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да не се чете тук, тъй ка
то е получено от всекиго, а 
веднага да преминем към 
разисквания, които вярвам 
ще уяснят това наше съзна 
ние и по цялостно ще разс 
ветлят слабостите, и по-оп- 
ределено ще укажат на на
шите задачи.

На 27 ноември в Белград се състоя Трети пле
нум. на Централния комитет на Съюза на югославс
ките комунисти.

още повече да сеследва
проявява, защото условия
та за работа са по-сложни, 
отколкото по-рано. Ето, те
зи неща трябва да се по-Пленумът обсъди въпросите на по-нататъшното ' ''

идейно-политическо и организационо изграждане ’ А 
к-а СКЮ при следния дневен ред: сочат и по тях следва да 

бъдат направени съответни 
заключения. Бих ви пред
ложил, другари, докладът

1) Актуални въпроси на по-нататъшното идейно- щгр 
политическо и организационно изграждане на СКЮ и

2) Разно.
При откриването на Пленума другарят Тито пока

ни членовете на /Пленума с едноминутно мълчание да 
почетях# рамката нл посипалите членове но1" ЦК —
Иван Караиванов, Наум. Наумовски и Мигар Бакич.

След приемането на дневния ред генералният се
кретар на СКЮ произнесе всъпителна реч, в кея то 
каза:

Изводи от доклада на Третия 

пленум на ЦК на СКЮ
социалистическо общество 
са предхождали последова
телни творчески усилия на 
Съюза на комунистите и на 
неговите членове, и теоре
тическо разяснение на на
соките на по-нататъшния 
обществен развой, в док
лада се казва, че ,,във вси 
чките етапи на борбата за 
социализъм в съвокугогото 
развитие Съюзът на кому
нистите последователно и 
творчески се е ръководил 
от обгците принципи на тео 
рията за партията, форму
лирани от Маркс, Енгелс и 
Ленин”. В революционната 
практика на Съюза на ю- 
гослав ските комунисти са 
намерили пълно въплъще
ние
Енгелс, че партията като 
проява на социалистическо 
съзнание трябва да основа 
ва дейносга си върху науч
ното познаване на обектив 
ната закономерност на об
щественото развитие и че 
комунистите Трябв а , ,теоре 
тически да изпреварват о- 
станалата маса на пролета
риата като съзнават усло
вията на развоя и общите 
резултати на пролетарско
то движение” — както това 
е формулирано още в „Ко
мунистическия манифест”.

„Оказва се необходимо 
Третият пленум на ЦК на 
СКЮ да съсредоточи внима 
нието си върху по-обстой- 
но обсъждане на актуални 
те въпроси на по-нататъш
ното идейно-политическо и 
организационно изгражда
не на Съюза на югославски 
те комунисти, изхождайки 
от ролята, която има наши 
ят Съюз и от условията, в 
които действува при сегаш 
ната степен на обществено 
то развитие. Тази необхо
димост особено изтъкваха 
следните причини, 
влияят пряко върху насока 
та, съдържанието и мето
да на работа на Съюза на 
комунистите:

— Първо, резултатите в 
изграждането на обществе
ното самоуправление, как
то и съществените и круп 
ни промени в обществено- 
икономическата система и 
отношенията на разпреде
лението, с което се откри
ва нова фаза на по-могъ
що развитие на социалис
тическите обществени отно 
шения у нас;

— Второ, което е в тяс
на връзка с предходното, 
ускореният процес на по
нататъшната демократиза
ция и развитието на самоу 
праплението на граждани
те в политическия живот, 
което се изразява и във 
все по-голлмата роля на 
Социалистическия съюз;

— Трето, в условията на 
все по-свободните и демо
кратически отношения в и 
кономическия и обществе- 
но-полипгческия живот рас 

идейно-политическата 
роля на Съюза на комунис 
тите като на сила, която на 
сочва социалистическото ра 
звитае на нашето общество 
и по значение получава ис 
кане за съобразяване не
говата дейност и стил на 
робота с новите условия;

— Четвърто, в ттровеж 
дане решенията на VII кон 
грес на СКЮ и V конгрес 
на ССРНГО се развиваща и 
интензивна дейност на ко
мунистите във всички об
ласти на обществения жи
вот. Разглеждането на по
лучените опити през този 
период ще допринесе иа то 
зи пленум по-ясно да се о- 
чертаят основните насоки 
на дейност в разрешаване
то на актуалните идейно- 
политически и организаци
онни въпроси, които в дне 
шиите условия стоят пред 
Съюза на комунистите”.

Изтъквайки, че на всеки 
по-значителен успех и про 
мени по пътя на прогресив 
ното развитие на нашето

Другари, на днешния ни 
твърде

които днес ще приемем, ка 
кто винаги, така и сега ще 
бъдат
всички членове на Съюза, 
без оглед на техния парти
ен стаж и поста, на който 
се намират. Това го казвам, 
другари, защото в течение 
на последните няколко го
дини у някои комунисти, и 
то на първр място у някои 
на ръководни постове, ня
как си е притъпена онази 
партийност, съзнанието и 
отговорността за свои пос
тъпки, заради ксето се ид
ваше и все повече идва до 
известни отклонения, и то, 
пак го казвам, особено при 
комунисти, които са се на
мирали на различни отго
ворни постове, биле в сто
панството, администрация
та или на друго място. По 
сочЕайки тези недостатци, 
този Пленум, по мое мне
ние, ще има огромно значе
ние за по-нататъшната пра 
вилна работа и за развити 
ето на членовете на Съюза 
на комунистите.

дневен ред имаме 
важни въпроси: идеологи
ческо и политическо възпи 
та ние на плановете на Съю

задължителни за

за на комунистите и някои 
организационни изменения, 
за които практиката посоч 
ва, че трябва да бъдат на 
правени. Както вече се ка
за в доклада, ролята на 
Съюза на югославските ко 

. мунисти е била всестранна 
през изтеклия период. Раз 
бира се, имало е и грешки, 
и налагаше се да бъдат ко
нстатирани — и нашата за 
дача днес на този Пленум 
е да укажем повече върху 
тези разни слабости, които 
са се показали в работата 
на Съюза на комунистите, 
отколкото да изнасяме ус
пехите, които сме постигна 
ли.

които

мислите на Маркс и

Генералният секретар на ЦК СКЮ др Тито.
!

социалистическото изграж
дане.

Някои разбирания — спо 
род които Съюзт т на кому 
кистите загубва своята пъ
рвобитна роля и вече не е 
толкова Еажен; според ко
ито може да се ръководи и 
без него,
Социалистическия съюз и 
проче — считам, че са по
грешни. Задачите на Съюза 
на комунистите со промен
ят, обаче неговата роля, ро 
лята на идейното възпита
ване и насочване, именно в 
периода на децентрализа
цията и самоуправлението,

стъпвали препалено прак- 
тицистически, а много' мал 
ко Енимание са обръщали 
на идейно-политическо из
дигане на изучването на ра 
злични явления, които но
си със себе си тази практи 
ка, както и за премахване
то на онова, което е отри
цателно. Смятам, че на. то 
па заседание трябва да съг 
ледаме есички тези елемен 
ти, та нашият Съюз на ко 
мунистите в следващия е- 
топ от развитието на наша 
та социалистическа страна 
и изобщо занапред да бъде 
в състояние успешно да 
държи правилния курс п

В новите условия на ра
бота на Съюза на комунис 
тите, именно в условията 
на децентрализацията на 
общественото самоуправле
ние е необходимо да се съ
гледат недостатъците, ко
ито сега все повече изггь-

Разбира се. че идейното 
възпитание е една от най- 
важните задачи на Съюза 
на комунистите. Изглежда 
обаче,
практика и буйният развой 
в нашата социалистическа 
страна са подействували в 
известна степен и са довеж 

чс отделни

например чрез

премахнат.кват, и да се 
По тези въпроси много ггъ- 8 язгражданетв ва Съ

юза на комунистите 
винаги се е изхождало 
от Ленинското учение 

за партията
Напомняйки за факта, ча 

в изграждането на Съюза 
на комунистите винаги се 
изхождало от Ленинското 
учение за партията, в док
лада се казва: „Като са из 
хождали от това учение, 
като от прикципиална и 
изходна основа за разпити 
ето на Съюза на комунис
тите, югославските комуни 
сти са търсили и са намира 
ли отговори за много нови 
и своеобразни проблеми, ко 
иго е налагал динамични
ят развой на нашата еоциа 
листическа действителност 
покрай другото и във връз 
ка с определянето на мяс
тото, ролята характера и 
начина на действие на Съ
юза на югославските кому
нисти.”

„Югославските комунис
ти — се казва в доклада— 
са могли да осъществяват 
такта успешно своята обще 
ствека роля във всяка фа 
за на социалистическото из
граждане именно заради то 
ва, защото и тяхната орга-

(Следва на 2 стр).

ти е ставало дума и са из
пращани писма до органи
зациите ,на Съюза на кому 
кистите, като в тях са по
сочвани различни слабос
ти. Обаче налагаше се и то 
зи Пленум да се позанимае 
с тези въпроси. Решенията,

че всекидневната

дали до това, 
хора в работа си да са по-

те
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АКТУАЛИИ!

ческите проблеми, които 
произлизат от ежедневна
та практика, в борбата за 
повишаване равнището на 
социалистическото съзна
ние на СКЮ и на всички 
трудови хора, в стремлени
ето най-прогресивната ми
съл да стане тяхно убежде 
ние, в активното и борчес
ко отношение към всички 
антисоциалистически проя
ви и тенденции и към всич 
ки видове деформации и 
злоупотреби с нашата соци 
алистическа демокрация. 
Задачите на комунистите 
стават по-сложни. Пред 
тях се поставят по-висши 
изисквания.

членовете на Съюза на ко
мунистите. Те имат същите 
права както и другите чле
нове на Социалистическия 
съюз.

„Всичко това довежда до 
заключението, че паралел
но с могъщия 
непосредствения демокра
тизъм се повишават и отго 
верността, и задачите на ко 
мунистите като идейно-по
литически фактор и ръко
водна сила на обществото, 
и то в общото направлява 
не на общественото разви- 
но на общественото разви- 
бокото проникване в същ
ността
процеси, в съглеждането и 
анализа на идейно-полити-

имно се подтикват и обус
лавят. Разликата е в начи 
на. на подход към пробле
мите и в начина на дейнос 
тга на Съюза на комунис
тите и Социалистическия съ 
юз в зависимост от харак
тера на едната, т. е. друга 
та организация.

Във връзка с това тряб
ва да напомним думите на 
другаря Тито пред V кон
грес на ССРНХО: Съюзът 
на комунисти те има за за
дача идейно да насочва про 
цеса на социалистическото 
развитие. По своята отго
ворност и длъжност той и- 

авангардна роля, обаче 
това не дава нлкякви отдел 

права и бенефиции на

ч а кланията и мнението на 
отделни лица, че съществе 
ните изменения в система
та на разпределението са 
ми по себе си ще предизви 
кат такова намаляваме на 
обществено —икономически 
ти и идейно-политически
те проблеми като с това 
значително ще се намялат 
потребите от съзнателна и 
организирана обществена 
намеса. Без оглед на съвку 
пиото значение и широчи
на на техните действия и 
изменения в отношенията 
на разпределението и из
граждането на цялата си 
стсма те не могат да пре
махнат обективните проти
воречия, които се раждат на 
почвата на нашето разви
тие и органически произти 
чат от самата икономичес
ка структура на общество
то. Те и занапред ще дей- 
свуват в един или друг вид 
с по-голяма или по-малка 
сила, а различно в отдел
ните области”.

Трето, след V конгрес на 
ССРНЮ можеха да се чуят
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Съюзът па комунистите е организация 

на дейни и отговорни общеешвено- 

йолишически работници
наблюдават задълженията 
на комунистите и се указа 
на мерилата за активност
та на комунистите. В сега
шните условия основното 
мерило за 
на комунистите, 
стои в това: как като 
дейни обществено-полити
чески работници се справ
ят обсъждането и решава
нето на различни обществе 
ни въпроси в самоуправите 
лните тела и общестЕено- 
политически организации, 
които работят, какви стано 
вшца застъпват във всеки 
конкретен случай, каква е 
тяхната сила на влияние в 
борбата за ония решения, 
които са повече на линия
та на по-нататъшното раз

витие, келко са последова
телни и ефикасни в откри 
тото противопоставяне на 
различни несоциалистичес- 
ски явления и тенден 
пии, колко със своя начин 
на действие подтикват раз
гара на всички форми на 
непосредствената социалис 
тическа демокрация. А 
това е много по-широко ог- 
колкото ролята на пропа- 
гандист, информатор, и не
посредствен организатор на 
определени акции, макар 
че и този вид задачи са ва
жни, особено в ония среди, 
които по-малко са развити 
в обществените отношения.

Налага се постоянно да 
имаме предвид факта, че 
настоящите условия мето
дът на работа на организа
циите и ръководствата на 
СКЮ изразява тяхното съ
щинско отношение към Со 
циалисгическия съюз 
другите обществено-полити 
чески организации...

В оная част ст доклада, 
в която се говори за акту- 
алните въпроси на идейно- 
политическото и организа
ционно изграждане на чле
новете на Съюза на кому
нистите, се тръгва от стано 
вището, че „Съюзът на ко
мунистите 
на активни и отговорни об
ществено-политически ра
ботници. Ог тази основа се

в

мнения, че по-цялостното у 
твърждаване и интензивна 
та работа на Социалистиче 
ския съюз ще означават 
стесняване областта на и- 
дейно-политическото дей
ствие и отговорност на Съ
юза на комунистите и на
маляване задълженията на 
комунистите. От това по
грешно положение понякъ 
де бяха. направени изводи, 
че стремежът трябва да е 
към буквално разгранича
ване областите на дейнос
тта, заначите и отговорнос 
тта между тези две органи, 
з ации. Ясно е, че гук се ка-

активността 
се съ

и

_ &
Група участници в Пленума

(Продълж. от*. 1.. сяр.) 
низация се е развивала не 
престачно и е съобразявала 
СЕОята дейност с промените 
в обществено-икономичес
ката и политическа струк 
тура на обществото в съгла 
сие със степентта на раз
витието на съвкупните об
ществени отношения. По 
такъв начин те творчески 
са превеждали в живот об
щите положения на Маркс 
Енгелс и Ленин за партия
та и не са позволили догма 
тизиранена формите и ме
тодите, които са съответ- 
ствували на изминатите об 
ществено-истор-ически усло 
вия1’.

Подчертавайки, че кому

нистите винаги е- тьржа- 
ли сметка за историческа
та обусловеност на мястото 
и обществената функция 
на партията, в доклала се 
посочват особеностите 
такава активност в години 
те след революцията, посоч 
ва се значението на VI ко 
нгрес на СКЮ и се казва, 
че на УП конгрес на СКЮ 
особено в Прогамата, на та 
зи линия по-нататък разра 
ботени теоретическите ста 
новища за ролята на Съю 
за и задачите на комунис
тите като обществено-поли 
тически работници в една 
разширена и цялостна сис
тема на непосредствена со 
циалистическа демокрация.

е организация
на

сае до уггростено гледане и 
неразбиране същността на 
този въпрос. С по-нататъш 
ното активизиране и само
стоятелност в своите орга
низации и отбори Социали- 
етическиятсъюз, разбира се 
ще „превзима” все повече 
работи. В сегашните усло
вия на ролята и метода на 
работа на организациите и 
ръководствата на СКЮ не 
съответствува за текущите 
обществени въпроси да се 
взимат решения с изпълни 
телна сила, защето непос
редственото решаване на 
обществените въпроси и не 
посредствената отговорност 
за взетите решения е рабо 
та на съществуващия демо 
кратически организъм. Но 
това не намалява, но пови- 
шва

ИЗГРАЖДАНЕ НА ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКО ЕДИНСТВО И 
ПОВДИГАНЕ ИДЕЙНОТО РАВНИЩЕ НА КОМУНИСТИТЕ

„С оглед на всички про
мени, за които е ставало 
дума, нашият обществено- 
икономически, политичес-1 
ки и идеен живот 
все буен и по-сложен, про 
блемите са по-разновидни, 
а нашето общество реагира 
на тях по-чувствително за 
ради самата природа на си 
стемата, която- изгражда
ме. С това 
необходимостта от засилва 
не на идейно-политическа
та активност на комунисти 
те и от развитие на по-съ
временен начин на тяхната 
дейност. Също така това о 
буславя по-нататъшното у- 
коепване на идейното един 
ство на комунистите, което 
трябва да се прояви в по
стоянното изграждане на е 
динни становища по всич
ки основни въпроси на на
шето по-нататъшно разви
тие, за все по-новите проб 
леми, които изтъква наша 
та социалистическа практи

се обяснява сци. А това 
„теориите”, че това би оз

ка и то навсякъде, където 
комунистите действуват —- 
в трудовия колектив, в рам 
ките на комуната, в райо
ните на по-широките общ 
ности”.

Посочвайки успехите по 
изпълнение на крупните за 
дачи, които изпъкват в 
процеса

начавало атомизация и на
кърняване 
предприятието в цялост и 
проче. Същността на тези 
явления е в останките на 
бюрократизма и

интересите кастава

пазенето 
на преостаналите привиле
гии.на провеждането 

системата на непосредстве
но разпределение на дохо
да и резултатите, които са 
постигнати в предприятия
та, където ръководствата и 
организациите на СКЮ са 
работили

Расте идейно-политическата ро
ля на Съюза на комунистите

В някои предприятия се 
проявяват разни видове 
стремежи за запазване си 
стемите на фиксни запла
щания. Често се идва до 
линеарни увеличения ' на 
личните доходи, несъразме 
рни на увеличението на пр 
оизводството и производи
телността на труда, до тях
ното увеличение.за сметка 
на фондовете, до неоправ
дано големи размери в лич. 
ните доходи, което често

се подчертава

След като се посочват ос ните работи налага като 
необходимост постоянно да 
се държи сметка за основ
ните тенденции и насоки 
на социалистнческотЬ раз 
витие па обществено, за и- 
дейното единство на кому
нистите по всички крупни 
принципиални въпроси и е 
динственото насочване на 
съзнателната 
акция"!

„Борбата за по-високо ра 
внище на социалистическо 
то общесттвено съзнание 
на всички носители на ико 
номическото и обществено 
развитие е за това необхо
димост и предусловие за 
безпрепятствено развитие 
на непосредствената социа 
листическа демокрация, за 
дамогат да се избегнат яв
ленията на анархичност и- 
ли на връщане към мето
дите на административна 
намеса и натиск. Това изи 
еква активно' отношение, ■ 
съзнателната обществена а 
кция, идейно-политическо 
влияние на съзнателния 
фактор, и отделно на Съ
юза на комунистите’ като- н!а 
йпрогресивна част на социа 

листическите сили. Крупни 
те достижения в нашето ра 
звитие никога не освобож
дават комунистите от зад
ължението да се застъпват 
за все по- добри, по-прогре 
сивни решения.

Второ, неоснователни и 
нереални също така са о-

новните особености на раз 
витието на общтествените о 
тношения, в доклада се из 
•хъкна, че в сегашните ус
ловия расте идейно-полити 
ческа роля 
комунистите:

„Първо, в 
които изграждаме 
Еодителят и гражданинът 
са в обективно положение 

повече

с организациите 
на синдиката, в доклада се 
критикуват някои отрица
телни явления и схваща
ния.

отговорността на кому 
нистите, като обществено- 
политически работници, за 
социалистическото съдър
жание и резултатите на об 
щесвеното развитие, за ус
пехите в 7>азрешаването на 
всички общестЕено-полити 
чески проблеми. Дейността 
на Съюза на комунистите 
и на Социалистическия съ 

юз. не се кръстосват, но вза

на Съюза на „На някои места бавно
се осъществява тежнение
то целиятотношенията 

произ- трудов колек
тив да се включи в решава 
нето на всички съществени 
проблеми

пъти е последвано от проя 
ви на опортюнизъм и фами 
лиарност и т н.

Покрай обективните тру
дности в областа на учебно 
то дело и културата се по 
явиха и някои

обществена
за вътрешното 

разпределение;не липсват 
случаи работата по разра
ботка на принципите 
рилата на разпределението 
да се -тавя на специални
те сл\’жби Т-.х-а се •

да действуват все 
социалистически в интерес 
на себе си и на общество
то. Това е без и мека кв ото и 

Обачеда било съмнение, 
неосновано и погрешно е да 
се правят изводи от това и 
да се намалява ролята на 
съзнателна социалистичес
ка акция и да се стеснява 
доменът на идейно-полити 
чеката активност и отговор 
ност на Съюза на комунис
тите. По- свободни отноше 
ния в производството и раз- 

и по-свобод-

погрешни
схващания и 
които са — грубо взето — 
от два вида:

От една страна на някои 
места беше трудно да 
държи досегашният статус 
на просветните и културни 
заведения; носителите 
такива схващания като че 
ли не виждаха онова, кое
то е положително в цялата 
система

тенденции,
••'оикаколекгк>=ъх ПрИ ИЗГ0ТВ

янетс на 
сто

.1.0

правилниците, ко 
съое це-йьвестимс' 

същността на непосредстве 
ното разпределение 
хода според труда. Затова 
към тези

се за
на до-

навъпроси, които и- 
първостепенно общест

вено политическо- 
ние, често пъти

мат
знаме-пределението 

ни форми на политически 
живот подчертават значе- 

съзнателния субе

се е под
хождало икономически и 
технокра ктически.

Някъде

на предприетите 
мероприятия, но- само 
тенцираха и преувеличава
ха оноЕа, което

по-нието на 
ктивен фактор, за да се о- 
безпечи възможно по-хар— 

социалистическо
и по-могъщ темп

се споменава яв- В' ТЯХНОТО
провеждане беше отрицате 
лно, за да докажат 
та неолравданост.. Ог 
вид са и неоснованите 
щания 
ция”

лението, което е свързано
с настояване на тесен 
ръководни хора 
приятията, да не 
от ръце ефективното 
ване по въпроси, 
би трябвало

монично 
развитие

развой. Действието на 
обективните процеси

да се абсолютизира ни- 
то пък смее да се остави на 
стихията, ако искаме да из 
бегнем разни деформации 
и разстройства в развхггие 
то. Децентрализацията в 
ръководенето на обществе-

кръг тяхна- 
този 
схва

за „комерциализа- 
иа културата и изкус 

твото, като израз на нераз 
биране същността на 
ствения развой.

От друга страна 
и тенде нвдите към 
не пред реалните

(Следва на 3. стр.)

по пред- 
изпуснат 

реша 
за които 

да разисква и 
да решава колективът. За
бавя се

на не мо
же

сбщепренасянето на о-
пределени права и средства 
на стопанските единици и 
тяхното израстване до сте 
пента на ръководни едини

се явила 
залита 

възмож-
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ноети,. което се, изразява в 
тежнението, така да се ка 
же, от един път да се ско 
чи’ в, онези отношения, кои 
то днес съществуват в сто 
панствотс, които се изграж 
даха през цялото последно 
десетилетие от нашето ра 
звитие.

Подобни явления същес
твуват и в одравните" заве
дения: отделни единки ис
кат най-идеални решения,

тенденции, пък и към де
формациите, 
тези Еъпроси, не водят кон 
кретна борба против.отри
цателните яЕлегощ. При ня 
кои
на СК не

Това напомняме затова за 
щото тази елементарна пре 

дпоставка понякога се прен 
небрегва от някси членове 
на СКЮ.

„Всички въпроси във 
връзка с повишаване идей 
нотк> равнище на комунис
тите, с повишаване на гясе 
яага идейна активност и р 
рамките на това на идеоло 
гическсто образование, тря 
бва да бъдат в центъра на 
вниманието на общинските 
комитети като цялост. Тази 
работа ке може да се гледа 
като на отделна насока и 
„сектор”, а грижата и отто 
верността за въпросите от

иемат необходимите мерки, 
за да^се обезпечи естествен 
ръст на Съюза на комунис
тите, съобразно с неговата 
сегашна роля. Разбира се, • 
същнотта на въпроса не е ' 
в това, колко членове тряб 
ра да има СКЮ, нкто мо
гат да се определят грани 
щгте на ксговатЬ числен
ост. Такъв подход би ни до 

, вел до механически и едно 
странчивп заключения, за 
щото числеността' 
от потече фактори. Най-ра 
жното е в първичните ор 

да се повиши

тази област не могат да се 
„пренесат” само върху об
разователните институции, 
върху помощните 
, .задължените’ ’
Ст активното отношение 
на общинските 
много зависи обшата насо
ка и действието на идейна
та активност-на комунисти 
те; както и съдржанието и 
качеството на работата и 
тяхното идейнс изгражда

не изострят

тела и
другари.

организации и . активи
От всичко -казано до сега 

произлиза, че е сегашните 
условия на нашето общест-

съществуват дос 
татъчно усилия по въпроси 
те от прикципиално значе 
ние за изравнение мерил а- 
та на комунистите. В мно 
го скучай техните станозп 
Ща се формират стихийно, 
според мястото, където ра 
ботят и

комитети

веко разситие нарастват ну 
ждата и повеленията за по 
ет.шаепне идейното равни-
ще н-я комунистите”. зависине.които в сегашните услоеия 

са 'неосъществими, а други 
считат, че

положението, в кое 
то се намират. Това е въз 
можно и по причина, че в- 
рганизации на СК разгръ
щат метода на пс-солидно 
и по конкретно изучаване 
и разглеждане проблемите 
във връзка с разпределе
нието и другите съществе
ни въпроси които 
върху обществените стно-

Грижи за качеството на членството ш изграж 
дането на лика на комуниста

сега е момент 
. веднага да се решат всич

ки досега неразрешени въ 
проси, особено за увеличе
ние на материалната осно
ва на здравните заведения, 
разширяване на капаците
та, снабдяване с нови съо
ръжения,

ганизацик
критерият за приемане 
Съюза на комунистите.

Не е достатъчно човек да ‘

в

е честен и на социализма 
предан гражданин за да 
стане член на СКЮ. Също 
така не' е достатъчно да

В сегашните условия на 
работа постоянно се пови-

нс-политическо и идейно 
становище, при всяко обс
тоятелство трябва да наето 
яЕат за развитие и последо 
вателно придържане към 
социалистическите норми, 
отношенията между хора
та като Еинаги имат пред
вид по-широки обществени 
интереси. Значителен, и не 
обходим еид на всекиднев
ната борба за социалистич.е 
ски. обществени отношения 
е непрекъснатото и реши
телно противопоставяне на 
всички видове деформа
ции, които по какъвто и да 
било начин нарушават те
зи отношения. Ако срещу 
тях не се води постоянна 
борба, те стихийно произ
тичат от изостаналостта и

вст-гчки явления и постъп
ки, които могат да нару
шат и забавят развитието 
на социалистическата демо 
крация, срещу есички ос- 
татци
привилегиите и всички ви
дове кедемократическа пра 
ктика...

шава ролята и отговорнос
тта па комунист като еди 
яка, като личност с о;преде 
лепи лични качества и иде 
йнс-политическо влиян ие, 
което той оказва като обще

влияят
бъде само прилежен и ста- • 
рателен на работното 
място,- макар, разбира се, 
и това да е твърде важно. 
Също така още отдавна не 

особено

повишаване на
сишения е колектива и кому

ната. А това сега е необхс-
личния дохед и пр.

Съществуват предприя
тия и заведения на общес- 

служби, в които

на бюрократизма,

дшио за подобрение на съ
държанието и метода на ра | ственс -политически работ- 
бота на организациите и 
членовете на Съюза на ко

твените 
членовете на СКЮ значи- сме в положение 

да настояваме на всяко по- 
важно място, в специални
те служби, администрация
та, на управителните и дру 
ги работи да стои член на 
СКЮ. Изходната основа за

ник. Идейно-политическия мо 
рал на комунистите всред 
трудовите хора представял 
ва за нас неоценима сила 
и стойност. Затова не мо 
же да се позволи зад този 
автрриде^! д^д Ое крият и 
да го нарушават 
и да било недемократичес- 
ки и несоциалиетически е- 
динини които са загубили 
основните комунистически 
свойства. За хора с такива 
деформации няма място в 
Съюза на комунистите.

тедно толерантно се дър
жат към . нежелателните .ДИорално-полггшческигВе 

качества на члена на Съю 
за на комунистите, като де 
ен и отговорен политичес
ки работник, днес могат ус
пешно да се изграждат и 
развиват само чрез негова
та активна публична дей
ност във всекидневната 
слол>ена борба на трудови 
те хора за развитие на со
циалистическите общества 
ни отношения.

Комунистът не може да 
пристъпва към обществени 
те проблеми само от стано 
вгацето на тясно схванати 
интереси на професията, 
към която принадлежи, на 
трудовия колектив, в който 
оаботи, на средата, в която 
живее, но в търсенето на 
решение за всеки конкре
тен въпрос, той трябва да 
има предвид широките об
ществени интереси. Той тр 
ябва да бъде последовате
лен борец срещу професио 
налната затвореност, Цехо
ви дух и местническо тесно 
гърдие.

Всичко това- изтъкваме, 
защото съществуват липа 
с членски книжки на Съю
за на комунистите, които 
работят съвсем другояче. И 
ма такива, които постъпват 
по логиката: „Комунист 
съм на партийно събрание, 
а какво правя в обществе
ния и личен живот, това е 
моя лична работа, тогава 
съм само търговец, специа
лист или свободно мислящ 
философ, когото не задъл
жава нищо’’. Този тип хора 
доживяват обществената 
дейност, дори и членството 
в Съюза на комунистите, 
като отегчително задълже
ние, като нарушаване на 
личния комодитет и ,,губе 
не на Бреме, което могат да 
превърнат в пари”. За щас 
тие в Съюза на комунисти 
те такива хора няма много, 
но все пак ги има. Те ие от 
товарят на основните 'задъ 
лжения на членовете на 
СКЮ. За такива няма мяс 
то в Съюза на комунисти
те. Членът на СКЮ тряб 
ва да действува като кому 
иист навсякъде; на работ
ното си място, в своя ко
лектив, на събранието на 
обществения орган, в Соци 
алистическия съюз-, в цяла 
та си обществена дейност 
и в съвкупния ежедневен 
живот.

Също така, не съвсем ря 
дко у някои членове на 
СК, пак и у отделни фун
кционери в стопански орга 
низации и държавни учре 
/кдения срещаме и разсъж 
даването: „Едно е идеоло
гия и политика, а други ме 
рила важат в стопанството’ 
или „Всичко е позволено, 
пък и за комуниста, ако не 
е изключително забранено 
със закон”. Не трябва да 
се обяснява, че на Съюза 
на комунистите и неговите 
членове са свойствени по 
инаква логика и значител
но по-големи искания. Те 
трябва да пристъпят към 
всеки въпрос от обществе-

мунистите”.

Постоянна борба за демокра
тизъм и развитие на демокра

тическите форми
изграждането на мерилата 
за приемане в СКЮ трябва 
да бъде фактът, че Съю
зът на комунистите е орга 
низация на активни и от 
говорни обществено-полити 
чески работници, които сво 
ята дейност основават въ
рху научния социализъм."

„Съществуването на ед 
на такава масова и полити 
ческа организация каквато 
е Социалистическият съюз 
трябва от своя страна да 
бъде един от регулаторите 
за правилния ръст на Съю 
за на комунистите. Социа
листическият съюз е доста

каквито)

„Борбата за непрестанно 
развитие системата на не- 
посредно разпределение на 
дохода представлява дълго 
срочна задача на комунис
тите и всичките прогресив 
ни сили на нашето общест
во. Тук не ще има завър
шени процеси, нито оконча 
телни идеални решения, но

на единия и друтия вид 
стихия трябва да водим е- 
дновременна еднакво неп
римирима борба.

,,На югославските кому
нисти е чужда догматична
та скованост! на мислите иде 
йнта стагнация и консерва 
тизъм. Те съзнават, че- за 
непрестанното обогатяване 
на марксическата обществе 
на мисъл и подобряване на 
Социалистическа практика 
е необходима всекидневна 
борба на мнения и атмосфе 
ра на свободни публични 
разисквания. Това стана 
практика в нашия текущ 
идеен и политически жи
вот; това намира пълно из 
раженйе в обла ста на тео
рията, научнб-изследовате 
леката работа, културно-ху 
дожественото творчество. 
Такава атмосфера на жива 
интензивна борба на мне
ния, на свободно творчест
во и дискусии трябва и по 
-нататък да се стимулира 
и развива. Но за комунис
тите това винаги значи и 
задължение да дефинират 
ясно и определено идейните 
позиции, да залягат за сво 
ите марксически убеждения 
и решително и публично, 
със силата на научната ис 
тина, да се противопостав
ят на антимарксически и 
нессциалистически схваща 
ния

примитивизма 
където демократичните фо 
рми не са достатъчно укре 
пени. Особено вредно е, а- 
ко носителите на бюрокра
тичните постъпки, па опре 
делени привилегии и неде
мократична практика, 
отделни членове на СКЮ, 
особено ако вършат общес
твени и ръководни функ
ции в стопанството в дър
жавните заведения и в дру 
гите области

навсякъде,

По-нататъшното з адълб о 
чаване на демократизма
във вътрешния живот 
организациите на Съюза на 
комунистите ще бъде, по
край другото, бариера, за да 
не могат споменатите и по 
добни деформации

на

са
постоянно ще се търсят все 
по добри, по-съответни ме
рила на разпределение. За 
(Зълбочаването на социалис 
тичеекте обществено-ико
номически отношения не 
може да върви самс от се
бе, си, нито може да се въ
веде само със законно пред 
пггсание. За тях трябва да 
се. борим чрез упорита и 
всестранна обществена ак 
ция, чрез непрекъсната де
йност на обществено полити 
че.ските организации и об
ществените органи и при 

повишена дей-

да се
възприемат от отделни чле 
нове на СК. Целият вътре
шен живот на организаци
ята на СК трябва да допри 
несе комунистите да се с- 
богатят с нови

тъчно широка организация 
за всички наши граждани, 
които желаят активно да 
учасвуват в обществено-по 
литическия живот и да се 
борят за социализъм. А ко , 
мунистът 
със степена на обществено 
политическа дейност и да 
има, покрай морално поли • 
тическите качества и здра 
ва идейна 
Трудовите хора желаят да 
видят комуниста такъв ка
къвто се очертава в прог
рамата и Статута на СКЮ, 
както за него говори дру
гаря Тито. Ако за това не 
се държи сметка, това го 
забелязват трудовите хора 
и оправдателно правят за
бележки.

живота. 
За това стана дума и в из
вестното писмо на Изпълни

па

телния комитет на ЦК на 
СКЮ, което имаше могъ- 
ще въздействие в мобили
зирането на комунистите и 
останалите хора за разкри 
ванете, пс-дълбокото съгле 
ждане и решителното осу
етяване на отрицателните 
явления. Това писмо и днес 
има несъмнено актуално 
значение, преди всичко за 
това, дето разгледаните в 
него явления по един или 
друг начин се възобновя
ват и защото отделни орга 
низации и ръководства на 
СК не им се против спостав 
ят достатъчно енергично, 
принципиалната и неприми 
римата борба за осуетяване 
то на такива явления тряб 
ва да бъде дълготрайна за 
Дача за всички членове, ор-» 
йанизации и ръководства на 
Силоза на комунистите. Тя 
трябва да бъде конкретна 
и ежедневна, и то преди 
всичко в редовете на кому
нистите, насочена срещу

етически 
цености, да изострят свои 
темерила, да стават по-са- 
мостоятелни о начина на 
мисленето и да получат не 
обходимите демократични 
навици в работа. Тези вътре 
шни отношения в Съюза

трябва да води

ориентировка.
на комунистите — проник
натитова чрез 

нцет и влияние па комуни 
стите като обществено-по
литически работници. В то 
зц процес са нужни повече 
творчески усилия за изна- 
мцране на конкретни реше 
ния във всеки колектив, а 
п<}-малко чакане решения 
отстрана и „допълнителни 
предписания”.

от демократичност, 
другарство и хуманизмът
— могат още по-силно да 
влияят върху отношенията 
на останалите трудови хо 
ра еъв всички области на 
обществения живот. Разби
ра се, по-нататъшното ра 
звитие на демократизма 
във вътрешния живот на 
Съюза на комунистите тря 
бва да се съпътствува от 
повишена отговорност и за 
здравяване на съзнателна 
та дисциплшеа, което тряб 
ва да намери израз във еъ 
зможио по-последователно

По въпроса за прие
мане па членовеОт всичко казано произ

лиза, че във връзка с раз
витието на социалистичес
ките отношения на раз пре 
делението за комунистите 
са' най-важни следните две 
насоки на дейност:

Първо, постоянна борба 
за задълбочаване на демо
кратизма, за развитие на 
демократическите норми в 
ре'шаЕането на всички въ 
проси по разпределението, 
при едновременна борба про 
тив всички бюрократиче- 
ски и еснафеко-анархисти 
чески схващания и постъп 
кй, които затрудняват и за 
бавят тоя процес;

второ, активно настоява
не' на комунистите, като об 
ществено-политически ра- 
ботншди, за социалистичес
ко съдържание на всяко 
конкретно решение по посо 
ка на възможно по-последо 
вателно прилагане на прин 
пила разпределение според 
труда.

В процеса на изгражда
нето на социалистическите 
общественни отношения за 
Съюза на комунистите ви
наги е била и си остава 
актуална идейната борба 
па два фгронта: против бю 
рократическата стихия и 
дребнобуржоазната, еснаф 
ска стихия. В нашата Про
грама е подчертано, че про 
тив появата и влиянието

Ако се търгне от ролята, 
която Съюзът на комунис 
тите има в настоящите ус
ловия, както и от изисква 
нията и задълженията, ко 
ито се налагат на комунис 
тите, очевидно е, че проце
сът за разширяване редове 
те на комунистите трябва 
да върви по-спокойно, по 
обсъдено и последователно. 
Това значи, че всяка първи 
чна организация трябва да 
се запознае с качествата и 
сгитжупната политическа 
дейност на другарите, кои 
то се предлагат. На друга
рите, които I се предлагат 
за приемане, . най-основно 
да се обсъди оправданието 
ма всяко предложение и 
приемането да извършва 
чрез по-дебрй подготовки, 
без прибързаност.
Изхождайки от нуждата за 
по-нататъшно укрепнане на 
идейното единство, отгово 
рнюстта и дисциплината в
редовете на Съюза на кому 
пистите, от нуждата за по 
вишаване на идейното рав
нище и качество на СК-об 
щинският комитет трябва 
да има по-голяма роля р 
изграждането на политика 
та и критерия в Съюза на 
комунистите постояно да 
следи този пропее и в това 
отношение да оказва пряка 

(Следва на 4 стр.)

Без такова от
ношение би се дало възмож 
ност за идейна конфузия, 
и под фирмата на маркси 
зма да си получат, а поня
кога и получават, граждан 
рко право, различни анти
марксически, бюрократиче- 
ски, еснафски и буржоазни 
схващания.

ното осъществяване на при 
етите становища и заклю
чения.

з>я изграждането на критериите 

и политиката на приемане е 

Съюза на комуниститеАтмосферата която съще 
ствуЕа в нашия обществен 
и идеен живот дава възмо 
жност на хората, които не 

. са членове на Съюза на ко 
мунистите свободно и пуб
лично да изказват мнения 

когато не

През последните години 
темповете 
числеността на СКЮ бяха 
силни, и сега продължават 
да се чувствуват значител
ни тенденции на по-нататъ 
шчо разширяване. Положи 
челен е фатсьт, че в редо
вете на СКЮ е постъпил 
голям брой млади хора и 
непосредствени производи
тели. Преди всичко това тря 
бва дк видим укрепването 
на престижа и влиянието 
иа Съюза на комунистите, 
проява на голямо доверие, 
което трудовите хора и мла 
дежта хранят към Съюза 
гга комунистите и тяхното 
активно отношение към про 
блемите на по-нататъшно
то изграждане на социализ 
ма у нас.

Във връзка с разширява 
нето на организациите се

забелязват и следните мо
менти: този процес се раз
виваше твърде бързо без 
често да е проследяван с 
достатъчно интензивна ра
бота за повишаване идейно 
-политическото равнище 
на членството; критериите 
за приемане в СКЮ. са неу 
еднаквени, а в много пър
вични организации и заета 
рели. Затова не редки са 
случаите в Съюза, на кому 
нистите да се приемат и 
хора, които не отговарят 
на изискванията, стоящи 
днес пред комуниста, а ме 
жду тях има и отделни хо 
ра, които мислят, че с член 
ска карта на Съюза на ко
мунистите могат да полу
чат определени обществе
ни позиции и привилегии.

Тези факти изтъкват не 
обходимостта да се предпр

на увеличение

та си и тогава, 
са тъждествени с марксиче 
ските възгледи. У нас то
ва е обикновена практика. 
Обаче за членовете на Съ
юза на комунистите необ
ходимо условие е да. са е- 
динствени във възгледите, 
основани върху марксизма, 
да се организират съзнате
лно, за да се броят за осъ-^ 
!ществяванетю на марксичес 
ките принципи. Затова за 
тях винаги съществува за 
дължение в своята публич 
на дейност и теоретическа 
та си рабста да изхождат 
от позициите на марксизма.

«*
\
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Съюза на югославските комунистиТрети иленум на ЦК па
Имаме различни опитц 

от работата па оргапизацч 
и те па СК в училищата, 
образувани' от ученици. 
Считаме за нужно в тоя 
случай да подчертаем, че и 
младежите ученици могат 
да се приемат в Съюза на 
комунистите, след навър
шената осемнадесетгодиш
ната възраст. Няма оправ
дание в тоя случай да се 
отстъпва от общите стано
вища, формулирани в Уста

единици могат да бъските
дат резултатни и без съще
ствуването на първична ор 
ганизация във стопанската 
единила. И в предприятие
то, както и другаде, същно 
сята е поЕече в акционната 
и идейно-политическа насо 

начина на дейст-

се аргументи, че положени 
ето в учрежденията същес I 
твоио е променено по отио 
шение на времето, корато 
комунистите минаха от ор 
гаиизациите в учреждения 
та в териториалните орга
низации. Доходът и прин
ципът на разпределението 
според труда постоянно се 
въвеждат и в обществените 
дейности извън стопанство 
то. В течение е процес на 
превъзхождаме на админис 
тративно — Огоджетските 
отношения между учрежде 
нията и обществените слу 
жби и съответните органи 
на общността, положението 
на трудовия колектив в уч 
рождението се доближава 
до положението на трудови 
я колектив 
организация, във 
ните отношения на колек
тивите в учрежденията се 
явяват много проблеми, по 
дебни на онези в предпри- 
ятията. Затова пршщипиал 
но трябва да се позволи о- 
бразупането на организа
ции в учрежденията (в де 
йствителност някъде вече 
съществуват като например 
в здравните и н^кви други 
заведения). Но, много причи 
ни. .повеждат дозаключение, 
■че на общинските комитети, 
трябва да се остави, въз'ос 
пова па анализа па услови 
ята и нуждите, да оценят 
целесъобразността за об
разуването па организации 
е отделни учреждения и за 
това да вземат конкретни 
решения. В големите градо 
р.е. в които има повече об 
шини е естествено, околии 
ските комитети д= окажат 
необходимата помощ на об 
щинските комитети в раз
глеждането и решаването 
на тези г.ъпсоси.

Във всеки случай образу 
нането на органи запии и у 
ч рождения не бива да зна 
чи те да се затворят в себе

които работят
за сложени

внистите, 
предприятията 
и разнообразни дейности 
вън от предприятието в ко 
муната, които не могат да 
се оставят само на кому ние 
Тите, свързани за територи

то и организационно изгра
ждане на Съюза на комуни 
стите в редовете му не ще 
могат да останат онези чле 
нове, които не са на равни 
щето на изискванията, дей 
ността и отговорносттт, ха
рактерна за комуниста. Но 
такива хора не трябва да 
се оставят сами на себе си, 
пито пък да се отчуждим 
от тях. На тях трябва да 

помогне да продължат 
политическия и обществен 
ркивот като| работят) в общес 
твено-политически органи
зации и органи.

(Прсдълж. от 3. стр.) 
помощ на отделни организа

Iции.
С оглед мястото и прести 

жа, който има Съюзът на 
комунистите в нашето об
щество от голямо значение 
ще е щото и дейността и 
подготовката по приемане
то на нови членове да ста
ват публично, при възмож
ността влияят и остана
лите трудови хора и техни 
тс политически орГаниза-

ялни организация.
б) Някои първични орга- 

низаци в значителна сте
пен са затворени сами в се 
бе си и отрупани със свои 
вътрешни, преди всичко ор 
таниз ационни въпроси. Орм 
косено това е последица от

ченост, и
вуване на комуниста, 
малко в това, къде и как е 
поставена първичната орга

по-

кизация.
се

Безсъмнено и актуално 
значение има въпросът, в 
кои рамки трябва да се дви 
жи броят на членовете в е 
дна първична организация, 
за да бъде нейната работа 
пс-съдржателна и метода 
по-съвременен. Затова е 
невъзможно да се даде ре- 
цепт, защото строгото фик 
сиране на гранилите може 
повече да нанесе щети, отко 
лкото полза. Опитът показ 
ва, че мНогочислените орга 
иизапии затрудняват трудо 
вата атмосфера на събра
нията и участието на всич 
ки членове при разглежда
не на въпросите, за които 
се разисква. Малсчислени- 
те организации пък обикно 
вепо имат тесен кръгозор и 
потенциално са насочени 
към разложено разглежда
не на текущите въпроси. 
Избягвайки едната и,друга 
та крайност, решенията тр
ябва да се търсят според 
конкретното положение.

ва.
Указвайки на възможиос 

тта за известни организа
ционни промени, ние съзна 
ваме, че те—взети откъсна 
тО, сами от себе си — не мо 
гат да имат решаващо зна
чение. Те могат да облек
чат практичната дейност 
на Съюза на комунистите 
само ако се търгва от същ 
ността, ако предназначе
нието и съдържанието на 
всяка организационна фор

ции. тяхното неумение комнлек 
но да гледат и на ототве- 

,,да се счепкат
Естествено е, че в проце 

са на идейно-политическо- тек начин 
здравата” с проблемите на 

поширокПървична организация, актив 

и други форми на дейност на 

Съюза на комунистите

своя по-тесен и 
район. Понякога те са из
вън основните течения на в стопанскатаводи къмживота, което 
тяхната ограниченост, нама 
ляване на акциоииата им 
способност за по-широко и 
дейна политическа

кътреш

рия начин на работа и тн. 
Във връзка с това особено 
характерни са следните яв 
ления:

а) за много първични ор 
гакизации е характеристич 
но затварянето в тесните 
рамки на действие „в своя 
район”. В някои общини 
значително е вкоренено сх 
ващането, което се проявя
ва и в практиката, че пър
вичните организации в пре 
дприятията са „задължен 
ни’’ за проблемите в пред
приятията, а териториални 
те — за проблемите за жи 
лищните общности и кому
ната. Тази затвореност и 
механическо разпределе
ние на работата и отговор
ността са несъвместими със 
сегашните условия. С това 
се затруднява цялостно да 
се съгледат обществените 
задължения на комунисти 
те, чиято дейност и задачи 
произтичат от трудовата 
общност, в която работят и 
от целия комплект на от
ношения в комуната. Съ
щевременно с тази практи 
ка се стесняват, вместо да 
се разширяват възможнос
тите за по-гелямо и по-сво 

_бодно ангажиране на кому

Изтъквайки че Съюзът 
на югославските комунисти 
има повече от един милион 
членове, че представлява о 
громна идейна и политичес 
ка сила, във доклада се 
разглеждат и организацио- 
ните форми, в което първи 
чната организация заема 
едно от централните места.

,,От всичко онова, което 
ло-рано е изтъкнато — с.е 
казва в доклада 
произлиза, че първичната 
организация е много тясна 
за да може в рамките й да 
изчерпва и ограничава де
йността на комунистите, ма 
кар че ролята на първич
ната организация и по-на- 
татак е значителна в орие 
нтировката и подготовката 
на комунистите за ежедне 
в на дейност.

Недостатъчно отглежда- 
не на промененото обектив 
но положение и ролята на 
първичните организации 
създава определени пребле 
ми, които покрай другото 
се проявяват в трудности
те „да изнамерят” съдържа 
ние на своята работа в ела 
бата активност на една ча 
ст от членовете, в забаве
ното освобождаване от сга-

дей-
ност.

в) Много организации се 
агремят да бъдат в тече
ние на проблемите на сво
ите предприятия или тери
торията, на която работят 
и към тях да заемат актив 
но отношение. Кръгът от 
въпроси, с които те се зани 
мават значително' е по-ши • 
рок. Тяхната работа е по- 
интензивна и гладка. Но 
много от тези организации 
понякога работят по иачии, 
който не съответствува на 
тяхната роля. За тях е най- 
важно да се свършат рабо
тите, а по- малко е важно 
как Своята отговорност 
често схващат в смисъл, че 
в ръцете си имат и онези 
работи, които принадле
жат на органите на жили
щната общност, на самоу- 
правителните тела,, на Со
циалистическия съюз и дру 
ги организации. Бавно се 
освобождат от практиката 
за текущите работи от сво 
ята среда да взимат, кон
кретни решения и тяхното 
осъществяване да обезпе
чат чрез „задължения” на 
свои членове и тн. Това по 
казва, че този вид организа 
ции не са се съживели с ре 
шенията на VII Конгрес, че 
не схващат съществените 
промени и ролята на кому 
ниста като обществено-по
литически работник. Такъв 
начин на работа може да 
затрудни самостоятелното 
и неспъвано развитие на са 
моуправителните органи и 
другите организации.

През последно време все 
по-често от различни стра 
ни се дават предложения 
наново да се формират пъ
рвични организации на СК ча териториалните органи- 
в учрежденията. Изтъкват зации.

ма се подчини на основна- 
та цел по-ефикасно лодгот 
вяне на комунистите като 
обществено-политически ра 
болници и настойчиво раз
витие на по-съвременнм 
методи в тяхната работа.

Няма никаква причина о 
рганизационните промени 
да се правят ускорено на- 
Ееднъж. Те трябва да се 
извършват постепенно, сщ» 
койно, така че да не се на
рушава текущата, редовна 
активност.

ясно

Някои въйроси за работата 

на общинските комитети на 

Съюза на комунистите
За работата на общински 

те комитети, в доклада се 
изтъква:

„Първо. По начало е раз 
чистен въпроса — каква е 
ролята, а във връзка с то
ва и основната насока в 
дейността и съдържанието 
на работата на комитетите 
на Съюза на комунистите 
въобще, пък и на общин
ските комитети.

Ясно е, че общото насоч
ване и начин на работа на 
комунистите в комуната 
твърде много зависят от то 
ва, с какво и как се зани
мава общинския комитет, 
въоху какво набляга как-

тези работи и не 
разглеждали на 

начин, затова 
защото желаят или защото 
считат, че това е правилен 
път. До това все пак се сти 
га, защото отстъпват пред 
натиска, който ежедневно 
се упражнява по различни 
начини — ис

зимали 
биха ги 
споменатия

си или своята активност да 
вържат само за СЕоята ак
тивност. Твърде 
тези организации, както и 
всички останали, да бъдат 
обърнати към всички съ
ществени въпроси 
своите тесни рамки и да по
дтикват широка и разнооб- 
оазна дейност на своите чл 
енове във всички Области 
на обществено-политичес
ката дейност на комуната.

Ако в някои общини се 
търгне към образуване на 
първични организации 
по-голям брой учреждения, 
това вероятно ще се отрази 
върху състава и работата

е важно
действието 

на определени обективни у 
еловия, и със силата на е- 
нерция. Именно в някои мес 
та механизмът на общество 
ното самоуправление още 
не е достатъчно укрепнал и 
самостоятелен а самоупра- 
вителните тела кадрово и 
организационо често не са 
достатъчно подготвени, за 
да могат работите ефикас
но и самостоятелно да ре
шават там, където трябва 
да се решават. Безсъмнен- 
но, доколкото комитетът по 
-скоро се освобождава от 
такива работи и 
нпии, дотолкова

извънЗАКЛЮЧЕНИЯТА 

НА ТРЕТИЯ ПЛЕНУМ
Третият пленум на Централния комитет на СКЮ, 

след речта на другаря Тито и всестранното разисква
не, одобрява доклада за актуалните въпроси по-ната
тъшното идейно-политическо и организационно изгра
ждане на Съюза на югославските комунисти, изнесен 
по решението на Изпълнителния комитет на днеш-

значението и актуалността 
на въпросите, изнесени в доклада и в разискванията, 
Пленумът препоръчва на всички организации и ко
митети на Съюза на комунистите следното:

—■ неотложно да пристъпят към работа за запоз- 
членовете на Съюза на югославските комунис- 

материалите на Пленума при най—широки рази- 
основните проблеми, изнесени в доклада,

проблеми

во становище заема в обще 
ствено-икономическите и и 
дейно политическите въпро 
си. Забелязвав се сериозен 
стремеж на тези комитети 
■сьдържението и метод на 
работа да съобразят 
менените обществени? г ус
ловия, с новите

ното заседание. С оглед
с про-

интерве- 
по-бързо 

ще се подготвят и стават са 
мостоятелни

нужди и 
времетозисквания. Мина 

когато всички икономичес
ки, обществени и

По въпроса за организациите 

на СК в мредйрияшияша
наване

съответните 
тела на народния отбор, об 
ществените органи, сбщеет 
Еено-политическите органи 
зации. Дейността 
тета на трябва да се изчерп 
ва в конкретното решаване 
на текущите оперативни и 
икономически и 
проси. Основната 
овка в работата 
та трябва да 
та па общественото 
правлепие

ти с 
сквания за политиче 

ски въпроси минаваха най 
-напред през комитета, за 
да се пренасят неговите г>е 
шения на органите на 
тта и другите обществени 
фактори. Наблюдавано в 
процеса това отношение 
спешно се превъзхожда О 
баче съществува и констата 
Цил, че не малко 
и понататак

конкретнитеи като държат сметка за 
и задачи на организациите;

__ предстоящите общински и околийски конферен
ции на Съюза на комунистите да обърнат особено вни 

задачите, които произлизат от материали-

В този случай ще стане 
необходимостта ки дейности и извън предп 

риятията т. е. учреждения 
та. Такива примери 
съществуват. Те показват 
предимствата на тази поак 
тика с която по-рационал
но се .насочват силите на 
комунистите в комуната.

Значително разпростра- 
; нено е мнението, че ергапи 
I зациите па СК в предприя- 
| Тпята трябва да бъдат по- 

стаЕени според стопански е 
диништ, с оглед, че в тях 
се оазвива непосредствено 
самоуправление от страна 
на производителите и кон
кретно разпределение на е- 
дна част от осъществените 
доходи. Разбира се, твърде 
актуално е изискването ор 
ганизациите по предпоияти 
ята да съгласуват работата 
си с дълбоките изменения, 
които се извършват в пред 
приятията. Обаче няма да 
е целесъобразно, 
такова разчленяване на ор

на коми-актуална 
за териториалните органи- 
зации да се търси реше
ние на линията на тяхната

влас
вече имание на

те. на Ш пленум на ЦК на СКЮ, както и на предло- 
сюгжестиите, които ще произлязат от съ- У-женията и

бранията на първичните организации, активите и съ
вещанията.

Третият пленум на ЦК на СКЮ възлага като 
дача на Организационно-политическия секретариат да 
обсъди предложенията и сюгжестиите по някои прак 

организационни въпроси, за които стана ду
ма.в разискванията.

Централният комитет на Съюза на югославските
активност на Съ-

по-инаква организационна 
постановка, така че по въз 
можност 
в райони, които представя , 
ват известна закръглена 
цялост. Очевидно има пре 
димстео, повече отколкото 
до сега те да представяват 
органическа част от органи 
зацията на СК в общината. 
Общинските комитети имат 
възможност сами да намер 
ят съответни конкретни ре 
шения и във връзка с по
ставянето на териториални 
те организации и то с по- 
голяма гъвкавост и еласти 
чност, взимайки предвид 
есички необходими елемен 
ти, от които зависи ефика 
сното функциониране 
тези организации и по-доб 
рото насочване на техните 
членове. Разбира се, кога 
то това налагат 
общинските комитети мог-

ДРуги въ- 
ориептир 

па комите-да се образуватза- комитети цели система-държат в ръ 
цете си голям брой работи 
които по свое естество 
вече принадлежат на Наро 
дните отбори или Социалис 
тическия съюз, или 
ответните органи на обще
ственото управление. Коми 
тетите, а особено 
секретари и 
още са в

самоу- 
възможно по-до 

оре да функционира, 
управителните 
оспо по-успешно дй сй под
готвени за

тически по- сало 
тела възмо-

комунисти очакЕа, че предстоящата 
юза на комунистите чрез уотвършенствуването 
методите на работа, правилното отглеждане на пробле 
мите и задачите и новите сюгжестии и предложения 
ще допринесе твърде много за по-нататъшното иде
йно-политическо и организационно изграждане на Съ
юза на комунистите.

Трети пленум обстойно е обсъдил някои актуални 
международни въпроси, като при това е посветил осо
бено внимание на значението и резултатите на ХХП 

КПСС. Макар Пленумът критически да е 
особено ония отнасящи се

на съ-на самостоятелна 
работа. Влиятелната и иде 
плю-политическа работа на 
комитета, на организациите 
и членовете на Съюза 
комунистите, сега най-мно 
го се изразяват в това всич 
ки проблеми от обществено 
значение да 
публични

техните
секретари ати 

значителна но__ сте
пен отрупани с инвестипи- 
опни и други работи от сто
ланската оперативност. Ко 
гато към това прибавим, че 
някои комитети бавно 
свобождават

се изнасят на 
трибуни, а не даконгрес на се о

от практичес- 
пристъпване 

кономическите 
проси, без да

се връщат е комитетите, 
ов.а, подразбиоа активно о 

тношение на комитета 
всичкин

то на работата си и основните стремления и по реше
нията този Конгрес е решителен принос за напредъка 
на^оциализма и че ще окаже положително влияние 
не само върху международното работническо движе
не и отношенията между социалистическите страни 
™ и за развитието на международните отношения по 
посока на укрепването на мира.
Белград, 27 ноември 1961 година.

на кого към и-ако във към
по-значителни об

ществени проблеми 
могат да се

и ДРуги въ- 
ги Отглеждат 

първо от обществено-
идейпо станови

ще, ясно е, че такава 
тика непремено

ганизипиите се търси реше 
ние. Това покоай Те не 

отдалечат от та
прак ВаЖНИ обществени въпт_ прак проси, каквито са вредно ще о '■’**

се отрази върху изпълне- илюстрация —
на тяхната основна циите' провеждането 

Функция. Обикновено мно- 1 Ределена политика 
. го комитети не биха прег - !

поли-нуждите тическо идругото 
и защото комунистите тряб 
ва да съглеждат проблеми 
те на трудовия колектив в 
цялост, а тяхното влияние 
и необходимата идейно- по 
литическа намеса в стопан

ат отделни членове от орга 
низациите на СК в предп
риятията и учрежденията 
да задължават за определе 
ни обществено—политичес-

— само 
инвести- 

на оп
И СЪЩ:

(Следва на стр. 5)
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Треши иленум на ЦК на Съюза на югославските комунисти
отвените идейно-политичес 
ки проблеми в просветното 
дело и здравеопазването, 
размерите на личния доход 
в стопанските организации, 
сеитбата и др. акции, от 
които зависи селскостопанс 
кого производство итн. Но 
на сегашната степен на ра 
звитие прякото решаване 
на такива въпроси непосре 
дствената отговорност за 
хода и резултатите от пред 
приетите мероприятия при 
надлежи на съответни орга 
ни и на народните отбори, 
а Социалистическият съюз 
ги разглежда от по-широк 
политически и обществен а 
спект, при непосредствено
то участие на гражданите. 
Съгласно със своята сегаш 
на роля първостепената дъ 
лжност и отговорност на ко 
митета е в това да се инте 
ресува и следи какво стано 
вище заемат комунистите в 
отношението на такива въ
проси, навременно да насоч 
ва техната практическа, по 
литическа и идейна работа, 
да им помага при усвоява 
нето на сигурни критерии, 
за да могат по-интензивно 
и конструктивно да влияят 
върху събитията и полити
ката в трудовите колекти
ви, комуната и по-широки
те общности. Политически
те заключения на комитета 
задължават комунистите 
да се борят за тяхното осъ 
ществяване, чрез публична 
и демократична борба на 
мнения—В самоуправвител 
ните органи, в ССРН и дру 
гите форми в демократич
ния механизъм в комуна-

помощ па комунистите. По 
само с

—- В общинските и по-ни 
зко стоящи комитети зана
пред не би трябвало да се 
избират секретариати.
При сегашните 
работа те не са необходи
ми, а без тях ще дойде до 
по-пълна проява комитетът 
като цяло. При такова поло 
жение общинските комите
ти биха имали по-малко чле 
нове, за 'да могат да се сре 
щат по-често и да извърщ 
ват работите по-резултат
но. Секретарят, организаци 
онния секретар и опреде
лен брай членове на комите 
та (в зависимост от въпро
са който ще се обсъжда) би 
Се наели за подготовката На 
заседанието на комитета и 
за организиране работата 
по провеждане на приетите 
заключения. Без секретари 
ата, комитетът ще се насо 
чи към сплотяването на по 
широк кръг издигнати ко
мунисти около комитета с 
цел да се следят определе 
ни активности, а това зара
ди по-широки и непосред
ствени връзки с организа
циите и заради подготов

ката на заседанията на ко
митета и анализ на опреде 
лени въпроси.

— В околийските ксмите 
секретариатите би трябва
ло да се запазят, обаче не 

се образуват 
„представител ски”
Рии. Това значи, че за чле 
нове на секртариата на о 
колийския комитет — по- 
правилно — не би трябвало 
да се избират хора според 
това какви политически фу 
нищи иман в народния от 
бор, ССРН и под. За избира 
не в секретариата най-нап
ред би се взимали под вни
мание ония членове на ко 
митета, 
способност и други качес
тва — имат възможност вс 
ецяло да се посветят на па 
ртийно-политическата рабо 
та. Естествено, такъв със
тав на секретариата подра 
збира консултации и дого
вори с другите политичес
ки оформени и опитни дру 
гари, които — макар и да 
не са членове на секретари 
ата .— могат 
много в работата с мнение

то си, сюгжестшгге и пряко 
то ангажиране.

Четвърто. 
темп на нашия обществен 
живот и многото сложни 
проблеми, с които всекидн 
евно се срещаме, изискват 
повече култура в всекидне 
вната работа на политиче
ските ръководства и органи 
зации. Нуждите на нашия 
съвременен и политически 
и обществен жиеот изиск
ват да се работи по-методи 
чно и по-рационално, пове 
че да се икономисва време 
то. Нашите комитети и ор 
ганизации не трябва да се 
примиряват с навиците ра 
злични заседания конфере 
шии и съвещания да са сл 
або подготвени и затова да 
траят дълго, като поглъ- 
лщат почти цялото свобод 
но време на нашите активи 
стй. Сериозно се поставят 
въпросите, дали прекадена 
та обемност на 
доклади и друйи материали 
отговаря на съдържанието 
в тях; дали докладите пред 
различни събрания трябЕа 
да бъдат всеобхватни, как

аото са често; дали днес ни 
отговаря различните избор 
ни и други конференции да 
траят толкова дълго и да 
имат много елементи на ко 
венционалнсст и стереотип 
ност и пр. Могат да се из 
броят още доста подобни 
въпроси. Много опити от те 
зи вид трябва критически 
да се съгледат, а много ока 
менени привички трябва да . 
се надминат. Необходимо е 
комитетите и организации
те на Съюза на комунисти 
те да се заложат всяка кон 
ференпия да бъде качестве 
но на по-високо равнище. 
Например, партийните кон 
ферненции и съвещания би 
били сигурно значително по 
плодотворни, ако беха пред 
шествувани от солидна под 
готвителна работа-различ- 
ни анализи и разисквания 
в които активно би участ
вували и избрани делегати 
и други изградени комунис 
ти, които се занимават с о 
пределени въпроси. С това 
в се как би се повдигало рав 
нището на конференциите 
и съвещанията.

ддържане връзки 
първичните организации — 
чрез техните секретари и- 
ли чрез повереништвата на 
СК —

У «горения
условия настава съвсем недос

татъчно и прекалено огра
ничено, за да могат всички 
комунисти да се държат в 
курса на основните пробле 
ми на комуната и станови
щата, които приема коми
тетът и да могат да се вкл
ючат в активното разглеж 
дане на разнообразните въ 
проси, с които се срещат в 
областта на своята дейност. 
Общинските комитети тряб 
ва повече да сътрудничат с 
активите на СК, да дават и 
нициатива щото на техни
те събрания да се обсъж
дат актуални проблеми, по 
вече да работят за органи
зирането на различни семи 
нари, съвещания и срещи 
между комунистите, които 
свързват подобни проблем 
с които се занимават като 
обществено-политически ра 
ботници. Трябва постоянно 
да размислят за това, как 
да съгласуват общата рабо 
та, която е обща за съвкуп 
ното членство, със специ
фичната работа, която се 
отнася до отделни катего
рии членове с оглед обла 
стта, в която действуват.

Трето. Направените ана
лизи показват че активнос 
тта на секретариата често 
пъти става за сметка на ак 
тивността и колективната 
работа на целия общински 
комитет. Значително е раз 
пространена практиката ко 
митетите като цялост да за 
седават значително рядко, 
а секретариатите твърде че 
сто. Понякога комитетите, 
респективно членовете му, 
идват до положение да про 
веждат заключенията на

да според
крите-

които — покрай

различни

да помогнат

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА КАДРОВАТА ПОЛИТИКА
В интезивната общество- 

- политическа работа по път 
я па разрешаване сложни
те задачи на социалистиче 
ското развитие израстнаха 
и по-нататак се развиха на 
шите политически кадри. 
Голям брой нови млади ак
тивисти се утвърдиха в ра
ботата на обществено-поли 
тическите органи и органи 
зишш; на тях все повече до 
веряват отговорни функции 
в Съюза на комунистите и 
обществения жив от. Нуж
дата от постоянно усавър- 
шествувания на нашата сис 
тема изискваше на ръково - 
дни политически дължнос 

’Тй~В обгцините и околиите 
да се намират хора с пове
че знания и култура, с по- 
дълбоки познания икономи 
чески и обществено-полити 
чески процеси. В този сми
съл е направен значителен 
напредък в състава на око 
лийските и общински коми 
тети на СК и ръководства 
та на другите политически 
организации.

Говорейки за нуждата от 
по-смело и по-широко при 
стъпване към подмладява
не на кадрите в доклада се 
изтъква:

— Въвеждането на прин 
ципа за ротация на избор
ните функции' в органите 
на властта, което се пред
вижда с конституционата 
реформа, значи понататъш 
на демонстрация на наша
та политическа система. То 
в а ще влияе върху бързото 
възобновяване на предста
вителните тела, по-голям 
прилив от нови кадри и о- 
ще повече ще открие път 
на всички способшт и твор 
чески сили на нашето обще 
ство да дойдат до израже
ние. В това се състои голя-

—последователно, но пос- 
тояно. В състава на общин 
ските, околийските и дру
ги комитети влезе голям 
брой нови активисти, кои
то за пръв път са членове 
в ръководствата на Съюзч 
на комунистите. С промени 
те, които се предвиждат в 
представителните 
на всички равнища се съз 
дават условия в движение- 

. то на кадрите в Съюз а на ко 
мунистите и други полити
чески организации да се въ 
рви по-широко, последовате 
лно, с повече систематич- 
ност. Процесът на постоя- 

_нно възобновяване на-съста 
ва на политическите ръко
водства, който съществува 
и сега, ще получи по-трай- 
на и по широка основа и си 
лно ще влияе върху тяхна 
та дейност и развитие на 
демократичните методи на 
вена начин ще се даде въз 
работа. С тотпза по естест- 

• можност кадрите да не се 
задържат прекалено дълго 
на едни и същи функции, 
защото това покрай друго
то, води към едносПфанчи 
вост в тяхното развитие, о 
пита и практмцизма в рабо 
тата. В Съюза на комунис
тите и в другите организа
ции ще стане нормално 
след истичане на изборния 
период на мястото на един 
брой членове от комитета, 
които отиват на други поли 
тичееки функции, да дохо 
ждат нови хора, които в о 
бществтенс -политическата 
работа са проявили своите 
способности и спечелили у- 
глед всред членовете на СК 
и другите трудови хора. 
Процесът на възобнавяне и 
зборните органи в Съюза 
на комунистите безсъмнено 
ще бъде потикнат и от про 
мените, които са предложе
ни на този пленум, във вр 
ъзка с премахването на се 
кретариатите на общински 
те комитети и с изменение 
то критериите за избор на 
секретариати при околий
ските комитета, за които 
стана дума по-рано.”

По-нататак в доклада се 
подчертава, че на хората, 
които се намират на ръко
водни политически функ
ции трябва да се даде въз 
можност да бъдат в тече
ние и на своите специално 
сти, като седържи сметка 
че след известно време те от 
ново ще се върнат' в своите 
области. „Това е разбира
не се казва в доклада —за 
щото политическата функ
ция значи израз на доверие 
повишена отговорност 
признание, а не някаква 
привилегия.”

пехът на това развитие твъ 
рде много зависят от роля
та на Съюза на комунисти 
те, като насочваща водеща 
сила на социалистическото 
развитие на нашето общест 
во, от идейно- политическа 
та активност и единство, а- 
кционната способност, каче 
ството и начина на работа 
на комунистите като идей
но-политически работници.

Убедени сме, че успешно 
то разрешаване на въпро

сите, разгледани в този ре
ферат съществено ще доп
ринесат за по-нататъшно
то идейно-политическо и 
организационо изграждане 
на Съюза на комунистите и 
годността на комунистите 
за ефикасно изпълнение на 
сложените задачи и задъл 
жения, които им предстоят 
в по-нататъшното развитие 
на социализма в нашата 
страна” — се казва на края 
на доклада.

органи
та.

Общинският комитет тол 
кова по-успешно ще обезпе 
чи общо-политическото и 
идейно насочване в работа 
та на комунистите, доколко 
то по-внимателноа секретариата и тогава, ког 

ато се касае до въпроси от 
съществен и принципиален 1 
характер, за които следва 
предварително да се разис 
ква в комитет1а като цяло.

Като се изтъква, че в об 
щинските и околийски се
кретариати на комитетите 
все още се концентрират 
много работа от компетен
цията на народните отбори 
и политически организа
ции и че това е в значител 
на степен резултата от са
мия състав на секрет ариа- 
тите-носители на най-важ
ните политически функции 
в общината или околията и 
че това пречи за пълното а 
нгажиране на тези хора в 
работата, за която са офор 
мени секретариатите на ко 
митет1а, в доклада се изтъ
кват следните предложе
ния:

следи
ходове на живота в комуна 
та и развитието на общес- 
егвените отношения във вс 
ички области върху осно 
вата на задълбочен и все- 
транен политически и иде
ен анализ на общественото 
движение.

Честзуване Деня на Репуб
ликата в Горна Лисина

Денят на Републиката бе 
тг, г>же< т<>еио етбелл тн и в 
с»-ло Горна В наве
черието на псй-.ирко .■ ху
баво украсената зала на 
културния лом състоя
тържествена академия, на 
която бе изнесен доклад 
за историческото значение 
на 29 ноември, за успехи
те в социалистическото из 
граждане у нас. След док
лада учениците от основно 
то осемгодишно училище

изпълниха няколко хорови 
песни, рецитации, а малки 
те фолклористи с успех из 
пълниха народни хора, с 
което бяха особено симпа
тични на присъстващите.

Второ9 Вече стана дума 
за необходимостта общинс
ките комитети повече и по- 
упорито да залягат за пре
одоляване на тесните орга
низационни рамки и стари 
методи в работата на пър
вичните организации и сво
ята роля повече да виждат 
в обсъденото повързване и 
съсредоточаване на общест 
вените акции на комунисти 
те по най-съществените въ 
проси в живота на комуна
та. Това ги г обвързва ради 
кално да менят начина за

Народното увеселение 
трая до зори. На следващи 
я ден общото народно уве 
селение, на което бяха до 
шли и от околните села, 
продължи до късно през
нощта.

В. И^ханова

ПРЕД ИЗБОРИ В ОРГАНИ
ЗАЦИИТЕ НА СЪЮЗА НА 

КОМУНИСТИТЕ |
В края на месец декем

ври в Димитровградско ще 
започне произвеждане на 
избори за секретариати в 
първичните организации и 
активи, които трябва да бъ 
дат завършени през месец 
януари 1962 година, след 
което ще се проведе общин 
ска изборна конференция.

Във връзка с това в пар
тийните организации се из
вършват пригототвления за 
по-солидно произвеждане 
на изборите, при пълно о- 
тчитане резултатите на ра 
баката и съглеждане на на
лежащите въпроси на дей
ността на организациите 
на СК. Основната цел на до 
кладите, които ще бъдат и 
внесени пред членството 
ще бъде да констатират и 
предложат на сериозно об
съждане актуалните в-ь,про 
си за прилагане системата 
на разпределение па дохо
дите и финансиране на ку 
лтурно-просветните, здрав
ни и други обществени ин
ституции. Във връзка е то
ва партийните организации 
ще отчетат дейността си по 
стопанския развой на кому

пата, като обсъдят въпро
сите за участието и влиянни 
ето на комунистите за въз' 
хода па стопанските орга
низации и предприятия, в 
комуната, в които работят 
членовете па организации
те и активите.

Не по-малко място в до
кладите ще заемат и въпро 
сите по разработка на мате 
риалите от Третия пленум 
па СЮК, които вече се раз 
работват в първичните ор
ганизации и активи.

Отчетите доклади също 
така ще отбележат и значи 
телния ръст на Съюза па 
комунистите в Димитров
градско за последните две 
години, когйто голям брой 
членове, предимно младе- 
оюи и непсредствени произ
водители, са постъпили в 
редицата на Партията.

мото политическо значение 
на ротационния принцип. 
Въвеждането на ротиране 
на изборните функции в 
държавните органи силно 
ще се отрази на обществе
но-политическите органи
зации. То ще повлияе и те 
в основи, да възприемат то 
зи принцип като метод за 
възобновяване на своя кад 
рови и състав, защото и за 
тях по-големия прилив на 
нови кадри и редовното въ 
зобновяване на ръководни
те органи също така за тях 
ще бъдат от полза и нуж
ни. Разбира се, споменатия 
принцим в обществено-по 
литическите организации 
не може също да се прило 
жи както при държавните 
органи. Още повече и в от
делните условия и нужди, 
което ще намери израз и 
в техните решения и стату

Районните съвещания, 
проведени неотдавна па те
ма избори в СК, па които

и

се разисква по основните 
тезиси на докладите показ 
ват сериозността па приго
товленията за тези избори.

*та.
„Ние се намираме в нова 

фаза на развитие на социа
листическите обществени о 
тношения. Темповете и ус-

- В Съюза на комунистите 
особено през последните го
дини, успешно са възобнов 
лвани всички изборни тела „През Похорйв”м. н. н. Божидар Якац I
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По случай деня на Югославската народна армия

Пазителка на незабиси 

мостта и мира
—4.XI 1942 година), която 
иа Запад се оценява от ня
кои като прелом в развоя 
на военните събития в пол
за на съюзниците Ромел е 
имал на разположение 12 
германски и италиански ди 
визии, а по същото време 
в Югославя са действували 
срещу югославските освооб 
дателни сили седем герман 
ски и двадесет и една ита 
лиански дивизии.

Тази година югославски
те народа чествуват дваде- 
сетгодшннината на народ
ното въстание и народната 
революция. Ведно с това е 
и чествуването на двадесет 
годишнината от създаване 
на Югославската народна 
армия. Двадесет и втори де 
кември, денят в който бе о 
бразувана Първа пролетар 
ска бригада и който наши
те народи чествуват като 
ден на своята армия, зае
ма особено място в този ю 
билей.
Югославската народна ар
мия се създаваше и укреп
ваше през четирите години 
на освободителната и рево
люционна война като въо
ръжена сила на народа, ко 
йто се бореше за свое наци 
онално и социално освобож 
дение. Започнала с партиза 
нски отреди и слабо въоръ 
жение, Югославската наро 
дна армия завърши война
та победоносно като могъ
ща войска а над 800.000 
войници.

В следвоенния период, ка 
то пазителка на сигурнос
тта и прогреса на новата 
социалистическа държава, 
Югославската народна ар
мия продължи _да укрепва 
и да развива своята безо
пасност. Израстнала от бор 
бата, в мирновременна пе
риод тя продължи да раз
вива особеностите си на на 
родна революционна войс-

родна борба и за създава
нето на такива единици на 
освободителната, войска, ко 
ито бяха способни да нане 
сат решителни удари на 
врага и да освободят стра
ната от окупатора.

Бригада—ударни еди
ници на Народоосво- 

бодителната войска
Благодарение иа успеш

ната петмесечна борба на 
партизанските отреди и на 
все по-силния разгар на о 
свободителната борба в ця
лата страна, в края на 1941 
година бяха назрели усло
вията да се създадат по-го 
леми войскови единици, ко 
ито със своята подвижност 
и ударна сила да надмина
ват партизанските отреди 
и които благодарение на те

зи качества да нанасят по 
големи загуби и поражения 
на врага и да решават по 
сложени и по-крупни бой
ни задачи. Тези по-големи 
войскови части бяха брига
дите.

Бригадите внесоха но
во съдържание в стратегия 
та и тактиката на воюване 
то. През лятото иа 1942 го
дина при съвместни дейст
вия бригадите настъпя аха 
победоносно в Западна Бос 
на и провеждаха бойни о- 
перации, които бяха реша
ващи за 
ход на освободителната вой 
на. Обаче със създаването 
на бригадите значението 
на партизанските отреди не 
се намали. Те си останаха 
траен облик на военна орга 
низацил все до края на во 
йната.

Гарапи,пя иа независи
мостта и мирното со
циалистическо строи
телство в Югославия

по-нататъшния

Нашата армия излезе от 
войната като могъща, съв- 
ремена и политически еде- 
нна армия, с висок морал и 
огромец боеви опит, и съо
ръжена с всички видове то 
гавашмо оръжие. Неуреде
ните след войната между
народни отношения наляга 
ха Югославия да поддържа 
значителни въоръжени си 
ли. Така още при сключва 
нето на мирните договори 
между Югославия и запад
ните съюзници се дойде до 
конфликт по въпроса за у 
тврждаване на държавните

Дивизии и кориуси на НОВЮ
Културни занимания

Разгръщането и укрепва 
нето на народоосвооодител 
ната война, създаването на 
първите органи на народоо 
свободителната власт, укре 
пването на политическите 
организации на освободи
телните и революционни си 
ли на народа из цялата 
страна даде възможност о- 
ще в края на 1942 година 
да се пристъпи към органи 
зиране на още по-крупни 
и по-мощни единици на На 
родоосвободателната войс
ка — дивизии и корпуси.

Тези войскови части, съ
вместно с партзанските от
реди е 1943 година прове
доха крупни военни опера
ции. Така например в из
вестната битка при Нерет- 
ва участвуваха пет диви
зии на НОВЮ срещу девет 
германски и италиански да 
визии, а в боевете при Сут 
йеека бяха ангажирани че
тири дивизии, на НОВЮ 
срещу осем германски и и- 
талиански дивизии, без да 
се смятат по-малките вой
скови части на неприятеля, 
които също са участвували 
в боевете.

Решителният превес на 
силите на НОВЮ над сили 
те на врага бе осъществен 
през 1944 година. Тогава 
бяха създадени условия за 
водене на фронтални опе

рации, а това представлява 
нова степен в разитието на 
стратегията и тактиката на 
Народоосвободителната во
йска.

Югославските народи 
извоюваха Победата 
със събсЛвени сили

здравяват своите отбраните 
лни сили не за воюване и 
агресия, а затова да могат в 
решителни моменти да от
бранят независимостта на 
страната си от появилия се 
агресор. Това е в унисон 
със общата пелитика и спре

тази изострена атмосфера, 
на политиката на вейна. 
Извънблоковите страни ре
шително осъдиха съшеству 
ващото положение на на
прегнатост и апелираха към 
великите сили да решават 
мирно и чрез преговори споПс своето място и роля 

в борбата против фашизма, 
по своите резултати и пос
ледици, народоосвободател 
ната война на югославските 
народа представляват най- 
интересно събитие през Вто 
рата световна война. Цели 
три години югославските 
народи воюваха против фа 
шисткия враг съвсем сами, 
без каквото и да било по
мощ от други, и то на е- 
дан твърде чувствителен 
сектор и при големи спън
ки от страна на реакниони 
те кръгове в страните, ко
ито воюваха против фашиз 
ма. Едвам през 1944 година 
идва до по-непосредствен 
контакт със съюзниците и 
опиране на съюзническите 
фронтове, така че югосглав 
ските народи в същност 
със собствени сили извою
ваха и окончателната побе 
да. Съразмерно' на своята 
големина и ка условията на 
бо-рбата, през Втората све
товна война Югославия до 
принесе за общото дело на 
победата над фашизма по
вече, отколкото която и да 
било страна в света.

С избухване на въоръже 
ното Еъстание в Югославия 
сериозно бяха угрозени во- 
енностратегическите, иконо 
мически предамст)в!а, кои
то германците и италианци 
те бяха си обезпечили със 
заемането на Балканите. В 
тази част на света се раз
гаряше война, която угроз 
ЯЕаше стабилността на ти
ла на германските армии, 
които настъпваха в просто 
рната територия на Съвет
ския съюз и се бореха в 
Северна Африка. Също та 
ка въоръженото- въстание 
в Югославия се пренасяше 
и върху териториите на съ 
седните страни, в които се 
разширяваше антифашис
тката съпротива и партиза 
нско движение и действува 
ше „заразително” и върху 
другите европейски народи. 
Нит|о предприелите сфан- 
зивни операции срещу На
родоосвободителната вой
ска, нито суровите репреса 
лии срещу безащитното на 
селение не възпряха наро- 
доосвободителното движе
ние на югославските наро
ди, напротив, то се пазгръ 
щаще и укрепваше и връз 
ваше за себе си големи не
приятелски сили.

За илюстрация ще при
ведем няколко примера:

В битката при Ел Аламе 
ин в Северна Африка (23.Х.

;*—-....... -гггуц*;-'";-

: • кка. *
■

V ■Партизански ошреди- 
йървияш облик на во 

енна организация

■ - ,-С

&

■ •' > -1 • - ■

ш.С
В условията, тгсъществу

ващи през лятото 1941 го
дина, когато фатйиските си 
ли бяха на в^рха на своя
та мощ и когато в Югосла

V.

1вия се настаняваха числе
ни и силни окупаторски ва 
йскови части, можеше да се 
вода само партизанско во
юване. Разпространени из 
цялата страна, партизански 
те отреди постигнаха завид 
ни военни успехи още в пъ 
рвите месеци на борбата. 
(Внезапни нападения на 
по-малки гарнизони, разру 
шаване на комуникации, за 
сади, разни диверсии ). Са 
мата партизанска борба има 
ше решаващо значение за у 
спешно разгръщане на ос
вободителната ’ борба, за 
превръщането й във Еоена-

Й

ащ

Шеста личка дивизия на поход, през Купреско поле 1943
граници. На Югославияни рните въпроси на съвреме- 

ността. Нашата страна, сле 
двайки линията

мленията на Югославия на 
вътрешен план.

се оспориха правата на те
риториални части, които о 
свобода нейната войска, а 
които етнически и истори
чески

на мирно
Двете десетилетия 

ществуванего на Югослав-
от съсъществуване и изхождай

ки от това, че войната не е 
неизбежна, стои в авангар
дните редици на миролгоби 
вите

й принадлежаха. ската народна армия са от- 
еблязани 
В този

След това 1948 година 
ледва неприятелската кам
пания на

е крупни успехи.пос-
перио д тя се роди и 

разви, сломи и изгони
страни и използува в си

източноевропей
ските страни против социа
листическа Югославия. На 
нашата страна бе наложена 
икономическа блокада.. На 
границите ни и след вой
ната се случваха въоръже
ни инциденти. Ето защо, за 
запази независимостта 
страната и нейното общест 
вено-политическо и иконо
мическо изграждане, Арми 
ята трябваше 
период от първото следвое
нно десетилетие да прека
ра в приправност.

чки разполагаеми средства 
за опазването на

оку- 
страна- 

завоева-
патора и освободи 
та от фашисткия 
Тел, оконча войната с бле
стяща победа и в следвоен- 
ите години укрепна

мира в
света.

Но застъпвайки се за ми
ролюбива политика. Югос
лавия не може да изостави
засилването на своята 
бранителна

и ста
на съвременна армия 
върдена система на обуче- ' 
ние и

от-
мощ, защото с

с ут-
на

това всичките мероприятия възпитание ка война политика добиват и ре-
материална сила. За- 

тов!а всичките мерприятия 
за развитието на

ската, армияална на могъща со
циалистиче ска. 
загЧитш1к и поборник 
пазването

значителен страна, върл 
за о-системата 

отбрана и 
изграждане 

насочени 
по посоката на нейното из 
дагане като 
ла на 1

на народната 
следвоенното 
на ЮНА са били

на световния 
съвместно 

между каро-

МИ р и мирното 
съществуване 
Ди и държави. 

Тази

ЮНА—АРМИЯ НА 
МИРА въоръжена си 

миролюбива стра- 
засилване у- 

силите на

армия и днес, 
то вчера, се ползува 
ната подкрепа и обич на на

на. С нейното как-Днешната международна 
обстановка се характеризи
ра с общо напрежение меж 
ду двата световни блока.

Мирлюбивото човечество 
обаче се противопоставя на

крепват и от лълмира,
укрепва сигурността на стра
ната к
тет.

ШИТе народи, от без предел 
дате грижинейния* проецерич

на своя върхо- 
комендант — маршалвен

Тито.
Югослав ските народи за
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Изборна младежка конференция в Димитровградската община НАШИ ГИГАНТИ

ПОВЕЧЕ ВНИМАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ИЗДИГАНЕ 

НА МЛАДЕЖИТЕ В ПРОМИШЛЕНОСТТА
Електрически централи, 

язовири, мостове, пътища, 
постройки, 
системи, винарски изби... 
Тога са само няколко вида 
строежи от предприятието 
„Маврово". Но, какво об-

тна в най голямо строител
но предприятие в Народна 
република Македония. Име 
то което си спечели с успе 
шното построяване на язо
вира „Маврово”, със стена, 
висока около 72 метра, зад

та съвременна механиза
ция, са набавени и електри 
чески локомотиви, което в 
голяма степен ще ускори 
строителството на центрад*

На изборната младежка 
•конференция, която се съ
стоя в Димитровград в на
чалото на тоя месец, бяха 
изнесени доклади, в които 
® обсъдих» въпроси 
организационен, културно- 
забавен и обществено-поли 
тически характер. Докла
дът, който бе изпратен на 
обсъждане на всички пред 
-ставители в младежките а- 
ктиви на село, разглежда
ше въпроси от живота на 
младежите, тяхната роля 
:в социалистическото преоб 
резование' на селото, успе 
жите и бъдещите задачи.

На конференцията, 
логодишния

мина 
председател 

Райко Зарков докладва за 
младежта 
развитие на комуната. Той 
се спря на трудовите побе 
ди, които са постигнати бла 
годарекие на високото мла 
дежко съзнание.

изтъкна за пример младеж 
кия актив на с. Смиловци. 
Същия актив

мелиорациони
с подготвена 

програма е обиколил близ
ките села.

Другата част от дискуси
ята се отнасяше за младе
жите,

и стопанското
от

та. През следващата година 
„Маврово” ще започне 
строеж на още една язовир 
на стена. Това ще бъде язо 
вир в състава на Липхов- 
ската напоителна система, 
край Куманово.

които дохаждаш в 
града, живота им в новите 
условия. ИзтъкнаСлед прочетения се, че 

младежи са се 
включили в работнически
те съвети, в общественото 
управление, гфедлриятия- 
та и тамо действуват, като 
мощен фактор в преобра
зуването им... Техните ду
ми винаги

доклад 
се разви твърде интересна 
и жива дискусия, която съ 
дърягаше главно два проб
лема: младежта на село и 
нейните успехи и пропуски 
и работническа младеж, не 
ината роля в условията на 
предприятията.

мнозина

е*--

[ПОВИШЕНА 
* [ПРОИЗВОДИТЕЛ

НОСТ НА ТРУДА
са слушани с 

внимание, а предложения
та винаги приети. Но има 
и младежи, които не са ус- 
пяли да се включат, а още 
пасивно се отнасят към вси 
чко, макар че на село са би 
ли активни.

Все позече младежи 

напускат селото Да споменем и няколко 
статистически данни, кои
то все пак, най-добре говор 
ят за успехите на този ко
лектив. За една година бру 
то продуктът, реализиран 
от предприятието, е нараст 
кало с 35 на сто, т. е. от о- 
коло 2 милиарда в 1960 на 
над 3 милиарда тази годи
на. Благодарение на внед
рената съвременна механи 
запия производителността 
на труда е нарастнала в съ г 
щия период с 9 на сто, ко 
ето се е отразило и върху 
приходите на работниците 
и същите са нарастнали с 
10 на сто.

• • •

В дискусията се изтъкна, 
че числеността на младеж 
геите активи на село е в псс 
тоянно намаляване, тъй ка 
то голям брой младежи на 
пускат селото- Подчерта 
•се, че това е съвсем нор
мално и е резултат на на
шата икономическа полити 
ка. Например, някои акти
ви преди са имали и по 50 
члена, а сега едва ли са 
останали десетина. Това е 
принудило младежите да 
•сливат своите активи. Съ
що се подчерта, че на село 
■остават само момичета, па 
е нужно и начина на рабо 
тата да се промени.

Младежи, които са оста 
нали на село, трябва да се 
внедрят в земеделските ко 
■операции и там-' да разгъ 
нат своята активност. Отбе 
лежи се един значителен 
"пропуск, който са направи 
ли земеделските коопера
ции, като не са_ достатъчно 
■обръщали внимание на мл 
адежите и не са ги привле 
кли в редовете си. Напри
мер в село Каменица в 
кооперативния съвет няма 
“нито един младеж. Това и- 
"золиране на младежите мо 
же само отрицателно да

Нужно е да се проведат 
различни курсове за техни 
ческото им оспособяване с 
което ще се избегнат повре 
ди при работа с машините. 
Младежите в предприятия 
та трябва да разгърнат ши
рок културно-забавен жи
вот, да провеждат съзтеза- 
ния помежду си и с гимна
зията, а ученическата мла
деж трябва с подготвени 
програми да обиколи почти 
всички села... Повторно се 
постави въпросът за поме
щения, за младежки дом и

влияе в развитието на ко
операцията.

Обаче, земеделската коо 
перация не е единственото 
място, където 
могат да разгърнат своята 
активност: Бключаване в а 
кциите на младите горани, 
сказки, беседи, провеждане 
на курсове от областта на 
селското стопанство и зе
меделие...

След това младежите би 
могли да развият по-инте
ресен и плодороден култур 
но-забавен живот, като се

младежите

Но трябват и турбини, а тях произвежда „Литострой“ 
в НР Словения У- I

що има това с водоцентра- 
лата „Маврово” — ще се 
запита нашият читател. 
Нима хидроцентрала да се 
занимава със строеж на о- 
бекти? Не. но все пак стро 
ителното предприятие „Ма- 
грово” и водоцентралата 
„Маврово” имат нещо об
що. Строителното предприя 
тие „Маврово’’ бе създаде
но с цел да строи едноиме
нната централа. И името на 
тези две предприятия се св 
ърза и влезе във всички 
македонски къщи, носейки 
със себе си светлина в ма 
кедонските градове и села.

Благодарение на механи
зацията „Маврово” прерас

която се простира изкуст
вено езеро с 14 квадратни 
километра повърхнина и 
2.700.000.000 кубически мет 
ра вода, се търси сега в ця 
лапа република. И колекти 
вът се отзовава на всички 
молби. Между договорите 
се намират и такива за ст
роеж на други водноцентра 
ли. Дело на неговия колек
тив са централите „Врут- 
ок’’ и „Равен”. За нуждите 
на тези две централи, т. е. 
за довеждането и отвежда
нето на водата. „Маврово” 
построи около 25, километ
ри канали и редица други 
Обекти.

пр.

Бъдещето на работническата 

младеж не е само в чука 

и наковалнята

Един голям колектив от 
5—6.00 хиляди работника 
за 14 години от създаването 
си измина дълъг хгьт, кой 
то води началото си от кир 
ката и лопатата и днес е 
стигнал до булдозерите, ба 
герите, камионите валяци
те и електрическите локо
мотиви. Днес числото на ра 
ботниците е намалено няко 
лкократно. Колективът наб 
роява около 1.700 души. О- 
баче, впъреки намалението 
броя на работниците, тр>удо 
вият ефект е увеличен ня
колко пъти в сравнение с 
1957 година.

• в •

Макар че младите нами
рат пълното разбиране от 
страна на по-старите кадри 
има случаи, когато майсто
ри, доследни на старите бу 
ржоазни схващания, се о- 
тнасят неправилно към 
тях. Дори се изтъкна такъв 
случай, където отговорен 
ръководител пренабрегнал 
книгата, като казал че бъ
дещето на младежа в пред

ггриятието са чукът и на
ковалнята. Такова отноше 
ние е съвсем неправилно, 
дори и реакциони особено 
днеска, когато тъй много се 
полага за подигането на ку 
лтурного ниво на работни
ка.

По- нататък изнесоха о 
громните трудови победи в 
преведените акции от лока 
лен и съюзен характер. Ма 
сово са се озовали в изгра 
ждането на пътищата: Д. 
Невля—Лукавица, Желю- 
ша—Поганово, Каменица— 
Сенокос—Прелесие в по-

Сиециалисши за хидрообекши
Прелиствайки договооите 

четем: „Съгласно този дого 
тор строителното предприя 
тие „Маврово” ще построи: 
дъговидната бетонна язови 
тша стена ,,Гр>атче” край 
Кочани... напоителната сис 
тема в Преспа, с канализа
ционна мрежа дълга 120 
километра; индустриална 
та линия на битолската за
харна фабрика... три секто 
р-а от автомобилното шосе 
„Братство-Единство”... и т. 
н. Тези сведения получих
ме от затворената папка, 
т. е. те се отнасят до завър 
шепите вече обекти. А как 
ви са текущите мероприя
тия и бъдещите планове на 
предприятието? Отговорът 
иа този въпрюс е само еди 
— още по-големи.

милион кубически метри 
пръст и камък. За този 
строеж, покрий останала-ФОТОХРОНИЖС!

1 за хорото“I = строяването на различи! 
| спортни и други обекти.
\ Тая година в пястрояване- Организацията на Социалистическия съюз в Бо- 

силеградеко освен с идейно-политическата дейност в 
рбщината все повече започва да се занима и с други 

проблеми, от пряко значение за живота на хората в 
грида и по селата. За този вид работа вече съществу
ват няколко хубави примери.

В село Дукат магазинът бил затвор>ен като нерен
табилен. След закриването му хората от Дукат били 
принудени за най-др>ебни работи да пътуват по 10 ки
лометра за цигари, за гас, за кибрит... Всяко отиване • 
до магазина значило изгубен ден. Към тази неправда 
организацията на ССРН не останала безразлична. И 
нейното общинско ръководство се заело този въпрос 
да се разреши правилно. Нямало начин за оправдание. 
В село Дукат отново бил открит магазин, за който ве
че не може да се каже, че е нерентабилен.

Подобни тенденции се появили

\ то на автомобилното шосе
•'.'.'гт-д | „Братство-Единство” участТова е част от пътя за I в.уваха 139 младежи. Пост-

„Механик’1.предприятие 1 роен е един кооперативен
Фотографията е направена I дом, извеждани много тру

1в дъждовно време. Калта, дови акции...
която виждате говори, Конференцията протичане 1
някой трябва да ше п тзърде живо дискутисе замис-

: ране, младежите изнасяха 
1 проблемите, пропуските, ус

ли и захване да построи
ггьтя.

пехите... От всичко това по
впечатление,лучаваше се Макар че е специализ1гра 

не за строеж на хидро-обе 
кти, предприятието строи 
и разни индустриални обе 
кти като например, тетовс- 
ката текстилна фабрика 
,,Тетекс”, павилионите на 
Скопения панаир, разни ад 
мшдастративни сгради и ча 
етично жилищни построй
ки. „Маврово” ще вземе у- 
частио и в строежа на пър 
вия македонски металур
гичен комбинат. На колек
тива е поверен строежът 
на централния склад на то 
зи най-голям строителен о 
бект в републиката.

и при коопераци
ята в Долно Тлъмино към магазините в село Бранков 
Ди, отдалечено 10 клм. от Долно Тлъмино, и в село На 
зърица, отдалечено окело 15 клм. За кооперацията те 
зи магазини били нерентабилни. Причината 
била изкупуването на селскостопански 
вършила само в Долно Тлъмино. Социалистическият 
съюз обърнал внимание и на този въпрос. Потърсили 
се причините за иерентабилността, вслушали се в мне 
нието на хората и било намерено справедливо реше
ние. Хората от Бранковци и Назърица не били изло
жени

ми, съзнанието високо, со
циалистическо...

за товаНакрая бе избрано ново произведения
което заръководство, на

председател повторно бе из
бран другаря Райко Зарков
а за секретар Нацко Тон
чев. На младежите, които на излишни пътувания по 10 и 15 калометра.

И хората от Долт-а Любр.то почувствували грижата 
на Социалистическия съюз по преки жизнени Бъпроси. 
Кооперацията чисто седи ще е в Горна Лисина, решила 
да закрие фурната в Долна Любата и Горна Любата. 
Като оправдание пак послужила иерентабилността, 
Хората, които били ориентирани единствено на фу^на 
та да се снабдяват с хляб се намирали пред проблема 
— какво да правят по-нататък. И тук ССРН се прите
къл на помощ. След обстоен анализ на положението 
било намерено съответно решение — фурната да ра
боти и да меси хляб и за учениците от основните учи 
лища в Горна и Долна Любата.

Това са само няколко примера, които служа- ка
то чест на ССРН в грижите му за хората.

напускаха редовете на мла
, 1-дГ А : дежката организация след

| 1 дълъг, пожертвувателен-V

ВЯЯ|
д, У,А

труд бяха връчени скром
ни подаръци.

> ■

След завършването на ко1 : нференцията за младежки
те представители от села
та и присъствуващите гос
ти бе организиран колек
тивен обед.

Един от 
стротиелни обекти е несъм 
нено водноцентралата „Гло 
бочица” с язовирна стена, 
висока 102 метра, в която 
ще бъдат вградени около

най-големите
Тая фирма е в центъра на Димитровград. С години! 

е такава, с разпиляни букви. А тя чака ръката на 
художника да подреди буквите. За естетичното 
чатле-ние съдете сами.

впе-1
Стефан Николов
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Г. С. РаковскиПрипомняно заНобелова награда връчена 

на Иво дндрич по най-тър-
жествен начин

Една светла стогодишнина
' ’ - „Дунавски лебед” Раковски

има смелост да критикува 
Русия зарад политиката на 
изселване на България в Ру 
сия) издава специални бро . 
щури по този въпрос), зае
ма категорично становище 
за незЕИСима българска чер 
ква, запознаване западни
те страни с Вългария и не 
йнте стопански възможнос 
ти, пише остри статии про
тив вътрешния ред в Тур- . 
ция, статии по източния 
въпрос, по международна
та политика, и покрай това . 
помества и литературни м 
атериали (там се 
„Житието, на С. Врачан- , 
ски) народно творчество и

своята „Българска дневии- 
ца” (по образец на „Сръб
ски дневник”) — Нови Сад 
1837г. Там той издава и 
най-крупното си литератур 

борческо-роман-
поема „Горски пъ

( пое'йи и общественици . 
Й. Йованович-Змай, Гхора 
Якшич, Лаза Костич, Люба 
Ненадович, Коста Руварац 
и други, това е период ко- 

прогресивното крило 
на сръбската общественост 
(„У^едшьена омладина ерп- 
ска”) издига идеала за ос
вобождение на всички поро 
бени братя от Славянския 
юг,
политика 
е насочена 
ване на 
народи

Повод за това припомня 
24.ХП.1861 го-не е датата 

дина. Една от многото сто
годишнини на сръбско-бъл 
гарската солидарност в ми 
налото! На този ден в Еел- 

последния (62-

писател, казал: „Доктор А 
новелист и хро но дело: 

тичната 
ттшк” и героизма на Мажу 
рановичевия „Смрт Смаил 

ЧенгиНа”. В унисон с о 
общата струя на сърбекия 
литературен и политически 

поетът-революцио-
си зове

Придружен от генерални 
я секретар на Съюза на ю 

писатели Иван 
Лалич, нашият писател И- 
во Андрич неотдавна зами- 

Стокхолм и на 10 т.

гатондрич, като 
гагчар Вие сте ни разказа- 

вашите съграждани, 
живот и стряда-

град излезе 
И) брой на всеизвестния в. 
„Дунавски лебед”, редакти 

прославения българ 
будител, политик и ди 

пломат, историк, революци - 
онер и поет, филолог, архе 
олог и етнограф — Георги 
С. Раковски. В най-бурни
те и трескави години от жи 
вота, този „мечтател безу 
мен” си избра Сърбия (и 

на килжсс-

гославските
ли за
за техния агеза нещастията и у синия
лията им в мирно време и 
през- войните. Вие 
сте се борили 
свобода и право да живеят 
по свой собствен начин. Тъ 

както мостът на Дрина

ран от 
ски

на за
м. присъствува на тържес . 
твото, устроено от Шведс
ката академия на науките 
по повод връчването на у- 
достоените в областта на 
науките и изкуствата с Но 
белова награда. Иво Андр- 
ич, тазгодишен лауреат на 
Нобелова награда за лите
ратура, е петдесет и пети-

когато и официалната 
на княз Михаило 

към оезобожда-

лично животза тяхната иер чрез поемата 
„храбрия някога наред, ко 
йто сега е изгубил свобода 

и живее без слава и

всички балкански 
и към създаване на

южнославянска дър-кмо-
спързг.а Изток и Запад, та- 

и вашето дело свързва 
вашата култура с култура 

народи, с

та си
в бедност (Г. Консатиоов) 
за борба. Пак там, той из
дава и първия (пробен) 
брой на „Дунавски лебед”. 
В „Сръбската Атина” (къ- 
дето по късно ще се озове 
и Любен Каравелов) Раков 
ски развива жива политич 
еска и „любословна” дей- 

която по-спокойно

печатаедна
жава. Със сигурност може 
да се каже, че еди а такава 
атмосфера е оказала въз
действие върху немирния 

на Раковски и е спомо

ка
тази в рамките 
ТЕОтс и опази в Австро-унга 
рия) за втора родина- за о- 
пора и страна- вдъхновите 
лка и закрилница (Раков
ски бил търсен с нота от ту 
рците като '„политически 
престъпник“, но сръбско
то правителство не го пре
дало!). Раковски не случай 
но избра Сърбия за попри
ще на своята дейност в 
Нови Сад от

Белград од 1860 до 1863 
.Намираше се бли-

та на другите 
вкуса на голям дипломат, 
а също така и голям пи
сател.”

пр.
На 24 декември 1861- го-' 

последния
ят писател, удостоен с това 
най-високо световно приз
нание, а първият не само 
югославски, но и въобще 
на Балкана лауреат на Но 
белова награда.

Говорейки за творчество 
то на Андрич, секретарят 
на Шведската академия на‘

дух
шала за оформяне и кана
лизиране на неговия патри 
отизъм, на неговите 
за политическо и духовно 
освобождение н». България. 
Впрочем, не става дума са- 

за морално-политическа 
подкрепа но и за материал 
на. Не е случайно че в Но 
ви Сад Раковски става при 

др. Данило Медако- 
(1819—1881), който, спо

излезедина
брой на „Дунавски лебед” 
—■ Раковски положи перотоОтговаряйки от името на 

всички лауреати 
другото Андрич казал и 

следното:
„Моята радииа е напети 

на’’ малка страна между 
световете”, както каза един 
наш писател, и това е стра 
на, която е бързи етапи, 
по цената на велики жерт 
ви и изключителни усилия, 
настоява във всички облас
ти, пък и на културното по 
ле, да постигне оно-ва, кое
то необикновено бурното и 
тежко минало й отне. Чрез 
своето признание вие сте 
хвърлили сноп светлина въ 
рху литературата на тази 
страна и по този начин при 
влекли вниманието на све 
та за нейните културни у- 
силия и то по времето, ко 
гато нашата литература с 
редица нови имена и ориги 
пални произведения започ
на да прониква в света, в 
оправдателното й тежне
ние да даде своето прило 
жение на световната лите
ратура. Вашето признание 
на един писател от тази 
страна представлява несъм 
нено охрабрение на това 
проникване. Поради това то 
ни задължава за благодар 
ност и аз съм щастлив, де- 
то в този момент и от това 

На банкета в Градската място, не само от свое име, 
къща един от членовете на но и от името на литерату 
Шведската академия про- рата, на която принадлежа, 
фесор Горан Лилнестранд, мога да изразя тази искре 
обръщайки се към нашия на благодарност”.

идеимежду и припаса меча на „наро- 
де|н войвода” ( в сръбския 
паспорт пише: „ЧБорбе Ра- 
ковский... носи од оруж|а 
сабл,у, револвер и двоцев- , 
ку пушку”.) Към края на , 
1861. г. Раковски изработва . 
„План за освобождение на 
България”
(1862) и „Статут на едно 
привремено българско на
чалство в Белград”. Това 
са вече дни когато той е . 
на чело на униформирана- 
та въоръжена българска 
легия в Белгрхад от около , 
1000 души

В нашите малцинствени 
и образователни институ
ции, които се ползват с ■> 
правата да тачат национал 
ната култура и история, 
днес имаме възможност, а 
и наш дълг е, да се спира
ме по-обстойно върху дело
то на такива личности като 
Раковски, Каравелов, Бо
тев и други, защото те — 
исторически взето —- се явя 
ват като предшественици 
на величавата идея за бра

ност,
продължава в Одеса.

Но Раковски не е бил 
кабинетен политик, писа-В 
ел и изследовател. Той ' е 
жадувал за акция. Ето за
що, през март 1860 год., той 
е отново в Сърбия — този 
път в Белград. Столицата 
на Сърбия допада на Раков 
ски, защото новият княз 
Михаило (върху престола ^ 
от 1839-42 и от 1860-68 год.) 
започнал да провежда ре
шителна противутурска по 
литика. Помагал е въстани 
ческите движения в съсед
ните страни. Раковски реал 
но оценява условията и за 
почва да действува — от 1 
септември 1860 г. той изда
ва в Белград български сед 
мичен Еестник „Дунавски 
лебед”, който има „епохал
но значение за българската 
общественост и за българ
ската култура” (Г. К.). Вее 
тникът се отличавал със

мо
науките на тържеството ка 
за: „Тази година с Нобело
ва награда за литература 
с удостоен югославския 
писател Иво Андрич, писа
телят, който в своята стра 
на е майстор на наративна 
та проза и чиято репутация 
през последните години,. с 
превеждането на много ези

1856 до 1859
И в
година
зо до България и живееше 
в една страна, която горе
ше тогава в идеите на ли-

ятел с 
вич
ред Скерлич, е бил ,-Душа- 

! та на сръбския не само

по-късноа

по-
:

ТС ГОДНП1-Т. — ' • V- V »‘- <вв0 - V 'данлвекьш лдад ьци, между които и на швед 
ски, твърде е разширена”.

Към края на изложение
то си Естерлинг се обърнал 
към Андрич на френски: 

Вашата

-
го&жмшаВД* Д

-г-г. , ЧНш т,*

еУг*— ■ - . ' ; ■

„На диплома 
стои, че Вие сте удостоени 
с Нобелова награда за епи V.

. — . ' .1ческата сила, с която сте 
описали мотивите и истори 
ческата 
страна. За Шведската ака 
демия беше голямо удовол 
ствие, награждавайки Вас, 
да награди представителя 
на една езикова област, ко
ято досега не бе застъпена 
между носителите на Нобе 
лова награда’’.

Шведският суверен връ
чил на лауреатите високи 
те отличия и чековете с па 
ричния износ на наградите.

...... .и
съдба на вашата

Ат"*»

ширина на програмата си и 
със дързостта на езика си 
и 'с него не могли да срав
нят тогавашните български 
вестници в Цариград („Ца
риградски вестник’’ и „Бъ
лгария”; една асоцияция: 
Констатин Огнянович сър
бин от Панчево, учител и 
български будител, е изда
вал през 1846 г. в. „Нови
на бугарска” в Цариград. 
Това всъщност е и първия 
български вестник!) В

тстео и единство между на , 
шите народи, която идея 
народната революция прет 
вори в дело, в скъпа придо 
бивка, на която ние се рад- 

. ваме, заедно с останалите . 
югославски народи и наци- . 
онални мълцинства.

Вестникъ Дунавски дебедъ, !8б0—-4.861 г

литически, но и литерату
рен живот”, „несъмнено 
най-активен и най-полезен 
сръбски общественик по о- 
нова време”. С негова по
мощ и гаранция пред авст- 
ро-унгарските власти Рако 
веки започва да издава

тературно-истсрико-полити 
ческия романтизъм. Това е 
(врфие когато победоносно! 
кипи борбата за сръбски на 
роден език (Вук) 
са били се ежи 
на Негош и Бранко, когато 
жиесят и творят именити

когато, 
стиховете

проф. Марин Младенов

)
ндукич, също- от Белград. 
От тоя момент аз, Драгиша 
и Мия Павлович не се раз 
деляхме докато бях в Ца
риград, освен ако това не 
ми беше нужно във връз
ка със задачата която ми 
бе дадена от РО”.

„Освен с тези лица Дра
гиша ме запозна и със след 
ните липа: с Душан Петко 
вич, бив.

заплата от 300.000 лева бъл 
гарски пари и да ми даде 
къща в Цариград. Също та 
ка той ми каза, че мога да 
остана да работя и при ан
гличаните...’’

гото- би ме- злознал. Също 
така аги каза, ■ ако остана 
при него, ще ме развежда 
по цяла Европа. Обаче аз 
тогава отказах. Зарад това 
той изпрати по мене до Ми 
ра писма и шифър. Той 
ме предупреди да бъда вни 
мателен и да не й казвам 
е-сичко защото той няма го 
лямо доверие в нея като 
жена, и това по негово лич
но мнение.

Доктор Ангел Попов пре 
бивавал в Цариград, той 
видял, че Драгиша Цветко 
вич работи върху „експозе- 
то за югославската вътре
шна и външна политика од 
1929 до 1941. 
ва експозе, по изказването 
на Ангел Попов, Драгиша 
Цветкович писал:

„За борбата на югослав
ските партии за превзт-ша 
не на властта още • през 
времето на крал Алексан- 
дър, за борбата на тогава
шните сръбски и хърватс
ки партии, за надмощие в 
Югославия, за неговата бо 
рба (на Драгиша Цветко
вич) и Милан Стоядинович
за надмощие заедно с Ва
тикан и Влатко Мачек, за 
това, как е дошло до под
писването на Пакта м- •* 
него и Хитлер за течения
та и ЮРЗ и тн.”

шт
-ж-3ШШшШтт

През време на обедите и 
вечерите, които- прекарах 
с него, всички се интересу 
ваха да узнаят, кой е но
вият началник на Щаба на 
българската армия-генерал 
Иван Конов: 
имал

УОУ

,,След това, Ангел Попов-ние се завър
нахме в София при митро
полита, на когото съобщих 
ме, че сме намерили Драги 
ша. По това време ме поста 
виха в служба в РО-3 за 
груцов началник. През ме 
сец ноември 1944, по жела
хте на митрополита да от
пътува за Ниш, Мира полу 
чи позволително и преобле 
чена като- „партизанка”, бе 
съггроведена(не под оръ
жие) от един агент на име 
Лазаров. Това, в същност 
беше заради това тя да се 
види с жената на Драгиша 
Цветкович, за да уреди връ 
зка между тях, както и да 
вземе писмо от Мара за 
Драгиша. Мара и останали 
те й връчили писма за Дра 
гихпа и митрополита. На 
следната вечер Мира се за 
върна в София”.

заради службата е нужно 
да отпътува в Цариград, 
защото това му казал на
чалникът полкоеник Заи- 
мов-министър. „При това 
положение на 10 
1945 година със специален 
паспорт отпътувах в Цари 
град, заедно с новото ата
ше полковник Лекарски и 
Строжин. Николов, които за 
минаваха на служба в Ца
риград”.

След пристигането в Цат 
риград, Попов се обадил 
на Драгиша Цветкович в 
хотел „Токатлян”, където 
Драгиша се бил сместил. 
Попов знаел адреса на Дра 
гиша в Турция от жена му 
Мара. Драгиша веднага 
искал Попов да дойде при 
него. След като Драгиша 
прочел писмото от митропо 
лита, еидял, че Драгиша в 
никой случай не трябва да 
идва в България или Юго
славия.

митрополит 
Стефан отведе мене и Ми
ра във Военното министер- сехеретар на посо 

лстбото в София (осъден за 
едно с Др. Темето-Димит
ров на- смърт); с някой 
рал, по това време журна
лист по презиме Петровия, 
който завеждал 
разузнавателна служба вТу 
рция; с журналиста

стбо, където по това време 
заседаваше новото правител 
ство на ОФ. На заседание 
то влезе митрополит Сте
фан, който след малхео из
лезе и ни каза, че минист
рите искат на всяка цена 
да намеря Драгиша, преда 
напускането му на Бълга
рия заради някаква работа 

Англо-американците.

какъв поет е 
в СССР, каква акаде- 

мил има, от
януари

гене къде е. ро- 
многодом итн. Също така 

се интересуваха каква ру
ска войска има в България, 
колко, къде? Както и това, 
какви руски коли има в Бъ 
лгария, кои серии,

кралската

^ , - на име
Стефанович, който по това 
време беше на работа 
солството в Цариград. За
позна
Също така

номери 
и знаци. Драгиша много се 
интересуваше за тия рабо
ти и ме пита дали има 
ки коли, „джипове” у ру
сите. Когато наближи 
ме да се завърна в София, 
почти всички ми дадоха пи 
СМА.И к°лети за Югославия 
и Македония. Драгитйа Цве 
ткович ми даде писма и за 
София, за митрополит Сте 
фан, за Дамян Велч 
След всичко 
каза да гледам

в попри
За тая цел аз бях снабден гог.

ме и е Цариград, 
ме водеше вся- 

кав вечер на гости у различ 
нй югославски

с документи и ми дадоха 
кола на външния министър, 
за да търся Драгиша Цвет
кович”.

„Драголюб Йованов-Цвет 
ков”

ле-

вре-семейства, 
които избягали в Цариград 
и се настанявали 
ската 
рад...”

в югослав 
Цариг-

по кодония в
След 9 септември Ангел 

Попов и Мира дълго вре
ме търсили по София Дра
гиша Цветкович. Обаче ед
ва по-късно Мира и Попов 
узнали, че Драгиша чрез 
турския посланик успял ка 
то българин да получи ви- 

преминаване на бъл 
гаро-турската граница под 

Драголюб Йованов •

„В разговор с Драгиша у 
знах, че англичаните 
ва време му плащат 
на югославски

по то ев и др 
това той микато 

министър и- 
ли пък е получавал : 
сия като такъв. Драгиша"и 
някои други ми предлага
ха и аз да остана в Цариг
рад. На това 
Драгиша, - 
Да се страхувам 
ще се звърна 
защото не съм убил 
го, а имам и

РАЗГОВОРИ И ВРЪЗКИ 
В,ТУРЦИЯ

да уредя 
връзка между Югослвия и 
ьъ лгария,

пен-
,След това—казва Ангел 

Попов-аз и Драгиша изля
зохме в града и той ме от 
веде ка обед в един апарта 
мехгг, собственост 
негов приятел Мия Павло- 
влч, индустриалец от Бел
град, с когото тук се за по 
знах, с директора на него
вата фабрика, инженер Ма

а що се отнася
№“шяМТсеБпогрй

®ищея УРеди сам, като 
отначало връзка ще бъдат 
Дипломатическите купие ри на България. Др7^а 
Цветкович ми даде предло-
ч А-птотчДа Ме отвеДе е него 

Америка, където трябвало 
Да се срещне с Фотич

През декември 1944 годи 
на митрополит Стефан из
викал Ахнел Попов и му съ 
общил, че е нужно да зами 
не при Драгиша Цветко

вич в Цариград, защото тря 
бвало да му отнесе писма, 
Митрополитът при това ка 
зал на Ангел Попов, че и

за за

отговорих на 
че няма за какноимето

Цветков. И със същата ви
за Драгиша успял да пре
мине в Турция на 8 септем 
ври 1944 година и да отпъ
тува за Цариград.

„След всичко това-казва

на един и затова 
България, 

нико- 
елужба. Той 

искам, мо
же да ми дзде работа

в

ми каза, ако аз
със

и ко (Край)
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Нашите ордени и медали Прочетете и това
В най-съдбоносните и най 

-тежки моменти от Народ- 
носвободителната война,

се занимавал повече е гра 
фика. Техниката за израбо 
тка на ордени не познавал. 
Кун направил скица за Ор 
дена на народния герой, 
Ордена на народното осво
бождение,, Ордена брате- 

единство, Ордена пар 
!гизанска звезда I, П и Ш 
степен, Ордена з* храбро
ст, Медал за храброст и 
Партизанския възпоменате 
лен медал.

Върху ордените е рабо
тил и склупторът Антун А ; 
угустинчич. В Москва той 
ръководил тяхната израбо ' 
тка. Първите ордени прие 
тигнали от СССР през 1944 
година.

Орденът на югославската 
голяма звезда е наше най- 
голямо отличие. Въстоно- 
вен е на 1 февруари 1945 
година. Той се връчва са
мо на чужди държавници

(вградчанл и група враоян- 
ци. Бригадата се намирала 
в движение, при пълна ти 
шина. От един път някой 
вранянец извикал:

— Пренеси тамо на чело 
да стане... Кон. па]а' гра се 
раедшаза!

Няксй димитровфадчр- 
нин го прекъснал:

— И да га... Ви вранян- 
ци не могосте да се научи
те да оратите сръбски. Ре- 
чих: конят падал, васулят 
се расипал.

за нарочни заслуги за раз
витие на братстово единс
тво, приятелство и сътруд 
ничество между Югосла
вия и другите страни. Ор
денът на свебодата е възс
тановен на 12 юли 1945 го
дина, трети е Орденът и на 
званието герой на социали 
етическия труд. Той се връ 
чва за извънредни заслуги 
в областа на стопанското, 
общественото, научно и ку 
лтурно развитие на страна 
та. По значение и важност 
имаме още следните орде
ни и медали:

Орден на народното ос 
вобождение, Орден на юго 
славската звезда I, П и Ш 
степен, Орден на бойното 
знаме, Орден на Югославс 
кото знаме I, П, Ш, IV ж 
V степен, Орден на парти
занската звезда I, П, Ш ст

Когато у нас е 
24 часа '

елен, Орден за народни за 
слуги I, П, Ш степен, Ор
ден на труда I, П и Ш сте 
пен, Орден на народната а 
рмия I, П и Ш степен, Ор 
ден на братството и един- 
ред, Орден за храброст, Ме 
дал за храброст, Медал за 
народни заслуги, Медал на 
труда, Медал за военни за 
слуги, Медал за военни от 
личия и Медал за заслуги.

Нашите отличия не са са

копато сгопъти по-силен 
след Първата Когато часовниците у 

нас показват полунощ, в 
Делхи (Иодия) е 4 часа, в 
Западна Австралия 7, в Я- 
пония и Корея 8, в Южна 
Австралия 8,30, в Нови Зе 
ланд — 9,30, а в Нюйорк то 
гава е 18 часа.

неприятел 
офанзива се опита да уни 
щожи въстаническите час 
ти на партизаните, Върхов 
ният щаб прие един важен 
Указ. Бе установено отли-

тво и

чието и названието наро
ден герой на Югославия, 
което се връчва на бойци
те за извънредни заслуги в 
борбата срещу неприятеля. 
(Тоя Указ бе обнародван в 
Бюлетина на Върховния 
щаб през декември 1941 и 
януари 1942 годи на). А на 
7 фебруари другарят Тито 
бе връчил Ордена на народ 
ния герой на Петър Леско
вия, заместник командир 
на I батальон от Втора пр 
олетарска бригада.

Днес Югославия има 32 
ордена и шест медали. Те 
са отличия за храброст, у 
сърди© и преданост към Ро
дината. Тия признания са 
получили хиляди ЮГОСЛаЕЯ 
ни к чужденци, приятели 
на нова Югославия.

- * с
мо знак на признайте. Те 
са и художествени дела,
които имат черти — на се 
риозност, лирически сем-

Ндй-известни водопади 
на света са: водопадът на 
река Ниагара в Северна А 
мерика, Гранд фолс — 99 
метра, Шошонския на река 
Снийк — 59 метра; в Юж
на Америка Енгеловия во
допад на река Чурун — 
1054 метра; най-висок во
допад в света, Игус на съ- 
щбименната река — 80 мет 
ра, в Европа водопадът- Га 
варни на Пиринеите — 422 
метра, Щаубах — 298 мет
ра, Тиволи — 168 метра и

пъл, скромност в материа
ла и дълбока изразително
ст по Тема. Всъщност това 
са малки паметници които 
се носят от най—заслужи
лите граждани на Югосла
вия.

зйР&ва валута
Е%А

■коотшрдт
' Прцд,ДЕЧИЦА

КАК Е ПОСТРОЕНА СМЕДЕРЕВСКАТА КРЕПОСТ IIНаградените с отличие 
през войната не са могли 
до 1944 година да го'носят, 
■ял гърдите си. На освободе

тн.Когато сърбите изгубили 
Белград, Деспот Джурадж 
Бранкович, за да засили 
военната мощ на Сърбия, 
започнал да строи столичн 
ния си град Смедерево. 
Планът на града бил изра 
ботен от гръцки фортифи- 
катори през 1428 год., по о- 
бразец на Цариградската 
крепост. Пролетта1429 год
ина, народът получил на
реждане да отиде на ата 
рия — докарвали дървен

\\1/бедствията била хвърлена 
върху Ерина, жената на 
деспота („проклета Ери
на”), гъркиня по произход.

Народното предание каз
ва че дванадесет години(!) 
в Сърбия никой не смеел 
да изяде яйце, но всички 
ги косили на майсторите и 
ги слагали в малтера на 
Смедеревския град. За пре 
насяне камъните от сруше 
ните градчета Ждрело н 
Градец в Браничево хората 
били наредени ст тия мес
та все до Смедерево, така 
че камакът се предавал от 
ръка на ръка.

Когато турците заели Со 
лун 1430 година, последни
ят сръбски владетел влож
ил още повече усилия да 
довърши смедеревска\та кре
пост. Строежът е завършен 
същата година между ап
рил и септември, по турско 
пресмятане 6938 година. 
Девет години по-късно тур 
ците заели Смедеревския 
град, а деспот Джураджн 
Бранкович преживява тра
гедия, победителите осле
пили двамата му синове.

материал, камъни, вар...
Гласовете за големите ту 

реки приготовления за по
ход на север, германските 
военни заселвания на се
вер и възможността за с- 
тълкновение о унгарцщте, 
принудили Деспота да ус
кори строежа на крепостта 
на Дунава. Това било мно
го тежко, понеже народът 
плащал високи данъци. За 
ради това. цялата вина за

1*1 ШШШ?;
;.! ;и ■-!' ! V . V /ч. IУЧТИВОСТпата територия не съществ 

уваха условия за тяхната 
изработка. Обаче през 1943 
година започнаха да се пра 
■ят скици за техния ков.
РаботаТР- бе поверена на 

художника Джордже Анд 
реевич-Кун, когато дойде 
през 1943 година в Яйце и 

-стъпи в Агитпроп отделе
ние при Върховния щаб. 
Художникът Джордже Ан 

. дреевич—Кун преди това

"V ■

След освобождението на 
Власотинци през 1941 годи 
на комендантън на парти
занския отряд извикал у- 
четеля — партизанин Кръ 
сто Милянсвич, който бил 
известен като много учтив 
човек, и да му дал нареж
дане:

— Веднага отнеми от да
нъчното управление данъ
ка и дай им нужното удос 
товерение. Задачата изпъ
лни колкото може по-деб- 
ре, за да не отидат парите 
в ръцете на германците, и 
не постъпвай несигурно!

Учителят влязъл в данъ 
чного управление, насочил 
пистолета към чиновници
те, които пазили касата и 
последователен 
учтивост извикал:

— Моля ви се, ръцете го

з'-»
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ОКОЛО ЮПИТЕР СЪЩЕСТВУВА 

ГОЛЯМ РАДИОАКТИВЕН- ПОЯС 1 КЮ(Шрл'и,иа
Учените от Калифорнис 

кия технологически инсти
тут направили твърде ин
тересно откритие. С помощ 
та на два радио-телескопа 
открили, че около Юпитер 
съществува голям радиоак 

, тивен пояс, подобен на този 
• около Земята. Те предпола
гат, че Юпитеровият радио 
активен пояс се намира на 
320 хиляди кил. от повърх 
ността на планетата. Вероят 
но той е много по-интензи
вен от радиоактивния пояс 
на Земята.

Радио-астрономите изсле 
двали Марс, Венера, Мер- 
'кур и Сатурн, обаче на ни 
то една от тези планети не 
могли да открият радиоак
тивен пояс с такава мощно 
ст, какъвто е този на Юпи 
тер.

ПродАВЧЧЧгА-ху клавишите на пишеща
та машина и тя за късо вр 
еме записва по-рано издик 
тувания текст. Според това 
секретарките и дактилогра 
фките постепено стават не 

_нужни.

гьт да се издиктува на мг 
шина, която по електронс 
ки път, „запише” на лея
та.

След това педал ателнивг 
механизъм предава вибрг- 
циите на гласа, превърнати 
в командно предаване вър

на своята

ре!

Съобщеше 

на редакцията
КРИТИКА

През време на освободите 
лната борба в една бригада 
се намерили група Димитро

НОВОГОДИШНИЯ? БРОЙ НА „БРАТСТВО” 
ЩЕ ИЗЛЕЗЕ НА 28 Т. М. НА УВЕЛИЧЕН БРОЙ 
СТРАНИЦИ И СЪС СТЕНЕН КАЛЕНДАР ЗА 1962 Г.

УМОЛЯВАМЕ ВСИЧКИ НАШИ АБОНАТИ ДА 
ЗАПЛАТЯТ ДЪЛЖИМИТЕ СУМИ ОТ 1961 ГОДИНА 
ДО 25 Т. М.

СЪОБЩАВАМЕ НА ВСИЧКИ АБОНАТИ И УЧИ 
, ЛИЩА ВЕДНАГА ДА ОБАДЯТ ИСКАТ ЛИ ДА ПРО

ДЪЛЖАТ АБОНАМЕНТА СИ В 1962 ГОДИНА И КО
ЛКО БРОЯ ДА ИМ СЕ ИЗПРАЩАТ, ЗАЩОГГО НА 
НЕЯВИЛИТЕ СЕ НЯМА ДА ИЗПРАТИМ СЛЕДВА
ЩИЯ БРОЙ.

КАК Е НАСТАВАЛО СЕЛО 

П АС К А Ш И Я
Пишеш а маши-

■ь *

на кояшо Шишеч
йо дакшовка

Потомците на селото се 
„маланци”. Те 

живеели и населявали мес 
тността около „Строшена 
чешма”. Тяхното занима
ние било бъчварството. Ед
на вечер откраднали дула
та от чешмата и оттогава 
същата носи името ,,Стро
шена чешма”. Когато цари

бродчаки узнали, кой е от 
краднал дулата, събрали 
се на съвещание и решили 
да изгонят „малайците” на 
пет километра от Цари
брод. Решено — сторено! 
Тогава „маланците” наста
нили котловината „Остри 
връх” и ,,Нешково”...

Местността между Остри 
връх” и „Нешково” е била 
някога пуста и безлюдна. 
Днес тук се намира с. Пас 
кашия. За населението на 
това село- има повече леген 
ди, но една от тях ми се 
струва, че е най-близка до 
истината. Ето я:

наричали

В Америка е усъвърше- 
на и пусната в производ 
ство специална пишеща ма 
шина, която пише по ди 
ктовка. Достатъчно е текс- Т. Р.

„АКТИВИСТ"БАИ ОНЗИ ТЕКСТ И РИСУНКИ 
М. ПЕТРОВ

МГИЕЦ И А МИ ИГАТА

.АА
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ЗА НАШИТЕ ДЕЦАЬратспгбо
ПЕСНИ ЗА ЗИМАТАто ново шалче! — сеща се 

мама и поставя плетката
върха/ масата.

— Защо го качваш вър
ху големия бор! — сърди, 
се Стоянка. — Къде 

заек

Р се е 
върху бор! Идвай зимо мразовишащ видяло 

Сложи го тук!
— Може да се изцапа -—о С едро жито ггьлен е хамбарът. 

Днес стопанинът с кола докара 
орехи, картофи, жълти дюли 
и за пуканки — безброй мамули.

В къщи спретната 
тихо свири радиото в къта, 
свели са главици дечурлига 
и разглеждат нова детска книга.

А прасето как се кара в двора: 
„Разберете, гладничко съм, хора!” 
Припка да си го нахрани стрина, 

Новата година!

колебае се мама.
— Нищо му няма! ■— на 

Стоянка и нареждаЛ стояоа
пухкавото шалче ка. черга” 
та до себе си. — Така. А 

бъдеш Дядо

стопанка цгьта,'я ги, мамо, ще 
Мраз. Иди сега при врата
та. Излез навън! Дядо 
Мраз отваря вратата и аз 
Зайко Дългоушко, се спус 
кам към него... Хайде!

Мама излиза и след мигт
да расте за

А открехва вратата.
— А защо ие чукаш? Дя 

до Мраз трябва да почука! 
Учителката каза!

Мама отново излиза от
вън и този път:

— Чук-чук-чук!
— Влизай сега! — шепне 

Стоянка.

Идвай, бяла зимо мразовита 
ще намериш тука челяд сита! 
Идвай да затрупаш с пухкав сняг 
къщите до покривите чак!/ ) СВЕТЛА ПАНОВА

РАЗКАЗ ОТ 
К. ВОДЕНИЧАРОВА ■ ! У

— Не, тук не може!
— Тогава застани до вра 

та та!
— Как така до вратата? 

Нали оттам ще влезе Дядо 
Мраз!

— Не знаех! — повдигна 
рамена мама.

Ще застана тук, дс маса 
та. Сега аз съм зайчето. Ма 
сата е големият бор. Сто
лът с Мецапа. Топката е 
Рунтавелка. Моята чанта 
е Вълчан. . А кой ще игрЬе 
братчгто ми Пухча?

— Пухчо ще играе твое-

— Ролята ли е това?Снегът скърца под обув
ките. От вейките се рони 
скреж. Но Стоянка не чува 
и не вижда. Стоянка си ми 
сли за рслята. Не е шега 
— утре трябва да я знае 
наизуст.

В къщи тази новина раз 
тревожва всички.

— Хайде, Стоянке - Тян 
ке, ще обядваме!

— Нямам време, гце си 
уча ролята!

■—• Само една 
хапни!

— На! Роля имам да уча!
— Поне една ябълка!
— Като си науча ролята!
Мама и татко се спогле- 

ждат и оставят момичето 
на мира.

А Стоянка сяда на своя
та маса и разтваря аоитме 
тиката. Добре, че задачите 
са лесни: пет и две правят 
седем; шест и две правят 
осем. Раз-два, домашното е 
гстово! Шестицата излезе 
малко тумбеста, а опашка
та на двойката се промъ
кна чак в съседното квад
ратче. но решението е вяр
но! Урокът в букваре е ле
сен
в час! Ще си го преговори, 
когато научи, ролята.

Стоянка прибра учебни
ците и измъква от чантата 
един лист.

ЗИМАТА ДОЙДЕпита татко.
— Ролята. С печатни бу 

казва
врататаа Мама разтваря 

и влиза. А Стоянка разпер 
ва широко ръце и се спус-

написанакей е
горда тя — Ще я уча в дру 
гата стая! — И бързо

Зимата, тръгнала рано от север, 
бели снежинки по здрач разпиля. 
Няма на двора ни съчки, ни плевел— 
сребърен губер в полето постла.

се .ха към нея:
— Добре дошъл! Добре 

дошъл, скъпи Дядо Мраз! 
|— и като се покланя, пита 
.ш,астливо: 
лезе, мамо?

— Това ли е цялата рол 
я? — смее се мама.

— Това хубаво излезе, 
пали? Ръкопляскай де!

скрива зад вратата.
Мама и татко отдавна се 

нахраниха. Татко отиде ха 
работа, а мама разтреби и 
седна па стола до печката 
да плете. Тя плете шалче 
за Стоянка — пухкаво и 
бяло като зимната й шап 
чица. Бързо плете мама — 
бод-бод/ Бод-бод! — прех
върля бримките от едната 
игла, па другата, а шалче
то расте, расте. Когато сед 
на на стола до печката, то 
беше дълго колксто Стоях- 
кината ръкавица. А сега е 
горе-долк/ колкото цял ла- 
кет! Толкова много изплете 
мама, а Стоянка есе учи 
ролята. Навън се стъмни. 
Мама вече не вижда брим
ките. Тя се обляга на сто-

Пушек на къдрави ленти се вие. 
Жълти прозорчета в мрака трептят. 
Топло огнище зад всяко се крие, 
тежка трапеза зад всяко редят.

— Добре ли из

филийка
Хлопа на портите Нова година.
Чакат ни хубави, весели дни.
Утре по хълма ще драснем пъртина — 
смях и веселие там ще звъни.Шгадй катеричка и врех
Сняг над коленете. Хубава зима.
Даже и баба е пъргава днес.
Казва, че жътва богата ще има, 
грозде и вино и делви с петмез.

Нека си мисли за жътвафа баба.
Тате шейната е стегнал за мен.
Само противници смели ми трябват — 
аз на пързалка не съм победен!

Младата катеричка чула да приказват, че орехи 
те били сладки. Затова помолила майка си да й донесе
орехи.

Майка й донела орехи, но те още не били узре
ли. Имали горчива зелена кора.

Малката катеричка не знаела каква е тази кора и 
я загризла. Когато усетила неприятния горчив вкус

|

намъргцила се и сърдито захвърлила ореха.
Плюейки, тя извикала:
— Ух, отвратителен и лош плод! Защо толкова 

го! хвалят, когатЪ- целият е само от горчилка. Да го яде 
който ще, но аз няма вече да го опитам.

Тогава старата катерица взела един орех, първо 
обелила зеленат? кора, след това разгризла черупка
та, извадила от нея сладкия плод и го-подала на дъ
щеря си, като й казала:

— Лудо дете, ти мислиш, че без труд 
жеш да набереш плодове и да се подсладиш. Най-на
пред трябва да свалиш горчивата 
твърдата черупка, ако искаш да имаш сладка ядка.

ла и тихо повика:
— Стоянче!
Стоянка открехва врата

та и назърта.
— Какво става с ролята?
— Научих я. Искаш ли 

да репетирам пред тебе?
— Разбира, се — радва се 

мама.
Стоянка изтичва в ъгъла 

до прозореца и се оглежда.

КРУМ ПЕНЕВ

Блаже грабна двете ,1 
нови кънки.
— Слушай, ледовете 
там са тънки.
Ала не послуша 
той децата.
Вижте го до гуша 
във водата.
Вярвай, щом ти каже 
скъп приятел!
Вече слуша Блаже.
Той е патил.

МЕТОДИ ХРИСТОВ“

тя го запомни оше

и мъка мо

ЗЯМН4 

1 СЛУЧКА
кора и да счупиш

Червей и мравка
Един червей наблюдавал упорита мравка как теглц 

парче хляб, което било много по-голямо 
скливия си глас подигравателно й казал:

Черна мравко, наистина си много луда глава.
Защо бяло червейче? — попитала:с мравката 

— Затова: дето не вземеш трохичка хляб да махва 
ниш малкия си стомах, а теглиш 
затова си луда!

— Е, мой голи червею,
Имам семейство

от нея и с (пц-
■

ез в и \,/.

Тоя път напомняме само това: всички купончета 
от конкурса трябва да се събират от желаещите да 
участвуват на конкурса и същите да изпратят, кога
то за това дадем обявление във вестника. Запомне
те: конкурсът трае до 25 май 1962 година.

толкова парче. Ето

не нося аз това за себе си. 
, което прехранвам с труда си. Този 

хляб пази децата ми от злочестсА глад А за тебе 
жертва лудост ли е?

Червеят мълкнал
тазиКУПОН № 4

стъписан. Лицето му поруменя 
ло от срам, а мравката по-упорито помъкнала1. Къде и кога е образувана I пролетарска брига

да?
2. Кой футболен отбор е първенец на Югославия 

в 1961 година?

3. Още една държава в Африка получи незави
симост. Отговорете на въпроса, коя е тази дьр- 
жава и през кой месец получи своя независи
мост.

товараси.
Какъв си, се вижда 

другите, а за себе от отношението и работата за 
си и малкият червей се грижи. 

Драголюб Дивнич

КНИГАТА ДРУГАРНАСТРАДИП
В БОСТАНА Отварям 

Щекрасна гледка 
П/емам през поля 
с нови другари

ОТГОВОРИ: те съненЕдин .път Настрадип ходжа 
бостан. Загледал се в хубавите дини 
могъл да устогг па геекушението, 
сградата и започнал да 
шъл бостапджията:

А бе, ходоса, какво ггравиш п —
Настрадип ходжа вил хванал една диня даТот 

като видял бостапджията, изблеши п 
него' и се вцепенил край динята. ЬлеЩил очи в

— А бе бсстапджия, вятърът ме донесе 
— Ако вятърът те е донесъл зашо дДУ 

ята в ръката си? — попитал бостапджията ^ д“н 
Държа се9 (За не ме отнесе 

— Щом се държиш да не те 
гаш в. торбата? —

— Не знам

е кревата, 
р азтвори... 

гори, морета, 
в твоите двори.

минал край 
и пъпеши

а се прехвърлил през 
пълни торбата си. Но ет0, до-

нечии 
и не1.

2. Мфе, вълни, 
деца черни, 
Гонят

■горещ пясък, 
жълти, бели,3. червени... 

морския плясък 
лица, щастливо-засмени!

ехото икъсне, но с весели
Име и презиме

ошЛнип? °Т Сввера 
Негърчета на^и^л тогмм*
• «°либцте %Г%ео2%гаРСКи При™

снежни, оковани от студ/

у-к от основното у-ще 

адрес: улица (село) — казал ходжата.
попитал пак бопанджи^а СЛ“' 

какво [правя от страх__ ™совниТпСела "Рогачи 
Училище родно*! удаР“-

Г*.'* •
'•*- ‘

община. отговорил ходасата.

Народна приказка

Стефан Никола*


