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ско значение, тогава трябва да 
изтъкнем, че нито един Конг
рес не става исторически само 
по това, какво е говорено на не 
го и какви решения са взети, но 
по това как тези решения се 
провеждат.
Така и този Конгрес трябва да 
стане исторически чрез изпъл
нение на поставените задачи в 
нашата ежедневна практика. То 
ва значи, че трябва от думи да 
се мине към дела. Ние сложих 
ме нашите решения върху хар 
тия и те сега трябва да станат я 
дро на цялата наша работа в 
предприятията, различните учре 
ждения и навсякъде, «а всяко 
място.

Тези дни аз следех, колкото 
имах възможности, какво гово
ри нашият народ за този Кон
грес. И видях, че 99 на сто от на 
шите хора- с дълбоко доверие и 
одобряване приемат нашите ду
ми и становища, изложени в до 
кладите и разискванията, увере 
ни, че ние и ще изпълним това.

Съществува и един процент 
недоверие, което произлиза .от^ 
различни причини. Има недове 
рие от страна на онези, които 
не ни желаят добро, и те пред
ставляват остатък от миналото. 
Обаче съществува и недоверие 
у онези хора, които са имали 
лош опит и които досега са били 
разочаровани повече пъти, та 
им е трудно да вярват. Нека на 
правим този път всичко, че ни
кой да не бъде разочарован в 
нашата страна! (Ръкопляска- 
йия).

Не бих желал повече да пов
тарям онези работи, които тук 
обстойно бяха изложени и в до
кладите и в разискванията. Бих 
искал да кажа само, че и аз и 
всички други, 'съжаляваме де- 
то в разискванията не можаха 
да участвуват всички онези, гео 
ито това желаеха. Над двеста 
делегати участвуваха в разиск- 
внмята, а имаше и много таки
ва, които не разискваха, макар 
че желаеха това. Обаче желани 
ята и тежненията и на онези, 
които не участвуваха в разис
кванията ще бъдат осъществе
ни и трябва да бъдат осъществе 
ни. (Ръкопляскания).

Както казах от думи трябва
ла мигнем към дела. Първо, кое 
то трябва да направим,,м то ние 
горе, това е да пристъпим към 
решаването на онези спешни въ 
проспг, които най-много интере
суват нашия трудов човек, как 
вито са усавършенствуването 
на нашата стопанока система и 
други.

Както казах, от думи трябва 
които тук бяха изложени, не 
ще можем наведнъж да разре 
шим. Затова ще бъде нужен е- 
дгп-1 по-дълъг период, но ние 
ще трябва веднага да пристъ
пим към разрешаването на тези 
проблеми. Аз призовавам всич
ки, и целия наш народ, да ни 
помогнете, за да осъществим то-

ИМ&1Я&Изпълнителният комитет на ЦК на СюК съчиняват: Йо. 
сип Броз Тите, Владимир Бакарич, Кръсте Цървенковски 
Иван Гош.няк, Блажо Йованович, Едвард Кардел, Лазар Коли 
шевски, Борис Крайгер, Миха Маринко, Цвиетин Миятсвич, 
Джоко Пайковнч, Джуро Пуцар, Александър Ранкович, Пс 
тъР Стамболич, Мчка Шпиляк. Миялко Тодоровци, Йован Ве 
селинов, Велко Влахсвич, и Светозар Вукманович.

На 13 декември в Белград приключи с< работа VIII кон 
грес на Съюза на югославските комунисти. ' С приемането на 
конгресна Резолюция и избирането на Централен комитет, Кон 
тролна и Централна ревизионна комисия е завършена ебе 
миста и твърде интензивна работа която този най-висок фо 
рум на югославските комунисти започна в понеделник, на 7 
декември в 9 часа в Голямата зад» в Дома на синдикатите 
в Белград.
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(Ръкопляскания).
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т~Улк \ -ш»т *ОТ ДУМИ ТРЯБВА ДА СЕ МИНЕ КЪМ ДЕАА
В края на работата на VIII ко 

нгрес другаря Тито отправи 
следните думи към делегатите:

„Благодаря на делегатите на 
Конгреса за доверието, което 
ни изразяват, избирайки Цен
трален комитет, което за нас, ко 
ито сме избрани от най-висшия 
форум на Партията, представля 
ва голямо задължение в наша
та бъдеща работа. Ние ще нас
тоим да оправдаем доверието, 
което ни дадохте тук. Разбира 
се, ние ще можем напълно да 
изпълняваме своите задачи са
мо ако и занапред имаме ваша 
та подкрепа (Бурни ръкопляска 
ния).

Позволете ми, другарки и дру 
гари, от свое име и от името на 
всички членове на новоизбра
ния Централен комитет да изка 
жа благодарност на другарите 
които този път не са избрани 
поради товг_че беше нужно Цен 
тралният комитет да се увеличи 
и възобнови с повече млади хо 
ра. Това са наши дългогодиш
ни сътрудници. С много от тях 
заедно сме прекарали много в 
периода на нелегалната работа, 
а особено във великата освободи 
телна борба. Те носеха заедно 
с нас бремето на строителдтво- 
то на нашата социалистическа 
действителност. Аз се надявам, 
и не само че се надявам, но ми 
сля, че те и по-нататък, заедно 
с нас, според своите възможно
сти, физически и умствени, съ
що така ще допринасят да осъ
ществим решенията, които прие 
хме на Осмия конгрес. На вас 
другари, които този път не сте

избрани, благодаря за досегаш
ната работа. (Бурни ръкопляска 
ния).

Желая също така да благода 
ря на всички делегации на ко
мунистическите, социалистичес 
ки и други прогресивни органи
зации от чужбина за тяхното 
присъствие на този Конгрес на 
нашия Съюз на югославските 
комунисти. (Бурни овации).

Бих искал да изкажа своето 
убеждение, че тяхното пребива 
ване тук и присъствието на на 
шия Конгрес ще бъдат от голя 
ма полза за по-нататъшната 
работа и сътрудничество между 
нашите партии к движения. Же 
лая това, което другарите чуха 
на нашия- Конгрес, да съдейст 
вува за по-нататъшно заздравя 
ване на нашите връзки. Аз мис 
ля, че те за това кратко време, 
колкото се намираха тук, са мо 
гли да се запознаят с нашата 
действителност, с нашите станз 
вища във връзка с различните 
проблеми, особено с проблемите 
на нашето чътрешио развитие и 
.международното работническо 
движение. Благодаря ви, друга 
ри. (Аплодисменти).

Мисля, че споделям мнението 
на всички вас, ако кажа, че тря 
бва да изкажем благодарност 
и на нашата и на чуждестранна 
преса, радио и телевизия, ко
ито през цялото време така из 
черпателно и обективно осведо 
мяваха нашата и световна обще 
ственост.

Другари и другарки, ние вече 
много пъти изтъквахме, че този 
Конгрес има огромно значение

Йосип Броз Тито

различните проблеми поне към
казват, че мисълта на маркс-ле 
цинизма дълбоко и широко е

Съюза

развитие иза по-нататъшното 
работа на Съюза на комунисти
те, за по-нататъшното развитие нахлула в редовете на

комунистите и в редовете на 
трудови хора. (Аплоди

на нашата социалистическа стра 
па. За разискванията които ста 
наха на Конгреса мога да кажа 
само най-хубаво, защото

че бяха на високо равни 
Считам, че тук основно бе-

на
нашите
сменти).

нито единсчи- Никога по-рано 
наш Конгрес не следяха толко
ва хора от всички краища на на 
шата страна, какъвто е случаят с 
този Конгрес. Това значи, че 
нашият народ искаше да види

там,
ще.
ше изнесено всичко, което тряб 
ва да се поправя и пие сме длъ 
жни в нашата, работа занапред 
да имаме предвид и резултати- за какво ние сме говорили тук 
те от разискванията и стаиови- 

изнсссните доклади. Из
и дали достатъчно смс схвана
ли неообходимостта за изпълня 
ване на всичко онова, което на

щата от
чорпателните дискусии на делс 
гатите, и сериозното пристъпва шият народ очаква от нас.

Аз мога да кажа от това мяс
то, че ще 1тровеждаме решения 
та, особено зарад това, че наши 
лт народ с такова доверие сле- 

този наш Конгрес и за-
СЕКРЕТАРИ НА ЦК НА СЮК

деше
щото с толкова търпение очак 
ваше тук да се вземат решения. 
(Аплодисменти). Решенията, ко 
ито взехме тук се отнасят на пъ 
рпо място за нас горе, които сме 
избрани в Централния комитет 
и ние трябва да дадем пример 
в провеждането на тия реше
ния. Но, мие ще можем да ги 
провеждаме само ако,имаме по 
дръжката на всички наши тру-

ва.дещи се.
Желал, също така, да изтък- 

членове на Цен-
На всичюи пожелавам, друга 

рки и другари, много успехи в 
изпълняването на задачите, ко 
ито ни поставя Осмият конгрес 
на Съюза на югославските ко
мунисти. (Ръкопляскане).

Другарки и другари, свиквам 
на Първо заседание Централ- 

комцтгет, Контролната н Ре

на, че всички 
тралния комитет, където и да се 
намират — а членовете, 
са избрани днес в Централния 
комитет се намират на различ
ни сектори на обществена рабо 
та — трябва винаги да имат на 
ум думите, които се чуха на то 
зи Конгрес, в разискванията и 
докладите, и никога, нито в е- 
дии момент, да не забравят сво 
ите задължения. Аз вярвам, че 
новият Централен комитет така 
и ще работи.

Ако става дума за това, кой 
Конгрес да речем има историче

които

ния
визиояна комисии за конститу 
пране. Заседанията ще се състо 
ят в тази зала след пауза, от
петнадесет минути.

Обявявам, че Осмият конгрес 
на Съюза на комунистите завър 
ши работата си. (Бурни и дъл
готрайни ръкопляскашш).Александър Ранкович и Велко Влахович
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РЕЗОЛЮЦИЯ ИЛ ОСМИЯ КОНГРЕС ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ЗАДАЧИ ПА С10К

ПО-НАТАТЪШНО УТВЪРЖДАВАНЕ РОЛЯТА И ПРАВАТА
НА ТРУДЕЩИЯ СЕ ЧОВЕК

сложените условия на борса, в 
които
международното 

движение,
рамки и СЮК пред нови, круп 
ни задачи. Съюзът на югослав 
ските комунисти, схващайки со 
циализма като световен процес, 
обосновава своята дейност и 
върху .сътрудничеството на вси 
чки прогресивни сили. Съюзът 
на югославските комунисти ечи 
та, че в борбата за мир и социа 
лизъм е възможно и необходимо 
да сс осъществява сътрудниче
ство и борческа солидарност, ка 
кто в рамките на международ 
ното работническо движение, 
така и със всички други напред 
ничави, миролюбиви и освобо
дителни движения.

Съюзът на югославските кому 
писти счита, че разликите в ме 
ждупародното работническо дви 
жепие, които отразяват нерав
номерното развитие на социали 
има, са нормално явление в про 
цеса на изграждане па сътруд
ничеството и солидарността на 
движението. Този процес се осъ 
ществява в непрекъсната гра
дивна акция, в която всяка ко 
мунистическа и работническа 
партия може най-ефикасно да 
допринася със самостоятелно 
творческо действуване, равно- 
лравност и сътрудничество и 
подкрепа на прогресивните при 
добавки навсякъде където се 
явяват.

Признаването
пътища в социализъм и пра
вата всяка партия своите зада
чи да определя според собстве
ните условия
принципа на пълна отговорност 
на всяко движение за прогреси 
вно развитие и в своята страна 
и в света. Съюзът на югославс 
ките комунисти е уверен, че от 
ворена обективна и принципи- 
ална дискусия между партиите 
и градивната критика без натра 
пване на становища 
движения, могат да бъдат от 
полза за разбирателство, 
правно сътрудничество и общо 
разрешаване на сложните и раз 
новидни проблеми, с които днес 
се сблъсква работническото дв;. 
жение. Съществуването и на- 
трапването на какъвто и да би
ло международен център за ръ 
ководене на целокупната борба 
на работническото движение е 
исотрически надминато, 
би било в противовес с дейст
вителните нужди на движение
то като цяло, със самостоятел
ността на всяка партия и Дейст 
вителната независимост на стра 
ните и би била вредна за по
нататъшното засилване на си
лите на социализма. Напразно 
е всяко усилие стремежът към 
единство в международното ра 
ботническо движение и преоб
ладаването на съществуващите 
противоречия да се осъществя 

и ват с формални компромиси и
отстъпване пред догматически
те и други тенденции и сили. 
чиито постъпки потвърждават, 
че те не се стремят към един
ство на международното работ 

югославските ко- ническо движение, но към до-
мииация на тях.

Поради това Съюзът на югос 
лавските комунисти решително 

аъоръ е против сегашната политика на 
ръководството на КП Китай, по 
литика, която нанася огромна 

на вреда на делото на мира и со
циализма, поради това че с лъ- 
жереволюционното гледане на 

от борбата за мир и социализъм,
затруднява провеждането на по 
лютиката на миролюбива коег- 
зистегщия и напредък в света. 
Еднакво са вредни и загрижва- 

све- щи настоянията на КП Китай 
да разедини работническите, 
прогресивни и националноосво- 
бодителни движения и собстве 
ните становища като единстве
но правилни и задължителни 
да наложи на цялото междуна 
родно работническо движение 
и да стане негов център. Бор- 
оата против г-_ 
и такава практика 
съставна част на борбата за 
мир и социализъм, за равяопра 
вни отношения между социалис 
тическите страни и между кому 
ни етическите партии, за иогин
™°г,о<л^1НС’ГВО на межДУнародно то работническо движение и вси 
чки прогресивни сили. Незави 
симо от отрицателното отноше
ние към нашата страна Съюзът

на югославските комунисти ви
наги застъпваше мнение, че на 
Китай трябва да се помогне по- 
бързо и неспъвано да се разви 
ва и че не може да му се отне 
ме правото да заеме равноправ 
но място в международната по 
литическа общност.
Решени да дадат свой принос за 
засилване на сътрудничеството 
и солидарността на всички си
ли борещи се за мир, демокра
ция и социализъм. Съюзът на 
комунистите и всички съзнател 
ни социалистически сили на 
Югославия развиват широко 
равноправно сътрудничество с 
всички части на международно 
то работническо и прогресивно 
то движение, които такова сът
рудничество приемат, без оглед 
на разликите в някои полити
чески и идеологически възгледи 
и подкрепят всяка форма на 
обмен на мнения и опит, както 
и общо действуване когато то 
допринася за истинското засил 
ване на к{иролюбивюте и прог
ресивни сили в света.

Върху тази основа Съюзът на 
югославските комунисти счита 
за свое естествено задължение 
и по-нататък да развива равно
правно сътрудничество с всич
ки комунистически партии, кои 
то това също така желаят и 
най-активно да участвува в раз 
решаването на съществуващи
те проблеми и задачи на между 
народното работническо движе
ние, чиято състава част са. 
Съюзът на югославските кому
нисти придава в това отноше
ние особено значение на разви 
тието на по-всестранно сътруд
ничество на нашата страна със 
социалитсическите страни. Со
циалистическите сили в Югос
лавия и занапред ще засилват 
своята солидарност с работни
ческата класа в капиталистиче 
ските трани, които се борят за 
извоюване на- своите права за 
осъществяване на оная истори
ческа роля, която савременни- 
те нужди и развитие й налагат. 
Оказването на подържка и по
мощ на национално-освободи
телните движения в новоосвобо 
дените страни, които представ
ляват значителни фактори на 
прогреса, Съюзът на комунис
тите счита за своя длъжност и 
принос към мира, демокрация
та и засилването на социалис
тическите страни в света. Съю 
зът на югославските комунис
ти и покрай съществуващите ра 
злики и по-нататък ще работи 
за разширяването на връзка и 
подобрение на сътрудничество 
то със социалистическите и со 
циалдемократически партии, у 
верен,, че с това допринася към 
необходимото сътрудничество 
на всички сили на работничес
ката класа в борбата за мир и 
социализъм.

На заключителното заседание 
на Оомия конгрес на СЮК, про 
ведено на 13 декември, след о- 
боснованието, което от името на 
Комисията за изготвяне на Ре
золюцията за предстоящите за
дачи на СЮК изнесе членът на 
ДК на СЮК другарят 
Бъркич, Конгресът единодушно 
прие следната Резолюция:

Осмият конгрес на Съюза на- 
югославските комунисти разгле 
да изминатия път в развитите- 
то ма нашата социалистическа 
общност от Седмия конгрес до

стеше тяхното социалистическо 
съзнание и укрепваше съзна
нието за единство на техните 
лични и обществени интереси.

В света и в междуародното 
работническо движение още по' 
вече укрепна престижа на Соци 
алистическа Югославия като ре 
шителен и последователен бо
рец за всестранното междуна
родно сътрудничество върху 
принципите . на активното съв
местно съществуване, за мир, 
социализъм и обществен прог
рес на човечеството, против им 
пермализма и реакцията, за пъл 
тю ликвидиране на колониална 
ма п за осуетяване на всички 
видове неоколонмализъм.

Осмият конгрес на Съюза на 
югославските комунисти изтьк 
ва значението па конгресните 
доклади, които посочиха осиов 
ните проблеми и задачи, които 
трябва да се разрешат в пред
стоящия период, сериозйите ела 
бостм, проявили се в нашето 
общество, преди всичко в рабо 
тата на Съюза на комунистите, 
съществените насоки и форми 
на пашата социалистическа ак 
ция в областта на вътрешното 
изграждане, а по-специално по 
отношение по-нататъшното, по- 
решмтелно освобождаване на об 
ще! ствено-икономическите отно 
шения от етатическите окови, 
още по-пълното утвърждаване 
ролята на непосредствения про
изводител и на трудещия се чо 
век в процеса на цялото обще 
ствено възпроизводство. Докла 
дите посочиха също така зада 
чите в областта на международ 
ното работническо движение и 
борбата за мир и социализъм в 
света.

Разискванията на пленума и 
в комисиите показаха високо 
равнище на политическа зря
лост и на социалистическо сьз 
нание на делегатите, познаване 
и.правилно третиране на проб 
лемите, комунистическа отговор 
ност към необходимостта от по 
бърз прогрес на нашето общест 
во и единност в решеността съ
ществен критерий на цялата 
дейност на Съюза на комунис 
тите и занапред да бъде интере 
сът на трудещите се и 
развитието на самоуправле

нието върху основите на твор
ческото приложение на маркси 
зма-ленимизма.

Осмият конгрес на Съюза на 
югославските комунисти прие 
доклада ма другаря Тито и оста 
палите доклади както и насоки 
за бъдещите задачи на Съюза 
на югославските комунисти и, 
изхождайки от тях и разисква 
шията, които ги потвърдиха, 
прие следната Резолюция.

се явяват, поставят 
работничес- 
а в течико

Хасан

I

В периода между УГ1 и VIII 
конгрес на СЮК съотношение
то па силите в света и по-пата- 
тък очевидно се променяше и 
полза на м(ира и социализма. 
Социализмът като водеща сила 
и все по-динамичният свето
вен обществен и икономически 
процес се утвърждава и нахлу 
па в най-разнообразни ф >рмм, 
като все-повече стеснява ейзе- 
рата и'а влияние на импери
ализма. Продължи процесът на 
нарастване на материалните си 
ли и на развитие на науката и 
техниката в социалистическите 
страни, преди всичко на Съветс 
1сия съюз. Нарастването на съз 
нанието на народите за необхо
димостта за запазване на мира, 
за съществуването и прогреса 
на човечеството довежда до но 
ва поляризация в света, в която 
силите на мира и прогреса при 
добиват все по-изразително над 
мощие над силите на реакцията 
и студената война. Политиката 
на активно мирно съвместно съ 
ществуване между държавте с 
различни обгцествено-политиче 
ски системи стана, в условия 
та на заплаха с ядрена война, 
единствената алтернатива за съ 
ществуване на човечеството и 
най-широка платформа за рав 
нопр-авно сътрудничество и про 
гресивна акция. Все пак, между 
народното положение е обреме- 
но със сериозни опасности за 
мира и независимостта на наро 
дите. а много световни пробле
ми и по-нататък остават вися
щи. Силите на империализма и 
реакцията се противопоставят 
на установяването на равнопра 
вни отношения, на борбата за 
освобождение и консолидация
та, на независимост на новоосво 
бодените страни.

днес.
Изхождайки от необходимост

та за по-нататъшно развитие на 
социалистическите обществени 
отношения, основаващи се вър 
рсу принципите на общественото 
самоуправление и разпределени 
ето на дохода според труда, ръ

силиста на производствените 
на страната, върху укрепване 
то ролята на трудещия се чо
век във всички области на ре- 

по обществените рабо-шаване
ти, укрепването на равноправие 
то, братството и единството на 
народите и народностите 
Югославия, демократическите и 
приятелски отношения 
народите и държавите, незави
симостта и свободното вътреш
но развитие на всички народи, 
прогреса, мира н социализма в 
света — Осмия конгрес даде все 
странен анализ на резултатите 
и успехите, слабостите и труд
ностите и ясни насоки за по-на 
татъшна борба на комунистите 
и на всички трудещи се хора.

Осмият конгрес на Съюза на 
югославските комунисти конста 
тира, че изтеклият период се ха 
рактеризира с крупни резулта
ти и богат 
на общественото самоуправле
ние и на непосредствената со
циалистическа демокрация, чи- 

принципи и придобивки о- 
Конституцията

неприкосновена

на

между

на различни

е в унисон с

Систематаопит.

ито
закани
СФРЮ, стана 
основа на творческите усилия

на
на други

равнона нашите трудещи се хора във 
всички области на обществения 
живот. В нашата страна е пос
тигнато бързо и динамично сто 
панехо развитие и укрепена ма 
териалната основа за всестра
нен напредък 
Постоянно се подобряваха мате 
риалните и културни 
на живот на трудещите се. Ра

на социализма.

условия

Тов I

СОЦИАЛИЗМЪТ Е НЕРАЗРИВНО СВЪРЗАН С УКРЕПВАНЕТО НА ИНРА
Международното рабЬтничес- 

ко движение — укрепено с по
лучените опити, с потискането 
на догматизма в теорията и пра 
ктиката, с превъзмогването на 
отживелите форми на политиче 
ска акция, със засилването на 
самостоятелността 
ността на работническите пар
тии пред собствените народи и 
с развитието на сътрудничество 
и солидарност върху нови ос
нови — все по-успешно решава, 

въпреки трудностите, новите 
крупни проблеми и задачи, пред 
които е изправено.

всестранно равноправно сътруд 
ничество между Югославия и 
всички срани, които искат та
кова сътрудничество.

Убеден, че остатъците от ко 
лониализма трябва час по-ско
ро съвсем да бъдат ликвидира
ни — което представява насуш 
но искане на угнетените народи 
и нужда за мир и свобода на 
всички страни 
югославските 
продължи политиката на под
крепа и помощ на борбата на 
народите в колониите за тяхно 
то освобождение. Със същата 
решителност както и досега, Съ 
юзът на югославските комунис 
ти ще се бори против, всички 
форми на неоколониализъм и

страни — за ускорено развитие 
на страните в развитие за ново 
международно разделение на 
труда, което представлява един 
от ключовите международни 
проблеми. За осъщестяването 
на тези цели наша'та страна ии одговор- занапред активно ще сътрудни 
чи с всички страни социалисти 
чески и прогресивни сили, 
ще участвува във всички ак
ции, които могат да допринесат 
за това. считайки това за за
дължение на международната 

, общност като цяло.
Съюзът на

Съюзът на II
комунисти ще

Конгресът приема оценките и 
задачите в областта на общест
вено-икономическите отноше
ния, съдържащи се в конгрес
ните доклади, на които делега
тите в разискванията 
пълна подкрепа.

Като счита, че по-нататъшно 
то развитие на социализма е не 
разривно свързано със запазва 
нето и укрепването на мира, Съ 
юзът на югославските комунис 
ти и по-нататък по-решително 
ще се бори за укрепване на по 
литиката на активно м~лрно съв 
местно съществуване. Също та 
ка мирът и мирното съвместно 
съществуване не могат да бъ
дат осигурени 
всички народи не се освободят 
от колониалния гнет и от вся-

мунисти счита за неотложно в 
сегашно време всестрано да се 
засили акцията за прекъсване 
на надпрвварването във 
жаването, против всички опити 
с термоядрено оръжие и воич 
ки форми на разширяване 
това

дадоха

Пътят на развитие на нашето 
общество от първите работниче 
ски съвети до днешните разви- 

- ти форми на работническо и об 
ществено самоуправление във 
всички области на обществена
та активност и творчество, от 
трудовите организации до скуп 
щинеката система, представлява 
голяма революционна придобив 
ка на работническата класа и 
нейната решителна победа в бор 
бата за социализъм.

В периода на самоуправление 
то са постигнати забележител-

хегемонизъм, с които империа
листическите сили желаят да 
запазят привилегии и да придо 
бият нови позиции.

Съюзът на югославските ко- оръжие, за прекратяване 
на производство и ликвидиране 
на същетсвуващите запаси 
термоядрено оръжие, както 
всички други практически 
ки с цел за общо и пълно

мунисти счита, че е необходимЬ 
да се продължи борбата за та
кива икономически 
в света, които ще допринасят 
за напредъка на всички наро
ди, а особено за превъзмогване 
то на дълбоките разлики в ико 
комическото развитие 
развитите и по-слабо развити-

и заи стабилни ако отношения
мер- 
раао

ръжаване. Към това особено бикъкъв вид неравноправие и на
меса от вън в техните вътреш
ни отношения. Съюзът на юго 
славоките комунисти е убеден, 
че за такова развитие на меж
дународните отношения особено 
ще допринесе последователното 
провеждане на политиката, фор 
мулирана на Белградската и Ка 
ирска конференции на ръково
дителите на държавите и прави 

на необвързаните

допринесло свикването на 
товна конференция по разоръ
жаването.

между

ни резултати в стопанското раз 
олицетворени в бързияОтворена и припципналпа 

е необходима в работпичсското
дискусия

движение
витие,
ръст на материалното производ 
ство и на националния доход, в
постоянното увеличение на уча 
стието на обществения сектор 
в съвкупното производство. Зна 
чително нарастяа обществената 
производителност на труда и се 
извършиха крупни промени в 
икономическата структура 
страната. Всичките тези резул
тати съдействуваха за нараст
ването на личното потребление 
и на жизнения уровен на труде 
щюте се хора.

такива схващанияСъюзът на югославските ко
мунисти счита, че застъпването 
на всички прогресивни сили е 
необходимо, за да може ООН, 
създадена за защита на мира, 
миролюбивото 
сътрудничество и свободно раз
витие на всички страни напъл
но да отговори на очакванията 
на човечеството, изразени в По

велята, и че за тази цел е необ 
ходимЪ осъществяване на

представявателствата 
страни, която се утвърди като 
траен факор на мира, прогреса 
и международноо сътрудничест

пъл
на универсалност и по-нататъ 
шно усъвършенствуване струк 
турата на нейните органи в у- 
нисон с новите условия и нуж-во. международно на

Съюзът на югославските ко
мунисти, в духа на своята прин 

политика и занапред ще 
за подобряване на

ди.
Превесът на силите на социа 

лизма в света, разнообразието 
на форми, които се явяват и

ципна
се застъпва 
отношенията и за развитие на
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УКРЕПВАНЕ МАТЕРИАЛНИТЕ ОСНОВИ Н V ТРУДОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ чрез разширяването на коопе
рацията с индивидуалните про
изводители. Това е необходимо 
да се провежда и с оглед на 
влиянието на селското стопанст 
во върху съвкупността на сто
панските ходове и обществени 
те отношения, както и върху 
жизнения уровен на граждани

к пощите да се поставят в съ
щото положение, както и всич
ки други трудови организации 
по отношение условията на сто 
панисване и разпределение. То 
ва ще допринесе за изгражда
нето, по-бързото развитие на са 
моуправлението в тези органи
зации, за преодоляване на те
риториалното затваряне и 
тяхното по-пълно включване в 
стопанската система на Югосла 
вия.

Развитието на работническо
то и общественото самоупразле 
ние беше изправено и пред раз 
лични
Системата на разпределение на 
обществения продукт не се при 
способяваше

тшт тшш
Конституцията загарантирани- 
те права и роля на непосред
ствените производители в об
ластта на разширеното възпро 
изводство. Укрепването на мате 
риалната основа на трудовите 
организации 
на трудовите

трудности (и проблеми.
стопанисване.

Осъществената степен 
витие на нашето общество сеч? 
дава възможност за преодоля
ване на старите отношения и 
практика и налага необходимост 
та от последователен 
лен курс

на разкъм развитието 
на производствените сили и към 
новите продукционни 
пия, което затрудняваше прос
тото и разширено възпроизвод
ство и стесняваше инициатива

те. за
Необходимо е да се осигури 

стопанските организации в елек 
тростопанството, железниците

отноше-

и решите 
изграждането дава възможност 

колективи сами
/към

По-решптелна борба за утвърждаване на 
обществените отношения в трудовите 

организации — трайна задача 
на комунистите

Разширяването на материал
ната база на работническото и 
обществено самоуправление ще 
допринесе за. по-интензивно ус 
тановяване на различни форми 
на стопанско и обществео сдру 
жение. Интеграционните ходо
ве стават един от съществените 
фактори за развитие на произ 
водствените сили и производи
телността на труда и за разшир 
яване базата на непосредстве
ното обществено регулиране на 
икономическите ходове.

Трудовата организация и ней 
ните интереси е решаващ фак
тор и движеща сила на интег 
рационните ходове. Отношения 
та между сдружените ггредприя 
тия трябва да почиват върху 
принципите «а самоуправление 
то и на разпределението според 
труда. Комунистите трябва да 
извлекат поука от деформаци-

ческа активност на • всички об 
ществени сили за да могат дей
ността и решенията на предста 
вителните органи да се движат 
в духа на общите насоки на со 
циалистическото .развитие. Ко
мунистите ще се застъпят в ра 
битата на обществено-политиче 
ските общини да се осигури взе 
мане на решения по всички въ 
проси по демократичен начин и 
да се осигури влияние на всички 
органи на самоуправлението и 
на общественото мнение върху 
вземането на решения.

Задача на комунистите е дей 
ността си в Социалистическия 
съюз и в другите обществено- 
политичеки организации да на
сочат по посока на укрепване 
ролята на тези организации в 
цялата самоуправителна систе 
ма, за да могат трудещите се 
чрез размяна на мнения, дис
кусии, договори, чрез борба за 
изграждане на политически ста 
новища по всички по-важни об 
^цествено-икономически, поли
тически, културни и други въп 
роси, както и чрез разнообраз 
ни други свои активности, по 
непосредствено да влияят вър
ху обществените събития

Конгресът изтъкна необходи
мостта от ангажиране на Съю-

ите в досегашните интеграцион 
ни процеси, които бяха последи 
ца главно на административна
та намеса и на политическия 
натиск от страна на отговорни
те органи на обществено-поли 
итческите общности и на отдел 
ни ръководства на Съюза на ко 
мунистите. Трайна задача на ко 
муиистите е решително да 
борят за утвърждаване на соци 
алистическите отношения в тру 
довите организации, преди вси 
чко с идейна и политическа мо 
билизация на трудещите се за 
развитие на техните самоупра- 
вителни Тела. за тяхното 
непосредствено ръководене 
трудовата единица и трудовата 
организация, е една дума, за 
установяване на такива вътреш 
ни отношения, в които трудещи 
ят се човек по-непосредствено 
ще решава за създаването и раз 
пределението на дохода. Кому
нистите по-специално 
да се застъпват за усъвършен 
ствуване и изграждане на вът
решната система на разпреде
ление според труда в трудови
те единици ,както и във всички 
форми на сдружаване. В поли 
тиката на разпределение на ли 
чните дохода трябва да се изхо

се
по-голяма производителност на 
труда, за по-рационално произ
водство и за по-пълно използ
ване на резервите. Това имаше 
ва последица и постоянно изос 
таване на личното потребление 
в разпределението на национал 
ния доход. Административната 
намеса на политическите факто 
ри в общественото производст
во, изземването на по-голямата 
част от средствата и неефикас 
ните капиталовложения довеж 
даха до известните разтройст- 
ва и колебания в нашето иконо 
мическо развитие, до нестабил 
ност на пазара, което предизви 
ка недоволството на граждани
те. Във формирането и режима 
на цените, във външнотърговс 
кия и девизен режим, са най- 
изразителни елементите на ста 
рата административна система. 
Всичко това пречеше, под влия

панска. система.
Ръководствата на Съюза на 

комунистите не са били доста 
тъчно решителни в настояване 
то последователно да се провеж 
дат становищата и решенията 
съдържащи се в Писмото на 
Изпълнителния комитет на 
СЮК и в заключенията на Че 
твъртия пленум на ЦК на СЮК 
по тези въпроси.

Конгресът изтъква, че в Съго 
зната скупщина са приети твър 
де важни документи за разви
тието на стопанската система: 
Резолюция по основните насоки 
за по-нататъшното развитие на 
стопанската система и Резолю
ция по основните насоки за из 
работка на седемгодишния 
план. Конгресът задължава ко 
мунистите в пълна степен да 
се застъпват за провеждането 
на политиката, изразена в тези 
документи.

средствата на своя труд, а с то 
ва и за рационалното разпола 
гане с плодовете на своя труд. 
Въз основа на такова самостоя 
телно и свободно стопанисване, 
добиване и непосредствено раз
пределение на дохода, трудови 
те организации ще се включват 
в единната система на стопани
сване, ще сдружават своите си 
ли и ще организират необходи 
мото разделение на труда. Вър 
ху такава основа ще укрепват 
социалистическите отношения 
в трудовите организации, кое 
то решително ще влияе върху 
цялото развитие на обществото 
и обществените отношения, вър 
ху все по-голямата свързаност 
на (интересите на отделния чо
век, трудовия колектив, кому
ната и общността като цяло.

за на комунистите в предприе
мането на мероприятия от стра 
на на трудовите колективи 
техните органи на управление 
за подобряване условияа на ра 
бота на жената, за издигане на 
техните квалификации и за зна 
чително по-голямо

и

по-
на

участие на
жената в управлението.

Конгресът счита, че трябва да 
се предприемат непосредствени 
мерки за стабилизиране на па 
зара чрез премахване и ограни 
чаване на ония инвестиции, ко 
ито .не са от съществено значе 
ние, за по-хармонично и стабил 
но развитие на стопанството и 
жизнения уровен. И в бюджет 
ното потребление е необходимо 
да се проведе ефикасно спестя 
вале и да се ликвидират ония 
разходи, които са над нашите 
възможности. Съюзът на кому
нистите трябва да се ангажира 
споменатите мероприятия в те
кущата политика да получат пъл 
на подкрепа от нашите трудови 
колективи и представителни те 
ла от комуната до федерацияа, 
защото установяването на ста
билни отношения в стопанство 
то е предпоставка за неговото 
по-хармонично развитие и изди 
гане жизнения уровен на труде 
щите се.

трябва

жда от последователното при
ложение на принципа на раз
пределение според труда, кое
то ще влияе върху постепенно 
то намаляване на разликите ме 
жду

СЪВКУПНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ОБЩЕСТВОТО ТРЯБВА ДА СЕ ДВИЖИ 

* СЪГЛАСНО РЕАЛНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И РАЗПОААГАМИТЕ СРЕДСТВА умствения и физически 
труд, в съгласие с ръста на про 
изводствените сили, произволи 
телността и обществената стой 
ност на отделните човешки дей 
ности.

Достигнатото равнище на раз 
витие на стопанството и на об
ществените отношения изиск
ва стабилно и хармонично сто
панско развитие, което трябва 
да се осигури от цялата иконо
мическа политика. Този процес 
е неразривно свързан със са
мостоятелността на колектива в 
решаването за разширеното въз 
производство. Това едновремен 
но ще създава условия и ще 
съдействува за по-нататъшно
то бързо нарастване на произ
водствените сили на страната, 
на националния доход и жизне 
ното равнище.

Необходимо е да се осигури 
по-свободно действие на паза
ра, по-бързо напускане на ад
министративното регулиране на 
цените, за да могат да се от
странят съществуващи е отноше 
ния в цените, които предизвик
ват разлики в условията на сто 
панисване. Общественият конт
рол на цените в бъдеще тряб
ва да почива върху системно 
следене и проучване хода на па 
зара, върху икономически ана 
■7ГИЗИ и критерии. Осъществява 
нето на тези задачи в областта 
на пазара й цените е от съще- 

важност за развитието 
на стопанската система, за ста 
билно стопанско развитие и ста 
билен пазар, за ликвидираше 
на съществуващото администра 
тивно регулиране на цените на 
девизния 
{♦ежим.

Функцията, системата и ме
тодът на планиране, в условия 
та когато непосредствените про 
изтюдители решават за разши
реното възпроизводство, стават 
същеврем/енно и средства 
самите производители и средст
ва на общността в насочването 
на стопанското развитие, функ
циите на федерацията, републи 
ките и останалите обществено- 
политичски общности 
да се състоят преди всичко, в 
установяването на . обида усло
вия за все по-хармонично раз 
витие на стопанството, а все Усвояването на съвременно 
по-малко по пътя на непосред- интензивно производство върху 
ствено разполагане със средст
вата, което е съществена прод- основите на специализация и 
поставка за осъществяване на кооперация, включването в ме 
принципа за разпределение на ждународното разделение на 
дохода според труда. труда, при пълно приложение

Икономическата политика тря на придобивките на съвременна 
бва да осигури съвкупното по- та наука и техника и при да- 
требление на обществото по о- леч по-развита система на из- 
бем и структура да се движи в дигане на кадри и организация 
съгласие с реалните възможно на научно-изследователската ра 
сти м разполагаеми средства, с бота — днес е един от решава- 
които разполага стопанството. щите фактори за успешно раз 
От съществена важност е обе- витие на стопанството и общест 
мът на инвестициите да се до- вото. Осъщестяването на тази 
веде в съгласие с материални- задача става възможно с осъ- 
те възможности на стопанство- ществяването праната на непо- 
то и с необходимостта от стаби средствените производители да 
лно повишаване на жизненото решават за разширеното 
равнище. производство.

Необходима е борба против 
нерационалното /инвестиране от 
страна на фактори извън тру
довите организации, което пря
ко засяга жизненото равнище 
на трудещите се. Необходимо е

същевременно да се намаляват 
и обвдате управителни разходи, 
преди всичко средствата, пред 
назначени за финансиране на 
административните разходи на 
обществено-политическите общ
ности и служби. За провеждане 
то на тези мероприятия е иеоб 
ходимо да се засили дейността 
на самоуправителните органи и 
да нарастне отговорността 
комунистите във всички само- 
упраивтелни органи и предста 
вителни тела.

Съгласно нарастването 
производителността на труда и 
на националния доход, необхо
димо е постоянно да се разшир 
ява материалната база на образо 
валшето, здрвеопазването, жили
щното строителство и соц. слу
жби за по-пълно задоволяване 
нарастващите •нужди на тру
дещите се и за по-хармонично 
развитие на обществото като ця 
ло. Във всички тези дейности 
необходимо е да се ускорява 
процесът на деетатизация, като 
при това се създават материал 
ни условия, които ще развиват 
самоуправлението, самостоятел
ността и обществената отговор
ност на колектива и чрез това 
хце превъзмогват противоречи
ята, които произтичат от насле 
деното разделение на общество 
ния труд. От особено значение 
е в социалните осигуровки и 
здравната защита, които разпо 
лагат с големи обществени сре 
дства, да се осигури непосредст 
вено _ влияние и решаване на 
трудещите се.

Усъвършенствуването и за
дълбочаването на скуггщинска 
та система на общинските, око 
лийски, републикански и Съюз 
ната скупщина, е важен еле
мент в общото развитие на сис 
темата на общественото самоуп 
равление. Разширяването функ 
циите на представителните ор 
гони на обществено-политичес 
ките органи предполага полити

на
Ш

В социалистическа Югосла
вия, общност на доброволно и 
свободно обединени народи в, 
изминалия период постоянно ук 
репваше и се задълбочаваше 
националното равноправие.

Свързаността и единството на 
интересите на народите и на
родностите в Югославия стана
ха в системата на обществено
то самоуправление по-здрави и 
по-съдържателни.

По- нататъшното

на

на
трябва

положител 
но развитие на междунационал 
ните отношения и укрепването 
на братството и единството на 
нашите народи са най-тясно 
свързани с обществените социа 
листичестси отношения като ця
ло.

ИЗПРАВНА
В „Братство” бр. 169 от 12 де 

кемврй в доклада на другаря 
Тито, по вина на словослагателя 
е. допусната грешка.

На втора страдаща в колонка- 
4, абзац втори, ред 15 стои: Про
цесът на еволюция на Запада... 
а трябва да се чете: Процесът 
на еволюция на Запада и при- 
силен отпор от страна на реак
ционните сили по посока на от
казване от по-рано поставени
те студеновоенни цели все охце 
се развива' бавно...

ствена въз-

Необходимо е да се 
по-бързо развитие на 
папското производство и него
вата интензификация -чрез по
добряване и по-нататъшно раз 
витие на обществения сектор и

осигури
селскосто

и вънщиотърговск *
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творческото отношение на мла
дежта към труда, бъдещата аро 
фесия и да я подготвят за ак
тивен обществен живот.

С цел да се усъвършенству- 
ва системата на образование и 
възпитание трябва по-нататък 
да укрепваме системата на съ
трудничеството на междунацио 
калните и между републикански 
възпитателни и образователни 
институции и на всички други 
обществени фактори в тази об
ласт.
рудгтечество трябва да бъде бор 
бйта за утвърждаване «а социа 
листическото и • хуьфнистичес- 
ко съдържание на възпитание
то, за внедряване на съвреме
нната, прогресивна, научна ми 
съл в образованието и възпита 
нието за последователно отстран 
яване и премахване на всички 
националистически идеалисти- 
чески и назадничави примеси в 
учебните планове, програми, у- 
чебпици, както и е самото учеб 
но дело.

мата на образование, която по
степенно ще дава възможност за 
образование на трудовия човек 
в течение на своята работа, ко
йто по-нататък ще свързва обу 

обществената работа 
развитието на учебния ме-

пек и колектива, както и за ук 
репваието на тяхната роля в о- 
бществото.

Дълг на комунистите е да сс 
застъпват за по-иататъшно по
добряваме на материалната ба
за па институциите в областта 
ма образованието, за гго-благо- 
приятгги условия на работа на 
преподавателския кадър, съглас 
по нарастването па материално 
то производство. Непосредстве
но трябва да се застъпим за отст 
раняване на сегашното изоста
ване в материалното положение 
на просветните работници.

Осмият конгрес изтъква необ 
ходимостта от по-нататъшно 
превъзмогване на системата на 
бгоджепю-административио оп
ределяне на средствата на учи 
лищата и образованието и необ 
ходимостта от участие ма всич 
ки заинтересовани обществени 
фактори във фор^Дираието па 
необходимите средства.

Задача на - комунистите о да 
оделят най-голямо внимание па 
усъвършенствуването на систе-

Основен въпрос в областта иа междунаро
дните отношения е по-нататъшно развитие 

на техния социалистически характер чението с 
и с
тод, което ще съответствува на 
днешната обществена роля на 
училищата. Необходимо е да се 
отдели най-голямо внимание ма 
издигането качеството на обра
зованието, на по-ефикасното и 
по-бързо завършване ма учи
лището, на по-еластичното съ- 
четавне на системата на образо 
вание, а особено на професиона 
лното с изискванията на съвре
менното стопанство и обществе

мото единство и взаимозависи
мост на интересите между вси 
чии наши народи и народности.

В областта на образованието, 
културата, науката и изкуство
то намират израз, често и под 
натиска на отрицателното нас - 
ледетво от миналото, някои сне 
цтгфични форми на национали
стически явления.

Осмият конгрес изтъква, че 
днес в областта на междунацио 
налагате отношения пред мас ка 
то основно се поставя въпросът 
за по-нататъшно развитие па 
техния социалистически харак
тер. С цел да се укрепи равно 
правното на народите и народ
ности в Югославия необходи
мо е да се осигури тяхната по- 
пълна подготовка, както и на 
цялата общност, по-всестранно, 
по-бързо и по-ефикасно да раз 
вивпт както материалните про
изводствени сили, така и об
щественото самоуправление и 
■разпределението на дохода спо 
ред труда.

Съюзът на югославските ко
мунисти придава особено зял че 
ние на проблема за икономиче 
скотс развитие на перазв ггитс 
гелубл1 ки и автономните ги к- 
райнини за да могат те да се 
подготвят със собствени сили 
да осъществяват своето иконо
мическо развитие, което е в нн 
терес на цялата общност, а че 
само на дадена република илл 
облагт. Съгласно обективните 
възможности на цялото стопан 
ство, трябва да се осигури ката 
органическа част на единната 
политика на стопанско разви
тие и в смисъл на общите инте
реси на всички трудещи се и 
на всички области в Югосла
вия, постепенно и ефикасно отс 
траняване на съществените раз 
лики в развитостта на матери
алната база на нашите народи.

Досегашното развитие съпро 
" конто

от все още 
в икономи

вождаха и трудности, 
ггроизлизат предимно 
дълбоките разлики 
чеоката мощ и възможности за 

на разните нациоиал Основата за такова сът-развитие
области. Те също произли

зат от адмшшстративно-етатис 
тическите елементи в икономи
ческите отношения, както и за 
рад субективните слабости, геои 
то се проявиха преди всичко в 

на Съюза на комуиис-

ни

но развитие.
Необходимо е, също така, пок
рай вече установените норми, 
да се създават нови възможно 
ети за образование на работни
ците паралелно с работата*

В нашето социалистическо о- 
бгцество трябва да се развиват 
такива съдържания и форми на 
образование, които

редовете 
тите.

Върху тези основи израстват 
и определени 
ционалкзъм. Израз на тези яв
ления, които трябва да се пре
махват, са и погрешните мие- 

че нациите в нашето со-

явлегпш на на

пия
цналистичееко развитие са от 
живели и че трябва да се създа 
ва единна югославска 
което е израз на бюрократиче- 
ски централизъм и унитариоъм. 
Такива мнения обикновено 
проявяват в игнориране на по
литическите, обществени, иконо 
мичсски функции па републп- 

автономннте покрайни-

подтикват
нация,

НАУКАТА И ПРИЛОЖЕНИЕТО ОА НАУЧНИТЕ ПОГ.ТИЖЕНИЯ-НЕБХОДИМО 

ПРЕДУСА9ВИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕПО-ИКОНОИИЧЕСКИ ПРОГРЕСсе

довите организации и обшестве 
но-политическите общност}*.

По-последователно развитие 
, на самоуправлението в научни 
те институции нужно ще осво
бождава творческата инициати 
ва на научните работници и ще 
допринася за укрепването на 
тяхното обществено и матери
ално укрепване.

Съюзът на комунистите и по- 
нататък ще се застъпва за съз 
даване на по-благоприятни ус
ловия за развитие на културата 
и художественото творчество в 
духа на началата съдържащи 
се в Програмата на Съюза на 
югославските комунисти, за сво 
бода на научното и художестве 
ното творчество. Обаче действи
телната свобода на науката и 
изкуството в нашето демократи 
чно общество предполага и ак 
тивна идейна борба против от
живелите и назадничави идеи 
и схващания.

За целта Съюзът на комунис
тите ще подтиква всестраната 
критика и борба на мнения, гце 
се бори против бюрократически 
те и моно политически отноше
ния в тази област, ще работи кул 
турата и изкуството да станат до 
стояние на трудещите се и да 
отговарят на ехните нужди и 
интереси.

чество може да стане действи
телно свободно, да влияе върху 
укрепването на собствената мате 
риалиа база и по-пълно да из
пълнява обществената си роля.. 
Всички производителни и об
ществени дейности чрез пред

на днешното равнище па раз 
вити е на социалистическото об 
щеотво науката и приложение
то на научните постижения се 
изтъкват като необходима пред 
поставка за обществено-полиги 
чески прогрес, за по-голяма про 
изводителиост на труда, за из
дигане на жизнения уровен, за 
освобождаване на труда и чове
шката личност.

Съюзът на комунистите ще се 
застъпва научно-идследователс 
ката работа все по-силно да се 
свързва с всички други области 
на обществената дейност. Само 
в такива условия научното твор

ките и
ни. Тр. бвп същ-, така решнтол 

да се премахва спъването 
на между наш юналчите инте1ра 
цнонни процеси, създаване на 

бариери на непос-

;ю

изкуствеш I 
редствено свързване на трудо 
Енте и обществени общности от 
разните национални области, 

опитите за затваряне в

приемане на конкрентни мерки 
трябва да осигуряват по-благо 

материални и обществе 
за по-интензивно 
тяхната работа с 

Такава по

или
„свои” републикански граници.

Най-големи щети от това пре 
търпява работническото и обще 
ствено самоуправление, трудо
вите колективи, защото те се 

социалистическа

приятни
условия 

свързване на 
научното творчество.
ни

има все по-реалналитика днес
положението и права-

на тру-
основа в 
та на производителите,

стремят към 
интеграция в производството и 
обществените отношения. Соци 
алистическата интеграция е съ 
щевременно основа, върху коя 
то още по-пълно и по-изрази- 
телно ще се проявява обектив-

ЦЕНТРАЛНИЯТ КОМИТЕТ 

НА СЪЮЗА НА ЮГОСЛАВ
СКИТЕ КОМУНИСТИКомунистите са даъжпя да оъдат 

начело на идейната бор^а против 
национализма и шовинизма, преди венчко 

в своята среда
Броз Йоспп Тнто, Албрехт Роман, Андрич Никола, Антунович 
Риста, Авбел Виктор, Бабович Спасения Бадсвшхац Томислав, 
Бакарич Владимир, Балтич Милутнн, Белинич Марко, Бероеро 

Мухамед, Берус Анка, Бпбер Антун. Биелич Сречко Ьпе- 
лаяц Стоян, Блажевич Яков, Боичевскн Янн, Боде Тоне, Божи- 
чевич Иван, Бъркич Хасан, Бъркич Звонко. Булаич Кръсто, 
Цетинич Марин, Ц-ърнобърня Богдан Цървенксвски Кръсте, 
Цветкович Мариян, Чулафич Добросав, Чолакович Родолюо. 
Дабчевич-Кучар Савка, Даннловнч Углеша, Давичо Оскар, Дав 
ков Павле. Дероси Ема1, Долничар ! Иван Доронскн Стеван, ^ 
Друловнч Мнлойко, Дугонич Рато, Джурановнч Весел1Ш, Джур 
ишич Блажо, Джупов Рнсто, Гигов Страхил Глигоров Киро, 
Гошняк Иван Г-ьрличков Александъо. Хадживасилев Киро, 
Ходжа Фадил, Хум0 Авдо, Иванович Вйекослав, Якопнч Ал
берт, йейкич Джурнца, Йовансвнч Блажо, ЮР|ИИИЧ ТЕико. 
Юрйевнч Анте, Карабегович Осман, Кардел Едвард, Кавчич 
Стане, Кекич Данило, К0лак Руди, Колишевски Лазар, Комар 
Славко Кссорич Перо, Ковачевнч Душалка, Ковачевич Велко, 
КраяЧ1ГЧ Иван, Крайгер Борис Крайгер Сергей, Креачич От- 
мар, Куртович Тодо, Аацкович Мнрко. Лсскошек Франц, Лу- 
кнч Воин Любнчнч Никола, Мачек Иван, Майер Борис, Мак- 
симович Драгата, Маринко Миха, Марковхгч Мома, Матич 
Велимир, Мичунович Велко, Миятовнч Цвиетнн, Милоевич 
инж Драган, Мнлославлевски Сла'вко. Мнлянич Никола, Мин 
чев Никола, Мннич Милка, Минич Милош, Мнрковнч Ико, 
Мойсов Лазар, Мугоша Душан, Неоричич Мнлиян, Никезич 
Марко, Орожем Марян, Осолник Богдан, Пайкович Джоко, 
Печуйлнч д-р Мирослав, Петковски Дане, Петрович Кръсто, 
Попит Франц, Попович Коча, Попович Мнлентие, Попович Вла 
днмир, Прелич Мнлосав, Пуцар Джуро, Раячич Илия. Ранко- 

Александъгр, Рукавнна Милан. Савовнч Джуро, Сейфула 
КемаЧ, Секулнч Никола, Симнч Танкосава, Скенджич Вайо, 
Смилевски Видое, Стамболич Пеъьр, Стаменкович Драги, Стай- 
ковскн Божко. Стефанович Светислав, Стойнич Велимир, Сто- 
йовпч Драго, Стърмоле Францка, Сушнч Анто, Шабич Мустафа 
Шашнч Йевто, Шентюрц Лидия. Шнлеговнч Божко, Шошкич 
Будисав, Шотн Пад, Шпиляк Мнка, Шукрич Али, Швабич Ми- 
хайло, Темелкопски Борко, Тиквицки Геза, Тодорович Миялко, 
Томич Людевит, Томшич Вида, Трнпало Мнка, Умнчевич За1- 
горка. Вебер Норберт, Вели Дева, Вербич Андрех! I Веселинов 
Йован, Видич Добривое, Випотник Янез, Вцторовнч Перка, 
Влаховнч Велко, Вранпцян Ваня, Вукасовнч Милан Вукмано 
вич Светозар Затезало Симеон, Зекович Велко, Знхерл Борис, 
Звекич-Мишколци Мария, Зулфичари Азем, Жохар инж: Йоже’.

вич
ганизации, по-непосредствено 
да реализират своите права.

Върху изложените основи и 
последователен на своите интер 
национални традиции и прин
ципи на Програмата на СЮК, 
Смозът на югославскте комуни 
еги ще развива широка идейно- 
възпитателна дейност за по-ка 
татъшно укрепване братств ото 
и единство на гащите трудещи 
се и на югославския социалис
тически патриотизъм.

И в областта на културата и 
образованието Съюзът на кому 
нистите същевременно се зас
тъпва за решително премахва 
не на бюрократическите тенден 
ции на унитаризъм и униформ- 
ност, както и против затваря
нето в свои национални рамки, 

ограничават

V

Проблемите на младежта и 
тяхното разрешаване са дело на 
цялото наше общество и затова 
трябва да представляват постоя 
нна грижа на всички организа
ции на Съюза на комунистите.

Създаване на по-благо- 
прятни условия за дейно 
включване 
в процесите на социали
стическото строителство

които в същност 
културното развитие на наро- 
•дите и тяхното по-дълбоко свър 
зване. Комунистите ще се застъ 
пват за социалистическо хума- 
нистическо съдържание и идей 
на ориентировка на културно
то творчество в рамките на сво 
ята нация, както и за по-после- 
дователно 
принципа на общественото само 
управление, за да могат съще 
тевените интереси на трудещи 
те се по-непосредствено да се

IV
Развитието на стопанството и 

укрепването на социалистичес
ките отношения съдействуваха 
през изтеклия период за по- 
всестранно развитие на възпита 
нието и образованието както и 
на творчеството в областта на 
науката, културата, просветата 
и изкуството.
В предстоящия период Съюзът 
на комунистите трябва да поло
жи още по-големи усилия раз
витието на тези дейности още 
по-пълно да се съчетае с нуж
дите на обществено-икономи
ческия ход по-реално да се сх
ванат все по-големите нужди в 
областта на образованието и въ 
зпита нието, които произтичат 
от интензивното стопанско раз
витие, приложението на съвре- 
мените научни постижения, ка 
кто от материалните и духовни 
нужди на трудещия се човек.

Всичко това изисква постоя
нно подобряване квалификаци
онната структура на трудещи
те се хора, образование и кул
турно издигаме на населението 
и неговата подготовка за по
нататъшното - развитие на самоу 
правлението и за по-активен о- 
Оществен живот. Заради това 
е необходимо да се усъвършен 
ствува системата на образование 
то и да се създават гго-благопри 
ятни материални и кадрови ус 
ловия.

В областта на образованието 
комунистите, заедно с всички 
работници в тази област, ще се 
застъпват за последователно 
приложение на общественото са 
моуправление и разпределение
то на дохода според труда за та 
нива мерила във възнагражда- 
ването, които ще съдействуват 
за пълно обществено утвържда 
ване на творческата и профе
сионална работа.на отделния чо

осъществяване на
на младежта

проявяват в различните домени 
на образованието. Основните пътища за 

не на тези задачи се състоят в 
създаването на по-изгодни 
ловия и възможности 
но включване на младежта 
всички процеси на нашето 
алистическо изграждане, 
тоянно засилване 
ангажиране в организациите, ко 
ито обхващат младежта, в цяла
та обществено-политическа дей 
ност, в органите на обществено
то, самоуправление и другите об 
ществени тела. С това се изди
га нейната обществена отговор
ност при взимането и осъщес
твяването на решения по същес 
твените въпроси на нашето раз 
витие, от което зависи 
жението на младежта 
социалистическа общност. То
ва е същевременно и

решава-Хонгресът задължава кому- 
ниститте и призовава всички ос

сили 
положител-

ус- 
за актив-танали социалистически 

тръгвайки 
ните опити и постижения, 
да отстраняват бюрократически 
те пречки за да могат трудещи 
те се, трудовите и обшиете.-- .и 
общности на различните пацио 
нални области, както и социа
листическите републики, непо
средствено да се свързват и р.о 
звиват всестранно сътрудниче
ство с цел да решават общите 
проблеми в развитието на сто
панството, просветата, науката, 
културата, социално-здравната, 
защита и другите сектори на 
Общест вения живот.

вич
от във 

соци 
за пое

на нейното

ЧЛЕНОВЕ НА КОНТРОЛНАТА 
КОМИСИЯ НА СЮК

и поло- 
в нашатаКонгресът изтъква, че кому

нисти! е, а особено ръководства 
са дължни да бъдат начело 

на идейната борба против 
чки видове национализъм и шо 
винизъм, преди всичко в своята 
среда.

Ацева Вера, Бъркович Саво, Ивич Сйепан, Янич Владо 
Яковнна Стево, Йеловица Казимир, Йоксович Бранислав, Ка- 
иетановнч Хайро. Клюнч Анто, Куртеши Илинз Лазич Джор
дже, Маркич Стане, Мугоша Андрия, Новакович Груйо, Попо 
вич Мирно, Радойчевич Йелнца, Ромац Пашко, Рудолф’ Янк0, 
Сабо Ида, Стеринша Янез, Тахнри Чамуран, Тодорович Войо 
Топаловски Илия, Врабич Олга, Жижич Живко. , ’

- основа за 
нейното възпитание и най-важ
на задача на комунистите в об
ластта на изграждането 
листичееко обществено 
ние у младежта. И самата 
общност по-бързо 
чрез едно такова широко 
чване на младежта във 
области на обществения

та, вси

на соци 
съзна- 

наша 
Ще напредва 

вклю- 
всички 
живот.

осъществяването на ясно 
формулираната и приета поли- 

по отношение на народи,,с 
комунистите са дължни и 

изхождайки от по- 
опити и постигна 

тите резултати, да настояват 
сами*е принадлежащи на народ 
Расткте и, сътрудничество с дру 
гите народности и народи на 
Югославия, преди всичко чрез 
активно участие в °Рга™^® н* 
общественото самоуправление и 

по-голямата активност

В

тика
тите. ЧЛЕНОВЕ НА РЕВИЗИОННАТА 

КОМИСИЯ НА СЮК
по-нататък,
ложителните Конгресът на СЮК 

също така пълната отговорност 
на трудовите организации, кому 
ните и обществените 
Ции, а специално на училищата 
и другите образователни учреж 
дения, за развиване на всестра 
нни грижи за материалните и 
обществени

изтъква

Данич Мидован, Дйетедич Перо, Драгович Никола, Ка- 
тич Радойка, Мичунович Вукосава. Миновски Митре, Персич 
Загорка, Пуклек Степан. Ракич Мичо, Ракович Божо Се ду 
ловски Гохгко Шчепанович Милка, Тепавац Илия, ( Вижинтин 
Вилан: '

организа-

условия в живота и 
възпиташтето на младежта. По

чрез всев обществено-политическите >Р
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ошение професионалното об
разование и заемането на младе 
Р" а решаваща роля трябва да 

трудовите качества и спо
собности на младия човек.
С Комунистите трябва да се бо 

против явлението на отдел 
яне на интелектуалната и рабо 
тническа младеж, до което се 
стига зарад изоставането в раз
витието на самоуправителните 
отношения, непоследователно 
прилагане началата за разпреде 
лекие на дохода според труда, 
пренебрегването на непосредст 
вените производители в разпре 
делението и слабостите в обра
зователната система. Всичко то 
ва спъва 
разликите 
физически 
рипате лно 
върху
жта. С цел да се сближи и свъ 
рже цялата младеж от различ 
ки обществени среди, трябва 
да се поддържат и подтикват 
съвместните акции на младеж
та и различните форми на поли 
тическо-трудовия и обществено 
-забавен, съвместно организи
ран живот. Особена отговорност 
пада върху комунистите на у- 
' *яерситетите и в студентски
те организацции по отношение 
свързването на студентската и 
интелектуална младеж с оста
налите слоеве на трудовата мла

ното активно участие на борци
те и борческите организации в 
целия обществен и политичес
ки живот.

Съюзът на комунистите ще се 
застъпва за последователно при 
лагане на демократическите при 
нципи на кадровата политика 
във всички области на общест-

ните идейни и политически про 
блеми, да осъществят по-интен 
зивна размяна на мнения, идеи 
и опити. Членовете на ръковод 
ствата трябва да осъществяват 
по-чести и по-непосредни кон
такти с организациите и член
ството. Осъществяването на ръ
ководещата роля на Съюза на 
комунистите в настоящия етап 
от общественото развитие, изис 
ква формирането на политика 
и дейността на комунистите въз 
можно повече да се

ка организация на 
възможно повече и 
да се приспособява към съвре
менните обществени условия и 
стремежа «а младата генерация, 
към нейните интереси и нужди 
за да може и нейната дейност 
още по-силно да се свързва с о- 
бщите обществени усилия в со
циалистическото строителство.

то решаване от страна на тру
довите хора по всички общест
вени въпроси, цялото членство 
на Съюза да участвува в изгра 
ждането на политиката и стано 
вищата на Съюза и с това да 
допринася за по-нататъшната

младите,
постоянно

демократизация на вътрешния 
живот в Съюза на комунистите 
и обществените огношения ка- вения живот, като функции на о 
то цяло.

Развитието на творческата и 
самостоятелна дейност на орга
ните на непосредствената демо 
крация и обществено-политиче

бщественото самоуправление. За
VI едно с трудовите хора комуни 

стите са длъжни да се застъп
ват за пълна публичност в избоОбсъждайки богатия опит и 

успехите в работата на Съюза 
на комунистите както и слабо 
стите и причините за тях, Осми 
ят конгрес изтъква значението 
на такова развитие и дейност 
на Съюза на комунистите, 
то ще обезпечават

основават 
върху научното изследване на 
главните проблеми и обобщава
не на опита. Съюзът на кому
нистите и по-нататък ще се за 
стъпва за такава обществена ат 
мосфера, която ще подтиква и 
подпомага развитието на науч
ната марксическа мисъл и твор 
ческата социалистическа гграц-

ра на кадрите, за подготовка на 
все по-голям брой хора за об
ществени функции, за прести
жа на хората според тяхната ра 
бота, за последователно осъще 
ствяване принципа на ротация
та и за ограничаване повторно
то избиране, а против различни

ските организации изисква въз
можно по-самостоятелни акции 
от комунистите, по-голяма дей
ност и засилване на тяхната о- 
бществена отговорност. Борбата 
за развитие на самоуправителни 
те отношения и нейните резул
тата трябва да бъдат основно те видове протекционизъм, се- 
мерило за бойкостта, активност
та и съзнанието на членовете на 
Съюза на комунистите. От това . нкции. 
трябва да се изхожда и при раз 
ширяването на редиците на Съ
юза с нови членове. Трябва по- 
енергично да се отстраняват вси 
чки препятствия и схващания,

превъзмогването на 
между умствения и 
труд, а особено от- 

може да се отразява 
възпитанието на младе-

кои 
възможно 

по-цялостно и по-последовател 
осъществяване на неговата ръ 

ководеща идейно-политическа 
роля в борбата за ло-нататъш 
но засилване на социалистаче 
ските отношения. Целите и не
посредствените задачи на тази 

борба определят развитието на въ 
трешните отношения в Съюза 
и организираността и 
на дейност на комунистите. Де 
йствителните успехи 
на комунистите в осъществява
нето на неговата ръководеща ро 
ля могат да се видят само въз 
основа на резултатите в обще- 
стевно-политическите акции на 
трудовите хора в системата на 
самоуправлението, 
на непосредния социалистиче
ски демократизъм в обществе
но-икономическите и политиче
ски отношения, както и въз ос
нова на социалистическото съ
държание на решенията, които 
ежедневно вземат многобройни- 
те фактори на стопанския, обще 
ствен и културен живот. В непо 
средствената обществено- поли 
тическа акция на трудовите хо 
ра чрез самоуправителните ор
гани и обществено политически 
те организации, Съюзът на ко
мунистите потвърждава своята 
ръководна обществена роля; 
проверява реалността на поли
тиката и целесъобразността на 
формите на организиране и на 
чин на своята дейност.

но
тика.

Осмият конгрес 
всички комунисти и всички тру 
дещи се в предстоящия период 
да положат още по-големи уси- 

гго-нататъшно идейно и

мейственост и кариеризъм, как 
то и срещу натрупването на фу призовава

Необходимо е по-нататък да 
се развива демократичния на
чин в избора на ръководствата 
в Съюза, като се изхожда от ра 
ботоспособността_, и дейно-поли
тическите качества и авторите 
та на кандидатите, както и от 
техните тесни връзки с органи
зациите и членството, и като се 
държи сметка за социалния и 
национален състав.

Ръководствата на СЮК в на 
стоящите условия трябва по-до 
бре да се организират, система
тически да анализират и обоб
щават опитите от практиката, 
навреме да изграждат станови
ща по всички съществени въп
роси, да обезпечават провежда
нето на приетите заключения, 
бързо да реагират на забеляза

лия за
политическо укрепване на наше 
то общество, за по-нататъшни 
успехи в стопанството и всички 
доуги обществени дейности, за 
още по-силно развитие на самоу 
правителната система, за по-до 
бро материално положение и по 
-голямо влияние на трудовия чо 
век в обществото, за още 
голсм престиж на нашата социа 
листическа общност в света.

Осмият конгрес на Съюза на 
югославските комунисти задъл
жава комунистите, а на първо 
място ръководствата, последова 
телно, принципиално и без ко
лебания да провеждат станови
щата и заключенията на Конг-

начина
които затрудняват приемането 
в Съюза на комунистите на оне 
зи непосредствени производите 
ли жени и млади хора, които из 
пълняват необходимите усло
вия.

в Съюза

гто-
Чрез идейна борба и пряка по 

литическа акция за нови общес 
твени отношения, организации
те на Съюза на комунистите тр 
ябва да укрепват съзнанието, че 
в техните редове няма място 
за онези, които проявяват бю- 
рократически, анархо-либерали 
етически и националистически 
схващания, които опъват самоу 
правлението, не зачитат демр- 
кратическите права на човека, 
отстъпват от Програмата и Уста 
ва на СЮК и не провеждат за 
ключенията и становищата на 
организациите и Съюза на ко
мунистите. Такива схващания и 
постъпки, както и недемократи 
ческото вземане на заключения 
нарушават единството на Съю
за на комунистите 

Необходимо е в организаци
ите на Съюза да се развива та
къв интензивен идейно-полити
чески живот, който ще обезпе
чава навреме да се изграждат 
становища и схващания по вси
чки съществени въпроси от тях 
ната дейност. Това ще потгот- 
вя комунистите в обсъждането 
на всеки въпрос по-леко да раз 
личават прогресивните и социа
листически схващания от бюрок 
ратическите и еснафски схваща 
ния. С това всеки член нк Съю 
за по-успешно ще осъществява 
своята роля, ще заема по-пра- 
зилни становища там, където и 

начина ■ дейно и политически действу
ва, по-бързо ще се преодоляват 
формализма и практицизма в 
работата на организациите.

деж.
Доброволните младежки тру 

дови акции, като традиционен 
вид на ангажирането й в социа 
лнстическото строителство и ук 
репване единството на младите 
поколения, трябва и в бъдеще 
да се развиват съгласно общес
твените икономически условия. 
При това е нужно комунистите 
в трудовите организации, мест
ните общности и комуните още 
повече да се ангажират, че до
броволните трудови дейности 
на младежта да се включват в 
ежедневния живот като важен 
елемент и форма на самоуправ
ление на трудовите хора и тру 
довото възпитание на младеж-

развитието

реса.
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Необходимо е и по-нататък 
да се полагат усилия за постоя 
нното подобряване на материай 
ните и други условия за култу 
рен живот за развитие на физи 
ческата култура и за по-богато 
развлечение и забава на децата 
и младежта. Комунистите са 
длъжни особено внимание да о 
бърнат на съдържанието и ха
рактера на тези дейности, за да 
бъдат пропити със социалисти 
чески схващания в отношения
та между хората.
Комунистите трябва да допряна 
сят начинът на организиране 
на идейно-политическата дейно 
ст, методът и съдър_жанието на 
работа на Съюза на югославска 
та младеж, като единствена и- 
дейно-възпитателна и политачес

Борбата за по-нататъшно, ця 
лостно утвърждаване ролята и 
правата на трудовия човек, ка
то носител «а всички обществе
ни дейности и постоянното раз 
витие на социалистическото му 
съзнание — днес е основна за
дача на комунистите. По-нататъ 
шното идейно-политическо и о- 
рганизационно развитие на Съ 
юза на кмунистите изисква ко
мунистите да бъдат по-борческа 
и влиятелна идейна и политиче 
ска сила, постоянно да бъдат в 
центъра на обществените акции 
чрез съдържанието и 
на своята работа да подтикват 
развитието на социалистически 
те отношения и непосредствено

Може да се отбележи, че най- 
голямо впечатление са направи 
ли разискванията и докладите 
за принцигшалната борба про
тив бюрократизма, и за засилва 
не на самоуправлението, про- 
дълбочаването на социалистиче 
ската демокрация, както н зак
леймяването на шовннистичес- 
и тенденцш! и тн. Още веднага 
трябва да изтъкнем, че в свет
лината на Конгреса всеки тру
дов човек и колектив, всяка оо 
ществено-политнческа органнза 
цня са могли ясно да съгледат 
своите права и длъжности в по 
нататъшния ход на нашето раз 
питие.

В знак на солидарност почти 
във всички трудови организа
ции се състояха митинги, посве 
теми на Конгреса. Комбинат 
,,Димитровград” в чест на Ос
мия конгрес на Съюза на югос 
ланските комунисти е изпъл
нил плана си до 12 декември 
тази година, докато конфекция 
.Свобода” е преизпълнила годи 
ниши сн план за над 100 милио 
на динара.

И останалите стопански орга 
низацнн в Димитровград са по 
стигнали забележителни резул
тати в изпълнението на плани
раните гузоизводственн задачи. 
От митингите са отправени и 
поздравителни телеграми до Ос 
мия конгрес, в които се изразя 
ва пълна готовност за изгтьлне-

От първия до последния ден 
от работата на Оомия конгрес 
на Съюза на югославските ко
мунисти трудовите хора, младе 
жта н гражданите в Димитров 
градската община с голям ин
терес следяха работата му. Обп 
чайннят ход на живота и навн 
ците бяха променени. Повече 
от две хиляди радиоапарата и 
транзистора и над 60 телевизо
ра непрекъснато ,/работеха".

Подружшщпте, местните ор
ганизации! и колективите на 
просветните работници в Дол
на Невля, Тръпско Одсровцп, 
Каменица Желюша и други се
ла организираха по време на 
Конгреса .радпопредавапия в у- 
чилищните п обществени помс

Идейно п акционно едипетво на Съюза на комунистите - едно "орите в ,щмб!н.аГ!',Анмитров- 
от съществените условия за успешна борба на трудещите се град”, в Общинския комитет, в 

„Строшена чешма” непрекъсна 
то пренасяха екранизираната 
част от Осмия конгрес. Не тря 
бва да изтъкваме колко голям 
беше интересът за доклада на 
другаря Тнто. Не ще бъАе пре
кадено ако се каже, че през 
дните на Осмия конгрес, димн- 
тровградчдпп просто бяха изця 
до обзети от това важно поли
тическо събитие. Всеки нов мо 
мент в работата му беше после 
дван с живи разисквания и все

Идейното и акционно единство 
на Съюза на комунистите е ед
но от съществените условия за 
успешна борба на трудещите се 
в развитието на социалистичес
ките обществени отношения и в 
осъществяването на техните дъ
лготрайни интереси. От непрекъ 
снатото засилване на това един 
ство са заинтересувани не само 
членовете на Съюза, но и всич 
ки трудещи се. Изграждането 
на единни становища изисква 
демократична борба на мнения 
за най-прогресивни становища, 
разбиране същността в развити
ето на нашето общество, творче 
ско и критическо изследване на 
социалистическия опит и прак
тика, които придобиват трудещи 
те се и даване отговор на нови
те въпроси, които този опит на 
лага.

ни на всички трудови хора и в 
борбата за провеждане на тези 
становища в дело да се опира 
върху тяхната активност.

Съюзът на комунистите счи
та, че интензивната критика и 
демократичната борба на мне
ния от позиците на социализма 
са необходими за развитието на 
социалистическите отношения. 
Комунистите са длъжни енерги 
чно да се борят срещу всички 
опита, които осуетяват трудови

на социалистическата практика.
Съюзът на комунистите тряб 

ва да обръща повече внимание 
на средствата за информиране 
и избирането на кадрите в тази 
област. Комунистите, които ра
ботят на това поле, трябва да се 
борят тези средства като отраз 
яват най-положителните харак 
теристики от общественото раз
витие, все по-широко да изпъл 
няват функцията на политичес 
ко, идейно и културно влияние.

Съюзът на комунистите из
тъква нуждата от постоянна гр 
ижа иа нашата социалистичес
ка общност, народна власт, тру 
довите колективи и всички по
литически и обществени Факто 
ри за по-нататъшно укрепване 
на отбранителната мощ на на
шата страна.

Комунистите в Югославската 
народна армия трябва и в бъде
ще интензивно да работят вър
ху по-нататъшното изгражда
не и усавършенствуване иа Ар
мията, върху укрепването на 
нейното идейно-политическо е- 
динство и върху борческата го 
товност.

Нужно е да се осъществи още 
по-големо сътрудничество на о 
ргаиизациите и ръководствата 
на Съюза на комунистите в Ар 
мията и на терена.

Съюзът на комунистите тряб 
ва и по-нататък да се застъпва 
за по-ефикасно и по-скоро ре
шаване на материалното положе 
ние на бойците, да подтиква и- 
нициативата и грижата на вси 
чки компетентни фактори в ре 
шаването на нерешените борче 
ски въпроси и за по-натвтъш-

ки човек в тази светлина тър
сеше своето място в стопански 
те и обществено-политически 
Събития в града и в солото.

Освен това пресата просто се 
разграбваше

те хора с критиката си творче 
ски да действуват и допринас
ят за социалистическия прог
рес.

нието иа воичкн задачи, които 
постави той пред тях.

М. Б.от гражданите.Формите на организиране, до
говаряне и дейност на комунис
тите, както и методът на рабо 
та на организациите и ръковод 
ствата на Съюза на комунисти 
те трябва да се съгласуват с ну 
ждите за развитие на такава и- 
дейно-политическа работа, коя 
то няма да позволи комунисти
те, под влияние на бюрократиче 
ски и други отрицателни тенде 
нции да се отдалечават от борба 
та за социалистически общест
вени отношения и да се затвар
ят в рамките на своята органи
зация.

Трябва да се преодолява съ
ществуващото несъгласие меж
ду нарастналите нужди от иде 
йно-политаческо действие 
комунистите и 
идейно равнище на една част от 
членовете. Работата върху иде 
ината подготовка и образование 
на цялото членство трябва да бъ 
де постоянна, системна и съдър 
жателна, и като съставна част 
от идейната борба, да бъде свъ 
рзаиа с проблемите и нуждите

Демократическите отношения 
в обществото и в Съюза на ко
мунистите изискват 
лична и обществена отговорност 
от всеки член, а специално от 
ръководителите на Съюза, как 
то на работното място, така и в 
цялата обществена дейност. За 
своята обществена дейност кому 
нистът поема обществена отго
ворност.

по-голяма

1К
Шй-

В системЬта на самоуправле
нието, Съюзът на комунистите 
успешно действува само чрез 
публичността в работата си, ко 
ето обезпечава все по-голямо 
влияние на трудещите се върху 
политиката на Съюза във всич 
ки области на обществения 
живот и на неговото 
развитие. Затова Съюзът 
мунистите трябйа 
своите

на
недостатъчното ш &

ни
1Я111Й||вътрешно 

-1 на ко 
да направи 

становища по-достъп -
Изглед от Димитровград
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КоментарШеста общинска конференция на ССРН в Босилеград

На коментар зо специалистаЧиповете но ССРН рспешно разрешават 

комшиите проблеми „Свобода” се готви за реконстру 
кция, а пе предприема никакви 
мерки за обезпечаване па специ 
алисти, които „да водят” по-съ 
врменното и по-обемно производ 
ство. „Циле” няма организация 
която да обезпечи пълно изпол 
зване на работното време, 
го се губи с нетшвремепната до 
ставка па суровини и тн.

изде-Комбинатът за гумени 
лия „Димитровград” в Димитро 
град неотдавна за пръв път на 
бави инженер-технолог за кау
чуковата промишленост, обезпе 
чи му апартамент и 100.000 ди- 

заплата. Тази, досега най- 
„заплата” а 

крайгранично място е последва 
на от доста шумни коментарии.

п аПа 13 декември в Босилеград се с-ьстои шеста общинска 
изборна конференция на ССРН. На конференцията прис-ь- 
ствуваха 75 делегати от всички подружннци на територията на 
общтгИга, представители па Власиискоокруглншката община 
и заместник-председателят на1 ОО на ССРН другарят АСЕН 
ЛАЗАРОВ.

решенията и директивите 
Осмия конгрес па СюК.

Спирайки се върху проблели ( 
те на селското стопанство то'й 
подчерта, че могат да се поспи 
нтат големи успехи, особено в 
областта на животновъдството. 
Обаче, каза той, земеделските 
кооперации са тия, които тряб 
ва да възвърнат доверието на 
производителите. За. целта тряб 
па да се изкорени отрицателна
та тенденция според които уп
равителите считат кооперация
та като своя собственост.

Рада Рапгелова говори за 
активността па жените в обще
ствено-политическия живот. Тя 
подчерта, че тази активност се 
изчерпва с посещение па грани 
чарите. По тоя въпрос се отива 
в две прайцоети: или пе съще
ствува обективен и реален кри
терий за активността на жени
те в обществения живот, при 
което па жената не остава вре
ме за работа в семейството и 
селското стопанство или пък се

пара 
голяма мпомалкото

Доклад за работата през отчетния период изнесе пред- 
ссдателя на Общинския отбор другаря Славчо Сотиров. колективите 

вече започват да схващат, че 
без специалисти няма добро 
производство. Ако „Циле” имл- 
ше добра организация сигурно 
личните доходи биха били мНо 
го по-високи.

Работниците иГоляма част от непосредстве
ните производители в колекти
ва и органите на самоуправле
нието схванаха ролята па „скъ 
пите" специлисти правилно — 
без тях няма добра организа
ция па труда, на съвременен те 
хпологически процес и по-ефти 

няма рентабилно предприя
тие, и добри възнаграждения 
за вложената работа.

Докладчикът изтъкна, че та
зи конференция се провежда 
по време на Осмия конгрес гга 
СЮК

хи са постигнати в построява
нето гга училищни сгради, елек 
трнфнкацплта и залесяпаггсто. 
За отделни проблеми и здравео 
пазването пшгата за което пада 
главно пърху земеделските коо 
перацгпг и здравния дом. Във 
връзка с здравеопазването тряб 
ва да сс отбележи, че избирате 
лнте па своггте събрашгя са по 
сташгли въпроса за откриване 
на здравни пунктове с районито 
цептртт, Здравггггя дом обаче е 
отгопорил, че тоан пунктове са 
нерентабилни. По наше мнение, 
каза Сотггров. такова станови
ще ггяма шгкакво оправдание.

в период на твърде 
жша политическа активност, 
косато ССРН заема важно мя- 
етво в обществено-политическия 
живот. Неговата роля е широка 
м той трябва да обхване цялата 
ЮбщестВено-подитическа проб
лематика гщ тази община. За
това Социалитнческнят съюз 
трябва да бъде общонародна 
политическа трибуна за борба 
на мнения и за развггтие на со
циалистическата демократия.

Отчетният период се ха.ракте- 
ризггра с ползотворна н успеш
на активност в работата на та
зи най-масова организация. По 
стигнати са огромгш успехи в 
изграждането на социалистиче
ската система в тази комуна.

Разбира се, обезпечаването на 
кадри пе е малък проблем.

Той често се разрешава поете 
пепно в унисон с нуждите на 
стопанството. Но в Димитров
град дисонансът между нужди
те и броя па специалистите е 

че причинява

но,

Една част, пък, малка разби
ра се предимМо опия, които ра
ботят в неразвитите предприя
тия с примитивна организация 
на труда и технология правят 
забележка па фабриката за гу
мени изделия, че не трябват та 
кива „скъпи” специалисти, за 
щото техните „високи заплати” 
намаляват и без това малките 
лични доходи на работниците. 
В конфронтация с пеотговорни- 
те Улични приказки и някои 
бюрократически схващания в 
администрацията и управление 
то на предприятието тези схва- 

да нанесат вреда 
за обезпечаване 

необходими 
Те създават

толкова голям, 
големи загуби, най-много пора
ди това, че остават неизползва 
ни потенциалните възможнос
ти на производствените мощно
сти, Сега остана ясно, че не е до 
статъчно за довежданото на кад 
ри в предприятията да се бор
ят само обществено-политичес- 

организации в Общината.

НЯКОИ ПРОБЛЕМИ В РАБО
ТАТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Забелязва се, че някои подруж 
ници организационно не са у- кит@

Това преди всичко е първостепе 
задача на органите на са- 

колектива и попна
моуправлението, 
литическите организации е пре 
дприятята. От това, до коя стг- 

успели да обезпечат ну
жния брой специалисти зависи 
и рентабилността на производст 

организацията, разпределе 
съдържанието на работа 

на работническите съвети, плас 
Мента на произведения и пр.

щания, могат 
на политиката 
на кадри, които са 
в промишлеността, 
атмосфера на. недоверие и подо 

която и добре запла 
могат да останат рав

век са

еото,
нието,зрение. към 

гените не 
нодушни. А когато един необхо 
дим: специалист се загуби, друг 
трудно се намира. В това отно 
тение в Димитровград се 
доста опит и с по-малко нзобхо

От всичко това, в края на кра 
ищата зависят 
ди. Когато на много работници 
фабриката обезпечи достатъчно 
средства за живот, едвам тогава 
ще се изкорени пргии.итивното 
отношение към проблемите на 
съвременното производство.

Но, до тогава трябва да сг о- 
б^печат кадри.

Затова и ролята на обществе
но-политическите сили и орга
ните на самоуправление и коле 

да разобличават без 
отговорните и празни приказки 
и „улични” догодки за високите 
заплати на специалистите. 3а- 
щото, ако правилно се подпомо
гне тяхната рбота, те могат да 
оправдаят и високите си възна 
граждения.

и личните дохо-има

дшчите специалисти.
А защо ни са тогава фабрики

те?
за „високата” 

специалиста в комби 
повод за тази бе- 

в никакъв случай

Коментариите 
заплата на 
пата .са само 
лежка и те 
не се изчерпвал'. Към станови
щето, прието на един общински 
форум преди две години където 
още тогава из основа са крити
кувани такива прояви. ктивите е

Това становище беше прието 
от всички, когато предприятия
та в обгцината притисна проб
лемът с кадрите. За две години 
малко усилия положиха пргдпри 
ятията за образование на собст 
вен кадър. „Димитровград” в то 
ва отношение стои най-добре. 
„Братство” не предвижда нищо

Изглед от Босилеград
крепнали, което се отразява и 
върху тяхната активност. Един 
от проблемите е избора на ръ
ководствата в подружницггте. От 
делни ръководства след озбнра 
нето им напълно се пасивизи- 
рат, а доуш не искат да поемат 
такива задължения. На послед
ните избори гга ССРН се напра
виха усгглия в ръководствата 
да.се избират хора, които ще 
изпълняват поставените задачи. 
Има случаи, че много събрания 
в подружниците ие могат да се 
проведат зарад недостатъчния 
брой посетители. По наше мне
ние главната причина леден в 
това, че съдържанието гга гези 
събрания не е приспособено 
към интересте на избирателите.
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ССРН е съдействувал покрай 
другото, и за развитието и гга 
органите на общинското само
управление по посока на все по- 
голяма самостоятелност в рабо 
тата, за тяхното утвърждаване 
и за вкючването на повече тру
дещи се в тези органи. Сотиров 
изтъкна, че в тези органи в об 
щината работят наА 800 граж
дани членове на ССРН, което е 
гаранция за успешното разре
шаване на проблемите в трудо
вите организации и учреждения.

търси да бъдат активни колко- 
то и мъжете, което е невъзмо
жно. —

Милош БакичВ. Велинов

СТОПАНСКА ХРОНИКА

КОГАТО ИСКА КООПЕРАЦИЯТА 

ИСКАТ И ПРОИЗВОДИТЕАИТЕ • • е

от 100.000'МЕТОД И СЪДЪРЖАНИЕ НА 
РАБОТА НА ПОДРУЖНИЦИТЕ 
И МЕСТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Ако всички земеделски коопе 
рацин биха схванали; че осн0в 
пата им дейност е подобрение 
на селскостопанското производ 
егво и частните стопанства, то 
гава и сятия, като кооперацията 
в Бабуш ггица, биха има успехи 
в организираното угояване. Каз 
ваме успехи, въпреки че това 
са начални похвата и начални 
успехг г.

Първите ..крачки” имат и 
недостатъци и слабости, но то
ва не трябва да се приеме за 
зло, но да се подмогне ориен- 
тировката към кооперация и 
да се помогне нейните гтрофеси 
онални служби и да видят и 
другата страна. Лек за увеличе 
пие на производството в селско 
то стопанство е в засилването 
гга социалистическите отноше
ния на село.

В течение.на тази година коо 
перацията договорира с част
ните стопани угояване на 500 
телета и юнета, с което обезпе
чава 100 хиляди килограма ме
со, т- е. към 5,000.000 динара 
премии на кооперацията, а над 
36.000.000 динара 
кооператорите.

Според договорите коопераци 
ята се задължава да плаща по 
360 динара килограм месо на 
частните стопани, 
всеки килограм тя е заплатила 
толкова, колкого е и взела, та
ка че е имало случаи някон 
кооператори да са получили и 
по 420 динара за един

ка” за двете телета 
динара.

Синиша Станкович, от съЩе 
то село, предаде през април та 
зи година угоено говедо отт 410 
кг и за всеки килограм коопе
рацията му заплата по 420 ди
нара: Също така и Йованович 
Бранимир от Камбелевци мина 
дата година предаде две телета, 
а тази година угоява още две! 
Сигурно, че в това производстве 
но сътрудничество е намерил 
сметка: Затова той кооперира 
и в производството на пше
ница.

грам месо.
Но от премиите (80 динара за 

1 кг месо) тя е получила 
5.000.000 динара. От тази сума 
50 гга сто отива във фондовете 
на кооперацията, а половината 
остава като чист приход за сел 
скостопанската служба, от кой 
то на всеки производител се 
дава по 20 динара за 1 кило
грам телешко или юнешко, ако 
произведението е от изкуствено 
облагородените.

С тази мярка

Съдържанието на работата 
да организациите е било насо
чено към мобилизиране на тру 
лещите за разрешават ге на мно 
гобройците местни проблеми. 
Централни въпроси, които са 
обсъждани организациите на 
ССРН са: селскостопанските 
проблеми, снабдяването, елек
трификацията на селата изграж 
дането на пътища и училищни 
вгради, здравеопазването и тн. 
В разрешаването добрата орга
низация и активността на чле 
новете на ССРН. Особени успе-

РАЗИСКВАНИЯ ПО ДОКЛАДА

Народният представиттел и 
заместник — председател на О 
колийския отбор гга ССРН в Ле 
сковец другарят Асен Лазаров 
почерта. че за успешната рабо
та на ССРН е необходимо сът
рудничество с останалите обще 
стйвно-политически органнЗа-1 
цтш, на първо място със Съю
за на комунистите. Това е осо 
бено важно при провеждане на

коогаграцията 
с един удар „убива два заека": 
стимулира индивидуалния про
изводител към угояване и го 
ориентира към изкуствено по
добрение на расовия състав На 
добитъка, което, да споменем 
покрай другото, финансира са
мата кооперация- 

Покрай

Такива примери на Сътрудни 
чество има още в бабушнишка 
та кооперация.

Напредничавите селскостопан 
ски производители в сътрудни
чество с кооперацията виждат 
единстветният път, «оейго им 
обезпечава високи добиви, а и 
голема материална полза:

Чудно звучат оправданията 
за неуспеха в някои земеделски 
кооперации: Може да се чуе:

»Не искат производителите!": 
Колко точно е това — показва 
примерът на бабушнишката ко 
скггреация: Нейният опит не о- 
ставя дилема. Напротив — во
ди към заключение: когато ис
ка кооперацията, искат и про
изводителите.

Епидемия на жълтеница 
в Димитровград

това кооперацията 
договори за угояване 

на телета и
сключва
главно юнци от 
сименталска и монтафонска по 
рода както и от домашната 
порода.ванс на 6 лица, болни от Жъл

теница и 1 от дизентерия, сани 
тарнидт инспектор при Общин 
ската скупщина е поднел зая
вление против тази здравна ор 
гагшзация.

В Димитровград комисия от 
двама декара и санитарния ин
спектор е ангажирана да от
крие причинителите гга жълте
ница и да организира мерки за 
защита.

През последните два месеца 
на територията на общината са 
забележели 45 случая на забол 
яване, от които тРн по селата. 
В здравната станция в Дими
тровград 16 души се намират на 
лекуване, а двама се на домаш 
мо лекуване. Зарад не прнявя-

Тези-мерки, нормално, побу- 
диха интерес сред индивидуал
ните производители. Миналата 
година Сава Радквоевич от Ком 
белевци за едно 
взе 180.000 динара 
години той угодва 
Сметката показва 
лограм, с който ’

приходи за

угоено говедо 
пари. Тази 
две телета, 
че всеки ки 

_ „ нараснеат те
той изразходва по-малко от 300 
динара, а понеже кооперацията 
му заплаща по жггва мерка, 
той ще получи „чиста заработ

Заинтересованите са предпри 
ели редица превантивни мерки 
от обезателна дезинфекция на 
ръцете и хлориране на водата, 
до засиления надзор над персо 
нала, който работи в магазини 
те с хранителни стоки.

Обаче за

кило-
М.БАКИЧ
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Босилеград ската средношколска 

младеж за своите проблеми
^ СТИХОВЕ НА НАШИ МЛАДИ ПОЕТИ

СТОЙНЕ ЯНКОВ

ВЛЮБЕНгосилегрздсккте средни учи- 
а __ гимназията и икономи 

*** училище навлязоха в 
Че^та учебна година с много 
я„н и неразрешени проблеми 
?Д,тгНОСТ това са проблеми, ко 

датират от преди пет и по- 
}ГГ° родини. Въпреки направе
те усилия не можа да се на- 
т едно по-трайно решение

ват тези ученици. Те не са дово 
лни от храната коя-го им серви 
не е никакво решение __ каз-

липсата на литература. Учили
щната библиотека е съвсем ма 
лка, а и в градската липсва ну 
жната литература.

— Аз се опитвам — каза Лил 
яна Петракиева,, ученичка от 
IV клас на

Живота ми не го разсипвай 
и не слагай на устата ми маски. 
Виждаш, че не мога аз да дишам, 
кога чувствам, че не съм свой 
А бях свой, богат със вснчко.

гимназията — да си 
направя собствена библиотека.

целта купувам ^всички необ
ходими книги, които липсват 
нашата библиотека. С 
™™но Успявам да събера по 
имлю динара са купуване на

иа със средствата от своя

в
Денчо Тасев пестене

Ръце имах, като мечти — дълги 
от далеч да те пргърна — можех. 
Очи имах като стар магьосник, 
виждах те през улици й къщи. 
Като истината бе ми позната! 
Гласът ти в съня ги докосваше 
глухите ми уши за чужд глас.

''а жет не може съществено да 
въР*У разрешаването 

у а средствата от Република 
нския Фона еДвам Достигат за 
“шаването на най-основните 
въпроси. От една страна няма
достатъчно
ва всички очи са обрънати към 
довършване на новата сграда 
Обаче недостигат още осем ми 
лиона които за сега не могат 
ла се обезпечат от никъде- От 
друга страна училищния инвен 
т,-,з е стар и дотраял. Има чи
нове дори и от преди 80 и пове 
че години. Няма нито един съв 

обзаведен кабинет. Ли

рат хазаите. В случая само ха
зяите имат добра сметка. Така 
например едни- собственик 
къща в две стаи е приел седем 
ученика от Клисура които се 
хранят при него и му плащат 
общо 100.000 динара месечно.

По отношение начина на хра 
ненет-го на тези ученици може 
да се каже че положението е 
същото както и прди десетина 
година. Квартирите на болшин
ството ученици са
хигиенични

книги.
1

на

помещения и зато-

Лилчна 
Петракиева

Обаче ръцете ми на теб сраст паха. 
Бързите ми очи останаха там 
н ушите ми вече никого ме чуват?! 
Чакай..,- Мога ли ,аз сам. глух, ням??... 
Аз ти казвах: „Не ме ни срещай. 
Може би искаш само да ме крадеш?!" 
Тн ме гьтени и — изчезна... ще те убия! 
Ето чакам те с куршума на забрава.

Учениците правят забележки, 
че иедостатъчно 
рат екскурзии от научен харак 
тер. За целта, често са прннуде 
нн да участвуват в различни до 
броволни акции. Тази 
пример са участвували в залес
яването и в построяваиейто на 
моста и са събрали 400.000 ди 
нара за организиране на една 
полезна екскурзия 
КЪДЕ УЧЕНИЦИТЕ ПРЕКАР

ВАТ СВОБОДНОТО СИ
ВРЕМЕ? ___
На въпроса какво мислите за 

своя културно-забавен живот и 
къде прекарвате свободното си 
време, учениците дадоха след
ния отговор:

— Ние почти и нямаме култу 
рно-забавен живот. Киното не

влажни, не- 
и наемите от годи

на на година растат. Сега 
на стаичка ученицйтте 
заплащат по 4.000 динара.

На въпроса ако в Босилеград 
съществуваше интернат 
би се-хранили

се органпзи-
за ед 

средноременно
есен на

къде
и квартирували, 

учениците Са единодушни, че 
това е единствено решение за 
подобряване на техните 
вия.

й

усло-

НА ВАПЦАРОВКАКВО МИСЛЯТ УЧЕНИЦИ- 
ТЕТЕ ЗА ПРОБЛЕМИТЕ НА 
УЧЕБНОТО ДЕЛО

' -4. Виолета 
ЙЙк? Зиновиева

Падна убит, но твойта „вяра“ 
ето днес тук е между нас.
В нас не може дори цяла ера

'--- • Много от тях — казват учени 
псват и други съвремнни учеб- ците — са разрешими. Те са на 
ни помагала: магнитофони, ра- 
дпапроектори итн. Всяко това

ч
.мнение. преподавателският 
кадър е добтдо, но липсват Съ- 

ботилници, добра библиотека временни нагледни учебни по- 
създава големи затруднения за 
правилното провеждане на уче 
бннте зннятия.

Жизнените условия на учени 
ците са също тежки. Те имат 
сзой интенат, столове за обще
ствено хранене, -а културно—за 
бавният живот се свежда само 
на едноседмично посещение на 
кино. —

Тези и подобни въпроси и 
проблеми бяха. повод за един о 
бстоен разговор с ученическата 
младеж от Босилеград.

ЖИЗНЕНОТО РАВНИЩЕ ,
СТАГНИРА

твоя светъл спомен да угаси.
Ний строим ,,големия завод” 
п всичко е в „ръцете наши". 
И нататък само към възход 
и нататак нищо не нн плаши.

може да ни задоволи с оглед че 
се прожектира само един филм 
седмично. От друга страна 
сме

маг ала, което пречи за правил
ното обучние, особено 
ствените науки.

непо есте-
доволни и от репеото- 

ара. Застъпени са предимно а- 
мернканскп кавбойскн филми, 
които нямат художествена сто 
йност. За учудване е. че твърде 
Рятко се поожектират югослав 
.ски филми.
"лйГКват“! '^]ЗуЖч.в^ове^Дг 
турно.забавец живот. Танцова 
добави почти не се и организи
рат. Една от причините е и лип 
свата на подходящо помещение 
И наистина ученическата мла 

деж няма свободен кът за пети 
нско културно развлечение.

Съществува интерес и за ор
ганизираме на вечеринки, не са 
мо за ученици, но и за гражда- 
ството обаче в Босилеград не 
Съществува подходяща зала. 
Не съществуват и условия за 
развитие на спортната актив
ност. Липсата на спортни тере
ни и реквизити е една от глав
ни причини за иесъществува- 
пето ма споотни организации 
при училището.

ВтРнахме си „обичта към машините - 
(Ний сме сега на тях господари.
В двубоя онези избихме, отминаха,

—~ нали "знаещ лтъ/гарю^^Д.^шдард^^

“-V
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Павле Сотиров
Ако пък живота го „разровиш", 
ще те лъхне като бяла риза. 
Няма тук „отрова" и окови, 
а мирше ни на комунизъм.

— Повече учим теоретически, 
а по-малко практически — каз 
ва Павле Сотиров от икономи
ческото училище. По мое мне
ние трябва да бъде точно обра 
тно. Необходимо е повече да 
посещаваме предприятия за да 
можем да се запознаем с проб
лематиката и устройството им. 
Ние още не знаем какво е това

I

Това е характерно за учени
ците. които квгртируват в гра
да. А

С твоите борба и безсмъртни песни 
в Сърцата ни и нататак чукаш, 
(юнаците не умират лесно 
от забрава и картечен пукот).

те са много повече от .о-
нняс които живеят при своите 
родители. Тези ученици работ
ят и учат при твърде тежки у 
еловия. Храна Донасят от село цех, икономическа единица, как 
за цяла седмица която в пове- функционира работническото 
чето случаи е еднообразна. Ня
кои ученици се хранят при хаз 
заите си и заплащат средно по 
15.000 динара месечно. Но това

Само едно и сега нн мъчи, 
в стрцата нн като ток примигва. 
МакъР. че сн юнак, силен, сърчен... 
тн не можеш никак да се „вдигнеш".

самоуправление итн.
При изучаването на отделни 

предмети, особено на езиците, 
големи трудности представлява В. Велинов

Ж, ’ ж, ж. ж. ж. ж. Ж-* ж.жжгж.ж.ж.жж.ж. ж.

Розалия ЛИКОВА Проблемът зо красотата и романтикато та им. Сам авторът съзнателно и привидно намаля
ва напрежението с вмъкването на сватбата, за да 
загатне с още по-голяма сила зловещото чувство

об-в „Старопланински легенди44 чрез образи, пораждащи мрачни асоциации -4- 
разът на орлите, които с широко опънати криле се 
плъзгат, като че ли носени от вятъра нататък, къде- 
то е чумата. Макар и с лйко начупени линии, дей
ствието се развива целеустремрно към кулминаци- 

събитието в черквата, когато прие

мното романтика има и в острите превръщания 
в душата на Индже. Но важното тук е друго — че 
въпреки романтичния метод, това е една от най- 
широките картйни на робството и народното стра
дание, със запустелите ниви и полета, с гладните 
хора и песните за подвига на народния закрилник.

омантичната постройка на обрада не е намалила 
неговия вътрешен обем, а напротив, дала е възмож- 

ст да се обгърне едио по-широко жизнено съдър
жание, да се разширят вътрешните контури на об- 
раза за една голяма идейна вместимост и чисто на- 
родностно съдържание. Романтиката на Йовков е 
чате от неговия метод, а понякога и основен подход 
към действителността. И така само можем да си 
обясним, че въпреки художествените особености на 
„Старопланински легенди” образите тук не са раз
лични по същество, по основна вътрешна насоче
ност от цялото Му творчество. Един и същ естети
чески идеал, едно и също преодоляване на трагиз
ма по пътя на

съсякъл детето си и Пауна го е напуснала. Но той 
загатва за настъпила в душата му тревога, рисува 
лутането му без посока с кърджалите. Без да опи
сва подробно душевните процеси. Йовков е спазил 
и тук основната вътрешна мелодия на образа и по 
пътя на външния,. обективен израз на страданието, 
по пътя на външния, обективен израз на страдание
то, гю пътя на художественото загатваие и тънки 
поетични реакции е разкрил неговата 
драма.

опната точка 
тига и самата чума като почернял, опушен конник 
— годеникът на Тиха. И тук , в кулминацията на 
ужаса, се избистря с цялата си сияйна красота об
разът на Тиха. Палавата и невярна Тиха се пре
връща в символ на святото, всеотдйно чувство на 
любовта, на правствеио величие. Макар че трагиз
мът непрекъснато расте, разказът оставя чувството 
на необикновено просветление. Ужасното и трагич
ното са победени от силата на любовта, от светли
ната на правствения подвиг.

вътрешна

Колкото и невероятен да е на пръв поглед пре
ломът у Индже, той почива освен върху законите 
на цялостното идейно съдържание на творбите и 
върху логиката на самия характер. Епохата и тук 
не е само в етичните картини, в живия образ на 
народа — тя е в силния, необикновен характер на 
Индже — силен и п злото, и в доброто, в това един
ство и цялостност на характера, въпреки че от 
убиец с каменно сърце Индже се превръща в на
роден закрилник. Може би, и сигурно е така, точно 
тоя остър прелом най-добре изтъква стихията, вът
решната логика на образа. Индже докрай е необуз- 
адн, но смел, способен на силни пориви, на остри и 
бойни прелом,и. И ако любовта на Пауна не го спа
сява, то нейната гордост, нейната последователна 
духовна красота го спасява и преражда, разтваря 
очните му за страдането вън от него. 4 "

Това запазване на епичното спокойствие и при 
разкриване на най-трагични събития ,тая спсобност 
за загатване на образа и внезапно, неусетно разре
шение, се чувствува с особена сила в „През чума
во”. С рядко майсторство Йовков е разкрил чувст
вото за ужас зад привидното спокойствие на хора
та, които 'прикриват смразяващия ги страх с прис- 
торепо веселие, а нощем ужасът вледенява сърца-

Когато майката в нерешителност, в безсилно
отчаяние, скубейки косите си, избягва от сина си,, 
защото е чумав, Тиха тръгва към него „Тя се наве
де, обърна лицето му, после седна на каменното
стъпало пред олтаря, тури главата му на коленете 
си и го загледа в очите. Булото й падна и закри 
нейното и неговото лице. Отзад, от тъмната икона,

духовното извисяване на човека, ед
на и съща философия — колкото земна, толкова и 
Романтична —: философия на утвърждаване на кра
стата, об!гръща и „Старопланински легенди”, както 
и цялото творчество на Йовков.

Простотата на човешките изживявания с харак
терна за разказите на Йовков и тогава, когато, как- 
то е в „Индже”, героят е посител на остри душев
ни преломи. Целият сложен път на развитие, който 
преминава Индже, е съсредоточен в постъпките му, 
в отражението им върху останалите герои, в отно- 
пенията на Индже, а не в неговото самосъзерцанйе. 
п тогава, когато мисли за себе си, за изминатия 
('ът’ Индже си спомня случки, събития от живота 
-и. а промените, подготовката от едио състояние 
ъм друго са само загатнати. Йовков ие говори вед- 

га и неправо за скърбта на Индже, след като е

Исус ги гледаше и вдигаше десницата си”. И в тоя 
момент, както и в смъртта на Шибил. и на Божура, 

светлина. Светлината на слънцето, бля- 
кървавия карамфил при трупа на Шибил, 

глъбина на вира, в който се удавя Бо-

има много 
съкът на 
прозрачната 
жура, 
главата на
Така човешките чувства, човешката любов заблесг- 
ява, обиколена със сияние, изведена в един свят н* 
красота и нежност, на романтично сияние и поезия.

погледът на Христос от старата икона над 
Тиха озаряват образите и ги извисяват.

I

(Следва)



НАЗАДДО СУБОТИЦА И Конто и моят директорромантизма са били или живя 
ли п Носи Сад. Тук са работи 
ли много волни революционери, 
пости и писатели

лай-краспгвптс у пас. Като ма
лък диамант то блести в нео
бятната ширина и плени с кра 
сотата си: То е особено тераси 
во вечер, на залез слънце. Ог
ромното червено кълбо на сл
ънцето плава към Запад, а в 
езерото се отразяват хиляди 
разноцветни тотговс. По брего
вете му са накацали хубави хо 
толн винаги пълни с туристи ...

. .. Пристигаме в Нови Сад — 
центъра на ВОйттодина. Този 
трал, прострял крилстс си па 
двата брега на Дунава е един 
от пай-големите у нас. Освен 
това той с права е наречен 
..сръбска Атина". От най-стари 
времена тук са основавани би
блиотеки, уреждани песпптци, 
откривани училища. Всички пи 
сателп и поети от времето на

Опознай отечеството си, за,да 
го обичаш!

Това не е само девиз, който 
ни св-ьрзва с нашата страна по 
и втора майка ' 1

И докато влакът, като черна 
и XIпра змия, се промъкваше 
през поля, подножия на плани
ни, пъкаше пад буйни реки, от 
време па време намирайки убо- 
жпцс в някой тунел или иртног 
под някоя скала, постоянно в 
ума ми звънеха тези думи.

От Белград натакък навлизах 
ме в непознати за нас предели.

Зъберите на Снчево забравих 
ме напълно, изгубихме от по
гледа си п богато Помораште, 
ние се люлеехме грез жнттшиа

нро-

на „Партизан . По тоя на. 
... ,,л л0 директора повече от останалите

приближил А ^н.ик с директора разискваме 
•о Всеки п"”иеиХИРаме как са играли нашите

убедени, че с директора сме

, изненада- Днес когато нашето об 
футболемания, тсв.а нещо е съвсем

Моят ЛН,^кгор в - ";1и- 
,т.,ггГ»пл и привър/к _ _ 

съмОбича футбол и
футбола но аз Ирибдижил
чип аз сьм Всеки г
н предприятие мачове, за съсюялиит т„ е съдил..-
Л,0б"Т";Р“л.фИ«‘.сго »СИЧК„ СД 

С захванато от

првъРжс(,иКНад Нови Сал се издира и 
прочутата Пстропарадтптстса кре 

много тайнипост, която крие 
в подземпито си ходпици и ту-

1-Товипели. Особено красив е 
Сад вечер когато многоетажни' 

оглеждат в Ау-те сгради оа 
папа::: а тю кейовете му тръ
гнат любовни двойки.

щество
°бИК"Изненадва лруг°’„здятел" обикновен‘ човек, работи какт0 

Имам .АИистаР л, и понятие си пяма. Един
и останалите, обаче от шу топката мине през вратата?
той ме нита: — нали е тил

__ Да — отвърнах аз. -
— Благодая ТИ С" кги?в 10И‘ искам да се занимавам със 
“Но на ко^отбер с^гривърженик нашият директор? 
Когато1 му казахР той загадъчно се усмихна и аза: -

Л’ “нс^Гясн, Но исках да бъДа искрен гтред себе 
Запитах се кбй отбгр ми е иай-мил. Безразлично ми е. А 

зашо тогава съм привърженик па „Партизан . Ами... когато 
миДе безразличие, тогава ще бъда привърженик и моя ди
ректор.

На връщане 
Белград: Отбихме се и Рако
вина:

. . . Тръгваме назад — за ред 
твгя Дпммтроттоад.

пак посетихме

лен

та на нашата страна 
сторна и равна Войводшта. 

Чувствувах се приятно да
Любица АСЕНОВА 
уч. III б класстоя ДО прозореца на купето 

да чувствувам есенния лъх па 
зятъра в равнината, смесен с 
хиляди миризми на зрели пло
дови ...

спорт.

Горнолисинчани наскоро 

ще получат рейс
си.И влакът нредължаваше да 

се надбягва с хубавия есенен 
ден:

Най-носле сиря в Суботица.
Покрай многобройштте съ»Ре 

менни сцчадн тук личат и ху
бави стари постройки в готи- 
чевски стил. Високите им купе 
ли правят красив букет, който 
се вижда още от далече:

Посетихме и Палич. Това 
малко езеро е може би едно от

Топ вътрешен диалог завърших със смущение.
Отново започнах да мисля: твоя приятел е по-честен..

ректор.

На събранията па Социалис
тическия съюз в Горна Лисииа 
избирателите са Търсили възмо 
жпост за подобрение иа съоб
щителните връзки на тоя район 
Те са изтъкнали необходимост 
та в селото да дохожда рейс. За

тази цел в течените на тази есен 
те са организирали акция за 
поправка и разширяване пътя 
до ,,Две реки”, ма дължина от 

т ри километри.
Тази акция е вече към гривъ 

ршваие. Чрез местното самооб
лагане дадени са около 90 тру- 
додни. Значителна помощ в 
зрив и алатки за тази акцня с 
дала общината.

С довършването на пътя рей 
совете конто отиват за въ %“ш 
ттсстта ще идват тук. Това е го
лямо улеснение на населението 
от гоя район и значително по
добрение иа съобщеттелните 
връзки.

М-ь дча Съвестта започна да ме мъчи.
Елин ден, когато с директора приказвахме как ще се за 

върши футболното първнетво, влезе приятелят ми и още о-г 
вратата започна:

— Другарю директор, не се сърдете... чух; сте иривър- 
„Партизан", а той слабо играе... Давам бас; че в 

неделя ше загуби срещу „Звезда".
— Ти луд ли си? — сърдеше се директорът. Понятие си 

от футбол! Това е подценяване, безобразие!
— Както щете директоре, но, на баех по една вечера в 

„Кпн-Стан".
Директорът силно_п<">-- '- -

женик на
По склоноЬеше на „Тумба“ 

ошноЬо раеше черен бор
— Усйехи на младите горапи ош Звопски район

нямаш

р «-/"г ' “гоя другар
п извика:

—'сьРасен съм . . на бутилка вино!
— Нека бъде така — каза моят приятел и излетя на 
— Тоя наистина е луд! — каза директсрът, но от съ- ^ 

ще ми се ругая в неделя, когато спечеля баса. ■
Тази неделя в следобедните часове с приятеля заедно слу 

шахлте предаването от мачовете. Добре е — Партизан не иг
рае в пълния си Състав — наистина имащ щастие!

— Щастие!? — отвърна той с учудване. Това щастие ли 
е? Ти като чели нищо не разбтграш? Ако „Партизан" загуби аз 
съм пропаднал!

— Как? Ти нали си привърженик на „Звезда"? — смаяно 
гс погледнах. Нали си се обзалагал срещу „Партизан"...

— Ех, колко си наивен. Ако „Партизан"загуби и дирек
торът ми плати вечеря, тоябва да. ме няма вече... Как смея аз 
да позволя директорът да бъде сърдит на мене? Аз съм на
ивен, желая да му направя удоволствие: той

Зинах глупаво и дъ\го не можах да се прибера.
Както вече знаем, ..Партизан” спече,хи мача.

1 моят другар спечели, понеже има щастие да плати 
вечсоя па директора. И наистина той спечели много с това: 
след няколко дни работниците когато излизаха от предтаия- 
* °Т Р‘™°Та ВИНагп си шушнеха: ей тоя беше заедно на ве теря с директора.., ^ ВЕЛИНОВ

1
Йпослед йто до сега пронзводеха 140.000 

млади борови фиданки.
Акциите по залесяваде в овон 

район подпомагах секция- 
борба грош в ерозията в

!та по горското

СТВОТО В 1ДТ- * 11Ц И1(■' '1!'
ните години постигна видни ре 
зултати в организиране на зале 
сяването в Звонски район. От 
1961 година до днес по голини- 

Тумба”, Голема Орница,

В В.

„Слога“ прибавя 

нужни запаси 

за зимата

ски 
та за 
Ниш.те на ,

Търговското 
,,Слога” в Босилеград в течение 
иа тези дии пртг5апя най-необ
ходимите а.ртику/и за през зи
мата. За гази цел предприятие
то е обезпечило материални 
средства от 20 мил1>>на 

Поради откъспосту

предприятие

се смее ...

динара, 
тоя

край ттрез зимния ^йод при
бавяне на необходими е 
кули е нужно.

иа

Автомобилнаарти-

злополука
Още известно калнчесчо 

тези артикули ще бъде ЬнСуш 
но така че не същесггвуваоиа_ 

магазт

от
На 13 декември т. г. в авто- 

^, '1л'|а злополука в Горна Ли 
сина загина служещият от се
кретариата на вътрешштте ра
кггасе сШа- РиСТОВИЧ> ПътувайТ 

няколко Пъти ударила

една скала. Заедно с него бй* 
и един ученик, който бил пр«А 
вагоително изхвърлен от кола!* 
и останал неповреден. -

Комисията коптеатира, 46
злополуката е станала зарад ® 
ледения път и голямата ск» 
рсст, в момента _ когато То*С 
гистович ударил в скалата и ** 
превърнал.

в

■сттост ттрез зимата 
да останат без тези стоки.

штезалесяват ТумбаМлади горапи от Ракита
вМладите горапи от селата 

Звстгскм район полагат грижи и 
за подраства пето иа младите го 
ри.

Също така и магазините .,0 
селата благовременно се снау 
яват за зтштпгя период.

Попов връх и Дебели рид се зе 
млади борови фиданкилеттеят 

и смърч.
На връх Тумба младите гора 

от този район направиха па
В. ВБогдан Васов върналини

ПРЕДПРАЗНИ1ЕН ИЗпит
Текст
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