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Съвещание за НасокитешурстЛо Завчера ОК на СКС в Димитровград организира съвещание с 
общинските ръководства на всички обществено-политически ор
ганизации.
Съвещанието обсъди насоките за бъдещите задачи на СК. 
Изхождайки от положението в общината, съвещанието заключи, 
че всички обществено-политически и трудови организации тря
бва да изготвят програми за работа, които произлизат от на
соките.

вести пч да врага рода та иароа юств сФр Югославия

НАСОКИ ЗА НАЙ-ВАЖНИТЕ ЗАДАЧИ НА СЪЮЗА НА КОМУПИСТИТЕ

НО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ
В РАЗВИТИЕТО НА СИСТЕМАТА НА ОБЩЕСТВЕ-

РЕШИТЕЛЕН ПОВРАТ КЪМ ПО-НАТАТЪШНОТО РАЗВИТИЕ НА САМОУПРА 

ВИТЕЛНИТЕ И ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЛ И КЪМ ОЩЕ ПО-УПОРИТА 

БОРБА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТОПАНСКАТА И ОБЩЕСТВЕНА РЕФОРМА
КРИТИКАТА НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ ЧЕ ПО-ЕФИКАСНО И ПО-РЕШИТЕЛНО НЕ 
СЕ РЕАЛИЗИРА ИДЕЙНАТА И ПОЛИТИЧЕСКАТА ПЛАТФОРМА НА СК Е 
ОПРАВДАНА

С обществената и стопанска реформа 
е откригг път на дългосрочно, дълбоко 
преобразование на нашето стопанство и 
общество за изграждане на развито и мо 
дерно стопанство и обществена надстро
йка на самоуправителни начала. Рефор
мата
производителността и ефикасността във 
всички области на обществения труд, с 
цел да се осигури по-бързо повишава- 

■ не на жизненото равнище на трудещите 
се, по,голяма заетост и такова развитие, 
което със засилването на материалната

намиране, колебания и отпори. Всичко 
това е ооусловило редица недостатъци в 
претворяването на реформата в дело, на 
малиааше стопанската активност, а при 
това силно изписваха ония трудности и 
проолеми, които неминуемо я следят. За 
това е заключено с анализ на изпълне
нието на петгодишния план, който е в 
течение, да се утвърдят резултатите в 
реализирането на реформата, отстъпва
нията, до които се стигна в осъществя
ването и и върху тези основи да се пред 
ложат и предприемат всички необходи
ми мерки на стопанската политика за 
разрешаване на основните проблеми и 
задачи на стопанското развитие в уни
сон с целите на реформата.

Президиумът и Изпълнителният ко
митет на ДЛ. на СЮК считат, че е необ
ходимо съюзните, републикански и об
щински скупщини и трудови организа
ции покрай вече предприетите, по-ната
тък да предприемат решителни и ефи
касни мерки, които да обезпечат уско
рено реализиране на ключовите задачи 
на стопанската и обществена рефор.,.,. 
динамизиране на производството; увели
чение на износа и развитие и 
яване на вътрешния пазар; по-интензи
вно преустройство и модернизация на 
стопанството и постоянно увеличение на 
нейната ефикасност; създаване 
вия за по-нататъшно развитие 
ското стопанство; увеличение на 
стта и стабилен ръст на жизненото 
нище на трудещите се.

Общество-политическите
сти трябва решително 
но да провеждат договорената политика 
на разпределение между обществено-по
литическите съвместности и 
то, което ще обезпечи по-големи 
етва на стопанството. Необходимо 
се подтиква и да се подкрепя 
ровката на трудовите организации 
панството към правилно разпределение 
и употреба ,на средставта за 
ществяват успешно целите на реформа-

На съвместното заседание на Пре
зидиума и Изпълнителния комитет на 
ЦК на СЮК от 20 май т. г. се конста
тира, че се изостава в разработването на 
концепциите за по-нататъшното разви
тие на обще ствено-икономическата 
литическата система, в изнамирането на 
истински отговори по актуалните въпро
си и в реализацията на приетата поли
тика на югославските комунисти, осо
бено в провеждането на обществено-ико 
номическата реформа.

Изхождайки от тези оценки, въз ос
нова на уводната реч на другаря Тито 
и всестранните разисквания за актуал- 
ното обществено-икономическо и поли
тическо положение, Президиумът и Из
пълнителният комитет на ЦК на СЮК 
на съвместно заседание от 9 юни 1968 
година приеха насоки за най-важните 
задачи на Съюза на комунистите в раз
витието на системата на обществено-ико
номическите и политически отношения.

Цялото ни обществено развитие; и 
съвременните обществени събития пот
върждават дългосрочното и трайно зна
чение на ориентацията на Съюза на юго 
славските комунисти към общественото

цепции и методи в разрешаването на 
проблемите от този вид, които означа- означава постоянно повишаваневат напускане на основния курс на са
моуправлението и демократическото 
витие на нашето общество.

Затова Президиумът и Изпълнител- 
комитет на ЦК на СЮК реши-

раз

и по
мият
телно подкрепят становищата, които из-
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раз шир

на усло- 
на сел- 

заето- 
рав-

самоуправление, с чието осъществяване 
се откри нов етап в развитието на на
шето социалистеческо общество. Начала
та на Програмата на СЮК и на Кон
ституцията, които са израз на тази ори- 
ентировка, станаха притежание и дви
жеща сила на трудещите се в нашата 
страна. За това свидетелствува приемане 
то на решенията на VIII конгрес и на ку 
рса на стопанската и обществената и

съвместно-
и последовател-

стопанство- 
сред- 
е да 

ориенти- 
в сто

реформа.
Целият ни опит и съзнаване заздрав 

яват у нас убеждението, че развитието на 
самоуправлението е единствения възмо
жен път за афирмацията на социализ
ма. Провалиха се опитите да се спре са 
управително-демократическото развитие 
на нашето общество. За това свидетел-

на ЦК

да се осъ-
та.

Президиумът и Изпълнителният ко 
митет на ЦК на СЮКсгвува и Четвъртото заседание 

на СЮК, чиито резултати постоянно се 
във все по-голямата де-

Кратко съвещание на производственици придават изклю- 
на отно-чително значеие на развитието 

щенията в областта на обществено-ико
номическата система. По-последовател- 
ното и по-пълното осъществяване на об
ществената и стопанска реформа 
янно поставя нови задачи, които трябва 
да се решават, да се търсят всички 
менги и форми на обществената 
ма непрестанно да се приспособяват, усъ 
вършенствуват и изграждат в 
със самоуправителните обществени 
ношения и засилване ролята на

потвърждават 
мократизация на обществените отноше
ния. Във всяка сложна обществена оо-

стълкновение с

база на обществото ще създава условия 
за всестранен прогрес на науката, обра
зованието, културата, здравеопазването 
и социалната защита.

СК ЩЕ СЕ ЗАСТЪПВА ЦЯЛОТО ОБ
ЩЕСТВО, ВСИЧКИТЕ МУ СЛОЕВЕ, 
РАВНОПРАВНО ДА НОСЯТ БРЕМЕТО 
И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, КОИТО СЪЗДА
ВА РЕФОРМАТА

Осъществените резултати вече пот
върждават необходимостта и правилнос
тта па приетата политика и ориентировка 
на стопанската и обществена реформа. 
Работническата класа носи най-голяма- 
та тежест на реформата и дава най-ре- 
шителна подкрепа на нейното осъщес
твяване. Съюзат на комунистите ще се 
застъпва цялото общество, всичките му. 
слоеве, равноправно да носят бремето и 
задълженията, които създава реформата.

На заседанието е изразена решимост 
и занапред да се развива и безкомпро
мисно осъществява курса на стопанска
та и обществена реформа. Затова е не
обходимо да се предприемат по-ефикас
ни мерки и по-бързо да се решават про
блемите, които възникват в процеса на 
реформата.

Резултатите, постигнати в осъщес
твяването «а реформата ни обвръзват 
по-всестранно да съблюдаваме факта, че 
тя се реализира в обективно трудни и 
сложни условия, че трудностите в ней
ното осъществяване са над очакваните, 
че множество мерки на икономическата

не са
изцяло, че е имало нес-

несе другарят Тито в своето изявление 
по телевизията, както и становищата, 
които в своите съобщения формулираха 
Президиума и Изпълнителният комитет 
на ЦК на СК Сърбия и Градския коми
тет на Съюза на комунистите в Белград. 
А от всички тези оценки ясно произлиза 
заключението, че съществено условие за 
успешно преодоляване на социалните, 
икономически и политически трудности 
и разноглаоия в нашето общество е това, 
че Съюзът на комунистите заедно с вси 
чки прогресивни сили трябва решително 
да се обърне към задачите и проблемите 
на по-нататъшното развитие на соци
алистическите самоуправителни и демо
кратически отношения и към още по-упо 
рита борба за осъществяване целите на 
стопанската и обществената реформа. 
Поради бавност и известно изоставане 
на развитието на самоуправителните об 
ществени отношения се натрупваха мно 
жество проблеми и трудно се разрешава 
ха обществените противоречия, които с 
цялата си сила се проявиха в хода на 
осъществяването на обществено-иконо
мическата реформа. Затова е оправдана 
критиката на трудещите се че по-реши- 
телно и по-ефикасно не се реализира 
идейнополитическата платформа на Съю 
за на комунисте. Важна роля и отговорно 
ст на комунистите е в това този вид кри
тика да претворят в творческа обще
ствена акция, която ще има за резултат 
решително развитие на самоуправител- 
ната система и по-успешно решаване на 
обществените проблеми чрез демократи
ческо допитване и самоуправително ре
шаване..

становка и във всяко 
неприятелите 
равлението се засилва общественото съз- 

за необходимостта от развитие на

посто-
на социализма и самоуп-

еле-
систе-нание 

самоуправлението.
унисон

КОМУНИСТИТЕ ПОДКРЕПЯТ СТУДЕН 
ТСКИТЕ ИСКАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КОИТО ВОДЯТ КЪМ УСКОРЕНО РАЗ
ВИТИЕ НА НАШЕТО ОБЩЕСТВО ПО 
ПЪТЯ НА САМОУПРАВЛЕНИЕТО И 
НЕПОСРЕДСТВЕНАТА СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКА ДЕМОКРАЦИЯ

от-
трудо-

вия човек в целокупната система на об
щественото възпроизводство.
РЕФОРМАТА ПОСТОЯННО ПОСТАВЯ

КТеШ^Д-Г КОИТ° ТРЯБВА ДА
Ръководейки се от такъв историче

ски опит и от резултатите Президиумът 
и Изпълнителният комитет на ЦК на 
СЮК оценяват неотдавнашните студен
тски акции в Белградския и някои дру
ги университети. Ведно с всички труде
щи се хора комунистите подкрепят ис
канията и предложенията, които водят 
към ускоряване развитието на нашето 
общество по пътя на самоуправлението 
и. непосредствената социалистическа де
мокрация и които са отражение на опра 
вданите стремежи на студентите и мла
дите поколения да се афирмират твор
чески в борбата за по-хуманни и по-де-

хората.

1. На сегашния етап на развитие, са 
моуправлението и деетатизацията 
но се осъществяват в условията 
ковото производство. Затова 
значение има икономическото 
яване на трудовите организации 
граждането на самоуправителни обще
ствени отношения и сътрудничество

нуж
на сто- 

и голямо 
осамостал 

и из

ду тях чрез пазара и тяхното непосредст
вено свързване със стопанствата 
гите страни. Развитието на тези 
я в условията на стоково 
пазар носи в себе 
тиворечния и извори 
ности и деформации 
социалистическите отношения. Превъзмо 
гването на такива противоречия обек
тивно е възможно и трябва да се търси 
в съзнателното самоуправително насоч
ване на стопанството към пазара, а не 
към връщане на административно уп
равляване в стопанството и на етатис-

на дру- 
отношени

производство и 
си определени про- 

на някои опас- 
в развитието намократични отношения между 

Те подкрепят и исканията по-успешно да 
се разрешават проблемите на материал
ното обществено положение на студен
тите и младите поколения въобще, а уни 
верситета и образователната система от
делно. Както и огромното мнозинство 
на трудещите се в Югославия, комуни
стите същевременно отхвърлят ония кои

политика не са взимани навреме, 
провеждани тичеогаи отношения.

(Следва на 2 стр.)



шля на трудещите се и стопанските еди
ници, цехове, сраорики, комоинати — дс 
големите трудови организации, така ще 
се извърши 
интереси, ще се ооезпечи единство на те 
низация.

С това трябва да се осигури съвре
менно развитие на производството, а въ 
рху тази основа — по-голям доход.

досегашният опит показва, че е не
обходимо да се изменят законолредписа 
мията за предприятията и да се съдеи- 
сгвува за такова изграждане на самоу- 
лравително предприятие, което по-после 
дователно ще се основава върху непо
средственото решаване от страна на про 
изводителя и вьрху 
си. организирането на самоуправително 
предприятие тряова да бъде израз на 
съвременните достижения на научно-тех 
ноложкия прогрес и на самоуправител- 
ните икономически отношения.

Насоки за най-важните задачи на СЮК съгласуването на техните

та административна намеса в съотноше
нията на цените, и каго условие за то
ва, е необходимо да се създадат мате
риални и обществени предпоставки за 
по-стабилни отношения, а покрай други
те мероприятия по-ефикаоно да се ор
ганизира и учреди самоуправителен ме 
ханизъм на обществено договаряне за 
отношенията в цените (иа трудовите ор
ганизации и техните обединения, на 
профсъюзите и обществено-политичес
ките съвместности).

7. Нужно е по-бързо, по-последова- 
телно и по-енергично да се усъвършен- 
ствува и развива външнотърговската си 
стема и валутния режим. В тази област 
трябва да се уредят такива отношения, 
които осигуряват трудещите се хора и 
обединеният труд да бъдат непосред
ствени носители на включването на на
шето стопанство в международното раз
деление на труда, да носят икономиче
ската отговорност за това и да се пол
зват от осъществените ефекти в своята 
работа. Редом с освобождаването на те
зи отношения от излишна администра-

обще-
сто-

(Продължение от 1 стр.) пределението на дохода между 
ствено-политическитс общности и 
панството. Трябва да се изготвят съо
тветни мерки за по-бързо превъзмогва
не останките на етатистичното отчужда
ване на средства от производителите. Та 
кива са бившите инвестициоии фондо
ве на Федерацията и на другите обще
ствено-политически общности. За тази 
цел трябва да се подготви премахване
то или изменението на фискалния ха
рактер на инструментите (например лих
вата върху деловия фонд), които слу
жат като метод на държавно отчужда-

вмзхождаики от трудовия човек 
сдружения 
на оощественого възпроизводство, само- 
управителната структура на целокупно
то оощество тряова да се организира и 
оспосоои така да насочва и контроли
ра отношенията на пазара, да ги съг
ласува с началата на социалистическото 
оощество. ь това отношение голямо зна
чение има развитието на интеграционни 
те процеси в непосредственото производ 
ството и другите области на обществе
ния труд.

труд като основен носител

техните интере-

ване на средствата за разширено въз
производство. Необходимото натрупване 
на средствата за определени нужди на 
развитието и за осъществуване на дру
ги задачи, които произлизат от консти
туционните функции на Федерацията и 
на другите общности, трябва да се осъ
ществява с такива мерки, които са при
способени към самоуправителния харак 
тер на стопанската работа.

4. В нашите отношения има и други 
форми и начини ма отчуждаване сред
ствата на самоуправителите. Такива я- 
вления и стремежи са налице в начина 
на работата и във вътрешните отноше
ния на външнотърговските и вносни пре 
дприятия на застрахователни 
банките, жилищните предприятия и дру 
ги които имат такова положение.. Зато-

2. в центъра на вниманието се на
мират няколко съществени въпроси из 
областта на създаването, утвърждаване 
то и разпределението на дохода. Обще
ствената и стопанска реформа постави 
като основа на обществено-икономичес
ките отношения дохода, т.е., условията 
и резултатите от работата изцяло, да 
бъдат под колкото се може по-непосред 
ствен контрол на трудовия човек в 
сдружения труд. Върху тази основа е 
утвърдена и непосредствената задача да 
се осъществи по-голямо участие на тру 
довите организации в реализирания до
ход.

Нужно е по-енергично да работи, 
щото вътрешните икономически отноше
ния в трудовите организации, цялото са 

договаряне и решаванемоуправително 
да се урежда на икономически катего
рии (каквито са цените, кредитът и дру
ги;, т.е. върху ооективни критерии за 
резултатите на труда на сдружения ра- 
оотник, трудова единица, т.е., на всички 
трудови оощности, където се осъществя 
ьат самоуправлението и доходът.

-хрез планирането като самоуправи
телен договор тряова да се свързват ии 
тересите на всички производители и на 
техните колективи с цел да се намерят 
наи-съвременни техноложки и икономи 
чески решения за цялата самоуправите- 
лна организация. 11о такъв път тряова 
да се осъществи връзката на пазара сьс 
възможностите за развитие на трудова
та организация. Стабилността на поло
жението на трудещия се изисква в пла
на да се утвърждават условията за съз
даване и разпределение на дохода 
на личните доходи и натрупването 
развитие на трудовата организация.

тивна намеса се налагат и определени 
обществени планови акции, за обществе 
но насочване и съгласуване на дейно
стта иа трудовите организации в тази об 
ласт с общите цели на стопанското раз
витие.

Необходимо е да се разработи си
стемата на дохода като основа на инте
гриране на всички дейности в един про 
цес на обществения труд в рамките на 
който всеки си създава дохода според 
резултатите от труда.

Отношенията между трудещите се в 
различните дейности трябва да се въз
становяват и все повече развиват свобод 
но и непосредствено, на самоулравител- 
на основа.

В отношенията на пазара още и по 
съответен начин не са утвърдени обек
тивните условия за създаване на дохо
да и не са разработени инструментите 
и механизмите, които да обезпечават по- 
последователно разпределение според 
труда. Затова има големи разлики в от
ношенията и в личните доходи меж
ду отделни отрасли, дейности и група- 
ции, които не са засновани върху ре
зултатите от труда, но на дохода, в 
който се съдържат елементи на рента, 
екстра-доход, монополизирано положе
ние и тн. Такива явления нарушават 
реалните отношения в общественото въз 
производство, предизвикват в социален 
и икономически смисъл неоправдани ра
злики и пораждат политически пробле
ми.

заводи,

8. Като се изхожда от приетата по
литическа насока необходимо е да се 
разработи и приспособи системата и пра 
ктиката на планирането към самоупра- 
вителната структура ма обществото ка- 
кто по метод, така и по организация. 
Планирането трябва да израства из тру 
довите организации, да се базира на до 
говори между тях, между техните сдру 
женил и камари, профсъюзите и обще
ствено-политическите съвместности.

Така самите трудещи се биха вли
яели непосредствено върху оформяне
то на плановите цели и задачи и върху 
мерките по осъществяването на тези 
планове. Така политиката на разшире
ното възпроизводство, развитието на ма 
териалните основи на стопанството и на 
другите обществени дейности, модерни
зирането, интеграционните процеси и 
другите елементи на икономическото ра 
звитие ще станат съставка на устано
вената със самоуправителни договори 
политика. Осъществявайки своето вли
яние върху тези договори обществено- 
политическите съвместности трябва със 
свои мероприятия да съдействуват за 
тяхното съгласуване и провеждане. За-

ва ще се предприемат явленията, та от
ношенията да се развиват по-последо- 
вателно върху основите на самоуправи
телно свързване на тези дейности със 
сдружените производители, които създа 
ват тези средства.

Банките трябва да осъществяват сво 
ята оправдана икономическа функция 
за концентриране и циркулиране на сре 
дствата на предприятията като инстру
мент на сдруженото стопанство. Сдру
жените трудещи се, със средствата на 
които разполагат банките, трябва да ре 
шават самоуправително как най-рацио
нално ще се ползват тези средства на 
банките.

за

Оборотът на средствата за натруп
ване в трудовите организации и техни
те обединения трябва да се основава 
върху икономическите интереси на тру
дещия се, на трудовата единица и орга
низация, без извъникономически, моно
полни и подобни влияния.

Натрупването не може да се отчуж
дава от трудещите, които го създават. 
Затова е необходимо да се развива и у- 
съвършенствува кредитния и оборотния 
механизъм и инструмент. Свободният о- 
борот на средствата трябва да става на 
базата на условията, които се утвърж
дават със самоуправителен договор.

Изграждането на самоуправителни 
отношения в трудовите организации ис
ка ясно да се разграничи отношението 
между самоуправлението и ръководене
то в процесите на технологията и на 
труда. Ръководенето на процесите на те 
хнологията изисква пълна отговорност 
от трудещите се, специалистите, на кои
то е доверено, защото това е необходи
мост на съвременната организация на 
производството. Комунистите трябва е- 
нергично да се противопоставят на опи
тите трудещите се да бъдат доведени в 
положението на наемни работници и на 

менаджерска, технократска и по
добна тенденция' и практика, с които се 
отчуждава от непосредствения произво
дител неговото решаване за условията 
и резултатите на труда. Положението 
на специализираните служби в самоуп- 
равителната трудова организация след
ва да бъде основано върху самоупра
влението и дохода. То изисква да бъдат 
намерени съответни решения, с които 
тяхното обществено-икономическо поло
жение да се съгласува с положението на 
производствениците.

5. По-съвременното производство и- 
по-стабилни и по-съгласуванмзисква

функции на пазара и по-организирана, 
по-модерна търговия. Това налага да се
свържат политиката на производството 
и на развитието с постоянно проучване 
и анализиране на пазара, свързване ме 
жду производствените и търговските ор 
ганизации, урспгдане на техните взаим
ни отношения и на отговорността им по 
отношение производството и пласмента, 
модернизирането на търговската мрежа 
и нейното опиране върху службата за 
проучване и развитие, а също и разви
тие на системата на вътрешните отноше 
ния в търговията.

С мероприятията в системата и с 
политиката на всички обществено-поли
тически съвместности трябва да се при
способи цялата система на търговията 
към
развитието на производството, както и 
към промените в обществените отноше-. 
ния. При това трябва да се отстранят 
всички монополистически прояви за зат 
варяне на пазара като същевременно се 
ооигури обществените средства в търго
вията и доходът да се съгласуват по на 
чина на създаването и възпроизводство
то със системните мероприятия в дру
гите дейности.

6. Лоно е, че развитието на система
та на дохода изисква по-нататък да бъ
де усъвършенствувана системата на це 
иите. Редом с процесите на либерализи
рането и на отстраняването на излишна

Президиумът и Изпълнителния ко
митет на ЦК на СЮК считат, че тря
бва час по-скоро да се усъвършенству- 
ват условията и мерките, които влияят 
върху създаването на дохода и съще
временно да се разработят инструмен
тите, които да действуват по посока на 
икономически нормално отделяне на сре 
дства за разширено възпроизводство и 
за лични доходи, а в зависимост от ре
ално осъществените резултати и общи 
отношения в личните доходи. За съща
та цел е необходимо да се усъвършен- 
ствуват инструментите на плана и обще 
ственото определяне на условията за ра 
бота, да се учреди и развива системата 
на самоуправителното договаряне и спо
разумяване между самите стопански ор
ганизации и тези от нестопанските дей
ности, както и между стопанството, про 
фсъюзите и съответните органи на об
ществено-политическите съвмесности. 

Към това трябва да се приспособи и дан 
ъчната система.

3. Неизбежно е да се установи на
соката и динамиката на деетатизация 
на репродукцията в отношенията на раз

дачата на органите по планирането е ка 
то ползват резултатите на научно-изсле
дователската работа да дадат научно-а
налитична основа за самоуправително 
утвърждаване на политиката на разви
тието и за съгласуване на нейните еле
менти между обединенията на производ 
ителите, стопанските отрасли и други
те обществени дейности.

9. Развитието на стопански слабораз 
витите републики и краища е съществе- 
1а основа на нашата система и устано

вената политика. Президиумът и Изпъл 
нителният комитет на ЦК на СЮК счи
тат, че е необходимо да се усъвършен- 
ствува и направи по-ефикасна система
та на финансирането на развитието на 
тези краища с помощта на фонда и на 
други форми на финансиране, съобраз
но с промените в обществено-икономи
ческата система.

изискванията на потреблението и
всяка

10. Изграждането на самоуправител- 
ио предприятие трябва да се основава 
върху принципа за осъществяване на 
самоуправлението и дохода във всички 
форми на обединения труд — интегра- (Следва на 3 стр.)

25 ГОДИНИ ОТ ЕПИЧЕСКАТА БИТКА НА СУТЙЕСКА нож. Човекът правеше усилия 
же парче месо от живия кон, но няма-

нямаше сили
бив към Зеленгора. Начело била Първа 
далматинска бригада. Макар и много на
малена, тя се пробивала. Немците затва 
ряли обръча след нея.

Партизанските съединения се разпа
дали и като феникс, отново се раждали, 
самоинициативно, от отделни бойци. Как 
изглежда това? Комендантът на брига
дата Велимир Якич така рапортувал на 
члена на Върховния щаб Иван Милути- 
нович:

__ Плен си на Върховния щаб, аз съм 
войник. Искам да ти предам рапорт. По 
ложението на нашата бригада е нередо
вно и тежко. Командващият кадър по
чти загина. От 700 бойци, колкото наб
рояваше нашата бригада преди да влез
не в боя. паднаха 320 души. Има много 
ранени, не зная колко. Кажи на ДРУ" 
гарите, че нашата бригада е на своите 
позиции и тук ще остане. Смърт на фа
шизма — свобода на народа!”

Привечер на 12 юни бойците на Са
ва, болни и изтощени, ранени и тифу- 
сари, се спускали низ Драгош седло към 
набуялата Сутйеска. Оставяйки след се
бе^ си мнозина до крайност изнемощели 
бояци и ранени по планината Равно го- 
рйе и във вълните на реката, останали
те в неделя, на 13 юни, минали Сутйеска 
и тръгнали на шурм срещу небето.

да отре-
V

ШАТ0 ТЕЧЕ РЕКА СУТЙЕСКА... ше сили. Но и животното 
да избяга.

Друже — каза с треперящ глас — 
отрежи парче, ако мислиш, че трябва 
да живея” ,..

А от чуките и облаците свистяха кур 
шуми, ревеха гранати, Разкъсваха 
и кости.

В последната фаза 
битка, едномесечните 
трудно да се вярва, че са по 
човека, главните партизански сили, след 
най-мрачната нощ между 9 и 10 юни се 
пробиха до Зеленгора

В средата на тоя месец се навършват 25 години от пробива на 
Сутйеска, което е повод за настоящия фейлетон, съставен във основа на 
исторически, мемоарни и други документи. Битката на Сутйеска

от най-светлите страници от новата

земя
стана

на едномесечната
вече легенда и епопея, защото е една 
история на югословенските народи.

усилия, за които е 
силите на

бригада. Тя успяла от 5 до 9 юни да 
спре неприятеля, който настъпвал към 
Тйентище. Това бил един от съдбоносни 
те моменти.

Ако някога някой е щурмувал към 
небето в борбата за себе си и човека, 
тогава това са били партизаните на Су
тйеска.

Първо — на 15 май неприятелят сте
гнал обръча. Това прекъснало лекуване
то на ранените. Тогава партизаните на
правили опит да се пробият към Фоча. 
Но неприятелят осуетил опита им и още 
повече стегнал обръча. Тогава те тръг
нали към Вучево — на Сутейска. Непри
ятелят пръв стигнал на Вучево, но VI 
източно-босанска и I пролетерска бри
гада го принудили да се спуска по стръм 
ните склонове. Пътят от обръча водил 
само през Сутйеска! Това била единстве 
ната надежда, макар и малка.

Лявата страна на Сутйеска към Зелен 
гора защищавала Втора далматинска

и нататък на се
вер. С тях на 15 юни на Яхорина при
стигна и Върховният щаб.

По същото време другата част от 
Народоосвободителната войска си про
биваше път от Пива през Вучево към Су 
тиеска. Трета ударна дивизия на Са
ва Ковачевич беше получила задача да 
защищава отстъплението на главната 
част и да се грижи за ранените.

„Нашето положение —
Смъртта първо покосила

Ужасни картини
Партизаните били изморени, кръвта 

жестоко биела в жилите им. И мъртви
те и живите еднакво били извън живо
та. А на всичко отгоре владеел глад, по- 
-тежък от неприятелските картечници и 
топове, придружени от петнист тиф.

... „На пътя срещнахме ешелон ти- 
фусари. Приличаха на сенки, които се 
движат безцелно по безпътицата.

Изведнъж край пътя видяхме измо
рен кон. Край него също така изморен 
човек. На единия си крак носеше скъсан 
ботуш, а другия му крак беше бос и 
кървав. В треперящата ръка държеше

нередовно!...
„ една група

ранени. Не могли да се движат. Остана
ли по пещерите около Пива.

Дивизията на Саво Ковачевич, 
на част от централната болница и оста
налите ранени, била обкръжена на 10 
юни на Вучево. Легендарният 
решил на Сутйеска

с ед-

комендант 
да се направи про- (Следва)
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Насоки за най-важните задачи на СЮК
(Продължение от стр. 2)

НУЖНИ СА ПО-С1УОШ КгШЕМи 
ЗА Ш-ОФ150ИОНАЛНИ1Е, Щщ-АЛНи 
И ПОЛИТИЧЕСКИ КАЧЕСТВА ш-ц ИЗ 
Ьиглшди на т ькоъодни хаьох- 
ииДИ

а все повече в другите области на обще
ствения труд, бързото развитие на кои
то става иредусловие за по-е<рикасна ра 
оога.

по-бързото развитие на самоуправ- 
и последователното (осъществя- 

ьине на реформата на университетите е 1 
единственият път за ефикасно решава
не на натрупаните проблеми и за откри
ване на по-нататъшни перспективи на 
виошето ооразование. Съюзът на кому
нистите ще се бори факултетите и дру- 
тите високообразователни институции да 
се развиват като самоуправителни оо- 
щносги на студентите, преподавателите 
и другите раоотници в тях. Необходимо 
е да се създадат условия за пълно уча
стие на студентите в самоуправлението, 
за да можем отговорно да влияем вър
ху решаването на всички въпроси във 
висшето образование и своето лично по
ложение.

лспието

цаване работа на специалистите, о- 
сооено на младите, е едно от съществе
ните условия за успешно осъществява
не на реформата. За да се осъществи 
това тряова да се превъзмогнат всички 
съпротиви, които имат свои извори в кь 
согледството на някои трудови органи
зации, на натиска на примитивизма и на 
тенденциите за консервиране на съще
ствуващата неблагоприятна квалифика
ционна структура.

хз. Неотложни са и измененията на 
законопредписанията в ооластта 
довите отношения, които очевидно спъ
ват утвърждаването на раоотническото 
самоуправление, законодателството в та 
зи и подоони области тряова да остави 
на трудовите колективи повече място за 
самостоятелно решаване на базата на са 
моуправителните актове, недица от тези 
въпроси могат да се решават договорно ме 
жду трудовите организации и профсъю 
зите.

Съгласно необходимостта да 
сили отговорността е необходимо 
изострят критериите за професионални
те, морални и политически качества при 
избирането на ръководни раоотници в 
самоуправителките

се за-
да се

трудови организа
ции. гова налага допълнително и поето 
янно образование и усъвършенствуване 
на кадрите съгласно нуждите на съвре
менното производство и на самоуправ
лението.

на тру

Нужна е постоянна м всестранна об 
ществена помощ на трудовите колекти- 
те .от страна на всички организирани об 
ществени сили — Съюза на комунисти
те, профсъюзите, други обществени ор
ганизации, камари, научни и образова
телни институции — за по-успешно раз
витие в трудовите организации на си
стемата на самоуправителните отноше
ния и за отстраняване останките на ад
министративното уреждане на стопански 
те отношения. Специално трябва по-на
татък да се изгражда ролята и организа 
ционната система на профсъюзите с цел 
тази организация да бъде силна опора 
на трудещите се в развитието на само
управлението, на техните взаимни отно 
шения и солидарност, профсъюзите трн 
бва да станат носители на организирана 
помощ на всички оощесгвени сили вс.в 
всекидневната раоота и в развитието на 
самоуправлението.

11. а осъществяването на политика-

СК РЕШИТЕЛНО ЩЕ СЕ ЗАСТЪПВА 
ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА 
СТРУКТУРА НА СТУДЕНТИТЕ В ПО
ЛЗА НА РАБОТНИЧЕСКАТА И СЕЛ
СКАТА МЛАДЕЖ.

Съюзът на комунистите решително 
ще се застъпва за подобряване на соци
алната структура на студентите в пол
за на работническата и селската мла
деж. За това при утвърждаването на по 
литиката на кредитирането и стипендии 
рането трябва да се изхожда: от имот
ното състояние способностите и резулта 
тите в следването. Студентите трябва не 
посредствено да участвуват в утвържда 
ването и осъществяването на тази по
литика, в решаването на всички други 
въпроси, от които зависят условията на 
следването и на техният живот и само
стоятелно да управляват с обектите на 
студентския стандарт.

Следването средно трае много дъл
го, което е обществено неоправдано и 
скъпо. Такова положение може да се 
преодолее с дълбоко реформиране 
висшите училища, модернизирането и 
интензифицирането на тяхната работа, 
развитието на системата на активното 
следване, засилването ролята на препо
давателите и студентите като суоекти 
на образователния процес.

организациите на Съюза на комуни
стите са длъжни да извършат полити
чески анализи за причините на поло
жението, слабостите и отпорите по пътя 
към самоуправително реформиране на 
образователната система, специално на 
висшето образование. Върху такива ос
нови тряова да се изготвят дългосрочни 
програми за акции. Нужно е в тяхното 
осъществяване активно да участвуват 
всички отговорни обществени фактори, 
осооено преподавателите, учащата се и 
студентската младеж.

1И. Необходимо е да се ускори рабо
тата по приемането на системни реше
ния в областта на здравното осигурява
не, която се намира на публично обсъ
ждане. 1гри това трябва да се изхожда 
от принципа на самоуправлението и со
лидарността на трудещите се в решава
нето на основните проблеми на здрав
ната защита и от ясните икономически 
отношения между социалното осигуря
ване и здравната служба.

19. Президиумът и Изпълнителния 
комитет на ЦК на СЮК считат, че про
мените в системата на пенсионното оси
гуряване трябва да обезпечат: първо, 
постепенно отстраняване на разликите 
в размера на пенсиите на пенсионери от 
едни и същи категории, които не са по
следствие от разликите в приносите 
през прослужените години, второ, изво
рите на средства за пенсионно осигур
яване да се формират така, за да се съ
здаде възможност за финансиране на 
текущите нужди и създаване на резер
ви за реализиране на първата задача.

20. Очевидно е изоставането в орга
низирането на обществена грижа за де
цата. Необходимо е чрез самоуправител
ни договори на трудовите организации, 
обществено-политическите общности и 
други обществени фактори непрекъсна
то да се работи за увеличение броя на 
детските домове, постепенно организи
ране на целодневно пребиваване на де
цата в училището и други видове ста
рание за децата в унисон с материал
ните възможности.

21. В съществуващите условия е въз 
можио неоправдано да се получават до
ходи във основа на притежание на ма
териал™ блага като: жилища, вили, ие 
застроени площи на неземеделци и др. 
Използвайки недоизградеността на си
стемата и неефикасността на държавни
те органи, отделни лица взимат под 
наем или препродават такива блага и 
получават неоправдано високи лични до 
ходи. Това е предмет на оправдано по
литическо осъждане. Необходимо е спе
шно да се предприемат мерки, за да се 
попречи да се заработва по този начин, 
тоест, да се обложат с по-високи данъ 
чни облагания и обществени дажби.

22. Президиумът и Изпълнителния 
комитет на ЦК на СЮК считат, че успе
шното и бързо осъществяване на Резо-

14. Необходимо е да се развива само 
управлението в ооластта на жилищното 
строителство от становището на по-голя 
ме и ло-ефикасио включване на ползъа 
щите жилищата в управляването 
жилищното стопанство. с текущи мерки 
са осигурени средства за увеличаване о- 
оема на жилищното строителство, това 
Ще съдепетвува за но-дооро използване 
на строителните и следващите го произ 
водегвени мощности и за 
на раоога на повече хора. Налага се да 
се разраооти една система от мерки, с 
които да се осигурят условия за рацио
нализация на жилищното строителство, 
за изграждане на по-евтини жилища и 
за 1Ю-1 олямо ангажиране на лични сред 
ства за тази цел.

ю. С инструментите на системата и 
на политиката на разпределението тря
ова да се осигури цялото оюджегно пот 
реоление да се движи в границите на 
получените приходи, категорично да се 
настои оюджетната система от комуната 
до федерацията да се изгражда по-на
татък върху основите, които не позволя 
ват бюджетното потребление да се уве
личава стихийно за сметка на стопан
ското развитие.

Трябва да се осигури контрол над 
употребата на бюджетните средства от 
страната на трудещите се.

Ю. Заспиването на стремежа за раз

на

настаняване

та на разпределение според трудов е- 
фект в днешните сложни условия има 
определени колеОания, съпротива и де
формации. Зарад разликата в условия
та на работа и в резултатите от нея се 
явяват значителни разлики в размери
те на отделни лични доходи. Затова е 
необходимо с цялата система на данъч
но облагане да се осигури последовате
лно осъществяване на принципа граж
даните, които имат по-големи лични до
ходи да допринасят повече в издръж
ката на общите потреби. За това трябва 
да се използва прогресивното облагане 
с данък, диференцираната политика по 
данък-оборота и по другите данъчни об
лагания.

Увеличаването на производствената
сила на обществения труд е основно ус витието На науката и укрепването на не
ловие за реализиране полит йното влияние върху практиката е ва-
стоянно повишаване на реалнит жен фактор за общественото развитие,
доходи и също за намаляване р - , по-голямо и по-щироко ползване на на-
те между тях. ____ учно-йзследователската работа, във вси-

Зарад утежнените условия, в които ^ чки дейности изисква по-непосредстве- 
се намира стопанството някои пр Д но и по-траино свързване на научно-из-
тия са изпаднали в материални РУД ледователските заведения с практиката
нения. Личните доходи там са °™ “ . и нуждите на трудовите организации,
но малки. Нужно е да се пред Р» - Върху тази основа да се осигурява вза-
конкретни мерки да се обезпечи на ТРУ&?>ИМН0 осигуряване на този труд од стра- 
довите организации с икономическа пер на на труДОВИте организации на техни-

да получат средства от фонд те сдружения и обгцествено-политиче-
общите резерви. 1ам, където т ските съвместности. Оъществяването на

кова развитие е невъзможно, тряова такава насока е неизбежно свързано с
организирана обществена акция да с енергичното ликвидиране на отпора про
вземат мерки за преквалифициране н тив прилагането на науката в производ-
работниците, за да могат да се включ ството и във всички обществени дейно-
в производството. сти, които произлизат от примитивизма,

Минималните лични доходи в отдел- технократическия консервативизъм и
ните отрасли и в отделни краища тря- бюрократичния монопол. Нужни са по-
бва да се установяват със спогодоа ме- големи усилия да се превъзмогнат тен-
жду трудовите организации от съответ- денциите за сакриване па някои научни

отрасли, профсъюзите и обществено- институции и трудови организации, 
политическите общности. В това отно
шение е нужно да се 'изготвят спешно 
съответни решения. За тази цел ^ по-у- 

трябва да се установи функци- 
на съвместните резер 

вни фондове на трудовите организации, 
с които фондове ще си служат труде- 

солидарна акция в ра 
затрудне

на
Подготвяне на специалисти за производ
ството

със собствени средства има голямо зна
чение за стопанското развитие на стра
ната.

нужно е, също така, да се осуетят 
опитите под вида на сдружен труд да 
се формират частни предприятия (на
пример посреднически агенции и подоо
ни организации), което е несъвместимо 
с нашата конституционна система.

конституционните разпоредби дават 
широки възможности за развитие на 
инициативи на гражданите за сдружа
ване на труда, но тези инициативи мо
гат да се реализират само във вид на 
социалистически предприятия с иденти
чни отношения, права и задължения, 
както при другите самоуправителни пред 
приятия. Органите на управлението тряб 
ва ефикасно и бързо да махнат всяка 
поява на деформация в тази област.

23. Неминуема е необходимостта съо 
тветни обществени органи час по-скоро 
да съгласуват данъчната система с про
мените станали в нашите материални и 
обществени отношения. В осъществява
нето на тази задача трябва, между дру
гото, да се изхожда от факта, че данъ
чната система и политика трябва да ста 
нат един от важните фактори в плани
рането и икономическата политика на 
всички обществено-политически съвмес
тности и да бъде сигурна основа, с ко
ято да се пречи на икономически неоп
равданите социални разлики. С това ще 
постигне това, че оня който повече за
работи, повече да допринася за стопан
ското развитие и общото потребление. 
Трябва покрай това да се премахне все
ки вид доход, който се получава по ос
нови, противни на нашата система.

спектива 
вете на

ни

ИЗ ОСНОВИ ДА СЕ ПРОМЕНИ СИС
ТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

точнено 
ята и политиката 17. Президиумът и Изпълнителният 

комитет на ЦК на СЮК констатират, че 
твърде бавно се реформира образовани
ето и че е необходимо да се промени из 
основи. Касае се за изграждането на 
система на образование, която да отго
варя на нуждите от развитието на съ- 
времените производителни сили и твор
чески способности на младежта и труде
щите се и изграждането на социалистиче
ски отношения. Такава система на обра

ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИТЕ 
СЪВМЕСТНОСТИ В МНОГО ОБЛАСТИ 
РАБОТЯТ КАТО ЗАТВОРЕНИ ОРГА
НИЗМИ

щите си в своята 
зрешаването на временните
ния.

24. Съюзът на комунистите изцяло' 
ще се застъпва за развитие на социали
стическата солидарност, за по-хуманни 
отношения между хората. Той трябва да 
бъде начело на обществената акция сре
щу привилегиите, паразитизма, бюрокра 
тическия и друг монопол, занемаряване- 
то на обществените задължения, егоис
тичните злоупотреби, спекулата и други 
видове нарушения на социалистически 
те норми на обществено действие.

ПРОБЛЕМИТЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА
ИЗМЕНЕНИЕТО В И Д ВСЕСТРАННОТО 
РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСКАТА СТРУ
КТУРА зование ще допринася за интегриране

то на всички сфери на обществената ра
бота и на всички обществени слоеве. По 
този начин образованието ще служи за 
превъзмогването на яза между физиче
ския и умствения труд.

Необходимо е решително да се ра
боти върху консолидацията на образо
вателните общности, в които по всички 
тези въпроси заедно ще решават сто
панските организации, образованието и 
другите дейности, гражданите, обществе 
но-политическите общности и обществе- 

организации. Със свързването и обе
диняването на средствата, централизира 

републиката, относно в републикаи 
ската образователна общност и със сред
ствата в отделните образователни общно 
сти, а и с други мерки — трябва да се 
обезпечи цялата самоулравителна орга
низация на образованието да се развива 

интегрирана система, способна пла-

12. Президиумът и Изпълнителният 
ЦК СЮК констатират, че безкомитет на 

достатъчно ефикасност се решават про
блемите за настаняване на работа. Нео
бходима е добре организирана и едина 
обществена акция на всички равнища, 
за да се разрешат успешно тези въпро
си. Проблемът за настаняване на рабо
та трябва енергично и ефикасно да се

и всестранното
П

решава с изменението В демократизацията на нашето об
щество са постигнали твърде важни ус
пехи, но те не са вече достатъчни 
лна степен да се насочи 
на гражданите в нашата страна 
говорно обществено решаване. Борбата 
за самоуправление милиони трудещи се 
в нашата страна превърна в съзнателни 
управители с обществените работи,

(Следва на 4 стр.)

структура. То-развитие на стопанската 
ва ще се изрази в програмите за иконо
мическото развитие в модернизирането 

стопанството и об

ни
в пъ-ни в

инициативата 
към от-

и реконструкцията на 
Ществените дейности. При утвърждава
не политиката за настаняване на работа
и за развитието трябва да се държи сме 
тка, че относително все по-малко хора 
иде се ангажират непосредствено в сфе
рата на материалното производство,

като
ново да развива своята дейност и да съ
гласува вътрешните отношения.

люцията на Съюзната конференция на 
Социалистическия съюз за личния

кои-
труд
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НАЙ-ВАЖНИТЕ ЗАДАЧИ НА СЮК мостоятелно повдигане и всестранно об
съждане на актуалните задачи на наши- 
я обществен живот, за бързо решаване 
на въпросите, съгласуването на стано
вища и на по-голямо единнодействие в 
провеждане 
е необходимо по-ефикаоно да работи ця 
лата скупщинска система и всички дър
жавни органи на федерацията, репуб
ликите и комуните, да се засили влия
нието и отговорността на всички обще
ствено-политически организации, 
ПОЛИТИЧЕСКАТА ОТГОВОРНОСТ НЕ 
МОЖЕ ДА Е ОБЩА И ПО ПРИНЦИП.

становищата. Същонаята и републиките утежняваше ефикас
ното действие и решаване на отговор
ните органи във федерацията и в репу
бликите.

Тези и подобни фактори и причини 
влияеха бавно да се взимат решения по 
някои належащи проблеми на нашето 
стопанско и обществено развитие.

1. Президиумът и 
комитет на ЦК на СЮК. считат, че в 

Съюзът на комуни-

ологически позиции на буржоазната по
литическа държава или на бюрократи- 
чио-етатистическия консерватизъм.

Една от вадените форми на проява 
на тази акция на антисамоуправителни- 
те сили са исканияата и тежненията им 
към т'.н. политически плурализъм, който 
води потекло от идеологията ма граждан
ския леберализъм, и за превръщането 
на политическата система на социалисти 
ческата самоуправителна демокрация в 
многопартийна система. Вторият вид на 
антисамоуправителните тенденции се из
разява в ултралевичарския радикали- 
зъм, които иска свободно поле за дей
ствие на разни групи за натиск с вси,г 
чки средства, което също би водило към 
разоряваие иа системата «а самоуправи- 
телната демокрация.

В интерес иа развитито иа истински 
демократизъм, зарад осъществяването иа 
дългосрочните цели иа работническата 
класа и правата на трудещите се да ре
шават самостоятелно, за своя сдружен 
труд и резултатите му. Съюзът иа кому
нистите и самоуправителните сили 
обществото няма да позволят непосред
ствената социалистическа демокрация, 
която изграждаме да се разтяга между 
стремежа за поддържане и обновяване 
на бюрократически монопол и за осно
ваване на многопартийна система. Това 
е причина повече по-бързо да се при
стъпи към по-нататъшено изграждане 
ма политическата система, към развитие 
на все по-висши форми на непосредстве

(Продължение от 3 стр.) 
то не приемат сляпо подчиняваме, хара
ктерно за етатистични и технократични 
системи, а ни покровителско отношение 
на обществените органи и организации, 
които взимат решения. По-младите поко 
ления, които изразяват новите нужди и 
нов подход към отделни видове разви
тие на обществените и политически от
ношения особено чувствуват, че в съ
ществуващата демократическа организа
ция на нашето общество не могат ви
наги да намерят достатъчно простор за 
своето потвърждаване. <

Макар че политическата система съ
ществено е демократизирана, особено в 
някои области, очевидно е, че не съще
ствува най-подходяща непосредствена 
връзка между всички равнища на поли 
тическо решаване със самоуправителна 
та обществена основа. Още съществува 
твърде голям дисонанс между представ 
ителните тела и органите на обществе
но-политическите организации и непос
редствената демокрация като революцио 
нна самодейност на масите, като форма 
на свободно изразяване и формиране на 
интересите на основните социални сили.

Органическата свързаност на всич
ки организми и формирана непосредстве 
на демокрация и представителните тела, 
в които интересът на самоуправително- 
сдружения труд ще бъде движещата си 
ла на целокупната политическа систе-

Изпълнителният
Политическата отговорност не може 

да бъде само обща и по принцип. Тя 
трябва да се изразява и като отговор
ност на определени органи и хора за 
дадена политика, нейното провеждане и 
нейните резултати. Носителите на обще
ствени компетенции, които не постигат 
успех в работа си, трябва да отстъпят 
място на по-способните

4. Скупщините ще се развиват като 
по-влиятелни и по-ефикасни работни ор 
гани преди всичко пооредством по-пря- 
кото свързване със самоуправителната 
обществена база и с това, че камарите 
на трудовите общности още по-бързо и 
по-последователно ще развиват и ония 

дейности, които ги правят най-ви-

следващия период 
стите, отговорните органи във Федера
цията, републиките и общините и всич-

обществено-политически-организа- 
Социалистическиятки

ции, преди всичко 
съюз, профсъюзите и младежката орга
низация трябва да се борят за взимане 

нужните мерки, за да се изграждат 
такива отношения и институции на не
посредствената демокрация, все по-спо- 
собна творческа 
тичния диалог да се насочва към конструк 
тивни социалистички резултати и в та- 

отношения да обе
динява всички социалистически сили на 
нашето общество, специално прогреси
вните стремления иа новите поколения.

ма

критика и демокра-

кива демократични
на свои

сши самоуправителни тела в отделните 
области на обществения труд.

Демократичният механизъм на скуп 
щините трябва да се развива и така, че 
да дава подтик и възможност законода
телните инициативи в скупщините да не 
се ограничават само с управленията или 
изпълнителните органи, или на самите 
органи в скупщините, както това става- 

досега. Напротив това трябва да ста
ва така, че повече да 
отношенията и сътрудничеството на ску 

Социалистическия съюз,

КОМУНИСТИТЕ ТРЯБВА ДА СА СПО
СОБНИ С ДЕМОКРАТИЧНИЯ ДИАЛОГ 
ДА ДЕЙСТВУВАТ ВЪРХУ СЪЗНАНИЕ
ТО НА ХОРАТА СЪС СИЛИТА НА 
СВОЯТА НАЙ-ПРОГРЕСИВНА НАСО
ЧЕНОСТ

2. Комумнистите трябва да настоятима, е ключов въпрос на развитието 
действителната победа на непосредстве
ната демокрация. По- малките и по-го- 
леми обществено-политически съвмест- 
ности в много работи все още се дър
жат като затворени политически орга
низми. Това утежнява да се проявят не
посредствено и да влияат енергично

вътрешната организация на Социалисти-
по-способна за

шена демокрация.
Самоуправителната демокрация 

че развива и е способна да развива по- 
нататък такава свобода за човека и та
кова богатство на демократични форми 
и средства, каювито не е могла да създа

се изхожда отческия съюз да станеве-
ефикасно подтикване и насочване де
йността на гражданите, да развива ди
алог между хората и техните организа- 

тази основа да допринася за

пщините със 
профсъюзите и другите обществено-по
литически организации, с републиките, 
комуните и трудовите организации.

За да осъществят своята обществе
но-политическа роля, 
основават своята работа върху широка
та свързаност с обществено-политичес
ките, трудовите и другите организации 
V. с научните институции, като прилагат 
най-развитите форми на договаряне с 
тях и ще намират сюответни начини за 
участвуването им в работата на скуп- 
щинските тела. Исканията и инициати
вите. които се формулират в обществе
но-политическите организации и меха
низма на непосредствената демокрация 
задължават представителните органи да 
ги разглеждат и вземат отношение.

Нужно е скупщините да се освобо
дят от работите, които съгласно нашата 
система трябва да вършат изпълнител-, 
ните тела, т.е. органите на управлението. 
Отговорността за провеждане политика
та трябва да се концентрира последова
телно в изпълнителните тела и управи
телните органи, като те имат пълна са
мостоятелност, но и пълна отговорност 
за работата си.

5. Управителните органи във феде
рацията, републиките комуните повече 
са носочени към изготвяне на законо-

ции и на
оформянето на становища, с коитоде пито една демократична система в човърху работата на политическите цен-

скупщините ще

За подрастващото поколение по-големи обществени грижи. предписания и управляване въз основа 
на тях. а по-малко към тяхното изпълн 
яаване и проверка, колко те са ефикас
ни на практика: Честото меняване и бър 
зо издаване на законопредписанията, 
без съотвени анализи, констатации и под 
готовки създава чувството на импрови
зации и на правна несигурност. Неизпъл 
няване на законопредписанията създа
ва често сериозни обществено-политиче
ски проблеми.

Управлението трябва бързо да се из 
гражда и приспособява към самоуправи 
телната структура на обществото, да 
бъде все по-квалифицирана по състав, 
да се свързва по-интензивно с научните 
институции и да се ползва в работата си 
повече с научните резултати. Това ще 
допринесе за нейната ефикасна работа, 
за следене на явленията, за контрол и 
изпълнение на задачите в рамките на 
компетенцията им.

С ефикасна работа на органите на 
управлението и с организирана общес
твена акция най-решително трябва Да 
се изостри борбата против неотговорното

влияе върху практиката на отговорните 
държавни и обществени органи. Така 
Социалистическият съюз ще се изгра
жда като най-широк самоуправителен 
организъм на цялото общество.

Нужно е Съюзът на комунистите и 
членовете му повече да се ангажират в 
дейността на Социалистическия съюз ка 
то негова идейна и политическа движе
ща сила. Разрешаването на обществени
те проблеми не завиои само от решени
ята на Съюза на комунистите и от това 
какви ще се становищата, които той фо 
рмулира. То ще завиои от това, дали 
трудещите се приемат тези становища и 
ги превръщат в своя собствена воля и 
акция и дали са готови да се борят за 
тяхната реализация в своите самоуп
равителни организации и в обществени
те отношения.

За реализиране политиката на Съю
за на комунистите е от решаващо значе- 
комунистите да са способни в демокра
тичния диалог в СССРН, профсъюзите, 
младежките и други организации и в 
целокупния механизъм на самоуправле
нието и непосредствената демокрация да 
въздействуват на съзнанието на хората 
със силата,на аргумента, със силата на 
своята най-прогреоивна ориентировка, 
да ги вдигат на акция и така да влияят 
върху цялото обществено развитие. В та 
кава демократична борба на мнения ко
мунистите изграждат и себе си, и своята 
политика.

3. Президиумът и Изпълнителният 
комитет на ЦК на СЮК обсъдиха все 
по-големите и по-оправдани обществени 
критики, отправени към ръководните те 
ла зарад тяхната неефикаоност в рабо
тата, зарад бавното решаване на систем
ни въпроси, недостатъчно ефикасно осъ 
ществяване на обществената и стопанска 
та реформа и зарад колебанието и ба
вността в провеждането на решенията 
и заключенията.

На заседанието бе посочено и това, 
че трябва да се вземат мерки за по-ефи 
касна работа на ръководните органи на 
СЮК и на Съюза на комунистите в ре
публиките, преди всичко в смисъл на са

вешката история. Тя е способна постепе
нно да превъзмогне всички форми на по 
литически монопол и на отчуждаване 
функциите на общественото управлява
не от трудещия се.

Самоуправителната демокрация не 
може да се декретира, нито да се осигу
ри само със съответни разпоредби на 
Конституията. За нея трябва да се бор
ят упорито всички прогресивни сили на 
нашето общество начело със СЮК и то 
така ,че да променят съотношението на 
силите в нашето общество към по ната
тъшно засилване на самоуправлението. 
Нужно е по-смело и по-бързо да се от
варя политическата система към новите 
социалистически и демократични проце
си и инициативи в нашето общество, а 
специално към младото поколение. От 
обществената база най-висшите държав 
ни, партийни и други органи и органи
зации следва да се развива организа
цията, демократичната институция и да 
се обогатяват отношенията на самоупра
вителната демокрация. То изисква упо
рита борба с всички опити за отклоня
ване курса на демократизацията към кон 
целциите на буржоазно-политическата 
държава и монопола на репрезентатив
ни политически партии или към рестав
рацията на държавно-бюрократическия 

технократическия абсолютизъм.
Покрай споменатите трудности и дей 

ствието на антисамоуправителните тен-

трове импулсите, стремежите и инициа
тивите на трудещите се хора, произли
защи от самоуправителната обществена 
практика. Затова съществува опасност 
вместо засилване на непосредствената де 
мокрация и решителното влияние на сд
ружения труд да се засили доминацията 
на разни самостоятелни центрове с по
литическо могъщество, които си прис
вояват правото само те да представля
ват интересите и нуждите на малки и 
големи части от общността.

Причината е преди всичко в бавна
та и нерешителна акция за изграждане 
на форуми и средства на самоуправител 
ната непосредствена социалистическа де 
мокрация, в тяхното недостатъчно свъ
рзване в единна система на демократи
чни институции, права и отговорност. 
Политическата система е значително об
ременена със стари отношения и форми 
на ръководене, управляване и решава
не, които не съответствуват на високата 
степен на политическата активност и об 
щественото съзнание на самоуправите- 
лите.
ПОЛИТИЧЕСКИ ПЛУРАЛИЗЪМ И УЛ- 
ТРАЛЕВИЧАРСКИ РАДИКАЛИЗЪМ

Изоставането в развоя на политиче
ската система довежда до известни ко
лебания и дезориентиране, така че слон 
танно се явяват концепции, които се от
клоняват от курса на борбата за само
управителна демокрация. Това отговаря 
на натиска на консервативните и спъва 
размаха на прогресивната социалисти
ческа мисъл и акция.

- Всички такива и подобни проблеми 
влияят върху механизма на приемането 
на обществени решения, като го правят 
бавен, колеблив, слабо ефикасен. Съще- 
евременно се замъглява и губи. редът на 
демократическата политическа отговор
ност, което предизвиква и яъления на 
политическо недоверие.

Това положение благоприятствува и 
на политическите сили, които под булото 
на борбата за демокрация се противо
поставят на социалистическия прогрес и 
на самоуправителната демокрация от иде

са:толерилане на явленията, каквито 
корупцията, спекулата, егоистичното зло 
употребяване с общественото имущество, 
с властта или политическото влияние, 
против привилегиите и получаването на 
доходи по начин, който е противен на 
социалистическите и хуманни отноше
ния в нашето общество.

Управлението трябва по-скоро да мо
направи

или

дернизира работата си, да я 
по-функционална. Трябва да се провер-

прак-
денции на ускореното развитие се сре 
ща и съпротива на. изоставащото обще
ствено съзнание и съпротива на кон
сервативните обществени сили, чиито 
икономически или политически интере- 

становища стигат до конфликт със

ят опитите от самоуправителната 
тика на органите на управлението от ста 
новището на ефикасността на работата,

на Д°х0получаването и разпредлението 
ди според труда, обществената дисцип
лина и влиянието на скупхцинските ор
гани върху структурата и качеството на 
работата на управлението.

си и
системата на социалистическото самоуп
равление': Недостатъчно енергичната иде 
йна и политическа борба на комунисти- 

всички прогресивни обществени 
влиянието на тези факто-

те и на 
сили против 
ри в някои случаи довеждаше, до коле
бания по съществени въпроси за по-на
татъшното развитие на социалистичес
ките обществени отношения.

Бавното разчистване на някои проб 
леми в отношенията между федераци-

основаните6. Трябва да се развиват
Конституцията отношения между

базатавърху
федерацията и републиките, на 
на сувереност на нациите и 

(Следва на 5 стр.)
на единство-
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НАСОКИ ЗА НАЙ-ВАЖНИТЕ 

ЗАДАЧИ НА СНЖ
(Продължение от 4 стр.) Съвременните обществено-икономи

чески и идейно политически събития 
потвърждават органическата връзка и 
междусобната обусловеност на борбата 
за обществено-икономическа реформа, 
самоуправлението и реорганизация на 
Съюза на комунистите. Затуй се налага 
енергично и последователно да се про
дължи започнатата реорганизация на Съ 
юза на комунистите, която трябва да на
мери изява в неговото по-нататъшно ре
волюционизиране и престрояване чрез по 
стоянни акции за осветяване и решава
не жизнените проблеми на обществото. 
Сегашният политически моменат изис
ква от Съюза на комунистите повече 
творчество в разработката на концепци
ите на развитието на самоуправителна- 
та система и постоянна решителна и е- 
фикона акция за осъществяването на у- 
становената политика. Всяко забавяне в 
развитието и бавност в действието на 
Съюза на комунистите затруднява само 
управителната обществена акция на 
трудовите хора и открива възможности 
за влиянието на бюрократични и други 
антисоциалистически сили. ,

то на обществено-политическата система 
на Югославия. В това отношение трябва 
да се освободи федерацията 
икономически, законодателни и органи
зационни функции.

от някои

7. Президиумът и Изпълнителният 
комитет на ЦК на СЮК сочат обществе 
но-икономическата и социалната 
на комуната в обединяването

роля 
на усили

ята на хората и на трудовите организа
ции да решават самоуправително ежед
невните социални, културни и други об
щи потреби. В това отношение трябва 
да се изграждат такива отношения в ме 
стните общности и другите органи на 
самоуправлението в комуната, че граж
даните да могат по-непосредствено да се 
договарят и решават. Системата на фи
нансирането да се развива на базата на 
обединяване на материални средства на 
комуната .трудовите организации и гра
жданите.

За осъществяването на самоугграви- 
телки отношения в комуната по-енер- 
гично да се превъзмогват твърде изразе
ните елементи на етатистични, собствени 
чески отношения към трудовите органи
зации и бюджетния начин на финанси
ране на обществените дейности. Една от 
най-важните предпоставки за това е в- 
сички трудови организации, които задо 
воляват нуждите на населението в ко-

Идва втора смяна
Работническата класа показа висок 

степен на социалистическо
политическа зрялост и отговорност 
отношение на всички колебания в труд
ностите на борбата за реформата. По-

съзнание, сили на обществения труд, подобряване 
жизнените условия на трудовите хора и 
хуманизация на обществените 
ния,
от сегашните обективни материални въ 
зможности и условия, които определят 
рамките за осъществяване изисквания
та и интересите на гражданите. Кому
нистите трябва да издигат съзнанието на 
трудовите хора, затова че извън техния 
сдружен труд, знания, резултати, които 
постигат и социалистическа солидарност 
няма сила, която може да задоволи тех 
ните нужди.

ствена преокупация на младежта, да о- 
оогатят съдържанието и осъвременят 
своите акции върху решаването на тези 
въпроси, които се отнасят до обществе
ното положение и ролята на младата ге 
нерация, да превъзмогне инертността, 
формализма и непоследователността в 
своята идейно-политическа акция. Съю
зът на комунистите трябва да има ак
тивно отношение към тежненията и изи 
скванията на младите хора да станат 
деен обществен и политически субект и 
да носят своята част на отговорност за 
съдбата и развитието на нашето самоуп
равително общество. Нужно е да се уве 
личат усилията в редовете на Съюза на 
комунистите и в неговата идейно-поли
тическата акции да се озоват всички о- 
ния млади хора, които на дело потвър
ждават своята готовност творчески да се 
борят за социалистически обществени 
отношения.

ь изострените международни отноше 
ния и сложната оороа за реформация 
на ооществото върху основите на само
управлението заоелязва се активира
не и междусооно свързване на различ-

по
отноше-

Съюзът на комунистите изхождастоянно наново се потвърждава, че всич 
ки прогресивни движения на общество
то се обосновават върху развитието и а- 
фирмацията на ръководещата роля на 
работническата класа. Има обаче нера- 
збирания на същността и сложността на 
борбата за нейната еманципация и съпро 
тивлеяие на заздравяването на нейното 
обществено-икономическо положение и 
решаващо влияние в обществените дви
жения. Това задължава Съюза на кому 
нистите да изостри отговорността към 
съществените и крайни интереси на ра
ботническата класа, решаващо да се 
противопостави на всички опити за де
градиране ролята и тенденциите на о- 
пекунст-во опрямо работническата класа.

муната да минат към системата на до
ход, който да зависи от резултатите на 
техния труд.

Нужна е организирана обществена 
акция за развитието на местните общ
ности, които повече трябва да се насо
чат към гтомагане на семействата и до
макинствата и към решаването на всеки 
дневните нужди на населението Тази 
акция трябва да се основава най-напред 
върху началата на солидарност на тру
дещите се и върху превъзмогването на 
социалните разлики в областта на ос
новните социални и културни потреби 
на трудещия се човек и семейството.

В Социалистическия съюз и други
те форми на непосредствената демокра
ция комунистите трябва да се борят ре
шително за укрепване на истинското влч 
яние на гражданите върху политиката 
на комуната и на по-големите общество- 
-политически съвместпости.

За по-успешно реализиране на об
щите интереси на населението от по-го- 
леми области трябва да се развиват раз 
лични форми на междуобщинско сътруд 
ничество' и свързване.

XXX

Показвайки с тези насоки най-важ
ните задачи на Съюза на комунистите 
в развитието на системата на обществе
но-икономическите и политически отно- 

Председателството и Изпълни-За нашето самоуправително общес
тво и за по-нататъшното революциони- 
ране Съюза на комунистите от особено 
значение е подчертано политически — об

шения,
телния комитет на ЦК на Съюза на юго
славските комунисти отправят призив 
до комунистите върху тая платформа, 
решително и единно да се застъпят за 
ефикасно решаване на важни проблеми 

ни антисоциалистически и опозиционни във воички партийни, държавни, само- 
елементи — остатъци на класов неприя 
тел, реакционни центрове от чужбина, 
бюрократична опозиция, националисти
чески и унитаристически елементи, за- ' рят Тито в своето изказване по телеви- 
говорници на буржуазната много пар
тийни система, политически клерика- 
лизъм. Членовете в организациите и ор 
гамите на Съюза на комунистите значи
телно трябва да увеличат открита поли 
тическа и идейна борба и да развиват 
своята акционна способност навреме
нно да разоткриват същността на всич
ки идейни течения и политически ак
ции, които се противопоставят на социа 
листичеокото развитие на нашето обще
ство върху самоуправителни основи и 
пълно равноправие на народите и на
родностите.

ществено активиране на младежта- — 
работническа, селска, студентска и сред 
ношколска. Необходимо е организации
те и форумите на Съюза на комунисти
те, заедно с младите хора и техните ор
ганизации задълбочено да вникват 
съществените нужди и по-голяма обще

управителки тела и организации, както 
— що ясно и конкретно наблегна друга-

в
зията на 9 юни т.г.

Воички организации и форуми на 
Съюза на комунистите трябва въз осно
ва на становищата изразени в тези на
соки да разработят конкретни акционни 
програми, чието осъществяване трябва 
да се свърже с подготовките за IX кон
грес на Съюза на комунистите на Юго
славия и републиканските конгреси на 
Съюза на комунистите.

ВНУШИТЕЛНИ СА РЕЗУЛТАТИТЕ НА [ОРАНИТЕ
почти цялостен, а .уработеното 
е наистина качествено и хубаво.

Това е вече нов момент, който 
издига доверието и авторитета 
на горяните. На това се именно 
и дължи ежедневното създава
не на нови гораноки бригади 
при трудовите и почти всички 
обществено-политически органи 
зации. Може би ще мине още 
малко време когато почти по
ловината от населението в Бо- 
силеградско ще се приключи 
към движението на горяните. 
В това направление действува- 
нето вече излъчва резултати: в 
много села недоверието е зави
наги премахнато и се минава 
към същинско сътрудничество 
с гораните. Това е качествена 
промяна в тази област, която е 
невъзможно да се създаде с ко 
ито и да било политически сказ 
ки и убеждавания. Всичко то
ва е постигнато с примерите и 
успехите на гораните.

Новосъздадените гори в сто
йност от 500.000 нови динара са 
голям дар на комуната. Той е 
още по-значителен, защото е 
създаден без материални вла
гания. А същевременно е съз
дадена и мощна организация, 
която при младите създава но
ви качествени трудови навици.

Резултатите са значителни и 
от гледна точка, че се постигат 
и при най-трудни условия. На 
пример тази сушна пролет го- 
ранския план е цялостно изпъл 
нея. Залесени са 117 ха ерози
вни площи. Изразходвани са 
318.000 борави фиданки и към 
половин милион трудочаса.

Движението на гораните в Бо 
силеградската община има към 
2.500 членове. По масовост то е 
между първите организации в 
комуната, а по резултатите — 
вече няколко години е първо в

Председателството, Изпълнителният 
Централнияткомитет и комисиите на 

комитет на Съюза на югославските ко-ЧЛЕНОВЕХЕ НА СК НЕ ТРЯБВА ДА 
ОТСТЪПЯТ ОТ ПРИЕТИТЕ ПРИНЦИ
ПИ И СТАНОВИЩАрепубликата.

За тази организация на млади 
те са казани безброй хубави ду
ми, които те винаги оправдават 
с резултатите си и благородна
та роля, която изпълняват.

Но от всичко най-много прави 
впечателение, че нито един път 
гораните не са излъгали със сво 
ята дейност. И сушата, и недос 

на посъдачния материал

мунисти ще осъществяват активно съде
йствие с компетентните органи на Феде 
рацйята и ръководещите тела на Социа 
листическия съюз, Съюза на синдикати 
те, Съюза на младежта и другите орга
низации в разглеждане и решаване про 
блемите които показват тези насоки.

Председателството и Изпълният ко
митет на Централния комитет на Съю
за на югославските комунисти на свои-

Съюзът на. комунистите трябва по- 
бързо да развива такива отношения, ко 
ито дават възможност по-демократичес- 
ки път благовременно да се съгласуват 
становищата и решенията за актуални- 
те въпроси и обезпечи пълно единодей
ствие. Не може да се търпи практиката 
поотделни членове в своята обществена 
дейност да отстъпват от приетите прин
ципи и становища на Съюза на комуни
стите. '

тига
и другите нерешени въпроси не 
им пречат да изпълняват и пре 

плановете си. Това 
вече става традиция, която от все 

поздравяват всички 
които съзнават ролята на

те заседания с континуитет ще разглеж 
дат отделно комплексите от проблеми, 
които са

изпълняват

Централният комитет на Съюза на 
на Югославия и неговите

сърце _ 
онези

назначени в насоките, с цел 
всестранно да се разработят и конкрети 
зират становищата. Председателството и 
Изпълнителният комитет сукцесивно ще 
поставят на дневен ред на Централния 
комитет на СЮК ония въпроси, за чие
то решаване ще бъдат необходими по- 
литичеоки решения на Съюза на югосла 
воките комунисти.

комунистите 
органи, Председателството и Изпълните 
лният комитет са особено отговорни и 
имат особени задачи в изграждането на 
идейно-политическата платформа за е-

гораните.
Заплахата от ерозията укрот- 

яват сръчните и млади ръце на 
гораните. Създадените 4.500 ха 
нови гори са тяхно дело. Енту
сиазмът с който те изпълня- 

тази трудна задача е наи- 
внушителен. А тази зада 

повече превърща в 
което по-

динодействие на Съюза на комунистите 
и’ за ефикасно осъществяване на устано

ват 
стина
ча се все
същинско творчество, 
лучава нови качества.

Да преди имаше недоверие 
към гораните. И иай-малките 
пропуски, направени и случай
но се взимаха за зло. Дори и ня 

комуната забра 
само времето и практи 

качества. А 
лице. Личат 

новозалесеиа площ. 
приемането е

вената политика.
Необходимо е в подготовките на ре 

публиканските конференции и IX кон
грес на СЮК да се осигури по-динамич
но обновление в съставите на форумите 

Съюза на комуниститеи органите на 
със способни и млади хора, особено от 
ония среди, които са се афирмирали в 
борбата за реформата и в развитието на 
самоуправлението. В постоянни настоя- 
вания да открива перопектива на посто-

кои отговорни в
вяха, че 
ката създават нови 
ето днес те са на
от всяка 
Постотъкът на
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ПРЕДДХ ФЕСТИВАЛ НА МЛАДЕЖТА И СТУДЕНТИТЕ В СОБосилеград
ФИЯЗА ПО-СЛЕШНО РЕШАВАНЕ НА 

СТОПАНСКИТЕ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ВЪПРОСИ
ч.

Солидарност, мир и дружба
изложба на произведения, из
работени от деца, посветени на 
борбата на виетнамския народ. 
Под този лозунг ще премине и 
третия ден, а четвртия ден от 
фестивала ще бъде посветен на 
народите борещи се за нацио
нално освобождение, национал
на независимост и мир. Петият
— Ден на дружбата с младежта 
и народа на България. Шестия
— Ден на девойката. Седмия 
ден — Младежта и развитието 
на революционните, партиотич- 
ците и националните тенденции 
на народите от цял свят. Осми 
ден — ден за защита правата 
на човека. Девети ден — мани
фестация, посветена на борбата 
за мир, против ядреното оръж
ие (годишнината от трагедията 
в Хирошима и Нагазаки). Десе
ти ден — заключителни между
народни концерти и веселия, за 
ключителен митинг и сваляне 
на фестивалното знаме.

През фестивалните дни в Со
фия ще могат да се видят много 
нови филми от целия свят, да 
се чуят известни ансамбли и ви 
дят художествени изложби. Фес 
тивалът ще бъде една голяма сре 
ща на младежта от целият свят 
Ще станат срещи на млади пи
сатели, журналисти, филатели- 
сти кинолюбители, млади про
фсъюзни дейци, млади парла
ментарни дейци и др.

Сигурно е от интерес за на 
шитс читатели и за оиия които 
ще пътуват в България по време 
па 9 световен фестивал на мла 

дежта и студентите. Този най- 
голям международен младежки 
форум, който ще се проведе в 
София от 28 юли до 6 август 
1968 година се очаква с голям 
иптсрес в целия свят. На този 
фестивал щс участвува и наша 
делегация.
Кога? Къде и какво ще бъде 

па фестивала?
Първият ден на фестивала —

28 юли започва в 16 часа с ма
нифестация на младежки деле
гации ат цял свят която ще пре 
мине из улиците на София до ста 
дион „Васил Левски”, където ще 
стане тръжественото откриване 
на фестивала. Същия ден по 
всички естради в София ще се 
изнасят концерти, а по улиците 
и площадите ще се състоят на
родни увеселения.

Втория ден — 29 юли ще бъ
де Ден на солидарност на мла- 
дежкта с борбата на героичния 
народ на Виетнам, против агре 
смята на американския импери
ализъм. В Двореца на пионери
те ще се състои манифестация 
на дружбата с виетнамските де 
ца. Български пионери ще под 
несат своите подаръци на пред
ставителите на виетнамската 
делегация. Ще има концерт с 
участието на детски състави и
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ОБЩЕСТВЕНО - ПОЛИТИЧЕСКА ХРОНИКА

се проведат районни съвеща
ния с комунистите.

па тези съвещания ще се об 
съдят материалите от послед
ния пленум на ЦК на сърбски- 
те комунисти. Оообеио внима
ние ще се посвети на материа
лите, които се отнасят до пол
зването правата на народности
те в светлината на конституци- 
оните разпоредби. Комисията за 
идеологическа'работа при СЖ 
на СКС ще изработи програма, 
която ще провежда актив от 
комунисти. На съвещанието се

Тези дни в Босилеград се съ
стоя съвещание на Общинския 
комитет на СКС, на което при- 
съствуваха и секретарите на ме 
стните партийни организации, 
членовете на Изпълнителния 
съвет, комисиите и др.

Съвещанието бе под импре
сии на Титовия говор, по повод 
задачите на СЮК, затова във 
всички разисквания се усеща
ше присъствието на неговите 
думи. Всъщност бурните разис
квания и приемането на думи
те на обичания човек станаха 
платформа за работата на съ
вещанието.

Начина на който са студенти 
те поискали да разрешат натру 
паните въпроси се осъди. Каза 
се че в нашите условия аван-, 
гарда на нашето общество, е 
работническата класа начело с 
комунистите

Не по-малки разисквания се 
водиха и за взетите направле
ния от страна на Президиума и 
Изпълнителния съвет на ЦК 
на СЮК. Изтъкна се, че на
пълно се приемат решенията 
на тези, като и на всички дру
ги висши политически форуми, 
които полагат усилия да се раз 
решат редица оправдани иска
ния на студентите.

Присъствието на секретарите 
на местните партийни организа 
ции и други активисти от тере
на, както и техните разисква
ния показаха, че няма отрица
телни прояви в третирането на 
студентските демонстрации. И 
тоя път с отделен интерес се 
следеше речта на другаря Ти- 
то, която хората от селата слу
шаха по радиото. Същевреме
нно и вестниците — се разгра
бваха по селските пощи.

Констатира се, че и босиле- 
градските студенти, от които 
мнозина са дипломирали не са 
проявили отрицателни тенден- 
ции,- И те подкрепиха думите 
на другаря Тито.

Изтъкна се, че трудовите ор
ганизации в комуната досега не 
са нищо предприели по въпро
са за стажирането. Съвещание-

това задължавали решенията 
от последното съвещание на ко 
мунистите в комуната. Все още 
не е формирана комисия с пре 
дставители на организациите, 
която На базата на изучавания 
и разговори да създаде по-кон
кретен терен за интеграцията. 
Оказа се, че за това са винов
ни ръководителите на стопан
ските организации. Дори и на 
това съвещание се стигна до 
подобни изказвания. Такъв е 
случаят с ръководителите на 
тлъмииската и гориолисинска 
земеделска кооперация. На те
зи комунисти личния интерес 
замъглява обществения. Ето за
що Общинският комитет на 
СКС е принуден да превземе 
мерки за политическата отгово 
рност на такива лица.

Взе се и едно друго решение, 
което налага още в тоя месец 
да се приключи с първата част 
на процеса на интеграцията, за 
да се създаде възможност по- 
бързо да се мине към конкрет
ни акции. Това е единственото 
решение за стопанските органи 
зации, които при положение на 
самостоятелно съществуване ще 
се намерят пред фалит още в 
течение на тази година.

Накрая съвещанието обсъди

\

направи и конкретно задълже
ние за провеждането на тази
програма.

Решения за въвеждане на 
двуезичност

Отделни разговори се водиха 
и за въвеждане на майчиния е- 
зик, който да бъде официален 
в комуницирането в общината. 
Участниците в изказванията на 
стояха за въвеждане на двуе
зична администрация в общин-* 
ската скупщина, съда и други
те учреждения. Също така и 
стопанските организации свои
те вътрешни правила трябва да 
изработват на български език.

По въпроса за гимназията се 
взе решение в новата учебна го 
дина да се премине към изуча
ване на всички предмети на бъ 
лгарски език, като същевреме
нно сърбохръватския бъде за
стъпен с необходимия брой ча
сове. За целта от Републиканс
ката просветна общност ще се 
търсят допълнителни средства. 
И въпроса с учебниците, осо
бено онези, които се превеждат, 
трябва да бъде по-добре разре 
шен в смисъл на по-ексепедити 
вното им превеждане и печата-

въпроса за новата реорганиза
цията на партийните организа
ции..

В. Велинов

ПО-БЛИЗКО ДО САМОУПРАВЛЕНИЕТО
Колкото и самоуправлението 

и самоорганизирането на тру
дещите се да става начин в 
отношенията към всички компо 
ненти на нашето общество и не
говите социалистически качес
тва, все пак някои съдържания 
в активността в тези отноше
ния остават и занапред „вис
ящи” само за това, че на тях 
се гледа на стар начин така че 
им се пристъпва, дори се и раз
решават по административен на 
чин. За това има проблеми, ко 
ито с години се натрупват до- 
като не прерастнат в обществен 
баласт, който пречи на 
бързите обществени процеси.

По отношение например на 
провеждането данъчната поли
тика в Димитровградска общи
на и не само в нея, се е узако
нило схващането, че там къде
то законът допуска двоумене 
и дилеми — обществено-полити 
ческите интервенции не са ну
жни. Всичко е оставено на за
кона и службите по събиране
то на данъка. Констатирано е 
на последната сесия на Общин
ската скупщина че такива явле 
ния съществуват. През послед
ните няколко години не са съб 
рани към 370.000 нови динара 
данък. Средствата не са малко 
за комуната, която се бори с мн 
огобройни комунални, културно 
просветни и стопански пробле
ми. Трябвало е да минат някол 
ко години, та най-висшият ор
ган на димитровградската обще 
ствено-гголитическа общност да 
навлезе в структурата на дъл
говете и дължимите суми и да 
потърси най-ефикасни решения 
за разчистването на едно 
ложение. • Една от мерките 
отчисляването на дългове, ко
ито не могат да се изземат. Кон 
сгатирано е, че мнозина са се 
отказали от имоти в полза на 
роднини, живущи в НР Бълга
рия, а и занапред ги ползват. И 
така тези имоти използват едни 
хора,- а с данък се за дължават
ДРУГИ.

От друга страна немалко зан- 
ятчии работят „диво” и не пла 
щат данък за това. Дори и зая-, 
вените чести работилници не са 
обложени съответно на заработ- 
ката.

Такива анахронизми създават 
негодуване което се отразява и 
на политическия план и влияят 
оесовано за участието в създа- 
населението да бъде незаинте-

необходимо поне в разчистването 
на имуществено-правни отноше 
ния при погрешно облагане или 
за дължение с имущество на ли
ца, които не го ползват да учас 
твува и Социалистическият съ
юз като организира и помогне 
на службата да установи истин
ското състояние на нещата. То 
ва може да стане на събрания 
с гражданите или в контакт ме
жду службата и гражданите за 
да се установи истината. Също 
биха могли да се ангажират и 
местните общности, които сега 
могат да знаят всичко което ста 
ва на тяхната територия. Не тр 
ябва да се доказва какво ще е

не. ването на общинската политика 
и решаването на комуналните 
и други проблеми в комуната и 
селото. Това значи че трудещи 
те се приемат основната полити 
ческа мисъл в данъчната поли
тика, който повече заработва да 
дава повече за общите потреби. 
Отстъпването от този принцип 
засяга невинни хора и създава 
определени политически пробле 
ми. В разрешаването на 
конфликти Общинската скуп
щина вижда, че е необходимо в 
събирането оа данъците да се 
въведе ред не само зарад обек
тивността но и зарад запазва
нето на социалистическия прин

Подобно на гимназията и об
щината няма да има трудности 
за въвеждане на двуезична ад
министрация. Каза се, че и съ
бранията в комуната трябва да 
се провеждат на майчин език. 
Крайно време е това да се на
прави, защото и много централ 
ни политически организации са 
отправили сериозни забележки 
за тоя пропуск.

На съвещанието се направиха 
и по-задълбочени прегледи 
някои належащи стопански въ 
проси. По-специално се говори 
за ускоряване процеса на ин
теграцията на всички 
организации в комуната. Кон
статира се, че в това направле
ние не е предприето почти ни
що от страна на стопанските ор 
ганизации, макар че са ги за-

то реши, че комунистите и по
литическите работници в трудо 
вите организации, трябва най- 
много да се ангажират за ре
шаването на тоя въпрос. Това 
тоябва да бъде начало в създа 
ване на възможности и условия 
за заемане ка млади специали
сти, необходими на босилеграл 
ското стопанство, което се намн 
ра в трудно положение.

Съвещанието оеши всички ко 
обстойно

тези

на

по-
трудови

мунисти в комуната 
да бъдат осведомени за полити 
ческите събития. За целта ще

МИНЕН БАСЕЙН БОР

Училища за народностите
Според преброяването в 

най-голям комбинат на цветна
та металургия 
мина Бор, 
ли от около 20 националности, 

Общинската скупшина за
почна да обсъжда възможността 
за откриване на отделни класове 
за децата на ония народности 
чиито родители искат децата им 
да учат на майчин език.

Според направения попие в 
Бор живеят около 300 словенци 
черногорци, 300 албанци, също

240 хървати, 660 македонци, 120 
българи, деветдесет унгар
ци и няколко стотин жите
ли от другите народности, ме-: 
жду които има германци, руси, 
чеси, словаци, румънци и друга.

Общинската скупштила за се
га провежда анкета между ро
дителите и доколкото има дос
татъчно заинтересовани вече в 
началото на следващата учебна 
година борските училища ще 
получат класове за народнос
тите.

медната 
живеят жите-

На сесия на ОС
цип върху който се основава 
политиката на прогресивно об
лагане.

Считаме, че предвидените ме 
рки не са достатъчни не само 
за уреждането на проблемите но 
и за бъдещите акции. Добре е 
че се констатира, че данъчното 
трябва да се засили квалифика 
ционно, но дали е достатъчно 
всичко да бъде оставено на слу 
жбите. Събирането на данъците 
и облагането е работа и на об
ществено-политическите органи 
зации, на избирателите и отбо- 
рниците, а не само на специали 
зираните служби. Тук става въп 
рос повече за това дали се спа
зва принципът да 
ония, които действително 
приходи.

Самите служби в специфич
ните условия на гранична об
щина не могат да оценят и ут
върдят всичко. Считаме, че е

значението на тези контакти за 
правилната насока в облагане
то на гражданите, които на все 
1ш начин искат да избегнат ос 
новните обществени задълже
ния. На края по такъв начин се 
осъществява и правото на гра
жданите да кажат кое е пра
во, а кое не е. Всъщност, тях
ното участие в разрешаването 
на тези проблеми е още една 
компонента, с която се разшир 
яват техните самоуправителни 
права. Те искат да знаят как 
се изразходват средствата, ко
ито плащат те и естествено, как 
и от кого се събират.

И още нещо — засилването на 
службата по събирането на да
нъци би открила възможности 
да получат работа млади специ
алисти, което е и в духа на но
вите насоки по най-важните за 
дачи на Съюза на комунистите.

М. Бакич

по- 
е иЗАПОЧНАХА ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ

Няма резки промени
Димитровградската гимназия 

„Йосип Броз Тито” тази година 
според обявлението в служеб
ния лист ще приеме 100 нови 
ученика в първия клас на гим- 
низията. Както ни осведомиха, 
обаче, в гимназията тази година 
трябва да бъдат приети 90 учи 
ника. Без особено влияние ще 
бъде тази разлика от 10 учени
ка, защото до 10. юни бяха се 
явили към 75 ученика, а разчи 
та се в юнския изпитен срок 
на над 80 души.

Според разписанието явилите 
се държаха приемен изпит и то 
писмено по математика и май
чин език и литература. Тези из 
пити се състояха на 17 и 18 юни 
т. г.
Допълнителните изпити за запи 
сване в гимназията ще се про
ведат между 25 август и 1 сеп-

впрочем
се облагат.

иматтември, тази година, 
както се провеждат всяка годи
на.

Ст. Н.
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3 АСЕДАНИЕН АОБРАЗОВАТ ЕДНАТА ОБЩНОСТ В ДИМИ ТРОВГРАД В БОСИЛЕГРАДСКАТА ОБЩ1ША

без съществени изменения Незаетите
по-квалифицираниции, учебното дело е на разли

чно равнище, па затуй опася- 
ване, че ще дойде до преливане 
на средствата, което е ооновна 
причина да не се създаде така
ва образователна общност. С 
други думи, липсват ясни кон
цепции, няма елаборат, който 
убедително да покаже предимст 
вата от такова сдружаване, ма 
кар че по принпиц и трите об 
щини по поддържат. Но въпрос 
ът не е изчерпан и вратата към 
тоя проблем още стоят открех
ната, така че редовното събра
ние ще се занимава и с него.

СЪС СТАРИТЕ МЕРИЛА И В 
НОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ

лищна мрежа, локацията на учи 
лищата зарад конфигурацията 
на терена, специфичността в ми 
грационните движения, струк
турата на заетия кадър и дру
ги моменти, включвайки обуче
нието на български език и ма
териалната основа за такова об 
учение. Така например се идва

Две основни неща бяха доми 
ниращи на неотдавна състояло
то се заседание на димитровгра 
дската образователна общност. 
Първо учредяване на събрани
ето като редовен самоуправите 
лен орган, както и избирането 
на другите самоуправителни ор
гани и във връзка с това при
емане и разискване върху ня
кои самоуправителни актове — 
статут,
разпределение на средствата, 
обсъждане на финансовия план 
и пр. И второ, досегашната дей
ност на временното събрание на 
образователната общност 
трупания опит, който трябва да 
доведе до качествени измене
ния в тоя обществен отрасъл.

Макар че новият републикан 
ски закон за финансиране на об 
разованието и образователните 
общности, приет в края на 1966 
г. е. крачка напред към открива 
не на нови процеси в самоуп
равлението върху изменена ма
териална основа в тая област, 
макар че според него трябва да 
се заздравява непосредствената 
връзка между институциите за 
образование и ония, които от
делят средствата за него, все 
не са намерили пълно практи
ческо приложение, понеже има 
още много административно- 
бюджетно 
което спъва бързите изменения.

Преди всичко средствата за об 
разованието се осигуряват чрез 
бюджета на общината, както и 
интервенции на републиката, 
което спъва бързите изменения, 
административно-бюджетно фи
нансиране, понеже са приети 
нормите на фонда за учебното 
дело, а не са внесени някои съ
ществени изменения. Безспорно, 
временното събрание на образо 
вателната общност е срещало 
разбирателство на общинската 
скупщина и останалите органи
зации, но и покрай това не са 
осъществени някои конституци 
онни начала — финансиране на 
педагогическа дейност на дву
езичното, обучение. Отговорът, е, 
че за финансиране на двуезич
на педагогическа дейност не са 
намерени начини и възможно
сти за финансиране.

съществуващата квалификацио 
нна структура и на моментал
ното положение на трудовата 
организация. Така става и с пу 
бликуването на някой случаен 
конкурс. В това отношение най- 
очебиещи са били неотдавнаш
ните конкурси за преизбиране 
на директори в 5 трудови ор
ганизации. Това, че те са готве 
ни за съществуващите директо 
ри говори и факта, че изъбран 
само един нов директор. Разби 
ра се, в това се успяло благода
рение на обективните условия 
в конкурса.

Хонорарната работа, макар 
че не е толкова масова, съще
ствува и пречи за заемане на 
млади специалисти. Има приме
ри, където освен две заплати в 
къщи се внасят и два добри хо
норари, за разлика от други се 
мейства, които едвам свързват 
край с краищата, защото ня
мат нито един зает.

Главно в тези моменти тряб
ва да се търсят и причините за 
бавното решаване на въпроса 
със стажирането. До сега нито 
една организация не е израбо
тила правилник, с който да у- 
точни условията за приемане 
на стажисти. При повече орга
низации съществува страхува- 
не, че ако приемат един или

Клонът на Завода за работна 
ръка в Босилеград разполага с 
23 безработни млади специали
сти с виеше и полувисше обра 
зование, 70 със средно, 24 висо
коквалифицирани работници идо твърде парадоксални поло

жения ДР.общината получава 
известни средства дотации, а 
трябва да финансира към 140 
до 150 ученика, които учат в 
училищата извън комуната. За
сега на тези задължения не се 
е отговаряло, но ако тоя проб
лем дойде на дневен ред мно
зина се питат отде толкова с- 
редства, когато се знае, да ре-

Всички трудови организации 
в комуната освен просветата и- 
мат едва 15 заети с виеше и 
и полувисше образование, към 
50 със средно и незначителен 
брой висококвалифицирани ра
ботници.

Това е факт, който 
сам за себе си. Ясно, че квали
фикационната структура на не 
заетите е много по-добра от о- 
нази на заетите.

правилник за външо

с на
говори

Образователната общност, вече
казахме, че е била принудена 
да приеме мерилата и критерии 
те на бившия фонд за учебно 
дело т. е. не да финансира про
грама определена и резултати
те, да се стимулира качеството 
и подобряването на квалифика 
ционната структура, но да под 
мирява изискванията на зате

чем, че един ученик струва го
дишно и до 1,5 милиона стари 
динара.

С това и други проблеми, вре 
менното събрание на образовате 
лната общност се е занимавала 
на пет заседания. Изпълнител
ният отбор е бил оперативен ор 
ган, а от трите комисии само 
комисията за 
нансови въпроси на две заседа
ния се е опитала да изработи кр 
итерии за разпрделение на рав
нището на образователната общ 
ност, докато другите две не са 
работили.

Само две трудови организа
ции са разрешили добре въпро 
са за кадрите. Това е гостилни-

„Кин-чарското
стан” и земеделската коопера
ция „Напредък” от Босилеград. 
В нито една друга трудова ор-

предприятие

материално-фи- ганизация тоя въпрос не е ра
зрешен със съответни кадри. 
Например в администрацията 
на Дома на народното здраве ня 
ма нито едно лице със средно 
образование. В органите на об
щината само половината служе 
щи имат необходимата квали
фикация. Подобно е и в бан
ките, транспортното предприя
тие и др.

За последните няколко годи
ни, или по-точно след стопан
ската реформа нито една орга
низация не е направила опит 
да подобри квалификационната 
структура. Това се дължи на 
нерешителността, която има 
вид на страх от приемане на 
квалифицирани кадри. За то
ва се нястоява да се затворят вра 
тите на младите специалисти. В 
това се успява, благодарение 
най-много на вътрешните пра
вила на трудовите организации. 
От един анализ се установи, че 
систематизациите на работните 
места са правени на базата на

ченото състояние, за което ва- 
жеха щатните разряди. Та
къв начин се е отразил и върху 
разпределението вътре в труд
овите организации, където прин 
ципът на възнаграждаване спо
ред вложения труд на практика 
избощо не е прилаган .

Може би принос в това от
ношение бяха разискванията и 
предложението да се създаде из 
вестна педагогическо-надзирате 
лна група при образователната 
общност, която ще надглежда 
работата в училищата и спря
мо изпълнената програма ще се 
разпределят средствата. Разби
ра се ,като идея това предложе 
ние е приемливо, но да се осъ
ществи на практика, значи пре
ди всичко самите училища да 
поведат сметка за осъществява
нето плана и програмата и ос
тро съпротивляваме срещу не
хайството И нед.:;циплинирано- 
стта. Затрудне::::: в тази насока

ИЗБРАНИ ОРГАНИ НА САМО 
УПРАВЛЕНИЕТОбюрократично,и

На заседаниито бе избрано ре 
довно събрание вместо досегаш 
ното временно събрание. За пред 
седател на образователната общ 
ност е избран гимназиалният 
учител Любомир Голубович. Съ 
що така бе избран редовен из
пълнителен отбор с председа- 
телЦветан Еленков. както и три 
комисии: комисия за основно и 
средно образование и кадровите 
проблеми от девет члена, за ма 
териално-финансови въпроси и 
комисия за програма.

С известни изменения бе при
ет статутът на образователната 
общност.

двама стажисти, ще се намерят 
пред фалит или пък заплатите 
им ще се намалят. Това обаче 
е страх не от фалит, но от мла
дите квалифицирани специали
сти, които ще вземат местата 
на неквалифицираните.

По всичко личи, че въпроса с 
кадрите в босилеградската ко
муна няма да се разреши още 
за дълго. Това, че личният ин
терес замъглява обществения 
става сериозна проява. Премах
ването й много зависи и от ак 
тивността на всички обществе
но-политически организации в 
комуната.

Ст. Николовпредставлява екстензивната учи В. Велинов

Наш разказ Мила ДжорджевичбешеКаква приятна изненада 
за мене идването на другаря от 
детските дни, когото после бях

от желание да видят тази, коя
то е пречупила ергенския ми и- 
иат.

И тя се показа на вратата, до 
като ние си приказвахме за туй 
-онуй все някак шеговито и ве
село. Първо застана в рамката, 
изпусна мрежата и хукна към 
кумицата. После я хвана за ръ 
кава на разкошната блуза:

— Това е мое — изкрещя и 
енергично посочи кума ми: „Боб 
това е Боб ...”

И после стана какаото стана. 
Кумът само се облещи и не о- 
бели ни дума. Кумицата го за
разпитва откъде е взел куфари 
те, щом не са от Полша, както

венчал по уговорка оше от кон 
цлагера.

Вечерата беше студена и дъ
ждовна и кумът ми беше доб
ре дошел, защото иначе скука
та щеще да ме върти дълго 
през нощата.

Но той не стоя много. Каза, 
че трябвало да си тръгва, за
щото идвал чак от Полша, а в 
къщи обадил да го чакат. Беше 
упорит и безсмислени бяха мои 
те увещания да остане тая нощ 
в столицата. Той вече беше вди 
гнал двата големи куфара, кои
то тежаха като олово.

СРЕЩАВСЕ ОЩЕ В РАМКИТЕ НА ЕД 
НА ОБЩИНА

Твърде малък е броят на ме- 
ждуобщински образователни об 
щности, главно зарад начина на 
финансиране. Временното събра 
ние отдели доста време за създа 
ване на междуобщинска обра
зователна общност за Пирот. Ди 
митровград и Бабушница, а пър 

Бела паланка. И

Утрешният ден беше слъчев и 
хубав. Тя вече можеше да се 
движи и я изведох в парка. Се 
дяхме едно до друго и се опит 
вах да я науча поне малко да 
говори. Държех се към нея ка
то към сестра, макар че вече я 
обичах безкрайно много. Прече 
ше ми възрастта, оная голяма 
разлика от време, която се ме
ри от 18 до 40 години. Пък и

та, които влизаха и личеше, че 
се е успокоила. Аз някак ус
пях да й кажа, че бих я водил 
у дома да преспи, че имам стая. 
Беше ми дожаляло за нея.

XXX

соначално и 
трите общини получават дота- В къщи й показах дивана и 

обясних, че е неин за тази нощ.
Тя ме изгледа и започна да изу 
ва обувките си, да сваля пар- изгледът ми не беше особен за 
десюто. Беше хубава, млада де нейната красота, 
войка, не повече от осемнаде- И така продължи дълго вре- 
сетгодишна. Тя бързо заспа, ос ме. -^з вече пътувах, защото ра 
тавяйки ме да размислям, за- ботата ми беше такава, а тя все

си стоеше дома. Едни следобед,

и е казал, и когато не получи 
отговор от него погледа в Ма-Изпратих го до гарата, попри 

казвахме ои из пътя, а когато 
влакът се загуби надолу, аз тръ 
гнах до близкото ресторантче. 
Дъждът не спираше. Даже за
сили и ме принуди да спра под 
гъстия дърворед от акации. У- 
лицата беше пуста и напразно 
се взирах да видя човек. Всъ- 

той беше близу. Малко

Конкурсната комисия на 
органа на управлението 
щинската скупщина в Димит 
ровград обявява

ре.
Тя разправи каква е работа- 

пътували заедно, предста
вил се за неин сънародник по
ляк, после на гарата 
жил да отнесе куферите й в га 
рдероба, а тя да го почака. И

в Об
та:

що е изпаднала в неприятно по 
ложение. Не мина много време, 
когато тя се раздвижи и загово 
ри насън. Пипнах челото й. Бе 
ше мокро и топло, 
цялата и непрекъснато повтар
яше две имена: Боб и Маре.

Какво можех да правя освен 
да повикам лекар, един мой 
стар познат, който живееше на- 
близу. Грабнах слушалката на 
телефона, набрах номера и го 
повиках. Той дойде, прегледа я 
и като поприказва с мене зак
лючи — „нерви”.

като се връщах, я заварих на 
двора. Беше изпрала ризите ми 
и те се белееха на слънцето. За 
радвах се, благодарих й и вля
зохме в стаята. Там нова изне
нада — всичко беше чисто и 
светло, и на мястото си. Хванах 
ръцете й и започнах да ги це
лувам. Тя шепнеше моето име 
и гледаше радостно.

— Ана — рекох.
Тя се смееше и въртеше гла

ва. Значи не е Ана — си помие 
лих, но тя побърза да каже и- 
мето си.

— Маре ... Маре ... Маре — 
повтаряше ,и скочи да ме целу-

предло-

Конкурс
щност
по-долу, също свряна под една 
акация стоеше жена с чанта в 
ръка и куфарче до кракати 
Тревожно се озърташе и личе
ше, че чака някого. Интересен 
обект против скуката, 
дъждът попрестане — 
и се загледах натам.

Но дъждът престана, а аз не 
Исках да видя

гореше
тя чакала, чакала, чакала ... а 
той не се върнал ...

Беше ми ясно защо бе идвал 
при мене оная дъждовна вечер.

Кумицата събра децата и си 
отиде, без да погледа мъжа си. 
Той постоя мълчалив и полека 
се измъкна от стаята. Замина 
ха си скарани.

Ние с Маре останахме. Сега 
имаме дъщеричка с очи като 
моите. И понякога мислено бла
годаря на кума си, че ето чак 
и по такъв начин ми е докарал 
в дома хубава жена и щастие.

за места за стажисти и то:
1. Един стажист със завър

шен икономически факултет 
или полувисше икономичес
ко училище.

2. Един стажист със завър 
Щено средно техническо учи 
лище — строителен отдел.

Условия: кандидатите тря
бва да изпълняват общите 
условия за трудовите отно
шения и да имат съответно 
образование.

Лични доходи според пра
вилника.

Молби таксирани с 0,50 ди
нара държавни гербови мар- 
ки и необходимата докумен
тация да се доставят на гор
ния адрес в срок от 15 дни.

Молби без документация 
няма да се разглеждат.

Комисията ще разглежда 
поднесените молби три дни 
след изтичането на срока в 
стая 23 на Общинската ску 
пщина.

си.

докато 
си казах

се помествах, 
кой ще дойде да вземе жена- 

чакаше. Времето 
все никой не идваше: 

После тя погледна в часовника 
си. Аз направих същото и ре- 
ших да й се приближа. Крачка 

станах до нея-

сита, която XXXтечеше и
Цяла седмица се грижих за 

мия, докато се посъвземе. Гле
дах я и все повече ми харесва
ше тази чужденка, за която не 
знаех нищо.

Един ден, като се връщах с 
продукти, я заварих как вади 
дрехите си от куфарчето и ги 
слага в моя гардероб. Тя се ус 
михна виновно в изчакване ка
кво ще кажа. Нищо не й казах 
аз. Само погалих косата й и й 
съобщих, че вече може да спи

не.
Ная сетне беше моя тази ху

бава, малка чужденка.— две — три- и 
— Вие чакате някого? — ре-

XXX
К°Тя мърмореше нещо неразби 
раемо, но не се сърдеше. Изча
ках малко и взех да и обясна- 
вам с ръце, че наблизо има ре
сторант и бихме могли да оти
дем да вечеряме там. Тя разбра 
и се съгласи.

Спокойствието скоро ни беше 
нарушено за малко. Моят кум 
обади, че идва на гости със се
мейството си. Тя се засуети да 
се приготви за посрещането ка
то всяка жена.

Когато пристигнаха кумовете 
тя още беше в града. Двете мо-

ръка, взех куфа 
рчето и я поведох. Тя се оглеж 
даше, като че все още очаква- 

дойде нейният човек.
пък се посъвзе, 

вече в хора-

Хванах я за в другата стая.
Тя разбра какво искам и 

възпротиви. За да ми обясни 
вдигна два пръста и показа лег мченца вече бяха си намерили 
лото. Искаше да спим заедно.

се

ше да
В ресторанта 

не се вглеждаше занимание, но кумовете горяха
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ВАКАНЦИЯ
рих уклончиво. Но тя 
на като потвърждение и подаде 
уверено:

— От една година насам, 
ли е?

— Не съвсем... аз продължа 
вах с мъгливите отговори.
За миг ясиовидката се отпусна. 
После се наведе към мен

Продължение от миналия брой
— Защо така страшно те гле 

да майка ти? — унесено, но си
лно прозвучаха думите й. Про
чутата яоновидка бе решила да 
ми гледа. Тя се хвърляше във 
внезапна атака.

Какво ли значеше нейният 
въпрос? Това беше много общ 
въпрос, но всеки би могъл да 
го конкретизира към своя жи
вот. Така се говори и за жив, 
и за умрял човек. В смъртта 
има винаги много страшно, а 
към живите родители обикно
вено сме виновни.

— Може би си права. Аз не 
жевея добре с майка си от де-

знаване на помислени имена и 
случки.

— Ванга, майка ми е от Раз-

го схва-

град.
— Но от село около Разград, 

гласеше бързият и
така

нали?
настойчив въпрос. 

— Е да съгласих се аз с 
иевярното й твърдение. Не ис
ках скарването ни да прекъсне

и ос
тро извика:

— Е, какво ще пишешСинът на един политически работник, който тази седмица
изненадан от една работа. сега за

• мене? Тя самоуверено сочеше се 
бе си.

сеанса.
— А татко ти от какво лежи?завършва първо отделение остана 

От коя и как? Щс ви разкажа отначало...
Детето беше малко палаво през годината... Въпреки, чс 

учителката гледаше с друго око на него поради фамилното му 
име, което често пъти се споменаваше в града, детето с нищо 
ис се отличаваше от другите деца, дори и по-малко учеше...

В къщи използваха най-различни методи да събудят детето 
и да го накарат да учи... Майка му, която по-чсото беше в 
къщи учеше детето и използваше неговите наклоности...

— Учи мили мой, учи, защото годината бързо щс мине и 
ако не си добър ученик няма да ходиш с нас на ваканция....

През годината детето пай-миого научи за ваканцията. Майка 
му и баща му разказваха къде и как щс пътуват през лотото...

— Ако повтаряш — често пъти говореше баща му, — няма 
да ходиш с нас. Слаби ученици не ходят на ваканция...

И зарад постоянните педагогически приказки на родители
те детето започна да учи а във въображението му се създаде 
престава за хубавата вакапцня която го очаква... Сипко море, 
параход, къпане, риболов, пътуване... За това въображение 
допринесоха и постоянните срещи 
позпати, които още от февруари т. г. се готвят за ваканцията...

Вчера удари последния звънец в училището..'. Децата из
тичаха из двора на училището радостни, че се завърши и та
зи учебна година. Синът на политическия работник отличника 
побърза да зарадва родителите си и да им каже, че и той ще

— А сестрата на майка ти, 
къде е?

Присъствуващите не 
удивлението си. Аз се прибли
жих до червеното лице на гле- 
дачката и я запитах спокойно:

— Още нещо имаш ли да ми 
кажеш?

— Засега не, но да внимаваш 
въе вечерното писане, да гле
даш, когато пишеш...

Колата едва-едва се движеше 
през Петрмчкото поле. Мислите 
бавно се подреждаха в главата 
ми. Какво значеше всичко това 
Че Ванга не може да познава? 
Че Ванга няма телепатично чув 
ство? Не е ли рано за такива 
бързи заключения? Един фут
болист тренира с години, а иг
рае само няколко пъти добре 
през сезона. Защо да не прие
мем. че Ванга не беше във фор
ма? А защо да не приемем и че 
Ванга, безспорно почтена жена, 
си е самовнушила, че 
минало и бъдеще и повали во
левия си хаоактер поедава това 
внушение и на околните?

криеха
— Няма я — отговорих, без 

да мисля. Тази жена не бях ви
ждал отдавна.

— Защото е умряла, нали?
— Да, излъгах аз незабавно, 

защото в моя опит трябваше да 
влезе и познаване на неистини.

— Много отдавна, нали? — 
ясиовидката се хвърляше сме
ло в предполагаемите варианти. 
Но тя не познаваше, не позна
ваше.

— Да, погребах аз на думи же 
пата, която и днес живее в Со
фия. Същевременно дотолкова 
се напрягах в напразните си оп 
ити за телепатия, че на края из 
бъбрих на висок глас: „Внага 
кажи нещо за детето ми?”

Н-? тя сякаш не чу въпроса 
ми. Тревожно сплете пръсти.

— Два гроба. В твоето семе
йство са умрели двама души не 
отдавна.

— Горе-долу е така. — отгово

сет години.
— А защо си се скарал?
— Донякъде заради брака си. 
— Ти имаш ли развод?

— Не.
— Имаш ли дете?
— Да?
— На колко е години?
— На пет.
— Къде се намира?
— В Русе.
Ванга ме разпитваше с изу

мителна ловкост. Въпросите ме 
обстрелваха от всички посоки и 
аз отговарях машинално, за да

на родителите с техните

мога да следя основната нишка, 
която се разкрива от разговора 
ми. Тя се оформяше в предста 
вата за един траен конфликт 
между майка и син заради съ
пругата. От тук всеки би изва
дил логическото заключение, че 
съществува голямо разбирател
ство в семейството на младите. 
Затова гледачката не се показа 
оригинална с думите.

— Така те искам, да живееш 
все така щастливо и ще имаш 
хубаво четиричленно семейст
во с две деца.

В този момент цялата ми за
маяност изчезна. Ванга се бе
ше водила по своята логика, но 
не беше познала нищо. Нито за 
щастливото семейство, нито за 
децата...

Ванга се раздвижи. Облегна 
се удобно на мека възглавничка 
и замълча. Ето удобен момент 
да проверя телепатните й спосо 
бности, за които толкова се го
вори. Дори и скептиците у нас 
приемат, че тя може да чете 
мисли.

Напрегнах се умствено, кон
центрирах се и през голямото 
вътрешно усилие я запитах ми
слено:

— Ванга, кажи нещо за дете
то ми.

Задавах въпросите един след 
друг, измъчвах съзнанието си, 
докато усетих пот по челото си. 
В този момент гледачката про
говори:

— А не си ли ти виновен за 
скарването с майка ти?

— Може би отговорих напо
соки, като отново се вглъбих в 
себе си. Мъчех се да й предам 
мислите си и чаках тя да улови 
някоя от тях. Но тя каза:

— Виждам майка ти. Тя е от 
село. Сега ще ти кажа откъде 
е. Тука... тука.. . тука... Ръка 
та на ясиовидката се движеше 
бавно във въздуха С повече 
въображение човек би си поми
слил, че сочи Македония, 
Югозападна България, към Со
фия. Но телепатните й способ
ности не даваха и най-малкия 
знак, че са живи. А колко слу
хове бях чул за изумително по

ходи на ваканция с тях ..
Обаче когато детето пристигна в къщи — остана изненадано 

от една работа. От коя и как?
— Майко отиваме ли на ваканция?
— Да синко .отиваме аз и ти...
— А татко,
— Той остава, има много работа... Как да ти обясня ти 

си малък... той ще има заседания и през лятото...
— А зная... татко повтаря и затова остава.. добави де-

познава

ВИСОКА ПОБЕДАтето... Богдан НИКОЛОВ „АСЕН БАЛКАНСКИ” 
МИТРОВГРАД)
НАЦ” (ГНИЛАН) 7 : 2, ПОЛУ
ВРЕМЕ 2 : 1.

(ДИ- 
„ОМЛАДИ-

Втората среща между димит
ровградския футболен 
„Асен Балкански” и футбол
ния отбор „Омдадинац” от Гни 
лан завърши с висока победа 
от 7 : 2 за димитровградските 
футболисти. Първата среща в 
рамките на първенственото съ
стезание в междузоновата гру
па, състояла се също в Димит
ровград, двата отбора играха 
нерешено.

Като се очакваше, още от пър 
виге минути се разгорещи же
стока борба, която обаче не бе
ше на високо техническо рав
нище. И двата отбора влязоха 
в играта с цел да се наложат 
като по-добър отбор. И като че 
ли в първите десетина-петнаде- 
сет минути на гостите това се 
удаде. Така след една греш
ка на защитните играчи те ус
пяха да забележат и първия гол 
п се-оя полза. Наскоро обаче с- 
лод повече остри контраатаки 
димигеозградчани успяха да из 
равнят, а пред края на първото 
полузреме и да поведат с 2: 1.

Само първите десетина мину
ти от второто полувреме гости
те бяха равноправен противник. 
В тези минути те успяха да из 
равнят резултата, макар че за
щитните игвачи сигнализираха 
засада. Трябва да кажем, че ня 
кои от тях проявиха неспортно- 
то държание, защото не се спи- 
оаха само на обяснения, а гру
бо се отнесоха със страничния 
съдия.

Димитровградският футболен 
отбор заслужава похвала. Но са 
мо дотолкова доколкото ценим 
резултата. Защото инак съвсем 
ке бе отбор на равнище. Меж- 
дусобните груби обвинения, та 
дори и псувни, приповдигнати 
обяснения и връхлитане върху 
съдиите, съвсем не оставят до- 
бво впечателние у зрителите и 
любителите на спорта. Налага 
се ръководството да пресече то- 
я вид прояви, макар и с отстра 
няване на такива играчи от от
бори или играта, още поведе, 
че се касае за няколко играчи, 
които впрочем не показват оео 
бена игра. Може би правилно 
решение ще се намери на съв 
местно общо заседание с всички 
играчи и заинтересовани, защо
то някои гласно изказват несъ 
гласията си с начина на ръко
водене и критериите при опре
деляне на състава.

Да напомним и това, че в от
бора на „А. Балкански” 
добри бяха Оиниша Джорич, 
Гюра Гюров, Кръста Кръстев, 
Станислав Й 
по-младите се изтъква 
Пейчев.

И накрая головете за димит
ровградския отбор отбелягаха

отбор

най-'

Междуованович.
Глигор

Ио-Гюра Гюров (2), Станислав 
ванович, Синиша Джорич, Кръ
ста Крстев, Александър Злата
нов, Симеон Манов.Лелее, сестро! По-добре да не доживеем тази среща Ст. Н-
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