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Четвъртият пленум на Централния комитет на Съюза на югославските комунисти

Нашата икономическа интеграция
трябва да се обляга на производителите
ЗАКЛЮЧИТЕЛНАТА РЕЧ НА ГЕНЕРАЛНИЯ СЕКРЕТАР НА СКЮ ЙОСИП БРОЗ ТИТО
На 22 и 23 юли т. г. в Белград се състоя Четвърти
пленум на Централния комитет на Съюза иа югославски
те комунисти. Пленумът бе открит от генералния секре
тар на СКЮ другаря Тито. На него прнсъствуваха н
членовете на секретариата на ЦК на Народната младеж
на Югославия.
След доклада на другаря Александър Ранкович за
спровеждането на заключенията на Изпълнителния ко
митет на ЦК на СКЮ и докладите на: Борис Крайгертекунш проблеми на икономическата политика, Милош
Мггнич — за стопанския план за 1963 година н Славко
Комар — за производително-икономическите задачи в
селското стопанство, разискванията и заключителната
реч на генералния секретар другаря Тито, Пленумът
прие заключения за по-нататъшните задачи на СКЮ в
изграждането на страната.
В началото на заключител
ното слово на Пленума дру
гарят Тито изтъкна, че в до
кладите е обхванато най-съ
щественото, особено в докла
да на другаря Ранкович „За
бъдещата роля на Съюза на
комунистите в нашето по-на
тапъшио обществено разви
тие”. И в другите доклади,
въпреки извеспгата обобщеност, са обхванати много про
блеми.
„И очаквах — каза другар
ят Тито, — че този Пленум
ще означава прелом в наша
та стопанска политика. В ка
кво се състои този прелом?
Досегашната дейност на ко-мунистите и разбира се. рази
сквания след Писмото на Из
пълиителния комитет показа
ха, че нашите комунисти, ма
кар и в миналото да имаха
много пропуски, добре схва
наха цялата сериозност на
положението, в което се намнраме. Аз съм особено дово
лен .че те твърде сериозно
пристъпиха към изправяне
на грешките, които имахме
досега в нашия обществен
живот. Мисля, че докладът
на другаря Ранкович твърде
добре е обхванал проблемите
конто стоят пред Съюза на
комунистите занапред и точ
но определил мястото на ко
мунистите в разрешаването
на проблемите. Достатъчно е
ясно, че в решаването па те
зи трудни и сложни стопанс
кя обществени проблеми ко
мунистите могат да оъдат са
МО носители иа правилно иа
сочване и решаване и би би
до погрешно, ако отделни организании на Съюза на ко
мунистите предприемат няка
кво право да дирижират и
командуват. Трябва да сс вии
мава за това и да се вардим
от него. За това пише и чуж
дестранната пиеса. Както ка
за лоугарят Вилич, чужлестР
анните вестници злорадо и с
нескрито желание пишат, че
се връщаме на старите по
зиции на централизма, и че
в магната работа, макар и
прикрито, се пръшаме на из
вестни догматични методи.
От всичко това няма нито сл
ела! Ние само вървим напред към укрепваме и правил
но насочване на цялото наше
обществено развитие и рабо
та на кому?.шегите.
ХОДЪТ НА КАПИТААОВЛООБЩОГОГОЖЕНИЯТА
СЛАВСКИ
Минавайки на някои стопа
нски въпроси, искам да ка
жа в какво бих желал да ти
ля прелома, къде именно У
нас намериха израз различни грешки и аномялии и
къде са причините за тях.
Ние установихме, че съшест
вуват грешки, но нс посочих
ме достатъчно ясно тсхшгтс
причини, и топа липспа в до
кладите. Аз мисля, че тук тр
ябва да търгнем от децентра

лнзацпята. Как тя е схваната
у нас? Трябва да кажа, че ед
но е административна деце
нтрализация и самоуправле
ние, а друго икономика, В
икономиката не може да ста

Другарят Тито говори
ва децентрализация пито в ед
на страна, па за това и наша
та страна трябва да бъде ця
лостна в икономическо отио
шепне. Различните мсстпиче
ски тенденции и прояви, ко
ито V нас често намираха из
раз произлязоха тъкмо от не
правилното разбиране на де
централизацията. У нае бе
ше децентрализирано псич
ко. В докладите аз не памм
пам отговор иа въпроса как
Яа излезем от настоящите тр
удности т. е. как занапред тр
бва да се развива нашата ю
гославка икономика. Ние го
ворим за кооперация иръдр
ужие но срещаме известна
съпротива Рв републиките.
Когато става въпрос за
перация и съдружие в обшо
югославски размери, считам
че отделно републиките не м
гат да представят граиша и
че трябва постепенно да пър
вим към обшошгославко лвн
жение ка нашите инвестицио
ННИ средства и капитали. Ю
ва другари, е казано значи
телно обобщено, но не е ни
що нереално — това е реална работа. Ясно е, че това о
значапа пълна промяна на на
шата инвестиционна полити
ка. кредитиране и друго.
Малко е неудобно, когато
трябва да се говори за интег

рачия вътре в една ссциалкс
тическа страна по времето,
когато става въпрос за голя
ма икономическа интеграция
пък и за световна 'пнтегра
цпн. Аз правя това. защото
считам, ,ако я наречем' цяло
ст че няма напълно да я об
ясипм.. Кой трябва да бъде
носител на икономическата
интеграция — политическите
органи или производителите?
Когато приехме закона за
работническо и обществено
самоуправление, в самоуправ
леннето аз виждах маята на
нашето югославско обществе
но развитие.
Кой ще бъде носител на то
се.
ва развитие? Разбира
производ!целите, работ! пщите и колективите, които в за

нзводтггеля: че иа произволите
ля трябва да се даде възмож
пост да получи тези средсг
ва. Не казвам, че иа фабрики
те трябва да се дадат средства
на разполагане без контрол
защото може да се стигне До
известна стихийност и откло
няване, но че трябва да се
промени системата на креди
тиране чрез банките. Репуб
лпките трябва да получат поголемп средства, а също та
ка и комуналните банки а и
на предприятията трябва да
се оставят по-големи средст
ва. Аз съм съгласен с това,
че тук трябва да се проведе
контрол, да се приемат нови
инструменти и че трябва да
се насочва използването на
тези средства. В това аз виж
дам материалната основа за
по-нататъшното развитие на
нашето обществено самоупра
вление на предприятията и
възможността за коопера
ция. Зная, че това не е прос
та работа, че тя трябва да се
проанализира, за да могат да
се пзиамерятвенчкн елементи
конто ще водят към по-прави
лно развитие. Мисля, че тук
не трябва да се залитаме, но
трябва постепенно да вър
вим. Защото, ако остане така
както беше досега, пак ще п
ма прояви на местпичество
и всевъзможни аномалии,
пак ше се влагат инвестиции
в различни нерентабилни по
едпрнятия н всеки ще иска
да строи онова, което мисли,
че за него ще е най-добрс,
а досега това се показа като
вредително.”
_____._,___
Говорейки за отношението
между производителите и по
литическите органи, Другар
ят Тито каза, че главната ДУ
ма трябва да имат произволи
телите, а политиците трябва
да вършат надзор — главно
да водят сметка дали правпл
по се употребяват материалните средства, с конто пропз
водителите разполагат, Той
подчерта, че производственото съдружие постепенно се
развива, по все оше в рамки
те на републиките. Някои на
ши едри предприятия
още се занимават, с венч
ко вместо да произвеждат
оспошш и най-крупни псща като локомотиви, вптурбпии
гони, генератори,
н т. п., а някои „лорн се и карат за средства .
,,.;.Аз нс навлизам в това
дали с правилно да сс дадат
определени средства па едно
или друго предприятие, но н
скам да кажа, че тези чело
разумеппя не са нужни,
шите предприятия не трябва
да създават монопол, а да имат 'контакти, да развиват
сътрудничеството по отиоше
ние повдигане качеството на
производството и да се лого
варят за топа, кой какво ше
произвежда. А то липспа у
пас или се среша твърде ря
лко Вместо топа всеки иска
да произвежда вешнео и тази
паша пай-голяма слабост изглежла и по-нататък продъл
жава."

напълно. С това положение
бхолими, така да се каже
то се подобрява, но не се ре
джеп-харшлък, в производст
вото. Досега ние им взимах шава напълно правилния ра
ме всичко, а по отнешепие зво» на игшето стопанство.
Трябва да се отправим към
на амортизацията действува предприятията. Това е една
хме безннвестиционно. В по
от проблемите, с които мисстановлештята, с които ше
променим това, трябва малко ля, че може би някои друга
по-ясно да определим какви и ри не са съгласни и аз днес
не настоявам тук това да бъ
колко голелит средства тряб
ва да им се оставят на раз де прието, макар че считам,
че това е единствено прави
полагане. Нужна е правилна
лен път, ако искаме да дадем
децентрализация и правилно
разпределение на средствата, възможност за правилното
така че хората да не завис- развитие на самоуправление
ят от отделни чиновници и то. Ние говорим, че трябва
да молят, за да получат оно да се увеличи производител
иостта на труда дори и на ова което им трябва, но да мо
гат самостоятелно да разпо нези, конто имат обременени
лагат. Ние сме оставили па фабрики с работници, къдеразполагане то може би има и 50 на сто
самостоятелно
средства из фондовете, но и повече работници, отколко
това е твърде малко. Това не ■ то са нужни, макар че това е
апсурд. От една страна няма
е достатъчно за разширена
средства, а без средства про
репродукция. И по тоя начин
не може да се върви напред. изволнтелността не може на
всякъде да се увеличи. Някъ
Затова ние трябва да опреде
лкм тези средства, ако иска де трябва да се дадат и сред
ства, с които предприятията
ме нашите предприятия и
да разполагат. Когато гово
промишленост правилно и ус
рим например, за нзлпшека
пешно да се развиват.”
В тоя смисъл другарят Ти
от работна сила, искал бих
то каза, че досегашната бан да кажа, че сега хората запо
кова система, начинът на кр
чиаха да виждат какво са
еднтиране трябва из основи
направили, когато от много
да се променят, Но не чрез
фабрики направиха социал
създаваме на комунални бап
кн, където трябва и не тряб
ни заведения, конто изядоха
ва.
всичко което произвеждаха и
„...Преди малко казах, че с
децентоализацнята към репу бяха принудени да искат и
оликите н с даването среден;а дотация. Това показва каква
■ на републиките п комуните
(Следва на 2 стр.)
този въпрос не се разрешава

Коментар

Обществен контрол
на цените в комуната

Понеже Съюзният завод
За правилно провеждане
политиката иа цените, уста за цени ще върши главно,
новена с обществени плано- контрол на ценита в произве и други актн на държав- водството, а републиканскините органи, утвърждава се те, контрол на цените в обо
обществен контрол на цени рота на едро, то заводите за
те — изтъкнато с в първия цени в общинските отбори
член на твърде важния за ще вършат контрол на цени
кои, току — що приет от Съ те на дребно. Те ще имат
юзната народна скушщша. още едно предимство. Имен
иа Четвъртия пленум
Основната задача на служба но, общинските заводи що
та за обществен контрол на могат да вършат контрол на
интсрссопапосгта си по—до
цепите е да обезпечи поето цените на дребно и за пробре да произвеждат ще бъ
янеи преглед в движенето изведения, относно услуги,
дат подтикнати да изнамер
на цените па пазара, да сле за конто не е определнл-ком
ят онези метод?! и възможно
дн тенденциите на движене петентння съюзен или репуб
сти па обшоюгославско съд
то им, в съдействие със сто лнкаиски управителен органружие и в него да намерят
папските
организации да Това повече се отнася до кон
своите интереси. С настояща
надзирава цените да се дви- Тр0да на цените на хранита материална база, която ижат в предвидени планови телците продукти и отделнимат ясно е че те мс могат да
рамки и да върши контрол те услуги, които са от особс
пристъпят към икономическа
на тях за отделни продукти иг) значение за жизнения ,уинтеграция, защото нашите
и услуги.
ровен на гражданите и стафондове са още премного цс
Сппямо текстът на зако- бнлизиранстонапазара-Зате
итрализирани и се делят от
на контрол иа цените ще се зи произведения и услуш
горе, придружавани от разли
ще
върши 1 както в пронзвост- щинскня народен отбор ___
чни неудобиостн. Ние гововото, така и в оборота. Кон определя най-високите мадо
рим как всичко е децептрали
тролът ще бъде провеждай продавателни цени, относ
зпрано, но материалните сре
от специални органи - за- начина па организация на те
дства не са, защото с тях ра
води за цени — които ще бъ зи ценн.
зполага Федерацията. Друга
дат формирани в рамките на
Практически цените в оборят Апте Юрйевич говори ка
федерацията, републиките и роха ще Се контролират по
квп трудности има да кажем
народните отбори. Що значи, тоя начин, щото надлежните
п корабостроителницата в
че народните отбори в нас- зав0ди за ценн щс контроли
Сплит. Такива трудности се
таящия период ще основават рах мрсжата на търговия, с
срещат и в много наши пре
заводи за ценн които при възможност за тяхно макси
дприятия. Има и такива слу
чай, че предприятията почти банковата система тря лагат в живот закона за мпранс. Изключавайкн, тези
обществен контрол на ценн оргацИ ще могат да максими
завършат производството на БВА ДА СЕ ПРОМЕНИ ИЗ
те и други акти отнасящи се рах и цените в търговията за
стоки, но трябва да чакат по
ОСНОВИ
до оборота и пазара. Пред- жизнените хранителни про
вече месеци или дори и годи
вижда се, че един завод за АуКти; както и цените на ус
на, за да получат няколко ми
Говорейки за Фондовете, и
цени може да държи райони лугите.
лиона девизни или динарии
къде трябва те да се
те на две или три комуни. В
Предвидено е заводите за
за да могат да за- менно
кой трябва да ра обшшште, в които няма за- цен” п провеждане на конвършат своето производство намират и
Тито
■ зполага с тях, другарят
вод за цени, контролът ще трод да съдсПстпуват със
окончателно.
каза:
вършат специални служби, стопанските организации, теАз считам, че цялостната
Ние трябва да оставим на нширашн се в рамките на хшггс сдружения н стопаисюгославска икономическа ии предприятията известни фон
пГчпияскпя народен отбор.
ки камери.____________ ______
теграция на първо място тр
дове, конто ще им бъдат пео
ябва да се обляга връху про
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1

:

Съюза еа югославските комунисти
Четвъртият пленум на Централния комитет на____

ЗАКЛЮЧИТЕЛНАТА РЕЧ НА ДРУГАРЯ ТИТО
е била пашата пнвестнцпо
нна политика, колко хората
са водили сметка за рентаби
лността в изграждането и т.
и.”
КОГАТО ОТ РАБОТНИЦИ
ТЕ ТЪРСИМ МНОТО, ТРяБ
ВА И ДА ИМ ДАДЕМ
„Мисля, че някои хора го
ре, които сега заменихме, са
започнали да се, съмняват, в
работническото самоуправле
ние като считат че работни
ческото самоуправление не е
намерило мястото си. А кой е
виновен за това? Разбира се,
не са работниците, конто тол
кова много разгърнаха прои
зводството. Работническото
самоуправление доведе до ве
лик полет н резултати от
1953 година до 1958 година.
По-късно сс стигна до стаг
нация, вследствие на всички
и
недостатъци,
аномалии
конто се появиха в нашето
стопанство.
Въз основа па това, друга-

чно, че работниците, нямат
съзнание, което е нужно за
днешното равнище на разви
тне, че нямат това съзнание
за общността като за цялост,
Имат го. Ако някъде в пред
приятнето имаше и местниче
ски прояви, това са отделни
случаи, които не смеят да ни
обезхрабрят и да ни доведат
до това, сега да се усъмним
в работническото самоуправ
лепне. Нужно е да се промеи
ят известни
инструменти.
Ние вече две—три голини се
опъваме около това, дали но
вата система на възиаграж
даване според трудовия е
фект е правилна или не,
дали е правилна система
та на вътрешната органи
зация
по
производствени
стопански единици. Мисля,
че тук трябва да вър
вим по—смело. Вината за то
ва не се намира долу, но го
ре, при нас, при нашите сто
пански органи, зашото не се
пристъпи веднага и конкрет
но тази система да сс прово

можем най—леко да постиг
нем, зашото там сме приети
политически като солидна ст
рана, която няма други инте
ресн, освен да им помогне,
колкото може н равноправ
но да сътрудничи с тях.
Този въпрос не може да се
вземе предвид в плана за та
зи година, но трябва да се
разучи и да се вземе курс в
тая насока. Ясно е, че трябва
да се пази, за да не се стиг
не дотакива аномални какви
то имаше досега: ние полити
цитс да създадем политичес
ка основа, да създалем поли
тическо доверие, или да ебе
шаем това или онова, а сетне
търговците да го развалят
със своите прекадени и без
смислени постътсн, за да из
ползват каквото могат, пора
ли което п политически гу
бнм в тези страни. Тук ше
малко побъде необходим
'
вече контрол. Отборът за и
кономическо отношение с
__
Р®

средства. Аз един път вече
говорих, че преди една годи
на дадохме около 45 милио
на долара за внос само за
моторната промишленост, т.
е. че с толкова се задължих
ме в чужбина. Това „яде” на
шите девизи. Освен това сега
се налага във връзка с нама
лението на платежния дебаланс, респективно дефицит,
който не е малък, да водим
такава икономическа и вън
шнотърговска политика че
постоянно, всяка година, да
намаляваме
гоя
дефицит.
Ние по-рано говорехме, че е
по-добре да дължим, отколкото да иц дължат. Сега не
се съгласявам с това. Днес
ние трябва да държим смет
ка този дебаланс постепенно
да намалява, а за да постиг
ием това ние трябва ла уво
личим нашия износ, да огра
иичим вноса и да форсираме
за износ онези артикули, кои
'.то ще могат да се пласират.
Вследствие ма интегрирания
затворен западноевропейски
пазар, ние вече имаме загуби, особено при някои селскосгопански артикули. Какво трябва да правим сега? Ако тук-таме от време на вре
ме изнасяме по нещо „ад
:;ок”, пак няма да направим
нищо. Трябва сега добре да
разучим къде има възможно
с г да задоволим нуждите, ко
ито един пазар не може сам

да ги задоволи. Аз и по-рано
казах, че ние трябва да нас
тоим нашите предприятия да
стъпват в контакт с предпри
ятията от западните страни,
да стъпват с тях в производ
ствено сдружаване, а днес
това оше повече се отнася
до кооперацията със сониали
етическите страни”.
Той каза, че нашата промиш
леност не само, че е намал
явала, но е увеличавала пла
тежния дебаланс, докато някои сектори в нашия общест
вен и стопански живот са из
оставени. Такъв е случаят с
туризма, на който се гледа
като на нещо второстепенно.
Обаче днес трябва по-другоя
че да се гледа на туризма.
Той посочи примера на Ита
лия, която тази година ше
получи около един милиард
дола.ра от туризма, докато
миналата година ние сме осъ
ществили всичко 24 милиона
долара. Това значи, че пок
рай услугите трябва да се изг
радят добри пътища, хотелие
реки предприятия и всичко о
станало, което би цривлякло
чужденците. Девизите, полу
чени от туризма, са иай-евтини, зашото само се получа
ват, а не се дават никакви
средства на чужбина. Сега
трябва да се вземе курс да о
съществим сто милиона до
лара, а това не е голя,\1 а сума.

ши» културен живот и за ра
зличните аномалии, които съ
шествуват в него. Но и аз
бих искал ла кажа няколко
думи по този пъпрос. В тази
област ние се отнасяхме твъ
оде либерално. Свивахме ра
мене, мислейки, че никому
няма да навреди, ако позво
лим на всекиго да говори и
пише каквото си иска. Нопр
едалече отидохме, Ние във
всеки случай няма да даваме
акъл на писателите и да им
определяме какво трябва да
пишат, но няма да позволим
никому да пише бйзсмислици и да карикира и обезобра
зява нашия обществен жи
вот. Ние няма да позволим
и да се сее раздор, национал
ни ежби и шовинизъм, кое
то понякога се случва и в на
шето учебно дело и в други
области на_обществения жиКомуннстите
трябва
вот.
да осуетяват това. Досега те
не бяха винаги на нужното
равнище, защото на тези явления гледаха либерално, ми
слейки че някой друг ще ги
осуети. В това отношение ия
маше съпротива от пелия Съ
юз на ко.мунистите отдолу
нагоре и аз мисля, че един
път вече трябва да се. сложи
край.

Подчертал бих, че и Народ
и ата младеж досега не бе на
стойчива достатъчно в борба
та срещу нахлуването на раз
лични чужди разбирания в
ва, не е точно, че в Белград
младежките редици. Народи
е централизъм, нито пък в
ата младеж, в тази борба има
него се строи всичко. Не е
голяма роля и отговорност.
истина и че словенците живе
Аз винаги й давам голямо пр
ят по-добре на чужда сметка.
Точно е, че Словения беше . изнание. Обаче с по-голяма
много по- напреднала от дру
дейност на ръководещите ор
гите републики, имаше про
гани в Народната младеж
мишленост, кадри и работни
ци, които умееха да повдиг нашата младеж ще бъде най
нат производството и произ
стина такава, че нашият на
водите,шостта на труда на
род и по-нататък да се тор
по-високо равнище, а с това
дее с нея.
да повишат и жизненото си
равнище. Ние сега не можем
Говорейки какво трябва Да
да търсим словенците да ос
обхванат
заключенията на
танат на нивото на 1941 годи
на, докато всички други ре Пленума, другарят Тито в кр
ая на заключителната си реч
публики не достигнат това
равнище, трябва и на тях да
каза:
позволим да вървят още пове
„Също така, трябва както
че напред, ако искаме да и
маме по-голяма полза от тях.
другарят Ранкович каза в до
Колкото Словения има пове
клада, още повече да се зао
че, толкова повече ше може
стри отношението.към слабо
да даде на другите. Показа
стите в нашите партийни ор
се, че в изоставащите кранта
производителността на тру
ганизации, които често, осо
да твърде рядко е надминала, бено териториалните, падат
50% от производителността
под влияние на еснафската
в развитите области. Аз зная
стихия, защото се движат в та
че тук не е имало кадри и че
трябва да се повдигнат, но
кава среда. Понеже техните
това трябва да се разбере.
членове се намират на твър
Не съм против това в слабо
де ниско политическо и тео
развитите краища да се пови
ритическо равнище, тези ор
шава жизненото равнище,
но не може да се иска за то
ганизации твърде бързо ста
ва време другите да стоят на
ват не само участници, но по
едно и също равнище. За вс
някъде и носители на разли
ички тези работи трябва да
се държи сметка, ако иска чни отрицателни тенденции,
ме да обезпечим мирно раз критикарство и друго, срещу
което трябва най-остро да се
витие на цялото наше обшес
борили
тво.

Не смеем Ьече да строим
Политически фабрики“

Членовете на Пленума слушат речта на другаря Тпто
ри, когато от работниците тъ
рсим много, трябва и да им
дадем, за да могат те да да
дат повече. Сами сме длъж
ни да допринесем да се поло
бри това положение. Не е то

де навсякъде където е възмо
ясно. Разбира се, това не мо
же стопроцентно да се прове
де макар че имане възмож
пост в повечето наши пред
приятия”.

Само чрез серийно ироизводсШво конкуренцията на вън
шния Пазар е уейешна
Говорейки за производство
то и износа, другарят Тито изтъкна, че досега са създава
ни и малки износи предприя
тия, които не са могли да из
държат конкуренцията на ме
ждународнпя пазар, че дори
наши предприятия там са би
ли конкуренти едно на дру
го. В по-нататъшното разви
тие крупнцте предприятия тр
ябва да бъдат производители
и износители, трябва да се съ
здават крупни предприятия
и т. н.......... Производителят,
подпомогнат от общността
трябва да бъде способен да
кредитира. Коя е посоката За
нашия износ и къде са наши
те нафголемн перспективи за
един по-дълъг период? Това
са страгште в Африка и Азия,
които сега са в развитие,
а които още' не са достатъч
но развити и индустриализн
рани. Ясно е, че и с развити
те страни на Запад ние тряб
ва да поддържаме връзки,
както и със страните на Из
ток. Обаче, нашият износ тр
ябва да се насочи към страни
те, които са в развитие, а в
началото това изисква изве
стнн жертви и кредитиране.
Затова нашият производител
трябва да бъде способен и
да дава кредити. В настоящи
я момент, понеже имаме за
паси във фабриките, нямаме
пазар за някои стоки. Нужно е да даваме кредити във
вид на стока и в тая насока
да вървим по-ретително, в
зависимост от нашите г.ътмо
жности. И тук не можем и
не смеем да се протягаме по
вече. отколкото нн позволя
ва покривката.

ахме и дадохме пнвестнцпо
пни кредити в стойност от
няколко милиона долара. За
белязах, че по този повод и
маше негодувапе. Говореше
се как, можем да даваме кре
дити на други, когато и ние
нямаме достатъчно. Но ако.
не дадем, ние ще имаме по
—малко. Даването па креди
ти е нашата перспектива, о
ще повече, ако искаме страна
та ни да се индустриализира
защото днес вече се задуших
ме в много работи и нямаме
вентил в чужбина. В тази на
сока ние трябва да правим
известни жертви, както прав
ят и други страни, конто ра
ботят на едро и не гледат в
първия момент да заработят
нещо.
Освен това днес съществу
ва голяма конкуренция око
ло тези страни. И западните
н другите страни им дават
кредити. А там в целия свят
никой по-леко от пас не мо
же да получи място за свои
тс произведения. Това пие

чужбина ше трябва ла бъде
на своето равнище, за да мо
же да преодолее всички тези
пеша.
По отношение на нашата
левизна политика ние сега
предприехме курс на огранк
чаване. Именно намалихме
вноса на онези стоки, конто
ме са ни крайно необходи
ми. Дори и при някои суро
вини ше има известно огра
ничение. Ясно е, че това
ще се отрази и върху наше
то производство и заетост.
Но от друга страна ние ше
принудим нашите предприя
тия, които в чужбина са ку
пува,ш лпценции и видели
че при ре фес т. е. чрез осво
бождаване от мито минават
по-добре, защото само внас
ят части, без сами да ги прои
звеждат, да работят по-ииакСега, когато сме ги постегна
ли н ограничили да не могат
да внасят всичко, това им пр
ичинява трудности. Разбира
се, някъде ще трябва това да
разучим, за да не губи общ
ността. Там, където са се на
трупали повече от половина
готови произведения и където трябва да се внесат още
някои части, ще трябва да по
зволим да се внесат, за да
не се чака докато тези пред
приятия овладеят производст
вото на въпросните части.
Но нншо повече от това. За
щото ние трябва да накара
ме нашата промишленост да
овладее производството по
котените лиценцин.
По този начпи можем да
икономисаме много девизни

Говорейки за по-голям кон
трол на капиталовложенията
другарят Тпто каза, че тряб
ва Да се държи сметка къде
п за какво се влагат средст
ва и че покрай строежа на
нови обекти трябва да се уве
личава производството и в
старите.
„Искал бих да кажа, че по
отношение на слаборазвити
те краища ние трябва да про
меним политиката си. Какво
ще постигнем, ако в изостава
щите краища създаваме раз
лични малки предприятия,
без да водим сметка, дали те
хните произведения ще иаме
рят пазар? Преди всичко, ние
ще умъртвим няколко стотни
и стоиш милиона динара, а
може би и милиарди, които
сейте всяка година „ще ядат”
нови милиони, така че след
това постоянно ще трябва Да
даваме дотации. По-добре е
на слаборазвитите краища да
дадем средства за нещо дру
го, за обществени . строежи
и културни цели, отколкото
по всяка цена да строим фа
брики, които и после трябва
да нздържаваме. Само там,
където ще бъде рентабилно
п полезно за тези краища и
за общността въобще трябва
да строим полезни и рентаби
лии предприятия. Значи ние
не смеем вече да строим „по
литически фабрики”, защото
това е абсолютно вредно за
цялата обишост.
Тази политика и този на
чин всеки да тегли към себе
от п да строи всичко какво
то си иска, ни създава вече
и в национално отношение и
звестии трудности. Именно
шовинизмът започна да се я
вява и някои говорят: в Бел
грял пак започнаха по-старо
му. Словенците отидоха дале
че в жизненото равнище и
т. н. Когато става дума за то

ИНВЕСТИЦИОННИ КРЕДИ
ТИ НА СТРАНИТЕ В РА
ТНЕ — НАША ПЕРСПЕКТИ
ВЛ
Когато отивах в Африка и
Азия нд някои страни обеш.

Пневметикарата в Пирот

КОМУНИСТИТЕ ТРЯБВА
ДА ОСУЕТЯВАТ ЕЖБИТЕ,
ШОВИНИЗМА И ЕСНАФС
КАТА СТИХИЙНОСТ
Другарят Стамболич гово
ри тук по въпросите на на-

Аз мисля, другари, че на то
зи Пленум с докладите на др
угарите Ранкович, Крайгер,
Минич и Комар е направен
могъщ прелом в по- нататъш
ното развитие на нашия об
ществен живот.

БРАТСТВО
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ИЗ ДОКЛАДА НА АЛЕКСАНДЪР РАНКОВИЧ

СПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЯТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ
КОМИТЕТ НА ЦК НА СКЮ И ПО-НАТАТЪШНИТЕ
ЗАДАЧИ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ
На първите страници от
доклада другарят Алексанконстатира,
Дър Раикович
че: Заключенията и Писмото
на Изпълнителния комитет
на ЦК СКЮ и речта на дру
гаря Тито в Сплит са приети

листическо общество.”
Говорейки за досегашните
разисквания и дейност, до
кладчикът подчерта, Че те и
този път показаха, че в редо
вете на комунистите живее
огромна рволюциопна сила;

— ... Остро са критикува,
пи явленията на партнкуларизъм, явленията на шовннизъм, затварянето в републнкански граници и пационалното самодоволство... Vказа се и на вредителните
•?5Г' Ц ■ ' ' ЩШ

мнтети в по-нататъшното из
граждане па политическия и
морален образ на члена на СК, другарят Ранкович изчъкиа:
— ... В разискванията твър
де сериозно С-е посочено, че
при значителен брой члено
ве на Съюза на комунистите
е почнал да избледнява об
разът на комуниста като бо
рец за пови обществени отно
шенкя. В някои организации
поради това' дойде до израз

тежнението за по-масово ос
вобождаване на организаци
ите на СК от онези членове,
конто са неактивни или обре
менени с различни слабос
ти. .. Разбира се, ние не мо
жем „да се освободим“ от
огсички онези членови на СК,
конто са оше недостатъчно
активни и изградени, напро
тив, предстои ни сериозна ра
бота с тях. Обаче чрез заси
лена политическата дейност

на плановете да се отчислят
всички онези, които са стана
ли членове от някои лични
шггереси или които са нел
незаинтересовани
активни,
за работата на Съюза на ко
мунистите и са безперспек
тивни. Разбира се, псекн та
къв случай трябва да се раз
гледа вшшателно, търпеливо
и поотделно. Отчисляването
не би трябвало дц се счита
за политическа деградация...

ПрилаганеШо ма иранцииа за ротацията е
естествено и необходимо явление

Другарят Ранкович чете доклада
с общо одобрение от всички
комунисти п трудови хора,
които тези документи са пр
пели като призив към реши
телна и упорита акция за п,ре
махвано на слабостите.
За тази общопартийна ди
скусия на всички равнища
в Съюза на комунистите, др
гарят Ранкович каза:
— ... Години наред заседа
нията на .комунистите не са
били толкова живи, толкова
съдържателни и пропити с
всички екцесн и явления, ко
ито не съответствуват на
природата на нашето соцна-

че е укрепнало съзнанието
на комунистите, че техните
длъжности н обществената
отговорност нарастват в раз
решаването на всички проб
леми на социалистическото
изграждане.
По-нататък в доклада се
казва, че ЦК на ,СК в репу
бликите са свършили обемна
и значителна работа в разра
ботването и провеждането
на Заключенията на Изпъл
нителния комитет на ЦК на
СКЮ встъпителната и заклю
чителна реч на другаря Тито,

явления на разводняване и
занемаряване на определени
постановления иа съюзните
политически органи... Изтъ
кна се необходимостта от поголямо разбиране на пробле
мнте и необходимостта да се
развиват н другите републн
ки и общността като цялост
— каза Александър Ранковнч.
Във всички републики са
меооприятията
подкрепяни
ма съюзните органи, за уре
ждане на положението в сто
панството, на пазара и в об
ластта на разпределението.

Разискванията са открили широк кръг ироблеми
Изтъквайки твърдото реше
ние, готовност и енергичната
дейност на околийските и об
щн меките комитети на СКда
се борят за оживотворяване
заключенията на Изпълнител
ния комитет, другаря Райко
вич посочи, че разисквания
та са открили:
— Привързаност, и често
нереални искания, колкото
може • по-скоро да сс разре
шат много локални пробле
ми; прекадена заетост с ка
питаловложенията и получа
ването на кредити; прене
брегване иа политическите н
идейни проблеми в сгопансг
вото и в областта на разпре
делението; нрактншиъм н
рутннерегво, които са пусна
ли дълбоки корени в ра
ботата на комитетите; недопзльржливост и
статъчна
кампания в работата по про
веждане решенията на Седмия конгрес и пленумите на
ЦК на СКЮ; неразвитост и а
редовни контакти и допитва
ния с членството; опиране иа
върху
повече
комитетите
мненията * на директорите
или функционерите от управ
ленията; недостатъчно пола
гане на грижи за засилвано
дейността и отговорността
на комунистите ...
...В интензивната полнтическа дейност, в този
сравнително кратък период,
са повдишати много пробле
ми, а съществува и силен на
тиск от страна на членовете
на СК н на трудовите хора,
тези проблеми да се разре
шат възможно по-скоро и подругарят
каза
успешно Ранкович.
Говорейки за значителната
непосредствена помощ на пър
вичните организации от стра
на на общинските комитети,
докладчикът изтъкна, че тс
енергични
са предприели
мерки за отстранява не на
злоупотребяването ча постта
ит. н. Някои членове са по
лучили партийни наказания,
а други са изключени от ко
митетите. В повечето случаи
това с било оправдано. Оба,Чс имало с и прояви на нерв
ност, взимане на решения
без предварително, всестран
но проучване на направени
те грешки.
— .,. Затова е важно да сс
Тйзтъкнб, Че наказанието има
*пт>Лно 'ВъздейсАзие, ако е доб
ре отмерено и справедливо,

и ако същевременно допри
нася за комунистическото
възпитание, изграждането на
норми и мерила У членовете на Съюза па комунистите
— каза другарят Ранкович.
Оценявайки разискванията
в първичните организации ка
то най-съдържателни и най
градивни, с развито чувство
за отговорност и самосъзна
ние и със съзнанието, че раз
решаването на повечето про

блеми, зависи от самите тях,
докладчикът посочи, че тези
разисквания
са
показали
много слабости, каквито са:
нередовен вътрешен живот,
песъдържателни
събрания
организации,
на първичните
”
гтренебрягване иа критиката
и идейно занемаряване; бав
пост в прилагането на стано
ви щата на Седмия конгрес
на СКЮ.

Пренебрягване на критиката
— ... Начинът на реагира
не, становищата и схващани
ята, които се показаха в пър
внчните организации и в ак
тивите на СК в голяма сте
пен зависеха от развитието и

2. ... Необходимо е колкото е възможно по-добре да
се организираме и упорито
да се борим за осъществява
нето на приетата орнентиров
всяко взето решека « за

идейната зрелост на нлено-

1

В началото иа онази част
от доклада, в коя го се гово
ри за кадровата политика
другарят Ранкович каза, че
Седмият конгрес е направил
голям прелом в посока на по
смело издигане на млади хо
ра на различим функции как
то в ръковолстата на Съюза
иа комунистите, така и в дру
гите тела и органи на обще
ствените организации и дър
жавното управление. Това
той илюстрира с примера, че
сега в общинските и околийс
кнте ръководства има 40—
50% нови членове, а някъде
и повече. От тях значителен
брой е получил самостоятел
ни политически и държавни
функции, и то особено в ко
мушне. Обаче за провежда
нето в живот на становища
та на Седмия конгрес ни
предстои още много работа.
Въз основа на досегашната
практика трябва да сп взе
мем поука за по-нататъшио
то изграждане и водене на
кадровата политика. За то
ва другарят Ранкович каза:
— В начина на решаването
на кадровите въпроси трябва докрай да се изградят кри
терни, които съответсгвуват
на степепа на нашето общест
вено развитие... В целия слс
двоенен период пай-важните
кадрови проблеми — държав
ни и политически функции
— решавахме с кадри от ре
полюцията, което беше съв
сем правилно. Но наша е ела

бсст, че недостатъчно позна
вахме младите кадри, които
израснаха в следвоенния пе
риод, в социалистическото
строителство, че не сме до
статъчно обръщали внима
ние за тяхната поготовка и
и издигане... В тоя смисъл
може да се каже, че нашата
политика за подбор и изди
гане на кадрите още не е съо
бразена с реалните възмож
ности, които ни дава нашето
социалистическо демократич
но развитие.
Изходът от слабостите в
тази област е прилагането
на принципа за ограничаване
на реизборността и прилага
не на ротацията, която до из
вестна степен е прилагана и
досега, особено през послед
ните години, и то в по-долни
те ръководства.
— Сега трябва да пристъ
пим към прилагането на
принципа на ротация и във
всички области на насиня об
изтъкна
ществен жггвот
другарят Ранкович. — Разби
ра се, погрешно ще е да ча
каме приемането на Консти
туцията и чак тогава да тър
сим нови кадрови решения и
да пристъпим към необходими .размествания. До прие
мане па Конституцията в то
ва отношение можем да за
вършим много неща и да
подобрим доста работи в
Съюза на комунистите, в Со
циалистическия съюз, други
те организации н органите
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на държавните управления...
Прилагането на принципа за
ограничаваме на реизбориост
та и ротацията за едно соцИ
алиетическото
обществото,
каквото е нашето, е естестве
на и необходима работа.
. Тук другарят Ранкович цц
тира думите на другаря Ти
то в Комисията за изработ
ване на новата Конституция,,
който е казал: „Този прин
цип е необходим, зашото поз
волява пе само по нататъшен
развой в иконбмическо-поля
тическата структура на Юго
славия, но и постепено идва
не па отговорни длъжности
на онези, конто п:е могат да
ни заместят... Тук сега нег
става Еъпрос за отхвърлянег
на старите кадри. Ние няма
ме излишни кадри. Затова не
трябва да се плашим, че чо
век, който в миналото е ра
ботил много и дал .много от'
себе си а И днес е способен
да даВа, няма да ни бъде ну
жен. Общността винаги ще
знае каква е неговата ценност
и къде трябва да се постави.
Но [громяната на функциите,
по мое мнение, е отлична ра
бота. Практиката
показва,
че това е едно от най-крупни
те завоювания, които ще бъ
дат фиксирани и в новата
Конституция..
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на иединст-

’
на разискванията м»
иието
положително
да се оценгат
ят, не трябва да се пренебрягва и фактът, че разисквани
ята показаха и изостаналост
^в^сГтсЧим кръгов

“ »■
--4. .. .И по-нататък да нзгра
ждаме Съюза на комунисти
те каТо демократична революционна организация, чийто
вътрешен живот е положен
кратич"скияЦ'децешрализъм.

иН°&ия Р=Ги

«КВЪНШЕНУ”аИКТОИР

^Токументи "^дълготрайна
-ГЖта работа,
СТ°й^^б-1тз за последователно провеждане решенията,
‘ „„.пяче единството в

Споменавайки някои схва,иа1ШЯ, които сс отнасят до
неразбиране сстетството иа
ръководевшта роля паСъ™*
иа комунистите И ТСИДСПЦИ
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Рамкови I
о в писмото иа
Мяпт лнителния
комитет се
изтъква, че трябва да вз.зста
овим рел в собствените ни
тогава това значи, чс
преди всичко трябва неотлСяшо да подобрим качество
то и дейността на цялата по1итическа идейна и органи-

в„ч изтъкна:
_ ...Там, къдсто се проя
виха такива тенденции и
лепия се стигна и до щр »
бираНе ролята на Соцналнстическия съюз и задълокеиш
та на комунистите въ-в връз
ка с това. Оше не е А°статъч
но ясно, че в отношение към

Образлагайкн
по-широко
въпросите, които трябва ефи
касио да се решават, другар
ят Ранкович изтъкна:
1. Необходимо е в цялост
и докрай да се съгледа ролята, отговорността и начшгьт
за действуванс на Съюза на
комунистите в настоящите
условия. Във връзка с това
е необходимо, енергично да
отстраняваме либералното ог
„ршение към тези въпроси-.

вление
зациите не са външен факсъс си
тор, който действува
своя
авторитет
и го
лата на
но че кому-
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БРАТСТВО
4
ИЗ ДОКЛАДА

НА

Милош Мннич;

АЛЕКСАНДЪР РАНКОВИЧ

КАКВО ТРЯБВА ДНЕС ДА
ОТЛИЧАВА НАШИТЕ КАДРИ
политически организации в у
— Значи .ротацията не по те” кадри.
В новите условия въпрос словията на прилагане прин
ставя въпроса за отделни ли
продължи другарят ът за метода на работа и пл ципа на ротацията, Другарят
ца
Ранкович изтъкна, че се пре
аниране на кадрите се поста
Ранкович, — но значи зако
вя по-ннак. Да се планира движда намаляване броя на
померен избор на кадри и ре
довно демократично нромен днес, подчерта другарят Раи професионалните обществено
яне на ръководните места.
кович, значи да се работи сис -политически работници: Съ
що така се налага нуждата
тематически за постоянното
Тя, разбира се, не означава
някаква внезапна кадрова
разширяване на кадровата за изиамиране по-целесъобра
промяна и някакъв полнтиче
база и по този начин да се зни решения за кадрите, кои
то са участвували в револго
издигнат повече кадри, че за
ски прелом, но комбиниране
цията, работили предимно па
определени функции да ина
кадри от революцията,
маме повече хора с определе политически длъжностн и се
конто имат голям полнтичес
намирали на избирателни. Фу
ни квалификации.
ки. опит, и които са способ
ни по-нататък да работят с
Говорейки за професиона нкцни, а по известни причн
младите и перспективни хо
лизма в Съюза на комунисти ни не са могли да получат
ра, за да се осществи конте и в другите обществеио- специално образование.
тннуятет в работата. Въз ос
нова на това не става въпрос
Грижи за по-целесъобразнш решения за
за „смяна на поколенията",
но ръководните. органи по
кадрите, които не са могли да*получат
демократичен път да се въз
специално образование
обновяват отдолу нагоре.
По-нататъшното изгражда
ват кадрови комисии в Съюз
Разбира се, каза - другарят
не на критерия за подбор па
Ранкович, оправдано п естес пата и републикански ге наро
кадрите трябва да проистича
дни скупщини, които бп се
от нуждите на нашето по твено бн било на някои дру
грижили за състава на тези
гари
да
се
даде
възможност
нататъшно развитие, защото
да
се
пенсионират.
Но
това
тела.
обществото сега трябва да
никак ие значи, че тяхната
В заключителните пасажи
• има по-ниакви критерии от
политическа и обществена
ма доклада си, другарят Але
онези през войната и в слсд
ксандър Ранкович подчерта,
военния период. Говорейки дейност с това ще прекъсне.
че цялата наша текуща рабо
за това, Александър Ранко Понеже става дума за хора,
които по-дълго н дейно са у- та трябва да бъде насочвана
вич постави въпроса: „Как
частвували в революцията,
така, че да създава и осигур
во днес трябва да отличава
прекарали определено време
ява ясна перспектива на вси
нашите кадри, а особено в
на избирателни функции и До чки наши трудови хора за
Съюза на комунистите?"
прпнасилн за нашето общест преодоляването иа съществу
— Това е, преди всичко —
каза другарят Ранкович — вено развитие, ще трябва да вашите трудности, за по-зна
се приложат онези законочителио и по-успешно стопа
дълбоката преданост на дело
нско и обществено-политичес
то па социализма, висока сте предписания, с които да се ре
шат техните въпроси от мате ко развитие на нашата стра
пей на обществена отговорно
на, за повдигане на материал
ст и принципиалиост, трудо риално естество. Това е опра
ва способност и пожертвова вдаио не само от станови ното и културно равнище на
щето на дългогодишната им нашите граждани, за което
ние, скромност и честност,
постоянна политическа и иде революционна работа и огро съществуват всички необхойна мобилност. Хората на миито заслуги, но на тях би дими условия.
се дала възможност и по-на
социализма, а преди всичко
__ Мисля — каза другарят
комунистите и особено на татък,в зависимост от физи Ранкович — че не е излишно
ческите
им
сили,
дейно
да
се
шите кадри, трябва да бъдат
още един път да изтъкна, че
решителни и смели, но и де занимават с общественополн всичко онова, което досега
тическа
работа.
мократа в работата, да са ос
направихме за провежданеСлед това другарят Райко
вободени от бюрократичната
то па решенията на Изпълни
говори
за
необходимост
внч
надутост, да имат хуманни о
телння комитет представлява
тта
да
се
превъзмогнат
сла
тношения към хората, да слу
фактически начало и подго
бостите
на
кадровите
органи
жат за пример в начина на
товка за още по-интензивна
в
държавното
управление
—
живот н т. н. Значи кадрите
дейност във всички области.
при
изпълнителните
съвета,
трябва да имат изграден мо
Пред нас се намират твърде
рално—политически образ и народните отбори и предло сложни и дългосрочни зада
жи
да
се
подобри
състава
да притежават нужните спо
чи, конто дълготрайно ще и
собноста, за да могат да из иа комисиите, конто ръково’
изискват висока степен на по
дят
с
кадровите
и
персонал
вършват определена длъжно
литичеека отговорност и орни
въпроси.
Допуска
се
и
ст. Тези критерии се отнас
ганизираност.
възможността
да
се
образу
ят и за младите и за „стари

За основните въпроси на стопанския
план за 1963 година

В началото на реферата за
главните задачи на плана за
1963 година, членът на ЦК
на СКЮ Милош Минпч каза,
че през последните осем години нашето стопанство се
разви н акумулира обемисти
производителни сили: ороят
на заетите почти се удвои, у
двои се и реалният пациопа
лен доход, износът се увели
чи за над 3 милиона, отгтус
наха се много инвесташш и
се създаде основа за чувстви
телно увеличение на жизне
ния уровеп, а специално на
личното потребление.
ЗАДАЧИ НА ПЛАНА ЗА
1963 ГОДИНА. Първите пресметан пя за 1963 година показ
ват по-нататъшно увеличение
на бруго-пропзводството с

Ш0:

По време на пауза
10,6%, на националния доход
с 11,9% а производителнос
тта на общественото стопан
ство трябва да нарасте с
6,1%. Главните проблеми и
задачи на Обществения план
през следващата година ле
жат върху промишлеността,
селското стопанство и въпш
ната търговия.
Промишленото производст
во трябва да се ориентира в
следните направления: външ
ният пазар в бъдеще не ще

За текущите проблеми в стопанската политика

яу,:':-*'.::.

носгга. Докато промишлено
то производство през 1960 го
дина в сравнение с изтекла
та голина е било увеличено
с 15%, а през 1961, в сравне
ние с 1960 — с 7%; то пронз
водството през първото шест
месечие от тази година е са
мо за 4% по-голямо от прои
зво'ството гтез гп-^вото ше

фаза на нашето стопанско
развитие: някои предприятия
се адаптират към новите изискваиия чрез преустройств
ото на своята износио-вносиа
политика; последва ориенти
ровка на съдружие, модерни
зация и серийно производство, защото вътрешният пазар
вече не е

с-^

— ■ - аб

докладчикът изтъкна, че паралелно със слабото селско
стопанско производство на
маляваше и личния лоход.
НЕСЪГЛАСУВАНОСТ ИЗМЕ
ЖДУ ПРОИЗВОДСТВОТО и
ПОТРЕБЛЕНИЕТО
Крайгер по-нататък копет
атара, че трудностите в нашето стопанство предизвик
ват несъгласуваност между
обема и структурата ка пот
реблението и производството
понеже целокупното потребл
ение през последните пет го
дини е относително по-голя
мо от производството.

.-

ПРОМИШЛЕНОСТ. Основ
ната слабост па нашата про
мишленост, а ведно и главно
то затруднение в тази област
на нашето стопанство е по-сл
або увеличение на произволи
телността на труда която
тук-таме стагнира, а някъде
дори и намалява. Поради то
ва, по-пълното използване, на
капацитетите днес се поставя
като първостепенна задача
на нашата промишленост.
Халите на РР-заводн в Ниш

недостатъчна пронз
ВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА

стмесечие от миналата годн-на.
Производителността на тр
уда през този период нараст
ваше отначало със 7%, след
това падна на 3%, а през та
зи година — дори и на 2%.

В обзора на характеристики
те на настоящата динамика
развитие,
на стопанското
той изтъкна, че от средата
на 1960 година у нас се чувс
твува по-бавен ръст на прои
зводството н пронзводнтел-

ПОЛОЖИТЕЛНА ОРИЕ
НТИРОВКА И МЕРОПРИЯ
ТИЯ. Обаче трябва да нзтьк
нем. каза Борис Крайгер, ре
дцця положителни теяденции. конто се появиха в тези

та на стопанисване и финан
сово заздравяване на стопан
ските организации.

сорбнра каквото и да било
производство, по каквито и
да било цени; но търси, не
само по-качествени и по-раз
нообразни, но и по—евтини
произведения.
ПРИЧИНИ ЗА НАСТОЯЩЕ
ТО СЪСТОЯНИЕ В СТОПАН
СТВОТО. Посочвайки конста
тацин за нашето стопанство.

ПШЕНИЦАТА — В ЦЕН
ТЪРА НА ВНИМАНИЕТО.
Най- голямо внимание заслу
жава производството на зъ

ПО ДОБРЕ ПО-МАЛКО, НО
ПО-КАЧЕСТВЕНО. Говорей
ки за методологията на пла
нирането, Мииич изтъкна, че
би трябвало решително да се
тръгне към ориентировка на
нераздути планове, понеже
те са фактори на стопанска
нестабилност. Необходимо е
насочване към техническото
и дългосрочно развитие по
пътя на стабилно и равноме
рно развитие и ръст на сто
панството и жизнения урс>вей на нашия човек, понеже
от опит се знае, че по отно
шение на обществените плапове ще е по-добре ако се
придържаме към правилно
то: по-добре по-малко, но по
качествено.

ш

Борис Крайгер:
В доклада на Борис Край
гер „За текущите проблеми
в стопанската политика” е и
зтъкиато, че едновременно
с указването на слабостите
са предприемани полнтичес
ки, икономически и правни
мероприятия за тяхното отст
раняване. На първо място ,с
цел да се подобрят условия-

бъде в състояние да консуми
ра долнокачествени стоки.
от слаб асортимент и твърде
скъпи стоки. Износът вече
няма да бъде второстепенен
сектор в който отиват изли
шъците, които вътрешният
пазар не е в състояние да
погълне, и най-сетне произво
дството за износ през 1963 го
дина би трябвало да се раз
шири колкото е възможно
повече и да подобри качест
ното си, понеже промишлено
стта трябва да реши главна
та задача в необходимото у
величение на износа.

ПАЗАР И ЦЕНИ. Върху увеличението на цените и жи
знените разходи оказа влия
ние и слабата селскостопанс
ка оеколта, увеличението на
цените на някои суровинни
произведения и несъгласува
ността между производство
то и потреблението. Тази нес
табилност на пазара е срав
нително краткотрайна по ха
рактер.

рнени храни, а в рамките на
гова производство па пшени
ца. Предполага се, че тя трнб
ва да възлезе па 4 ло 4,5 ми
лиона тона през 1963 година.
В областта иа външната
търговия настоящите пробле
ми ще бъдат па дневен рел
вероятно още дълго време,
може би ще бъдат и поощре
ни през 1963 година.
Възможности от разширя,
ване на нашия износ същес
твуват. Това е от голямо зна
чение за производството и За
по-бързо развитие на стопан
ството.
След изследванията, които
досега сме могли да напра
вим, можем и през 1963 годи
на да очакваме, че личното
потребление-и по-натаък ще
нараства така, че личните до
ходи ще бъдат в непосредст
вена зависимост от развитие
то на производството и прои
зводителпостта на труда. За
всички видове общо потреб
ление, бюджет, за нестопан
ски и подобни инвестиции в
обществения план се предви
жда умерено нарастване.

ВЪЗМОЖНОСГИ ЗА СЕДълиодиШЕН ПЛАН. На
края на своя доклад Милош
Мшшч напомни и за възмож
иостта от ревизия на общест
вения плам па стопанско раз
витие от 1У61—1963 година,
която е била започната още
па мартовското разширено
заседание на Изпълнителния
комитет на ЦК на СКЮ, а за
което говориха другарите Ти
то и Кардел. Възможност за
ревизия на плана налагат и
движението на стопанството
и резултатите от миналата
година и през първото полу
годие от тази година след
две неблагоприятни за селс- ,
скостопанско
производство
години.
Много факти говорят, че
не би трябвало да пристъпим
към ревизия на обществе
ния план за 1961—1965 годи
на, но трябва да пристъпим
към изработката па нов об
ществен план за периода от
1964—1970 година, с който съ
щевременно бихме осъщест
вили всичко, което бп могло
да се очаква от ревизията на
сегашния петгодишен план..“

Славко Кома»:

Производствено - стопански задачи в
[ш-натотшота развитие на селско
то стопанство
Започвайки своя
доклад
„Производствено- стопански
проблеми и задачи в по-нага
тъшното развитие на селско
то стопанство” с констатацн
ята — че изтеклият период
е бил бърза фаза на модерни
зиране на селското стопаист
во, което още продължава, че
участието на социалистическия сектор в пазарни пзлъшъци заедно с кооперация
та в много стоки достига и
до 50%, така че за редица пр
оизведения битката е спече
лена в „нагледното обуче
ние“... другарят Славко Ко
мар отбелязва:
— Че тези положителни пр
оцеси са придружени и от ня
кои
отрицателни явления,
които предизвикаха стагна
ция на земеделското пронз
водство на суровини (послед
ните три години)...
— ... Причините за това са
твърде комплексни и взаим-.
но свързани, а често пъти
те биват запоставяни, умаля
ват се или преувеличават та

на всички трябва да дадем
реално значение, което им о
тговаря...
ЕДИННИ СТАНОВИЩА ПО
ВСИЧКИ ВЪПРОСИ
Образлагайки най-изчерпа.
телно причините за това, Ко
мар подчертава: твърде сла
бия темп на модернизация в
обществения сектор — всич
ко 10% от обработваеми пл
ощн са под този сектор, коо
перираието недостатъчно се
разширява; неблагоприятни1
те климатически условия; тв
ърде чувствителен отлив н*
населението, което се препи
тава със земеделие; неблаго
приятни стопански условия
за работа на обществените
стопанства и земеделските
кооперации..
— ...Тези иронзводственостопански проблеми имаха и
политически репрскурсии. И
маше явления на недоверие
и известна дезориентация Т
една част от политическите
(Следва на 5 стр.)
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ЗАКЛЮЧЕНИЯТА НА ЧЕТВЪРТИЯ ПЛЕНУМ НА ЦК НА СКЮ
(ИЗВОДИ)
Четвъртият пленум на Цси
тралния комитет на Съюза
р1а югославските комунис
ти след обстойно разискване
приема доклада: „Провежда
не на заключенията на из
пълнителния комитет на ЦК
на СКЮ и по-нагатъшните за
дачи на Съюза на комуни
стите", изнесен от другаря
Александър Ранкович.
Пленумът поставя като за
дача:
— всички комитети и оргашгзацни ма Съюза на ко
мунистите да запознаят пооосюшю членството с въпро
сите и становищата изнесе
ни в доклада и въз основа
на всестранно разискване да
направят съответни заключе
пия за бъдещата дейност;
— в духа на доклада всич
кп ръководства да обсъдят и
да
превземат
навременни
мерки за по-доброто органи
зпране на своята работа, за
подооряване на политическо
то ръководене, за идейно-по
литическото и организациоННО-кадроЬО ЗаСи^шнис па
юза на комунистите.

НЕОБХОДИМИ СА НОВИ
УСЛОВНИ

Въз основа на докладите из
иесени от другарите Борис
1ъритС,1>,

1\г1*1ЛОдд-

ГуаШШЧ,

»1

Славко комар, ъъз основа на
дискусията на Пленума и за
ключнгелната реч на другаря
1 нто, както и въз основа на
предприетите
вече досега
мерки в стопанството след

но в сектора на производст
вото и тръсенето на средства
и предмети на труда.
В това отношение е конста
тирано, че особено трябва да
се положат усилия; за съоб
разяването на системата на
планирането с обществено-и
кономическите отношения и
нуждите на развоя на стопан
ствато; за премахване на не
правилните
разоираннн за
децентрализацията, особено
ог становището на засилена
та интеграция в цялостно югославско стопанство; за пра
силно разпределение на сре
дствата, които би довело до
укрепване на фондовете по
предприятията, комуните и
републиките; за премахване

Непрекъснато увеличение на
Производството и жизненото
равнище
За текущите стопански ме
роприятия и при определяне
то на иконолшческо-политиЧСХЖхПС ИсХСОХчИ за ГУОЛ 1'ОДИна в Заключенията се набеля
зва следното:
— налага се да се обезпечи
но нататашен ръст н укрецване на производителните сн
ли, на общественото произ
водство и . ационалния дох
од, а върху тези основи и
по на I атъгвнот о
на жизненото равнище на на
селението и напредък във вс
ичкнте области на обществе-

„и-^к‘оЧ>-г1пл 1 «Л Пи Ши о/ШИ 1 СЛ

— н^оохоаилю е ио-резулта
ння комигег на хдк на СКЮ, •
л но оценявах*- и р^шаьаи^ кд
приети иа разширеното засе
актуалните основни икономи
даиие на 14, 15 и 16 март т.
пробле
ческо-полцтнческл
1. в заключенията на Четвър
ми;
1Ж1Я пленум на
на с-кхе;
— необходимо е по-нататъ
сс киис!а1ира:
1ШЮ развшие и укрсшзсия.%:
„...При пълно мобилизира
стемата на общественото са
не на Съюза на комунистите,
моуправленне и на социално
Социалистическия съюз Г1 о-„
тнческнте обществени отно
щественнте организации, на
шения изобщовсички трудови колективи в
Материалните н обществе
стопанските и други органи
ни сшш на наххгехо схоххххпсхзации и на всички граждани,
„и тряова. да евдаг гхзлрдя*»се' пристъпи към постепенно
та основа зл определяне по
превъзмогване иа сьхххссхиулитиката па съвкухшото нко
ващите трудности в стопанс
номическо
развитие
през
кото разашие, конто се коне
хатир-аха в (шсмиш на ттзпъ
Още по-силно следва да сг
лшггелнкя комитет от 3 ап
акхтхвираг и-и-»к*х ...ахсриалрил 1962. година. Макар съ
ни и суоектнвнн фактори, та
ществуващите трудности да
да се постигне възможно по
се премахват успоредно с по
висок среден ръст на произ
нататъшното стопанско разводството и производително
витие, може да се констати
стта на труда, за да включим
рах гхо-голяма настойчивост а
по-интензивно в процеса на
международния пкономичее
цаоохата на стопанските оц
ганнзацни. Това личи от поки обмен и да се постигнат
ясната производствена ориен
пс-хармоннчнн и по стабилни
тировка към действителните
ошошення в разнределение
потреби на пазара, от по-отто н на пазара.
■ опорното провеждане на нн
За тази цел следва да се ра
вестиционните решения и пр
звива и занапред стопанска
оизводствено—организацион
та система и нейния механи
ни мероприятия, предимно
зъм като се създават по-бла
х-х становището на разходите
гопрнятнн условия за все по-и производителността и от
голяма творческа инициаива
на непосредствените произвсе до-положителиата ориенгнровка към специализация,
водигели.
кооперация и износ. Тази ориентировка има своя реал
ПОСТОЯННА ГРИЖА ЗА РА
на основа в достиженията
онпй НА —РЛБОТНИЧЕСКОиа досегашното сюпанско
то САМОУПРАВЛЕНИЕ
развитие. Накратко казано,
С|(Ш<1Н1:ь;и'гц

**

общественните органи днес
с по-голяма отговорност и с
повече критика се отнасят
към досегашните общи и со
бствени грешки и слабости
и към бъдещата производств
сна и инвестиционна полити
ка. Макар че още не е преоб
ладала в цялата икономика,
хази насоченост Оез съмнеиие ще има в скоро врзлге 1>з

шително влияние върху па
шип по-нататъшен развой...

Като се анализират причи
ните за съществуващите тру
дности и за забавеното раз
витие в стопанството в Зак
люченията се констатира:
„...Специално са анализира
ни причините за забавяне те
мпа па увеличение на произ
водството и производителноегта на труда и стопансхххото, намаляването на селско
стопанското производство пр
ез последните години, забавя
пето на средното увеличение
в промишлеността, сериозно
то увеличение на дефицита в
платежния баланс, причини
те за разстройството иа па
зара, които се манифестират
в определена нестабилност,
деформации и инфлационни
движения иа цените, във не
голяма нехармоничност на
съотношението между стоко
вите и покупателни фондове
в по-тесни яли по-широки се
ктори на стопанството, особе

причините на застой и ускор
яване на развитието на селс
кото стопанство; за премах
ване слабостите в инвестици
оннага и кредшна политика;
за предприемане мерки за съ
четаване на стоковите и по
покупателни фондове; за по.
добряване
разпределението
на националния доход; за но
ви усилия във външно тър:о
вската област; за премахване
исАОегагьците в раоотата на
механизма на държавното уп
равлеяие, банките, камерите;
както и за премахване на не
нужното намесване на поли
тическите фактори в полити
ката на инвестициите и кре
дитите...’'
.......... ...

„...Следва да полагаме непза по-нататъ
ресташш грижи
на материщпото укрепване
иа работниче
алниге основи
_ по
ското салюуправлег ^и , а
-бързо и по~р€ ^ я
гла
изпълни своята Р“
вей носител иа иви*ет°
за.
п^1СКО
‘пециалшитор на едрого и
рано производство, ка .
ролите си иа решаващ ф®к
тор за общото развитие на

икономиката.
Осъществяването на тези
основни икономическо-поли
тически цели в най-голяма ст
■зпен зависи от дейността на
зсички трудови колективи и
(1а техните органи на управ
лението. Затова следва в пет
нататъшната разработка на
стопанската система да се съ
дават услови предприятието
да може да се развива съгласно общия развой на стопа
нството и техниката, в завие
нмост от собствените уенлия и трудовите постижения.
Това налага по-нататъшшгя
развой на стимулативиата сис
тема иа стопанисването, коя
то осигурява увеличението
или намаляването па чистия
ириход в зависимост от ум
личението или намаляването
на резултатите от стопанисгаието..."
Изтъквайки необходимост
тта от решителен развой на

ст;:мулат1Шната система в ст
опанпсването "в заключенията
между другото се казва че
тази стимулация
трябва да
създаде по-олагоприятни ус
ловия за вътрешното урежда
не на стопанските организа
ции и то предимно с усилия
та на самите трудови колек
сиви.
„...стопанските единици тр
ясна да се организират така,
че да се обезпечи непосредст
вено самоуправление във вс
ичкнте фази на работа в сто
папските организации, на тру
довия човек да се даде въз
можност да подобрява поето
яно своето материално поло
жение и то въз основа иа ре
зултатнте от своя труд, рабо
тата на единицата, в коя
то се намира и работата на
своята стопанска организащгя, и стопанските организа
шш да ползуват възможно
по-рационално обществените
средства и да подобряват пр
всичките
онзводството във
фази на работа издигайки по
този начин цялостта на стопа
нската организация, нейното
единство, нейните нужди от
свързване с други предпри
ятия и внедряването на моде
рна технология. В работата
по-организиране на стопанскея едшшци трябва да се из
бягват шаблони и готови ре
шения...’’

>

ПО ПЪЛНОЦЕННО изпод
ЗВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Н ЙТЕ~ МОЩНОСТИ
Като се изть1сва, че на сто
папските организации е нсоб
ходнма систематическа и ор
ганизирапа помощ и че една
от основните задачи на сто
папските камари и на проф
съюзите е образуването па
съвместни институции за на
учни изследвания и за прила
гане иа резултатите от тези
изследвания с цел да се вие
дри нова модерна технолога
я и съвременна организации
па трудовия процес в заклю
ченията се посочва:
,,...В по-нататъшното изгра
ждане и усъвършествувано
на механизма на икономнчес
ката система най-голямо внимашге трябва да се посвети
на проблемите за планиране
то и механизма на планово
то насочване на стопанската
актшшост, както и на проблемите за разпределението
на дохода, системата па ин
вестирането, политиката на
външнотърговсцените, на
кия и девизен режим и на
кредитната и банкова систс-

де подтик на развитието па
търговията, немного разшир
яване и модернизиране и то
в съгласие с ръсга на произ
Бодствсго и нуждата от поАооро снабдяване на потреби
телите, за тази цел тряова да
се осигурят такива отношення в цените, които да не на
рушаъат предвидените в пла
на пропорции...’'
„...Увеличаването на изно
са е една от най-важните за
дачи на икономическата по
литика през тази и 1У63 годи
на. Увеличаването на износа
и постепенното намаляване
на дефицита в баланса на за
плащането е ведно и една от
основите за увеличаване на
производството. Увеличеният
износ ще даде възможност
Югославия да си заеме съот
сетно място в международно
то разделение на труда. Зана
пред трябва да се държи по
сече сметка за регионалната
насоченост на нещата външ
нотърговска размяна, а особе
но за необходимостта от ук
репване на шсономичсското
сътрудничество и размяната
със страните в развой, което
изисква подобряване на фор
мите на това сътрудничество
чрез кредитиране и други об
лицн.
Износъг може да се увели
чн в условията на интензив
но развитие на специализира
кото производство и при за
силена кооперация на домаш
1ште производители в чужби
на. Покрай увеличаването на
износа, особено внимание и
занапред трябва да се посве
ти на нестоковия девизен пр
илив, за което съществуват
все още големи, но недоста
тъчно използваш възможно
сти. Тук преди всичко става
дума за чуждестранния тури
зъм, за чпето бързо и по
нататъшно развитие трябва
да се създават необходимите
условия..."
За разпределението на осъ
ществеиите средства и за о
безпечаването на съгласуван
ръст на всичките видове по
требления, наред с развитие
то на про: 13воАСтвото и прои
зводителността на труда в За
ключенията се казва:

„...При това стремежът тря
бва да е към създаването на
такива пропорции между от
делните категории па потреб
леннето, които допускат раз
пределение според труда и
реални условия за по-нататъ
шното стопанско развитие..”
По-нататък в текста на За
ключенията се констатира,
че политиката на капитало
вложенията за стопанството
трябва да се насочва към ус
корено увеличение на произ
водството и производително
стта на труда, към по-бързо
то разрешаване на дефицита
в баланса на заплащането...
„...Разполагаемите инвести
цйонни средства трябва през
следващата година да се на
сочват най-напред към довЪр
шване гт започнатите обек
ти, към ускорена реконструк
ция и модернизация на заета
релите устройства, особено

на ония, които показват изго
икономически ефекти, и
към строеж на нови обекти.
предимно за производство
на суровини и репродукцио
нни материали, които в близ
ко време допускат подобрява
не на структурата на произ
водството и потреблението”.
В Заключенията се отбеляз
ва важната роля на система
та за целенасочване на инве
стициите, ролята на проучва
не и порочно определение
на предназначението и роля
та на общия инвестиционен
о
фонд, като се казва:
„...Освен това през 1963 го
дина следва да се настои да
се увеличат средствата за икономическо развитие и то
на равнището на народните
републики и комуните, съгла
сно тяхната роля и задачите
по стопанското развитие...’’
Дни

Стопанския развой на слабо
развитите райони
Стопанското развитие на
слаборазвитите райони спада
и занапред между най-важ
ните задачи. Обаче при избо
ра на обектите трябва да се
прояви стремеж към такова
местоположение и производс
твена структура, които в
най-голяма степен и най-бър
зо разрешават проблемите
на стопански слаборазвитите
райони, и които се съгласу
ват с политиката на общия
югославски развой.
Културно-битови обекти тр
ябва да се строят рационал
но, а особено внимание тряб
ва да се посвети на бързото
и по-обемно строителство на
жилища. И в следващата го
дина не трябва да се започ
ва строеж на нови админист
ратнвни и управленчески
сгради. Темпът на комунал-'
ните инвестиции трябва да
бъде съгласуван с възможно
стите.
Личното потребление и лич
ните приходи трябва да са в
непосредствена зависимост

от хода на производтевото и
производителността на тру
да. Правилниците на трудови
те колективи за разпредела
ние на дохода трябва да обез
печават възможно попоследователно прилагане на прин
ципа за разпределението спо

ред труда.
„...С оглед на дадените въз
можности и нуждата за по—
ефикасно ползване на същес
изуващите
производствени
мощности и увеличение на
производителността на труда
през идущата година може
да се очаква забавяне в зае
мането на нова работна си
ла. Необходима е по-здрава
ориентнровка на комуните и
стопанските
организадии

към прехвърлянето на нзлншека на заетата работна ръ
ка, съществуваща в някои
стопански организации на
друга работи, при необходи
мата преквалификация, като
при това се търсят н други
възможности, каквито са: въ
веждаие иа повече работни

Краят от доклада на Славко Комар
и обществени сили на село
и в селското стопанство. То
ва, преди всичко, важи за е
дка част от трудовите колек
тиви в4 стопанствата и коопе
рациите. Що се касае до сел
яните, при икономически си
лните стопанства е дошло до
разпространение на излюзид
за собствените възможности
а у една част от селяните до
чувство на усамотение или,
че отново са оставени на по
-силните селски стопани...
В схващането и тълкуване
то, както и в провеждането
на генералната линия на аг
рарната политика се появиха
противоположни и други по
добни разисквания. Това на
рочно бе завладяло в някои
съюзни и републикански нн
стнтуцпи. дори и политичсс
км ръководства.
—... Тези разисквания обуе
ловиха, в крайна линия, разя
сияваисто ма схващанията и
формирането на единни ста

новища по вечки въпроси от
насящи се до по-нататъшното
развитие па селското стопан
ство...— казва другарят Слав
ко Комар.
Спирайки се по-подробно
върху темите: стопанските
условия на работа в общест
вените стопанства, проблеми
те в по-нататишното му мо
дернизиране при същите ка
питаловложения за техничес
ко оборудование, а при сега
шната организация иа повече
то крупни стопанства се да
ват условия за рационално
стопанисване, земеделските
кооперации, мероприятията
за увеличение на поземле
мия фонд, програмата и зада
чите в прозводството иа пш
емица....другаря Комар гово
ри и за задачите на общест
вепо-политнческите организа
ции:
—...Икономическите, общес
тБснпте п организационните

мерки, по своята обща кон
цепция на развитие на селс
кото стопанство за следващи
те няколко години ще имат
главна задача Това тря
ова да стане становище и пл
атформа за акциите на поли
тическите органи все до пър
вичните
организации
иа
СКЮ. Необходимо е единно
тълкуване в провеждането
на нашата селскостопанска
политика набелязана на този
Пленум—
—...Нашите задачи в селс
костопанското производство
и на село не могат да се раз
решат само чрез стопански
мерки... Необохднмо е общес
твено-политическите органи
зации на село — преди всич
ко Съюзът на комунистите.
Социалистическият
съюз.
Народната младеж да имат я
сна ориентнровка в своята
работа... казва на края дру
гарят Славко Комар.

ма.

с по съвременното използв
ане на съществуващите II с
по бързото пускане в движение на сгроещите се мошюс
ти трябва да се обезпечи поголям ръст на промишлено
то производство и да се пос
тигне по висока произволите
лпост на труда..."
СЪГЛАСУВЛИПРЪСГГ НА_
ВСИЧКИ ВИДОВЕ по
'
ТРЕБЛЕНИЯ
В Заключенията се казва
по-нататък, че съобщенията,
строителството,
специално
търговията и другите стопан
ски области трябва да разви
пат своята активност съглас
но нуждата от увеличена ли
нам пъка на производството
и износа.
„„.Особено трябва да се да

Вършитба в село Лукавнца с модерни земеделски машини
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смени особено в промишлено
стта, която произвежда за из
нос. Същевременно трябва
да се продължи с усилията
за образование на всички ви
дове квалифицирани кадри,
които са необходими за оде
лотворяване на утвърдените
икономическ! -политически
задачи.”

I

ченото домашно потребление
и по-годям износ на селско
стопански продукти-.’’
За осъществяването на те
зи задачи е необходимо:
Модернизиране на произво .
дегвото по стопанствата, коо
перациите и икономиите; по
добряваие организацията на
труда, стимулативно разпре
ЗА РАЗВИТИЕТО НА СЕЛО делеше с цел да се осигури
КОТО СТОПАНСТВО ИМА- пълио ползваме на вложени
те средства за постигане на
МЕ ВСИЧКИ УСЛОВИЯ
високи добиви и ускорен те
С повече дисциплина и ико мп па увеличаване на произ
номисване в изразходването водството и снижение на ра
на средствата трябва да се лич ■ зходите;
квидира няколкогодишна! а
Премахване на слабостите
практика на дефицитно фи в ръководенето, избягване
нансиране на всички равни- на чести реорганизации, пре
ща. Трябва да се съгласуват махване на бюрократизма в
разходите с приходите на Фе работата, разширяване на
дерацията и на другите рав сдружаването и подобряване
нища, с цел да се дойде до на стокообращеннето:
стабилност на пазара да се
Да се води такава полити
пристъпи към формиране на ка на цените на селскостопарезерви, особено на девизни нските продукти, на регреси
резерви.
те и премиите, която да обез
Наред с работата върху Съ печи и икономически интере
юзния обществен план за си на комуната и на по-голе1963 година да се започне по михе териториални общностп,
дготовка за изготвяне на пла за да отделят повече средст
новете на републиките, око ва за развитие на селското
лиите, общините и предприя . стопанство.
тията. За изпълнението на
С по-голяма активност на
планираните задачи през ид
ната година е необходимо селскостопанските организа
до края на тази година да се ции с икономически и данъч
извършат определените при ни мерки-, с прилагането на
готовления, да се постиг- закона за използване на обра
нат по-добри резултати в пр ботваемнте земи и с други
оизводството през 1962 годи мерки трябва да се даде под
на, да се премахне неликвид тик щото на личните стопан
ността, да се разрешат кре ства на земеделските произ
дитно-монетарните проблеми водители да се получава по
да се обезпечи репродукцио вече производство, предимно
нен материал, довършат запо чрез производствено сдружа
чнатите обекти и да се изна ване ;и екстензивното изпол
мерят нови възможности за зване на земята- собственост
на селянина, работника и
износ и подобно.
служещия и на други частни
За по-нататъшния развой собственици неземеделци да
на селското стопанство н раз се подобри.
ширяването и засилването на
С пълна обществена подсоциалистическите отноше
ния в селското стопанство е крепа следва да се осигури
необходимо да се положат увеличаване на поземлените
нови усилия, тъй като за про фондове в обществено владе
сперитета в тази област съ дение чрез политиката на
ществуват всички необходи кредитиране производството
ми условия: широка мрежа на определени стоки и чрез
социалистически селскостопа по-голяма децентрализация
-нски организации, опит в пр на средствата на капитало
нлагането на модерна органи вложения, чрез включването
зация на труда и технология, на обществените земи, които
мощна индустрия за снабдя не се експлоатират от обше
стаените стопанства: коопе
ването на този отрасъл и за
преработване на произведе рации и селско-стопански ор
нията, пазари, относително ганизации и с други меро
голям брой кадри и внушите приятия.
лна мрежа за научно-изследо
Предприятията за храните
вателски заведения и други лно-вкусовата промишленост
условия.
и търговията следва повече и
,, ...Четвъртият пленум на ЦК по-непосредствено да се анга
на СКЮ счита, че съществу жират за увеличаване произ
вашите условия допускат в водството па суровини и хра
кратък срок, чрез прилагане ни чрез твърди дългосрочни
на съвременна технология на връзкнсъс селскостопанските
по-големи площи, да се поти организации, чрез сдружава
гне такова увеличение на пр
оизводството, което да обез не, обеднпяване пли чрез съпечи подмиряването на увели здаване на собствени селско-

ЧЕТВЪРТИЯ ПЛЕНУМ НА ЦК НА СКЮ

стопански цехове и чрез ко
опериране с частните стопан
ски производители.
ПОДГОТОВКА НА ОБЩЕ
СТВЕНИЯ ПЛАН
ЗА 1964—1970 ГОДИНА
н • .. С цел да се проучат
проблемите и насоките на ра
звитието на нашето стопапство и да се утвърди дълго
срочната политика на стопан
скня развой на нашата стра
на е необходимо да се при
стъпи веднага към органнзи
райе на работата по прилага
пето па обществения план за
1964—1970 година. През тече
Ш1е на тазн работа трябва за
този период да се определи
общата линия на стопанско
то развитие и на насоките за
всички сектори на стопан
ството, като въз основа на то
ва се разработи политиката
за отделните област!1 на сто
папския и обществен развой.
Трудностите, конто се явя
ват — се казоа в Заключени
ята — и коиго ще се явяват
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Пред бензостанцпята в Димитровград винаги е живо
Ниш до държавната грани
ца. По този случай обнаро
двано е следното съвместно
съобщение:
„Днес в София завършиха
преговорите н бе подписано
споразумение помежду пра
вителствата на ФНРЮ и ЙР
България за ускореното из
граждане н модернизиране
на пътя Ниш — Димитров
град — държавната граница.
Според споразумението, до
края 1964 година този път

според това споразумение,
ще започнат до края на тази
година. Споразумението под
писаха от страна на правцтелствот на ФНРЮ Любиша
Веселинович заместник-сек
ретар в Съюзния изпълните
лен съвет за съобщения и
връзки, а от страна на пра
вителството на НР България,
Иван Винаров — началник
на главното Управление на
пътищата при Министерския
съвет.

РАБОТАТА НА КОМУНИС
ТИТЕ ТРяБВА ОСОБЕНО ДА
СЕ ПРОЯВИ В САМОУПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ
Накрая в Заключенията на
Четвъртия пленум на Цен
тралния комитет на Съюза
на югославските комунисти

се казва:
„Пред Съюза на югослав
ските комунисти стоят голе
ми задачи, особено по отно
шенне настойчивостта за взи
мане на правилни решения и
изнамиране на най-добрите
такива, и по посока на усп
лията за мобилизиране на
всички обществени сили за
по-бързото разрешаване на
задачите, които се поставят
пред нас.
Работата на комунистите
трябва да получи особена Из
ява в самоуправителиите ор .
ганм, предимно в предприятц
ята, където се разрешават
най-важните въпроси на про
изводството н развитието на
цялата нп система.
Нашата общност е предоста
вила на разполагане и упра
вляване на трудовите хора
огромни обществени сред
ства. Следва с тези средства
да се управлява и разполага
възможно по-рационално и
по-умно в интерес на всеки
човек и на цялата общност.”

;

Тази есен' ще се състоят из
борни конференции, на кои
го щс бъдат избрани околий
ски и общински ръководства
на Социалистическия съюз,
както и ръководства на ме
стните организации. В дейст
вителност, според Статута
на ССРШО, изборни конференцип ще бъдат устройванп цсяка година-. Тъй като
последните избори са били
проведени през 1960 година
— сега предстои същата за
дача.
Изборните конференции в
организациите на Социално
тическия съюз ще бъдат про
' веДенн в периода ма забеле
жителка активност на тази
най-масова политическата ор
ганизация, която в Народна
република Сърбия наброява
няколко милиона члена. В
програмата на предизборна
та активност в центъра на
вниманието ще бъдат актуални впроси из областта на
нашия външен развой, които
се отнасят до изпълнението
на задачи из областта на сто
папския и обществен живот.
Тези задачи произлизат
от заключенията на Изпъл
нителния комитет на ЦК
СКЮ и речта на другаря Ти
го в Сплит. В изборната ак-

Подписано споразумение с България за изгра
ждането на пътя Ниш - Димитровград
ще се преустрои в съвреме
нно асфалтно шосе. Споразу
мението, по-нататък, регули
ра начиищ на изграждане и
други въпроси свързани с
него. Работите, предвидени

ла на милионите хора, да се
ангажират още повече за на
шето развитие..."
,7... Постепенното превъз
могване на съществуващите
трудности, лекият възход в
стопанството, който вече се
осъществява, мобтбтизиранен
то на всички сили на нашето
общество за получаване на
по-добри резултати съглежданс на проблемите, и навре
менното предприемане на не
обходишгте мерки неминуе
мо Ще започнат да действуват за спирането на съществувашите колебания, за осъш.сетвяването на нови пер
спективи по укрепването ролята и мястото в обществото на нашия трудов човек...’’

Тази есен се избират
нови ръководства в ССРН

'■^4'-'Г—»с-«/.'щ;»*■ ДП..

С подписваме на споразу
мението на 27 юли бяха за
вършени преговорите измеж
ду ФНРЮ н НР България за
ускореното изграждане и
модернизиране на пътя от

в нашето развитие, не могат
да се превъзмогнат само с
административни мерки. Те
зи проблеми могат да се съ
гледат и разрешават със съ
гласувана активност във вси
чкн области на нашия стопа
нскн, политически н общес
твен живот, и първостепенно
с активността в общественополитическите организации
и самоуправителиите органа
на всички равнища.
Разискванията, които се во
днха през последните месе
ци, показаха, че най-много
слабости е имало в работата
на 'ония обществени органи
и организации, където е за
немарена борбата за правил
но действуване на демокра
тическите самоуправителнн
органи и тела.
Тези разисквания също та
ка са показали каква огром
на сила лежи в нашата раоо
тиическа класа и в нашите
досегашни социалистически
постижения, и какви резер"
ви се крият в нашето стопан
етво и обществото изцяло.
Разискванията влиха нова си

При подписването на спо
разумението присъствуваха
извънредния и пълномощен
посланик на ФНРГО в НР
България Предраг Айтнч,
Любомир Ангелов замест
ник-министър на външни
те работи. Добри Алексиев
и Иван Попов заместник-ми
нистри във външната търго
вия.
По повод подписването на
споразумението, шефът на
югославската делегация Любиша Веселинович заяви че
реализацията на споразуме
нието ще представлява зна
чителен принос към по-ната
тъшното развитие на стопан
ските и въобще добросъсед
ски отношения измежду дие
те страни. Пътят, който ще
бъде построен, ще одиграе
огромна роля в развоя на
международните съобщения
и свързването на западна Ев
ропа с България, дори и с азиатскнте страни, а от осо
бено значение ще бъде за
развоя на външната търго
вия на България и туризма.
Веселинович каза, че от
югославска страна е показа
на готовност да се създаде
възможност за ускорено из
граждане на този път преди
по-рано предвидения срок и,
че от българска страна е по
казано разбирателство и же
лание да се помогне в тези
усилия конструктивно ла се
разрешат всички въпроси с
това споразумение.

тивност.организациите на Со
циалистпческия съюз особе
но внимание ще обърнат на
проблемите на производство
то и производителността на
труда, на провеждането на
новите предписания в разпре
делението, спестяването, пре
дприемането на мерки за
подобрение работата на ор
ганите на държавното управ
лсние и тъй нататък. Също
така, изборните конферен
ции на Социалистическия съ
юз ще бъдат проведени в пе
риода на разисквания върху
новата конституция.
Тази есен ще бъдат извър
шени и приготовления за до
насянето на обществените
планове за 1963 година, кои
то съвсем естествено, ще бъ
дат в центъра на внимание
то на членството на Социа
листическия съюз.
Може би, това е момент да
се кажат няколко думи и за
непосредствените приготовле
ния за изборните събрания на
Социалистическия съюз. Чес
то пъти досега губехме доста
време в изготвянето на дос
та дълги доклади и затова
сега се предлагат някои про
мени в това отношение. Вместо обеиирнн доклади, обременегщ с цифри — чрез
делегатите на общинските и
околийски конференции би
трябвало предимно да упъ
тим на състоялите се заседа
ния и съвещеншг, както и
въпросите .конто са разглеж
дани на тях, след това числе
ното състояние на членство

Ййк

то в оргашщациите н запла избира отбор на местната
щането на членските вносо- организация и делегати за
общинската конференция.
ве.
Център на тежестта в ра
Новите общински . и око
ботата на околийските и об лийски ръкуводства ще бъ
щинските отбори на Социа дат по-малочислени отколко
листическия съюз ще бъдат то досега.
в оказването на помощ на
Изборите допускат в тези
низовите организации в пред
изборните приготовления. Об ръководства да бъдат избра
щинските конференции тряб ни видни обществени и по
ва да наброяват около 100 литически дейци, ония, кои
до 200 делегати, което зави то ще имат достатъчно вре
си от големината на органи ме да работят в тази органи
зациите, а околийските от здция. Така нареченият пред
150 до 250 делегати. При из ставителен систем, според
бора на делегатите трябва който всички организации
да се държи сметка между са били застъпени в Отбора
тях да се. намерят повече от- на Социалистическия отбор.
Поради това, сега ще се по
колкото досега работници в
производството, младежи и свети поголлмо внимание
при избора на работници,
жени.
млади хора и жени. Сведени
Изборните
конференции
ще започнат в меенните ор . ята говорят, че досега длъж
ганизации. Обаче, ония мет ността председател нито в
ни организации, конто имат един случай не е заемал ра
по-числени подружници пред ботник включен в производ
варително ще организират ството.
редовни конференции на
За поефикасно действие
които председателят на подна ръководствата на органи
ружницата ще поднесе док зациите на Социалистичес
лад за работата, организаци кия, съюз се смята, а и цред
онната и политическата ак ложено е, околийският от
тивност. На тези конферен бор на Социалистическия съ
ции подружшщите ще излъ юз да не наброява повече
чат делегати за изборната от 51 до 71 член, а общински
конференция на местната ор ят отбор на Социалистичес
ганизация, а същевременно и кия Съюз — от 29 до 51 член.
ново ръководство — предее За членове на Изпълнител
дател, секретар и касиер. В ния отбор на Социалистичес
ония метни организации, кия съюз на околията ще
които имат по-малък брой
бъдат предложени най-мно
подружници, а не са много- го 15 члена, а в Изпълнител
числеии. членовете непосред ния отбор на Социалистичес
ствено се свикват на избор
кия съюз на Общината —
на конференция, на която се най-много 11 члена.

'%■

Прекрасното Власинско езе ро все повече
привлича нашите трудещи се на отдих и
годишна почивка

БРАТСТВО
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Среща на югославско - българската
граница

Изпълнението па културната програма наблюдаваха
На 22 юли на югославскобългарската граница при село
Стрезимировци се състоя сре
та на крайграничното насе
ление на Федеративна Народ
на Република Югославия и
Народна Република Бълга
рия.
На срещата присъствуваха
около 25.000 граждани от дв
ете страни.
След съвместните обеди и
увеселения присъствуващите
имаха възможност да наблю
дават съвместна програма на
естрадата устроена на българ
са територия. При изпълне
ние на програмата участвува
ха певци, Самодейния театър
и народния и забавен оркес
тър от Враня, Самодейци от
Прешево и оркестърът на
Душан Радовнч и група пе
вцц на радио Белград. Ог
НР България участвуваха кул
турно-художественото
лружество „Светлина" от София
1рупа певци от народния
дом .Александър Стойков" и
младежки групи от Перник.
Няколко хиляди посетители
изпълнителите
поздравиха
на тая съвместна програма
която се пренасяше по двете
радиоуредби на събора.
По същото време членове
■от Самодейния театър на А°

ЖЪТВЕНИ
ДНИ

ма на културата от Враня Да
доха откъс от „Кощана" от
Борнсав Станкович за члеио
вете на двете комисии, които
организираха тая среща.
След това по пет най-доб
ри групи и изпълнители по
лучиха награди-подарък от
двете комисии за организа
ция на срещата. Изпълните
лите от НР България получи

ПОВЕЧЕ ПРОИЗВОДСТВО ВИЕСГО ТЪРГОВИЯ

До преди известно време
земеделската кооперация в
Босилеград вървеше по огъп
кан път. Главната й работа
се състоеше да търгува със
селскостопанските произведе
пия и промишлени стоки. То
ва бе „златният път", най-си
гдрей източник на средстваНо докато в търговията се
вървеше така „храбро“, дру
гнте области — производител
пата дейност и подобрение
то на селското стопансво се
тъпкаше на място. В планове
те на кооперацията се цредвиждаха различим меропрнятия в областта на животно»
въдството и овощарството,
няколко хиляди граждани
по всичко това оставаше на
ха два радиоапарата и три хартия. Вървеше се по, лцни
транзистори награда от югос ята ма най-малкото съпротпв
лавската комисия. Самодей
ците от Црешево, певците: ленне — и от там, където най
Радпца Станкович и Браннс лесно можеше да се дойде до
лав Живадинович и забав сигурни средства. Затова тър
ния и народния ансамбъл от говията е „златен път”, а пр
Враня получиха радиоапара
ти и сервиси-подарък от бъ оизводигелните дейности, ко
лгарската комисия за органи ито изискват повече грижи
знране на срещата.
и усилия докато се овладея

Търговията е доходна, но без
организирано земеделско
производство не може
Преди всичко създаване на собствени блокове работна земя
Предварително решаваше ма въйроса за каден
До 1956 година в Клисурския район имаше три коопе
рации. Те бяха малки н мъ
чно се справяха с трудности
те в своята работа. Коопера
циите в Драннци и Костършевци имаха само по една
продавница, които не може
ха да снабдяват селяните. Та
ка беше и в Клисура. Таки
ва каквито бяха те не може
ха да набавят транспортни
средства за снабдяване на на
селението, чийто край е отда
лечен от по-големите търгов
ски центрн, десетки километ
ри. Може би това е една от
главните причини за обединя
ването на тези малки коопе
рации в една, с център в
Клсура. И може би тук бе
думата на населението.

От неотдавна започна жът
вата в Босилеградско. В пър
вите дни се показва, че добив
ът тази година ще бъдат по-ма
Кооперация — първенец
лък в сравнение с миналата
година. Лошите климатичес
Най-видни резултати пости
ки условия отрицателно се о
гна кооперацията в Клисура
Тразиха върху тазгодишната
през 1961 година. За успехите
реколта.
и работата през тая година
Още повече, че след дълга
бе удостоена с признанието
та суша учестиха буйни по на Кооперативния съюз от
рои и градушки, които уни
Враня.
щожиха почти с 90% не само
— Досега — каза другарят
пшеницата но и останалите
Ратко Георгиев, управителят
култури. Често стихни запла
на кооперацията — ние се на
шват селата Извор, Груиици,
Гложйе и особено Църнощи ‘ сочвахме към търговията. Це
лта ни бе да улесним хората:
на.
нашият край е далече от го
Преди известно време сил
лемите центрн и те често за
на фадушка захвана района
дребни пеша са пътували ло
на Църпощмца и унищожи
ри в Сурлулица. А купената
-почти всички култури. Осо
стока тогава им е много скъ
бено голяма вреда нанесе на
па.
пшеницата, намираща се в ст
здня на предузряване. След
Според неговото изказване
няколко минутен, но едър гр
кооперацията е настоявала
ад тя беше напълно унищо
да организира търговията и
'
В търговията
жена. Също са унищожени и
изкупването,
градинарските култури, как
тя н а п р а в и л а оборот
то н овощните дръвчета..
174,620.180 динара, цри изкуп
За отбелязване с, че от ст
ването 12,936.789 динара. Про
рапа на Общинският наро
изводството обаче изостава
ше. Стойността му пе стига
ден отбор досега нищо не е
■предприето в ублажаваие по
ше ни до половин милион.
следствията от природната
В края на годината коопе
стихия. Също така и остана
рацията имаше във своите
Дитс организации пасивно се
фондове 3.828.000 динара. Съ
отнасят към материално угвкупните приходи възлизаха
Розештте семейства. Аз пачи
па 102.826.000 динара при до
ки и възможност има. Така
ход 7.436.000 Динара и фонд
■например, ако благовременна заплатите 3.508.000 динара.
но се отнесат до Общинския
Отношението на аплатите е
отбор има изгледи тазгодиш
поставено правилно. Най-ма■Ките данъци да бъдат отме
лката заплата е 12.000 диианени. Също така би трябвало
ра, а най-високата 26.000 див най-къс срок да се органи
нара. По тези успехи тя бе
зира помощ на настрадалите
първа във Вранската околия.
и най-засегнатите стопани от
градушката.
Успехи, които обещават
Ст. Костадинов
През последните години ко
операцията се насочва към
земеделското производство.
Първата крачка бе мелиора
цията на големи простран
ства. В настоящия момент тя
разполага с 75 хектара мели
орирани площи. Това е обще
ствен имот, който ползуват.
Кооперацията има и пчелин
с 47 кошери, а пчеларството
може да се развива успешно.
1

Актуални проблеми в кооперациите

Земеделските производители
обаче не са заинтересовани
за сдружаване с коопераци
ята при обработване на земя
та. Преди някоя година бяха
предприети мерки за такова
обработване в съдружие с
частните земеделски пропзво
дители, но резултатите бяха
слаби. В кооперацията счи
тат, чс резултат не с имало
поради това, че не са напра
вени нужните приготовления
н че частните земеделски пр
оизводптели не са заинтере
сувани за такова производ
ство. Причината е обектив
на: почти 95% от мъжете ра
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пат напълно със земеделско
то производство, се обръщат
към кооперацията с молба
да приеме техните имоти. За
това кооперацията е пред
приела известни меркп да
приеме тия имоти и да орга
низира земеделско произвол
ство. Ръководството на ко
операцията е заело станови
ще незабавно да започне със
създаване на блокове за мо
дерно обработване на земя
та. Разисквали са и за кадри
те, защото нямат селскосто
пански специалисти. И реше
ннето е да се намери едни
агроном. Един техник вече се
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т и развият, изоставаха.
От началото на тази година,
босилеградската кооперация
направи сериозен завой в пр
еориентировката си от тър
говия към производство. Раз
бира се, че още сега не могат
да се очакват особени резул
тати в производителната дей
ност, по положителното е, че
производството става цел на
кооперацията а търговията
само обезпечаване на срДХст
ва за укрепване основите на
производството. Това личи
от факта, че при разпределе
нието па чистия приход се
държи сметка повече средст
ва да се внасят във фондо
вете за развитие на произво
дителните дейности.
Животновъдството, овоща
рството и пчеларството са
трите главни селскостопанс
ки клонове, в конто коопера
цияга полага сериозни наде
жди. Полагат се грижи да
се създаде собствено произ
водство н подпомага и указва
на селскостопанските произ
водители да се приорентират
към интензивно животновъд
ство, овощарство и пчеларст
во. Именно в това личат и
първите сигурни кратен на
кооперацията
В животновъдството се на
стоява да се подобри качест
вото на добитъка и да се о
безпечи нужният фураж за
него. Породата на говедата
вече значително е подобрена
— в повечето села. В района
на босилеградската коопера
ция 80% се отглежда монтафонско говедо.
Овцефермата в Църноок с
мощност 450 овце, от които
140 дойш! овце Постепенно се
разширява. За обезпечаване
на пазбища тази година е из
вършена агромелиорация на
100 хектара. По-рано управа
та на кооперацията не плани
раше никакви средства за овцефермата, защото се ечи
таше, че е нерентабилна.
Новата управа обаче изна
мери възможност да отдели
за овцефермата 500.000 дина
ра. Според досегашните при
ходи от овцете се предвижда
кооперацията да има чист
приход от няколко стотин хи
ляди динара само от овцевъ
дството. Благодарение на та
зн ферма,кооперацията се по
яви тази година за пръв път
като производител на млеч-

ни продукти. С низката цена
на хубаво сирене тя е серио
зен конкурент на частните
селскостопански производи
тели. За идващата годгша се
предвижда увеличение броя
на овцете и увеличение на
производството.
За развитие на животновъ
дството и подобрение качес
твото на добитъка засега е
от значение и разплодната
станция. В кооперацията каз
ват, че докато ветеринарната
станция не стане напълно
способна да извършва изку
ствено оплодяване на доби
тъка — разплодната станция
ще е необходима за подобре
ние качеството на добитъка.
Средствата за издръжка на
разплодната станция се оси
гуряват от направени» обо
рот при изкупването ь*г до
битъка.
За обезпечаване ма фураж
кооперацията пристъпи към
сдружение с частни селско
стопански производители за
създаване на изкуствени ли
вади. Така например тази го
дина в село Бресница е на
правен опит с някои фураж
ни треви на площ от 21 хек
тар. Резултатите са по-големи от предвижданите. Зато
ва между кооператорите се
га съществува интерес да се
увеличат тези площи, за кое
то и кооперацията изразява
пълна готовност.
Тази положителна ориенти
ровка на кооперацията от
търговия към производител
ни дейности е резултат на
факта, че начело на коопера
цията като управител се на
мира един агроном. В коопе
рацията работи още един агроном. Те убедително дока
заха на кооперативния съвет,
че перспективата на коопера
щита не е в търговията а в
развитието на производителните дийности. И съветът
взел решения в тази насока.
Набавянето на 1.000 сливови
дръвчета, на различни висозеле.
сортове
кодобивни
домати, енергичната борба
против колорадския карто
фен бръмбар и прочие вси
чко това е насочено към об
щата линия на кооперацията:
повече грижи за производи
телните дейности вместо тър
говия.
М. Присойскн

ЕДИН ОСЪЩЕСТВЯВАЩ СЕ
ИЗВОР ЗА БОСИЛЕГРАД
СКАТА КОМУНА
ИЗГЛЕД ОТ КЛИСУРА

ботяг във вътрешността ма
страната като зидари, и тях
ната ориептировка пс е към
земеделското производство.
Те заработват и по 40.000 лп
нара месечно и по гоя начин
имат възможност да снабдя
ват семействата си със пенчкм продукти, Жените обра
ботват имотите твърде при
митивно и приходите са ела
би. Едип факт, достатъчно
показателен е, че през мина
лата голина в тоя район са
продадени чрез кооперация
та над едни милион килогра
ма брашно.
Предстояща задача: органи
зация на земеделското
стопанство
В последно време много хо
ра, които са на друга работа
и имат намерение да прекъс

стипеплнра, а управителят
па кооперацията трябва да
се запише и училището за
калрп прп кооперациите. По
гоя начин кооперацията се
намира пред една важна за
дача, която трябва частично
да разпя пи през идещата го
дина. За тая цел трябва да се
създадаг средства п за купу
ване па земеделски машини.
— Ако останем прп топа
положение — каза па края
другарят Р. Георгиев — пие
няма да действуваме правил
но за социалистическото пре
образуване па селото. Търго
цията нс е достатъчна, колко
то п ппапнлпо да е ортаиизи
рана. Нуждите налагат ведиа
га да пристъпим към земеде
лското ПРОИЗВОДСТВО, II МИС
това ще направим.
Б. Николов

Нвво училище в Стрезимировпи
В СТРЕЗИМИРОВЦИ в
скоро време ше се пристъпи
към изграждане на училищна сграда, На последното за
заседание Народния отбор
на Власннска Округлица взе
решение за изграждане на
ново училище. На последни-

те събрания на избиратели и
в организация на ССРН съию
така се разисква за 1гуждата от построяване ма училшц
па сграда. Обаче, за отбеляз
ване е, че избраният отбор за
изграждане на сградата не
проявява достатъчно активност.
Ц. Димитров

Босилеградската комуна е
една от онези комуни т
Вранска околия, чието ма
тернално положение може
да се подобри значително
след постановлението на Съ
Ю31111Я изпълнителен съвет
облагането от заетите да при
надлежп на общината, в ко
ято се намира постоянното
им местожителство, т. е.
където се намират семейства
та им. Тъй като голям брой
работници — строители ра
ботят и в предприятия във
вътрешността в материално
то положение на
Босиле
градската комуна трябва да
станат чувствителни положи
телгш промени.

жителство в Босилеградска
та община, е много по-голям
от намерения. Може да се
очаква след предприетите
мерки да се установи поне
приблизително броят на те»
зн работници, който не е по
малък от 1.500 души. При то
ва средствата на облагане
то ще достигнат до 30.000.000
динара.

В събирането на нужните
данни са заети извън комуна
та се срещат и някои нео
правдани трудности. Някои
домакинства се страхуват, че
това може да доведе до уво
личенне на данъка им. Тази
Но ако Власииска Округ- боязън е съвсем излишна. С
лица показа завидна пред даването на точгш сведения
приемчивост в събирането за заетите членове от семей
на тези средства извън кому ствата им ще имат полза н
пата, Босилеградската кому те, а нс само общината. Отла
на изостава значително. До гането, което плащат пред
неотдавна тя бе установила приятията и заведенията на
къде са заети само 430 ра тези работници принадлежа
ботника, чиято годишна зара единствено на Босилеград
ботка е към 75,000.000 дина ската комуна, разбира се,
ра, а допряносът на обвщна ако семействата им се нами
та би възлязъл на 17,857.000 рат на нейната територия. С
динара.
тези средства, чинто сума мо
Обаче този брой ма работ же да възлезе и на 50 милио
циците, зает* извън комуна на динара, общината би по
та, не може да се приеме ни крила много от своите раз
за приблизително точен. Де ходи, определени за култур
йствителният брой на заети но-битовото равнище на на
те по предприятията и обек- селението в комуната.
тите във вътрешността на
М. П.
страната, с аостокнно месте

БРАТСТВО
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Наши гиганти

ЗАЩО НЕДОВЕРИЕ?
Тая година в района на Клисура се появи картофе
на буба, която заплашваше да унищожи картофите на зо
мелелските производители. Местната кооперация наба
ви пръскачка и нужните лекарства за борба срещу вре
дителите. Бяха превзети и други мерки да се разясни
на прозводителите за опасностите, които донася карю
фената буба, но всички усилия на кооперативните ръ
ководители бяха напразни — частните земеделски про
изволители не се съгласиха да приемат навременната
помощ. Резултатът от едно такова държание от страна
на земеделските производители е налице: картофите бя
ха унищожени па огромни пространства.
Тук не се касае за загубите, които се явиха от уни
щожението на картофите. Касае се за по-сериозен въп
рос, който тия дни ще се постави и пред клнсурската
кооперация: отношението между кооперацията и част
ните земеделски производители. Голямо число коопера
ции тоя въпрос е правилно разрешил н в Димитровград
ско и в Босилеградско. Земеделските производители съ
трудничат с кооперациите и резултатите са на Л1ше.
Най-високи добиви се получават именно там където то
ва сътрудничество е правилно разрешено и където ча
стните производители в кооперацията виждат единствен помощник при обработка на земята.
Въпреки известпп специфичпосги в района на Кли
сура (недостатачна заинтересованост на пронзводит^лите за земеделското производство) кооперацията не мо
же да остане нсзашггересоваиа за :Ч'меделскотО произ
водство. Тя трябва да прдприеме всички мерки за да от
страни недоверието, което съществува при земеделски
те производители за да може в най-къс срок да се прис
тъпи към съвместно обработване на земята.
Загубите от картофите са само сигнал за неправилни
те отношения между кооперацията и производителите,
които трябва незабавно да се изменят.
Б. Н.

ЧИТАТЕЛИТЕ НИ ПИШАТ
Пш1ш111п111|111тшшш1шшш11пн11шш11ншш11шшшш11

Една напусната и забра
вена сграда
Става дума за една от сгра‘
дите на основното училище
в с. Църнощица. Казвам ед
на от сградите, защото в се
лото има още две сгради, ко
ито сега се ползват за прове
ждане на обучението.
Именно, сдед освобождени
его в Църнощица бяха по
строени три училищни сгра
ди поради голямата разпръс
натост на селото и одалече
носгта на пооделни махали.
Обаче сетне, вследствие ми
грацията на населението към
по-плодородните места и въ
трешността па страната, бро
я па учениците чувствително
опадна, така, че се яви нуж
да от закриване на една-учи
лищна сграда. Това беше пре
ди три години. Бе закрито у
чилишето в Петковска маха
ла.
Но какво етапа с тази „на
пусната” сграда?

Вече една година как вси
чки прозорци са изпочупени,
на някои от тях отнесени дър
вените части. Също така, сте
ните са разлепени, особено
откъм входната страна. И не
само това. Няма да мине
ден, а нещо да не изчезне от
нея...
Да не навеждаме състоя
нието й, защото ако ие бъ
дат предприети мерки да се
запази след година или две.
ще можем да вндиме, само ос
новите и ще си спомняме, че
тук е съществувала сграда.
И мнозина селяни се питат
зашо веднъж не се стане на
пътя на тези, които упропас
тяват народното имущество?
Защото и няма ли кой да се
наеме да се грижи за нея и
да я запази от разпадане?

>
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Недалече от известното
летовище Бледско езеро се
намира познатият промий Iлен център Кран. В живо
писния и прелестен алпийски
' край на Горепско, Кран пред
ставява твърде развита сто
папска област. Намиращ се в
слива на реките Кокра и Са
ва той е изникнал преди де
вет века. В средните векове
К.ол1I вече е известен като за
наятчийски град. Той се раз
вива п цъфти десетилетия,
все до появата на кагштализ
ма, когато започва да запада. Сетне евтината работна
ръка и добрите железопътни
връзки се използват умело
от някои капиталистн-чужденцп.копто след Първата
световна война тук построяват миого текстилни фабрики.
След освобождението рапидно започва
промишленият развой на този град.
Старите фабрики се разшир
яват, строят се нови.
Преди Втората световна
война „Искра" беше фабри
ка за текстил. В тоя период
тя се наричаше „Югочешка"
и беше собственост на югославо-чешка акционерна ком
пания. Произвеждаше текс
тилни стоки, най-много сви
ла. През 1936 година в тази
фабрика избухна 40-дневна
стачка на над 14 хиляди ра
ботници. Тази стачка е ед
на от най-големите в Слове
ния. След 1941 година гермаи
шгге приспособиха фабрика
та за свои цели. Те проладоха текстилните машини и
.монтираха нови за изработка
на специални метални арти
кули. фабриката получи име
то ЛГВ —
В нея се изработваха прецнз
ни механични части — синхронизатори за авиацията.
Местоположението на фабри
ката бе изгодно. По тяхно мие
ние, бе на сигурно място, за
щитено ст съюзническите
бомбардировачи. В края на
войната германците се опитаха да я демонтират и да
върнат машините в Герма
ния, но това им намерение
бе осуетено от работниците.

Стойне Констадпнов

Стрезимировци без обществени
помещения
няма
СТРЕЗИМИРОВЦИ
подходящи помещения за ра
бота на обществените органи
зации. Тая нужда се чувству
ва нарочно през зимните
дни, когато членовете на
ССРН и младежката органи

зация увеличават своята ак
тивност.
Нужно е да се отварят
Такива помещения, - да се
създадат условия за работата.
Цена М. Димитров

ПЪРВИЯТ ЧАСОВНИК
РОДНО ПРОИЗВОДСТВО
След освобождението фаб
риката сс ползваше за оправ
ка на танкове и други мотор
ни коли на нашата армия.
Тогава се завърнаха и първи
те демобилизирани бойци,
конто поеха организацията
на редовно производство. В
началото на 1946 година фаб
риката работи под името
„Стройна товарна" — Кран.
Колективът на предприятие
то се намери пред трудната
и отговорна задача да преуреди фабриката и да я под
готви за производство на ар-

тнкули необходими на пазара. Най-сетне производството
е определено — електроипду
стрия, преш!зна механика и
Всъпшост
.машиностроене,
производството се цриспособява към съществуващата
машинния
па
структура
парк. Започва производство
то на електрически крушки.

бормашини, машини за точе
не, столарски рендета, нож
ни преси, разновиден мате
риал за изолация, техничес
ки прибори, вентили за авто
мобили и пр. На 25 април
1946 година бе изработен и
първият югославски часов
ник. Първобитно поставена
та производствена програма
обхвана голям брой артнку
ЛИ (около сто) II ПрОДуКЦИята се разви несъразмерно.
Ето защо тогавашната „Стро
йна товарна” постепенно из
мени производствената си
програма, а машините и дру
гите съоръжения отстъпи на
други фабрики. По тоя начин
днешна „Искра" изпълни пи
онерската си задача и беше
един внд изходна лаборато
рия за много наши фабрики,
които в момента нямаха достатъчно професионално-технически кадри. Производст
вената програма е запазила
от дотогавашното си произ
водство само производство
то на волтметри и ампермет
ри, електрически смегачни
машини, телефони, кинопрожектори, сонди, крушки за
автомобили и динама с регу
латори и стартеори. Произ-

МАКАР И СЪС СИЛА
да не стане побой на съвета.
Друг път Генади Цветков за
явил на управителя, че де
нем или нощем той ще си на
прави сметка с него, за да
го помни цял живот... Или
случаят, че един от препода
вателите на час по своя пред
мет пред учениците обвин
ява друг колега, че писал ела
би бележки ... Да изнесем и
случая с дървата. Селяните
докарвали дърва в училище
то, а преподавателите граби
ли от товара цепанпци и ги
носили в квартирите си. Сел
яннте наблюдавали това, сме
яли им се, а след това не
искали да докарват дърва...
Всичко това ясно говори за
страхотиите ежби където ра
съвсем е престанал
зумът
да действува. Като резултат
на тази обстановка накрая
на учебната година Ъценивателннте листове на препода
вателите са делени в канце
ларията на управителя > без
каквнто и да било разисква
ния. Преподавателите влиза

ли един по един в канцела
рията, така че да не се на
мерят двама същевременно
вътре в нея. Причината за
това е бодтича дане стигне
до побои.
В село Бресшща е стигнало
н до побои. Там работят са
мо двама учители. Единият
от тях — Андон Николов ра
боти в това село вече някол
ко години. Другарката му е
тежно болна. Другият — Рад
ко Раденков е в Бресшща от
минатата година. Той наето
ява по всяка цена да нагони
Андон, за да дойде в Брес
нцца неговата другарка, съ
що учителка. Да напомним и
това, че още минатата годи
на на Раденков са предлага
ни места, където той и него
вата другарка ще могат заед
но да работят, обаче той не
се съгласил с това... Това по
служило като повод за же
стоки нападки. И ето до къ
де е стигнало. Един път единнят ог тях завършил ча
са а след него трябвало да

водството на тези артикули
е запазено поради техническите възможности на фаорпката (ог нуждите в страна
та) а не ог единна специали
зирана програма, Тъй като
названието „Стройна товар
на" вече че отговаря на денствителното състояние към
края ма 1946 година фабрика

ятелпа на 27 септември мина
лата голина. Поради специализиране бе формирана и вт
ора фабрика в Липница, Горенско. Тя работи от 1959 го
дина и е към осамостояване
то си. Нейни произведения
са: броячи за електромери,
бооячи за разговори, електри
чии стенни часовници и пр.

Фабрика „Искра" в Кран

Обществена хроника

Историята на ежбите меж
ду преподавателите в село
Горна Лисина и Бресшща е
дълга. С нея са се занима
вали дори и в общинския ко
митет и трудно са напред
вали в нзхшряването на два
та завоювани по между си
лагера в Горна Лисина и в
Бресшща. А тези лагери не
само, че в споменатите учи
лища са довели до нспоносама атмосфера, но дори раз
делили и селата на два ла
гера. В това отношение в
Горна Лисина, благодарение
на първичната организация
.на СЮк, не се отишло лале
че, а в Бресшща селото е
разделено на два фронта. По
следящ сте от това положе
ние са по-големн. отколко е*5
предполага на пръв поглед.
Ето няколко случки първо
от Горна Лисина. Ка едно от
заседанията на учителския
съвет между преподавателя
Цветков и управнГенади
теля на училището стигнало
до такива сцени, че една пре
подавателка се намесила, за

глтл гх

ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ И
ФАБРИКА
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
ПРЕЦИЗНОМЕХАНИЧНИ
ИСКРА“-КРАН

БЕЛЕЖКА

влезе другият. Единият звъ
ни на учениците да излезат,
а другият звъни да влезат на
час. Тази сцена завършила с
побой пред учениците. Тряб
вало да влезе на час Андон
Николов, но той бил осуетен
от Радко Раденков.
Тези явления ясно говор
ят, че когато разумът пре
стане да работи, а ежбите
се пуснат на воля, — може
да се стигне до позорни случ
ки. И наистина е жалко, че
се позволява именно между
просветни работници да се
стигне до такива крайно не
поносими положения.
Причината в Горна Лиси
на: по всяка цена, макар и
чрез сила да се заеме управителското място, а в Бресница — да се нагони Андон
Николов, за да дойде дру
гарката на Раденков.
Наистина мизерен начин
на равносметка.
М. П.

та е преименувана в „Иск
ра" (което име има и днес)
— фабрика за електрогехни
чески и прецизномеханични
произведения — Кран.
ПРОНИКВАНЕ НА
ЧУЖДЕСТРАННИЯ ПАЗАР
След тригодишна работа
„Искра" се заема с производ
ството на ония стоки, които
догат да й послужат като из
охдна основа за поставяне на
нова програма на развитие
— сметачни машини, волтмет
ри и амперметри. Всъщност
тези произведения представа
яват основата на бъдещето
производство
на
електро
механични инструменти за
измерване, телефони, кинопрожектори, динама и стар
тьори и сонди. Поради яви
лата се нужда предприя-гието развива производство на
трансформатори, цехов елек
тродинамичен ватметър, два
вида цехови инструменти и
преносни — прецизни инстру
менти, канелен инструмент и
апарати за изпитване на акомулаторни клетки. Също та
ка произвежда стартьори за
леки типове камиони, регулатори за напрежение, някол
ко вида електрически ръчни
машини за бушене с моди
фикации за пробиване на
камъни, нови кинопрожекто
ри за тесни филми с отговар
ящи електроакустични уре
ди. С производството на тези
качествени
произведения
„Искра“ става известна не
само в нашата страна, но и
в чужбина.
ОСЕМДЕСЕТ МИЛИАРДИ
БРУТОПРОДУКТ
И индустрия „Искра" днес
обхваща около 22 фабрики,
относно цехове по цяла Сло
вения, както и организации
за продажба, серзис ц Любля
на, промишлени в Белград,
Загреб, Любляна, Риека, Спл
иг, Сараево, Титоград н Ско
пие. Перспективният
план
на сдружението „Искра“ до
1965 год1ша предвижда бруто
продукт от осемдесет милиа
рди динара. Също така в пдан е приемането на още
16.500 нови работници, дока
то целокупната повърхнина
на фаоричните помещения ше
достигне 170.000 квадратни
метра.
След много анализи бе ус
тановено, че някои фабрики
трябва да се отделят от цен
тралното предприятие. Пост
роената фабрика в ШентпатаР при Горице произвежда
електрично оборудване аа а
- ■ втомобили. Тя стана самосто

Третата фабрика се намира
в Оточац. Засега в нея се мо
нтират съставнп части на електр! 1чни мерни инструмен
ти — волтметри и ампермет
ри. Предвижда се наскоро в
нея да бъдат преселени венч
-ки останали машини и уреди
за комплетно производство.
В Ново Место се строи фаб
рика за селенски изправите
ли. Построяването й финанси
ра Общинският народен от
бор — Ново Место.
Централната фабрика в
Кран има следните отдели:
— силнотоково електричес
тво — всички видове електрични мотори, сонди, целоку
пна автоелектрика с изключе
ние на ония части, които се
произвеждат в Нова Горица.
— инструменти, еднотарифни електромери, волтметри
всички видове и мощности
амперметри.
— киноакустика, кйнопрожектори за нормален и тесен
филм, апарати за засилване
н високоговорители.
— телефони, автоматични
телефонски централи за об
щи и частни разговори, теле
фонии апарати.
—селенски изправители, те
лефони, галвански и киноуреди, както и уреди за пъл
нене на акумулатори.
— уреди за мерене, проек
тиране и изработка на опре
делени специални инструмен
ти за нуждите на фабриките
и нейните отдели.
Доминантно произведение
на фабрика „Искра” е едно
фазният електрически брояч.
Това произведение, надмина
ващо по прецизност чуждестраните е вече . известен И
много търсен артикул. Пре
ди известно време в Кран е
произведен двомилионен бро
яч. Гарантният срок му епро
дължен на пет години. В те
чение на петнадесетгодишно
следвоенно съществуване ко
лективът на „Искра” показа
голяма трудова способност,
потенциална възможност и
стопанска динамичност.. „Ио
кра” осъществи висококачес
твено производство, така че
артикулите й се търсят не са
мо у нас, ио и из чужбина, за
което свидстелствува високия авторитет. Основавайки
се на досегашните резулта
ти и постигнати успехи вярва
се, че колективът на „Иск
ра” — Кран ще постигне но
ви успехи, и Че много делова
сътрудници
ще
изпратят
свои представители в това
познато словенско промишлено място.

братство

9
;;

ШМ

Ш
ЗЛОБОЛНВВНА

ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ.а.

тШ ШШШШ

Четири агнета
от едиа овца
ч

;радио-локатор

'

Борис Станков земеделски
„оодавоАНТСл от село-Гради"Ге имал щастието от едиа
овца да получи четири агне
та 33 една година. Именно,
полетта тя му е оягнппрез агнета а неотдавна о
ла А36
■ще еД1111 път, ^ оягиила_ пак
две агнета. Макар че Борис
^известен като добър произ
,водител, тук не с прилагал
никакви научни методи, но я
„лението е повече от само се
С Нацков
.бе си.

★
Най-много основни учили
ща у нас през изтеклата уче
бна година е имало в Загреб
__ 90. В Белград имаше 76, в
Сараево 58, Скопие 37, в Спапт 34 основшз училища и
т. н.
В нашата страна има 27.932
населени места. От общини
те, ззай-голя.м брой населени
лзеста имат Ново место —
335, Фоча — 242, Трсбиип —
219 и други.

1НА МИЛИМЕТРИЧНИ ВЪЛНИ
В ТокНо, в метеорологични
я научно-изследвателен ин
ститут Сугниами е конструи
раи нов радиолокатор. Досе
га за прогнозиране на тайфу
ните били ползвани радарски уреди, конто работили на
вълни с дължина от три и
половина, пет и десет санти
метра. Обаче, наблюдаване
на облаците с помощта на та
кпва уреди е почти невъзмо
жно. Именно, частиците на
облаците и мъглата са мик
роскопични и електроннит®
сигнали, отразяващи" се от
тях са твърде слаби, така че
трудно се регистрират. Пока
за се обаче, че отражението
на тези честнцц чувствител
но се увеличава, ако се нама
ли дължината на вълните на
радарния апарат. Дължина"
та на въдите ма първият японски радио-локатор, който
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работи на милиметрични въ
лни изнася само 8,3 милиме
тра. И покрай това, радарна
та снимка получена с негова

помощ 200 пъти е по-голяма
от снимката получена с по
мощта на вълни от 3,2 санти
метра.

Седем филма.
същевременно

станската академия на науки
те успя да разработи метода
на химическа преработка на
памука-суровин а.
В резултат на сложния
процес памучния пух се пре
върта в целулоза, а получа
ването на синтетични влакна
от нея е съвсем прост про
цес.
Изкуствената свила получе
на от памук ще бъде по-здра
ва, по-отпорна и по-трайна ог
памучната тъкан. Покрай то
ва, изкуствената свила е похубава и има по-голямо при
ложение. Отсега памучните
поля същевременно ще дават
суровини за два вззда тъкани
— зг памучни, и свилени.

Полнфилм е най-новият ек
спсримент ма оптичната про
мишлеиост на Съветския съ
юз. Напълно е различен от
пластичния стерео-фнлм И
прсдставява по-нататъшно усъвършаване на панорамата,
така че същевременно от се
дем различни перспективи
може да се наблюдават се
дем различни проекции.
Както пише „Комсомолска
правда” на неотдавнашната
промишлена изложба в Мое
юз а в системата на полпфпл
ма бил прожектиран пътя на
космическа ракета. Зрители
те същевременно са могли да
видят учените и уредите на
рампата—за изстрелване на
разсети, пулта за изстрелване
на ракети, ракетата в поле
та, кучето, намиращо се в ка
бината, апаратите, които се
намирали за проучаване на
животните в ракетата, сним
ки на животните, които са
снимани с автоматична кама
ра чрез уреди вградени в
ракетата.
„За десет до двадесет мину
ти, пише вестникът, зрители
те имаха възможност да на
блюдават филм, който при
нормално прожектиране трае пълни два часа”.

Памукът
става свила
■
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Старите да потсетнм, а по-лзладите хора да запознаем
с димитровградския плаж преди 30 години, Това е снимка край Нишава през юли 1932 година. Вместо днешни
те бикини може да видим първите жени къпачи в нео
бикновени костюми за кае.

Памучните и свилени тъка
шг на хората са нзвестзш
вече много векове. Те се по
лучават от различзш сурови
ни и по различни начини.
Обаче, неотдавна група хи
мици, сътрудници зза Узбеки

Комисия зв въйроси ма
служащите йри
ОНО — ДамиШров(рад
Обявява
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На 20 юли Стрезимировципрекара един ден б“ Па
ница. На срещата при това село всички посетители
Доволни от прекараните часове със своите близки и Р
ятели. В първите следобедни часове когато по-млад
наредиха край екстрадата тоя старец остана на „
чия земя“ за да се поистрезни.
Той бе „малко пийнал“ та не можа да каже името си
вито от коя страна е пристигнал.

Конкурс

'кога ТЕ зиаи

__ о. как мога да откажа такава услуга на един мой
_ добър приятел. Само сега не мога. След известно време
| ще взема годишна почивка, ела при мен и ще уредим
1 та* работа...
Преди някой дезз срещнах Ивазз на улицата. От годи
шната му почзгака бяха останали още два дена. Жената
и децата му се обаждаха всезсн ден от Адриатика.
— Защо З1е замина зза почззвка с тях? — запитах.
__ Тая година не можах. Ето двадесет дни вече ти
=
2 чам по учреждешгя и ведомства. Взех кредит, въглиша,
| свърших някои домашни работи чакащи от по-рано, а
= сега отивам в службата, да питам началника за два
1 три дена отпуска. Требва да отпътувам при моя адаш,
~ да му подпиша махленското за трудов стаж.
1
Богдан Николов

1

Апек§оШи ош НОБ

ОТ КОЯ РОТА СТЕ
Неколцина партизани, пр
еоблечени в усташки уипфор
ми, спрели па пътя едни авто
мобил. В него край шофьора
бил елин устагшки фелдфебел. За да го залиса, коман
дирът на партизанския пат
рул потърсил документи от
фелдфебела. Той започнал да
негодува и заплашвал, че
ще се оплаче при техните
ръководители, а след това ги
запитал:
Командирът на'патрула от
говорил:
—Ние сме от Шеста пролс
терска бригада. Сега доволен
ли си?

молетна
бомба.
Неговият
Лукс му спасзг живота, зак
ривайки го с тялото си.
Но и тогава, както и в най
трудните моменти, другарят
Тито успяваше да запази нас
троезпгето си. Ранен, с една
ръка в бинт н с бастун в дру
гата, без пушка, от която ря
дко се разделяте, вървеше с
членовете на Върховния щаб.
На тясната планинска пъте
ка срещнали една баба. Нашега Тнто й казал да се от
мести, да мине войската. Тя
го погледнала и отвърнала:
— Какъв си тн войник, ко
гато ни пушка не носиш.
Тнто се засмял и пропус
нал бабата.

Ти ли иък си
войник?
Тежки бяха дните през Пе
тага неприятелска офанзива.
В нея и другарят Тнто бера
иеи от експлозия па една са

Човекът
равнявал
терена
Партизаните свалили един
разузнавателен самолет от

такъв иа-

,

типа „щъркел”. При твърде
чудзги обстоятелства летецът
остазгал жив, но не успял да
избяга.
Прзг разследването в щаба
на партизанската част той у
порито твърдял, че имал намерешзе да избяга със само
лета при партизаните.
— А защо толкова дълго
време се въртяхте наоколо?
— попитал един офицер.
— Разгледах къде да се пр
иземя.
— Добре, а как ще ни обяс
ните това, че на нашата стр
елба отговорихте с хвърляне
на бомби.
Летецът не знаел какво да
отговори.
— Зная аз — намесил се
куриерът на щаба. — Чове
кът е равнявал терена, за да
може по-лесно да се спусне.

ТЕКСТ И РИСУНКИ
М. ПЕТРОВ

В ЗВОНСКА БАНЯ

Е, БАЙ-ОНЗИ, СЕГА БАБАТА
БАНЯ

Членовът па Антифашист
кото вече з;а Хърватско на
път за Върховния щаб се за
държал в едно босненско се
ло зг свърнал в къщата, къде
то се ронила царевица. След
като се насъбралзз доста хо
ра, ръковсдптелгггс от Хърва
тско заприказвали за полити
ка.
Ссляззпте само гледали в пзз
сателя Владим1зр Назор, за
когото им казали, че е твър
де умен човек, писател и зтре
дседател на Вечето. Старият
Назор също така ронил царе
вица, зю твърде з1есръчно, а
едшг от селяните със съмне
иззе гледал на неговата спосо
бност зг казал:
— Ех, как ли се прехранва
н какво лзз знае този, когато
не знае зз царевззца да рони.

— От коя рота сте?

За секретари в основните о
семгодишни училища в: Сми
ловци, Каменица, Долна Невля, Трънско Одоровцн и По
ганово. Кандидатите трябва
да изпълняват следните усло
вия: ла имат завршено, или
признато средно образова
ние.
Заплата — според Закопа за
обществените служители, а
добавъчна по решение па
Общинския народен отбор в
Димитровград. Срок за под
насяне на молби е 30 дни
след обявяването на копкурса във вестник „Братство".

БАЙ ОНЗИ
5ВОНСЮ4

Вщимнр Назор
на седннка

Няколко пъти Мара се обръщаше към своя мъж
I
= Иван с молба да вземе въглттща с намалена цена и при
й това му мушкаше вестника с обявлението пред очите.
— Добре де Марче, недей се съфди — отговаряше
1
той. — Има време, ще свърша и тая работа.
— Е кога, кога ще направиш това?
Е
Иван мълчеше и си правеше сметка, че тая работа
1
най-добре ще завърши, когато вземе годишната си почи
вка.
На следващия ден децата се обърнаха към Иван с
молба да им отнесе старите обуща на поправка при обу
шаря.
Колко бързате мнлички мои. Сега не ви трябват
I тня —обувки.
Погледнете колко е хубаво времето. Сега
може да ходите и с апостолките, а за есен обувките ще
бъдат готови.
— Е кога, татко, кога ше ги отнесеш?
*
— Само да взема годишната си почивка, един ден
ще ги грабна и ще ги занеса на обущаря. Това е дребна
работа...
Една вечер Иван си дойде по-късно.
— Иване, ти само прахосваш времето, а толкова
много работа имаме.
__ Какво? Коя работа е останала миличка-оОърна
се Иван към жената.
__ Хи забрави, че ние трябва да вземем кредит и пр
ез есента да вземем някои мебели за оная стая.
И това ли е работа. Па няма сега да прекъсвам
своето работно време и да тичам от банктата до жнран
тите _ тая работа ще завършим когато вземем годиш
пата см почивка; Това е работа за един ден.
Преди тавестно време в къщата на Иван пристигна
неговият другар, сгг войната. В къщата се устрои богата
вечеря. На края гостенинът се обърна към прззятеля си.
— А бе, Иване аз съм дошъл при тебе да те помоля
I
е за една работа. Ти ме познаваш добре и знаеш за моето
участие през войната. Сега ми са нужни някои докумен
тн за пенсия па рекох да те помоля да ми свидетелству
ваш, за да си уредя тия неща.
Иван се замисли, ззресметзза времето и бързо отгово-

/ БАБО, А'Е СЕ БОИ, АЗ СЪМ
КИТОВА ОТ БАНЯ СЕ ЗАВЪРЩАИ^

И&Т7АИ И Т/ИСТ ЩЕ СИРЕНЕ-.
. МЕ4, МЦоГАу-^г-г-ттг-7^
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ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ НА
гаврило принцип
ЕДИН 01 САРАЕВСПИТЕ АТЕНТАТОРИ

■

I
На 28 юни' 1914 година бе извършен атентат над
австроугарения престолонаследник Фердинанд в Сарае
во, послужил като формален повод за започване на Пър
вата световна война. Един от атентаторите — Гаврило
Принцип — дълго е измъчван в австро-унгарскнте затвори. Последните години от живота си той прекарал в
прословутия затвор в Терезин. За суровите мъки, на
които бил подложен разказва чехът Олжрих Матйека,
който лекува Гаврило като болногледач.
■ V
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„Изминаха три дни откакто
болният не се явяваше. Когато реших да предложа на до
ктор Левит пак да отидем в
затвора, забелязах шест вой
ника, въоръжени до зъби,
как карат Гаврло Принцип.
Той се клатушкаше между
стражарите като пиян. Има
те висока температура, но
сеше дренаж, беше изпит и
гладен. Тази картина колко
то беше печална, толкова бе
ше и комична. Един от бол
ните, който се намираше на
прозореца викна силно на ст
ражарите:
— Малко сте, хей. Защо не
сте взели цяла рота?
— Шест войника?! — ка
зах на Левит. — Та нима мис
лят, че може да избяга!
— Ехей! Друска педантерия! Л отгоре още и намере
нието им да приложат всич
ки средства за да унищожат
човека, който дръзнал да убие престолонаследника, да
сломят и духа му, което ве
че три години напразно пра-

У
вят.. Принцип търпеливо по
насяше всички изтезания,
болест (белодробна туберку
лоза с гной, която получи в
затвора) и униженията. А
това обесяваше властта И
тя ставаше . все по-евнрепа
към него, нзнамираше най.
позорни средства, за да го у
нищожи, а той стоеше горд,
несломим, с една чудна вяра
че все пак не е всичко било
напразно и че ще дойдат по-светли дни.
Войниците влязоха в опера
ционната зала. Разпоредиха
се в цялото помещение. Това
стесни доктор Левит (евреин
по народност).
— Навън! — ревна той па
войниците. — Няма да избя
га.
Но все пак един остана в
залата. Той прпсъствувашо
през цялото време на дрена
жа. Левит сложи на Прин
цип още четири цеви. В гърд
ния кош на младия човек се
га се намцраха шест цеви, о г
които течеше гной. Превърза

хме и ампутираната му ръка'
която никак не можеше да
оздравее...
И на носилката под строг
конвой
— Аз му рекох нещо за свъ
питането на войната — каз
ва Матйека — понеже през
последно време събитията се
развиваха все по-зле за Австро — Унгарската монархия. Добавих, че е късно вече,
макар и днес войната да сп
ре, като мислех на последи
ците от войната.
— Да, това е точно — съ
гласи се Принцип. — А след
това се взря някъде в далечн
ната,-като че- ли премина в
Родината си и добави: — Все
пак не беше всичко напразно.
Доктор Левит, климна с гла
ва в знак на съгласие и му
каза:
— Имате ли поне достатъч
но храна?

СКЪПИ ГОСТИ НА
РЕДАКЦИЯТА
Неотдавна двамата учени
ци, които получиха иаградате на нашия конкурс „Иска
те ли да бъдете гост на Реда
кцията”, посетиха нашата ре
дакция и град Ниш.
Единият от тях, Любен М.
Любенов от с. Сухин-дол, Бо
силеградско е ученик в осмн
клас, а другият Делча Н.
Димитров от с. Брайковци е
ученик от шести клас.
Като гости на Редакцията
те имаха възможности да се
запознаят със знаменитости
те на град Ниш и с работата
на печатницата па редакция
та. Те посетиха Нишка баня,
паметника „Челе-кула”, печатница „Просвета”, Музея
Народноосвободителнана
та борба. Радио Ннш, Ниш
ката крепост, Универсалния
магазин и пр.

Покрай това гледаха синемаскоп-кино, вечер на народ
ни певци от Радио Белград и
Радио Скопие.
С посещението на Радио
Ниш се запознаха с начина
на предаване на емисиите.
Те видяха уредите и апарату
рите, чрез които се пренасят
в етъра звуците на музика,
говор и пр. на Радио Ниш.
Голям интерес у тях предиз
вика вътрешността на сама
та сграда, устройството й, ко
ето осигурява звукова изоли
раност и която е пригодена
за чисто емитиране.
В печатницата „Просвета”
се запознаха с начина на печа
тане на различни вестници и
списания. Като тръгнаха найнапред от отдела в който са
словослагателите, те посети
ха и другите отдели, така че

Искаше ли и вие
да бъдеше
гост на редакцията?
В миналия брой на вестника обявихме последното
купонче от нашия награден конкурс. С това приключ
ваме конкурса, който беше определен за летната вакан
ция. Сега остава да се извърши преглед на отговорите
ко!гто ще изпратите н да се завърши тегленето за опре
деляне групата, която ще посети нашата редакция. За
това още веднага, а не по-късно от 10 август изпратете
купончетата, които са отпечатани в 71 и 72 брой на в.
.(Братство”.

-

Терезин

Втррата група ученици ще посети Ниш към края на
месец август. Тъй като вестникът пяма да излиза на 16
август, учениците ще получат съобщение чрез писма, а
в следващия брой от първи септември и в „Другарче"
от 10. септември ще дадем опширна информация за по«сшег-гето на учениците в Нли.

.

— Това се вижда и по ме
не!
— Ще наредим и това —
отговори Левит.
След малко войниците вля
зоха в залата и обкръжиха
Принцип. Закараха го в за
твора. Аз се питах дали ше
успее още веднъж да изми
не разстоянието от болницата до затвора. Но той успя.
И не само този път. Дойде
още два пъти, под строг кон
вой. При последното му посе
щение, след като променихме цевите и превързахме рь
ката му, той едвам успя да
застане между войниците и
да се задържи на краката
си. Левит, който най-добре
знаеше как се развива боле
стта, каза на един от войни
ците: — Следващия път да
донесете болния на носилки.
Въобще не смеете д.а го кара
те. И наистина така и напра
виха, но предострожните ме
рки не намалиха. Всеки войпик в едната си ръка държе
ше носилката’а в д1* ата пу
шка. Когато го вПесоха в операционната зала, аз го по
питах:
— Как си?
— Чувствувал! се много
зле.
— Бият ли те в затвора?
Вместо отговор, той ми по

...........

Любен Лю
бенов и Цел
ча Димит
ров на мос
та йред ни
шката кре
пост
можаха да схванат целия
процес на печатане. Тук има
ха възможност да видят и
съвременния ротационен на
чин на печатане на вестни
ци.
Историческият
паметник
„Челе-кула” ги върна в оня
исторически момент, когато
малочнелени, но храбри сър
бн отстояваха на бесните на
падения на турците. Под ръ
ководството на легендарния
Стеван Синджелнч, геройски
отбраняват Чегьр, и когато
ггред многобройните им пъл
чнща биват накарани в по
следните окопи, отеква из
стрел в буретата с барут, от
което полетяват във въздуха
хиляди ВОЙ1ШЦП. Издига’ се
блестящ облак, който остана
като символ на твърдата ре
шеност страната винаги да
бъде свободна...
Музеят на Наррдоосвободи
течната борба им откри исто
рическата борба на нашите
народи против фашистите.

Част от героичната поема за
освобождението ни. Тук има
ха възможност да проследят
развиването на борбата в
Митко, да се запознаят с те
чението на борбата, с малки
те партизански отряди в на
чалото, които сетне прерас
тват в големи единици. Запо
знаха се с геройската смърт
на редица народни герои,
със зверствата на неприятеля
над беззащитното население,
геройското държане на пар
тизаните пред изправените
дула на неприятеля, масови
разстрели...
Освен двудневно посеще
ние на редакцията, участни
ците ще получат като награ
да и няколко книги...
Доволни от посещението,
двамата ученици винаги ше
носят спомена за т/зн два ле
тни дни, които проведоха ка
то гости на редакцията в
Ниш.
;
С. Н.

сочи отсечената си ръка и
каза, че не може вече да яде.
Последни опити да се спаси
Гаврило Принцип______

Инак повече обичаше да
разпитва за това — онова, от колкото да разказва. Интере
суваше се за положението
на фронта. Котата’ му разка
захме как върви положение
то, Принцип се зарадва и,
смеейки се- каза:

Последният опит на доктор
Левит да спаси живота на
Гаврило Принцип се състое
— Ето, ще стане тъкмо та
ше “в това — на болния да се
ка, както желаех. — След то
дава ^етялИа, храна.
ва се замисли, погледна ме
__ Диетална храна в затво
и добави: — Така добре да
, Как може ТОВа? — попи
се постъпваше с мене преди
го ^
една година, щях да доживея
Управителят на затвора
края на войната и още вед
вместо да преместн Принцип
нъж да видя Родината си. А
в болницата изпращаше то
тя е хубава, много хубава
на лекуване под яка стража.
— Вие отново ще видите
В преписването па диетална
своя роден край — успокоява
храна Левит видя единствен
ше го Левит.
начин да задържи Принцип
— Не, докторе. Известие
в болницата. В затвора няма
ми е, тежка е моята болест.
диетална храна. Това беше
Погледът му стана някак
твърде умела постъпка на до
мътен и той продължи:
ктора И наистина следваиш
я ден Принцип остана в бол
— Бях белен, но здрав. Оницата.
нова, което аз поднесох пред,
— Кога беше това? Може
последно време (в затвора),
те ли да си спомните?
никой не би могъл да издър
— Как да не мога. Това бе
жи. — Изведнъж се наеме*
ше през месец май 1918 годи
и попита: — Кой готви толк*
на. Тогава вече ясно се виж
ва вкусно ядене?
даше, че краят на войната
— Една чехиня.
Дисциплината
наближава.
— Благодаря й... А как из
между войниците беше съв
глежда Терезин? Коя народ
сем попуснала, та затова имахме възможност да ока ност. е на й-многобр ойна в
него?
жем на Принцип всички удо
Обяснихме му, че това е че
бности, колкото позволяваха
условията в болницата. Ле хски гоад и че и той е поро
бен както и неговата родина.
вит го постави в просторна,
светла стая в приземието на
— Наскоро ще бъдете осво
сградата. Сега го пазеше сабодени — отговори той меч
мо един стражар. Йа врага- тателно. — И моята Родина,
та войниците бяха направили
моята Босна и нейните сънов
един отвор, през който на ни улички.
блюдаваха болния. Още през
Левит го покани да яде, по
първия ден от пребиваването
давайки му чиния с месо, но
на Принцип в болницата затой отказа.
белязаха, че стражарът, как
— Знаете ли кое ядене найто и в затвора, на всеки два
много обичах в къщи? — ка
часа извиква болния, а той
за той.
се обажда. Това веднага съ
— Вероятно някакъв спепи
общих на Левит. Не ми е из
алнтет.
вестно какво е направил той,
но след два дена тази наред
— Печена гъска. И като
ба бе отменена.
дете, и по-късно това наймного обичах.
Букети цветя в стаята му
Принцип се беше разприка
звал. Разказа ни какви ядеПерсоналът на болницата
пета се правят в Босна и Сър
беше предимно от чехи. Вси
бпя и пр. Когато излезохме
чки знаеха, че болният пред
от стаята Левит каза:
чиято стая стон стражар е
— Същински герой!
Гаврило Принцип. Помагаха
му всички по един или друг
Последната среша
начин. Готвачите и готвачки
те му изпращаха най-хубаво
Последен път приказвах с
ядене. Но за съжаление в по
Гавоило Принцип на 23 май
вечето случаи той ие го доко
1918 година. И тогава си по
сваше. Ясно вече беше, чо
приказвахме за скорашното
всичко е напразно. След посе
свършване на войната.
щението ма Принцип, Левит
— Кой ли е сега в моята
беше загрижен. Каза ми:
килия? — пошегува се той,
— Матйека, всичко е кьскато мислеше на кариера в
но.
крепостта.
Принцип вече не може да
След това Матйека__зами
се движи. От към двора на
нал да издържи някакво си
неговата стая нямаше стра
наказание от 113 дена.
жа©. Остана само оня прел
. • .След споменатите 113
вратата. Единствената ми уАни, аз се завърнах в болни
теха беше колкото се може
по-често да посещавам бол цата, където медицинските
кадри бяха позече необходи
ния, в чиято стая имаше тол
ми. отколкото по-оано. От
кова цветя.
всички страни пристигаха ра
— Цветя!
неин и болни. Веднага потьр
— Да, много цветя. Различ
енх Левит. Щом като Левит
ни- Непознати хора го хвър
ме видя, веднага ми каза:
ляха от двора през прозоре
— Гаврило Принцип почица. Неизвестни бяха само то
на.
лкова, дето нощно време се
Макар че очаквах това. та
приближаваха
крадешком
зи вест ме засегна дълбоко.
пЬд прозореца на Принципо
вата стая п изразяваха лю
— Трябваше да вилите то
бовта си към него чрез рози,
в а — каза Левит. — Терезин
карамфили или букети от по
чествуваше смъртта му. Вла
леки цветя.
стта издаде нареждане пе
лият гоад да бъде украсен
През това време Левит все
със знамена, зашот^Ггточикзл
повече се задържаваше в ст
„големият злодей” ...Не се
ята на младия революционер
знае ни къл.е с погребат V-1
който стана по-приказлив, от
нах. че той почива на някое
колкото по-рапо. При едно
място, където се движат хо
посещение, той ми разказа з0
рата.
ампутираната ръка:
— Тази ръка изгубих, заЛевит предполагал, че говяшото страшно ме биха.
е.пякой парк или плошад.

