис 
криминация.

С други думи, на числящите 
се към националните етнически

и
са осигурени всички нацио

нални права, но с развититето 
на ситсемата на самоуправлени 
ето им е дадена реална възмож 
ност сами и в сътрудничество 
с други народности непосредст
вено да осъществяват тези де

| . I ,!»1й
Обаче по този път все още 

срещаме трудности в оная сте
пен, до която и самата система 
на обществено самоуправление 
и неговото функциониране за 
висят от обективните проблеми 
и субективните слабости.

Зарад всичко това Съюзът на 
югославските комунисти счита, 
че съгласно съществените изис 
квания на последователния де
мократизъм във. връзка с проб 
лема за националните етничес
ки групи трябва и занапред да 
се набляга върху следните ста 
новища:

Първо, пъло осъществяване 
правата на всички национално 
сти, чрез осигуряването на ус
ловия за действително реализи 
ране на техните особено интере 
си в икономическото и култур
но развитие, както и в развити 
ето на трудовите и обществено- 
политически общности, в които 
живеят.

Второ, развиване и тачене на

елементи от нашия

ят, отколкото 
Винаги при нея повече изпъква 
нетърпеливост 
защото по-силно е прецуазполо 
жена към преувеличаване 
драматизиране, отколкото това 
е случаи с по-старото поколе
ние, което срещу такива явле
ния ооикиовено реагира по след 
ния начин: в младини нйе сях 
ме по-доори, нямаше това и то 
ва, ояхме доволни от по-малко, 
бяхме по-дисциллинйрани и по 
послушни и т. н. такива тира 
ди днес младежта не може да 
разоере, защото живее в съвсем 
други условни и възможности, 
живее във век, в които се съз
дават социалистически оосцест 
вени отношения и постоянно се 
засилват материалните условия, 
във в$к на крупни 
промени и т. н.

Не може да се отрече, че ме 
жду нашата младеж съществу
ва и един, макар незначителен

и недоволство,ла.

и
■ ницирали със своята

достатъчно

на

световни
наша, социалистическа младеж, 
че диша с Нов, социалистичес
ки дух и че, доколкого в ней
ната среда

Проблемите на
има отрицателни 

прояви, това не е само нейна 
вина, а вина на всички нас, на 
първо място на нас комунисти
те. Разбира се, че до голяма сте 
пен това е вина и онези, на кои 
то е доверено да възпитават мла 
дежта. Но когато става дума за 
това, ние трябва да си поставим 
въпроса при какви условия се 
намират нашите преподавател
ски кадри? Аз мисля, че тези 
.условия не са най-добри, че на 
шите

брой младежи, за които не мо
же да се каже, че са добри. 
Между младежта има случаи и 
на хулиганство, има и младежи, 
чиито схващания са чужди- на 
нашата социалитсическа дейст 
вителност. За такива прояви не 
смее да се мисли, че те сами по 
себе си ще изчезнат. Обихнове 
но такава нздрава младеж не 
идва 'от работническите редове, 
а от онези среди, които матери 
олио стоят по-добре. Длъжност 
е на нас, комунистите, да обър
нем сериозно внимание на тези 
въпроси и /предприемем възпи
тателни и други мерки, че и те 
зи младежи да насочим по пра
вилния ггът.

Вих искал тук специално да 
кажа нещо за едно явление,-’кое 
то загрижва — това е, че в на
шата младеж идва във вс* по*

Отговорност на ко му нисшите 

в предотвратяването на 

национализма
преподавателски кадри, по 

вече или по-малко във всички 
училища са твърде слабо въз
наградени и че това отрицател 
но влияе върху 
то на просветните работници, 
поради което страдае и възпи 
танието на нашата младеж. 
Крайно време е проблемът за 
възнаграждаването на препода
вателски кадри в училищата

В досегашната си дейност Съ 
юзът на югославските комунис 
ти успешно разработваше как
то принципите и теоретически, 
така и практическите политиче 
ски аспекти на проблема за на 
ционалните отношения. В това 
отношение особен принос дадо 
ха УП-ят конгрес на Съюза на 
югославските комунисти и по-

специално Програмата на СЮК. 
Всички съществени принципи, 
които във връзка с национални 
.те отношения изтъкна Про 
грамата на СЮК преставля
ват и по-нататък основа за ра 
бота на Съюза на комунисти
те. Днес можем да констатира
ме, че практиката потвърди пра 
зилността на становищата на

настроени е-
на
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често и по-широко диференци
ране на интелектуална и работ 
ническа младеж. Човек не >ю- 
же да се отърве от впечатление 
то_ че една част от младежта 
желае да се погосподи, да се 

■отдели и все повече да се оттег 
ли от работническата младеж. 
'За какво тук става въпрос? Пре 
. ди всичко, касае се до това че 

материално отношение се ди 
ферекцират принадлежностите 
на интелектуалната и работни
ческа младеж. Не става дума за 
някакви тежнения към уравни 
ловка, но обратно — за дискри 
минация във възнаграждаване- 
то според труда.

Аз не бих желал да се спи
рам м|ного върху това, но все 
пак ще посоча няколко приме
ра. Случва се понякога, когато 
един млад работник постъпи в 
производството, а друг със съ
щото образование на канцела 
рийска работа, че идва до дифе 
ренция, така че оня който рабо 
ти в канцеларията има значи
телно по-високи приходи 
оня, който е в прякото произ
водство. Тук се нарушава прин 
ципа за възнаграждаваме спо
ред .труда. Канцеларийната ра 
бота, каквато и да е тя, дори не 
значителна и непродуктивна, 
повече се цени, отколкото физи 
ческия тоуд^ на висококвалифи 
цирания работник в производен 

"вото. Или, да вземем един друг 
пример. Една част от учащата 
се младеж, особено оная, чийто 
родители имат по-високи при
ходи и по-висок жизнен ург 
вен, е склонна да се отделя от 
работническата младеж. Разби
ра се, че това представлява еле 
мент на диференциация и пред 
извиква недовоство ггои болшин 
ството млади работница Освен 
това нашето осемгодишно учи 
лигцно образование на работни
ческата и селска младеж, коя 
то след завършването постъп
ва в производството, не дава до 
статъчно технически познания, 
дори и някои основни, които 
биха дали възможност приходи 
те на този млад работник да 
съответствуват на жизнения у- 
ровен, който би трябвало той да 
има. И това е също така еле
мент, който отделя работничес
ката младеж от интелигенция
та. Далече съм от това тук да 
твърдя, 'че цялата наша инте
лектуална младеж е високо въз 
наградена от първите години 
на службуването. В най-чести 
случаи тя е сравнително слабо 
възнаградена, но все пак съще
ствува разлика и затова тряб 
ва да държи сметка.

Мисля, че ние твърде малко 
обясняваме на младежта разли 
чни трудности и слабости, кои
то се явяват в нашето стопанст 
во и в цялото вътрешно общест 
вено развитие. Не става дума 
за това да оправдавам слабости 
те, а да посочвам техните коре
ни и вредата за общността като 
цяло ,да посочвам нуждата от 
правилна и ефикасна борба сре 
щу различни вредни прояви. За 
това младежта твърде често из 
пада под влияние на различни 
критикари, които са чужди на 
нашето социалистическо разви 

' тие. А когато това се случи, ние 
сме твърде бързо готови да осъ 
дим младежта че уж изпада 
под влияние на различни „типо 
ве”.

ните бекяри. Много млади хора 
които са заети, имат твърде ни 
зки заплати, а плащат частни 
квартири по твърде високи це 
ни, така че малко им остава за 
прехрана. Този проблем създа 
ва голямо неразположение при 
тези млади хора. Аз мисля, че 
за това трябва да държим пове 
че сметка. Ние това можем да 
поправим, защото имаме средст 
ва, салгр трябва да схванем, че 
на това трябва да се даде пре
димство.

Селската младеж е пренебряг 
вана в политическата дейност 
досега. Сред тази младеж твър 
де малко политически се рабо
ти. Преди всичко тя няма усло 
вия да работи и остане в селско 
стопанското производство зато
ва масово бяга в градовете и 
промишлеността. Когато в наше 
то селско стопанство бъде по

вече да се сбЬгижи и интереси
те си да не разделя, защото те
хните интереси са общи.

С усъвершунствуването на те 
хниката и средствата за произ
водство разликата между инте
лектуалния и .физически труд 
всеп овече ще изчезва. Те още 
днес започват да изчезват. Отдел 
янето на физическия от инте
лектуалния труд значи създава 
не на елементи за нови проти
воречия в обществените отноше 
ния. Това същвремнно значи 
засилване на бюрокрацията, ре
спективно на бюрократическата 
каста.

Какво може за нас комунис
тите да бъде по-важно от съз
даването на новия, социалисти
чески човек? Може ли да ни бъ 
да все едно кой ще наследи и 
по-нататък ще поеме социалис
тическия развой до неговия ви
сш етап — комунизма.

кога нарушават тъкмо онези, 
които са длъжни най-много да 
ги пазят. Нарушаването на ра
злични конституциони принци
пи, особено в производството, 
където съществуват различни 
аномалии, дълбоко засягат мла 
дите/ работници. Нашата младеж 
много засяга и това, че особено 
през последно време, се забел
язват в нашето общество раз
лични местнически и партикул 
яристически тенденции. В огром 

но/го си болшинство младежта не 
е заразена с националистиче
ски и шовини етически тенден 
ции, обаче върху нея твърде от 
рицателно се отразяват различ
ни вредни явления в нашия ку 
лтурен живот, литературата, и- 
сториографията и т. н. Нашата 
младеж винаги е верна на при 
добивните от времето на война
та — на братството и единство 
то. Върху тези придобивки и ло 
зунги ние винаги можем мла
дежта да мобилизираме къдг* 
то е необходимо и заради това 
нашите млади поколения не мо 
гат да схванат, че днес все още 
има хора, които се опитват от 
ново да съживят старите шови 
нистични тенденции.

Нашата външна политика на

на социалистическитерация
строители, върви се към дезин- 
теграция, което в никой случай 
не може да бъде от полза за 
развитието на нашите социалис 
тически обществени отношения. 
Поставя се въпрос какво .могат 
младежите да следят вън от уни 
верситета. Преди войната ние 
имахме твърде силни скоевски 
организации в университетите 
в Загреб, Белград и Любляна, 
които развиваха широка дей
ност не само между универси- 
тетката младеж, но и вън от у- 
ниверситета между работяичес 
ката младеж. Тогава се върве
ше към интеграция на интелек 
туалната и работническата мла 
деж и това беше една от важ
ните цели в дейността на кому
нистите преди войната. Нима 
днес това е по-малко важно? На 
против, днес е още по-важно 
нашата интелектуална и работ
ническа младеж възможно по-

в

широко застъпена социалисти
ческата система й организация
та на производството бъде по- 
добра, когато възнаграждаване 

от то бъде по-добро, а живота на 
село по-културен, нашата селс 
ка младеж няма да бяга в гра 
довете. Аз съм сигурен в това, 
че тя с удоволствие ще остане 
в такова село, което ще има вси

Някои резулшаши в сегашното 

стопанско развитие
всички други стопански облас
ти и цялото общество. Обаче в 
пром(ишлеността ние имаме и 
проблеми и слабости, с които 
ртябва спешно да се решават. 
Тези проблеми са свързани с не 
достатъчната производително
ст на труда, различните струк 
урални и други диспропорции, 
които затрудняват по- интензи 
вното включване в по-широко 
вътрешно разделение на труда.

Още в периода преди УП Кон 
грес ние променихме нашата 
политика в селско-стопанското 
производство и днес трябва да 
кажем, че тези промени дадоха 
добри резултати. Затова днер 
не е нужно да променяме на
шата ориентировка в селско
стопанската политика. Единст
вено би могло да се каже, че 
занапред тя трябва по-решител 
но да се провежда, отколкото 
досега.

Най-важна характеристика за 
развитието в нашето селскосто
панско производство през пери
ода между двата Конгреса е все 
по-интензивното развитие на о 
бществеиия сектор. Това е и 
най-качествената промяна, коя
то най-мИого допринесе за уве
личението на селскостопанско
то производство. Друг фактор, 
който също така положително . 
повлия върху увеличението на 
селскостопанското производст
во са различните форми ка коо 
периране от страна на общест
вения сектор с индивидуалните 
производители.

През изтеклия период ние у- 
величихме капиталовложенията 
в селскостопанското производс
тво и поправихме неговото ико 
комическо положение. Материал 
ната и техническа снабденост 
на селскостопанското производ 
ство е подобрена. Броят на тра 
кторите е увеличен от 16.000 пр 
ез 1957 година на около 44.000 
през 1963 година, броят на ком
байните се увеличи от около 
650 на 10.000, а изразходването 
на изкуствени торове от около 
800.000 тона на над 2 милиона 
тона. Земленият фонд на социа 
листическия сектор в селско
стопанското производство е у- 
величен на над милион хектара 
а обработваемите площи на око 
ло 800.000 хектара.

Като резултат на всички те
зи и други мероприятия, вкуп- 
ното селско-стопанско производ 
ство се увеличи с над 40 от сто. 
Както вече казах, главен фак
тор за това увеличение беше о- 
бществения ектор. в селското 
стопанство, чието увеличение 
на производителността през пе
риода от 1958 до 1964 година въ 
злиза над 130 на сто, респектив 
но средно годишно увеличение 
от иад>20на сто. По този начин о 
бщественият сектор на селско
стопанското производство, кой
то във вкупните селскостопан
ски площи участвува с над 13 
на сто, увеличи своето участие 
във съвкупното селскостопанско 
производство от около 8,5 на сто 
през 1958 година на около 25 на 
сто таиз година, докато във фор 
мирането на излишъка за паза 
ра неговото участие е значител 
но по-голямр.

Но въпреки тези успехи селс
кото стопанство все още не е 
в състояние да задоволи нараст 
калите нужди на домашното по 
требетение и преработвателната 
промишленост, нито мЬже да из

На този Конгрес проблемите 
от нашето стопанство трябва да 
имат предимство. За тях по- об 
ширно и по-подробно ще се го
вори в отделен доклад, та зато 
ва аз ще се спра само частич
но върху развитието на нашето 
стопанство. На този Конгрес 
требва не само да изтъкнем до 
сегашните успехи в стопанство 
то, които наистина са големи, 
но и нашите слабости които се 
проявяваха в процеса на сто
панското развитие между УП и 
VIII Конгрес.

Когато става дума за нашите 
постижения в изминалия пери
од, особено за динамизма на ма 
териално увеличение, респекти
вно промени, се вижда, че в то 
зи период сме се намирали ме
жду първите страни в света по 
темпа на стопанския ръст. Оба
че в същия период, а особено 
през последните две-три годи
ни, започнаха все повече да се
проявяват и известни икономи
чески слабости и други вредни 
явления. Те са последица от ня 
кои обективни, но и субектив
ни слабости, и деформации.

Главна характеристика на на 
шето развитие 
през изтеклия период е твър
де голямото засилване на обще 
етвения сектор в стопанството, 
преди всичко в промишлеността 
а след това в селскостопанското 
производство и във всички дру 
ги стопански областич Огромни 
те резултати, които постигнах
ме, същевременно са солидна о- 
снова, която ни дава реални въ 
зможности да"' усъвършенству- 
ваме стопанската система и осъ 
ществим още по-бързо иконо-

икономическо

МЛАДИ СТРОИТЕЛИ мическо развитие.
Днес нашите производителни 

възможности са съществено у- 
величени, увеличена е произво 
дителността на труда, потреб
лението, външно-търговския о- 
бмен. Цялото равнище на наше 
то икономическо развитие днес 
е много по-високо, отколкото бе 
ше преди седем години. Всичко 
това ни влива доверие и 
със сигурност можем да гледам 
в бъдещето. Както казах вече, 
важно предусловие за това е о- 
свобождението от твърде силни 
те следи на административни и 
бюрократическп отношения, ко 
ито все още съществуват в на
шето стопанство.

Сега бих изложил 
най-важни данни за нашето и- 
кономичееко развитие в перио
да между двата Конгреса.

Общественият продукт и наци 
оиалния доход на цялото наше 
стопанство е увеличен от 1958 до 
1964 година с над 80 на сто, т. е. 
увеличавал се със среден годи
шен ръст от 9 на сто. Национал 
Пият доход в общественото 
панство се увеличи 
два пъти, а националният доход 
на глава от населението се уве
личаваше през този период сре 
ндог одишно с 7,6 на сто. Съвкуп 
ното производство

чки условия за свре развитие и 
културен живот. Сега вече в то 
ва отношение може повече да 
се направи, и това би било не
обходимо, за да може прили
вът от селска работна ръка да 
се намали. Защото все повече 
се чувствува липсата от работ 
на ръка в селскостопанското 
производство, а натискът в гра 
довете е голям.

Условията за образование на 
младежта са един твърде ва
жен фактор. Те са различни в 
различните области. Особено 
слаби са в изостаналите краища, 
където младежта може да по
лучи така да се каже 
само основно осемгодишно 
образование, а нейната по-ната 
тънгна перспектива е неясна. 
Освен това следствие големите 
разлики във възнаграждаване- 
то младежите, чийто родители 
имат малки заплати, нямат ус
ловия да продължат образова
нието си след осемкласното у- 
чилище. Стипендии получава 
твърде малък брой младежи от 
работнически семейства, а по
вече от служещите. Това е отри 
цателно явление, защото на 
висшите училища могат да пос
тъпват предимно децата па ин
телектуалци и младежи, на 
които родителите могат да об
езпечат условия за обучение 
във висшите училища, понеже 
имат по-високи заплати. Тогава 
това се отрзява неблагоприятно 
върху социалния състав на на- 

по-нататъшно шата интелигенция.
Какво още огорчава нашата 

младеж и влияе върху нейното 
настроение? Нашата младеж 
има голямо доверие и зачита 
придобивките от революцията. 
Нищо не може толкова да я 
разочаровае,- отколкото когато 

на така нарече- види, че тези придобивки поня

мира силна под^ъжка всред 
младите поколения. Младите 
хора се интересуват за това, ко 
ето става в другите страни и 
поддържат връзки с младежи 
от много страни. Това отразя
ва нейните интернационалисти 
чески схващания, които не са 
самб формалци и външни, за
щото нейния интернационали
зъм намира израз и вътре в на 
шата страна. Това потвържда
ва и факта, че на огромно бо
лшинство наши младежи е чу
жд всякакъв партикуларизъм 
и шовинизъм. Тя е обвзета от 
в лечения, към интеграция, ре у- 
нитаристична, а социалистичес
ка, защото в това вижда общия 
интерес за по-нататъшно дви
жение и развитие ма чашите 
социалистически обществени о 
тношения и все по-хубавите пе 
рспективи за своето бъдеще.

Често сс обобщава и говори, 
че нашата младеж изпада под 
влияние на различни чуждест
ранни отрицателни схващания. 
Разбира се, че има и такива 
младежи, макар че те са твър
де рядко, от онези среди, кои
то не са приятели на нашата со 
циалистическа действителност. 
Затова погрешно би било да се 
обобщават поотделни случаи.

Бих искал да кажа няколко 
думи и за нашата университет 
ска младеж, за работата на ко 
муиистите на университетите, 
затова защото считам, че поло
жението на университетите не 
е най-добро. Младежките орга
низации и комунистите на уни 
верситетите прекадено са затво 
рени в себе си и това отделя ин 
телктуалната младеж от работ
ническата, а и по-късно в про
изводството 
работници от производителните. 
Вместо да се върви към интег-

ние

Ние недостатъчно посочваме 
перспективите в по-нататъшно 
революционно развитие на на
шето общество, конструктивна 
та роля и дейността на младеж 
та в това развитие, което тя о- 
чакава от нас. Младежта значи
телно допринася в общите уси
лия за изграждането на страна 
та, за което имаме достатъчно 
примери. С какво въодушевле
ние само строеше и днес строи 
различни големи обекти от из-

няколко

вънредна 
страна. Това са факти, въз ос
нова на които ние можем да се 
гордеем с нашата младеж.

Особено е нужно комунисти
те в предприятията и в самоуп 
равителните органи да обърнат 
най-голямо внимание на работ
ническата младеж. Твърде чес 
то работническата младеж е по 
Дложена на своеволията на раз 
лични хора. намиращи се на ръ 
ководещи функции в предприя 
таята. Най-често и по отноше 
пие на възнаграждава нето тя 
в на последно място. Недоста
тъчно се полагат грижи и се о- 
казва помощ за 
го професионално 
недостатъчно се

важност за нашата

сто- 
повече от

в изтеклия 
период се намираше в постоян
но увеличение, макар че негово 
то увеличние през някои годи
ни беше по-ниско, което беше 
предизвикано от осцилациите в 
селско-стопанското производст
во, а и от някои други факто
ри.

изграждане, 
държи сметка 

за нейното настаняване, жилищ 
ния въпрос и др.

И тук

Промишленото производство 
от 1958 до 1964 година е увели
чено повече от двойно, т. е. у- 
величаваше се средно годишно 
с над 12 на сто. Днес нашата 
промишленост е най-значител^ 
на стопанска област и най-сил

кина ги тя се намира 
«а последно място. При нас е 
гнърде актуален проблемът за 
настаняването

интелектуапнпте * Всички изнесени данни се 
основават върху цените от 1962 
година.но влияе върху развитието на
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собено в производството, което 
огорчава нашите хора и нанася 
големи щети на Съюза — няма 
място в редовете на Съюза на 
югославските комунисти, защо 
то те накърняват престижа на. 
тази революционна 
ция. В бъдеще вече не смеят да 
се толерират такива случаи и 
не смее да се позволи да не се 
провеждат решенията и линия 
та на Централния комитет от 
страна На отделни комунисти, 
които се намират на различни 
ръководещи длъжности. Хора
та с право ни критикуват зара 
ди това, че не постъпваме ре
шително срещу онези, които пра 
вят различни грешки и проявя 
ват своеволие на различни от
говорни места. Нашите трудови 
хора с право ни критикуват, че 
не държим достатъчно сметка 
за жизненото равнище на тру
довия човек и тн.

Аз на този доклад, общо взе 
то, дадох повече критически хе 
рактер, а по-малко говорих за 
нашите успехи, които постигна 
хме в периода между двата Кон 
греса. Тези успехи наистина са 
големи и са постигнати чрез из 
вънредно залягане и творческа 
дейност на нашите трудови хо 
ра в изграждането на Социалис 
тическа Югославия. Тези огром' 
ни постижения, които се виж
дат навсякъде по нашата стра 
на и осъществени в сравнител 
но късо време, с право удивля 
ват веекиго, който дойде да по 
сети нашата страна. Но именно 
това ни задължава по енергия 
но да отстраняваме всичко, кое 
то понякога ни пречи още по- 
бързо да вървим напред, не са 
мо в изграждането на матери
алните условия, но и в задовол 
яване нуждите на широките про 
изводителни 
бързо ускорено материално раз 
витие и носят на своите плещи. 
Кого ние трябва да обвиняваме 
освен себе си за това, че стопан 
ската система не е доизградена, 
макар че затова още отдавна 
бе взето решение.

Нека този VIII Конгрес бъде 
наистина онова, 
тоудови хора и очакват — пре 
лом към по-решителна дейност 
на комунистите в отстранявайте 
то на всичко онова, което пре
чи за по-бързото подобряване 
жизнените условия на нашите 
трудови хора и по-бързото раз 
витие на социалистическите об 
ществени отношения в нашата 
страна.

наше развитие бъде по-бързо, 
в което вярваме, защо тогава и 
развитието иа изостаналите кра 
ища ие би вървяло по-бързо о- 
ще повече, че нашата политика 
ще го стимулира.

Ние не емсеМ да забравим, че 
решаване на този

ят и наскоро в тази област три 
биа да бъдат приети важни кои 

мероприятия и то на

водители, в сравнение да ка
жем, със западноевропейските 
работници, ра средно по-слабо 
възнаградени, отколкото е на
шата средна производителност, 
която е по-низка от западноев
ропейската. Тогава положение 
се обясняваше, а и днес може 
понякъде да се чуе, че това е 
необходимо заради по-голпма а- 
кумулацил и по-бързо развитие. 
По-рамо, а особено през първи
те години след освобождението, 
такива становища можеха да 
бъдат нормални, или «улани. О- 
баче днес дойде време, когато 
те трябва да бъдат надминати. 
Източници за увеличена акуму 
ладия пие трябва 
преди всичко в социалистичес
кото възнаграждаваме, защото 
с него материално ще заш1тс- 
ресуваме всички производители 
ма интензивност на труда, по-

опазп роля в нашилпълняла 
износ, която нормално би могла 
и трябвало да изпълнява. Като кроиш

първо място такива, с които взе 
маието на решения за разшире 
но възпроизводство ще се нре-

последнца от всичко това е, че 
ние все още трябва да отделяме 
значителни средства за внос на 
хранителни продукти и чс мзос 
тапалостта на селокостопанско-

оргаииза-иесе па производителите.
Слабостите, които се явяваха 

в нашето досегашно планиране 
са резултат и съставна част па 
оше педоизградената 
върху основите иа обществено
то самоуправление. В новите ус 
лобия, които сега създаваме, иа 
шето планиране ще има проме
нена обществена функция. То 
ще трябва да анализира матери 
алното и обществено развитие 
и да открива тенденциите, кои
то в това развитие се появяват. 
Въз основа на това ще се пла
нират от обществено станови
ще условия, които иа положи-

правилното 
въпрос е наша социалистичес
ка длъжност и че ие е важно са 
мо за нашата общност и разви
тието й изцяло, за нейното ико 
комическо и политическо един

то производство отрицателно се 
отразява върху жизнения уро- 
вен на населението и развитие 
То на стопанството изобщо.

Такова силно увеличение па 
производството доведе до поло 
жителнп промени в структура
та на нашето стопанство. У час 
тпето на обществения сектор от 
стопанството в националния до 
ход сега възлиза на около 70 на 
сто. Днес нашата промишленост 
участвува в националния доход 
с около 41 на сто, а през 1908 го 
дина участвуваше с около 37 на 
сто. Обществената

система

иа всичкиство и равноправие 
наши народи, но и че в днешни 
те условия има ц по-широко ме 
ждуиародно значение.

Икономическите и други про 
блеми, за които тук трябва да 
разискваме, са известни на па- 

социал.истическа общест
веност. В течение иа предкон
гресните подготовки за тях мно 
го се разискваше иа различни 
събрания. Тези проблеми са об 
съждаии и иа заседанията на 
Съюзната скупщина, която въз 
основа па широки разисквания 
прие твърде важна Резолюция 
за по-нататъшното развитие на 

система. За

да тьрсим

шата
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нашата стопанска 
всичко това разискват и органи 
Ранните на Социалистическия 
съюз па трудовия народ на Юго 
славил, а особено синдикалните 
организации, които като непос
редствени представители на про 
изводителите най-много са за
сегнати от тези проблеми. Оба 
че морално-политическата отго

нашитеворност за това пред 
трудови хора носим ние, кому
нистите, защото ние сме сгго- 
ворни за правилното разви
тие на социалистическите обще 
отвени отношения в нашата стра
на.

този КонгресСледователно, 
трябва да заеме ясно и реши
телно становище по висчки въп 
роси, а особено към различни
те слабости, грешки и деформа

маси, които това

ции, защото нашите трудови хо 
ра това и очакват от нас. Те с 
право очакват, че този Конгрес 
значи прелом в смисъл на по- 

' решително застъпване на кому
нистите за отстраняване на вси 
чко отрицателно, което в на
шия обществен живот се яасъб 
ра през последно време.

Досега имаше доста различни 
компромиси и на различни от
рицателни явления и грешки в 
ежедневната практика, на отдел 
ни членове на . СЮК се гледа
ше, през пръсти. Аз мисля, че 
на такива хора, които съзнател 
но правят различни грешки, о-

което нашите

СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО СЕ НУЖДАЕ ОТ ПОВЕЧЕ МЕХА НИЗАЦИЯ

вото ще позволят по-силно да 
действуват, ще спънат и отклон 
яват отрицателните тенденции.

И в развитието на изостана
лите области ние постигнахме 
значителни резултати. Както е 
известно бързото развитие на 
изостаналите краища, в сравне 
ние със средното югославско ра 
звитие, беше постоянно състав 
на част на нашата икономичес
ка политика и на нашата про 
грама за развитието изобщо. Та 
ка трябва да става и в бъдеще. 
И в тази област, както впрочем 
и в другите, ще бъде необходи 
мо да се направят известни про 
мени и то в системата, а не в 
общата политическа ориентиров 
ка. Целта на тези промени тря
бва да бъде създаване на по-ра 
ционалнм и по-благоприятни ус 
ловия, отколкото бяха досега за 
развитието на тези области. Ние 
единно застъпваме становище
то, че ускореното развитие на 
тези области е в интерес на ця 
лата наша общност и тази обек 
тивна нужда ще действува и 
по-нататък в полза на такава 
политика .Обаче у нас се поя 
виха известни разлики в начи 
на, по-който тази цел трябва да 
се постигне. Някои наши друга
ри, иа първо място, онези от из 
останалите краища, свързваха 
ускореното разивтие на изоста
налите области със съществува 
щата обществено-икономическа 
система, считайки че промени
те в нашата съществуваща пра 
ктика могат да угрозят това ус 
корено развитие.

Днес разликите в становище
то по този проблем между нас 
са по-малко, отколкото бяха 
преди известно врмее. Стигна 
се до съзнанието, че по-нататъ 
шното задържане на админист- 
рати вно - центр а листич ните ме

тоди би представлявало спънка 
не само за по-нататъшното раз 
витие на изостаналите области, 
но и за цялото наше стопанство 
и че ще бъде пречка за нашите 
по-нататъшно прогресивно раз
витие. вместо да бъде негова 
естествена и съставна част. За 
това е необходимо възможно по 
скоро да проведем в дело раз
ширяването на самоуправление 
то на непосредствените произ
водители, да създадем условия 
за по-свободно действие на ико 
номическите закони и върху та 
зи основа да създадем условия 
за още по-бързо развитие и на 
изостаналите области и на цяло 
то наше стопанство. Ако цялото

и с това ще постигнем по-голя- 
голяма производителност и про 
изводство. В освобождението на 
труда, в реализацията «а прин 
ципа на дохода, а не в поддър 
жането на своеобразно наемни- 
ческо отношение, ле леи един от 
главните източници за нашето 
бързо развитие. Това е същевре 
менно и най-гларната част от 
отговора на въпроса, защо сб 
циалистическото общество е по 
способно от капиталистическото 
сравнително повече да акумули 
ра и по-бързо да се развива.

Ако тук не бихме променили 
нешата, ние бихме допуснали 
низките лични доходи в стопан 
ството и по-нататък дестимули 
ивно да действуват, отрицател 
ните последици да се чувству
ват на нашия пазар и да спъ
ват развитието на производител 
ните сили.

Когато говорим за личното по 
требление, трябва да имаме пре 
двид още един момент. Ние не 
можем да говорим за потребле 
нието само в рамките на общо 
то югославско средно равнище, 
но трябва да наблюдаваме как 
се движи то в отделни общест 
вени слоеве от трудовия народ. 
Когато например говорим за по 
треблението на текстила, обув 
ки, телевизори, автомобили и 
др. трябва да имаме ясна пред 
става кой това изразходва. Не 
заради това да възстановим у- 
равниловка, но преди ваичко да 
можем да установим дали на
шата политика за разггоеделе- 
ние и възмаграждаването спо
ред труда правилно се прилага 
или не и дали в нея има слабо 
сти, които позволяват стихийно 
и нерасправедливо спечелване 
и присвояване иа лични.дохотаи. 
Дали в нашата политика за въз 
награждаване се намалява раз
ликата, между умствения и сЪи 
зическия труд или се увелеча- 
ва? Развитието на произвол.и- 
телните сили трябва да доведе 
до постепенно намаляване на те 
зи разлики. Обаче нашето поло 
жение днес е такова, чете глав 
но не се намаляват а в извес
тен смисъл в някои области до 
р_н се и увеличават. Твътще ва 
жно е ние това да откпиваме и 
да поправим. В нашата полити
ка на капиталовложенията мо
жем да кажем, че имахме през 
изтеклия период най-м|ного ела 
бости въпреки че и тук постиг 
нахме. твърде много. За този 
проблем ние говорихме и разис 
квахме много. Сега се подготв

телност на труда в цялото сто 
панство се увеличаваше със сре 
ден годишен темп от около 
на сто. Следствие нашата ори 

към по-интензивно
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ентировка 
стопанисване и по-добро изпол 
зуване на разполагаеамата ра
ботна ръка, темпът на заетост
та бе нещо по-низък от по-ра- 
но. Затова увеличеното произ
водство през този период в по- 
голяма степен беше резултат на 
увеличението на производител
ността на труда, отколкото 
увеличаването на заетите.

Есенната сеитба в Бабушнншка комуна

Времето „скъсява“ 

сеитбения план
на

Външнотърговския обмрн, на 
блюдаван цялостно, през изтек 
лите седем години по-бързо се 
увеличаваше от производство
то, а сравнително увеличение 
на износа беше по-голямо от у- 
велмчението на вноса. Вкупният 
износ през последните седем го 
дини е увеличен с 121 на сто, а 
вносът с 98 на сто. Постигнати 
са също така значителни резул 
тати в увеличението на нашите 
нестокови приходи, на първо 
място от туризма и съобщения
та, макар че в тази област из 
ползваме съвсем малка част 
от нашите възможности.

Бабушиишката коперация не 
ще бъде в състояние да засее 
с високодобивна пшеница в съ 
дружие с кооператорите толко
ва, колкото е запланирала. От 
заплануваните 254 ха са засети 
130, а подготовени ас още 20-хе 
ктара площ. До 15 декември, ко 
гато трябва да завърши есенна 
та сеитба в кооперацията считат 
че тези 20 хектара ще бъда зае 
яти до тази дата.

Селскостопанската служба в 
тази кооперация привежда две 
причини за „неизпълнението” 
на запланираните приозводстве 
ни пропорци. Първо, вече от дъ 
лго време всекидневните дъж
дове толкова са натопили поч
вата, че всяко навлизане на ма 
шини в нивите е невъзможно 
Затова 10 трактора са мбгли да 
изорат само 236 хектара на дъл 
бока оран и 150 да подготвял 
за есенна сеидба.

Трите редосеялки за това вре 
ме не са били в състояние ,,да 
въведат” в ред нивите. Това на 
кара кооперацията да ггрепоръ 
чи на кооператорите да сеят 
с ръка . В кратки интервали 
между валежите по този начин 
са засети около 10 хектара, кое 
то сигурно ще Аамали добиви-

кооперация на територията 
на тази земеделска кооперация 
са засети с високодобивна гпие 
ница общо 12 хектара, т. е., ми 
налата година са били сключени 
договори за производствено сът 
рудничество с 25 стопани, а та 
зи година с 190. Когато сме тук, 
да кажем, че до сега са догово 
рени и 60 хектара за засяване 
с хибридна царевица, а люцер 
на на 80. Изкуствено са облаго
родени 745 крави ,вместо 200 
колкото са облагородени мина
лата година.

В сравнение с миналата годи
на това са видни успехи за коо 
перацията, която доскоро се за 
нимаваше с оборот на индуст
риални стоки и селскостопанс
ки произведения.

Без оглед на всичко, ориенти 
ровката към селско стопанство, 
кооперацията, която има незна 
чителни площи и малко собстве 
но стопанство заслужава пъл- 

. но внимание и помощ в осъщее

в

Всички тези резултати дадоха
навъзможност за увеличение 

потреблението и жизнения уро- 
вен. Средното лично потребле
ние на глава от населението 
през последните седем годи™ 
е увлично с около 70 на сто, ре 
спективно увеличавало се е със 
среден годишен темп от над 7 
на сто. Поради по-голямото у- 
величение 
производство и някои други фа 
ктори, повече нарастваше пот
реблението на инпустриално-по

промишленотона

требителните стоки, отколкото 
от селското стопансво. Ако взе 
мем тези глобални данни, мо
жем да кажем ,че жизненият 
уровен на нашите граждани е 
нарастнал. Все пак от постигна 
тите резултати не можем да бъ 
дем доволни, защото и покрай 
постигнатите успехи през после 
дните години, увеличението на 
жизненото равнище става все 
по-актуален въпрос като един 
от най-значителните фактори 
за рационално 
за увеличение на производител 
ността на труда. Вече няколко 
пъти говорихме, че жизненото 
равнище на нашите трудови хо 
ра не съответствува на степен
та в развоя на нашите произво 
дителни отношения. Почти об 
що явление е, че нашите произ

твяването на инвестиционните 
програми. Защото тя с трима 
агрономи и трима селскостопанс
ки техници не може да пред
приеме по-сериозни акции в по 
добрението на земеделското про 
изводството.

те.
„Планът е бил пренапрегнат”, 

казват в селскостопанската слу 
жба в кооперацията, привеж
дайки други причини за неиз
пълнението на плана. Но как
то изглежда, разликата между 
осъщественото и планирато би 
била незначителна, ако клима
тическите условия, не „разтръг 
наха” производствения план на 
есенната сеитба.

М. Бакич

стопанисване и

Във всеки случай, неприятен 
е фактът за „неуспеха” 
ните рабтои. Но, не трябва да 
забравим, че миналата

^?1в есен

година



ВРАТСТВО и
'[реша общинска конференция на ССРН в Бабушница Славно Сотиров, председател на ССРН в Босилеград

Социалисшичкияш съюз - най-широкаша 

трибуна на гражданите ИЗБОРНИТЕ (ЪБРАИИЯ ДАДОХА 

КОНКРЕТНИ РЕШЕНИЯ ЗА 

НЯКОИ ПРОБЛЕМИ
На 5 декември в Бабушница те, административния апарат та и ангажиране на членство- 

сС проведе Трета общинска кон и социалистите на стопанските то в отстраняването на отри- 
ферсцция на Социалистическия организации а по-пълно изпол цателните тенденции.
Съюз на трудещите се .на ко- знаме на съществуващите инду Праз идната година в подеуж 
ято, освен 90 делегати присъ- стриални и селскостопански ка ниците, в местните органнза- 
ствуваха и републичкия пред- пацитети. Защото чрез съвреме Ц1Ш и общинската организация 
ставитал Драгомир Ангелино- но организиране на работата и както и всички ръководства на 
впч, членът изпълнителния от- съв.ремените технологически ССРН предстои ангажиране в 
бор' на Сколийския отбор на процеси, с подобряването на приемането на Седемгодишния 
ССРН в Ниш и Кирил Ташков, квалификационната структура' п обществения план на развитие 
представител на Общинския от- на работната Ръка ще даде на общината, както и пълно ан 
бор па ССРН в Пирот и много много по-голямо производство. гажцоане в изнамирането на 
бройни представители на об- затсва на конференцията се най-функционални методи на 
ществено-политическита и сто- подчертава ролята на подруж- работа на местните общности, 

организации в Бабуш- ниците и местните организации
на ССРН и секциите за селско 
стопанство да обезпечат непо
средствено влияние на селски
те стопани върху работата коо 
перащште и за изнем пране на 
най-подходящи методи за доб-

Пред провеждането на общин 
ската конференция на ССРН в 
Босиле1-рад се обърнахме с мод 
ба към председателя на Обпцш 
ския отбср на ССРН Славчо Со 
тиров да изнесе мнение за из
борите на подружниците и ме
стните организации.

— Преди всичко, да кажа, че 
изборите успешно завършиха. 
За целта бе нгитравена една со
лидна подготовка с ръковод
ствата на подружниците и ме
стните организации. Това всъщ 
пост бяха един вид съвещания-

След това бяха оформени по 
литически активи, които поеха 
организирането и спровеждане 
то на изборите. Те успешно ра 
ботиха върху организационното 
укрепване на организациите па 
ССРН. До изборите те зачлени 
ха голям брой избиратели, ра
ботиха за събирането на член
ския внос и др.

Подготовките обаче не можа 
ха да се направят в предвиде
ния срок във всички подруж- 
ницн. Причината е обективна: 
този месеци селскостопанските 
работи бяха все още в пълен 
разгар. Затова повече провеж
дахме махалски конференции, 
които се показаха успешни. На 
тези събрания членовете на 
ССРН бяха осведомявани’ за 
стопанските мерки на СИС, а 
разискванията се отнасяха глав 
но: до снабдяването, до рабо, 
тата на земеделските коопера
ции ипр.

Избориитр конференции в по 
дружни ците се проведоха в 
предвидения срок, макар че] 
присъствието не беше така 
масово. .

Изборните конференции в 
месиите организации разоткрн- 
ха конкретните и належащи 
проблеми във всеки район на 
Босилеградска комуна.

В ТЛЪМИНСКИЯ РАЙОН из
бирателите обсъждаха възмож 
ността от изграждане на пътя 
Долно Тлъмино — Караманица 
— Голеш, завършване моста 
на Тлъминска река, догражда- 
не на училищна сграда в Би

стър — решаване на жилищния 
проблем на просветните работ
ници, изграждане интернат за 
учениците от основното учили
ще в Бистър, изграждане на, 
училищна сграда в Доганнца и 
Долно Тлъмино.

Избирателите поставиха и въ 
проса за откриване на здравен 
пункт в Долно Тлъмино, който 
да обслужва населението от 
този район.

В ЛИСИНСКИ РАЙОН изби
рателите изтъкнаха, че между 
земеделските кооперации съще 
ствува нееднаквост в изкупните 
цени на добитъка, което довеж 
да под въпрсс по-иататъшното 
съществуваше на кланицата. 
Освсдг това, съществува и раз 
нообразме при цените на стоки 
те в магазините им.

Между другото, разисквано 
е и за изграждане на нова учи 
лищна сграда в Горна Лпсина. 
Тя ще се строи изключително 
чрез местно самооблагане и 
доброволно. Като належащ про 
блем е изтъкнат откриване на 
здравствен пункт в Горна Ли
сица.

В ЛЮБАТСКИ РАЙОН като 
отделен проблем е ерозията. 
На конференцията бе изтъкна
то, че носители за спречаване- 
то на ерозията трябва да бъДат 
всички, а не само движението 
на гораните. В същото наирав 
ление е търсено решение как 
да се спречн унищожаването 
на горите.

От останалите проблеми е 
разиквано за електрификация
та на селата на тоя район, а’ 
също така и за откриване; на 
здравствен пункт.

На всички тези събрания бе 
изтъкнато, че гражданите не
достатъчно са осведомени за 
всички мерки, тяхнита въпроси 
и предложения, дадени на кон 
ферепцинте недостатъчно се 
разглеждат от страна на ком- 
петените органи.

папски 
ница.

Както и доклада ,,Социали
стическият съюз в нашата ко
муна в предстоящия период”, 
изнесен от председателя на Об
щинския 0тбор на ССРН Света 
Нмколнч, така и многото ди
скусии по най-различни въпро 
си за живота и работата в об
щината, бяха насочени към кри 
тическа оценка на двугодишна 
та интензивна обществено-поли 
тическа сопанска и културно- 
просветна активност на подруж 
ниците и местните организации.
В цялата тази активност Со
циалистическия съюз от по
дружниците до Общинския от
бор, Съумя по основните въпро 
си да мобилизира най-широка 
маса граждани, конто с предло 
женията, мненията и забележ
ките значително повлияха вър
ху изграждането на политиката 
в комуната, начиная от взема
нето на обществения план за
развитието на общината до взе къл и дали, над 1,600 трудодни 
маното Статута на общината, с кола. Освен това членовете 
на местните и трудови органи- на ССРН са електрифицирали 
зации итн. села в Беловодски и Кърнии-

Затова в доклада се казва, че ски райони и Бердуй, подмени- 
този период се характеризира ли електромрежата в Сурачево 
с „единство в акцията на Соци - и в районите на Звонци и Вели 
алистическия съюз и широка ко Вонинци. За построяването 
политическа дейност и че са по на тези обекти 
стигнати добри резултати". ССРН с доброволна работа са

обеопечелили над 53 милиона

СЕКЦИИТЕ СА ВАЖНО ЗВЕ
НО В АКТИВНОСТТА НА 
ЧЛЕНОВЕТЕ И ОРГАНИ,А- 
ЦИЯТА НА СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКИЯ СЪЮЗ '
От името на Околийския от

бор н.а Социалистическия съ
юз третата общинска конферен

роволно сътрудничество, 
то ще бъде от полза и за коопе 
рацията и кооператорите.

кое-

С ДОБРОВОЛНА РАБОТА И - у*
МЕСТНО САМООБЛАГАНЕ—
Е НАПРАВЕНО МНОГО
Огонизациите на Социалисти- 

еечкия съюз в тази община 
през изтеклите две години и по 
край широката политическа за 
ннтересованост за всички въ
проси в комуната в духа на дп 
рективите и постигнати от пре 
дконгресната дейност към из
граждането на нови и поправ
ката на стари пътища, са дали 
1 .0000 доброволни трудодни, до 
карали 5.000 кубически метра 
камък, 400 кубически метра ча

• ч'-.

1 .

г- ’ Щ

,...

членовете на КИРИЛ ТАШКОВ
поздрави Кирил Ташков 

Изпълнителния отборцпя
динара.

Общинската конфереоция о- 
бсъДн и проблемите от иде 
йно-политическата и културно- 
просветната работа, с методите 

На общинската конференция на работа на ССРН в промене
ните условия на стопанисване 
и все по-голямата самостоятел-

член на
ма Околийски отбор на ССРН 
в Ниш. По този повод той маж 
ду другото изтъкна нуждата от 
развитие на активността на сек 
циите които да не занемаряват, 
мито да се схванат като форамл 
на работа. Като ангажират опре 
дален кръг хора те са удобна фо 
рма, чрез които 
успешно да се откриват отдел
ни области, да иницира ръко- 
ни области, да иницират подруж 
ниците и местните организации

Динамичното стопанство из- 
висква все по-активна роля на 
Социалистическия съюз в разре 
шаването на противоречията

бе изтъкнато, че за последните 
две години стопанството в об
щината е постигнало значител- 

резултати. Стойността на 
реализираните произведения в 
миналогодишното деветмесеч- 

възлизало 
350 милиона

нест на стопанските организа- 
щш, осведомеността на гражда 
нина подготовките за формира 
не на местни общности и пр.

В приетата програма за рабо 
та през идната година общин
ските организации на ССРН, и техните членове на решаване 
между другото се казва, че е отделни въпроси. Покрай дру- 
иесбходимо да се организират тото другарят Ташков отбеля-

за. че е необходимо да се пове 
на селккото стопан- де сметка за провеждане

приетите заключения- сащото, 
на въ- както каза т°й, на събоаннята 

се вземат много добри заключе 
ния, но на се реализират док
рай. Затова особено ръковод
ствата трябва да бъДат упори
та в провеждането в дело на

могат многони

но производство е 
над 1 милиард и 
динара, докато в края на месец 
септември т. г. реализираната 
сума въ лиза на над 1 милиард 
й 950 милиона динара. Стойнос курсове и семинари по отделни 
тта на продадените индуспоиал въпроси
ни произведения за девет месе тво и по този начин чрез по- 
ца, през тази година е по-голя- бързото активизиране 
ма от миналогодишната с 220 тр^шннте резерви в индустрия 
милиона динара, а стойността та и селското стопанство чув-

Вене Велннков

В комбинат „Димитровград“ма

БИТКАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПЛАНА ПРОДЪЛЖАВА

Доколкото не изпъкнат 
кои нови затруднения и комби
нат „Димитровград” ще изпъл
ни обещнието до конгреса — за 
изпълнение на 
план.

Това

439.780.000 за 11 месеци са осъ
ществени 417. 043.000 динара и- 
ли — 94,896 на сто.

Цехът за производство на ни 
шки при план от 83.600.000 е о- 
съществил продукция на стой
ност от 81.024.000 динара или 
— 96,9 на сто.

В Комбината изтъкват, че до 
12 декември тази година ще бъ 
дат вложени всички усилия пл 
анът да бъде изпълнен, а заед 
но с това и предконгресното о- 
бещаиие на този трудов колек
тив.

нл-
Щ взетите решения.
* На края другаря Ташков го

пори за необходимостта осиов- 
» по да сс проучат заключенията 
| от уШ Конгрес на СюК, защо- 

ь! то взетите решения ще бъдат 
Щ от голямо значение за по-ната- 

тъшпия просперитет на наша
та общност.

В повия общински отбор па 
конференцията са избрани 35 
члена в Надзм.рателпия отбор 5 
и 11 делегати за Околийска кои 
фер|еящия па Социалистичес
кия съюз в Ниш.

ДЕЛОВИ ПРЕЗИДИУМ НА КО ПФЕРЕНЦИЯТА За председател отново с из
на реализираните селскостопан твително да се увеличат лични бран Свстомир Нмколнч, за 
ските произведения в сравне- тс доходи, и да е обезпечи пъл лрредссдаисл Живота Стояно 
ние със същия период на мина па последователност в борбата впч. а за секретар Драгослав 
лата година — е с около 100 ми против бюрократичните прояви Стояиович. 
лмона динара. Само занаятчий при пълна публичност в работа 
ството в обществения сектор с 
постигнало по-добри производ
ствени ефекти с 260% повече 
от миналата година.

Постигнати са значителни 
стопански успехи и покрай обо 
обективните и субективни сла
бости. при отстраняването на 
които Социалистическия съюз 
в тясно сътрудничество с дру
гите обществено-политически о 
рганизации мобилизира колек
тивите и трудещите е и по то
зи начин и родята на обще
ственото самоуправление и не
говите фенкции в ръководство 
говите функции в организации.
От такова отношение към про
блемите на индустрията и сел
ското стопанство и в отчета и 
в доклада и в дискусиите сс из 
тъкна нуждата от мобилизира 
ис на трудещите се, колективи

годишния си

обеща-тържествено
ние от страна па колектива 
Комбината за каучукови изде
лия в Димитровград бе дадено 
на годпшното-отчетпото събран 
ие в първичната организация на 
Съюза на комунистите на 26 
април т. г. и вече е иа път да 
бъде напълно изпълнено.

При план 1,388.610.000 динара 
за изтеклите 11 месеци са осъ
ществени 1,313.434.000 или 
пълиение с 94,6%.

Ако работата вървеше норма 
лно Комбинатът щеше да изпъ

на
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ТЪРЖЕСТВЕНО 
ИЗПРАЩАНЕ НА 
МИЛУТИН ГЕЛЕВ

лни плана до началото на ме
сец ноември. Обаче в някои це 
хове има застои в производство 
то и по този начин ое изпусна 
ценно време.

И покрай всички трудности 
иаботниците от комбинат „Ди
митровград” с небивал ентуси
азъм се борят за изпълнение ма 
даденото обещание.

В тази битка за изпълнение 
ма плана положението по цехо
ве изглежда така-: В цеха за 
гумени обувки и гумени техни
чески стоки при плаи 865.221.000 
динара за 11 месеци са осъщест 
ветш 815.212.000 динара или — 
94.2%.

В цеха на голите гумени пиш 
ки е имало непредвиден застой 
Цели девет работни дни са изгу 
беии, поради дефект па маши
ни. Все пак работниците и от 
този цех полагат свърхчовешкн 
усилия за навременно изпълне
ние на плана. При план от

М. Бакич

В събота в 14 часа в на ком
бинат „Димитровград” в присъ 
ствпето на работници от двете 
смени се състоя кратко търже 
ство по случай изпращането па 
Милупш Гелев, делегат на Ос
мия конгрес от Димитровград
ско за Белград.

По този повод група пионери 
от основното училище изнесе 
кратка програма, а в името на 
колектива с делегата сс поз
драви Васил Георгиев.

В неделя па тържествено у- 
красеиата ж. п. гара в Дими
тровград Мил утаи Гелев бо из
пратен и от димнтровградчани.

„СВОБОДА“ ИЗПЪЛНИ 

ОБЕЩАНИЕТО ПРЕДСРОЧНО
Още на годишната отчетно- 

изборна събрание на първична 
та организация па Съюза на ко 
мупмстнте в конфекция „Сво
бода" в Димитровград бе дале-

лиопй динара е осъщетвеи с 
473.000.000 динара, като даде за 
няколко милиона динара свърх 
плеиова продукция.

До края ма годината планът 
по обещание — в чест на Осмия в конфекция „Свобода” щебъЛе 
конгрес на Съюза па комуни- , преизпълнен с още няколко ми 
стите планът да бъде изпълнен лиоиа динара.

Колективът на „Свобода” по 
този повод отправи поздрави
телна теле1рама до Осмия кон
грес па Съюза на югославските

М. А.

за 11 месеци.
Благодарение усърдието на

младия димитровградски колек 
тав годтшпшят плаи от 439. ми- комуниста.
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Между църношравскише зидари ЖУРНАЛИСТИЧЕСКА ДЕЛЕГА
ЦИЯ НА ВЕСТНИК „БРАТСТВО“ 

ПОСЕТИ МИХАЙЛОВГРАДХОРАТА ОТ ФАБРИЧНИТЕ КОМИНИ...
Името на Църиа трава проие- 

соха по всички краища на стра
ната прочутите църнотравски 
зидари. На многобройните стро
ежи в Загреб, Ниш, Сплит и Но 
ви Белград, Баня Лука и друга 
де, са работили и строят извест
ните църнотравски майстори-зи 
дари

.Славата на този беден край, 
където махалите са пръс.нати 
по върховете на Чемерник и Ст 
решер пренесоха тези църпотра 
веки строители в строежа на 
фабрични комини. В тази рабо
та те са истински специалисти. 
Ръката на църнотравския май
стор е иззидала стотици фабри
чни комини.

Зидарството в Църна трава е 
дълга традиция. Няма дом без 
зидар. Този занаят с десетиле
тия се пренася от поколение на 
поколение. Но църнотравци не 
отиват вече по строежите без 
квалификации. Вече няколко 
години в Църна трава работи 
единствената строителна шко
ла с практическо обучение, коя 
то годишно оспособява около 
сто души квалифицирани зида-

Открито е и училище за май 
стори-строители, където се изу
чават и общеобразовани пред
мети, а лятно време те провеж
дат на работа по строителните 
предприятия. Наскоро тук ще 
се открие и Среднотехническо 
строително училище, което ще 
обезпечава зидари, терацери и 
друти строители. През месец но 
ември 1958 година четири църно 
травски майстори — специалис 
ти за фабрични комини начело 
с Негош Спагагч се договорили 
да формират строителна коопе
рация, чиято специалност беше 
построяване и поправка на фа 
брични комини.

Спасич (сега пенсионер) даде 
20.000 динара свои пари за откри 
»не на жиро-сметка при Кому
налната банка. Така се образу
ва занаятчийска кооперация, ко 
ято по-късно се превърна в за
наятчийско предприятие „Цър- 
нотравац”. Тази година малки
ят колектив осъществи бруто- 
производство от 34.000.0000 дина 
ра, а през настоящата година 
.— то ще осъществи към 800 ми 
лиона динара. Предприятие „Цъ 
рнотрвац” сега имй под ведомо 
ст 300 майстори и работници.

В един фабричен комин ви
сок 100 метра те вградят пове 
че от 1000 кубически метра ог
неупорни материали. Това е съв 
сем достатъчно за 30 двустайни 
апартамента.

Хората от високите фабрични 
комини, които напускат бедните 
ниви около Чемерник и <^с отда 
ват на едно опасно занятие, при 
влекоха вниманието ма младия 
сиимОтел Драган Ммтрович, кой 
то за тях направи документа
лен филм „Между облаците".

Тази година на фестивала п 
Кан филмът репрезентира па
шата страна, докто на фестивал 
на късометражния филм в Бел 
град спечели трета награда.

Горе. на осемдесетия или сто 
тия метър, строителите на фаб 
рични комуни не губят свят. 
Седят
ни на комините и свободно гле 
дат на доле. Не слизат от стро 
ежите до вечер. А когато се из 
качват по стените на комините 
приличат на колони от мравки, 
които сигурно вървят към цел-

Особено внимание се отделя 
на начина на живот.

— На комина не се качва оня 
който изтеклата нощ не е про 
вел в леглото или пък неицб е 
неспокоен, казва Мелко Милич, 
ръководител на група, която ст 
рои фабрични комини. И доба
вя, че досега е участвувал в по 
строяването но 15 фабрични ко 
мини.

За успешна петгодишна рабр 
та колективът го наградил с с- 
дии ръчен часовник.

Строителите на комини оби
чат споятп професия.

Найден Груич казва:
— ТрVдио ми беше когато за 

пръв път се качих на един ку 
мин. След това винаги ми ста- 
ваще по-леко. — С удоволствие 
работя на височина от 70—80 
метра. Свиква човек.

— Но нашата професия изис 
ква пълна съсредоточеност и 
хладнокървие.

Защото докато редим тухлите 
— само веднаж можем да пог
реши:^. . .

тънките сте-върху

та.
— Вертикалното изкачване 

най-много ни изморява — раз
казват църнотравските зидари. 
Тогава човек трябва да бъде 
съсредоточен и спокоен. В. В.

ДРЕБОСЪЦИ
ЗАСЕДАНИЕ СЪС ЗАКУСКА

Няколко пъти секретарят на местната общност в Дими-
От 26 до 30 ноември журнали 

етическа делегация 'на вестник 
„Братство" бе гост на редак
ция „Септемврийско слово" от 
Михйловград (НР България) с 
което върна посещението на 
българските другари нагтзавено 
в началото на този месец.

По време на петдневното си 
пребиваване в Михайловград 
делегацията посети Берковица, 
Лом, кооперативните стопанства 
в Лехчево и Георги Дадяново,

тровград насрочва заседание на управителния съвет и винаги 
се проваля. а Също така и няколко проми

шлени предприятия в Михайлов, 
град и окръга.

Покрай официалните разгово 
ри за по-нататъшното всестра
нно сътрудничество между две 
те редакции, журналистите от 
„Братство,, бяха приети от пред 
седателя на Окръжния народен 
съвет Атанас Първанов който 
ги запозна с дейността и рол
ята на Окръжния 
съвет.

Най-после някой се досетил.
За следващото събЬание на управителния отбор в раз

писанието покрай дневния ред изтъкнал и следното:
„След заседанието ще има богата закуска”!
Обаче и това не помогнало.
Сега се чака нещо ново — по-примамливо.
Поставя се въпрос: от какво се страхуват членовете на

управителния съвет, та не идват въпреки примамливите усло
вия в дневния ред?.. .

народенЗАБЪРДСКО „ИЗОБРЕТЕНИЕ“
I ■

Неотдавна в земеделската кооперация в Смиловци осъм
нало и едно такова осведомение: „Утре всички служители от 
кооперацията да дойдат на работа с крави и плугове!!!!)”.

До тая есен кооперацията проповядваше оран с трактори.
На забърдчани този ненадеен завой в селското стопанст

во не е ясен. 1

СТРОЕЖЪТ НА ПЪТЯ ПОГАНОВО — П0ГАН0- 
ВСКН МАНАСТИР ПРЕКЪСНАТФИЛМ ЗА ЦЪРНОТРАВСКИ

ТЕ СТРОИТЕЛИ
Тази есен се положиха доста 

усилия докато да се пробие но
вото трасе на пътя Поганово— 
ГТогановски манастир на дъл
жина от 1,5 километра. Члено
вете на Социалистическия съюз 
масово се отзоваха на трудова 
акция и за 15 дни път бе- 
пробит. От другата страна, от- 
ком манастира до хълма Кол- 
ник и жителите на Трънско 
Одоровци са прокарали пътя. 
Остава още да се прокара оная 
част от пътя. която минава 
през скалите, за която Общин
ската скупщина своевременно 
даде обещание да помогне с 
група миньори...

ХЛЯБ И ТЕЛЕВИЗИЯ Мина вече доста време, а от- 
Общинската скупщина в Дими
тровград няма отговор.

Ако за наколко дни не се пре 
бие и тази част

Зидарите от Църна трава са 
построили много фабрични ко
мини в много градове из страна 
та в Лукавац, Букиня, Иван- 
град, Лесковац, Сремска Митро 
вица, Крагуевац Кральево, Ти- 
ват и др. Техните строежи дос 
тигат височина и до 100 метра. 
Те се притекоха на помощ и 
при поправката на фабричните 
комини в Скопие и Славоноки 
Брод ,които бяха ощетени от зе 
метресенията.

Навсякъде ги приемат с ра
дост.

Сега и строшеночесменци могат с нещо да
на останалите райони в града. Те имат телевизор, докато оста 
налите още нямат и сега и ония граждани от гарата идват 
всеки следобед да гледат програмата.

— Ако при тях ходим за хляб и всичко друго, поне те 
при нас нека идват на телевизия...

съперничат

от пътя може 
да се случи тази акция да про
падне. А вложени са 1.077 тюу-
додни само от страна н,а насе
лението от село Поганово. И 
Трънско Одоровци е дало тол 
кова.

Този път трябваше да бъде 
готов за зимата. Той трябва 
да свърже Трънско Одоровци 
с Поганово и Димитровград и 
чрез него да става снабдява
нето на Дерекула.

ЗНАЯТ КЪДЕ СА ПАРИТЕ...
Разни мерки и теглилки прилага Местната общност при 

обслужването. Така да речем за белосване на Дома на култу
рата в Димитровград те взимали по 80 динара за един квадра
тен метър, докато за белосването на Комуналната банка по 120

— Знаят те къде са
динара.

парите — казват гражданите.

НА СТО ВЪЛКА КОЗИ КРАКи Текст и рисунки 
** М. ПЕТРОВ


